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رييس مجلس شوراي اسللامي با بيان اينكه ما پشتيبان 
همه پاسللداران خواهيم بود، گفت: از نظر ما دولت امريكا و 
نيروهاي مسلللح اين كشور نماد تروريسللم بين المللي در 
ابعاد نظامي و اقتصادي اسللت. به گزارش خانه ملت، علي 
الريجاني رييس مجلس شللوراي اسامي در جلسه علني 

صبح ديروز )سه شنبه، 20 فروردين ماه( 
در نطق پيش از دسللتور خود امروز سوم 
شعبان مصادف اسللت با مياد باسعادت 
سيدالشهدا امام حسللين)ع( كه اين روز 
مبارك را به هملله رهللروان آن حضرت 
و مجاهدان في سللبيل اهلل، ملللت عزيز و 
نمايندگان محترم تبريك و تهنيت عرض 
مي كنم همچنين سللپاه پاسللداران نيز 
مزين شده اسللت به اين والدت گرانقدر؛ 
روز پاسللدار را به هملله عزيزان پاسللدار 
تبريك عللرض مي كنللم. رييس مجلس 
شللوراي اسللامي در ادامه با بيان اينكه 
رفتار ننگين رژيللم امريللكا در اين روزها 
كه با وقاحت و پررويي سللپاه پاسللداران 
را جزو گروه هاي تروريسللتي اعام كرد، 
نشللانگر عمق كينه ورزي و سللفاهت و 
جهالت اين رژيم اسللت، اظهار داشللت: 
كيسللت كه نداند سپاه بيشللترين ضربه 
را به تروريسللم خطرناك در منطقه زده 
و كيسللت كه نداند كه اين نيروي زبده و 
انقابي از بدو پيروزي انقاب مستمرا در 
كنار ملت با گروه هاي تروريستي به مقابله 
پرداخت، همان تروريست هايي كه متكي 
به حمايت قدرت هاي بللزرگ بودند و چه 
مجاهدت هايي در اين راه داشللت. وي در 
ادامه با بيان اينكه سللپاه در دفاع مقدس، 
در دفاع از سرزمين، در دفاع از ملت ايران 
و در دفللاع از انقاب اسللامي ركن اصلي 
مقاومت بود، عنوان كرد: سپاه در جبهه ها  
جانفشاني كرد كه همه قدرت هاي بزرگ 
در كنار صللدام قللرار گرفته بودنللد و در 
سللال هاي اخير كه تروريست هاي دست 
ساخته امريكا، منطقه را به آتش كشيده 
بودند اين سپاه بود كه در مقابل آنها ايستاد 
و كمر آنها را شكست. دولت امريكا بايد در 
تأسيس و حمايت از گروه هاي تروريستي 
پاسخگو باشللد نه سپاه پاسللداران دكتر 
الريجانللي همچنين با اشللاره بلله اينكه 
مجاهدت سپاه در مقابل تروريسم چيزي 
نيست كه از چشللم ملت ها مخفي باشد، 
ابراز داشللت: آقاي ترامپ شللما فراموش 
كرديد كه بارها خودتان گفتيد اشللكال 
دولت امريكا در ايجاد و تقويت گروه هاي 

تروريستي مثل داعش بوده است؟ مگر وزير خارجه امريكا 
اذعان نكرد كه دولت اياالت متحده داعش را به وجود آورد 
پس يا دچار فراموشي هسللتيد يا بيش از حد بي پرواييد. 
رييس نهاد قانونگذاري كشللورمان ادامه داد: مگر سخنان 
نخست وزير فقيد پاكستان خانم بي نظير بوتو را به خاطر 

نداريد كه اعللام كرد يك ضلع اصلي تشللكيل گروه هاي 
تروريستي در افغانستان، امريكا بوده است لذا امروز دولت 
امريكا بايد پاسخگو باشد كه موسس و حمايت گر گروه هاي 
تروريستي بوده اسللت و نه سپاه پاسللداران. وي در ادامه با 
بيان اينكه وزير خارجه نادان امريكا، پاسداران مجاهد را به 
اخاذي متهم مي كند كه واقعللا در تاريخ 
چنين دولت بي شللرمي نمونه نداشللته 
است، گفت: آقاي ترامپ با وقاحت اخاذي 
از سعودي و برخي كشللورهاي منطقه را 
نقطه قوت خود مي دانللد و اعام و افتخار 
مي كند كه براي شركت در اجاس رياض 
بيش از 100 ميليللارد دالر اخاذي كرده 
است. شللما يك دولت دزد هستيد و اين 
مدال را خود به سينه خود نصب كرده ايد. 
دكتر الريجاني اضافه كللرد: آقاي ترامپ 
مي دانيم چرا به ايللن روز افتاده ايد چرا كه 
تصور مي كرديد با خروج از توافق هسته اي 
مي توانيد به ايران ضربلله بزنيد اما موفق 
نشديد. تصور مي كرديد در سال گذشته 
مي توانيد فللروش نفت ايللران را به صفر 
برسانيد اما موفق نشديد. تصور مي كرديد 
ايران چهلمين سال انقاب را نخواهد ديد 
اما ديديد كه ملت با شكوه تر در پاسداشت 
انقللاب خويش حضللور يافتنللد. تصور 
مي كرديد مي توانيد با كمك تروريست ها 
در شللرق و غرب ايران، آشفتگي امنيتي 
ايجاد كنيد و پول و ساح به تروريست ها 
داديد و مستقيم يا نيابتي براي شما عمل 
كردند اما موفق نشديد. وي افزود: همانطور 
كه مسللوول خزانه داري شما اعام كرد با 
همه تمهيدات به ميدان آمديد تا مشكات 
داخلي براي ايران به وجللود آورده و ملت 
را به سللتوه آوريد اما ملت مقاوم ايران در 
مقابل شما ايسللتاد و اين اقدام شما بيش 
از آنكه قدرت شللما را مشخص كند، عجز 
شما را نشانگر است كه به ستوه آمده ايد اما 
بدانيد اگر سپاه كه در قلب ملت ايران جاي 
دارد و عامل امنيت كشللور است را متهم 
مي كنيد، همه ملت ايران مفتخر اسللت 
كه پشتيبان سپاه اسللت و همه ما افتخار 
مي كنيم كه پاسدار باشيم. رييس مجلس 
شللوراي اسللامي در پايان با بيان اينكه 
مجلس شوراي اسامي اين اقدام ننگين 
سردمداران رژيم امريكا را محكوم مي كند، 
خاطرنشان كرد: ما پشتيبان همه پاسداران 
خواهيم بللود و از نظر ما دولللت امريكا و 
نيروهاي مسلح اين كشور نماد تروريسم 
بين المللي در ابعاد نظامي و اقتصادي است.

 علي الريجاني: قراردادن سپاه پاسداران جزو گروه هاي تروريستي نشانگر
حسين حقگو| عمق جهالت رژيم امريكا است

تحليلگر اقتصادي|
جورج بالدوين، سرپرست گروه اول مشاوران هاروارد 
در سال هاي 41- 1338 در مقدمه كتاب خود درباره 
برنامه ريزي در ايران مي نويسد: »در ميان كشورهاي 
خاورميانه، ايران شايد داراي بهترين مواهب طبيعت 
براي رشد اقتصادي است . اين كشور مشكل جمعيت 
ندارد. محدوديت عاجلي در زمين هاي قابل كشللت 
ندارد. بيش از نيمي از كشور داراي آب و هواي معتدل 
و مفرح اسللت. مهم ترين محدوديت قابل توجه، آب 
است، اما بارش هاي دو رشللته كوه اصلي كشور، البرز 
و زاگرس، فرصت هاي بسللياري براي افزايش عرضه 
فراهم مي كنند. ايران داراي معادن بسللياري است... 
هنللوز جنگل هاي فراخللي در اسللتان هاي گيان و 
مازندران و آذربايجان وجود دارد و بعد نفت، نفتي كه 
در حال حاضر ارزش باال و تثبيت شللده اي در سطح 
بين المللللي دارد . همراه با نفللت، گاز طبيعي نيز باال 

مي آيد.«  
 وي اما به دو سه ضعف اساسي كشللورمان در مسير 
توسللعه يافتگي اشللاره مي كند و از »منابع طبيعي 
و انسللاني« به عنوان دو مخزن توسللعه اقتصادي نام 
مي برد كه در ايران بجاي آنكه مانند كشورهاي توسعه 
يافته مكمل يكديگر باشند، اولي يعني منابع طبيعي و 
به خصوص نفت جانشين دومي يعني نيروي انساني 
)مهارت هللا، گرايش ها، نهادها( شللده اسللت. ضعف 
مهم ديگر روند توسللعه در ايران بر اساس مشاهدات 
بالدويللن در حدود 6 دهلله قبل »فقللدان گروه هاي 
سازماندهي شللده مانند اتحاديه هاي تجاري، احزاب 
سياسللي، انجمن هاي علمي و سللازمان هاي مدني 
و...« اسللت. به گفته وي »فردگرايي مبنايي و كمبود 
اعتماد كه مشللخصه جامعه ايران است، موجب شده 
تا تشكيل اين سازمان ها تا زمان حاضر مشكل باشد« 
كه البته در اين ميان از »مايوس كردن هاي بي سللرو 

صداي دولت ها« نيز نمي توان گذشت. 
ضعف ديگر مورد اشاره بالدوين آنست كه »سياست 
در ايران ضد برنامه ريزي و ضللد برنامه هاي اجرايي« 
اسللت در حالي كه »برنامه ريزي مسللتلزم همكاري 
و اجماع بسلليار زيللاد ميللان اركان متعللدد دولت 
و همچنيللن خواسللته هاي بخللش خصوصللي و 
نيازمند اطمينللان معقولي از ظرفيت هللاي اجرايي 

وزارتخانه هاي دولت است« 
آسلليب هاي فراوان و دردناك سلليل اخيللر و قبل تر 
از آن زلزله كرمانشاه و سللاير باياي طبيعي ديگر در 
كشورمان و نيز تشللديد مشكات و دشللواري هاي 
اقتصادي و پيش بيني كاهش رشد اقتصادي و افزايش 
تورم و بيللكاري در ماه هللاي آتي را بنظللر همچنان 
مي توان در چارچوب همان نقاط ضعف فوق تحليل 
كرد و محصول همان كاسللتي هاي بنيادي دانست و 
راهكار خروج از اين وضعيت را نيز در تحول ساختاري 
و رفع اين كمبود هاي اساسي و مواردي از اين دست 

جسللت وجو كرد.  براي درك بهتللر موضوع مي توان 
اشاراتي نيز به خاطرات ابوالحسللن ابتهاج و ماجراي 
ساخته شدن سد »دز« داشت. سللدي كه اين روزها 
بيشللترين نگاه ها به سللمت آن اسللت و ميزان تاب 

آوري اش در مقابل سياب هاي خروشان و عظيم.
ابتهاج در خاطرات خود از مشاهداتش از ظرفيت هاي 
بسيار استان خوزسللتان و منابع آبي و حاصل خيزي 
زمين هاي اين استان مي گويد و تاشش براي جلب 
سللرمايه هاي داخلي و به خصوص بانك جهاني براي 
عمران و آباداني اين اسللتان. تاش هايي كه اگر نه در 
دوره تصدي خود وي در سازمان برنامه بلكه چند سال 
بعد به ثمر مي نشيند و »سد دز« و »نيشكر هفت تپه« 

ايجاد مي شوند. 
وي در بخشللي از ايللن خاطرات به گزارش شللركت 
مشاوره امريكايي »عمران و منابع« درباره مزيت هاي 
عظيم خوزستان اشللاره مي كند كه »از حيث منابع 
نفتي، آب، امكانات كشاورزي و همچنين دسترسي به 
راه هاي زميني و دريايي هيچ ناحيه اي در خاورميانه 
امكانللات بالقللوه خوزسللتان را نللدارد« . همچنين 
مشاهدات »وردون« مسوول سد سللازي دره تنسي 
امريكا از رود »دز« پس ازپرواز روي محل اين سللد را 
نقل مي كند كه: »منظره اي كه ديللدم نظيرش را در 
هيچ جاي دنيا نديده بودم . دو ديوار سنگي به ارتفاع 
400 متللر و رود عظيللم دز كه از ميان ايللن دو ديوار 
مي گذشللت و پس از عبور از دشت وسيع خوزستان 
به خليج فارس مي ريخت ... بللار اول كه اين عظمت 
را ديدم چند شب از شللدت هيجان خوابم نمي برد و 
بيشتر اوقات به اين نعمتي كه خداوند براي ايراني ها 
فراهم كللرده اسللت فكللر مي كللردم«. در واقع اين 
سللخنان، ابتهاج را بيللش از پيش مجاب كللرد تا در 
پي ساخت اين سللد باشد . خواسللتي كه سرانجام با 
اخذ وامي 75 ميليون دالر ي، كلله در آن زمان مبلغ 

هنگفتي بود، از بانك جهاني محقق شد. 
ابتهاج اصوال اعتقاد داشللت »مملكتي كه بخواهد در 
زندگاني افللرادش تغييرات محسوسللي بدهد و اين 
اصاحات را منحصللر به يك نقطه نكللرده و در تمام 
كشللور اجرا نمايد جز اينكه از روي نقشلله  اي )كلمه 
»برناملله« در آن زمان مصطلح نشللده بود( صحيح و 
حساب شده عمل كند راه ديگري وجود ندارد “ و ديگر 
اينكه به نظر وي “ ما نبايد درآمد نفت را به هيچ وجه 

مصرفي جز عمران مملكت برسانيم«.
اكنون نيللز به نظر مي رسللد پس از تدويللن11 برنامه 
توسللعه اي قبل و پس از انقللاب، براي گللذر از انبوه 
مشللكات و حفظ بقللا و دوام اين سللرزمين جز اين 
راهكارها، چاره اي نداريللم: برناملله و برنامه ريزي را با 
بهره گيري از علم روز و مشللاركت نهادهللاي مدني و 
انجمن هاي صنفي و حرفه اي ارج نهيم، نيروي انساني 
)مهارت ها، گرايش ها، نهادها( را جانشين منابع طبيعي 
كنيم و تعامل با جهان و بهبود مناسللبات سياسللي و 

بين المللي را اصل و اساس مملكت داري بدانيم.
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مسير درست اقتصاد
بالدويللن،  جللورج 
سرپرسللت گللروه اول 
مشللاوران هللاروارد در 
سللال هاي 41- 1338 
در مقدمه كتللاب خود 
برنامه ريللزي  دربللاره 
در ايللران مي نويسللد: 
»در ميان كشللورهاي 
خاورميانلله، ايللران شللايد داراي بهترين مواهب 
طبيعت براي رشللد اقتصادي اسللت . اين كشور 
مشللكل جمعيت ندارد. محدوديللت عاجلي در 
زمين هاي قابل كشت ندارد. بيش از نيمي از كشور 
داراي آب و هواي معتدل و مفرح است. مهم ترين 
محدوديت قابل توجه، آب است، اما بارش هاي دو 
رشته كوه اصلي كشور، البرز و زاگرس، فرصت هاي 
بسياري براي افزايش عرضه فراهم مي كنند. ايران 
داراي معادن بسياري اسللت... هنوز جنگل هاي 
فراخللي در اسللتان هاي گيللان و مازنللدران و 

آذربايجان وجود دارد و بعد نفت، نفتي كه ...

حسين حقگو
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بازار سرمايه

فرصت بورس در دل  تهديد
 مسعود كريمي|

 با توجه به اينكلله اقدامات ايللاالت متحده امريكا 
عليه ايران سابقه اي ديرينه دارد اما همزمان با قرار 
گرفتن سپاه پاسداران انقاب اسامي در فهرست 
سازمان هاي تروريسللتي امريكا، در نخستين روز 
معاماتي بازار سرمايه كشور شاهد بهبود عملكرد 
شللاخص هاي اين بازار بوديم بطللوري كه اعمال 
تحريم هاي جديد نيز نتوانست خللي را در فرآيند 
خريد و فروش سهام صنايع و شركت هاي بورسي 
ايجاد كند. در همين حال، با توجه به اينكه تصميم 

جديد دونالد ترامپ مي توانست ...

انرژي

 ترامپ باز هم بازار نفت
را به هم ريخت 

نادي صبوري| فرداد احمدي|
ديروز و در نخستين معامات بازار نفت پس از اعام 
تصميم دولت ترامپ عليه سپاه پاسداران انقاب 
اسامي ايران، بهاي نفت خام به 71 دالر و 10 سنت 
در هر بشكه رسيد. رسللانه هاي بين المللي مانند 
رويترز، سي ان بي سي و ماركت واچ كه خبر افزايش 
قيمت را پوشش دادند اغلب از بيان مستقيم ارتباط 
ميان تهديد دولت ترامپ عليه سللپاه پاسللداران 
انقاب اسللامي ايران و باال رفتن بهاي نفت خام 
اجتناب كرده و عامل بللاال رفتن قيمت را تنش ها 
در ليبي عنوان كردند. ليبي چند روز اخير صحنه 
درگيري هاي داخلي بوده اسللت. جان دريسكول 
استراتژيست ارشد شركت خدمات انرژي JTD اما 
در ميزگرد تلويزيوني شبكه CNBC تهديد دولت 
ترامپ عليه سپاه پاسداران را در كنار بيانيه مايك 
پمپئو در مورد خواسته دولت امريكا براي به صفر 

رساندن صادرات نفت خام ايران را ...
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 رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جمعي از پاسداران
 و خانواده هاي آنان به مناسبت روز پاسدار:

واكنش هاي منفي به اقدام اخير امريكا ادامه دارد

گربه رقصاني امريكا عليه سپاه 
به جايي نخواهد رسيد

راهبرد   ايران درقبال تحريم سپاه

خبر

رييس كميسيون اقتصادي مجلس، مي گويد 
تحقيق و تفحللص از عملكرد بانللك مركزي 
در پرداخللت ارز 4200 توماني در دسللتور كار 

كميسيون اقتصادي قرار دارد.
محمدرضللا پور ابراهيمللي داورانللي رييللس 
كميسلليون اقتصادي مجلللس در گفت وگو با 
خانه ملت، با اشللاره به تقويت سياسللت هاي 
نظارتللي مجلللس، گفت: بلله دليللل اهميت 
سياست هاي نظارتي مجلس كار جدي در اين 
زمينه از سال گذشللته آغاز شده كه نخستين 
گزارش نظارتللي درباره تخلللف بانك مركزي 
و اعمال ماده 236 بود كلله در اصاحيه جديد 
آيين نامه داخلي مجلس به مللاده 234 تغيير 
يافته است كه بر اسللاس اين ماده از آيين نامه 
داخلي مجلس اگر دسللتگاهي ضوابط قانوني 
را اجللرا نكرد، مجلس و كميسلليون تخصصي 
مي تواند به موضللوع ورود و پرونللده را پس از 
تصويب در كميسلليون و صحن علنللي به قوه 

قضاييه ارسال كند.
وي با بيللان اينكه براي نخسللتين بار در تاريخ 
جمهوري اسامي ايران پرونده تخلفات بانك 
مركزي در حوزه مجموعلله ماموريت هاي اين 
نهاد به قوه قضاييه ارسال شد، گفت: خبرهاي 
خوبي از اقدامات دستگاه قضايي در اين پرونده 
به گوش مي رسللد كه يكي از اقدامللات ديگر 
مجلللس پيگيري آخريللن اقدامات دسللتگاه 
قضايي درباره ايللن پرونده و ارايلله گزارش آن 
به صحن علني در راسللتاي اعمللال ماده 234 

آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسامي است.
وي گفللت: همچنيللن تحقيللق و تفحص از 
عملكرد بانك مركزي در پرداخت ارز ترجيحي 
4200 توماني در سال گذشللته در دستور كار 

كميسيون اقتصادي است. 

پورابراهيمي: 
تحقيق و تفحص از پرداخت 

ارز دولتي كليد خورد

جهان

جنگ تجاري در 
فراآتالنتيك بر سر »ايرباس«
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نمايندگان مجلس شوراي اسللامي با دو فوريت طرح تقويت جايگاه سپاه پاسداران انقاب 
اسللامي در برابر امريكا موافقت كردند. به گللزارش ايرنا، نمايندگان در جلسلله علني نوبت 
عصر ديروز سه شنبه مجلس شللوراي اسللامي با 189 راي موافق، 2 مخالف و 1 ممتنع از 
198 نماينده حاضر با دو فوريت طرح تقويت جايگاه سللپاه پاسللداران انقاب اسللامي در 
برابر امريكا موافقت كردند. نمايندگان پس از راي دادن به اين طرح با مشللت هاي گره كرده 
فريادهاي اهلل اكبر و مرگ بر امريكا سللر دادند. در مقدمه اين طرح آمده است با توجه به اينكه 
مطابق اقرار رييس جمهوري امريللكا، اين رژيم خود ايجاد كننده داعش و مسللوول جنايات 
تروريستي اين گروه خونريز در غرب آسياست و از آنجا كه سپاه پاسداران انقاب اسامي كه 
نقش بي بديلي در شكست داعش و ديگر گروه هاي تروريستي تكفيري را در منطقه غرب آسيا 
ايفا كرده است توسط رييس جمهوري امريكا به عنوان نيروي تروريستي معرفي شده است 
و اين تصميم سردمداران كاخ سللفيد در معرفي نيروي نظامي رسمي يك كشور در عرصه 
بين الملل با همه قواعد حقوقي و اخاقي در تعارض اسللت و جمهوري اسامي ايران مطابق 
قواعد حقوق بين الملل حق اقدام متقابل در برابر اين اقدام خصمانه و غيرقانوني رييس جمهور 
امريكا را دارد لذا اين با قيد دو فوريت تقديم مجلس شللوراي اسامي مي شود. در ماده واحده 
اين طرح نيز بيان شللده به منظور اقدام متقابل در برابر تصميمات و اقدامات اياالت متحده 
امريكا در تضعيف صلح و ثبات منطقه اي و بين المللي و از آنجا كلله اين رژيم برخاف اصول 
مسلم حقوق بين المللي، سپاه پاسداران انقاب اسامي را كه به عنوان نيروي رسمي نظامي 
كشور ايران شناخته مي شود به عنوان نيروي تروريسللتي معرفي نموده است به موجب اين 
قانون كليه نيروهاي نظامي امنيتي و اطاعاتي اياالت متحده امريكا كه در غرب آسيا فعاليت 
مي كنند و كليه اشللخاص حقيقي و حقوقي كه به نمايندگي از آنها در منطقه غرب آسيا و... 
فعاليت مي كنند تروريست اعام مي شوند و هرگونه كمك مالي، فني، آموزشي، خدماتي و 
تداركاتي و غير آن به اين دسللته از نيروها از نظر اين قانون معاونت در اقدامات تروريستي به 
حساب مي آيد. بر اسللاس ماده واحده اين طرح، دولت جمهوري اسامي ايران براساس اين 
قانون و نيروهاي مسلح پس از اذن رهبري موظفند در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت 
ملي عندالزوم در برابر اقدامات تروريستي نيروهاي امريكايي و ساير نيروهاي تروريستي مذكور 
در اين قانون كه در منطقه غرب آسيا و... فعاليت مي كنند و منافع جمهوري اسامي ايران را 
به مخاطره مي اندازند اقدامات متقابل و قاطع به عمل آورند. بر اساس بند ديگري از اين طرح، 
دولت جمهوري اسامي ايران براساس اين قانون و نيروهاي مسلح پس از اذن رهبري موظفند 
در زمان الزم به گونه اي عمل كنند كه نيروهاي امريكايي و ساير تروريست ها نتوانند از توان و 
امكانات موجود عليه منافع جمهوري اسامي ايران استفاده كنند. بر اساس بند ديگري از اين 
طرح، دولت جمهوري اسامي ايران موظف است با استفاده از ظرفيت هاي حقوقي و سياسي 
و ديپلماتيك خود بهره مندي نيروهاي امريكايي و ساير نيروهاي تروريستي موضوع اين قانون 
را از تاسيسات، تجهيزات، منابع مالي و ديگر كمك هاي احتمالي كشورهاي منطقه به حداقل 
ممكن برسللاند. در بند ديگري از اين طرح آمده دولت جمهوري اسامي ايران موظف است 
از طريق مراودات دوجانبه و چندجانبه با كشللورها و رايزني با مجامع و نهادها و سازمان هاي 
بين المللي از حداكثر توان خود براي بي اثر كردن اقدام امريكا در معرفي نيروي رسمي نظامي 

ايران به عنوان گروه تروريستي استفاده كند.

دو فوريت طرح تقويت جايگاه سپاه پاسداران 
در برابر امريكا تصويب شد

مجلس

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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روي موج خبر

   روانچ�ي به عن�وان نماينده داي�م ايران در 
سازمان ملل منصوب شد؛ ايسنا|

سخنگوي وزارت امور خارجه اعالم كرد: آقاي دكتر 
مجيد تخت روانچي به پيش��نهاد وزير امور خارجه و 
تصويب رياست جمهوري به عنوان سفير و نماينده 
دايم جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل متحد 
منصوب شد. قاسمي افزود: آقاي مجيد روانچي در حال 
حاضر مسووليت معاونت سياسي دفتر رييس جمهور 
را عهده دار هستند. وي در كارنامه فعاليت هاي خود 
در دوران خدمت در وزارت امور خارجه سمت هايي 
چون سفير و معاون نمايندگي دايم ايران در سازمان 
ملل، سفير جمهوري اس��المي ايران در برن، معاون 
اروپا - امريكاي وزارت امور خارجه و دستيار ويژه وزير 
امور خارجه را عه��ده دار بوده اند. آقاي دكتر روانچي 
همچنين در جريان مذاكرات حساس و مهم هسته اي 
كه در نهايت منجر به توافق برجام شد، عضو ارشد تيم 

مذاكره كننده كشورمان بودند.

   دستور شناسايي ساختمان ها و اماكن واقع 
در حريم رودخانه؛ پاد |

رييس جمهور به وزير كشور دستور داد تا استانداران 
با همكاري شهرداري ها اماكن و ساختمان هاي در 
معرض خطر س��يل را شناسايي و گزارش دقيقي را 
به هيات وزيران ارايه كنند. با دستور رييس جمهور 
اس��تانداران سراسر كشور موظف شدند با همكاري 
شهرداري ها ساختمان ها، اماكن و مستحدثات واقع 
در مسيل ها و حريم رودخانه ها و در معرض خطر سيل 
را در حوزه ماموريت خود شناسايي و گزارش دقيق و 
جامعي را ظرف يك هفته به هيات وزيران اريه كنند.

 CENTCOM در مبارزه با گروه تروريستي   
از هيچ تالشي فروگذار نمي كنيم؛ سپاه نيوز|

س��تاد كل نيرو ه��اي مس��لح در بياني��ه اي ضمن 
محكوميت اق��دام خصمانه اي��االت متحده امريكا 
در گنجاندن نام سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در 
فهرست گروه هاي به اصطالح تروريستي نسبت به 
عواقب اين اقدام هشدار داد. ستاد كل نيروهاي مسلح 
در بيانيه اي اعالم كرد: در مبارزه با گروه تروريستي 
سنتكام از هيچ تالش��ي فروگذار نخواهيم كرد. در 
بخشي از اين بيانيه آمده است: » »اقدام دولت اياالت 
متحده در تروريست خواندن سپاه پاسداران در واقع 
تالش مذبوحانه و از سر استيصال و انتقام جويي براي 
سر پوش گذاشتن بر ناكامي هاي آنها در منطقه است 
كه البته هي��چ ارزش و اعتبار عملياتي ندارد و عمال 

محكوم به شكست است.«

   نمايندگان مجلس با لباس س�پاه در صحن 
علني حاضر شدند |

جمع كثيري از نمايندگان لباس سپاه را بر تن كرده 
و در جلسه مجلس حضور يافتند. جلسه علني ديروز 
مجل��س تقريبا همگي نماين��دگان مجلس لباس 
سبزپوش��ان س��پاه را بر تن كرده  و در صحن علني 
مجلس حاضر ش��ده اند. شب گذش��ته كاخ سفيد 
در اقدامي گستاخانه س��پاه پاسداران را در فهرست 
گروه هاي تروريس��تي ق��رار داد و اق��دام جمعي از 
نمايندگان مجلس در واكنش به اين حركت دولت 

امريكا صورت گرفته است.

   نور وجودت براي كوري چشم دشمنان كافي 
است؛تعادل|

معاون ارتباطات دفتر رييس جمهور به فرمانده 
نيروي قدس سپاه تبريك گفت. پرويز اسماعيلي 
در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: »به كار 
خود مشغول باش س��ردار؛ نمايش ديشب تجار 
جنگ و ترور ثابت كرد كه  نور وجودت براي كوري 
چشم دشمنان كافي است. روزت مبارك اي مرد.«

   واكنش آش�نا به اقدام امريكا عليه س�پاه؛ 
تعادل|

مشاور رييس جمهوري و رييس مركز بررسي هاي 
استراتژيك رياست جمهوري در مطلبي به اقدام امريكا 
مبني بر قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در فهرست سازمان هاي تروريستي واكنش نشان داد.

حسام الدين آشنا در پيامي توئيتري نوشت: »گفته بود: 
بعد از اين همه حماقت براي هزينه كردن ۷ تريليون 
دالر در خاورميانه، حاال وقت اين است كه در كشور 
خودمان س��رمايه گذاري كنيم. حاال كه براي ايران 
شاخ و شانه مي كشد آيا فكر حسابداري خسارت ها 
را كرده است؟ خس��ارت چنان خواهد بود كه پولي 
براي سرمايه گذاري در كشورتان باقي نخواهد ماند.«

   درياف�ت ويزا براي س�فر به ع�راق ضروري 
است؛ايلنا|

مديركل امور مرزي وزارت كشور تاكيد كرد: با توجه به 
رايگان شدن صدور ويزا جهت اتباع دو كشور سفر به 
كشور عراق براي اتباع ايران همچنان مستلزم دريافت 
ويزا است. شهريار حيدري با اشاره به توافقات انجام 
گرفته با دولت جمه��وري عراق در خصوص رايگان 
شدن صدور ويزا جهت اتباع دو كشور، اظهار داشت: 
سفر به كشور عراق براي اتباع ايران همچنان مستلزم 
دريافت ويزا است. وي با اشاره به تعدادي از هموطنان 
كه بدون دريافت ويزا جهت س��فر به كشور عراق به 
مرزهاي زميني مراجعه مي كنند، خاطرنشان ساخت: 

براي سفر به كشور عراق دريافت ويزا الزامي است.

   دس�تور رحماني فضل�ي ب�راي دلجويي از 
هموطن خوزستاني؛ پرتال وزارت كشور|

پايگاه اطالع رس��اني وزارت كشور اعالم كرد: به 
دنبال انتشار آزردگي خاطر يك هموطن سيل زده 
در خوزس��تان در ديدار با اس��تاندار خوزستان، 
وزير كشور دس��تور دلجويي از وي را صادر كرد. 
عبدالرض��ا رحماني فضلي، وزير كش��ور در اين 
دستور ضمن تشكر از مديريت پيگير و مجدانه 
بحران سيالب از سوي استاندار و تمامي مسووالن 
ذي ربط خواستار صبر و تحمل و مداراي بيشتري 
از سوي همگان شد تا بهانه  اي به دست بدخواهان 

و مغرضان ملت غيور و حماسه  آفرين ندهند.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جمعي از پاسداران و خانواده هاي آنان به مناسبت روز پاسدار:

گربه رقصاني امريكا عليه سپاه به جايي نخواهد رسيد
 در ش��ب والدت با س��عادت حضرت سيدالش��هداء 
عليه الس��الم و به مناسبت روز پاس��دار، رهبر معظم 
انق��الب اس��المي در ديدار جمع��ي از پاس��داران و 
خانواده هاي آنان، علت خصومت امريكايي ها با سپاه 
را پيش��گامي آن در دفاع از كشور و انقالب خواندند و 
خاطرنشان كردند: امريكا و دشمنان نادان چهل سال 
است كه هر چه در توان داشتند عليه جمهوري اسالمي 
به كار بستند اما هيچ غلطي نتوانستند بكنند و امروز 
دست انقالب و نظام اسالمي در منطقه و بلكه در دنيا 

باز شده است.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهب��ري؛ حضرت آي��ت اهلل خامنه اي، س��پاه را يك 
دستگاه برجس��ته و در خط مقدم مواجهه با دشمن 
در ميادين گوناگون برشمردند و گفتند: سپاه هم در 
ميدان عملياتي و مقابله با دشمن در مرزها و حتي چند 
هزار كيلومتر دورتر در اطراف حرم حضرت زينب )س( 
پيشقدم است و هم در ميدان مقابله سياسي با دشمن.

رهبر انقالب اسالمي كينه امريكايي ها از سپاه را ناشي 
از همين مساله دانستند و افزودند: امريكايي ها به خيال 
خود عليه س��پاه و در واقع عليه انقالب و ايران نقشه 
مي كشند و گربه رقصاني مي كنند، البته اين خباثت ها 
به جايي نخواهد رسيد و با برگشتن كيد و فريب آنها به 
خودشان، دشمنان جمهوري اسالمي مانند ترامپ و 
احمق هاي دور و بر نظام حاكمه امريكا در حال حركت 

به سمت حضيض هستند. ايشان چهل سال توطئه 
عليه جمهوري اسالمي و در عين حال پيشرفت انقالب 
را نشانه ناتواني امريكايي ها در متوقف كردن حركت 
ملت ايران دانس��تند و گفتند: دش��منان ايراِن عزيز، 
چهل سال است كه انواع فشارهاي سياسي، اقتصادي 
و تبليغاتي فراگير را عليه ملت اِعمال كردند اما حتي 
آن روز كه جمهوري اسالمي تازه كار بود، نتوانستند 

هيچ غلطي بكنند.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با اش��اره به دس��ت برتر 
جمهوري اسالمي ايران در منطقه، افزودند: بر خالف 
تصور دش��منان، عزت و قدرت امروز نظام اس��المي 
ناشي از بمب اتم نيست، چرا كه ما از ابتدا تاكيد كرديم 
سالح هسته اي بر خالف مباني ديني ما است و به آن 
نيازي نداريم، بنابراين اقتدار و عزت امروز ملت ايران 
در چشم دنياي اسالم، به خاطر ايستادگي، فداكاري 

و بصيرت مردم است.
رهبر انقالب اس��المي، الزمه استمرار اين حركت پر 
افتخار را ش��ناخت وظيفه و عمل به آن دانس��تند و 
گفتند: بدون ترديد انقالب به پيش خواهد رفت، اما 
همگان از آحاد مردم و به ويژه جوانان تا سپاه پاسداران 
و كليه نيروهاي مسلح و دستگاه هاي دولتي بايد نقش 
خود را در اين حركت تشخيص دهند و با الگوگيري 
از عمل مومنانه اولياء الهي همچون امام بزرگوار، براي 

خدا و در راه خدا به وظايف خود عمل كنند.

رييس جمهوري در مراسم سالروز ملي فناوري هسته اي:

امريكا با تحريم سپاه دوباره اشتباه كرد 
گروه ايران|

از س��ال 85 كه كش��ورمان با برنامه ريزي هاي دقيق 
دولت هاي س��ازندگي و اصالحات موفق به ايجاد يك 
زنجيره كامل از غني سازي هسته اي شد و رسما در زمره 
كشورهاي صاحب تكنولوژي در غني سازي اورانيوم 
قرار گرفت، هر سال، 20فروردين ماه جشني در فضاي 
عمومي كشورمان با عنوان روز ملي فناوري هسته اي 
برگزار مي ش��ود كه در آن ضمن مروري بر مسير طي 
شده در اين صنعت؛ چشم اندازي از مهم ترين برنامه هاي 
كشور در اين زمينه نيز پيش روي افكار عمومي ايرانيان 

گشوده مي شود. 
امس��ال اما روز ملي فناوري هس��ته اي مصادف شد با 
يكي از راديكال تري��ن و غير عقالني ترين تصميماتي 
كه هيات حاكمه امريكا طي بيش از 40سال دشمني 
خود با ايرانيان اتخاذ كرده اس��ت؛ تصميمي كه اغلب 
كارشناسان معتقدند نه تنها امريكا را به سمت اهدافش 
در منطقه نزديك تر نخواهد كرد؛ بلكه مشكالت تازه اي 

را براي اين كشور ايجاد خواهد كرد. 
قرار دادن نام سپاه پاسداران ايران در ليست گروه هاي 
تروريستي امريكا، بيشتر از اينكه چالشي جدي بر سر 
فعاليت هاي روتين سپاه در داخل و خارج كشور ايجاد 
كند؛ تصويري از مجموع��ه تصميمات غيرمنطقي و 
ش��تاب زده دولتمردان اياالت متحده را در مواجهه با 
چالش هاي بين المللي پيش روي جهانيان تصوير سازي 

كرد.  
بر اين اساس مراسم سيزدهمين سالروز ملي فناوري 
هسته اي ديروز با حضور حسن روحاني رييس جمهور 
كش��ورمان در محل س��الن اجالس س��ران آغاز شد. 
مراس��مي كه در جريان آن بخش��ي از دستاوردهاي 
هس��ته اي كش��ورمان رونماي��ي ش��د و دورنمايي از 
برنامه ريزي ه��اي آتي نيز ارايه ش��د. روحاني پيش از 
حضور در اين مراسم، از نمايشگاه دستاوردهاي فناوري 
هسته اي بازديد كرد و بالفصله پس از آن راهي سالن 
اجالس سران شد تا درباره مهم ترين موضوعات كشور 

صحبت كند.
رييس جمهور در مراس��م س��يزدهمين سالروز ملي 
فناوري هس��ته اي با طرح اين پرس��ش كه چرا سپاه 
به وج��ود آمد؟ گفت: انقالب به پيروزي رس��يده بود. 
دشمنان انقالب تالش مي كردند حداكثر اين انقالب 
چند ماه بيشتر نباشد. انواع توطئه ها را انجام مي دادند. 

يكي از آنها ترور بود. گروه هايي را در دامن خود پرورش 
دادند تا مسووالن و انقالبيون را به خاك و خون بكشند، 

تا ايران برگردد به دوراني كه زير سلطه امريكا بود.
روحان��ي افزود: ما نياز داش��تيم تا گروه��ي امنيت را 
براي مردم به ارمغان بياورد، در راس اين حركت سپاه 
پاس��داران بود. آن روزي كه در شهرها گروهك هاي 
منافق كه مردم را ترور كردند و دستگير مي شدند چه 
كساني بودند كه به خانه هاي تيمي حمله مي كردند و 

دستگير مي كردند. در راس آنها سپاه بود.
روحاني در ادامه صحبت هاي خ��ود با تاكيد بر اينكه 
سپاه پاسداران تروريست ها را در ايران ريشه كن كرد، 
خاطرنشان كرد: كدام ملت است كه بيشتر از ملت ايران 
در برابر تروريسم در طول 40 سال ايستادگي و فداكاري 
كرده باشد و تروريس��ت ها را در كشورش ريشه كرده 
باشد؟ سپاه تروريست ها را ريشه كرد و باقي  مانده هاي 
جرثومه فساد آنها ديروز به دامان صدام و امروز به دامان 
صهيونيست ها و استكبار پناه بردند؛ در اين شرايط آيا 

استكبار نبايد از سپاه ناراحت باشد؟
وي افزود: چه كس��ي جز س��پاه بود كه در سال هاي 
اخير ملت هاي منطقه را در برابر تروريسم ياري كرد؟ 
اگر عراق از ما درخواس��ت كمك كرد لحظه اي درنگ 
نكرديم و اگر ش��مال عراق و مردم كرد اين كشور از ما 

كمك خواستند ما در پاسخ مثبت به آنها درنگ نكرديم. 
ش��بي كه اربيل و سليمانيه در حال سقوط بود ملت و 
س��پاه ايران سريعا دست به كار شد و آني درنگ نكرد. 
همچنين اگر س��وريه از ايران درخواست كمك كرد، 
مردم، رهبري، دولت و سپاه پاسداران لحظه اي براي 

كمك به مردم لبنان و سوريه درنگ نكردند.
رييس جمهور با طرح اين پرسش كه چه كساني سازمان 
داعش را واژگون كرد؟ خاطرنشان كرد: البته كه عامل 
اصلي واژگوني داعش ملت عراق، سوريه و لبنان بودند، 
اما ملت ايران و در راس آن سپاه پاسداران بودند كه به 
نداي »هل من ناصر« آنها پاسخ داد؛ سپاه از روز نخست 
تاس��يس اش تا به امروز يكي از بزرگ ترين اقداماتش 
مبارزه با تروريس��م بوده اس��ت و در اين راه ش��هداي 
بسياري را تقديم كرده كه آخرين آنها در جاده »خاش 
و زاهدان« كه توسط امريكا و اذناب او تقويت مي شوند 

به شهادت رسيدند.

   بهره برداري از زنجيره هاي جديد سوخت
وي ادامه  داد: شما امروز با تحريم تان چه كار كرديد؟ 
اگر مدعي هستيد كه با اعمال تحريم هاي تان مي توانيد 
جلوي فناوري هاي پيشرفته ايران را بگيريد، مي دانيد 
كه دروغ مي گوييد و افتتاح هاي امروز ما و 114 فناوري 

جديدي كه در طول يك سال اخير توسط يك سازمان 
ايران به بهره برداري رس��يده اس��ت به خوبي به دنيا 
مي گويد كه شما نتوانستيد و نخواهيد توانست جلوي 
پيشرفت و توسعه ملت و دانشمندان ما را بگيريد؛ اگر 
ديروز از سانتريفيوژهاي IR1 ما مي ترسيديد، بدانيد 
كه امروز ما زنجيره 20 تايي از سانتريفيوژهاي IR6 را 
افتتاح كرده ايم و اگر باز هم بيش از اين به ظلم و ستم 
خود ادامه  دهيد، در آين��ده اي نه چندان دور زنجيره 

IR8 را رونمايي خواهيم كرد.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه امريكايي ها نمي توانند 
جلوي پيشرفت ايران را بگيرند، اظهار كرد: اگر مقصود 
امريكايي ها از اعمال تحريم ها عليه ايران اين بوده كه از 
قدرت نظامي ايران بكاهند اين را بدانند كه از پارسال 
تا امسال به موشك ها و سالح هايي دست يافته ايم كه 
در مخيله آنها نيز نمي گنجيد؛ آنها نمي توانند قدرت 
نظامي ما را بگيرن��د. وي ادامه  داد: اگر مقصود امريكا 
از اعمال تحريم هاي جدي��د، اختالف در داخل ايران 
است، اشتباه كرده اند؛ چرا كه از ارديبهشت پارسال كه 
امريكايي ها نغمه شوم تحريم را آغاز كردند تا فروردين 
ماه امس��ال، وحدت ملت ايران روز به روز بيشتر شده 
اس��ت و امروز همه جناح ها، احزاب و نيروهاي مسلح 
و غير مس��لح و تمام اقوام و مذاهب در داخل كش��ور 

يكپارچه هستند.
رييس جمه��ور خطاب به س��ران امريكا بي��ان  كرد: 
شما اشتباه كرديد و راه غلطي را طي كرديد؛ آيا فكر 
مي كنيد اگر به سپاه بگوييد »تروريسم« دنيا از شما 
مي پذيرد؟ شما در كدام اقداماتي كه در دو سال اخير 
با هيات حاكمه كم تجربه خود در دولت امريكا امتحان 
كرديد، موفق بوده ايد؟ آن سال كه گفتيد معاهده آب و 
هوايي غلط است و از آن خارج شديد، آيا كسي به شما 

اعتنا و براي شما تب كرد؟

   چرخيدن چرخ اقتصاد و معيشت
روحاني در بخ��ش ديگري از اظهاراتش افزود: اگر اين 
دولت از سال ۹2 از روز اول گفت سانتريفيوژ بچرخد 
اقتصاد ملت هم بچرخد به هدفش رسيد. سانتريفيوژ 
ما مي چرخد، بهتر، دقيق تر و با كيفيت باال. ملت ايران 
هم در رش��د و توس��عه علمي هر روز قدم جديدتري 
بر مي دارد. اگر قبل از س��ال ۹2 نيم��ي از گندم مان را 
نياز داش��تيم از خارج وارد كنيم امروز با وجود س��يل 

و مش��كالت به واردات نياز نداريم. ما سال گذشته در 
بنزين هم خودكفا شديم. در منابع گاز مشترك مان از 
همسايگان جلو زديم. اقتصاد ما با وجود ميل و تحريم 
شما چرخيد؛ اين وعده دولت به ملت ايران بود به اين 

وعده عمل مي كند.
روحاني گفت: دولت كنار اقتصاد دانش بنيان اس��ت. 
ببينيد چند هزار ش��ركت دانش بنيان فعاليت خود 
را آغاز كرده اس��ت. ببينيد در همه رشته هاي علمي و 
فناوري رشد كرديم. سي و پنج پله رشد كرديم. پس 
مسير ما درست است. مسير ما رشد علوم و خودسازي 
كشور است. ش��ما خواهيد ديد بازسازي استان هاي 
آسيب ديده طول نمي كش��د. ما مي دانيم خسارت ها 
بسيار باالست شرايط دامداران، كشاورزان، منازل و زير 
ساخت هاي ما آسيب ديده است، اما تا تابستان بخشي 
را جبران مي كنيم. ملت ما يك پارچه است اولين هدف 

ما جبران خسارات است.
وي يادآور شد: ديروز خدمت مقام معظم رهبري بودم، 
بخشي از صحبت ما درباره جبران خسارات بود. امروز 
بحمد اهلل مقام معظم رهبري، مجلس، نيروهاي مسلح 

و دولت يكپارچه هستند.
وي تصريح كرد: من از رييس س��ازمان انرژي اتمي و 
تمام عزيزان اين حوزه تش��كر مي كنم. دكتر صالحي 
از بي مهري ها گفتند، اگر كسي چيزي بگويد اجرتان 
بيش��تر مي شود. اگر اجر بي حس��اب مي خواهيد اين 
حرف ها هم هست. ممكن است اختالف فكر و نظري 
باش��د اما همه ملت واحد هس��تيم، اتحاد امروز را ارج 
بدانيم كه به دست خودمان ايجاد شده است. من تشكر 
مي كنم از كساني كه 114 فناوري جديد را تقديم ملت 

ايران كردند. 
روحاني گفت: ما هم در نهايت خدمت مان به ملت ايران 
و ملت منطقه است. ما در بسياري امور صبر و حوصله 
كرديم. من به 1+5 مي گوي��م، به آن 1+5 كه يك اش 
زد زير تعه��دش. به آن پنج مي گويم ب��ه وظايف تان 
توجه كنيد. ما صبر مي كنيم و صبر كرده ايم؛ اما صبر 
استان هايي دارد بعد آن ملت و نظام ايران قدم ديگري 

بر مي دارد.
وي در پاي��ان گفت: م��ا اگر صبر مي كني��م از ضعف 
نيست؛ به خاطر آينده منافع ملت ايران و منطقه است. 
اميدواريم ديگران بدانند تاريخ نسبت به آنها قضاوت 

مي كند، پاي عهدتان بايستيد.

پرونده پي ام دي در شوراي 
حكام آژانس بسته شده است
سخنگوي سازمان انرژي 
اتمي گف��ت: پ��ي ام دي 
موضوعي مربوط به گذشته 
اس��ت و به لحاظ حقوقي 
و سياس��ي اي��ن موضوع 
در ش��وراي حكام آژانس 
بين المللي ان��رژي اتمي 
بسته شده است. به گزارش   ايرنا، »بهروز كمالوندي« 
ديروز در حاشيه روز ملي فناوري هسته اي در گفت 
گو با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره احتمال باز 
شدن مجدد پرونده پي ام دي )ابعاد احتمالي نظامي 
برنامه هسته اي ايران( اظهار داشت: يوكيا آمانو آنچه  
بايد بگويد، مرتبا بيان كرده اس��ت. ممكن است در 
ذهن نتانياهو )نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي( و 
يكي دو نفر باز كردن پي ام دي باش��د و در ذهن آنها 
چنين آرزويي داشته باشند ولي هم به لحاظ حقوقي 
و هم سياس��ي اين موضوع كامال بس��ته شده است. 
سخنگوي وزير كشور افزود: آژانس بين المللي اتمي 
هم در سال 2015 گزارش آن را داده است و آمانو مكرر 
اشاره كرده كه اين موضوع مربوط به گذشته بوده و 
بررسي شده است و آقاي آمانو حتي در پارچين آمد و 
نمونه گيري ها انجام و به همه سواالت جواب داده شد 

نهايتًا اين پرونده در شوراي حكام بسته شد.

 لزوم تاييد رسمي 
مدارك تحصيلي كانديداها 

قائم مقام وزير كشور در امور 
مجلس و هماهنگي استان ها 
گفت: در قالب طرح اصالح 
موادي از قان��ون انتخابات 
مجلس ش��وراي اسالمي، 
نمايندگان مجلس هم براي 
ثبت ن��ام در انتخابات بايد 
فوق ليسانس داشته باشند. به گزارش ايلنا، سيد سلمان 
ساماني با اش��اره به بررس��ي تبصره مربوط به مدرك 
تحصيلي الزم براي شركت در انتخابات در قالب طرح 
اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس در جلسه ديروز 
مجلس در صحن علنى اظهار داشت: با وجود آنكه اعتقاد 
داريم يك دوره نمايندگي مجلس قطعًا دانش و مهارت 
قانون گذاري را در افراد ارتق��ا مي دهد، اما اگر مجلس 
با حذف اين تبص��ره به جامعه اين پيغ��ام را بدهد كه 
نمايندگان مجلس بين خود و ديگران تفاوت و تبعيض 
قائل نيستند و شروطي كه براي كانديداتوري مجلس 
قائل شده اند براي همگان يكسان است به اعتماد و نگاه 
مثبت جامعه به خانه ملت خواهد افزود. وي ادامه داد: با 
رأي مجلس تبصره اي كه به نمايندگان مجوز داده بود 
سابقه يك دوره نمايندگي مجلس در زمان ثبت نام در 
انتخابات به عنوان يك مقطع تحصيلي براي آنها لحاظ 

شود، حذف شد كه اقدام بسيار پسنديده اي بود.

اقدام امريكا نابخردانه 
و بحران ز است

مع��اون اول رييس جمهور 
در اطالعيه اي ب��ا يادآوري 
كارنامه افتخارآميز س��پاه، 
بيان كرد: دولت با اتكاي به 
قدرت اتحاد و همبستگي 
مل��ي و مقاوم��ت در برابر 
هرگونه زياده خواهي نخواهد 
گذاشت كه تروريسم مورد حمايت دولت امريكا و رژيم 
اش��غالگر قدس منافع ملي و امنيت منطقه را مجدداً 
مورد تهديد قرار دهد. در بخشي از اطالعيه جهانگيري 
آمده اس��ت: » دولت دونالد ترامپ با قرار دادن نام سپاه 
پاسداران   در فهرست سازمان هاي تروريستي دست به 
اقدامي بي سابقه، نابخردانه و بحران زا در عرصه سياست 
و حقوق بين الملل زد. اين اقدام غيرقانوني و بي منطق، 
نمونه جديد دشمني آشكار دولت امريكا با نظام   و ايران 
مقتدر و در امتداد جنگ اقتصادي و تحريمي است كه 
آن دولت پيمان شكن عليه ملت و دولت ما از سال پيش 
سازمان داده است. او در ادامه تاكيد مي كند: »كارنامه 
موفق و افتخار آميز س��پاه پاسداران در مقابله با اشكال 
مختلف تروريسم در منطقه كه منجر به شكست تروريسم 
سازمان يافته و خطربار داعش شد، نشانه آشكار تمايل و 
تالش   ايران به برقراري امنيت، صلح و ثبات همه جانبه و 
همزيستي در جهان عاري از خشونت و تروريسم است.«

نصب زنجيره سانتريفيوژ هاي 
IR۶ در نطنز آغاز شد

رييس سازمان انرژي اتمي 
ايران در سيزدهمين سالروز 
ملي فناوري هسته اي گفت: 
با اطمين��ان اعالم مي كنم 
كه بازگش��ت تحريم هاي 
يكجانبه امريكا، و گستاخي 
اخير آن نتوانسته و نخواهد 
توانست به عزم جزم ايران در پيشبرد اهداف كالن صنعت 
هس��ته اي خللي وارد كند. به گزارش تسنيم، علي اكبر 
صالحي، در سيزدهمين سالروز ملي فناوري هسته اي 
بخشي از اقدامات انجام شده در زمينه انرژي هسته اي 
ايران را تش��ريح ك��رد و گفت: 114 دس��تاورد جديد و 
مورد نياز در زمينه هاي مختلف صنعت هسته اي آماده 
بهره برداري شده است  او در ادامه تاكيد كرد: چنانچه سير 
حركت ما در عرصه ساخت و توليد ماشين هاي سانتريفيوژ 
نسل جديد طي چند سال گذشته مورد بررسي منصفانه 
قرار گيرد، روشن خواهد شد كه بسياري از نامهرباني ها 
و جفاها در خصوص پيشرفت صنعت هسته اي به ناحق 
بر قلم و زبان برخي دوس��تان جاري شده است. در اين 
راستا شاهد آغاز نصب زنجيره مياني 20تايي سانتريفيوژ 
پيشرفته IR6 در سايت هسته اي شهيد احمدي روشن  
خواهيم   بود كه با تكميل نهاي��ي آن در آينده نزديك، 
شرايط انجام تست هاي الزم فرآيندي فراهم خواهد شد.

توانايي سپاه، امريكا و رژيم 
صهيونيستي را عصباني كرد 

وزير دفاع با ص��دور بيانيه 
ش��ت  ميدا ا گر ضم��ن 
روز پاس��دار اع��الم ك��رد: 
پيروزي ه��اي متم��ادي 
انقالب اس��المي در عرصه 
نظامي در جبهه مقاومت، 
كنترل و مه��ار توطئه ها و 
فتنه آفريني هاي دشمنان داخلي و خارجي به ويژه امريكا 
و رژيم صهيونيستي هميشه آنان را عاجز و سردرگم كرده 
كه اين حاصل جلوه گري نقش عاشورايي و معرفتي سپاه 
و نيروهاي مسلح و مدافعان كشور و نظام اسالمي است.

وزير دفاع با بيان اينكه سپاه طبق اصل 150 قانون اساسي 
وظيفه »نگهباني از انقالب و دستاوردهاي آن« را بر عهده 
دارد اعالم كرد: اقدام مغاير با موازين بين المللي دولت 
امريكا به منزله مقابله با قانون اساسي است كه با رأي ملت 
بزرگ ايران تصويب شده است و در واقع مقابله با ملت 
ايران و فرزندان ملت در سپاه است. امير سرتيپ حاتمي 
با بيان اينكه سپاه پاسداران انقالب اسالمي به شدت مورد 
هجمه سردمداران نظام سلطه و صهيونيسم قرار گرفته 
است، به گونه اي كه رييس جمهور جنايتكار و بي خرد 
امريكا سپاه را سازمان تروريستي خارجي در نظر گرفته 
است بيان كرد: اين اقدام امريكا نشانگر عمق ناكامي در 

منطقه و دشمني با انقالب اسالمي است.
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اخبار كالن 3 كالن

نوبخت در پاسخ به »تعادل« در زمينه اصالح ساختاري بودجه مطرح كرد

رييس كل گمرك اعالم كردبنا بر اعالم مركز آمار ايران درباره وضعيت تورم استاني

كاهشهزينههايبودجهازطريقچابكسازيوادغاموزارتخانهها

ارزش واردات 97 چهار برابر صادراتقزوين، صدرنشين تورم شد

گروه اقتصاد كالن|
روز گذشته مقامات سازمان برنامه و بودجه در نشستي 
خبري تصميمات اين س��ازمان را ب��ه منظور اصالح 
س��اختاري دخل و خرج دولت اعالم كردند . بر اساس 
گفته هاي پورمحمدي يكي از اين سياست ها كاهش 
هزينه هاي دولت است كه از طريق چابك سازي و ادغام 
وزارتخانه انجام خواهد ش��د. رييس سازمان برنامه و 
بودجه در پاسخ به سوال خبرنگار »تعادل« در زمينه 
عملكرد متضاد بودجه و دولت ب��ا كاهش هزينه ها و 
مصداق هايي مانند افزايش منابع بودجه و جداسازي 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، پاس��خ داد: اليحه 
بودجه 98 از س��وي دولت با سقف 437 هزار ميليارد 
تومان بسته شد، اما اين مجلس بود كه سقف بودجه را 
در دو مرحله به رقم 448 هزار ميليارد تومان رساند. از 
همين رو وي گفت كه براي اصالح ساختار بودجه بيش 
از هرچيزي نياز به اجماع داريم. وي همچنين درباره 
جداسازي وزارتخانه  صنعت، معدن و تجارت نيز گفت 
كه جداسازي به معناي افزايش هزينه ها نيست و اين 
سياس��ت تنها باعث روان شدن امور مي شود. نوبخت 
گفت تاكنون سه وزارتخانه را تجميع كرده ايم، اما در 
زمينه وزارت صنعت اعتقاد داريم كه اگر بخش تجارت 

با يك وزير مستقل اراده شود موثرتر خواهد بود.
 به گزارش »تعادل« سازمان برنامه و بودجه در مراسمي 
از برنامه توليد و اشتغال و همچنين طرح اصالح ساختار 

بودجه ۱398 رونمايي كرد.
در اين نشست نوبخت، معاون رييس جمهوري و رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به اينكه برنامه 
رونق توليد متناسب با شرايط سال ۱398 و مطالبات 
مقام معظم رهبري آماده شده است، گفت كه اميدواريم 
دس��تگاه هاي اجرايي به گونه اي عمل كنند تا اهداف 

پيش بيني شده محقق شود.

 تامين منابع براي خسارت سيل
رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به جريان سيل 
اخير و خس��ارات وارده اشاره كرد و گفت كه از ابتداي 
امر تنخواهي از سوي سازمان در اختيار دستگاه هاي 
مربوطه قرار گرفت كه هر زمان رو به پايان باشد مجدد 
پرداخت خواهيم كرد.به گفته وي، ۵۶ ميليارد تومان 
تنخواه براي استان ها و ۱۰۰ ميليارد تومان براي ستاد 
بحران پرداخت كرديم و 44۲ ميليارد تومان هم براي 
جبران خسارت در بخش كشاورزي پيش بيني شده 
است.نوبخت اين را هم گفت كه از دو محل قانوني نيز 
منابع براي جبران خسارت ناشي از سيل تأمين خواهد 
شد؛ بر اساس قانون مديريت بحران، امكان تأمين دو 
درصد از سر جمع اعتبارات وجود دارد. در عين حال كه 
از محل ماده )۱۰( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت منابعي تأمين خواهد شد.وي اظهار كرد كه در 
۱3 فروردين ماه دستگاه هاي مربوطه در ديدار با رهبر 
انقالب گزارشي از اقدامات انجام شده براي سيل اخير 
ارايه كردند و ايشان اعالم كردند “هر اقدامي براي حل 

اين مساله الزم باشد، حمايت خواهند كرد “.
نوبخت با بيان اينكه از تمامي دس��تگاه هاي ذي ربط 

خواسته ايم برآورد هزينه را گزارش دهند و گزارش ها 
به صورت مقدماتي است، گفت: اين در حالي است كه 
ما همچن��ان در جريان وقوع اتفاق قرار داريم و ممكن 
است هزينه ها باالتر رود. اما واضح خواهد بود كه جدا 
هزينه هاي سيل باالست.وي گفت: دولت خود را موظف 
مي داند از منابعي كه در اختيار دارد و مي تواند استفاده 
كرده و سازوكار تأمين آن را نيز پيش بيني خواهد كرد.

نوبخت درباره اينكه آيا رييس جمهور نامه اي در مورد 
برداش��ت دو ميليارد دالر از صندوق داش��ته است يا 
خير؟ اين گونه پاسخ داد: در جلسه اي كه با مقام معظم 
رهبري در مورد موضوع سيل اخير داشتيم، ايشان نيز 
اعالم كردند اگر دولت به اين جمع بندي برسد كه الزم 
اس��ت از منابع صندوق براي جبران هزينه هاي سيل 
اخير استفاده كند مي تواند اين كار را انجام دهد. بر اين 

اساس دولت نيز تمهيداتي در اين رابطه داشته است.
وي گفت: هر گونه برداش��ت منابع از صندوق توسعه 
ملي براي س��يل اخير به طور حتم با س��ازوكار قانوني 

انجام خواهد شد.

 برداشت از صندوق توسعه ملي
اثر منفي بر بازار ارز ندارد

رييس سازمان برنامه و بودجه همچنين در رابطه با اينكه 
آيا برداشت از صندوق توسعه ملي براي جبران خسارت 
ناش��ي از س��يل مي تواند تورم زا باشد اينگونه توضيح 
داد: خير تورم زا نيست، چرا كه منابعي را كه برداشت 
مي كنيم در بازار ارز خواهي��م فروخت و دوباره از بازار 
جمع مي شود كه در اين شرايط خلق پول جديدي انجام 
نشده كه بخواهد تورم زا باشد، در عين حال كه با توجه به 
اينكه عرضه ارز در بازار صورت مي گيرد و حجم آن هم 
كم نيست مي تواند براي كنترل بازار ارز حتي موثر باشد.

 حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از ۲۵ قلم كاال 
هنوز نهايي نيست 

نوبخت در رابطه با علت خروج گوشت از شمول دريافت 
ارز 4۲۰۰ توماني، با بيان اينكه در اين خصوص بحث 
مفصلي در دولت انجام ش��د، گفت: س��ال گذش��ته 
رييس جمهور تاكيد كرد زندگي مردم از نوسانات ارز 
مبرا شود از اين رو ارز 4۲۰۰ توماني براي ۲۵ قلم كاال در 
نظر گرفتيم.رييس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اما 
آيا هدفي كه داشتيم تأمين مي شود و گوشت با قيمت 
مدنظر به دست مصرف كننده مي رسد؟ قيمت هاي بازار 
نشان مي دهد هدف حاصل نشد. وي گفت: مشكل اين 

است كه دام از كشور خارج مي شود.
نوبخت اظهار كرد: در جلس��ه س��تاد اقتصادي دولت 
به جمع بندي هايي رس��يديم تا اين موضوع را اصالح 
كنيم. البته ما به التفاوت در بودجه منظور نمي شود و 
به مردم پرداخت مي شود كه البته هنوز به جمع بندي 
نرس��يده ايم.معاون رييس جمهور گفت: بحث حذف 
ارز 4۲۰۰ توماني از ۲۵ قلم كاال هنوز نهايي نيس��ت و 
فقط براي گوش��ت نهايي شده است.وي با بيان اينكه 
در حاضر مابه التفاوت قيمت ها به مردم نمي رس��د، 
يادآور شد: مي خواهيم س��ازوكاري را طراحي كنيم 

كه ما به التفاوت قيمت به مردم برسد كه البته هنوز 
در خصوص نحوه پرداخ��ت ما به التفاوت به مردم به 
جمع بندي نرسيده ايم.رييس سازمان برنامه و بودجه 
ادامه داد: در سال گذشته حدود ۱3 هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان يارانه براي ارز پرداختيم، اما بايد بررس��ي شود 
كه آيا به اهدافي كه مي خواستيم رسيديم يا خير، اما 
بايد قبول كرد كه شيوه چندان مناسبي نيست و بايد 

نظارت ها در مورد آن جدي تر شود.

 936 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان
وي همچنين در رابطه با تعيين تكليف يارانه پنهان، 
گفت: 93۶ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان و 4۵ هزار 
ميليارد تومان معافيت مالياتي داريم؛ با اين ش��رايط 
چطور مي توان اصالح س��اختار بودج��ه انجام داد؟ ما 
در اين زمينه برنامه اي آماده كرديم و به شوراي عالي 
اقتصادي تقديم خواهيم كرد.نوبخت در مورد افزايش 
حقوق كاركنان در س��ال ج��اري و از فروردين ماه نيز 
توضيح داد كه افزايش حقوق هابراساس مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي و با محاس��بات دولت تا ۲۰ درصد در 
حقوق هاي سال جاري محاسبه و اعمال مي شود كه اگر 
هم از فروردين ماه اعمال نشود به طور حتم از ابتداي آن 

در نظر گرفته شده و پرداخت مي شود.

 بودجه 9۷ بدون استقراض از بانك مركزي 
بسته شد

در ادامه اين نشست موضوع بودجه ۱397 مطرح شد 
و در اين رابطه سيد حميد پورمحمدي، معاون بودجه 

س��ازمان برنامه و بودجه توضيحات��ي ارايه كرد.وي با 
اعالم اينكه از منابع عمومي دولت در س��ال گذشته از 
رقم 38۶ هزار ميليارد تومان پيش بيني ش��ده حدود 
349 هزار ميليارد تومان محقق ش��ده اس��ت، اظهار 
كرد: شرايط بسيار خاص و سختي را در اوج تحريم ها 
در سال گذشته پشت سر گذاشتيم، اما اين باعث نشد 
كه با كسري بودجه مواجه شده يا به سمت برداشت از 

پول هاي پرقدرت حركت كنيم.
پورمحمدي با بيان اينكه استقراض از بانك مركزي از 
خط قرمزهاي سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته 
بوده است، ادامه داد: كار بسيار بزرگي انجام داديم كه 
در چنين اوضاعي به سمت استقراض از بانك مركزي 
نرفتيم و از منابع تورم زا استفاده نكرديم. حتي منابعي 
كه پيش بيني شده بود كه بتوانيم در صورت كسري از 
صندوق توسعه ملي استفاده كنيم دست نخورده باقي 

گذاشتيم تا بتوان در سال جاري از آن استفاده كرد.
معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه با چند محور مهم 
بودجه اي در سال جاري گفت كه به طور حتم توليد از 
اهم آن خواهد بود و برنامه هاي تدوين شده در اين رابطه 

به طور جدي در دستور كار قرار خواهد گرفت.

 9۰ درصد منابع بودجه سال قبل محقق شد
در ادامه اين جلسه علي حيدر نوري، مديركل تلفيق 
بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره عملكرد ۱۲ ماهه 
بودجه سال 97 گفت: حدود 9۰ درصد منابع و مصارف 
عمومي بودجه معادل 349 هزار و 9۵9 ميليارد تومان 
محقق شد.به گفته وي، براساس اين گزارش، 8۵ درصد 

درآمدها، ۱۰۱ درصد واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
و 9۱ درص��د واگذاري دارايي هاي مالي محقق ش��د. 
همچنين 94 درصد اعتبارات هزين��ه اي، 7۶ درصد 
اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه اي و 83 درصد 

اعتبارات تملك دارايي هاي مالي محقق شد.
نوري افزود: اگر عملكرد 33 هزار و 444 ميليارد توماني 
اجراي بند و تبصره ۵ قانون بودجه 97 را لحاظ كنيم، 
مجموع منابع و مصارف عمومي بودجه در سال گذشته 
به 383 هزار و 4۰3 ميليارد تومان رسيده است، يعني 

99 درصد رقم مذكور محقق شده است.
براس��اس اين گزارش، 8۵ درصد درآمدها شامل 89 
درصد درآمدهاي مالياتي محقق شد كه ناشي از تحقق 
9۵ درصد درآمدهاي ناشي از ماليات مستقيم و تحقق 

۶4 درصدي درآمدهاي گمركي است.
همچنين 77 درصد س��اير درآمدها محقق ش��د كه 
ش��امل تحقق ۶۶ درصدي درآمد ناشي از سود سهام 
و تحقق 83 درصدي ساير درآمدهاست.نوري افزود: 
۱۰۱ درصد درآمدهاي ناشي از واگذاري دارايي هاي 
س��رمايه اي محقق ش��د كه بخش اعظم آن ناشي از 
تحقق 98 درصدي درآمدهاي ناش��ي از فروش نفت، 
ميعانات گازي و گاز مع��ادل ۱۰۱ هزار و ۱۱ ميليارد 
تومان است.براساس اين گزارش، 7۶ درصد اعتبارات 
تملك دارايي هاي سرمايه اي )بودجه عمراني( در سال 
گذشته معادل 4۶ هزار و 948 ميليارد تومان محقق شد. 
اگر بند و تبصره ۵ قانون بودجه 97 هم لحاظ كنيم، اين 
رقم به ۵۰ هزار و 748 ميليارد تومان معادل 8۲ درصد 

بودجه عمراني مي رسد.

مركز آمار ايران اعالم كرد: نرخ تورم ساالنه منتهي به 
اسفند س��ال 97 بالغ بر ۲۶.9 درصد بوده و تورم نقطه 
به نقطه اسفند نسبت به مدت مشابه سال قبل به 47.۵ 

درصد رسيد.
به گ��زارش تعادل، مركز آمار ايران گزارش ش��اخص 
قيمت مصرف كننده به تفكيك اس��تان ها در اسفند 
١٣٩٧ را منتش��ر كرد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم 
ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به استان قزوين با ٥.٤ 
درصد افزايش و كمترين نرخ ت��ورم ماهانه مربوط به 

استان آذربايجان شرقي با ٣.٠ درصد افزايش است.
در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
كش��ور )١٠٠=١٣٩٥( به ١٦٤.٣ رسيد كه نسبت به 
ماه قبل٣.٩ درصد افزايش نش��ان مي دهد. در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به 
استان قزوين با ٥.٤ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان آذربايجان شرقي با ٣.٠ درصد 
افزايش اس��ت.درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي 
كش��ور ٤٧.٥ درصد است. بيش��ترين نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به استان كردس��تان )٥٨.٣ درصد( و 
كمترين آن مربوط به استان هرمزگان )٣٩.٥ درصد( 
است.يعني خانوارهاي ساكن استان كردستان به طور 
متوسط ١٠.٨ درصد بيش��تر از ميانگين كل كشور و 
خانوارهاي ساكن استان هرمزگان به طور متوسط ٨.٠ 
درصد كمتر از ميانگين كل كش��ور نسبت به اسفند 
١٣٩٦ ب��راي خريد ي��ك »مجموع��ه كاال و خدمات 
يكسان« هزينه كرده اند.نرخ تورم دوازده ماهه منتهي 
به اسفند ماه ١٣٩٧ براي خانوارهاي كشور به عدد ٢٦.٩ 
درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به استان ايالم )٣١.٧ درصد( و كمترين آن مربوط به 
اس��تان كرمان )٢١.٦ درصد( است. شكاف نرخ تورم 
دوازده ماهه استان ها در اسفند ماه ١٠.١ درصد است 
كه نس��بت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزايش نشان 
مي دهد.در اس��فند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص كل براي 
خانوارهاي شهري )١٠٠=١٣٩٥( به ١٦٣.٣ رسيد كه 
نسبت به ماه قبل ٣.٨ درصد افزايش نشان مي دهد. در 
اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري 
مربوط به استان قزوين با ٥.٥ درصد افزايش و كمترين 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان آذربايجان ش��رقي 
با ٢.٤ درصد افزايش اس��ت. درصد تغيير شاخص كل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي 

خانوارهاي شهري كشور ٤٦.٦ درصد است. بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي ش��هري مربوط به 
استان كردستان )٥٦.٤ درصد( و كمترين آن مربوط به 
استان هرمزگان )٣٨.٣ درصد( است، يعني خانوارهاي 
شهري ساكن استان كردس��تان به طور متوسط ٩.٨ 
درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي شهري 
ساكن استان هرمزگان به طور متوسط ٨.٣ درصدكمتر 
از ميانگين كل كشور نسبت به اسفند ١٣٩٦ براي خريد 
يك »مجموعه كاال و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه ١٣٩٧ براي 

خانوارهاي شهري به عدد ٢٦.٦ درصد رسيد.
بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايالم 
)٣٢.٠ درصد( و كمترين آن مربوط به اس��تان كرمان 
)٢٢.٠ درصد( اس��ت. ش��كاف نرخ تورم دوازده ماهه 
استان ها در اسفند ماه ١٠.٠ درصد است كه نسبت به 

ماه قبل ١.١ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.
در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
روستايي كش��ور )١٠٠=١٣٩٥( به ١٧٠.٣رسيد كه 

نسبت به ماه قبل ٤.٥ درصد افزايش نشان مي دهد.
در اين ماه بيش��ترين ن��رخ تورم ماهان��ه خانوارهاي 
روس��تايي مربوط به استان كردس��تان با ٦.٤ درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان 
سيستان و بلوچستان با ٣.٣ درصد افزايش است. درصد 
تغيير شاخص كل خانوارهاي روستايي نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ٥٢.٧ درصد است.

بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي روستايي 
مربوط به استان كردستان )٦٤.٧ درصد( و كمترين آن 
مربوط به استان هرمزگان )٤٢.٣ درصد( است، يعني 
خانوارهاي روستايي س��اكن استان كردستان به طور 
متوسط ١٢.٠ درصد بيش��تر از ميانگين كل كشور و 
خانوارهاي روستايي س��اكن استان هرمزگان به طور 
متوس��ط ١٠.٤ درصد كمتر از ميانگين كل كش��ور 
نسبت به اسفند ١٣٩٦ براي خريد يك »مجموعه كاال 

و خدمات يكسان« هزينه كرده اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه ١٣٩٧ براي 
خانوارهاي روس��تايي كش��ور به ٢٨.١ درصد رسيد. 
بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان 
)٣٤.٠ درصد( و كمترين آن مربوط به اس��تان كرمان 
)٢٠.٩ درصد( اس��ت. ش��كاف نرخ تورم دوازده ماهه 
استان ها در اسفند ماه ١٣.١ درصد است كه نسبت به 

ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

ريي��س كل گمرك متوس��ط قيمت ه��ر تن كاالي 
صادراتي را 38۰ دالر و ميانگين قيمت هر تن كاالي 
وارداتي را حدود ۱۵۰۰ دالر اعالم كرد كه بر اين اساس 
مي توان گفت ارزش كااله��اي وارداتي حدود چهار 
برابر كاالهاي صادراتي مان اس��ت. اين در حالي است 
كه ارزش مجموع صادرات كشور بيش از واردات بوده 
است. از سوي ديگر بسياري از كارشناسان اقتصادي 
مدعي بودن��د كه ص��ادرات ايران با واقعي ش��دن يا 
درواقع باال رفتن قيمت ارز رشد خواهد كرد ولي يك 
كارشناس اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« ضمن رد 
چنين نگاهي، تضعيف پول ملي را به زيان اقتصاد كشور 
دانس��ت كه نه تنها از پي آن توسعه صادرات صورت 
نمي گيرد بلكه قيمت ها باالتر هم خواهد رفت. او تاكيد 
كرد: صادرات را توليدات يك كشور رشد مي دهد و نه 

ارزش پول ملي آن.
به گزارش »تعادل«، مهدي ميراشرفي در جمع مديران 
س��تادي و اجرايي گمركات به بيان برخي آمارها در 
حوزه تجارت خارجي كش��ور در سال 97 پرداخت و 
گفت: سال گذشته 4/44 ميليارد دالر صادرات و ۶/4۲ 
ميليارد دالر واردات داشته ايم كه 8۵ درصد از واردات 
را كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي بخش توليد تشكيل 
داده اند و اگر بتوانيم واردات را تس��هيل كنيم، به رفع 

مشكالت بخش توليد كمك كرده ايم.
وي با اش��اره به اينكه متوس��ط قيمت هر تن كاالي 
صادراتي اي��ران 38۰ دالر و ميانگي��ن هر تن كاالي 
واردات��ي حدود ۱۵۰۰ دالر اس��ت، اف��زود: در بحث 
صادرات به طور نسبي از خام فروشي فاصله گرفته ايم 

اما بايد در اين زمينه اقدامات موثرتري انجام دهيم.
ميراشرفي همچنين با اشاره به اينكه پنج شريك اول 
تجاري ايران را كش��ورهاي آس��يايي از جمله چين، 
عراق، امارات متحده عربي، افغانس��تان و كره جنوبي 
تش��كيل مي دهند، بر لزوم تقويت و توسعه تجارت با 

اين كشورها تأكيد كرد.
طبق اعالم گمرك، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي 
تصريح كرد: با توجه به اينكه در بحث توسعه تجارت، 
عراق در اولويت سياست هاي تجاري ما قرار گرفته و در 
سال گذشته حجم صادرات ايران به اين كشور حدود 
9 ميليارد دالر بوده است، از مديران گمركات اجرايي 
درخواست مي شود در جهت تس��هيل و روان سازي 

صادرات كاال تالش بيشتري كنند.
رييس كل گمرك در اي��ن زمينه به تصميم گمرك 

براي ايجاد دروازه هاي مشترك با كشورهاي همجوار 
از جمله عراق اشاره كرد.

 صادرات نيازمند توليد صنعتي است
در همين رابطه عبداهلل مشكاني، تحليلگر اقتصادي در 
گفت وگو با تعادل تصريح كرد: به طور كلي رشد صادرات 
نيازمند يك برنامه بلندمدت است و در كوتاه مدت امكان 
عملي شدن ندارد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه 
اگر پول ملي در يك كشور صنعتي تضعيف شود، آنگاه 
ممكن است صادرات كش��ور فوق افزايش يابد اما در 
كشور ما شرايط متفاوت است زيرا ظرفيت توليدي در 
كشور موجود نيست.به همين دليل افزايش يك باره و 
جهشي قيمت ارز و تضعيف پول ملي تاثير شگرفي بر 

صادرات كشور نداشته است.
او افزود: از سوي ديگر از آنجايي كه توليد داخلي وابسته 
به كاالهاي واس��طه اي و تكنولوژي خارجي است، با 
افزايش قيمت دالر و يورو عمال تمام ش��ده كاالها در 
كشور باالتر مي رود و توان رقابتي كاالهاي ايراني كمتر 
مي شود. متاسفانه ظرف سال هاي گذشته هم دولت 
عمال با اخالل در قيمت  هاي بازار عمال شرايط را براي 
جهش ناگهاني قيمت ها آماده ك��رد. در مقابل فعال 
اقتصادي كه قيمت گذاري دول��ت را مي بيند تمايل 
به س��رمايه گذاري كمتري خواهد داشت و حتي اگر 
دست به توليد هم بزند از آنجايي كه قدرت پيش بيني 
ندارد، كاهش توليد را در دس��تور مي گذارد و از همه 
ظرفيت هاي بنگاه خود اس��تفاده نمي كند. در نهايت 
كاالهايي كه در ايران توليد مي ش��وند و حتي مزيت 
صادراتي هم دارند، كمت��ر از حد توان داخلي توليد و 
صادر مي شود. درنتيجه يك چرخه باطل وجود دارد 

كه به تمام بخش ها هم آسيب مي زند.
او با انتقاد از عملكرد دولت، نسبت به نحوه مديريت بازار، 
نقدينگي و تورم گفت: قيمت ارزهاي معتابر به شكل 
دستوري پنج سال پايين نگه داشته شد تا اينكه از دست 
دولت در رفت. در دولت قبل در 8 سال نقدينگي 3 برابر 
شد و در اين دولت در ۵ سال تاكنون ميزان نقدينگي 
3.۵ برابر شده است. پيش بيني مي شود ميزان نقدينگي 
درپايان اين دولت نسبت به ابتداي آن ۶ برابر شود. با اين 
رشد دوباره تورم، ثبات مصنوعي ايجاد شده در بازارها 
از بين خواهد رفت و به اقتصاد كشور ضربات شديدي 
وارد خواهد كرد كه دود اين ضربات مستقيما به چشم 

مردم خواهد رفت.

 موانع صادرات را بايد حل كرد
مشكاني با تاكيد بر مشكالت واقعي اقتصاد كه كار را 
براي صادركنندگان دش��وار كرده است، افزود: موانع 
صادرات در ايران آن قدر زياد است كه اساسا كار براي 
صادركننده و مش��تري خارجي سخت است. همين 
نوسانات قيمتي عمال امكان قرارداد بلند و ميان مدت 
بستن را بسيار دشوار كرده است. عالوه بر اين با اعمال 
تحريم هاي امريكا عمال نقل و انتقال پول نس��بت به 
گذش��ته هم سخت تر شده اس��ت. در هر حال جميع 
جهات مي گويند كه حتي در س��ال ج��اري هم نبايد 
انتظار يك رشد چشمگير در صادرات كاالهاي توليد 
داخل داشته باشيم. به هر روي موانع متعدد فعلي كه 
بخش ناچي��ز آن به دليل تحريم ها اس��ت كار را براي 
توليد كننده بسيار س��خت كرده و چاره آن هم در اين 
اس��ت كه دولت به مسائل نگاه بلندمدت داشته باشد. 
مثال هر گاه قيمت ها دچار اخالل شدند نبايد قوانين 
صادراتي را تغيير داد چرا كه توليدكننده ممكن است 
قراردادي بسته باش��د كه با تغيير قوانين ديگر امكان 
صادراتش از بين مي رود و اين در نهايت به زيان توليد و 

اقتصاد خواهد بود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اگر بي ثباتي فعلي 
ادامه داشته باشد، چه انتظاري مي توان از صادرات كشور 
داشت، گفت: مادامي كه بي ثباتي بر اقتصاد كشور حاكم 
است نمي توان انتظار رشد و توسعه پايدار را داشت و بايد 
وضعيت را همين طوري كه هست پذيرفت. در بهترين 
حالت هم ميزان صادرات كشور به اندازه رشد اقتصادي 
تغيير كند. از سوي ديگر اكنون بايد دولت راه چاره اي 
براي مشكالت بانكي بينديش��د تا فعاالن اقتصادي و 
صادركنندگان براي تداوم فعاليت هاي خود دس��ت 
بازتري داشته باش��د. همچنين در مورد ملزم كردن 
صادركنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات خود به 
سامانه نيما هم بايد تجديد نظر كرد چرا كه اين مساله 
هم باعث كاهش انگيزه هاي صادراتي مي شود و عمال 
به صادر كنندگان اين پيام را مي دهد كه صادرات نكنيد 
و حداكثر براي بازار داخلي توليد كنيد. او تاكيد كرد: 
صادرات را نه كاهش ارزش پول ملي بلكه توليدات يك 
كشور رشد مي دهند درنتيجه براي آنكه ايران تبديل 
به يك صادركننده مهم شود، ابتدا بايد مسير صنعتي 
شدن را طي كند. همچنين رشد صادرات در بلندمدت 
عملي خواهد شد كه نيازمند مستحكم كردن پايه هاي 

توليد و تقويت بخش هاي مولد در اقتصاد ايران است.
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دست اندازي به صندوق 
توسعه ملي آخرين راهكار باشد 
حيدر مستخدمين حسيني، با اشاره به اينكه براي 
جبران خسارت هاي ناشي از سيل اخير راهكارهاي 
مختلفي قابل ارايه است، گفت: شنيده ها حاكي از آن 
است كه دولت قصد دارد براي جبران اين خسارت ها 
و با توجه به همراهي فضاي عمومي از منابع صندوق 
توسعه ملي استفاده كند. بايد تاكيد كرد كه استفاده از 
اين راه حل ساده ترين كار بوده و نبايد آخرين راهكار 
به عنوان اولين وس��اده ترين راه حل در دستوركار 

دولتمردان قرار گيرد.
اين كارشناس ارشد اقتصاد گفت: از سوي ديگر بايد 
به اين نكته توجه كرد كه وضعيت دارايي و منابع و 
همچنين ميزان تخصيص هاي صندوق توسعه ملي 
شفاف نيست و بر همين اساس نمي توان درخصوص 
توان اين صندوق در اثرگذاري درحوادثي مانند سيل 

اخير قضاوت درستي داشت.
وي افزود: هدف از تشكيل حساب ذخيره ارزي و بعد 
از آن صندوق توسعه ملي اين بود كه منابع ناشي از در 
آمد نفتي صرف حمايت از توليد داخل و تقويت بخش 
خصوصي شود. به عبارت ديگر از اين طريق جلوي 
تزريق منابع نفتي ب��راي جبران هزينه هاي جاري 
دولت گرفته شود.حس��يني مجددا با بيان اينكه، 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي جبران 
خسارت ناشي از س��يل بايد آخرين راهكار باشد، 
گفت: به كارگيري برخي منابع لحاظ شده در بودجه 
مانند احياي درياچ��ه اروميه، مقابله با آلودگي هوا 
در خوزستان و تنخواه بانك مركزي ضروري است.

به گفته اين اقتصادان، منابع لحاظ شده در بودجه 
سنواتي براي ش��روع كار در جبران خسارت هاي 
ناشي از سيل و تامين نيازهاي ضروري و اوليه كفايت 
مي كند. بنابراين همان طور كه اشاره شد دولت براي 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي آن هم در اولين 
گام بايد تامل بيشتري كند.معاون اسبق وزير اقتصاد 
با بيان اينكه، گفت: يك��ي از راه هاي منطقي براي 
جبران خسارت هاي ناشي از سيل استفاده دولت 
از تنخواه بانك مركزي است، گفت: بايد دقت كرد 
موضوع سيل اخير و خسارت هاي ناشي از ان نبايد 
يك بحران جديد براي كشور ايجاد كند، به عبارت 
ساده تر تهديد سيل اخير مي تواند به فرصت رونق 
توليد تبديل ش��ود.وي افزود: هرچند سيل اخير 
خسارت هاي س��نگيني را به مردم وارد كرده است 
اما براي جبران خرابي هاي ناش��ي از آن بسياري از 
كارخانجات و واحده��اي توليدي به چرخه توليد 
بازخواهند گش��ت.اين استاد اقتصاد با بيان اينكه، 
اقتصاد كشور از س��ال 97 وارد دوره ركورد تورمي 
شده اس��ت، گفت: درصورتي كه از ظرفيت معطل 
كارخانجات و واحدهاي توليدي براي تامين نيازهاي 
مناطق سيل زده استفاده شود مشخصا چرخ بسياري 
از اين واحدها مجددا خواهد چرخيد.حسيني ادامه 
داد: به عنوان مثال حدود ۲۵۰ ميليون متر مكعب 
موجودي كاشي كارخانجات توليد كاشي و سراميك 
اعالم شده، همچنين وضعيت كارخانجات سيمان 
كشور نيز به همين شكل است. جبران خسارت ها و 
سازندگي واحدهاي تخريب شده با استفاده از اين 
ظرفيت ها فرصت قاب��ل توجهي در اختيار اقتصاد 

كشور قرار مي دهد.

 كميته رصد تحريم 
در گمرك تشكيل شد

كميته رصد تحريم در گمرك جمهوري اسالمي 
ايران به رياست مهرداد جمال ارونقي معاون فني 
و امور گمركي تشكيل شد. در حكم ارونقي آمده 
اس��ت: با توجه به ضرورت هماهنگي و برقراري 
ارتباطات س��ريع و چابك مديران ارشد گمرك 
ايران با كميته ملي رصد تحريم ها در حوزه تحريم، 
به موجب اين حكم به عنوان رييس كميته رصد 
تحريم گمرك جمهوري اسالمي ايران منصوب 
مي گرديد. اميد اس��ت با همكاري س��اير اعضا، 
وظايف و تكاليف محوله را به طور مستمر و به نحو 

مطلوب به انجام رسانيد.

جريمه اشتغال به كار اتباع 
خارجي غيرمجاز در سال 9۸

مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت كار از افزايش 
جريمه كارفرمايان متقاضي اس��تفاده از نيروي كار 
غيرمجاز خارجي خبر داد. عل��ي اقبالي اظهار كرد: 
اعمال جريمه به كارگيري اتباع خارجي فاقد پروانه 
كار از س��وي كارفرمايان به ميزان پنج برابر حداقل 
دستمزد روزانه به )مبلغ ۵۰۵.۶۲7 ريال( تعيين شده 
است. مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت كار، درباره 
جريمه كارفرمايان متخلف گفت: بنابراين مبلغ جريمه 
بابت هرروز اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي در سال 

جاري برابر با ۲.۵۲8.۱3۵ ريال است.

وزارت اقتصاد مكلف به احراز 
اهليت در واگذاري ها شد

نمايندگان در مصوبه اي س��ازمان خصوصي سازي 
را مكل��ف به رعاي��ت دس��تورالعمل اجرايي روش 
انتخاب مشتريان و احراز و پايش اهليت مديريتي در 
واگذاري ها كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
در جلسه علني صبح روز سه شنبه مجلس با الحاق يك 
بند به ماده واحده طرح الحاق جزو »ز« به بند ۵ ماده 
۶ قانون اصالح موادي از قانون اجراي سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساسي موافقت كردند كه براساس 
آن وزارت اقتصاد )سازمان خصوصي سازي( مكلف 
است دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان 
اس��تراتژيك و احراز و پايش اهليت مديريتي را در 
واگذاري ه��ا رعايت كند. به موجب اين مصوبه عدم 
رعايت اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال 
دولتي به ش��مار م��ي رود. نمايندگان ب��ا ۱3۵ راي 
موافق، ۲4 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع ۲۰۰ 

نماينده حاضر به اين مصوبه راي دادند.



بانك و بيمه4يادداشت

رييس كل بانك مركزي با توجه به اقدام اخير امريكا هشدار داد

مردم به ريسك بازار ارز توجه كنند

برنامه پاسارگاد در بازسازي مدارس مناطق سيل زدهظرفيت مجاز نگهداري ريسك بيمه اعالم شد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
عبدالناصر همتي در يادداشتي اينستاگرامي نوشت: 
اقدام اخير دولت امريكا در رابطه با سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي، آخرين نشانه شكست سياست آن كشور در 
فش��ار عليه ملت ايران و تحريم هاي مالي و پولي طي 
يك سال گذش��ته، به خصوص شكست سنگين دهه 
اول فروردين ۹۸ اس��ت، اگر امي��د جدي به موفقيت 
سياست هاي گذشته داشت طبيعتا به اين كار خطرناك 

متوسل نمي شد.
به گزارش »تعادل«، رييس كل بانك مركزي در ادامه 
تاكيد كرد كه بانك مركزي به همراه دولت برنامه هاي 
خود از جمله دسترسي هاي ارزي پايدار، ايمن وتحريم 
ناپذي��ر را با قدرت پيش مي برد و اي��ن اقدام نيز تأثير 
پاي��داري در بازارها ندارد. ليك��ن، همان گونه كه قبال 
تأكيد كردم از چند روز پيش مراكزي به پيشواز رفته و 
با القاي جو رواني براي افزايش نرخ ارز، به تدريج عمدتا 
در كانال ه��اي اعالم نرخ، قيمت ه��اي باالتر براي ارز 
اعالم شد. بانك مركزي در بازار ارز حضور جدي دارد 
و همچون گذشته توصيه مي كند كه مردم به ريسك 
اين بازار توجه كنند. همتي افزود: تمامي تالش بانك 
مركزي اس��تمرار پايدار ثبات اقتصادي كشور در اين 
دوره گذار تحريم ها و ايجاد بس��تر مناسب براي رونق 
توليد و ش��كوفايي اقتصاد است. از سوي ديگر، برخي 
كارشناسان با اش��اره به اقدامات اخير امريكا، اثر آن بر 
بازار را ارزيابي كرده اند. همچنين مصباحي مقدم، عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اعالم كرد كه با قرار 
گرفتن نام سپاه در ليست گروه هاي تروريستي، شانس 
تصويب FATF در مجمع تشخيص كاهش يافته است. 

   روندهاي بازار ارز در سال ۹۸ 
مرتضي ايماني راد استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي 
نيز با بررسي شرايط بازار ارز گفت: بر اساس تحليل هاي 
اقتصادي و ش��رايط تحريمي س��ال جاري، روندهاي 
مختلفي در بازار ارز قابل پيش بيني است. اول، بازار ارز 
التهابات سال گذشته را نخواهد داشت ولي باز اين بازار 
همراه با التهاب خواهد بود. به عبارت ديگر ارز نوسان 
كمتري نسبت به سال گذشته دارد. اين التهابات عمدتا 
از ناحيه تغيير در حوزه و سياست هاي تحريمي شكل 
خواهد گرفت.  دوم، اخبار سياسي و تحريمي به شدت 
بازار ارز را ملتهب مي كند. بنابراين ارز در س��ال جاري 
بيشتر يك متغير سياسي است تا اقتصادي. به عبارت 
ديگر نرخ ارز به شدت از تحوالت سياسي سال ۹۸ تاثير 
مي پذيرد. س��وم، دالر در س��ال جاري داراي روندي 
صعودي با ش��يب ك��م خواهد بود، مگ��ر اينكه اتفاق 
سياسي پيش بيني نشده اي اتفاق بيفتد. به عبارت ديگر 
دالر داراي نوسانات كاهنده و باال رونده خواهد بود، ولي 

روند عمومي آن به سمت افزايش خواهد بود. 
چهارم، پيش بيني مي شود بانك مركزي، در مقايسه 
با سال گذش��ته، قدرت كمتري در كنترل بازار داشته 
باشد. پنجم، كنترل هاي بانك مركزي روي بازار پول و 
ارز بيشتر خواهد شد و اين كنترل ها در شرايط پر التهاب 
ممكن است به حساب هاي پس انداز هم كشيده شود، 
هر چند كه احتمالش بسيار كم است. ششم، احتمال 
افزايش بيشتر يورو و ين ژاپن نسبت به دالر امريكا وجود 
دارد. هر چند كه افزايش يورو با موانع جدي مواجه است 

و بنابراين افزايش محدودي خواهد داشت. 
هفتم، بازار دالر كماكان بازار كنترل ش��ده اي خواهد 
بود و بنابراين تقاضاي سوداگري بيشتر به سمت طال 
حركت خواهد كرد. بنابراين شكل گيري حباب در بازار 

طال بسيار محتمل است.
هش��تم، كم��اكان ب��ازار ارز و طال رش��د يابنده ترين 
بخش هاي بازاري در س��ال ج��اري خواهند بود. نهم، 
كاهش قيمت دالر از نظر اقتصادي غيرمحتمل است 
ولي با گفت وگوهاي سياسي امكان كاهش دالر تا ده 
هزار تومان هم هست. هر چند كه احتمال گفت وگوهاي 

سياسي با امريكا بسيار كم است. 
دهم، ارز در سال جاري همانند سال قبل راهبر اقتصاد 
ايران است و بنابراين براي فهم اقتصاد ايران بايد تحوالت 
ب��ازار ارز مورد توجه قرار گيرد. يازدهم، اگر كس��ي به 
درآمد ارزي دسترسي داشته باشد سال جاري برايش 
پر از فرصت اس��ت، بنابراين بهترين اس��تراتژي براي 
افراد و شركت ها دسترسي به درآمدهاي ارزي از طريق 

فعاليت هاي بين المللي است.

   روند افزايش نرخ بازار
روز سه ش��نبه 20 فروردين ۹۸ بازار ارز و طال به روند 
افزايش قيمت ادامه داد. در اين راستا، صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي قيمت خريد هر دالر امريكا را ۱۴ هزار و 
۸0 تومان و قيمت فروش آن را ۱۴ هزار و ۱۸0 تومان 
اعالم كرده اند كه نسبت به روز دوشنبه افزايش حدود 

۵00 توماني داشته است.قيمت خريد يورو نيز در اين 
صرافي ها ۱۵ هزار و ۵۸0 تومان و قيمت فروش آن ۱۵ 
هزار و ۶۸0 تومان اعالم شده كه نرخ يورو نيز نسبت به 

روز قبل با افزايش ۳00 توماني همراه بوده است.
به گزارش »تعادل«، براي سومين روز متوالي قيمت ارز 
در بانك و صرافي صعودي بود و دالر ۵00 تومان گران 
ش��د.بانك ها هر دالر امريكا را ۱۳ هزار و ۷۷۱ تومان و 
هر يورو را ۱۵ هزار و ۵۱۶ تومان خريداري مي كردند. 
اين در حالي است كه قيمت خريد دالر در روز دوشنبه 
در بانك ها ۱۳ ه��زار و 2۹۵ تومان و ي��ورو ۱۴ هزار و 

۹۳۱ تومان بود.
همچنين بانك ها پوند را با افزايش قيمت ۱۸ هزار و ۱0 
تومان خريداري مي كنند. يوروي مسافرتي نيز در شعب 
ارزي بانك ها ۱۶ هزار و 2۹۶ تومان بود كه با احتساب 
كارمزد بانك مركزي و بانك عامل به حدود ۱۶ هزار و 

۶00 تومان مي رسد. 
روز سه شنبه نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا با ۴۸0 
تومان افزايش نسبت به روز دوشنبه به ۱۴۱۸0 تومان 
رس��يد و يورو نيز با نرخ ۱۵۶۸0 تومان معامله ش��د . 
همچنين سامانه سنا ميانگين نرخ ارز براي روز دوشنبه 
۱۹ فروردين ۹۸ را براي دالر ۱۳۶۹۵، يورو ۱۵۴2۳، 
پوند ۱۷۴22، درهم ۳۷۴۴، لير تركيه 2۵۳۵ و يوآن 
20۸0 تومان اعالم كرده كه افزايش قابل توجه نسبت 

به روزهاي قبل داشته است. 
در ب��ازار آزاد نيز قيمت دالر در بازار معامالت نقدي به 
۱۴۵۵0 تومان، لير تركيه 2۶00، درهم ۳۹۸۵، يورو 
۱۶۴00 تومان رس��يد و در بازار سليمانيه و هرات نيز 

نرخ دالر بين ۱۴۴00 تا ۱۴۶00 تومان معامله شد. 
به دنبال آن نرخ اونس جهاني نيز ۱2۹۷ تا ۱۳02 دالر 
در نوس��ان بود كه بر اين اساس، قيمت طال و سكه نيز 
افزاي��ش يافت و قيمت هر گرم ط��الي ۱۸ عيار با 2۶ 
هزار تومان افزايش به ۴۷۷ هزار، مظنه مثقال ۱۷ عيار 
2 ميليون و ۶۵ هزار تومان، س��كه گرم��ي ۹۵0، ربع 
سكه ۱ ميليون و ۸۳0 هزار، نيم سكه 2 ميليون و ۸۳0 
هزار، سكه طرح جديد با ۱۸0 هزار تومان افزايش به ۵ 

ميليون و ۱0۵ هزار تومان داد و ستد شد. 
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ ۴۷ ارز را اعالم 
كرد كه براس��اس آن ن��رخ 22 ارز از جمله يورو و پوند 
نسبت به روز دوشنبه افزايش و قيمت ۱۶ واحد پولي 
ديگر كاهش ياف��ت. ن��رخ دالر و ۸ ارز ديگر نيز ثابت 
بود. بر اس��اس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي 
سه ش��نبه 20 فروردين ماه ۹۸ ب��دون ۴2 هزار ريال 
قيمت خورد. همچنين روز جاري هر پوند انگليس با 
۵۹ ري��ال افزايش ۵۴ هزار و ۹2۹ ريال و هر يورو نيز با 
۱۶2 ريال رشد ۴۷ هزار و ۳2۴ ريال ارزش گذاري شد.

روند افزايش قيمت از عصر روز ش��نبه شروع شده بود 
و روز يك ش��نبه نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا را به 
۱۳۵00 و نرخ يورو را ب��ه ۱۵۴00 تومان افزايش داد. 
صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ فروش دالر را با ۳00 
تومان افزايش نسبت به روز ش��نبه ۱۳۵00 و يورو را 
۱۵۵00 تومان اعالم كردند و نرخ خريد دالر را ۱۳۴00 
و نرخ خري��د يورو را ۱۵۴00 تومان ثبت كرده اند. نرخ 
دالر نقدي نيز در بازار با 200 تومان افزايش نس��بت 

به روز شنبه به قيمت ۱۳۷00 تومان داد و ستد شد. 
روز دوشنبه نيز صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت 

خريد هر دالر امريكا را ۱۳ هزار و ۵۹0 تومان و قيمت 
فروش آن را ۱۳ ه��زار و ۶۹0 تومان اعالم كرده اند كه 
نسبت به روز يك ش��نبه افزايش حدود 200 توماني 
داشته است. قيمت خريد يورو نيز در اين صرافي ها ۱۵ 
ه��زار و 2۹0 تومان و قيمت فروش آن ۱۵ هزار و ۳۹0 
تومان اعالم ش��ده است كه نرخ يورو نيز با افزايش ۹0 

توماني همراه بوده است.

   دالر مرز ۱۴ هزار توماني را لمس كرد
به گفته فعاالن، آنچه موجب حركت افزايشي دالر در 
روزهاي اخير شده است، بيشتر از ناحيه نوسانات نرخ 
حواله درهم بوده است. در كنار اين، عالمت بازارهاي 
موازي مانند سكه تمام نيز در افزايش خريدهاي بازار ارز 
موثر بوده است. روز دوشنبه نيز معامله گران بازار ارز از 
همان ابتداي روز چشم به آغاز معامالت درهم داشتند 
و پس از آنكه در ابتداي روز درهم از مرز ۳ هزار و ۸00 
تومان عبور كرد، خريده��ا در بازار ارز داخلي باال رفت 

و قيمت براي لحظاتي به مرز ۱۴ هزار توماني رسيد.
با بازگش��ت قيمت درهم از نزديك��ي محدوده ۳ هزار 
و ۸۳0 تومان ب��ه ابتداي مرز ۳ ه��زار و ۸00 توماني، 
فضاي بازار ارز داخلي تا حدي آرام ش��د ولي از ساعت 
2 بعدازظهر بر اس��اس اظهارات فع��االن حواله درهم 
سرعت رشد بيشتري گرفت و حتي از سطح ۳ هزار و 
۸۵0 توماني عبور كرد. اين اتفاق موجب شد كه حدود 
س��اعت ۴ بعدازظهر قيمت دالر نه تنها باالي ۱۴ هزار 
تومان معامله شود، بلكه در معامالت فردايي رقم ۱۴ 

هزار و ۵0 توماني نيز ثبت شود. 
به گفته فعاالن، حجم اسكناس نقدي روز دوشنبه در 
بازار پايين آمده بود و تنها عرضه كننده بازار صرافي هاي 
منتخب بانكي بودند. اين صرافي ها در ساعات ابتدايي 
روز قيمت فروش دالر را ۱۳ هزار و ۷00 تومان تعيين 
كردند. در روزهاي اخير صرافي هاي بانكي بيشتر از آنكه 
جهت دهنده اي به قيمت بازار باشند، خود دنباله رو روند 

بازار بوده اند. 
افزون بر عامل بيروني درهم، در روزهاي اخير احتمال 
اقداماتي از س��وي امريكا ديگر عاملي بوده اس��ت كه 
معامله گران بازار پيرامون آن جوسازي كرده اند. از نظر 
برخي فعاالن بازار اين موضوع نش��ان دهنده آن است 
كه س��طح تنش ها بين امريكا و ايران به زودي پايين 

نخواهد آمد.

با وجود افزايش قيم��ت دالر در روزهاي اخير، برخي 
معامله گ��ران باور دارن��د، قيمت ط��ي روزهاي آتي 
با اصالح مواجه خواهد ش��د. از نظر آنه��ا، بازاري كه 
بدون اصالح قيمت افزاي��ش پيدا مي كند، خطرناك 
است و هر لحظه ممكن است معامله گر را با ضررهاي 
هنگفتي مواجه كند. در نتيجه اين دسته انتظار دارند 
معامله گ��ران حرفه اي براي جلوگي��ري از اين خطر، 
بخشي از خريدهاي خود را به فروش برسانند. در مقابل 
افزايش��ي ها باور دارند هر گونه اصالح قيمتي موقت 

خواهد بود.

   سومين رشد كانالي سكه 
سكه تمام بهار آزادي در سومين روز جدي بازار در سال 
جديد، يك كانال قيمتي ديگر را فتح كرد. روز گذشته، 
سكه تمام بهار آزادي ۸0 هزار تومان افزايش قيمت را 
تجربه كرد و با عبور از كانال ۴ ميليون و ۹00 هزار توماني 

به بهاي ۴ ميليون و ۹20 هزار تومان رسيد. 
البته رشد سكه در اين روز كمي كمتر از روز يك شنبه 
بود و برخي آن را نشانه اي بر افزايش تدريجي احتياط 
معامله گران دانستند و عنوان كردند ممكن است بازار 

به زودي در مسير اصالح قيمتي قرار بگيرد.
عده اي از فعاالن بازار سكه باور داشتند مرز ۵ ميليون 
توماني در بازار سكه از اهميت بسيار زيادي برخوردار 
است و معامله گران سعي كرده اند در آستانه اين مرز با 
احتياط بيش��تري خريد و فروش هاي خود را صورت 

دهند.
در مقابل افراد ديگري در بازار باور داش��تند، سكه در 
روزهاي ابتداي هفته با سرعت بيشتري رشد كرده بود 
و همين موضوع موجب شد كه در روز سوم هفته ميزان 

افزايش آن از ساير بازارها كمي محدودتر باشد.

   آمادگي طالس�ازان ايراني براي صادرات 
به عراق و سوريه

رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال، 
جواه��ر، نقره و س��نگ هاي قيمتي ايران با اش��اره به 
توافقات اخير با عراق، از آمادگي طالسازان براي صادرات 
محصوالت و مشاركت در توليد آن با اين كشور خبر داد.

س��يدحجت ش��فايي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به 
برگزاري همايش تجاري ايران و عراق در اتاق بازرگاني 
ايران ك��ه با حضور اس��حاق جهانگيري مع��اون اول 
رييس جمهور ايران و عادل عبدالمهدي نخست وزير 
عراق برگزار ش��د، اظهار داشت: دولت عراق فضايي را 
به عنوان نمايش��گاه دايمي در اختيار ايران قرار داده و 
غير از آن نيز اتاق بازرگاني ايران س��اختمان بزرگ و 
مجهزي را در اين كشور خريداري كرده تا تشكل هاي 
اقتصادي براي تبادالت خود از آن با طرف هاي عراقي 

استفاده كنند.
وي با اشاره به آمادگي طالسازان ايراني براي صادرات 
محصوالت خود و مشاركت در توليد آن با عراق گفت: 
ظرفيت ه��اي خوبي براي ص��ادرات طال ب��ه عراق و 
همچنين ترانزيت آن به سوريه از طريق اين كشور وجود 
دارد و طرف عراقي نيز تمايل بااليي براي اين موضوع از 

خود نشان داده است.
رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال، 
جواهر، نقره و سنگ هاي قيمتي ايران ادامه داد: در حال 

حاضر كشورهاي تركيه و امارات در بحث صادرات طال 
به كشور عراق وارد شده اند اما عراقي ها به دليل حمايت 
اي��ران از اين كش��ور در زمان مبارزه ب��ا داعش تمايل 

بيشتري براي همكاري با كشورمان دارند.
ش��فايي خاطرنش��ان كرد كه ممنوعيت��ي در زمينه 
صادرات طالي ساخته ش��ده به عراق وجود ندارد اما 
عمده ترين چالش مربوط به مسائل بانكي مي شود كه 
بعد از برطرف شدن آن مي توان صادرات و همكاري در 

توليد را آغاز كرد.

   بانك مركزي چين ۱۱.۲ ُتن طال خريد
از س��وي ديگر، بان��ك مركزي چين در ماه گذش��ته 
ميالدي با خري��د ۱۱.2 ُتن طال مجموع ذخاير طالي 
خود را به يك هزار و ۸۹۴ ُتن رساند كه گامي ديگر در 

راستاي تضعيف امپراتوري دالر محسوب مي شود.
به گزارش اسپوتنيك، بانك مركزي چين در تازه ترين 
گزارش خود اعالم كرد چين براي چهارمين ماه متوالي 
ذخاير طالي خود را افزايش داد. در همين حال ذخاير 
طالي چين در ماه گذشته ميالدي يعني مارس ۱۱.2 
ُتن روند صعودي به خود گرفت. همچنين چين در ماه 
دسامبر سال 20۱۸ ميالدي، ژانويه و فوريه سال جاري 
ميالدي هم به ترتيب ۹.۹۵ ُتن، ۱۱.۸ ُتن و ۱0 ُتن طال 

به ذخاير خود افزوده بود.
بانك مركزي چين اعالم كرد ذخاير فعلي طالي اين 
كش��ور يك هزار و ۸۹۴ ُتن اس��ت. چين بزرگ ترين 
توليد كننده و مصرف كننده طال در جهان محس��وب 
مي شود و به خريد طال در راستاي روي گرداندن از دالر 

امريكا تغيير استراتژي داده است.
همچنين ديگر كش��ورها از قبيل روس��يه و ژاپن هم 
ب��ه ف��روش ذخاي��ر دالر امري��كا و اوراق خزانه داري 
اياالت متحده روي آورده اند و يكي از داليل آن ضعيف 
بودن سرمايه گذاري در اين حوزه است. به گفته تحليل 
گران ب��ازار بورس روند كند رش��د اقتص��اد جهاني و 
بالتكليفي ها در حوزه جنگ تجاري ميان چين و امريكا 
نقش جدي در افزايش ذخاير طالي چين محس��وب 
مي ش��ود. البته چين از اكتبر 20۱۶ ميالدي تا نوامبر 
20۱۸ ميالدي اقدام به انتشار آمار ذخاير طالي خود 

نكرده بود.
در ماه ژانويه سال جاري ميالدي بر اساس آمار شوراي 
جهاني طال چين به عنوان ششمين دارنده بزرگ ذخاير 
طالي جهان بود. همچنين بلومبرگ انگليسي گزارش 
كرد، اگر چين روند انباش��ت شمش هاي طال با سطح 
فعلي را در سال 20۱۹ ميالدي ادامه دهد، ممكن است 
تا پايان سال جاري ميالدي به رتبه پنجم برسد و روسيه 

را با ذخاير 2 هزار و ۱۴۹ ُتن طال پشت سر مي گذارد.

   وضعي�ت دس�تمزدها در امري�كا، دالر را 
كاهشي كرد

 به دنبال انتشار آمار رشد ضعيف دستمزدها در امريكا، 
ارزش دالر در برابر بسياري از همتايانش كاهش يافت.

به گزارش رويترز، ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در 
مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد با 0.۳۵ 
درصد كاهش به ۹۷.02۳ واحد رس��يد تا بزرگ ترين 
كاهش خود از بيستم ماه مارس تاكنون را تجربه كند. 
عالوه بر فشار ارزهاي وابسته به گروه هاي كااليي نظير 
دالر كانادا و اس��تراليا، اسكناس سبز در معامالت روز 
سه شنبه تحت تأثير كاهش سفارشات كاالهاي بادوام 
و كاهش رشد سطح دستمزدها در امريكا وارد محدوده 
نزولي شد. ش��ين كادوتا، استراتژيست ارزي در بانك 
»باركلي« گفت: قدرت دالر در اواخر هفته گذش��ته 
به اوج خود رس��يد اما از آن زمان اين ارز بهانه اي براي 

افزايش مجدد نداشته است.
به دنبال رشد قيمت نفت و عبور پر قدرت آن از كانال 
۷0 دالري، دالر كان��ادا با 0.۵ درص��د افزايش به ازاي 
۱.۳۳۱۴ واحد در هر دالر مبادله شد. دالر استراليا نيز 
0.۳ درصد افزايش يافت تا هر دالر استراليا به 0.۷۱2۱ 

دالر امريكا برسد.
يورو نيز پس از دو كاهش متوالي با 0.۴ درصد افزايش 
به ازاي ۱.۱2۵۶ دالر مبادله ش��د. پوند در كش��اكش 
جدال بين دولت و مجلس اين كشور بر سر چگونگي 
خروج از اتحاديه اروپا به ازاي ۱.۳0۶2 دالر معامله شد. 
در برابر همتاي ژاپني نيز دالر در مسير نزولي گام نهاد 
به گونه اي كه هر دالر با 0.2 درصد كاهش نس��بت به 
روز قبل به ازاي ۱۱۱.۴۵ ين مبادله شد. بازدهي اوراق 
قرضه ۱0 ساله وزارت خزانه داري امريكا افزايش يافت و 
به 2.۵۱۸ درصد رسيد تا بيش از پيش از قعر پانزده ماهه 
اخير خود در اواخر ماه مارس فاصله بگيرد. همچنين 
هر دالر ب��ه ازاي ۶۹.۶۷۴۱ روپيه هند، ۱.۳۵۴2 دالر 
س��نگاپور، 0.۹۹۸۷ فرانك س��ويس و ۶.۷۱۳۹ يوان 

چين مبادله شد.

بيمه مركزي آخرين ظرفيت مجاز نگهداري ريسك و 
قبولي اتكايي شركت هاي بيمه را بر مبناي اطالعات 
آخرين صورت هاي مالي مص��وب تا روز ۱۹ فروردين 

ماه منتشر كرد.
به گزارش »تعادل«، بر اس��اس جدول منتش��ره از 
سوي بيمه مركزي، بيمه ايران با ۱۸ ميليون و ۶۱۵ 
ه��زار و 2۴۶ ميلي��ون ريال رتب��ه اول را در ظرفيت 
مجاز نگهداري ريس��ك دارد. شركت هاي بيمه آسيا 
با ۳ ميليون و ۵۱۵ ه��زار و ۹۶۷ ميليون ريال، بيمه 
البرز با ۳ ميليون و ۱۴۴ هزار و ۸۳۴ ميليون ريال در 
رتبه هاي دوم و سوم باالترين ظرفيت مجاز نگهداري 

ريسك هستند.
بيمه پارسيان با 2 ميليون و ۴۹۳ هزار و ۴۹۷ ميليون 
ريال و بيمه دانا با 2 ميليون و 2۶2 هزار و ۴۷۴ ميليون 
ريال در رده هاي بعدي جدول منتشر شده از سوي بيمه 

مركزي درباره ظرفيت مجاز نگهداري ريسك هستند.
براين اساس، تنها ۳ شركت بيمه ايران، پاسارگاد و ملت 
ظرفيت مجاز قبولي اتكايي دارند و بيمه ايران معين كه 
پيش از اين مجاز به قبول اتكايي بود، حذف شده است. 
همچنين 2 شركت اتكايي امين و ايرانيان نيز ظرفيت 
قبولي اتكايي دارند و س��اير شركت هاي بيمه مجاز به 

قبول اتكايي نيستند.
براين اس��اس بيمه ايران ۹ ميليون و ۳0۷ هزار و ۶2۳ 
ميليون ريال ظرفيت مجاز قبولي اتكايي دارد. بعد از 
اين شركت، بيمه پاسارگاد با ۷۷۷ هزار و ۷2۶ ميليون 
ريال و بيمه ملت ب��ا ۶۹۸ هزار و ۳۷۶ ميليون ريال در 

رتبه دوم و سوم قرار دارند.
همچنين دو شركت بيمه اتكايي امين با ۹۱۴ هزار و 
۸۹۸ ميليون ريال و بيمه اتكايي ايرانيان با ۶20 هزار 
و ۶2۹ ميليون ريال ظرفيت مجاز قبولي اتكايي دارند.

براساس آمار منتشره در جدول بيمه مركزي، ظرفيت 
مجاز قبولي اتكايي در ق��رارداد براي بيمه ايران ۳۷2 
هزار و ۳0۵ ميليون ريال، براي بيمه پاسارگاد ۳۱ هزار 
و ۱0۹ ميليون ريال و براي بيمه ملت 2۷ هزار و ۹۳۵ 

ميليون ريال است.
از سوي ديگر، با توجه به مصوبه شوراي عالي بيمه، پروانه 
فعاليت شركت بيمه توسعه در رشته هاي بيمه خودرو 
و زندگي ابطال و در خصوص ساير رشته ها تعليق شده 
اس��ت. بيمه مركزي اعالم كرده كه جدول باال مطابق 
با آيين نامه نح��وه نظارت بر ام��ور بيمه هاي اتكايي 
موسس��ات بيمه مس��تقيم و مكمل آن )شماره ۵۵ و 
۵۵.۱( و ضوابط اجرايي ماده 20 آيين نامه شماره ۴0.۵ 
مصوب شوراي عالي بيمه تهيه و بروز رساني شده است. 
بدين ترتيب تا زمان اعمال تغييرات آتي نصاب هاي فوق 

مالك عمل هستند.

بان��ك پاس��ارگاد، در س��اخت و بازس��ازي مدارس 
آسيب ديده در مناطق سيل زده مشاركت خواهد كرد.

ب��ه گ��زارس روابط عموم��ي بانك پاس��ارگاد، پيرو 
اطالع رساني هاي قبلي درخصوص همدلي و همراهي 
موثر اين بانك با هم وطنان آسيب ديده از سيل اخير 
در مناطق مختلف كش��ور و س��ازمان دهي نظام مند 
اين وظيفه مهم در چارچوب تشكيل ستاد پشتيباني 
در سطح مسووالن عالي بانك، ضمن تداوم تمهيد و 
تالش براي تامين و تحويل نيازهاي ضروري و فوري 
هم وطنان، رسالت و وظيفه اساسي و بنيادي بانك و 
گروه مالي پاسارگاد در اين رابطه را مشاركت در ساخت 
و بازسازي تعداد زيادي از مدارس تخريب شده در اثر 

سيل اخير اعالم مي نمايد.
در اين راس��تا و پس از اخذ اطالعات از دس��تگاه ها و 
نهاده��اي ذي ربط و تعيين واحدهاي آموزش��ي كه 

وظيفه ملي بازس��ازي آنها را بانك پاسارگاد متقبل 
خواه��د ش��د، هّمت ج��دي و اقدامات جه��ادي به 
ترتيبي برنامه ريزي و اجرا خواهد ش��د كه با استفاده 
حداكثري از ظرفيت هاي مالي، فني و عملياتي گروه 
مالي پاسارگاد، ان شاء اهلل مدارس بازسازي شده براي 
استفاده در اختيار فرزندان عزيز ايران زمين در مناطق 

آسيب ديده قرار گيرد.
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شناسايي توليدكنندگان واقعي 
پيش شرط  تحقق رونق توليد

ژاله زارعي|
رويكردهايي كه در سال هاي گذشته براي حمايت 
از توليد در نظر گرفته شد به نتيجه مورد نظر منتهي 
نش��د. براي تحقق شعار س��ال ۱۳۹۸ يعني »رونق 
توليد«، در گام نخس��ت مي بايست توليدكنندگان 

واقعي شناسايي شوند.
عنوان »رونق توليد« از يك سو ناظر به واقعيت هاي 
اقتصادي جامعه بوده و از س��وي ديگ��ر، بر تقويت 
موقعيت اقتصادي كش��ور و كاهش اث��رات برخي 
محدوديت هاي بين المللي بر فضاي كس��ب و كار 

تأكيد دارد.
تحقق اين شعار مي تواند ضمن فراهم آوردن بسترهاي 
مناسب براي افزايش توليد ملي، استقالل اقتصادي 
براي كشور را به ارمغان آورد. »رونق توليد« مزاياي 
فراواني همچون توس��عه صنايع ب��زرگ، كوچك و 
متوسط، افزايش اشتغال، عدم وابستگي به واردات، 
تناس��ب عرضه و تقاضا و در نتيجه ثبات قيمت ها، 
افزايش ارزش پول ملي و… دارد كه مي توانند بهبود 
وضعيت اجتماعي، رفاه زندگي و رشد و توسعه اقتصاد 
كشور را موجب گردند. اما بايد توجه داشت كه »رونق 
توليد« صرفًا در سايه تالش و برنامه ريزي مناسب، 
سياست گذاري مطلوب براي فعال سازي بنگاه هاي 
توليدي و استفاده صحيح از ظرفيت ها و پتانسيل هاي 
موجود كشور امكان پذير خواهد بود. تحقق اين امر 
صرفاً نيازمند هماهنگي و همكاري مستمر نهادهاي 
دولتي با بنگاه هاي اقتصادي اس��ت. رونق توليد«، 
اولين و مهم ترين گام، اصالح و بهبود فضاي كسب 
و كاراست. براي تقويت و ارتقاء اين فضا پارامترهايي 
است كه بايد مورد توجه قرار گيرند. بررسي ها نشان 
مي دهد كه ش��اخص هاي  پايش فضاي كسب و كار 
ايران كه توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران اس��تخراج مي گردند ب��ر تك تك مولفه هايي 
كه مي توانند بر فضاي كس��ب و كار كشور اثرگذار 
باشند تمركز كرده  و آنها را مورد ارزيابي قرار داده اند. 
به عنوان نمون��ه، گزارش هاي فصلي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران با عنوان »پايش ملي 
محيط كسب و كار ايران«، از طريق انجام محاسبات 
روي ۷0 نماگر كه از عوام��ل موثر بر اداره واحدهاي 
توليدي در ايران معرفي شده است حاصل مي شود. 
در اين يادداش��ت، به اس��تناد اين گزارش ها، روند 
شاخص فضاي كس��ب و كار ايران و سه مولفه اوليه 
كه اثرات نامطلوبي بر اين فضا داشته اند مورد ارزيابي 
قرار گرفته و در ذيل به آنها اشاره خواهد شد. شاخص 
كل محيط كسب و كار ايران از زمستان سال ۱۳۹۶ 
تا تابس��تان ۱۳۹۷ روند صعودي داشته كه نشان از 
نامساعدتر ش��دن اين فضا بوده و در اين بين، بخش 
صنعت وضعيت نامطلوب تري در مقايسه با بخش هاي 
كشاورزي و خدمات داشته است. از اين رو، براي تغيير 
روند ش��رايط كنوني توليد به ويژه در بخش صنعت 
مي بايست سياس��ت گذاران مواردي را مد نظر قرار 
دهند كه در ذيل پس از اشاره به مولفه اصلي اثرگذار 
بر اين فضا، توضيحات مختصري در راستاي بهبود 
آن بيان خواهد شد. تش��كل هاي اقتصادي در بهار، 
تابستان و پاييز سال ۱۳۹۷ معتقدند:  ۱- »غيرقابل 
پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه« به عنوان 
مهم ترين مشكل اداره بنگاه ها است كه بر فضاي كسب 
و كار آنها تأثير بسزابي داشته است. فعالين اقتصادي 
بر اين باورند كه با كاهش نوس��انات نرخ ارز، كاهش 
ميزان دخالت دولت در قيمت گذاري و ايجاد فضاي 
رقابتي، بهبود تعامالت سياسي و تجاري با كشورهاي 
ديگر مي توان توانايي پيش بيني قيمت محصوالت 
و نهاده هاي توليد، توس��ط بنگاه هاي اقتصادي در 
دوره هاي آت��ي را افزاي��ش داد و زمينه برنامه ريزي 
بلندمدت در تولي��د را فراه��م آورد. 2- »بي ثباتي 
سياست ها، قوانين و مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر بر 
كسب و كار« يكي ديگر از چالش هايي است كه زمينه 
نامساعدتر شدن فضاي كسب و كار را موجب گرديده 
است. وجود اين شرايط مي تواند زمينه پياده سازي 
تصميم هاي سليقه اي و خلق الساعه برخي مديران 
را فراهم آورد و فرآيند تصميم گيري فعاالن اقتصادي 
ب��راي برنامه ريزي بلندمدت و كوتاه م��دت را دچار 
تغيير نمايد. از اين رو، در سياست هاي كلي امنيت 
اقتصادي مصوب بهمن ماه سال ۱۳۷۹ )بند ۳(، برنامه 
پنجم توسعه مصوب دي ماه سال ۱۳۸۷ )بند 2۱( و 
سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه 
ايراني مصوب بهمن ماه سال ۱۳۹۱ )بند 20( بر اتخاذ 
رويكرد ثبات نسبي در قوانين و مقررات براي تسهيل 
فعاليت بخش هاي توليدي اش��اره ش��ده است كه 
مي بايست براي عملياتي نمودن »رونق توليد« مورد 
تأكيد سياست گذاران قرار گيرند. ۳- مولفه »دشواري 
تأمين مالي از بانك ها« از جمله موارد مهمي است كه 
همواره اداره بنگاه ها در ايران را با مشكل مواجه كرده 
است. اين چالش نشان از وضعيت نامطلوب ميزان 
نقدينگي س��رمايه گذاران و تشكل هاي اقتصادي و 
همچنين عدم برنامه ريزي براي افق هاي بلندمدت 
دارد. مهم ترين اقدامي كه سياست گذاران مي توانند 
براي حمايت توليدكنندگان ايراني انجام دهند تقويت 
تعامل بانك ها با فعاالن اقتصادي و توليدكنندگان و 
تالش به منظور سازگاري هرچه بيشتر ميان منابع 
ش��بكه بانكي و نيازهاي واقعي بخش هاي توليدي 
و توس��عه بازار سرمايه و نظارت بر عملكرد آن است. 
تجربه نشان داده است كه راهكارهايي كه در سال هاي 
گذش��ته براي حمايت از توليد در نظر گرفته شد به 
نتيجه مورد نظر منتهي نگرديد. از اين رو، براي تحقق 
شعار سال ۱۳۹۸ يعني »رونق توليد«، در گام نخست 
مي بايست توليدكنندگان واقعي شناسايي گردند. 
جهت انجام اين ضرورت، كارشناسان وزارت صنايع 
مي توانند دستورالعمل ها و قوانيني را براي شناسايي 
تعريف و تبيين نمايند و سپس براي آنها حمايت هايي 
را در نظر بگيرن��د. به عنوان نمونه، تأمين نقدينگي 
آنها با سود تس��هيالت پايين يا اختصاص بخشي از 
يارانه ها به اين سرمايه گذاران واقعي امري ضروري و 

اجتناب ناپذير است. 

  همتي: بان�ك مركزي به هم�راه دولت 
برنامه ه�اي خود از جمله دسترس�ي هاي 
ارزي پايدار، ايمن وتحريم ناپذير را با قدرت 
پيش مي برد و اين اقدام نيز تأثير پايداري در 
بازارها ندارد. ليكن، همان گونه كه قبال تأكيد 
كردم از چند روز پيش مراكزي به پيش�واز 
رفته و با القاي جو رواني براي افزايش نرخ 
ارز، ب�ه تدريج عمدت�ا در كانال هاي اعالم 
نرخ، قيمت هاي باالتر براي ارز اعالم ش�د. 
بانك مركزي در بازار ارز حضور جدي دارد و 
همچون گذشته توصيه مي كند كه مردم به 

ريسك اين بازار توجه كنند.

برش
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فرصت بورس در دل  تهديد

آغاز دوباره معافيت هاي مالياتي صندوق هاي سرمايه گذاري 

گروه بورس| مسعود كريمي|
 با توجه به اينكه اقدام��ات اياالت متحده امريكا عليه 
ايران سابقه اي ديرينه دارد اما همزمان با قرار گرفتن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در فهرست سازمان هاي 
تروريس��تي امريكا، در نخس��تين روز معامالتي بازار 
سرمايه كشور شاهد بهبود عملكرد شاخص هاي اين 
بازار بوديم بطوري كه اعم��ال تحريم هاي جديد نيز 
نتوانست خللي را در فرآيند خريد و فروش سهام صنايع 
و ش��ركت هاي بورس��ي ايجاد كند. در همين حال، با 
توجه به اينكه تصميم جديد دونالد ترامپ مي توانست 
در بعد رواني به صورت كوتاه مدت بازار س��هام را دچار 
سردرگمي كند اما شاخص هاي بازار سرمايه در پايان 
معامالت روز گذشته نشان مي دهند كه نماگر اصلي 
حدود يك درص��د افزايش پيدا كرد و توانس��ت وارد 
كانال 190 هزار واحدي شود. از طرفي با در نظر گرفتن 
اين مهم كه پس از يك دوره افزايشي شاخص بازار نياز 
به استراحت خواهد داشت ممكن است طي روز هاي 
آتي شاهد اصالحاتي در جريان قيمت سهام برخي از 
شركت ها باشيم كه به باور كارشناسان اين مهم به دليل 
صعود  هاي پي در پي ش��اخص كل طي يك ماه اخير، 
امري طبيعي ارزيابي مي ش��ود و هيچ گونه ارتباطي 
با تحريم جديد نخواهد داش��ت. از سويي ديگر، اغلب 
صاحب نظران اقتصادي معتقدند هميشه در دل تهديد 
يكسري فرصت هايي براي افرادي كه در بازار فعاليت 
مي كنند ايجاد خواهد شد به طوري كه شركت هاي دالر 
محور بورسي مي توانند همگام با افزايش نرخ ارز ناشي 
از ريسك هاي سياسي اخير، روند مطلوب و سودآوري 
را براي جامعه س��هامداران خود به ارمغان بياورند. از 
همين رو، با بررس��ي وضعيت بازار ارز كشور مشاهده 
مي شود كه در معامالت روز هاي پاياني سال 97 دالر 
در م��رز 13 ه��زار توماني و اكنون در كان��ال 14 هزار 
تومان مورد معامله قرار مي گيرد كه اين مهم مي تواند 
نويد بخش چشم اندازي روشن و متناسب با انتظارات 

سرمايه گذاران بورسي باشد.

   پتانسيل  افزايش قيمت سهام
در اين ارتباط، مهدي طحاني مدير س��رمايه گذاري 
ش��ركت مديريت س��رمايه كيان به رفتارشناس��ي 
معامله گران بورس در پي تحريم هاي جديد در گفت وگو 
با »تعادل« پرداخت و عنوان كرد: از گذشته اين مهم كه 
سال 1398 سالي توام با تالطم خبر هاي سياسي است 
در تحليل هاي تمام فعاالن اقتصادي به صورت واضح 

و شفاف وجود داشت. بنابراين بيش از اينكه در انتظار 
خبر هاي سياسي باش��يم، در واقع تغييرات در حوزه 
سياسي كشور چه در زمينه بين الملل و چه در زمينه 
اقدامات داخلي بازيگر نخست اقتصاد كشور خواهد بود. 
وي خاطرنش��ان كرد: از روزهاي ابتدايي هفته جاري 
هم چنين انتظاري در فضاي معامالتي بازار سهام وجود 
داشت بطوري كه زمزمه هاي اين اقدام در بين اهالي بازار 
سرمايه شنيده مي شد و تا حدودي شاهد اثر گذاري اين 

مهم روي قيمت سهام شركت ها بوديم.
اين كارش��ناس بازار سرمايه معتقد است همانطوري 
ك��ه تاريخ همانند گذش��ته ثابت كرده اس��ت چنين 
اتفاقاتي به صورت يك موج كوتاه مدت در بازار سرمايه 
اثر گذار خواهند بود. افزون بر اين، با نگاهي به روند داد و 
ستد هاي روز سه شنبه مشاهده مي شود كه بازار سرمايه 
خيلي بي تفاوت نسبت به اين اقدام به معامالت خود 
پرداخت. مدير سرمايه گذاري شركت مديريت سرمايه 
كيان به تش��ريح داليل روند مطلوب بازار پرداخت و 
بيان كرد: نرخ برابري دالر به ريال در محدوده 14 هزار 
تومان در حال معامله است. از طرفي ارزش جايگزيني 
شركت ها به مراتب با افزايش همراه شده است. عالوه بر 
اين، روز گذشته فروش محصوالت فلزي بورس كاالي 
ايران با اقبال بسيار چشم گيري مواجه شد و به تناسب 
فروش هاي صادراتي شركت ها نيز مي تواند با قيمت هاي 
بسيار مناس��بي صورت بگيرد. در پي اين موضوع و در 
پايان سال اگر ش��ركت ها با چنين رويه اي پيش روند 
بطور قطع سود هاي بيشتري را نسبت به پيش بيني كه 

در ابتداي سال داشتند مي توانند محقق كنند.
مه��دي طحاني تاكيد كرد: اغلب س��رمايه گذاران در 
راس��تاي حفاظت از قدرت خريد خود بازار سرمايه را 
براي س��رمايه گذاري انتخاب مي كنند و قاعدتا بازار 
سرمايه با شيب فعلي احتماال افزايش پيدا خواهد كرد. 
بر اين اساس، نويز ها و خبر هاي سياسي همانند تصميم 
جديد امريكا شايد بتواند يك تالطم كوچكي را ايجاد 
كند اما سرمايه گذاراني كه روند بازار را مي سازند بايد 
بيشتر به بررسي روند صورت هاي مالي شركت ها و تاثير 

اين اخبار روي وضعيت مالي شركت ها توجه كنند.
به گفته اين تحليلگر بازار سرمايه با توجه به اينكه حدود 
20 روز كاري مي شود كه شاخص بازار به صورت مداوم 
در موج صعودي قرار گرفته اس��ت بنابراين كاهش در 
شاخص امري طبيعي در مقطع فعلي ارزيابي خواهد 
ش��د و در صورتي كه دماسنج بازار سهام طي روز هاي 
آينده در شيب نزولي قرار گرفت الزاما چنين اتفاقي به 

دليل تحريم نيست. وي افزود: بطور كلي روند بازار سهام 
صعودي پيش بيني مي شود.

   كسب بازدهي مطلوب 
از سويي ديگر، اكبر حامدي قائم مقام مديرعامل شركت 
كارگزاري ملل به تش��ريح واكنش س��رمايه گذاران بازار 
س��رمايه به اقدامات تازه اياالت متح��ده در گفت وگو با 
»تعادل« پرداخت و بيان كرد: مدتي است كه اين خبر در 
بين اهالي بازار سرمايه به گوش مي رسد و بازار سهام خود 
را براي چنين تصميمي آماده كرده بود. در همين حال، 
طبيعتا بازار سرمايه نخستين بازاري است كه در بين ساير 
بازار  هاي مالي به اين مهم واكنش نشان داد. وي خاطرنشان 
كرد: تصميماتي كه در اين حوزه گرفته مي شود در روند 
معامالتي اثر گذار خواهد بود. بنابراين، س��رمايه گذاراني 
كه طي روز هاي معامالتي گذشته توانايي خريد برخي از 
سهام ها را نداشتند همزمان با افت قيمت سهام برخي از 
شركت ها مي توانند اقدام به خريد سهام مورد نظر كنند.  

به گفته اين كارش��ناس بازار س��رمايه زماني كه ترامپ 
از برجام خارج ش��د، حمالت تروريس��تي كه به مجلس 
شوراي اسالمي داش��ت، اتفاقات اهواز يا در پي حمالت 
اين كشور به سوريه شاهد تغييرات در شاخص هاي بازار 
س��هام ايران طي بازه كوتاه مدت معامالتي بوديم. بر اين 
اساس، نگاه به گذشته نش��ان مي دهد كه پس از چنين 
اتفاقاتي هميش��ه بازار سرمايه بازدهي مطلوبي را كسب 
كرده است. اكبر حامدي به پيامد  هاي چنين اقداماتي از 
سوي امريكا پرداخت و عنوان كرد: چنين تصميماتي باعث 
افزايش قيمت نفت و دالر خواهد شد. بنابراين با توجه به 
اينكه بيش از 60 درصد شركت هاي موجود در بازار سهام 
كشور صادرات محور هستند بطور قطع اثرات مثبتي در 

بلندمدت خواهند داشت.
وي افزود: تصميمات اخير مي تواند به افزايش رسيك 
سياسي و تنش بين كش��ور  هاي ايران و امريكا منجر 
شود. بنابراين زماني كه شاهد افزايش ريسك سياسي 
هستيم P/E  بازار تا حدودي كاهش پيدا مي كند. اما از 

سويي ديگر، افزايش نرخ دالر مي تواند عامل مثبتي در 
روند داد و ستد هاي بازار محسوب شود.

قائم مقام مديرعامل شركت كارگزاري ملل در خصوص 
چشم انداز آتي بازار نيز تصريح كرد: طي سال گذشته 
ش��ركت هاي دالري رش��د  هاي قاب��ل مالحظه اي را 
به ثبت رس��اندند اما پيش بيني مي ش��ود كه در سال 
جاري نسبت به سال 97، سهام شركت هاي دالر محور 
بازدهي همانند س��ال گذشته را تجربه نكنند چرا كه 
مشكالت صادرات همچنان وجود دارد. بر اين اساس، 
شركت هاي داخلي كه فروش ريالي دارند و سرشار از 
پتانسيل بنيادي هستند مي توانند بازدهي مطلوبي را 
در بورس 98 داشته باشند. اكبر حامدي اذعان داشت: 
شركت هايي كه اخبار مربوط به افزايش سرمايه  دارند 
بطور قطع مورد استقبال بازار قرار مي گيرند. همچنين، 
بهبود ساختار بانك ها و پيش بيني آينده شفاف براي 
صنعت خودرو مي تواند چش��م انداز مطلوبي را براي 

جامعه سهامداري ايجاد كند.

مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس، بخشنامه 
س��ازمان امور مالياتي كش��ور با موضوع درآمد ناشي از 
ارزيابي س��رمايه گذاري ها، نقل و انتقال س��هام و سود 
دريافتي را ابالغ ك��رد. محمد رضا معتمد، مدير نظارت 
بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس در گفت وگو با سنا، در 
خصوص جزييات اين بخش��نامه و ابالغي��ه آن گفت: با 
تالش هاي سازمان بورس و اوراق بهادار، كانون نهادهاي 

سرمايه گذاري و س��اير فعاالن بازار سرمايه و مساعدت 
سازمان امور مالياتي، بخشنامه اي در تاريخ 28 اسفند 97 

توسط سازمان امور مالياتي صادر شد .
وي توضيح داد: هدف از صدور اين بخش��نامه، برقراري 
وحدت رويه در تفس��ير درآمد و هزينه ه��اي معاف از 
ماليات صندوق هاي س��رمايه گذاري بر اس��اس قانون 
توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد است . معتمد افزود: 

مطابق قس��متي از اين بخش��نامه، »درآمدهاي ناشي 
از تعدي��ل ارزش س��رمايه گذاري هاي موضوع تبصره 
1 ماده 143 مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم توسط 
صندوق سرمايه گذاري، تعديل كارمزد كارگزاري ناشي 
از كاهش كارمزد دريافتي توسط كارگزاران، سود سهام 
ناش��ي از تفاوت بين ارزش اس��مي و ارزش تنزيل شده 
سود سهام تحقق يافته و پرداخت نشده و درآمد ناشي 

از تفاوت بين ارزش اس��مي و ارزش تنزيل ش��ده سود 
س��پرده بانكي و اوراق بهادار با درآم��د ثابت، با توجه به 
اينكه ناشي از سرمايه گذاري در چارچوب قانون توسعه 
ابزارها و نهادهاي مالي جديد اس��ت، با رعايت مقررات 
مربوطه مشمول معافيت تبصره 1 ماده 143 مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم خواهد بود.« مدير نظارت بر نهادهاي 
مالي سازمان بورس تاكيد كرد: با توجه به تصريح صورت 

گرفته در اين بخشنامه در معافيت سرفصل هايي كه در 
برخي مواقع موجب تفاوت نظر در رس��يدگي مميزان 
مالياتي را به وجود م��ي آورد، گام مهمي در رفع نگراني 
مديران صندوق هاي سرمايه گذاري در خصوص تفاوت 
برخورد در شناسايي درآمد و هزينه هاي معاف از ماليات 
صندوق هاي سرمايه گذاري در زمان رسيدگي مميزان 

مالياتي سازمان امور مالياتي در پي خواهد داشت .

مديريتريسكسيلازطريقبازارسرمايه
به گفته يك كارشناس بازار س��رمايه، استفاده از ابزار 
اوراق به��ادار فاجعه آميز يك��ي از راه حل هاي عبور از 
بحران هايي مانند سيل و زلزله است كه هم به مديريت 
ريسك براي شركت هاي بيمه و دولت كمك مي كند، 
و هم اينكه سهامداران و مردم حادثه ديده از آنها سود 

مي برند.
زهرا منشوري در گفت وگو با تسنيم با اشاره به اينكه 
طي روزهاي اخير و در آغاز سال 98 شاهد خسارات هاي 
سنگيني بر جان و مال هموطنانمان بوده ايم، گفت: اين 
خسارات ها هزينه هاي بااليي بر دولت و شركت هاي 
بيمه وارد كرده كه ممكن است براي تامين هزينه ها و 

خسارت هاي آن، متحمل شرايط سخت شوند.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: در اين زمينه استفاده 
 cat bond از ابزار اوراق بهادار فاجعه آمي��ز يا همان
يكي از راه حل هاي عبور از بحران هاي اينچنيني است.

وي اضاف��ه كرد: س��ازوكار اوراق فاجعه آميز به نحوي 
است كه ريس��ك ناش��ي از حوادث طبيعي از جمله 
سيل، زلزله، افزايش مرگ و مير ناشي از بيماري هاي 
واگيردار، خسارت هاي وارده بر زمين هاي كشاورزي و 
... را به بازار سرمايه منتقل مي كند؛ به عبارت ديگر اين 
اوراق ابزار مديريت ريس��ك براي شركت هاي بيمه و 

حتي دولت ها است.
منشوري با اشاره به اينكه بسياري از شركت هاي بيمه 
و بيمه ه��اي اتكايي در دنيا از اي��ن اوراق براي كنترل 

ريسك خود استفاده مي كنند، ادامه داد: Cat bondها 
مهم ترين و پرانتشارترين اوراق بهادار مربوط به بيمه 
هس��تند كه در اين رابطه در 3 ماهه اول 2019 بالغ بر 
2.8 ميليارد دالر در موضوعات متفاوت منتش��ر شده 
است. ضمن اينكه اين اوراق ضعف هاي بيمه اتكايي را 
نيز ندارد كه از جمله آن به ناكارايي بيمه اتكايي زماني 
كه ريسك هاي با هم هم بسته باشند مي توان اشاره كرد.

وي گفت: عالوه بر اين، اوراق بهادار فاجعه آميز به خاطر 
داشتن همبستگي صفر با ديگر فاكتورهاي بازار سرمايه 
)بتاي صفر( براي سرمايه گذاران به منظور تنوع بخشي 
سبد سهام جذاب اس��ت.به گفته اين كارشناس بازار 
سرمايه، اوراق فاجعه آميز از نظر هزينه در مقايسه با بيمه  
اتكايي سنتي، براي ريسك هاي با احتمال كم و شدت 
زياد، براي پوشش تكميلي و معامالت بزرگ مناسب 
هستند. همچنين اين اوراق اگر به درستي ساختار دهي 
شود، مي توانند ريسك اعتباري )خطر ورشكستگي( 
كه در ذات سياست هاي بيمه اتكايي است، را بطور قابل 

توجهي كاهش يا حتي از بين ببرند.
وي تصري��ح كرد: در خص��وص اوراق فاجعه آميز ذكر 
اين نكته نيز الزم است كه مكانيزم طراحي آن به گونه 
است كه سرمايه گذاران در صورت پايدار بودن و كاهش 
يافتن نرخ خسارت وارده، به سود دست خواهند يافت 

و در صورت افزايش نرخ خسارت متضرر خواهند شد.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: متقابال از منظر شركت 

بيمه  صادركننده اوراق، در صورت پايدار بودن يا كاهشي 
بودن نرخ خسارت، بايد سود سرمايه گذاران را پرداخت 
كنند كه اين سودبخش��ي از حق بيمه اي  است كه از 
قراردادهاي بيمه اي اخذ مي شود و در صورت افزايش 
خسارت شركت بيمه ، از سود حاصل از اين اوراق، ضرر 
ناشي از افزايش خسارت بيمه نامه ها را جبران مي كند.

وي اذعان كرد: انتش��ار اين اوراق نياز به تاسيس نهاد 
واسط SPV دارد كه به عنوان امين بين سرمايه گذار و 
شركت بيمه عمل مي كند و عمر اين نهاد وابسته به عمر 

اوراق منتشره است.
منشوري در خصوص فرآيند اوراق بهادارسازي بيمه نيز 
گفت: اين فرآيند شامل دو اصل است؛ نخست تبديل 
جريان نقدي تعهدات )بيمه گر( به اوراق بهادار مالي قابل 
معامله و ديگري انتقال ريسك تعهدات بيمه گر به بازار 

سرمايه از طريق معامالت اين اوراق بهادار.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: با توجه به مزاياي 
انتش��ار اين اوراق در پوشش ريس��ك حوادثي مانند 
سيل و زلزله و نيز تجربه دنيا در اين زمينه، الزم است 
نهادهاي ذي ربط از جمله سازمان بورس اوراق بهادار 
با همراهي نهادهاي سياست گذار و ناظر خسارات هاي 
حوادث طبيعي را از طريق بازار س��هام مديريت كند، 
ضمن اينكه اين اتفاق به معرفي يك ابراز جديد به بازار 
سرمايه و همچنين افزايش بيشتر عمق بازار سهام نيز 

كمك مي كند.

گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامالت روز گذشته بي تفاوت نسبت به تحريم  
جديد امريكا به تداوم روند مثب��ت خود پرداخت و 
توانست با افزايش يك هزارو 832 واحدي، رقم 190 
هزارو 425 واحد را به خود اختصاص دهد. در همين 
حال، شاخص بازار اول با افزايش 1242 واحد به رقم 
141 هزار و 822 واحد رس��يد و شاخص بازار دوم با 
رشد 4 هزار و 151 واحد به رقم 371 هزار و 925 واحد 

بالغ شد. عالوه بر اين، ديروز شاخص قيمت با معيار 
وزني � ارزشي 528 واحد رشد كرد و به رقم 59 هزار و 
915 واحد رسيد. شاخص قيمت با معيار هم وزن 305 
واحد افزايش داشت و توانست رقم 25 هزار و 952 
واحدي را تجربه كند. افزون بر اين، شاخص آزاد شناور 
با افزايش 1957 واحد به رقم 214 هزار و 346 واحد 
رسيد. بر اساس اين گزارش، روز سه شنبه معامله گران 
بورسي بيش از 30 ميليارد برگه بهادار اوراق حق تقدم 

و سهام در قالب 251 هزار نوبت معامله و به ارزش 969 
ميليارد تومان داد و ستد كردند. از سويي ديگر، روز 
سه شنبه بيستم فروردين ماه 98 بازار هاي فرابورس 
ايران در مجموع شاهد دست به دست شدن بيش از 
969 ميليون ورقه به ارزش 4 ه��زار و 446 ميليارد 
و 799 ميلي��ون ريال بودند كه در نهايت دادو س��تد 
466 ميليون سهم به ارزش يك هزار و 683 ميليارد 
ريال در بازار دوم رقم خورد و بدين ترتيب بيشترين 

حجم و ارزش معامالتي به اين بازار اختصاص يافت. 
همچنين، در ادامه معامالت 81 ميليون س��هم به 
ارزش 232 ميليارد ريال در بازار اول معامله شد كه 
نم��اد »ذوب« در مجموع دو بازار اول و دوم ش��اهد 
بيشترين حجم و ارزش معامالتي بود. عالوه بر اين، 
بازار پايه در روزي كه گذشت ميزبان خريد و فروش 
396 ميليون سهم به ارزش يك هزار و 108 ميليارد 
ريال بود. رصد نماد هاي فرابورسي نشان مي دهد كه 
در روز گذشته 3 نماد »ذوب«، »سمگا« و »زاگرس« 
در زمره پربيننده ترين نماد ها قرار داشتند در حالي 
كه نماد هاي »تاپكيش« و »زشگزا« به ترتيب شاهد 
بيش��ترين افزايش و كاهش قيمت روزانه بودند. از 

طرف ديگر، معامالت در ب��ازار ابزار هاي نوين مالي 
با ثب��ت حجم معامالت 17 ميلي��ون ورقه به ارزش 
يك ه��زار و 394 ميليارد ري��ال در قالب معامالت 
اوراق بدهي، اوراق تسهيالت مسكن و صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( دنبال شد كه در 
نهايت نماد »اعتماد« بيشترين ارزش معامالتي را در 
اين بازار به خود اختصاص داد. در نهايت، شاخص كل 
نيز كه تحت تاثير اهرم مثبت و 10 واحدي نماد هاي 
»مارون«، »سرچشمه« و »ش��اوان« قرار داشت در 
پايان معامالت روز گذشته با 17 واحد رشد در نهايت 
در ارتف��اع 2430 واحدي قرار گرفت و رش��د 0.73 

درصدي را به ثبت رساند.

بيتفاوتيبورس
مروريبرآمارمعامالتديروزنشانميهد
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3 عامل رشد بهاري بازار سرمايه
يك كارش��ناس بازار س��رمايه از ركود حاكم بر 
س��اير بازارها در كنار وضعي��ت مطلوب قيمت 
جهاني نفت و كاالها به عنوان عوامل اثرگذار بر 
رشد اين روزهاي شاخص بورس و قيمت سهام 
ش��ركت ها ياد كرد. محمود آقايي در گفت وگو 
با ايِبنا با اشاره به رش��دهاي پياپي اي كه سهام 
شركت ها و ش��اخص بورس از ابتداي سال تا به 
امروز داشته اس��ت، گفت: جو رواني مثبتي كه 
در بازار سرمايه وجود دارد و انتظار رواني مثبتي 
كه در اين بازار وجود داشته است، موجب شده 
تا نقدينگي ميل به ماندن در بازار سهام را داشته 
باشد و در برخي موارد نيز شاهد ورود نقدينگي 
جديد به اين بازار باش��يم.اين كارش��ناس بازار 
سرمايه افزود: البته ركود حاكم بر ساير بازار نيز 
از جمله مواردي است كه موجب شده تا برخي 
از س��رمايه گذاران بازار سهام را به عنوان بازاري 
مناسب براي س��رمايه گذاري انتخاب كنند كه 
اين موضوع نيز به عاملي براي رشد ارزش سهام 
شركت ها و صنايع مختلف و در نتيجه شاخص 
بورس تبديل شده است.وي اضافه كرد: افزايش 
نرخ جهاني نفت و نيز چشم انداز مثبتي كه براي 
رشد قيمت نفت در بازارهاي جهاني وجود دارد 
مولفه ديگري است كه اثر خود را بر كليت بازار 
سهام گذاشته و موجب شده تا شركت هايي كه 
از اين طريق تاثيرپذي��ري مثبت دارند از جمله 
پااليش��ي ها، نقش موثري بر افزايش ش��اخص 

بورس داشته باشند.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: عالوه بر اين، 
بهبود قيم��ت جهاني كاالها نيز از ديگر عواملي 
است كه اين روزها موجب شده تا صنايع مرتبط 
با اين مولفه از جمله فلزات اساسي روند مثبتي را 
در بازار سهام در پيش بگيرند.وي در پاسخ به اين 
پرسش كه روند رو به رشد بازار سهام و شاخص 
بورس تا چه زماني ادامه خواهد داش��ت، گفت: 
روند كنوني بازار سهام كوتاه مدت است؛ ضمن 
اينكه مواردي همچون تحريم هاي بين المللي 
و مناس��بات سياس��ي نيز از جمله تهديدهايي 
هس��تند كه در ميان مدت بازار سهام را تهديد 
مي كند ك��ه بايد به اي��ن عوامل رك��ود و تورم 

اقتصادي را نيز اضافه كرد.

  »دتهران« سود ۶ماهه هرسهم را ۸۹ريال 
اعالم كرد: ش��ركت داروس��ازي تهران دارو در 
اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 6ماهه 
حسابرسي شده، سود هر سهم را 89ريال اعالم 
كرد. اين شركت با سرمايه 40 ميليارد ريالي سود 
هرس��هم را 89 ريال اعالم كرد كه در مقايسه با 
مدت مش��ابه 66درصد كاهش يافته است. سود 
انباشته شركت نيز با رشد 8درصدي 193ميليارد 
ريال منتشر ش��ده است. از س��ويي ديگر، سود 
عملياتي »دته��ران« نيز ب��ا 29درصد افزايش 
42ميليارد ريال و سود خالص با افت 66درصدي 
3ميليارد و 572ميليون ريال رقم خورد. بر اساس 
اطالعيه اي كه ش��ركت منتش��ر كرده در دوره 
مذكور 8ميليون و 661هزار و 781عدد قرص و 
كپسول توليد كرده كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته بيش از 9درصد افزايش داشته است.

   سود »وخارزم« از محل واگذاري ها: شركت 
س��رمايه گذاري خوارزمي در صورت ريز معامالت 
س��هام واگذار ش��ده خود طي 6ماه��ه منتهي به 
30آذر1397، س��ود واگذاري ها را 214ميليارد و 
308ميليون ريال اعالم كرد. اين ش��ركت س��ود 
عمليات��ي را 550ميلي��ارد ريال، س��ود خالص را 
113ميليارد ريال و س��ود انباش��ته در پايان دوره 
713ميليارد ريال اعالم كرده است. بر اين اساس، 
»وخارزم« در وضعيت پرتفوي سهام شركت هاي 
پذيرفته شده در بورس با رشد 6هزار و 706ميليارد و 
116ميليون ريال همراه شد. بهاي تمام شده پرتفوي 
اين شركت نيز با رش��د 87ميليارد و 470ميليون 
ريال و ارزش بازار آن با رش��د 2هزار و 265ميليارد 
و 921ميليون ريال به مبلغ 15هزار و 169ميليارد 
و 331ميليون ريال رس��يده است. همچنين، اين 
ش��ركت س��ود واگذاري هاي خود را 214ميليارد 
و 308ميلي��ون ري��ال اعالم ك��رد. همچنين كل 
واگذاري ه��اي اين ش��ركت در دوره مورد گزارش 
653ميلي��ارد و 971ميليون ريال بوده اس��ت. در 
گزارش منتشر شده سهام خريداري شده در بورس 
اين شركت مبلغ 377ميليارد و 307ميليون ريال 

اعالم شده است.

   تسويه ۱.۸۲هزارميليارد ريالي مطالبات 
»پخش«: ش��ركت پخش البرز از تس��ويه يك 
ه��زار و 822ميليارد ريال از مطالب��ات با وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي خبر داد. 
شركت اعالم كرد كه در پي توافقات انجام شده با 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در طي 
6ماهه دوم سال 1397 مطالبات خود را تسويه 
كرده اس��ت. همچنين، »پخ��ش« اعالم كرده 
بالغ بر يك هزار و 822ميليارد ريال از مطالبات 
خود را از طريق اخذ اوراق اخزا تس��ويه و فرآيند 
انتقال اوراق به نام ش��ركت پخش البرز به اتمام 
رسيده است. عالوه بر اين در حال حاضر انتقال 
اوراق به شركت هاي تامين كننده كاال در جريان 
بوده و ب��ا توجه به عدم اتمام فرآيند انتقال به نام 
شركت هاي طرف قرارداد آثار سود و زياني از اين 
بابت در حال حاضر مش��خص نيست. بنابراين 
با توجه به اس��تراتژي هاي اين شركت در تأمين 
كاال، انتقال اوراق به تأمين كنندگان در شرايطي 
صورت مي پذي��رد كه مي تواند آثار مس��اعد بر 
عملكرد شركت و افزايش در تعامالت سازنده با 

تأمين كنندگان را به همراه داشته باشد.

تقويتقدرتنظارتيسازمانبورس
رييس كميس��يون ويژه حماي��ت از توليد ملي مجلس، 
گفت: اجراي طرح يك فوريتي شفاف س��ازي اطالعات 
مالي ش��ركت هاي خصولتي قدرت نظارتي و حاكميتي 
سازمان بورس را افزايش مي دهد.به گزارش سنا حميدرضا 
فوالدگر، رييس كميس��يون ويژه حمايت از توليد ملي و 
نظارت بر اجراي اصل44 قانون اساس��ي مجلس شوراي 
اس��المي در گفت وگو با خانه ملت، با بي��ان اينكه قانون 
ش��فافيت ش��ركت هاي وابس��ته به نهادهاي دولتي يا 
خصولتي ها در گذش��ته نيز وجود داشت و يك مرحله از 
آن نيز در گذشته اصالح شده بود، تصريح كرد: طرح ارايه 
شده به كميس��يون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت 
بر اج��راي اصل44 قانون اساس��ي به دنبال اي��ن بود تا 
شركت هاي خصولتي همكاري الزم را در زمينه شفافيت 
مالي داشته باش��ند.فوالگر با اش��اره به اينكه بخشي از 
شفافيت ش��ركت هاي وابس��ته به نهادها در زمينه ارايه 
اطالعات به س��ازمان بورس است، ادامه داد: بررسي هاي 
اساسي و كارشناسي در كميس��يون و مركز پژوهش ها 
روي طرح اوليه شفاف سازي اطالعات مالي شركت هاي 
خصولتي صورت گرفت و سازمان بورس نيز در اين زمينه 
همكاري هاي الزم را داشت.رييس كميسيون ويژه حمايت 
از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل44 قانون اساس��ي 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بر اساس طرح ارايه 
ش��ده ماده 6 اصل 44 قانون اساسي مورد بازنويسي قرار 
گرفت و مقررات انضباطي بيش��تري پي��دا كرد، تصريح 

كرد: نهاده��اي عمومي غير دولتي، موسس��ات خيريه، 
موسس��ات وابس��ته به نهادهاي امنيتي و نظامي، بقاع 
متبركه و صندوق هاي بازنشستگي بايد شركت هاي خود 
را اعالم و اين ش��ركت ها اطالعات مالي خود را در اختيار 
س��ازمان بورس قرار دهند عدم ارايه اطالعات موسسات 
خاص و امنيتي نيازمند كسب اجازه از مقام معظم رهبري 
است.نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اينكه با مصوبه امروز مجلس شوراي اسالمي در 
زمينه شفاف سازي اطالعات مالي شركت هاي خصولتي 
قدم بزرگي در راس��تاي شفاف س��ازي اقتصادي كشور 
برداشته شد، ادامه داد: موسسات عمومي و شركت هاي 
آنها يا خصولتي ها نظارت پذيري ش��ركت هاي دولتي و 
رقابت پذيري ش��ركت هاي خصوصي را ندارند با اجراي 
اين طرح آنها موظف به ارايه اطالعات خود شده اند.اجراي 
طرح يك فوريتي شفاف سازي اطالعات مالي شركت هاي 
خصولتي به افزايش قدرت نظارتي سازمان بورس منتهي 
مي شود.اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با 
تاكيد بر اينكه در صورتي كه اطالعات به سازمان بورس 
ارايه نشود از ثبت تغييرات و مصوبات مجمع عمومي آنها 
جلوگيري و عملكرد شركت متوقف مي شود و جرايمي 
براي آنها در نظر گرفته شده، عنوان كرد: در صورت عدم 
ارايه اطالعات ش��ركت ها به س��ازمان بورس از عضويت 
اعضاي هيات مديره در هيات مديره س��اير شركت ها نيز 

جلوگيري مي شود.

نگاهبازار
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چالش هاي فراروي بنگاه ها در سال 98

ميانبر براي رسيدن به بازار صادراتي سوريه، لبنان و مديترانه

علت گراني پياز، سيب زميني و گوجه فرنگي چيست

شرايط اقتصاد در سال 98 حتي از چيزي كه در پايان 
سال 97 پيش بيني مي شد پيچيده تر است. آغاز سال 
98 با بالياي طبيعي و سپس افزايش تحريم ها همراه 
بود و پيش بيني مي شود اين وضعيت در آينده با مقابله 
به مثل ايران در پرونده FATF بدتر هم بشود. اما سوال 
اساسي اين است كه چه برنامه اي را بايد براي سال 98 

در نظر گرفت؟

  محدوديت منابع
اقتصاد ايران در س��ال 98 شرايط نسبتا پيچيده اي را 
پشت س��ر خواهد گذاشت با اين حال دولت و مجلس 
با كنترل ش��رايط بودجه اي در تالشند تا از اين گردنه 
حساس عبور كنند. با نگاهي به شرايط موجود بايد گفت 
اقتصاد كشور در شرايط فعلي از مختصات زير برخوردار 
است؛ كاهش صادرات نفت به دليل تحريم هاي امريكا، 
كاهش منابع ارزي، مشكالت بازگشت ارز به كشور در 
همه بخش ها، كاهش قدرت خريد خانوار به دليل رشد 
ت��ورم، كاهش ارزش پول ملي، مش��كالت حوزه هاي 
توليدي و اش��تغال و مواردي از اين دست. با اين حال 
دولت اعالم كرده است كه با مديريت هزينه ها مي توان 
بخش زيادي از مشكالت را پشت سر گذاشت. به عقيده 
كارشناسان نيز با توجه به سياست هايي كه دولت سال 
گذشته انجام داد وضعيت براي سال جاري به مراتب 
كنترل شده تر است چراكه دولت در سال 97 بسياري 
از مجاري و منافذ هدررفت ارزي را بست و از طرفي با 
تن دادن به اقتصاد آزاد پروسه طاقت فرساي آزادسازي 
اقتصادي را به جان خريد و اين موضوعات باعث شد تا 
روزنه هاي رانت زايي در اقتصاد كشور تا حدي كنترل 
ش��ود. از طرفي با هدايت نقدينگي به كانال هاي مولد 
مانند بورس تالش كرد تا از جريان جهنده نقدينگي 
در بازارهاي مختلف بكاهد هرچند اين اقدام بس��يار 
طاقت فرسا بود. رييس كل بانك مركزي در اين ارتباط 
تالش هاي وافري در زمينه يكسان سازي نرخ ارز انجام 
داده است تا جايي كه ممكن است شكاف بين قيمت ارز 
را در دو بازار بكاهد و مانع از رواج تصميمات سفته بازانه 
در اقتصاد شود. دولت نيز تالش كرده است تا با هدايت 
منابع نقدينگي به سمت توليد ش��رايط را براي رونق 
اين بخش مهيا سازد هرچند مشكالت زيادي در اين 

مسير وجود دارد.

  فشارهاي خارجي
در اين بين تحريم را بايد عام��ل اصلي عدم تعادل در 
اقتصاد دانست. خروج امريكا از برجام عامل اصلي بروز 
مشكالت در اقتصاد اس��ت كه از رفاه خانوار گرفته تا 
س��طوح توليد و توسعه را در كشور هدف گرفته است. 
دولت تالش كرده براي سال جاري مانع از رشد قيمت 
بنزين ش��ود يا تا جايي كه ممكن است در بحث رشد 
دستمزدها اقدام نمايد با اين حال اين تصميمات نيز آثار 
ديگري از خود براي اقتصاد به جا مي گذارند. معاون اول 

رييس جمهور در اين رابطه سال گذشته اعالم كرده بود 
كه در دوران اعمال تحريم هاي جديد، كاهش قدرت 
خريد مردم در كنار بيكاري تهديدي جدي براي كشور 
خواهد بود و رفع اين مش��كالت از اولويت هاي اصلي 
دولت خواهد بود. بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين 
باورند دستمزدها بايد با توجه به افزايش تورم، باال برود تا 
قدرت خريد مردم ثابت شده و كاستي ها جبران شود؛ 
اتفاقي كه به باور دولت امكان آن در شرايط كنوني وجود 
ندارد. در اين ميان پيش بيني هاي داخلي و جهاني از 
رش��د اقتصادي نيز چنگي به دل نمي زند و مبين اين 
واقعيت اس��ت كه وظيفه دولت در س��ال جاري براي 
رونق توليد بسيار سنگين است. برخي پيش بيني ها 
رش��د اقتصادي كش��ور را منفي قلمداد مي كنند اما 
كارشناسان با اشاره به ش��عار سال 98 كه رونق توليد 
اس��ت معتقدند در صورتي كه تمام پتانسيل ها براي 
ارتقاي س��طوح توليد و رش��د به كار گرفته شود رشد 
منفي به ثبت نخواهد رسيد. از طرفي رشد قيمت نفت 
كه پيش بيني مي شود در سال جاري اتفاق بيفتد شايد 
بتواند بخشي از كاهش صادرات را جبران كند اما اين به 
آن شرط است كه عمليات بازگشت وجوه ارزي به كشور 
چاره انديشي شود. البته دولت و بانك مركزي تدابيري 
در اين زمينه در سال گذشته انديشيده اند و كانال هايي 
در برخي كشورها ايجاد كرده اند و از طرفي زمينه هايي 
را براي انتقال پول نفت بر مبناي ارزهاي غيردالري و 
مواد اوليه توليد تعريف كرده اند اما بايد اين امكانات در 

سال جاري بيش از گذشته تقويت شوند.

  ركود يا تورم؟
در ادامه بر اساس محاسبات بانك مركزي نرخ تورم در 
دوازده ماه منتهي به آبان ماه ۱۳97 نس��بت به دوازده 
ماه منتهي به آبان ماه ۱۳9۶ معادل ۱8.۴ درصد و تورم 
نقطه به نقطه ۳9.9 درصد اس��ت. اگر چه پيش بيني 
مي ش��ود تورم در سال 98 با كاهش همراه باشد با اين 
حال آنچه بيشتر نگران كننده است ركود است نه تورم. 
با اين حال توزيع بسته هاي حمايتي از سوي دولت به 
منظور جبران بخشي از آثار ناشي از گراني و تورم نيز از 
اقداماتي بوده كه توسط دولت در حال پيگيري است. 
بنا بر اي��ن طرح خانوارهايي كه كمتر از س��ه ميليون 
تومان حقوق ماهانه دارند مشمول شناخته مي شوند. 
كارشناسان معتقدند اين بسته هاي حمايتي مي تواند 
مردم را در شرايط س��خت اقتصادي كه با آن دست و 
پنجه نرم مي كنند ياري كند تا بخشي از مشكل كوچك 
شدن سفره مردم با توزيع كاالهاي اساسي حل شود. در 
بخش صنعت نيز در سال جاري، صنايعي كه با تاخير از 
تحريم تاثير مي گيرند، همچون فلزات اساسي و صنايع 
غذايي در رديف اول رشد منفي قرار مي گيرند كه بايد 

دولت حمايت هاي خود را متوجه اين گروه ها نمايد.
البته صنايع وابسته به واردات نيز در صف اول شليك 
تحريم قرار مي گيرند و پس از آن و با تاخير صنايع ديگر 

نيز متاثر مي شوند. در ميان صنايع عمده اقتصاد ايران، 
خودروسازي بيشترين آسيب را از تحريم مي خورد و 
در رتبه دوم صنايع شيميايي قرار مي گيرد. تاثيرپذيري 
صنايع غذايي و صنايع فلزات اساس��ي نيز از اهميت 
بااليي برخوردار اس��ت. با اين حال نكته اي كه وجود 
دارد اينكه شديدترين افت در بخش نفتي رخ خواهد 
داد و پس از آن، بخش س��اختمان بيشترين ضربه را 

خواهد خورد. 

  واقعيت ها را به مردم بگويم
در همين رابطه نايب رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد 
است ش��رايط امروز اقتصاد ايران نش��ان مي دهد كه 
چاره اي جز حركت به س��مت درك دقيق واقعيت ها 
و برنامه ريزي براي آنه��ا وجود ندارد و در اين بين بايد 
اطالعات دقيقي از شرايط اقتصادي به مردم داده شود. 
حسين سالح ورزي اظهار كرد: در شرايط فعلي آنچه 
اهميت بسيار زيادي دارد، لزوم ايجاد يك تفاوت مهم 
ميان اميد و ساده انگاري است. ما قطعًا بايد با رويكرد 
مثبت به ش��رايط و مس��ائل نگاه كنيم ام��ا در چنين 
شرايطي نبايد با ساده كردن مشكالت و مسائل موجود 
در اقتصاد ايران، نس��بت به واقعيت فاصله جدي پيدا 
كنيم. به گفته وي در صورتي كه يك نگاه مثبت و واقعي 
ش��كل بگيرد، مي توان نتايج آن را در زندگي فردي و 
روابط اجتماعي ديد و حتي در سطح كالن با استفاده از 

آن به خلق فرصت هاي تازه و تسهيل مسائل و مشكالت 
موجود اقدام كرد. نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران با 
بيان اينكه رويكرد س��اده انگارانه كه از س��وي بعضي 
سياست گذاران مطرح مي شود نبايد به عنوان محور 
برنامه ريزي در اقتصاد ايران شناخته شود، توضيح داد: 
با ساده كردن مشكالت تنها تبليغاتي به وجود مي آيد كه 
نسبت به واقعيات فاصله جدي دارند. در حالي كه بايد در 
نظر داشته باشيم كه واقعيت هر چند سخت و تلخ است 
اما براي برنامه ريزي و برون رفت از شرايط چاره اي جز 
درك دقيق آن وجود ندارد. سالح ورزي ادامه داد: نظر 
من اين نيست كه آينده اقتصاد ايران سياه و نا اميد كننده 
اس��ت اما به حكم عقل بايد واقعيت هاي آشكار را ديد 
و براس��اس آنها صحبت كرد. اقتصاد ما در سال 98 با 
رخدادي بزرگ مواجه خواهد بود و اگر برخي مسائل 

تغيير نكند، مشكالت ادامه خواهد داشت.
وي درباره ابعاد مختلف اين مشكالت اظهار كرد: ما در 
سال جاري با تشديد تحريم هاي امريكا مواجه خواهيم 
بود كه احتمااًل روي وضعيت كس��ب و كار و معيشت 
مردم تأثير منفي دارد؛ از اي��ن رو اگر باور داريم كه در 
حال جنگ اقتصادي هس��تيم، بايد واقعيت جنگ را 
به ش��هرونداني كه هدف اصلي هس��تند و بيشترين 
آس��يب را خواهند ديد اطالع دهي��م. وضعيت فعلي 
مانند هش��دار وضعيت قرمز در زمان بمباران جنگ 
است و امروز جامعه ما براي دفاع از خود بايد آماده بوده 

و تصميماتي درست بگيرد. نايب رييس اتاق بازرگاني 
ايران با اشاره به برآوردهاي صورت گرفته درباره اقتصاد 
ايران از سوي مراجع بين المللي همچون بانك جهاني و 
صندوق بين المللي پول، تصريح كرد: در سال 98 رشد 
اقتصادي ايران حدود منفي ۲ تا ۵.۵ درصد پيش بيني 
شده است. سالح ورزي ادامه داد: كاهش توليد ناخالص 
داخلي به پايين آمدن قدرت خريد مردم و ايجاد ركود در 
بخش هاي مختلف اقتصادي منجر شده و مي تواند روي 
شاخصي همچون بيكاري نيز اثر منفي بگذارد. از سوي 
ديگر مس��ائلي همچون توزيع رانت در ارز و اعتبارات 
بانكي نيز بخش ديگري از مشكالتي است كه اقتصاد 

ايران با آن رو به رو خواهد بود. 
وي درباره چگونگي امكان پذير شدن عبور از شرايط 
فعلي گفت: اقتصاد ايران نيز مانند هر نظام اقتصادي 
ديگري در صورت عدم ارتباط با اقتصاد جهاني توان 
پويايي خود را از دست مي دهد و با توجه به تحريم هاي 
فعلي عماًل ارتباط ايران با اقتصاد جهاني دشوار خواهد 
ب��ود. نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران خاطرنش��ان 
كرد: در ش��رايط فعلي نيروهاي سياسي موثر بايد به 
يك اجماع رس��يده و با توجه به واقعيت هاي موجود 
و لحاظ كردن مصلحت و آينده اي��ران با آگاه كردن 
مردم اوضاع را مديريت كنند، زيرا در غير اين صورت 
مش��كالتي كه امروز اقتصاد ايران با آن رو به رو است 

ادامه خواهد داشت.

از مهم ترين نتايج توسعه تعامل بين ايران و عراق، امضاي 
توافقنامه احداث راه آهن ش��لمچه به بصره است؛ اين 
توافقنامه وارد فاز اجرايي خود شده و دو طرف درصدد 
تشكيل كارگروهي مشترك براي تسريع در عملياتي 
شدن اين طرح هس��تند. كيوان كاشفي، رييس اتاق 
بازرگاني كرمانش��اه در اين باره گفت: دو خط راه آهن 
شلمچه به بصره و كرمانشاه به خسروي از خطوط ريلي 
مهم و استراتژيكي اس��ت كه مراحل اتصال و تكميل 
زيرساخت هاي آن در حال انجام است. وي گفت: خط 
شلمچه به بصره خط ريلي مستقيمي است كه مسير 
حمل و نقل را از ناحيه جنوب بس��يار كوتاه مي كند از 
قابليت اتصال به خط راه آهن سراسري عراق برخوردار 
است؛ خط دوم نيز از كرمانشاه به خسروي متصل شده و 
از طريق مرز خسروي اين نيز خط به راه آهن سرتاسري 

عراق متصل خواهد شد.

كاشفي اذعان داشت: حمل ونقل كاال از طريق راه آهن 
بعد از كش��تي راني، ارزان ترين حمل ونقل دنياس��ت؛ 
توسعه حمل و نقل ريلي داخلي و اتصال آن به خطوط 
ريلي خارجي مي تواند زمينه ساز تقويت صادرات كشور 
گردد؛ اگرچه در بحث حمل ونقل ريلي، بحث واگن هاي 
باري و حرك��ت به موقع هنوز ب��ه كيفيت حمل ونقل 
جاده اي نرسيده ايم؛ اما درهرصورت توافق انجام شده 
يك حركت به سمت جلو است و كمك مي كند بخشي 
از ترانزيت كاال و جابه جايي كاال در كش��ور خودمان از 
بخش حمل و نقل جاده اي به ريلي در ارتباط با كشور 

عراق منتقل شود.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران بيان داشت: آنچه 
در دراز مدت براي دو طرف مهم بوده و در دستور كار دو 
طرف قرار گرفته، توسعه حمل و نقل ريلي است؛ با توجه 
به بنيه كشور عراق و وضعيتي كه اين كشور در اوپك دارد 

خيلي دور از دسترس نيست كه تمايل داشته باشد كه 
توسعه حمل ونقل ريلي را سرعت دهد.

وي خاطرنش��ان كرد: در بحث ترانزيت، رس��يدن به 
درياهاي مديترانه از طريق خاك عراق از طريق سيستم 
ريلي براي ايران حائز اهميت اس��ت؛ به اين ترتيب و با 
راه اندازي اين خط مي توانيم به بازار س��وريه، لبنان و 
مديترانه وصل شويم؛ مسيري كه ما امروز از طريق بندر 
مرس��ين و الزقيه و طرطوس به سوريه طي مي كنيم، 

مي تواند از درون عراق به صورت ميانبر انجام شود.
وي با اعالم اينكه عمده زيرس��اخت خط راه آهن ريلي 
بصره به شلمچه انجام شده گفت: تقريباً اين خط تكميل 
ش��ده و تنها يكي از پل هاي طوالني اين مسير مراحل 
پاياني س��اخت خود را طي مي كند كه با اتمام و اتصال 
آن به راه آهن خوزستان مي تواند عالوه بر تقويت حمل 
و نقل داخلي، حمل و نقل به كشورهاي سوريه و لبنان 

و مديترانه را به لحاظ قيمت و سرعت متحول سازد.
كيوان كاشفي با اشاره به مشكالت ترانزيتي بين ايران 
و عراق طي س��ال هاي اخير گفت: متأس��فانه به دليل 
عدم زيرس��اخت مناس��ب و قوانين و مقررات مناسب 
مش��كالت زيادي براي صادرات به وجود آمد كه ضربه 
بدي ب��ه كيفيت و قدرت رقابت پذي��ري كاالي ايراني 
در عراق وارد مي آورد؛ تخليه در مرز و بارگيري مجدد 
به خصوص در مورد كاالي صادراتي حساس��ي چون 
محصوالت كشاورزي هزينه بسياري را بر صادركننده 
تحميل مي كرد ك��ه اميدواريم با راه اندازي و يكپارچه 
ش��دن خطوط ريلي ياد شده، كيفيت صادرات كاال به 
عراق س��امان بگيرد. رييس اتاق بازرگاني كرمانش��اه 
بيان داشت: برگزاري نشست هاي تخصصي مي تواند 
به نتايج زيرس��اختي مهمي منتج شود؛ در واقع هدف 
نهاي��ي از تحقق اهدافي چون كاهش هزينه ترانزيت و 

ارتقاي كيفيت، رونق تجارت و صادرات و تقويت بيش 
از پيش ت��وان بخش خصوصي اس��ت. وي اعالم كرد: 
خط راه آهن كرمانشاه به خسروي ۴0 درصد پيشرفت 
فيزيكي داش��ته و مطابق برنامه ريزي هاي انجام شده 
در سال 99 ش��اهد راه اندازي آن خواهيم بود؛ راه آهن 
خس��روي به خط آهن عراق متصل شده و در ادامه دو 
شاخه مي شود كه يك شاخه به سمت اقليم و يك شاخه 
ديگر به سمت بغداد امتداد دارد و از سوي ديگر به اقليم 
و سوريه مي رود و قسمت پايين آن نيز از اقليم به سمت 
كركوك و سوريه مي رود. كاشفي يادآور شد: با توجه به 
وجود زيرس��اخت هاي ريلي از زمان صدام، نقشه هاي 
تفصيلي اين خط آهن موجود است و از آنجايي كه اقليم 
كردستان و عراق در رقابت با دولت مركزي براي توسعه 
تجاري و اقتصادي هستند هر دو بخش تالش مضاعفي 

براي راه اندازي و تكميل آن به كار مي بندند.

در هفته هاي اخير قيمت برخي محصوالت صيفي نظير پياز، 
سيب زميني و گوجه فرنگي با نوسانات چشمگيري در بازار 
روبرو شد كه هر يك از مسووالن داليل خاص خود را براي 
اين گراني ها مطرح مي كنند. با توجه به آنكه برخي مسووالن 
ميدان مركزي، خبر از كاهش قيمت پياز و سيب زميني در 
بازار مي دهند؛ اما بررسي هاي ميداني از سطح بازار بيانگر 
موضوع ديگري اس��ت، چرا كه با وجود كاهش قيمت در 
ميدان، در خرده فروش��ي هاي سطح شهر آب از آب تكان 
نخورده است كه اين امر با واكنش شديد مصرف كنندگان 
روبرو شده است. بررسي ها از سطح بازار نشان مي دهد كه 
قيمت هر كيلو پياز 9 تا ۱۲ هزار، سيب زميني ۵ تا 8 هزار و 
گوجه فرنگي ۵ تا ۱۳ هزار تومان است كه به اذعان بسياري 
از فروشندگان وقوع سيل هاي اخير و محدوديت در حمل 
و نقل بر افزايش قيمت دامن زده است. بسياري از مسووالن 
امر بر اين باورند كه با مساعد شدن هوا، رفع مشكالت حمل 
و نقل، عادي شدن شرايط برداشت و عرضه محصول به بازار 
قيمت محصول تا حدودي كاهش مي يابد، البته اين كاهش 
قيمت بدان معنا نيست كه نرخ محصوالت به قيمت سابق 

خود بازگردد.

  س�يالب هاي اخي�ر به نوس�ان قيم�ت پياز 
دامن زد

مجتبي شادلو نايب رييس اتحاديه باغداران تهران درباره 
علل گراني قيمت پياز در هفته هاي اخير اظهار كرد: اگرچه 

در بحث توليد از نظر سطح زيركشت و ميزان بهره برداري 
محدوديت و مشكل خاصي وجود ندارد، اما متاسفانه شرايط 
اقليمي در روز هاي اخير به گونه اي بوده كه برداشت قابل 
توجهي در اين مدت نداشتيم. وي افزود: سيالب هاي اخير 
و بارش هاي فراگير براي چند روز متوالي در سراسر كشور 
مش��كالتي را در حمل و نقل، زمان ارس��ال و عرضه انواع 
محصوالت ميوه و تره بار از جمله پياز ايجاد كرد كه اين امر 
بر نوسان قيمت پياز دامن زده است. شادلو از تعادل قيمت 
پياز ظرف روز هاي آتي در بازار خبر داد و گفت: با مس��اعد 
شدن ش��رايط آب و هوا، رفع مشكالت حمل و نقل و مهيا 
شدن شرايط برداشت پيش بيني مي شود كه قيمت پياز در 
بازار به تعادل برسد. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه مردم 
نگران كمبود عرضه پياز در بازار نباشند، بيان كرد: با توجه به 
آنكه پياز هاي فعلي همانند پياز پاييز قابليت ماندگاري ندارد، 
از اين رو به خانوار ها توصيه مي شود كه از خريد زياد پرهيز 
كنند، چرا كه اين امر بر تحريك بازار و سودجويي دالالن 
دامن مي زند. وي ادامه داد: با توجه به پيش بيني سازمان 
هواشناسي و اس��تمرار بارندگي در روز هاي آتي نمي توان 
پيش بيني دقيقي از زمان كاهش قيمت پياز در بازار داشت 
چرا كه بالفاصله پس از مساعد شدن شرايط آب و هوا و امكان 
برداشت، شاهد عرضه فراوان محصول و كاهش قيمت در 
بازار خواهيم بود. نايب رييس اتحاديه باغداران تهران با اشاره 
به اينكه محدوديتي در توليد پياز و س��يب زميني وجود 
ندارد، افزود: اگرچه وقوع سيل اخير تا حدودي منجر به بروز 

خسارت محصوالتي نظير سيب زميني و پياز شده است، اما 
تا فروكش شدن آب بطور كامل در مزارع نمي توان برآورد 
دقيقي از ميزان خس��ارت و توليد داشت. وي درباره تاثير 
ممنوعيت صادرات بر قيمت پياز و س��يب زميني در بازار 
گفت: با توجه به آنكه صادرات اهرم تنظيم بازار محصوالت 
كشاورزي اس��ت، از اين رو با عادي شدن شرايط بايد اين 
ممنوعيت برداشته ش��ود چرا كه با فراواني توليد و ازدياد 

عرضه دچار مشكالتي مي شويم.

  تب گوجه فرنگي باال گرفت
حس��ن صابري رييس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي 
ميوه و تره بار از كاهش قيمت پياز در بازار خبر داد و گفت: 
قيمت كنوني پياز در مقايس��ه با هفته هاي اخير در داخل 
ميدان به ۶ تا 7 هزار تومان رسيده است، در حالي كه قبل از 
ممنوعيت صادرات هر كيلو پياز با نرخ ۱0 تا ۱۲ هزار تومان 
به مغازه داران عرضه مي شد. به گفته وي، ممنوعيت صادرات 
سيب زميني موجب شد تا قيمت هر كيلو محصول از ۶ هزار 

تومان داخل ميدان به ۳ تا ۳ هزار و ۵00 تومان تقليل يابد.
صابري ادامه داد: با توجه به افزايش هزينه هاي توليد و حمل 
و نقل امكان عرضه پياز و سيب زميني به نرخ چندماه قبل 
وجود ندارد. رييس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي ميوه 
و تره بار از افزايش ۲ برابري قيمت گوجه فرنگي خبر داد و 
گفت: با آزاد شدن صادرات هر كيلو گوجه فرنگي با نرخ ۴ 
هزار و ۵00 تا 8 هزار تومان در ميدان خريد و فروش مي شود، 

در حالي كه قبل از آزاد شدن صادرات با نرخ ۲ تا ۲ هزار و ۵00 
تومان محصول به مغازه داران عرضه مي شد. وي در ادامه 
افزود: با مساعد شدن شرايط آب و هوا و عرضه گوجه فرنگي 
به بازار پيش بيني مي ش��ود كه قيمت گوجه ظرف ۱0 تا 
۲0 روز آين��ده ۳0 تا ۴0 درصد كاهش يابد. صابري درباره 
تاثير وقوع سيل هاي اخير بر ميزان توليد محصوالت صيفي 
گفت: اگرچه بارندگي و سيل هاي اخير بيشتر به مزارع گندم 
و جو، برنج خس��ارت وارد كرده اس��ت، اما بخشي از مزارع 
سيب زميني و پياز دچار آسيب شدند كه با فروكش كردن 
آب در داخل مزارع ميزان دقيق خسارت اعالم خواهد شد.

  ص�ادرات يكي از راهكاره�اي تنظيم بازار 
محصوالت كشاورزي

اسداله كارگر، رييس اتحاديه ميوه و سبزي تهران با اشاره به 
اينكه قيمت عرضه محصول در خرده فروشي ها تابع فاكتور 
فروشنده است، اظهار كرد: اختالف قيمت در عمده فروشي 
تا خرده فروشي طي روز هاي اخير ممكن است طبق فاكتور 
مربوط به خريد هاي قبلي مغازه دار باشد كه انتظار مي رود 
ظرف چند روز آينده معضل مرتفع شود. وي با اشاره به عوامل 
گراني قيمت پياز و سيب زميني در برخي مغازه ها گفت: 
اگرچه قيمت پياز و سيب زميني در ميدان مركزي نسبت به 
هفته هاي اخير كاهش داشته است، اما در برخي مغازه ها به 
سبب تاخير در فروش بار هاي قبلي اين كاهش قيمت اتفاق 
نيفتاده است. كارگر از كاهش ۲ تا ۲ هزار و ۵00 توماني پياز 

و سيب زميني خبر داد و افزود: هم اكنون هر كيلو پياز با نرخ 
۶ تا 7 هزار، س��يب زميني كهنه ۳ تا ۴ هزار و سيب زميني 
نو ۴ تا ۵ هزار و ۳00 تومان در ميدان عرضه مي ش��ود كه 
حداكثر با احتساب ۳۵ درصد سود بايد در خرده فروشي ها 
به فروش برسد. رييس اتحاديه ميوه و سبزي تهران ادامه 
داد: براساس نرخ كنوني پياز در ميدان مركزي، مغازه داران 
حداكثر با احتساب ۳۵ درصد سود بايد محصول را با نرخ 9 
هزار تومان به مصرف كننده عرضه كنند. اين در حالي است 
كه در روز هاي اخير هر كيلو پياز با نرخ ۱0 هزار و ۵00 تا ۱۱ 

هزار تومان در ميدان مركزي داد و ستد مي شد.
وي از نوسان قيمت گوجه فرنگي در بازار خبر داد و گفت: 
با توجه به آزاد شدن صادرات، قيمت هر كيلو گوجه فرنگي 
درميدان مركزي يك هزار و ۵00 تا ۲ هزار تومان افزايش 
داشته است. كارگر با اشاره به اينكه با صادرات محصوالت 
كشاورزي مشكلي نداريم، بيان كرد: اگرچه صادرات يكي 
از راهكار هاي تنظيم بازار محصوالت كش��اورزي به شمار 
مي رود، از اين رو مسووالن وزارت جهاد كشاورزي و سازمان 
مركزي تعاون روستايي بايد شرايطي فراهم كنند تا با رشد 

صادرات، كشاورزان و مصرف كنندگان دچار زيان نشوند.
رييس اتحاديه ميوه و سبزي تهران در پايان تصريح كرد: از 
مسووالن وزارت جهاد كشاورزي تقاضا داريم با برنامه ريزي 
بلندمدت و مديريت دقيق در صادرات محصوالت كشاورزي 
و تنظيم بازار داخل تعادل را برقرار كنند چرا كه اولويت اول 

تامين نياز كشور است.
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رونق با اصالح ساختار بانكي 
ممكن است

رييس اتاق ايران و عراق با اش��اره به نامگذاري سال 
جاري به عنوان س��ال رونق توليد به ضرورت اصالح 
چالش ه��ا در حوزه بانك��ي تاكيد كرد و خواس��تار 
تجديد نظ��ر در نوع مديريت بانك ها ش��د. به گفته 
يحيي آل اسحاق اگر قراراست توليد در كشور رونق 
بگيرد بايد سيستم بانكي از چالش هايي كه اغلب به 
صورت تاريخي با آنها روبرو است خالصي يابد در غير 
اين صورت بخش توليد با توجه به بانك محور بودن 
آن نمي تواند از اين چالش ها تاثير نپذيرد و در نتيجه 
نمي توان انتظاري از اين بخش داشت. به گفته رييس 
اتاق بازرگاني ايران و ع��راق مقام معظم رهبري در 
سال هاي اخير بارها خواستار بهبود و اصالح وضعيت 
توليد ملي شده اند كه اين امر نيز نيازمند مقدماتي 
اس��ت. به عنوان نمون��ه رونق توليد ني��از به بهبود 
زنجيره هاي تامين مالي، تامين مواد اوليه، بهبود و 
ارتقاي بهره وري و بهبود حوزه هاي مصرف )داخلي و 
صادراتي( دارد. به گفته وي در ميان همه اين عوامل به 
دليل ارتباط تنگاتنگ صنايع با سيستم بانكي، ضروري 
است تا برخي چالش هاي مهم در اين حوزه برطرف 
شوند. وي ادامه داد چالش هاي موجود در نظام مالي و 
بانكي، يكي از موانع اصلي رونق اقتصادي كشور است 
و نوع الگو و مديريت بانك ها به گونه اي است كه باعث 
شده بخش توليد در خدمت نظام بانكي باشد درحالي 
كه بايد اين چرخه معكوس باشد. به گفته وي پرداخت 
بهره هاي بانكي باال، جريمه ها، محدوديت هايي كه 
بانك ها در رفت و آمد تجار به كشورهاي ديگر ايجاد 
مي كنند و ... همگي باعث شده تا توان توليدكننده 
كاهش يابد. اين در حالي است كه بانك تمام مشكل 
نيس��ت و بايد ساير چالش ها از جمله در بخش هاي 
مالياتي، بيمه، مش��كالت كارگري، تغييرات مداوم 
هزينه هاي توليد، ارز و ... را نيز به اين چالش ها اضافه 
كرد. آل اسحاق در ادامه گفت: اگر توليد واقعا رونق 
پيدا كند، باعث رش��د اقتصادي، افزايش اش��تغال، 
تقويت پول ملي، كاهش تورم مي شود. همچنين تراز 
بازرگاني كشور تقويت پيدا مي كند، توليد ناخالص 
داخلي رش��د مي يابد، اميد به كشور اضافه مي شود 
و ي��اس و نا اميدي كاهش پيدا مي كند. به گفته وي 
رونق توليد نيازمند انجام برنامه هاي تشويقي است. 
دولت بايد براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف 
توليد، مشوق هاي زيادي قرار دهد كه تشويق براي 
صادر كنندگان از جمله اين موارد است. به گفته وي 
در بخش توليد مشكل نظام مالياتي مخصوصا ماليات 
بر ارزش اف��زوده را داريم. همچنين مش��كل نظام 
بيمه اي و فرآيند و نوع برخورد آن و البته مشكالت 

نظام بانكي را داريم.

ايجاد ۳۰۰ هزار شغل جديد 
در بخش اصناف 

رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از پيگيري براي تدوين برنامه اي به منظور 
ايجاد ۱۳0 هزار فرصت شغلي در سال ۱۳98 خبر 
داد و گفت: در سال ۱۳97 نيز نزديك به سيصد هزار 
فرصت ش��غلي در بخش اصناف ايجاد ش��ده است. 
پيمان زندي با اعالم اين مطلب اظهار كرد: اين برنامه 
با هدف ايجاد اشتغال آسان و ارزان پيگيري مي شود 
و بررسي ها نشان مي دهد در سال ۱۳97 نيز نزديك 
به سيصد هزار فرصت شغلي در بخش اصناف ايجاد 
شده است. وي اين حوزه از اقتصاد را حوزه اي مهم و 
تاثيرگذار خواند و گفت: بايد توجه داش��ت كه بافت 
مديريتي در برخي تشكل هاي صنفي سنتي است 
و تالش مي شود با سياست گذاري الزم در مديريت 
اين تشكل ها، آنها را به سوي برنامه محور بودن سوق 
داد. رييس مركز اصناف و بازرگانان با تاكيد بر اينكه 
در سال ۱۳98، س��اماندهي خدمات پس از فروش 
در حوزه تولي��د و خدمات فني در دس��تور كار قرار 
دارد، ادامه داد: با توجه به گسترش علم و تكنولوژي 
توليد و خدمات فني، اين بخش مهم اقتصادي كشور 
نيازمند آموزش و آش��نايي با تكنولوژي روز دنيا را 
دارند لذا تالش شده با همكاري اتاق اصناف و انعقاد 
تفاهم نامه هاي مرتبط با موضوع، با آموزش و پرورش، 
دانشگاه فني و حرفه اي وزارت علوم و دانشگاه هاي 
علمي و كاربردي اين نقيصه برطرف شود. او تاكيد 
كرد: با هدف گسترش صادرات، ايجاد شركت هاي 
مديريت صادرات به منظور بازارياب��ي و توليدات و 
خدمات فني مورد توجه اس��ت چرا كه بررس��ي ها 
نشان مي دهد صنوف توليدي توان مالي و اطالعاتي 
معرفي محصوالت، بازاريابي و صادرات را ندارند از اين 
رو با تدارك برنامه هاي مذكور اين مشكل حل شده 
و ساختار بازاريابي محصوالت ايراني در جهان تغيير 
خواهد كرد تا شركت هاي خرد نيز توان راهيابي به 
بازارهاي جهاني را داشته باشند. زندي گفت: پيگيري 
طرح تجهيز، نوسازي و بازسازي واحدهاي توليدي 
صنفي و همچنين تامين سرمايه در گردش آنها نيز 

خبري مهم براي فعاالن صنفي است.

باشگاه توليدكنندگان زيتون 
راه اندازي مي شود

مجري ط��رح زيت��ون وزارت جهاد كش��اورزي از 
راه اندازي باشگاه توليد كنندگان زيتون باالي ۵ تن 
در هر هكتار در سال جاري خبر داد. به گزارش وزارت 
جهاد كش��اورزي، رحمت اهلل پريچهر با اعالم اين 
مطلب گفت: آموزش عملي باغداراني كه زير ۵ تن 
در هكتار توليد مي كنند توسط زيتون كاران پيشرو 
و نمونه به منظور اقتصادي ك��ردن توليد، ارتقاي 
كيفيت اين محصول و بهبود معيش��ت باغداران از 
اهداف راه اندازي اين باشگاه است. وي افزود: انتظار 
داريم اين اقدام در نهايت منج��ر به افزايش توليد 
روغن زيتون شود و بخشي از نياز داخلي كشور به اين 
محصول از طريق زيتون فراهم شود. پريچهر با بيان 
اينكه باغداران كشور امسال در باغ هاي متراكم در هر 
هكتار ۳0 تن دانه زيتون توليد كردند، اظهار داشت: 
حداقل ۲0 تا ۲۵ درصد توليد ما از باغاتي است كه 

بيش از ۵ تن در هكتار دانه زيتون توليد مي كنند.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

قيمت طالي سياه پس از اقدامات اخير دولت امريكا ركورد سال 2019 را زد 

ترامپ باز هم بازار نفت را به هم ريخت 
گروه انرژي|  نادي صبوري| فرداد احمدي|

ديروز و در نخستين معامالت بازار نفت پس از 
اعالم تصميم دولت ترامپ عليه سپاه پاسداران 
انقالب اس�المي ايران، بهاي نفت خ�ام به 71 
دالر و 10 سنت در هر بشكه رسيد. رسانه هاي 
بين الملل�ي مانند رويت�رز، سي ان بي س�ي و 
ماركت واچ كه خبر افزايش قيمت را پوش�ش 
دادند اغلب از بيان مستقيم ارتباط ميان تهديد 
دول�ت ترامپ عليه س�پاه پاس�داران انقالب 
اسالمي ايران و باال رفتن بهاي نفت خام اجتناب 
ك�رده و عامل ب�اال رفتن قيم�ت را تنش ها در 
ليبي عنوان كردند. ليبي چند روز اخير صحنه 
درگيري هاي داخلي بوده است. جان دريسكول 
استراتژيس�ت ارشد ش�ركت خدمات انرژي 
 CNBC اما در ميزگرد تلويزيوني ش�بكه JTD
تهديد دولت ترامپ عليه سپاه پاسداران را در 
كنار بيانيه مايك پمپئو در مورد خواسته دولت 
امريكا براي به صفر رساندن صادرات نفت خام 
ايران را عامل »اختالالت« بيشتر در بازار نفت 
س�ال 2019 خواند. او همچني�ن تاكيد كرد كه 
از نظر او صفر ش�دن صادرات نف�ت خام ايران 

توهم آميز است. 

شامگاه دوشنبه بهاي نفت خام با 1.1 درصد افزايش 
به 71 دالر و 10 سنت در هر بشكه رسيد كه باالترين 
قيمت سال 2019 به حس��اب مي آيد. در نخستين 
معامالت روز سه ش��نبه نيز اين رون��د ادامه يافته و 
قيمت با 8 سنت افزايش به 71 دالر و 18 سنت رسيد. 
اي��ن اتفاق ها پس از آن رخ م��ي داد كه دولت ترامپ 
عنوان كرد تصميم گرفته است سپاه پاسداران انقالب 

اسالمي ايران را وارد ليست تروريستي امريكا كند. 
اما اغلب اخبار منتشر ش��ده در مورد بازار نفت خام، 
تمركز بيشتر عامل افزايش قيمت را به تنش هاي ليبي 
كه شروع آن به هفته پيش برمي گردد اختصاص دادند 
و ماجراي تصميم ترامپ را نسبت به ماجراي ليبي با 

اولويت كمتري مطرح كردند. 
در اين ميان برخي رس��انه ها با جزييات بيشتري به 
اين مساله و اهميت آن براي بازار نفت خام پرداختند 
سي ان بي سي مي نويسد كه واشنگتن در حال افزايش 
فشارها بر تهران اس��ت كه تهديد سپاه پاسداران به 
قرار گرفتن در ليس��ت تروريس��تي در همين زمره 
ديده مي شود. سي ان بي س��ي تاكيد مي كند كه اين 
نخستين باري اس��ت كه امريكا به صورت رسمي به 

نيروي نظامي يك كشور ديگر ليبل تروريست بودن 
مي زند. 

جان دريسكول استراتژيست ارشد شركت خدمات 
انرژي JTD اعتق��اد دارد اقدامات دولت ترامپ عليه 
تهران در مدت اخير موجب اختالل بيش��تر در بازار 

نفت خام است.
پيش��تر بيژن زنگنه وزير نفت ايران نيز با بيان اينكه 
متهم اصل��ي افزايش قيمت نفت و بي ثباتي بازار آن، 
آقاي ترامپ و سياس��ت هاي اخاللگ��ر و غيرقانوني 
اوست، اظهار داشت: رييس جمهوري امريكا كه خود 
عامل اصلي باال رفتن قيمت نفت و بي ثباتي در بازار 
است، انگشت اتهام خود را به سمت اوپك گرفته، در 
حالي كه اوپك همه ظرفيت و توان خود را براي توليد 

به كار گرفته است.
جان دريس��كول اعتقاد دارد اهداف دولت ترامپ از 
تصميم در مورد سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران 
و بيانيه افرادي چ��ون مايك پمپئو وزير امور خارجه 
دولت او كه هدف آنها »صفر شدن صادرات نفت خام 

ايران« است غير ممكن و توهمي هستند. 
دريسكول مي گويد همانطور كه قيمت نفت باال و باالتر 
مي رود، بيرون راندن نفت خام ايران از بازار سخت تر 
و سخت تر مي شود. او ادامه مي دهد: اين نفت باالخره 

راهي براي صادر شدن پيدا خواهد كرد. 
او در ادام��ه به سي ان بي س��ي مي گويد: »در حالتي 
كه صبر تهران به س��ر آم��ده و تصميم بگيرد كه در 
مقابل تصميم��ات امريكا تنگه هرم��ز را ببندد 30 
درصد جري��ان نفت خ��ام جهان تح��ت تاثير قرار 

خواهد گرفت«
دريسكول سطوح باالي 70 دالردر هر بشكه نفت خام 
كه شامگاه دوش��نبه و ديروز سه شنبه بازار شاهد آن 
ب��ود را كوتاه مدت تلقي مي كند اما تاكيد مي كند كه 
ماجراي اخير به دليل همزمان شدن مساله ونزوئال، 
ليبي و ايران ممكن است عمر دراز تري داشته باشد. 

ليب��ي در روزه��اي اخير با تنش زيادي روبرو ش��ده 
اس��ت. ج��ان دريس��كول، استراتژيس��ت اصلي در 
ش��ركت خدمات انرژي جي تي دي، روز سه شنبه به 
سي ان بي س��ي گفت: اين تقريبأ مانند س��ال 2011 
است كه ديكتاتور سابق كش��ور ليبي، معمر قذافي 

سرنگون شد. 
بر اساس گفته هاي جان دريسكول از شركت خدمات 
انرژي جي تي دي، نگراني ها درباره ناآرامي در ليبي به 
همان اندازه تحريم هاي عليه ونزوئال و ايران مي تواند 
به نگراني هاي بازار هاي نفت خام درباره پتانسيل قطع 

بزرگ تر عرضه آن اضافه كند.
روز دوشنبه، شاخص هاي قيمت نفت با معامالتي كه 
تا عصر روز سه شنبه در آس��يا ادامه پيدا كرد، مقدار 

بيشتري را براي سال 2019 نشان دادند.
شورشيان وفادار به رهبر مخالفان دولت ليبي، خليفه 
حيفتر كه بطور موثري كنترل شرق كشور را در دست 
دارند، هفته گذشته حمله غافلگيركننده اي عليه خانه 
دولت رسمي اين كشور انجام دادند. اين اقدام خطر 

ورود ليبي به يك جنگ داخلي را افزايش داد. 
همچنين گزارش هايي در طول شب منتشر شد كه 
فرودگاه پايتخ��ت ليبي، طرابلس توس��ط حمالت 

هوايي مورد حمله قرار گرفته است. 
از س��وي ديگر اخت��الل عرضه از س��وي ونزوئال نيز 
مطرح است. در ماه ژانويه دولت ترامپ در تالش براي 
اينكه نيك��والس مادورو رييس جمه��ور ونزوئال را از 
 PDVSA ميان بردارد، ش��ركت نفت دولتي ونزوئال
كه بيش��تر صادرات نفت خامش به پااليش��گاه هاي 

امريكايي بود را تحريم كرد.

 موضوع ونزوئال نيز به صعود اخير بهاي نفت خام دامن 
زده است. استراتژيست ارشد شركت خدمات انرژي 
JTD در مورد موض��وع ونزوئال مي گويد: »اوضاع در 
ونزوئال در حال پيش رفتن به س��مت فاجعه اس��ت، 
حاال ماجراي قطع برق نيز به مسائل قبلي اضافه شده و 
صادرات نفت خام اين كشور را به نصف رسانده است.«

آيندهقيمتها
در سالي كه پيشتر آژانس بين المللي انرژي آن را سال 
»تالطمات قيمتي« براي نفت خام ناميده بود قيمت ها 
به چه سمت و سويي خواهند رفت؟ جف كاري مدير 
بخش كاالي گلدم��ن س��اكس در گفت وگويي كه 
روز دوشنبه در حاش��يه كنفرانس ساالنه نفت و گاز 
خاورميانه در دوبي با س��ي ان بي سي داشت عنوان 
كرد كه سطوح 86 دالري قيمت نفت برنت كه سال 

پيش تجربه شد امسال تكرار نمي شود. 
او در ادامه عنوان مي كند: »بعيد است ما ديگر سطوح 
80 دالري قيم��ت را ببينيم، ما در گلدمن س��اكس 

براي سطح باالي قيمت امسال بازه 70 تا 75 دالر در 
هر بش��كه و براي سطح پايين 60 دالر در هر بشكه را 
برآورد كرده ايم« البته گلدمن ساكس روز دوشنبه در 
بيانيه اي پيش بيني اخير خود براي متوسط قيمت 
نف��ت خام برنت در س��ال 2019 را از 62 دالر و 50 
سنت در هر بش��كه به 66 دالر در هر بشكه افزايش 
داد و عل��ت آن را اثرگي��ري عرض��ه از طرح كاهش 
توليد نفت خام اوپ��ك و تحريم ه��اي امريكا عليه 
ايران و ونزوئال عنوان كرد.  از سوي ديگر مساله رشد 
اقتصادي و چشم انداز آن نيز بر موضوع قيمت بسيار 
اثرگذار است. در همين زمينه بانك امريكا مريل لينچ 
در تازه ترين تحليل خود كه توسط تسنيم ترجمه شده 
اعالم كرده كه رشد اقتصاد جهاني در سال 2019 به 

ميزان قابل توجهي در حال كند شدن است.
اين بانك امريكايي گفته، انتظار دارد قيمت متوسط 
نفت برنت و نفت خام امريكا در سال 2019 ميالدي 
به ترتيب به 70 و 59 دالر برسد. همچنين اين رقم ها 

در سال آينده به 65 و 60 دالر خواهد رسيد.

مسووالن شركت مهندسي و توسعه نفت خام: 

توليدازغربكارونبدونخللادامهدارد
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آسيبسيلبهپااليشگاهكرمانشاه
ايرنا| مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز غرب 
گفت: در اثر بارش هاي شديد هفته گذشته يكي از 
خطوط انتقال خوراك پااليشگاه نفت كرمانشاه كه از 
ميادين جنوب تامين مي شد در شهرستان پلدختر از 
توابع استان لرستان بر اثر رانش زمين قطع شده است.

س��عيد ناصري پور افزود: اين خط لوله كه از ميادين 
نفت »ماله كوه« و »س��ركان« تامين مي ش��ود در 
15 كيلومتري پلدختر بر اثر رانش زمين حاصل از 
بارندگي هاي شديد قطع شده و جاده هاي دسترسي به 
آن نيز مسدود است. وي با بيان اينكه تمام ماشين آالت 
و تجهيزات براي تعمير اين خط لوله انتقال نفت آماده 
به كار هستند، اظهار داش��ت: راه هاي دسترسي به 
محل خسارت ديده مسدود شده و با توجه به خطر 
رانش مجدد زمين منتظر اعالم نظر كارشناسان راه و 
ترابري براي آغاز عمليات تعمير آن هستيم. او گفت: 
در صورت مناسب شدن وضعيت جوي سعي مي كنيم 
در كوتاه ترين زمان اين خط لوله تعمير شود. ناصري 
پور در ادامه بيان داشت: عالوه بر مخازن ذخير خوراك 
پااليشگاه، خط لوله نفت شهر و تانكرهاي سوخت 
رسان در حال تامين خوراك مورد نياز پااليشگاه نفت 
كرمانشاه هستند و مش��كل جدي در اين خصوص 

وجود ندارد.

توزيعسوخترايگان
ميانسيلزدگان

شانا|  مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي اي��ران از توزيع بي��ش از 6 ميليون و 500 
هزار ليتر انواع سوخت و بيش از 10 هزار تن گاز 
مايع رايگان در مناطق سيل زده كشور از جمله 
استان هاي گلستان، لرستان و خوزستان خبر داد.

سيدمحمدرضا موسوي خواه در اين باره گفت: از 
ابتداي وقوع حادثه سيالب در كشور تاكنون بيش 
از 4 ميليون و 750 هزار ليتر نفت سفيد، نزديك 
به يك ميلي��ون و 50 هزار ليتر نفت گاز، بيش از 
570 هزار ليتر س��وخت هوايي، 130 هزار ليتر 
بنزين و 10 ه��زار و 101 تن گاز مايع به صورت 
رايگان در ميان مردم و نيروهاي امدادي در مناطق 
سيل زده كشور از جمله اس��تان هاي گلستان، 
لرستان و خوزستان توزيع شده است. وي افزود: 
توزيع بي��ش از 570 هزار ليتر س��وخت هوايي 
رايگان به بالگردهاي امدادي، ركوردي بي سابقه 
در توزيع س��وخت هوايي كشور به شمار مي آيد 
كه اين رقم شامل حدود 340 هزار ليتر سوخت 
هواي��ي ATK و حدود 240 هزار ليتر س��وخت 
هوايي GP4 بوده است. موسوي خواه با اشاره به 
ادامه توزيع سوخت رايگان در مناطق سيل زده تا 
زمان عادي ش��دن شرايط تاكيد كرد: توزيع گاز 
مايع رايگان به ويژه در مناطق س��يل زده استان 
لرستان تا پايان فروردين ماه ادامه خواهد داشت.

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت مي چرخد

  66124025   
 66429973

تلفن:

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

گروه ان�رژي| اخبار منتشر شده از سوي مسووالن 
تاسيسات نفتي ايران در غرب كارون نشان مي دهد 
آمار توليد از اين تاسيس��ات طبق روال گذشته است 
و ارتفاع تاسيس��ات از سيالب بيشتر است. در همين 

زمينه ديروز 
معاون پش��تيباني منطق��ه اي مديرعامل ش��ركت 
مهندس��ي و توس��عه نفت )مت��ن( آخرين وضعيت 
تاسيسات نفتي در غرب كارون را در زمان وقوع سيل 
تشريح كرد و به ايسنا گفت: در توليد نفت از ميادين 
نفتي غرب كارون به دليل وقوع س��يل خللي ايجاد 

نشده است.
عبداهلل طواف، در پاس��خ به نقد مطرح شده از سوي 
برخي كه اگر ارتفاع تأسيس��ات نفتي در خوزستان 
بيش��تر بود، كمتر در معرض سيالب قرار مي گرفت، 
اظهار كرد: ما پيش بيني ه��اي الزم را انجام داده ايم 
و طراحي ه��ا با توجه به احتمال وقوع س��يل صورت 
گرفته است. البته بايد گفت بطور كلي هيچ طراحي 
به اين س��مت نمي رود كه در منطقه اي كه 15 سال 
است خشكسالي وجود دارد، ريسك صورت گرفته و 
تأسيسات بر مبنايي كه هر 1000 سال يك بار، ممكن 

است رخ دهد ساخته شوند.
وي با تاكيد بر اينكه در توليد ميادين غرب كارون با 

وجود وقوع س��يل خللي وجود ندارد، گفت: شركت 
متن آمادگي دارد تا آخر بحران سيل، ميزان توليد را 
حفظ كند. البته بايد گفت انتهاي همه سيالب هاي 
خوزس��تان در حوزه كرخه، تأسيس��ات نفتي غرب 

كارون است.
معاون پش��تيباني منطق��ه اي مديرعامل ش��ركت 
مهندس��ي و توس��عه نف��ت )مت��ن( ادام��ه داد: 

آبگرفتگي هايي نيز در اين بخش وجود دارد و در حال 
ترميم تأسيسات مرزي هستيم البته سطح هيچكدام 
از تأسيس��ات نفتي را آب نگرفته اس��ت و ارتفاع اين 
تأسيسات 380 سانتي متر است، در حالي كه ارتفاع 
آب در اين مناطق به 350 سانتي متر هم نرسيده است. 
چنانچه در برخي نقاط ارتفاع آب به پنج متر هم برسد 

ما آماده مقابله با آن هستيم.
طواف با اشاره به وضعيت هورالعظيم گفت: به دليل 
ورود غيرمج��از به بس��تر رودخانه، ام��كان هدايت 
سيالب به هور وجود ندارد و به همين دليل ما حدود 
15 دهان��ه جديد باز كرديم تا آب را به س��مت هور 

هدايت كنيم.
 همچنين فريدون دليري مدير روابط عمومي شركت 
مهندس��ي و توس��عه نفت )متن( هم درباره آخرين 
وضعيت هورالعظيم و تاسيسات غرب كارون به ايلنا 
گفته اس��ت: هورالعظيم بطور كامل آبگيري شده اما 
تاسيسات نفتي روي آب هس��تند و توليد همچنان 

ادامه دارد.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر تمامي تاسيسات 
نفتي غرب كارون پابرجا بوده و توليد طبق روال قبل 
ادامه دارد و حتي يك ليتر هم از ميزان توليد كاهش 

يافته است.
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مسكن اجتماعي در آفريقاي جنوبي

مالكيتخانهبرايخانوادههايكمدرآمد

حوادث غيرمترقبه و دردهاي پنهاني

 1- مقدمه
آفريقاي جنوبي، جنوبي ترين كشور آفريقا است. مساحت 
آن 1.2 ميليون كيلومترمربع و داراي طيف وس��يعي از 
شرايط جغرافيايي و اقليمي است. حكومت ملي در اين 
كشور هر 5 س��ال يك بار انتخاب مي شود. اين كشور به 
9 ناحيه تقسيم ش��ده و داراي سيستم واليتي است. در 
سال 2017 جمعيت اين كشور 56.72 ميليون تخمين 
زده شده است. آفريقاي جنوبي از فرهنگ هاي گوناگون 
تشكيل شده است و سنت ها، شامل اقوام بومي، بردگان از 
شرق و استعمارگران اروپايي است. 11 زبان رسمي در اين 
كشور وجود دارد. در اين نوشتار درصدد هستيم وضعيت 

مسكن در آفريقاي جنوبي را موردبررسي قرار دهيم.

  2- وضعيت مسكن در آفريقاي جنوبي
مسكن و ايجاد محيط امن منجر به رشد اقتصادي و ايجاد 
شغل مي گردد. مشكل مسكن در آفريقاي جنوبي بازتابي 
از مشكل مسكن در سطح بين المللي است. حدود 100 
ميليون بي خانمان در جهان زندگي مي كنند. مش��كل 
مسكن يك مشكل عظيم و جهاني است و نه تنها در كميت 

بلكه در كيفيت نيز اين مشكل وجود دارد .
شهرك هاي آفريقاي جنوبي مناطقي هستند كه حكومت 
آپارتايد براي افرادي كه ازلحاظ نژادي جدا هستند ساخته 
است و در اطراف مناطق شهري واقع شده اند. آنها ازلحاظ 
امكانات اجتماعي و زيرساخت ها بسيار فقير مي باشند. 
اين سكونتگاه ها همچنين از امكانات خدماتي برخوردار 
نيستند. اين ناش��ي از آپارتايد ش��هري و سياست هاي 
مسكن است كه بر اساس آن افراد بومي تنها مجاز به ورود 
به مناطق شهري هستند. بر اساس آمار منتشرشده در 
سال 1994 از وضعيت مسكن افراد در آفريقاي جنوبي 

به طوركلي: 
-61 درصد افراد در خانه هاي رس��مي ش��هري زندگي 
مي كنند كه شامل آپارتمان ها، شهرك ها و يا خانه هاي 

بازنشستگي هستند.
5.2 ميليون نفر در سكونتگاه هاي موقت زندگي مي كنند.

نقش سياست مس��كن در آپارتايد به اين معني بود كه 
قواني��ن آپارتايد تعيي��ن مي نمود افراد س��ياه كجا بايد 
زندگي و كار كنند. بر اس��اس قان��ون 1913، 13 درصد 
زمين در آفريقاي جنوبي به 80 درصد جمعيت كش��ور 

اختصاص يافته است.
تمام حقوق قانوني سياهان بايد در مناطق خاص به نام 
بن توستان ها )Bantustans( مورداستفاده قرار گيرد. 
آنها مناطق روس��تايي كوچك بودندك��ه  به گروه هاي 
مختلف آفريقايي قومي تحت خود حكومت داري يا در 
 بعضي موارد حكومت مستقل اختصاص داده شده بود. 
بن توستان ها در مناطق روستايي كم توليد براي گروه هاي 
مختلف آفريقايي ايجادشده اند. آنها به منظور فراهم كردن 
نيروي كار براي بازارهاي صنعتي شهري سفيد و بازارهاي 

كشاورزي روستايي بود .
قانون كنترل نفوذ، جنبش افراد سياه را از مناطق روستايي 
به مناطق ش��هري كنت��رل نمود و تنه��ا درصورتي كه 
مشغول به كار بودند و اشتغال داشتند، مجاز به ورود به 
منطقه شهري بودند. از سوي ديگر سياست هاي بازار كار 
مانع دسترسي افراد سياه پوست به مشاغل در بازار آزاد 
مي گرديد. افراد سياه به مشاغل غيرحرفه اي دسترسي 
داشتند. آموزش وپرورش در مدرسه هاي سياه پوستان 
پايين تر بود و تنها به ارايه دانش و مهارت به دانش آموزان 
براي مشاغل كارگري و غيرتخصصي مي پرداخت. قانون 
مناطق گروهي تعيين مي كرد كه در آن مردم مي توانند 
كجا زندگي كنند و شهرها را به بخش هاي نژادي متمايز 
تقسيم مي نمود. سفيدپوستان با بهره گيري از بهترين 
زمين و نزديكي به هم��ه امكانات اجتماعي، فرهنگي و 
اقتصادي بودند درحالي كه سياهان و رنگين پوستان در 
مناطق حاشيه زندگي مي كردند. براي سياه پوستان در 
مناطق شهري هيچ حق مالكيتي اعطا نشد و آنها فقط 
مي توانس��تند خانه روس��تايي خود را داشته باشند. در 
آفريق��اي جنوبي 2.4 ميليون كمبود مس��كن تخمين 
زده شده بود درحالي كه تقريبًا 000، 220 خانه نياز است 
كه هرساله در آفريقاي جنوبي ساخته شود تا نيازهاي رشد 
جمعيت را تأمين كند. با توجه به اينكه جمعيت شهري 
به سرعت از طريق رش��د طبيعي و مهاجرت از مناطق 
روستايي فقيرنشين افزايش مي يافت، فشار و تقاضا براي 
مسكن شهري به نقطه بحراني مي رسيد. بسياري از مردم 
به خدمات اساس��ي - آب آش��اميدني، بهداشت، برق و 

امكانات اجتماعي و فرهنگي دسترسي ندارند .

  3- سياس�ت گذاري مس�كن اجتماع�ي
 در آفريقاي جنوبي

برنامه مسكن اجتماعي يكي از گزينه هاي برنامه يارانه 
دولتي اس��ت كه در محتواي سياس��ت گذاري مسكن 
آفريقاي جنوبي مطرح گرديد. در سياست گذاري مسكن 

جديد قيد گرديد: 
هركسي اين حق را دارد كه به مسكن مناسب دسترسي 
داشته باشد و به منظور تحقق اين حق و هدف، دولت بايد 
اقدامات قانوني و س��اير اقدامات معقول خود را در منابع 
موجود خود براي تحقق بخشيدن به اين هدف انجام دهد.

ازاين رو قوانين جديد و س��اير اقدامات انجام شده نياز به 
ارايه دستورالعمل هاي سياست گذاري و استراتژي براي 
ارايه برنامه هايي دارد كه دسترسي به مسكن مناسب را 

تضمين نمايد .

  4-اهداف
اهداف كلي سياست گذاري مسكن دولت عبارت اند از: 

-پايا سازي محيط مسكوني
-بسيج پس انداز خصوصي )چه توسط افراد يا درمجموع( 

-ظرفيت سازماني در بخش مسكن منطقي شود
- هماهنگي و ادغام بخش عمومي در س��رمايه گذاري و 

مداخله در ساخت مسكن.

  5-استراتژي ها
در استراتژي جديد بر موارد ذيل تأكيد شد: 

-آيا فضاي شهري ازنظر فضايي و اجتماعي و اقتصادي 
يكپارچه شده است؟ فارغ از تبعيض نژادي و جنسيتي

- آيا مراكز شهري داراي فرصت هاي اقتصادي و اجتماعي 
هستند؟

- آيا مراكز ش��هري دموكراتيك و پاس��خگو هس��تند؟ 
حكومت، در همكاري نزديك با جامعه مدني

-آيا فضاي شهري ازلحاظ محيط زيستي پايدار است؟
-آيا برنامه ريزي براي روش مشاركتي وجود دارد؟

- مسكن خوب، زيرساخت و خدمات موثر براي خانوارها 
و كسب وكار ايجاد شود

- مجتمع صنعتي، تجاري، مسكوني، مراكز اطالعاتي و 
آموزشي ادغام شود .

درنتيجه اين ش��رايط دولت هدف��ي را تعيين كرد و آن 
س��اخت يك ميليون خانه در مدت 5 سال بود كه داراي 

زيرشاخه هاي ذيل باشد: 
-توانمندسازي اقتصادي و مسكن
- پايداري و قابليت دسترسي مالي

-تعادل شهري و روستايي
- خوابگاه ها

- نيازهاي ويژه مسكن
- مسكن و بازسازي و توسعه برنامه

- حمايت از مصرف كننده و آموزش وپرورش
- مسووليت پذيري و نظارت

اين تالش ها به منظور فراهم كردن محيطي است كه در 
آن مش��كالت عدم تعادل شهري/روستايي و همچنين 
تفاوت هاي مسكن در مناطق شهري ارزيابي شود. يكي از 
جنبه هاي اصلي استراتژي مسكن، تأكيد بر توانمندسازي 

اقتصادي است كه بر موارد ذيل تأكيد مي كند: 
مشاركت جوامع آسيب ديده را ترويج مي كند

ايجاد فرصت هاي شغلي در ساخت وساز
برنامه ه��اي انتقال مهارت ها و ايج��اد ظرفيت درزمينه 

مسكن را ايجاد كند.
مس��اعدت و مشاركت ش��ركت هاي كوچك و متوسط 

درزمينه ساخت وساز
تحريك توسعه كارآفريني در ايجاد مسكن جديد

حمايت از نقش زنان درروند عرضه مسكن
با توجه به مش��كالت قيمت گذاري، ارايه يارانه به عنوان 
يك بخش حياتي از رويكرد دولت به چالش مسكن است. 
در محدوديت ه��اي مالي نيز، دولت همچنان متعهد به 
يك رويكرد يارانه اي اس��ت. بااين حال، بودجه مس��كن 
در س��ال هاي 1994 از 3، 4٪ ب��ه 1، 6٪ از بودج��ه ملي 
كاهش يافت. اين نشان دهنده كاهش هزينه اجتماعي در 

برنامه هاي تنظيم ساختاري است.
يارانه به شهروندان آفريقاي جنوبي و صاحبان اقامت دايم 

داده مي شود اگر داراي شرايط ذيل باشند: 
1-خانه اولي باشند

2-باالي 21 سال سن داشته باشند
3-متأهل باشند

4-قباًل يارانه مسكن دريافت نكرده باشند
5-درآمد خانوار 3500 راند در ماه بيشتر نباشد .

جدول:كمك مالي دولت

ميزان دريافت يارانهدرآمد ماهيانه خانوار

16000 راند0-1500 راند

10500 راند1501- 2500 راند

6000 راند2501-3500 راند

مقادير يارانه براي خريد زمين و ساخت زيرساخت هاي 
اساسي و خانه است.

  6- فرآيند سياستگذاري مسكن اجتماعي
مسكن اجتماعي يك مفهوم نسبتاً جديد در سياست هاي 
مسكن رسمي اس��ت اگرچه اين يك رويكرد جديد در 
آفريقاي جنوبي نيست. از همان اوايل دهه 1920، مسكن 
اجتماعي بطور رسمي و غيررسمي دنبال شد. اين براي 
رسيدگي به مس��ائل مربوط به فقر كه درنتيجه شرايط 
جنگ به وجود آمده بود مورداستفاده قرار گرفت. سياست 

جديد مسكن كه افزايش مالكيت خصوصي فردي را رد 
مي كند و براي اينكه بخش مسكن بطور موثر عمل كند، 
30درصد از س��هام مس��كن بايد براي اجاره اختصاص 
داده شود. بنياد مس��كن اجتماعي توسط وزير مسكن 
موظف شده بود تا در مورد توسعه سياست، استراتژي و 

فرآيندهاي پياده سازي آن را بررسي و تهيه كند .
1-6-استراتژي

تعري��ف زير به عنوان مبنا و دس��تورالعمل براي فرآيند 
و روش هاي سياس��ت گذاري و پياده سازي سياست ها 

پيشنهاد و پذيرفته شده: 
مسكن اجتماعي يك رويكرد مبتني بر ارزش و يا هنجاري 
براي مسكن است به اين معني كه مسكن مقرون به صرفه، 
محل مناس��ب و مسكن مناس��ب عرضه شود. مسكن 

اجتماعي را مي توان با چند جزء تعريف كرد: 
1-رويكرد مس��كن اجتماعي كه: بر اس��اس يك تعهد 
بلندمدت از سوي موسسه مس��كن اجتماعي به ارايه و 

عرضه مسكن بطور پايدار مي پردازد.
-به ارزيابي گس��ترده تر نيازها به منظور ارتقاي كيفيت 

زندگي مي پردازد.
2-محصوالت مسكن اجتماعي

-فراهم كردن مسكن با استانداردهاي كيفيت مناسب
-فراهم كردن تصدي امن براي ساكنان

-فراه��م ك��ردن مكان مناس��ب براي هم��ه گروه هاي 
اقتصادي-اجتماعي

3-اهداف اصلي سياستگذاري مسكن ارزيابي: 
- فقر و نابرابري هاي گسترده در ثروت و توزيع و دسترسي 

به منابع
-كمبود محيط زندگي باكيفيت

-ناكارآمدي شهرها
-كمپين ساخت 1 ميليون خانه در 5 سال .

  7-موضوعات كليدي، فرصت ها و مشكالت 
سياستگذاري مسكن اجتماعي

هدف استراتژيك مسكن اجتماعي ارايه گزينه مالكيت 
خانه براي خانواده ه��اي كم درآمد اس��ت. اين رويكرد 
همچنين وسيله اي است براي تسهيل بازسازي شهري 
نسبت به تراكم ش��هري و تالش براي برآورده ساختن 
نيازهاي فقرا. بااين ح��ال، ازآنجاكه يارانه هاي نهادي در 
نوامبر 1995 در دسترس قرار گرفت، تقريبًا 3000 يارانه 
تأييدشدند )اما اعطا نشدند(، درحالي كه حدود 350 يارانه 

به موسسات موجود اختصاص داده شد.
توسعه آهس��ته صنعت ساخت وساز اجتماعي توسط 4 

عامل زير محدودشده است: 
-چارچوب سياست گذاري، نظارتي و مالي. در حال حاضر 
اين عوامل براي ترويج ظهور يك بخش اجتماعي پرتكاپو 

ناكافي است.
-سازمان هاي مس��كن اجتماعي نياز به ظرفيت سازي 
گسترده در مراحل اوليه ابتكارات خوددارند، بطوري كه 

آنها بتوانند به منابع مختلف دسترسي داشته باشند. براي 
تسهيل اين فرآيند، مكانيسم كافي وجود ندارد.

-عدم هماهنگي در تعريف مسكن اجتماعي بدان معني 
اس��ت كه هيچ فعاليتي در اين زمينه وجود ندارد. انواع 
طرح هاي در ح��ال انجام در حال حاض��ر به اين معني 
است كه يك مدل مسكن اجتماعي در آفريقاي جنوبي 

توسعه نيافته است.
-تمركز سياس��ت گذاري بر مالكيت بدان معنا است كه 
ديگر انواع تصدي مانند اجاره كمتر موردتوجه و حمايت 

در بخش سياست گذاري قرارگرفته است.

  8-مديريت مالي و مسكن مقرون به صرفه
از ديدگاه مالي مسكن اجتماعي يك مفهوم جديد است 
و موسسات مالي سنتي تجربه كمي در اين حوزه دارند. 
درنتيجه نياز است تا ابزارهاي اعتباري مناسب توسعه يابد. 
نهادهاي اصلي در چارچوب مالي عبارت اند از: ش��ركت 
مالي ملي مس��كن و صندوق انكشاف اسكان موسسات 
مسكن، اداره ملي بازس��ازي و مسكن شهري، صندوق 
ضمانت وام خانه و بنياد مس��كن اجتماعي. براي اينكه 
نهادهاي مس��كن به بودجه موردنياز دسترس��ي يابند، 
بايد سطح باالي ظرفيت سازماني را ثابت كنند. درجايي 
كه تأمين مالي براي مرحله ساخت وس��از در دسترس 
است، تأمين مالي براي پروس��ه هاي پيش از راه اندازي، 
مفهوم سازي، ايجاد ظرفيت و آموزش و مديريت مداوم، 
دشوار است. در دسترس بودن و مكانيسم براي دسترسي 

و بسيج منابع مالي هنوز مشكل است .
اجاره يكي از مهم ترين ش��رايط تصدي در كش��ورهاي 
درحال توسعه است؛ چراكه سقوط درآمد واقعي، افزايش 
قيمت مصالح س��اختماني، همراه با كمب��ود فزاينده و 
افزايش قيمت زمين هاي خوب، گزينه انتخاب مالكيت 
را ب��راي بس��ياري از خانوارهاي ضعي��ف غيرقابل اجرا 
 كرده است. مس��كن اجاره اي بايد خانه هاي كم درآمد را 
به عنوان ورودي مقرون به صرفه به بازار مسكن ارايه دهد. 
اگر روش هاي ابتكاري براي يارانه هاي اضافي و وام هاي 
مقرون به صرفه اتخاذ نشود، پس مسكن اجتماعي تنها 
براي گروه هاي باالي درآمد پايين و متوسط در دسترس 

است .

  9- نتيجه گيري
آفريقاي جنوبي نيز مانند بسياري از كشورهاي در حال 
توس��عه در جهان با مشكل مسكن در بعد كمي و كيفي 
مواجه است. از سوي ديگر سياست گذاري مسكن در اين 
كشور تحت قانون آپارتايد قرار دارد بدين معني كه قوانين 
آپارتايد تعيين مي نمود افراد سياه كجا بايد زندگي و كار 
كنند. همچنين قانون مناطق گروهي تعيين مي كرد كه 
در آن مردم مي توانند كجا زندگي كنند و ش��هرها را به 
بخش هاي نژادي متمايز تقسيم مي نمود. سفيدپوستان 
با بهره گيري از بهترين زمين و نزديكي به همه امكانات 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بودند درحالي كه سياهان 
و رنگين پوس��تان در مناطق حاشيه زندگي مي كردند و 
 براي آنها در مناطق شهري هيچ حق مالكيتي اعطا نشد و 
سياه پوس��تان فقط مي توانستند خانه روستايي خود را 

داشته باشند.
 با توجه به اينكه جمعيت شهري به سرعت از طريق 
رشد طبيعي و مهاجرت از مناطق روستايي فقيرنشين 
افزايش مي يافت، فشار و تقاضا براي مسكن شهري 
به نقطه بحران��ي در آفريقاي جنوبي مي رس��يد. به 
منظور تامين مس��كن مناس��ب براي همه گروه ها و 
دهك هاي درآمدي برنامه تامين مس��كن اجتماعي 
در اولويت سياستگذاري هاي دولت در بخش مسكن 
قرار گرفت.همچنين در سياس��تگذاري مس��كن بر 
اين نكته تاكيد گرديد هركس��ي اين حق را دارد كه 
به مسكن مناسب دسترسي داشته باشد. با توجه به 
مشكالت قيمت گذاري، ارايه يارانه به عنوان يك بخش 
حياتي از رويكرد دولت به چالش مسكن هست. هدف 
استراتژيك مس��كن اجتماعي ارايه گزينه مالكيت 
خانه براي خانواده هاي كم درآمد اس��ت. اين رويكرد 
همچنين وسيله اي براي تس��هيل بازسازي شهري 
نسبت به تراكم شهري و تالش براي برآورده ساختن 
نيازهاي فقراس��ت. از ديدگاه مالي مسكن اجتماعي 
يك مفهوم جديد است و موسسات مالي سنتي تجربه 
كمي در اين حوزه دارند. درنتيجه نياز است تا ابزارهاي 

اعتباري مناسب توسعه يابد.

آثار رواني ناش��ي از حوادث غيرمترقبه چون س��يل 
و برنامه ري��زي براي آن چه به ص��ورت فردي و چه به 
صورت اجتماعي، نيازمند نگرشي جامع است؛ نگرشي 
كه هرچه جزئيات را بيشتر ملحوظ نظر داشته باشد، 

قدرت اجرايي و كارايي مناسب تري دارد.
س��ال 1398 از آغاز تا به امروز س��الي پ��ر از حوادث 
غيرمترقبه بوده كه تقريبا تمام آنان را يك واقعه طبيعي 

رقم زده است؛ سيل. 
صحبت از اين حجم گستره سيل در بيش از 20 استان 
كشور پس از سال ها خشكسالي صحبت از رويدادي دور 
از انتظار براي همه بود. رويدادي كه نش��ان داد بالياي 

طبيعي تا چه حد مي توانند نزديك و ملموس باشند. 
خبر سيل در ش��يراز و دست به دست گشتن تصاوير 
هولناك و غم انگيز اسير آب شدن ماشين ها و مردم در 
دروازه قرآن همزمان با س��يل استان گلستان، آن هم 
در روزهاي ابتدايي س��ال جديد، شيريني بهار و نوروز 
را به كام بس��ياري تلخ كرد. س��وگواري براي رفتگان 
س��يل از طرفي و نگراني بابت س��اير مناطقي كه در 
معرض خطر بودند و هر روز بر تعداشان افزوده مي شد، 
التهاب فضاي مجازي را به حدي كشانده بود كه خبر از 
برخورد قانوني با كساني شد كه دست به انتشار تصاوير 
و اطالع رساني هايي چنان كه گفته شد »شتابزده« از 

وقاي��ع زده بودند.  واكنش و عكس العمل مردم و افراد 
گوناگون در برابر فجايع��ي اينچنيني البته اگرچه به 
صورت طبيعي با يكديگر فرق دارد و بعضا ش��بيه به 
يكديگر نيس��ت اما ناآگاهي و عدم شناخت درست از 
موضوع نيز مي تواند آن را شديدتر و نابخردانه تر سازد. 
در نتيجه همواره لزوم داشتن درك درستي از موقعيت و 
يا به اصطالح عمق فاجعه و تجهيز مردم به آگاهي بابت 
بهترين رفتار در مواقع بحران، مي تواند يكي از بهترين 
آموزش هايي باشد كه هر دولت و اجتماعي موظف به 

انتقال آن به مردم خويش است. 
در تحليل و بررس��ي ابعاد روان��ي و اجتماعي چنين 
مباحثي البت��ه بايد همواره ش��رايط حاكم بر زندگي 
مردم و المان هاي فرهنگي عديده اي را دخيل دانست. 
مسائلي چون اعتماد و سرمايه اجتماعي، جايگاه دولت 
و حكوم��ت در ذهن مردم، ثب��ات اجتماعي و قدرت 

مديريت بحران. 

   شناسايي همه ابعاد، الزمه برنامه ريزي موفق
دكتر »اصغر كيهان نيا« روانش��ناس باليني و مشاور 
در اين زمينه به پژوهش��گر ايرنا گفت: اتفاقاتي از اين 
دست پيامدهايي منفي دارند؛ از جمله اين پيامدهاي 
منفي ضرر اقتصادي است كه خانواده ها را درگير خود 

مي سازد. مسائلي چون از دست دادن آشيانه و كاشانه 
شان، از دس��ت دادن مايملك و دارايي هايشان و نبود 
قدرت دوباره سازي و جايگزيني اين از دست رفته ها. 

در نتيج��ه يك��ي از اولين چيزهايي كه به س��راغ اين 
خانواده ها مي آيد، اس��تيصال است. استيصال به اين 
معني كه ب��ا اين ضررهاي وحش��تناكي كه متحمل 

شده اند، بايد چه كار كنند؟«
وي ادامه داد: بعضي از اينها كه عزيزانش��ان را از دست 
داده اند يا مفقود شده اند، دچار نوع ديگري از بار رواني به 
اين دليل هستند كه نتوانسته اند برايشان مراسم انجام 
دهند و حتي گاهي نتوانسته اند نعش و جسدها را پيدا 
كنند؛ اين مساله هم فشار رواني سنگين ديگري است 

كه اين افراد متحمل شده اند. 
»بر اينها بيفزاييد بي خانماني و نااميدي از مسووالن 
را كه وعده داده و آنها را انجام نداده اند. در نتيجه مردم 
نسبت به مسووالن بي اعتماد شده اند و اگر اين احساس 
را بكنند كه حامي و پشتيباني دارند و اينها صادقانه با 
آنها رفتار مي كنند، قادر هستند تا اين اتفاقات و فجايع 
را تحمل كنند؛ اما اگر نتوانند، چنان كه برخي مي گويند 
»اميدواريم به وعده ها عمل بشود«، اين بسيار نااميد 

كننده است«. 
كيهان نيا افزود: براي مردم ترس از آمدن دزد و حمله 

كردن به خانه ها و باقي وسايل شان هم كه ممكن است 
از دست برود، باز از مسائلي است كه چون جامعه ناايمن 
و نااطمينان اس��ت، باعث بار رواني و احس��اس از هم 
گسيختگي مي شود.  »منهاي همه اينها گرسنگي و 
بي خوابي و نداشتن جا و مكان و عدم امكان آسايش هم 

چيزهايي است كه اين افراد را آزار مي دهد«.
اين روانشناس در تشريح ابعاد همه جانبه مصيبت از ديد 
باليني، تصريح كرد: از پيامدهاي ديگر بچه ها هستند. 
بچه هايي كه خانه و كاشانه و يا خانواده و والدين خود، 
حتي وسايل و اسباب بازي هايش��ان را ازدست داده و 
يا دوستانش��ان را ديگر نمي توانند ببينند. اين بچه ها 
به شدت تحت فشار رواني بوده و به شدت آسيب پذير 
هستند؛ وحشت تمام وجودشان را گرفته است كه مبادا 
پدر و مادرش��ان را در اين ماجرا از دست بدهند و تنها 

بشوند و احساس بي كسي كنند. 
در نظر گرفتن همه اين ابعاد و مسائل يكي از مهم ترين 
موضوعاتي اس��ت ك��ه به وي��ژه از نظر مس��ووالن و 
برنامه ريزان بايد م��ورد توجه قرار گيرد تا در طرح ها و 
چاره انديشي هايشان نقطه و نكته مغفولي باقي نمانده 
باش��د.  قطعا برنامه و راه حلي مي تواند موفق و در بلند 
مدت كاربردي باش��د كه حتي جزيي ترين مباحث را 

ملحوظ نظر داشته باشد. 

  چاره چيست
كيهان نيا در نهايت تصريح كرد: آنچه كه ما به عنوان راه حل 
مي توانيم بگوييم در چند موضوع خالصه مي شودكه يكي از 
مهم ترين آنها مسووالن و رفتار آنان است؛ يعني مسووالن 
اگر مي خواهند مردم به آنان اعتماد كنند كه مي خواهند 
برايشان كاري انجام دهند )دير يا زود آن مهم نيست و جنبه 
رواني آن از همه مهم تر است( بايد باعث شوند تا مردم به اين 
جمع بندي و احساس برسند كه آنان مي خواهند كمك 
كنند. اما وقتي سپاه دولت را تخطئه مي كند و دولت سپاه را 
و اين اختالفات را مطرح مي كنند، مردم نااميدتر مي شوند و 
بيشتر مي ترسند و مي گويند ما بدبخت شده ايم و اينها دارند 
اختالفات حزبي و نگرشي را مطرح مي كنند.  وي افزود: در 
وهله بعد بايد از دولت ها و ساير كشورها درخواست كمك 
شود؛ چون اين فاجعه آنقدر بزرگ است كه كار يكي دو نفر 
نيست و ما به تنهايي از پس آن بر نمي آييم و بايد در خواست 
كمك كنيم. »و در نهايت فرستادن روانشناس، مشاور، 
جامعه شناس و كساني نزد اين مردم است كه مي توانند با 
اين خانواده ها صحبت كنند و دردهاي آنان را التيام بخشند 
و به آنان اين احساس را بدهند كه سختي مي گذرد و اين 
مشكالت جبران مي شود. يعني اين متخصصان بتوانند 
حس امنيت و اطمينان را به مردم درد ديده بدهند تا اينها 

بتوانند به زندگي باز گردند«. 
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 پرواز ملخ هاي صحرايي
 به سمت ايران

مدير مبارزه با آفات عمومي و همگاني سازمان حفظ 
نباتات، از هجوم ملخ هاي صحرايي از ش��به جزيره 
عربستان به كشور خبر داد و گفت: براي مبارزه با اين 
آفت، به ١٠ ميلياردتومان اعتبار نياز داريم. سعيد 
معين در گفت وگو با خبرن��گار مهر، با بيان اينكه 
ملخ هاي صحرايي از سمت شبه جزيره عربستان 
به ايران حمله كرده اند، گفت: از تاريخ 9 بهمن ماه، 
هجوم ملخ ها به س��مت ايران آغاز ش��ده اس��ت و 
حدود يك الي دو روز بع��د، مبارزه عليه اين آفات 
اول در استان هرمزگان و بعد در استان هاي ديگر 
مانند بوشهر، جيرفت، خوزستان، جنوب فارس و 
سيستان و بلوچستان آغاز شد. به گفته وي، تاكنون 
مبارزه با ملخ ها در 24 هزار هكتار انجام ش��ده كه 
حدود 2700 هكتار آن، با فرم پوره )زماني كه ملخ 
تخم گذاري مي كند و تخم ها باز مي شود( انجام شده 
است؛ اما اكثر مبارزه نيز مربوط به فرم بازدار است، 
به اين معنا كه ملخ ها از س��طح خليج فارس، 400 
كيلومتر پرواز مي كنند و وارد ايران ش��ده و سپس 
در كشور ما تخم ريزي مي كنند؛ بنابراين بايد اين 
مس��اله را كنترل كنيم. اين مقام مسوول تصريح 
كرد: مبارزه به صورتي انجام ش��ده كه خس��ارتي 
به محصوالت كش��اورزي وارد نش��ود؛ ولي هجوم 
همچنان ادامه دارد. معين توضيح داد: در ش��رق 
آفريقا يك كانون دايمي ملخ وجود دارد كه به حالت 
طغياني درآمده است، به نحوي كه ملخ ها به سمت 
شبه جزيره عربستان آمده اند و هم اكنون در منطقه 
ساحلي عربستان و درياي سرخ، دسته هاي بزرگ 
ملخ در حالت هاي مختلف وجود دارد؛ ضمن اينكه 
در مناطق مركزي عربستان از جمله جده و رياض 
نيز دسته هاي ديگري از اين حشره در حالت هاي 
مختلف وجود دارد. وي اظهار داشت: همچنين در 
قسمت شمالي عربستان كه منطقه ساحلي آن هم 
مرز با خليج فارس و درياي عمان است، نيز وضعيت 
به همين ترتيب اس��ت. به گفته وي، تا اين لحظه 
مبارزه به شكل زميني و هوايي در حال انجام است و 
اجازه داده نشده به محصوالت كشاورزي خسارتي 
وارد ش��ود؛ ضمن اينكه مبارزه با ملخ ه��ا تا اوايل 

تيرماه ادامه دارد.
معين با بيان اينكه ريزش ملخ ها به كشور همچنان 
ادامه دارد، افزود: ملخ ها مانن��د موج دريا در حال 
ورود به كشور هستند؛ ملخ هاي پروازي از عربستان، 
كويت، عمان، قط��ر و امارات از روي خليج فارس و 
درياي عمان مي گذرند و وارد كشور ما مي شوند. وي 
ادامه داد: ملخ هر نوع سبزي چه كشت زراعي، چه 
غير زراعي، حتي پوست درختان را هم مي خورد و 

درخت خشك مي شود.
اين مقام مس��وول افزود: اين هجوم ظاهراً تا اواخر 
ارديبهش��ت و اوايل خردادماه ادام��ه دارد. ما نيز 
همچنان موجي بعد از م��وج ديگر در حال مبارزه 
هس��تيم. معين درباره اينكه چرا ريزش ملخ ها به 
كشور تا اوايل خرداد ادامه دارد؛ اما مبارزه با آنها تا 
تيرماه ادامه مي يابد، گفت: چون ملخ هايي كه وارد 
كشور مي شوند، جفت گيري و تخم ريزي مي كنند 
و بعد ما بايد با بچه هاي آنها هم مبارزه كنيم. به گفته 
وي، كش��ورهاي مبدا مبارزه خوبي در اين زمينه 

ندارند و اين ملخ ها وارد كشور ما مي شوند.

سيل چقدر به كشاورزي 
خسارت زد

معاون برنامه ري��زي و امور اقتصادي وزارت جهاد 
كشاورزي اعالم كرد: سيل اخير تا تاريخ هجدهم 
فروردين، 6700 ميليارد تومان به كش��اورزان و 
توليدكنندگان در 19 استان درگير كشور خسارت 
وارد كرده اس��ت. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
وزارت جهاد كش��اورزي، عبدالمهدي بخشنده 
با اعالم اين خبر افزود: گس��ترش خسارات وارده 
در برخي از اس��تان هاي كش��ور مانند گلستان، 
خوزس��تان، مازندران و لرستان بيشتر و در ساير 

استان ها درصد خسارت كمتر بوده است.
وي گفت: متاس��فانه خس��ارات وارده در استان 
خوزستان در حال گس��ترش بوده و نهايي نشده 
اس��ت. بخش��نده افزود: 76 درصد كل خسارات 
در 4 اس��تان خوزس��تان، گلس��تان، مازندران و 
لرستان حادث ش��ده است. او اظهار كرد: تاكنون 
ب��ا ورود آب و آبگرفتگ��ي در 900 ه��زار هكتار 
از اراض��ي زراعي و 110 ه��زار هكت��ار از باغات 
اس��تان هاي درگير س��يل، اين واحدها بين 10 
ال��ي 100 درصد خس��ارت ديده اند. بخش��نده 
گفت: در س��يل اخير، 25 هزار راس دام س��بك، 
1100 راس دام س��نگين، 9 ميلي��ون قطع��ه 
 طيور، 51 هزار كلني زنبور عس��ل و 1100 واحد

 آبزي پروري و پرورش ماهي تلف شده و تخريب 
گرديده اند و 25 كارخانه صنايع تبديلي نيز دچار 
خسارت عمده ش��ده اند. وي ادامه داد: همچنين 
خسارات گس��ترده اي به تاسيسات آب و خاك و 
امور زيربنايي اين اس��تان ها وارد ش��ده و مطابق 
برآورد انجام گرفته تاكنون 1150 حلقه چاه 1860 
رشته قنات، 1900 ايستگاه پمپاژ و برداشت آب و 
همچنين مقادير بسيار زيادي از دهنه هاي برداشت 
آب از رودخانه ها، شبكه هاي آبياري و زهكشي و 
جاده هاي بين مزارع در اين استان ها آسيب جدي 
ديده اند و خسارات وارده باال است. او خاطرنشان 
كرد: از واحدهاي آس��يب ديده در بخش زراعي 
و باغي 18 درصد، طي��ور 100 درصد، واحدهاي 
توليد دام 10 درصد و زنبور عس��ل 7 درصد بيمه 
بوده اند كه با دستور وزير جهاد كشاورزي مطابق 
قراردادهاي منعق��ده توليدكنندگان با صندوق 
بيمه كشاورزي پرداخت حق بيمه آنان از پانزدهم 
فروردين ماه جاري آغاز و ان شاء اهلل با سرعت ادامه 
خواهد يافت. بخشنده اذعان كرد: متاسفانه اغلب 
خسارت ديدگان بيمه نبوده اند كه دولت با استفاده 
از منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت 
بحران كشور در حال تصويب چگونگي پرداخت 

و تامين منابع الزم براي پرداخت خسارت است.
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بارش ها شديد بود، غفلت ها شديدتر
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

تازه ترين آمار منتشر ش�ده از سوي سازمان 
مديريت بح�ران درباره حجم خس�ارت هاي 
وارده ط�ي س�يالب هاي رخ داده در كش�ور 
ط�ي هفته هاي اخي�ر حكاي�ت از آن دارد كه 
جمع خس�ارت هاي مالي اين سيالب ها تا ۱۸ 

فروردين، ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است.
براي شفاف سازي حجم خسارت مالي وارده به 
كشور پس از وقوع سيل نگاهي به بودجه دولت 
در سال جاري راهگشا است، براساس گزارش 
سازمان مديريت بحران خسارت وارده توسط 
سيل ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است كه اين 
رقم با حدود نصف بودجه س�المت كل كشور 
درسال جاري، ۵ درصد بودجه عمومي دولت 
و همچنين با بودجه شهرداري تهران در سال 

۱۳9۸ برابري مي كند.
ارقام نجومي مربوط به خس�ارت هاي وارده به 
استان هاي مختلف با وقوع سيل در شرايطي 
است كه اگر اقدامات پيشگيرانه درباره سيل 
از سوي سازمان ها و ارگان هاي ذي ربط انجام 
مي ش�د اين حجم از خراب�ي و ويراني با وقوع 

سيل و سيالب در كشور رخ نمي داد.
به گفته كارشناسان، درصورتي كه مسيل ها و 
رودخانه ها به صورت مداوم اليروبي مي شد و 
در حريم و بستر رودخانه ها ساخت و ساز انجام 
نمي شد حتي با وجود حجم بارش هاي بيشتر، 
خس�ارت چنداني به زيرساخت ها و خانه هاي 

مردم وارد نمي شد.
درواق�ع ن�وك پي�كان انتق�ادات در زمين�ه 
باالبودن حجم خسارت هاي جاني و مالي وارده 
سيل هاي اخير كشور به سوي مسووالني است 
ك�ه درزمينه اجراي اصول مرب�وط به طراحي 
شهرها، قوانين مربوط به اليروبي رودخانه ها 
و ... كوتاه�ي كرده ان�د و هم اكنون هزينه اين 
خس�ارت ها بايد از بودجه عمومي كشور و به 
قيمت كاهش بودجه پروژه ها و طرح هاي ملي 
پرداخت ش�ود، موضوعي كه مي تواند بخش 
اقتصادي كش�ور را در سال جاري با مشكالت 

بسياري روبه رو كند.

  عامل تشديد خسارت ها 
عالوه بر بررسي اثرگذاري حجم يا مدت بارش ها در 
افزايش خسارات وارده پس از وقوع سيل هاي اخير 
بايد دخالت س��اير عوامل از جمل��ه اليروبي نكردن 
رودخانه ها و مسيل ها، عدم رعايت حريم رودخانه ها 

و ...هم بررسي شود.
 عل��ي بيت الله��ي، رييس بخ��ش زلزله شناس��ي 
مهندسي و خطرپذيري مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرس��ازي مطالعات��ي را درب��اره دالي��ل وقوع 
سيل هاي اخير داشته است، او با اشاره به تحقيقات 
انجام ش��ده درباره علل تشديد سيالب در گلستان، 
لرستان و شيراز به »تعادل« مي گويد: اگر بخواهيم 
خالصه اي از عوامل آسيب رسان يا تشديد كننده در 
وقوع سيالب هاي اخير نام ببريم، بايد اذعان كرد كه 
در وهله اول، اين ميزان از شدت بارندگي بي سابقه 
بوده اس��ت و ش��دت بارندگي به همراه مدت دوام 
اين بارندگي )عالوه بر اينكه نكات مثبت بس��ياري 
دارد( اما تبديل به س��يالب مي شود و در بسياري از 
كشورها هم اين گونه است اما دليل اصلي وقوع سيل 

غفلت از اقدامات پيشگيرانه بوده است.
بيت الله��ي اضافه مي كند: درواقع وقوع س��يالب و 
عوامل طبيع��ي ايجاد كننده آن يك بحث اس��ت و 
داليل تش��ديد خسارت هاي س��يل )جاني و مالي( 

موضوع ديگري است.
او اظه��ار مي كند: نگاه��ي به س��يل هاي رخ داده 
در بيش از 26 اس��تان كشور نش��ان مي دهد كه از 
اقدامات پيش��گيرانه غفلت ش��ده اس��ت و در تمام 
س��يالب ها مي توان نبود اقدامات پيش��گرانه را به 

وضوح مشاهده كرد.
رييس بخش زلزله شناسي مهندسي و خطرپذيري 
مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي ادامه 
مي دهد: اقدامات پيش��گيرانه، اقداماتي اس��ت كه 
پيش از وق��وع حادثه انجام مي ش��ود، انجام ندادن 
اقدامات پيشگيرانه موجب شده است كه آثار زيانبار 
سيالب هاي اخير شديدتر و دامنه آنها بسيار بلندتر 

شده است.
بيت الله��ي مي افزاي��د: به عن��وان نمون��ه يكي از 
عمده ترين داليل س��يل گلس��تان، ع��دم اليروبي 
رودخانه گرگان اس��ت البته نبايد ناديده گرفت كه 
حجم و مدت بارش ها بي سابقه بوده است اما اگر اين 
رودخانه اليروبي مي شد شاهد اين ميزان خسارت 

وارده در استان گلستان نبوديم. 
به گفت��ه او، در صورت اليروبي رودخانه گرگان اين 
حج��م از آبگرفتگي را نداش��تيم، اما درب��اره وقوع 
سيل در لرس��تان، دوكانون بزرگ سيل در لرستان 
داريم كه كان��ون اول منطقه معموالن و كانون دوم 

پلدختراست.
رييس بخش زلزله شناسي مهندسي و خطرپذيري 
مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي با اشاره 
به عدم رعايت حريم رودخانه در دو كانون اس��تان 
لرس��تان، مي گويد: دو اصطالح در اين زمينه وجود 
دارد كه يكي حريم رودخانه است كه از مرز رودخانه 
بايد فاصله اي رعايت شود تا زماني كه آب رودخانه 
طغيان كرد در اين فاصله خانه اي س��اخته نشود و 

تاسيساتي احداث نشود.
بيت اللهي اضافه مي كن��د: اما اصطالح ديگر، حريم 
بستر كه اين حريم بسيار محدود تر از حريم رودخانه 
است و همان گونه كه ساخت و ساز در حريم رودخانه 
ممنوع اس��ت در بس��تر رودخانه هم كه كوچك تر 

و محدود تر از حريم رودخانه اس��ت نبايد س��اخت 
و سازي انجام شود.

او ادامه مي دهد: متاس��فانه در معموالن و پلدختر 
اين حريم ها رعايت نشده است و بررسي عكس هاي 
مربوط به س��ال هاي گذشته نش��ان مي دهد كه در 
كف بستر رودخانه ساخت و ساز انجام شده است و 
بنابراين بارندگي كه در مسير طبيعي خود سيالب 
به همراه دارد با عدم رعايت اين حريم ها تشديد شده 

و خسارت بار مي شود.
رييس بخش زلزله شناسي مهندسي و خطرپذيري 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با اشاره به 
اهميت اقدامات پيشگيرانه اظهار مي كند: با توجه به 
اينكه اليروبي رودخانه و مسيل ها به درستي انجام 
نشده اس��ت و حريم رودخانه ها و بستر رودخانه ها 
رعايت نش��ده است ش��اهد تحميل عوارض منفي 
اجتماعي و خس��ارت هاي مالي فراوان به كل كشور 
و تخصيص منابع مالي بس��يار از بودجه دولت براي 
تأمين اين هزينه ها هس��تيم به عبارت ديگر بايد از 

بودجه تمام اس��تان ها س��هم عمده اي را به صورت 
ناگريز به حل مشكالت وقوع سيل اختصاص دهيم.

بيت اللهي اضاف��ه مي كند: بي توجه��ي به اقدامات 
پيش��گيرانه قبل از وقوع س��يل، مديريت ناصحيح 
در توس��عه شهرها، ساخت و س��از در حريم بستر و 
رودخانه ها و همچنين ع��دم اليروبي رودخانه ها و 
مسيل ها داليل اصلي وقوع سيل در لرستان است و 

اين عوامل نمود بيشتري دارد. 
او تصري��ح مي كن��د: علت اصل��ي وقوع س��يل در 
خوزس��تان هم ع��دم اليروبي رودخانه ها اس��ت و 
اليروب��ي رودخانه اصلي كه انتهاي ح��وزه آبريز به 
سمت دشت خوزستان مي رود، گل و الي موجود در 
بستر رودخانه رسوب كرده و عمق رودخانه را كاهش 
مي دهد كه حجم و گنجايش رودخانه به شدت كم 
يافته است و با افزايش ناچيز آب و باران شاهد طغيان 
و به تبع آن وقوع س��يل در بخش هاي وس��يعي از 

رودخانه خواهيم بود.
ب��ه گفته رييس بخش زلزله شناس��ي مهندس��ي و 

خطرپذي��ري، زمين در دش��ت آق قال، گلس��تان، 
خوزستان و ... هموار است، به عنوان نمونه در دشت 
آق ق��ال در فاصله 100 كيلومتر فاصله تنها ش��اهد 
اختالف ارتفاع 30 متري هس��تيم يعني زمين مثل 
كف شيشه صاف و هموار است و در دشت ها اگر آب 
يك متر باال بيايد محدوده وسيعي از دشت دچار آب 
گرفتگي مي شود و آب هم به كندي از اين محدوده 

خارج مي شود.
بيت اللهي اظهار مي كند: در اثر ناديده گرفتن اصول 
پيشگيرانه از جمله اليروبي، ساخت و ساز در حريم 
رودخانه ها دچار بحراني ش��ديم كه بيشتر از جنبه 
انسان ش��ناختي مطرح اس��ت چون اگر اين سيل 
س��اختماني را درگير نمي كرد و شهرهاي مختلف 
كشور با اين مشكل دس��ت و پنجه نرم نمي كردند 
در جامعه ش��اهد نارضايتي نبوديم اما به دليل عدم 
رعايت اصول پيشگيرانه شاهد وقوع سيالب شديد 

بوديم.
او با اشاره به مشكالت ايجاد شده به دليل بي توجهي 
به اقدام��ات پيش��گيرانه درباره وقوع س��يل ادامه 
مي دهد: به عنوان نمونه در سيل شيراز دليل تشديد 
حجم خسارت هاي وارده، بس��تن آبراهه طبيعي و 
ساخت بزرگراه اس��ت در اين ميان با قراردادن لوله 
بتوني ب��ه قطر 1 تا 1.5 متر، تالش ش��ده تا ازوقوع 

سيالب هاي احتمالي جلوگيري شود.
رييس بخش زلزله شناسي مهندسي و خطرپذيري 
اضافه مي كن��د: در دروازه قرآن ش��يراز رگباري به 
مدت 15 دقيقه رخ مي دهد و از لوله تعبيه شده )به 
دلي��ل باالبودن حجم آب( عب��ور نمي كند و همين 
موضوع موجب جان باختن 19 نفر از هموطنانمان 

مي شود.
بيت اللهي مي گويد: درواقع وقوع س��يل و س��يالب 
خطرناك نب��وده بلك��ه دس��تكاري ها در طبيعت 

خطرساز بوده است. 

  كم كاري در سيل پ ژوهي 
رييس بخش زلزله شناسي مهندسي و خطرپذيري 
درب��اره ماموريت مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي درباره بررسي ش��رايط محلي كشور از 
نظر مخاطرات طبيعي براي استفاده در تحقيقات 
ساختماني و مهندس��ي محيط مي گويد: تاكنون 
چني��ن مطالع��ه اي ازس��وي مرك��ز تحقيقات در 
سطح ملي انجام نشده كه شرايط فيزيكي مناطق 
مختلف كش��ور بررسي شود و در قالب آيين نامه يا 
بخش��نامه براي اجرايي شدن تدوين نشده و علت 
آن هم بودجه محدود مركز تحقيقات است اگرچه 
محدوديت موجود در تعداد پرس��نل هم بي تاثير 

نبوده است.
بيت اللهي مي افزايد: مركز تحقيقات از اين پس بايد 
تالش هايش را ب��راي دريافت بودجه و انجام چنين 

مطالعاتي افزايش دهد. 
او ادامه مي دهد: وقوع حوادثي از اين دست موجب 
مي شود كه ضرورت انجام چنين مطالعاتي اهميت 

دارد و بايد بودجه هايي براي اين مطالعات اختصاص 
يابد. به گفته رييس بخش زلزله شناس��ي مهندسي 
و خطرپذيري، بودجه اختص��اص يافته براي انجام 
مطالعاتي درباره بررس��ي ش��رايط محلي كشور از 
نظر مخاطرات طبيعي در مقايس��ه ب��ا هزينه هاي 
تحميل ش��ده به دولت پس از وق��وع اين حوادث، 

بسيار ناچيز است.
بيت اللهي معتقد اس��ت: در اين شرايط آسيب هاي 
مالي وارده به كشور در كنار خسارت هاي جاني وارده 
بايد موجب شود كه هرچه س��ريع تر اين مطالعات 

آغاز شود.
او مي گويد: مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
كميته اي را تش��كيل داده است و 8 ارديبهشت ماه 
نتايج حاصل از پژوهش هاي مربوطه به س��يل هاي 
اخير توسط اين كميته شفافسازي مي شود و سپس 
در اختيار هي��ات دولت قرار مي گيرد و قرار اس��ت 
ضوابط سختگيرانه اي درباره سامانه هشدار و ساخت 

و سازها تدوين شود.

  حجم بارش ها بي سابقه نبوده است
درحالي كه بسياري از كارشناسان معتقدند كه حجم 
بارندگي ها طي هفته هاي اخير در كش��ور بي سابقه 
بوده است و همين موضوع جرقه اصلي وقوع سيل و 
سيالب را زده است اما محمود حاج زمان، کارشناس 
هيدرولي��ک و منابع آب با تکذي��ب اين موضوع که 
ميزان بارش ها در س��يالب های اخير کش��ور طی 
50سال گذشته بی س��ابقه بوده است، به »تعادل« 
می گويد: حجم بارش ها بی سابقه نبوده و سال آبی 

97 جزو سال های آبی پربارش بوده است.
حاج زمان می افزايد: البته طی مدت محدودی حجم 
بااليي از بارش ها را شاهد بوديم و اين موضوع تقريبا 
بی سابقه بوده است اما اين حجم از بارش ها پيش از 

اين هم رخ داده است. 
او ادامه مي دهد: در س��ال آب��ي 97 بعد از يك دوره 
خشكسالي، ش��اهد آغاز سال ترسالي بوديم و حتي 

نمي توان گفت كه وارد دوره ترسالي شده ايم.
به گفته اين كارشناس هيدروليك و منابع آب، وقتي 

صحبت از مقايسه حجم بارندگي هاي سال جاري با 
سال هاي قبل مي شود بايد اين موضوع مشخص شود 

كه اين حجم با چه دوره آماري مقايسه مي شود.
حاج زم��ان اظه��ار مي كن��د: حج��م بارندگي در 
هفته هاي اخير نس��بت به متوسط بارش دوره بلند 
مدت، بيش��تر اس��ت اما نمي توان ادعا كرد كه اين 
حجم از بارش ها در 50 سال گذشته رخ نداده است.

او تصريح مي كند: براساس اصول هواشناسي و اقليم 
شناس��ي دوره بلندمدت بارش ها، معموال 30 ساله 
است و اگر حجم بارش هفته هاي اخير را با متوسط 
حجم بارش ها در 30 س��ال گذشته مقايسه كنيم، 
ميزان بارش ها در سال جاري بيشتر از متوسط 30 

سال بوده است.
اين كارش��ناس هيدروليك و مناب��ع آب با تاكيد بر 
اهميت در نظر گرفتن مفهوم س��ال آبي در مقايسه 
حجم بارش ها اضاف��ه مي كند: ميانگي��ن هر دوره 
بارندگي با توجه به مفهوم سال آبي تعريف مي شود،  
س��ال آبي از پاييز هر سال تا پاييز س��ال بعد ادامه 
مي يابد و ميانگين بارندگي در اين يكسال به عنوان 
حجم متوس��ط بارندگي در آن س��ال آب��ي تعيين 

مي شود.
حاج زم��ان مي گوي��د: در داده هاي هواشناس��ي و 
گزارش هاي اين س��ازمان، ميانگين ب��ارش در هر 
سال آبي مقايسه مي ش��ود و در پايان سال آبي 97 
هم مي توان ميانگين بارش ها را با ميانگين بارش در 

دوره آبي يا هر كدام از سال هاي آبي مقايسه كرد.

  پيش بيني خشك شدن خاورميانه 
در 2 دهه 

او درب��اره پيش بيني هاي انجام ش��ده درباره حجم 
بارندگي ها در سال آبي 97 اضافه مي كند:  پيش بيني 
درباره تعيين نوع س��ال آبي يعني مش��خص شدن 
ترسالي يا خشكس��الي كار ساده اي نيست چون در 

سال هاي گذشته شاهد خشكسالي بوديم.

  سال تر يا دوره تر؟
حاج زمان ادامه مي دهد: بايد بين س��ال ترسالي و 
دوره ترس��الي تفاوت قائل شويم، س��الي كه ميزان 
بارندگ��ي در آن بي��ش از ميانگين ب��ارش در دوره 
بلندمدت بيش��تر باش��د اگر چند س��ال ترسالي را 
به طور م��داوم تجربه كنيم ش��اهد دوره ترس��الي 

خواهيم بود. 
او اظه��ار مي كن��د: در س��ال هاي گذش��ته دوره 
خشكس��الي داش��تيم ام��ا درس��ال جاري و ب��ا 
بارندگي هاي انجام ش��ده، ترسالي را تجربه كرديم 
چون بارش هايي كه از پاييز سال گذشته آغاز شده 
بود و ادامه آن را در بهار س��ال جاري ش��اهد بوديم 
نويدبخش س��ال ترس��الي بود اما پيش از آغاز سال 
آبي 97، نمي توانستيم درباره ميزان و حجم بارش ها 

پيش بيني دقيقي داشته باشيم.
اين كارش��ناس هيدروليك و منابع آب با اش��اره به 
اينكه امكان پيش بيني ترسالي يا خشكسالي بودن 
س��ال آبي 98 مي افزايد: گزارش هاي  هواشناس��ي 
نهايتا وضعيت آب و هوا را تا يك هفته آينده مشخص 
مي كند برهمين اساس امكان تعيين خشكسالي يا 

ترسالي بودن سال آبي 98 امكان پذير نيست.
حاج زمان اضافه مي كند:  براس��اس تحقيقات اقليم 
ش��ناختي، منطقه خاورميانه در س��ه دهه اخير به 
طور مشهودي روند خشك شدن را در پيش گرفته 
است و به نظر مي رسد كه در دو دهه آينده هم تغيير 

محسوسي در اين روند ايجاد نشود.
او تصري��ح مي كند: روند كلي حاك��م بر آب و هواي 
منطقه اين اس��ت كه خاورميانه خشك تر مي شود 
بر همين اساس اينكه س��ال آينده ترسالي باشد يا 
خشكسالي، تغيير محسوسي در روند خشك شدن 

خاورميانه ايجاد نمي كند.
به گفته اين كارشناس هيدروليك و منابع آب، كل 
تغييرات اقليمي موجب شده كه منطقه خاورميانه 
در س��ه دهه گذش��ته و دو دهه پيش رو، خشك تر 
شود و دچار خشكيده شود كه مفهوم خشك شدن 

با خشكسالي متفاوت است. 
ح��اج زمان بي��ان مي كن��د: خشكس��الي يعني در 
س��ال هاي اخي��ر هم��واره ش��اهد كاه��ش حجم 
بارندگي ها نس��بت به ميانگين دوره طوالني مدت 
بودي��م اما خش��ك ش��دن يعني ممكن اس��ت در 
سال هايي هم شاهد ترسالي يا سال آبي نرمال بوده 

ايم اما اغلب سال ها شاهد خشكسالي هستيم.
او اضافه مي كند: پيش از س��ال آبي 97 درگير دوره 
خشكس��الي بوديم كه اين دوره بيش از 6 س��ال به 
طول انجاميد، درواقع از سال 90 به بعد شاهد سال 

ترسالي نبوديم.

  تداوم بارش ها تا ارديبهشت ماه 
اي��ن كارش��ناس هيدرولي��ك و مناب��ع آب درب��اره 
پيش بيني هاي انجام شده از سوي سازمان هواشناسي 
مبني بر تداوم بارش ها تا ارديبهشت ماه اظهار مي كند: 
امكان پيش بيني ب��ارش باران تا يكس��ال آينده هم 
وجوددارد اما اين پيش بيني دقيق نخواهد بود و دقت 
آن كمتر از 10 خواهد بود و هر چقدر دوره پيش بيني 

افزايش مي يابد دقت گزارش كاهش مي يابد.
ح��اج زمان ادام��ه مي دهد: در ح��ال حاضر امكان 
پيش بين��ي آب و هوا تا يك هفت��ه به صورت دقيق 
وج��ود دارد البته به نرم افزارها و توان محاس��باتي 

كامپيوترهاي سازمان هواشناسي بستگي دارد.
او اظهار مي كند: پيش بيني مي شود كه روند بارش ها 
تا ارديبهش��ت ماه ادامه مي يابد اما نمي توان درباره 
درصد دقيق افزايش يا كاهش حجم بارش ها اظهار 
نظر ك��رد البته مي توان مش��خص ك��رد كه حجم 

بارش ها افزايش مي يابد. 
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2 عامل اصلي تشديد  سيالب
پ��س از وقوع باران ش��ديد و س��يالب در اغلب 
اس��تان هاي كش��ور و ب��ا ب��اال گرفت��ن حجم 
خس��ارت هاي مالي و جاني، دو عامل به عنوان 
تشديد كنندگان اصلي سيالب و آسيب ها وارده 
مطرح شد كه يكي از آنها اليروبي نكردن مسيل ها 
و ديگري عدم رعايت حريم رودخانه ها و ساخت 
و ساز در اين مناطق است. جز دوعامل ذكر شده، 
با تغيير كاربري اراضي و كاهش پوشش گياهي 
در مناطق مختلف كش��ور طي سال هاي اخير 
شرايط براي وقوع س��يل ايجاد شده است. البته 
كارشناسان پديده سيالب در نقاط مختلف كشور 
را نشات گرفته از تغيير اقليم مي دانند به گفته آنها 
طبق نقشه هاي جهاني اين پديده بيشتر در شمال 
آفريقا و غرب آسيا درحال وقوع بوده و ايران بيش 
از ساير نقاط در غرب آسيا در معرض اين تغيير 

اقليم است.

  داليل اصلي سيل هاي اخير در كشور
اگرچه علل مختلفي از جمل��ه اليروبي نكردن 
مس��يل ها، عدم رعايت حريم رودخانه ها، تغيير 
كاربري اراضي، كاهش پوش��ش گياهي و تغيير 
اقليم به عنوان عوامل اصلي وقوع س��يل مطرح 
مي شوند اما نگاهي جزيي به داليل سيالب هاي 
رخ داده در گلستان، شيراز، خوزستان و ... مي تواند 

در شفاف سازي اين موضوع راهگشا باشد.
  سازمان مديريت بحران كشور پر شدن سدهاي 
»گلستان« و »وشمگير«، اليروبي نكردن مسيل 
رودخانه ها و محدود بودن خروجي آب به سمت دريا 

را داليل اصلي وقوع سيل در گلستان اعالم كرد.
   درباره علت وقوع سيل در شيراز اعالم شد كه 
رودخانه منتهي به دروازه قرآن اليروبي نشده و با 
وجود هشدارهاي سازمان هواشناسي متوليان امر 
در شهرداري پيش بيني و اقدامات پيشگيرانه الزم 

در اين باره مد نظر قرار نداده اند.
  در گزارش ها يكي از علل مهم سيل در خوزستان 

عدم اليروبي رودخانه ها عنوان شد.
   اليروبي و رسوب زدايي بر عهده وزارت نيرو است 
و اين وظيفه در قانون مشخص ش��ده است كه با 
اهمال و كوتاهي اين وزارتخانه ش��اهد تش��ديد 
سيالب هاي رخ داده در كشور بوديم و دولت بايد 
پاسخگو باش��د كه وقتي بودجه اي با مطالعات 
كارشناسي به منظور اليروبي رودخانه ها مصوب 
مي ش��ود، چرا تخصي��ص نيافت��ه و رديف هاي 

بودجه اي حذف شده است.

  رعايت نكردن حريم رودخانه ها 
اما فارغ از داليل متعدد ذكر ش��ده عدم رعايت 
حريم رودخانه و اليروبي نكردن مسيل ها 2 دليل 
اصلي وقوع سيالب در اغلب مناطق كشور بودند 

كه به بررسي آنها مي پردازيم. 
  حريم رودخانه به مس��ير آب رودخانه در طول 
25 سال گفته مي شود كه از يك تا 20 متر، حريم 
كمي رودخانه است و تا 150 متر هم حريم كيفي 
رودخانه است. درواقع حريم، آن قسمت از اراضي 
اطراف رودخانه، مس��يل، نهر طبيعي يا سنتي، 
مرداب و بركه هاي طبيعي است كه بالفاصله پس 
از بس��تر قرار دارد و به  عنوان ح��ق ارتفاق براي 

حفاظت كمي و كيفي آنها الزم است.
  محدوديت هاي ساخت مانند ساخت كارخانه 
فوالد در حريم كيفي 150 متر ممنوع است اما 
ساخت واحد مسكوني كه آلودگي كمتري دارد 
در فاصله بعد از حريم كه 20 متر اس��ت با نصب 

سيستم فاضالب، مجاز است.
  براس��اس قان��ون توزيع عادالن��ه آب، هر نوع 
ساخت وساز در حريم 25 ساله رودخانه ممنوع 
است و حريم 25 ساله حريمي است كه در صورت 
بازگشت سيالب پس از 25 سال، حريم مورد نظر 

را فرا مي گيرد.
  از نظر مهندس��ي آب، بايد بس��تر الزم را براي 
رودخانه حفظ كرد كه اگر سيل رخ داد، مقداري 

از آب را رها كند. 
  ش��ركت هاي آب منطق��ه اي ب��ا هم��كاري 
ش��هرداري ها و ادارات ثب��ت اس��ناد و ام��الك، 
مسيل هاي متروك را شناس��ايي خواهند كرد، 
درواقع تشخيص متروك  بودن مسيل ها در خارج 
محدوده قانوني شهرها با شركت آب منطقه اي 
است اما در داخل محدوده قانوني شهرها، شركت 
مزبور با همكاري شهرداري ها  تصميم الزم را اتخاذ 

مي كنند.

  عدم اليروبي مسيل ها و رودخانه ها
اما انتقاد ديگري كه كارشناس��ان به مسووالن 
وزارت نيرو و به ويژه سازمان برنامه و بودجه وارد 
مي دانند بحث عدم اليروبي رودخانه ها اس��ت، 
موضوعي ك��ه رييس جمهوري هم در جلس��ه 
شوراي هماهنگي مديريت بحران استان گلستان 
به آن اش��اره كرد و عامل اصلي سيل گلستان را 

بي توجهي به اليروبي رودخانه ها دانست.
  اليروبي عبارت است از استخراج يا جابه جايي 
خاك يا سنگ در بستر دريا .رودخانه، بنادر و ..... 
بطور معمول فعاليت هاي اليروبي به دو صورت 
انجام مي ش��ود، اليروبي احداث كه براي بار اول 
انجام مي شود و اليروبي به منظور نگهداري كه به 

دو شكل ادواري و منظم است.
  در كشور 1۴7 هزار كيلومتر رودخانه هاي بزرگ 
داريم كه تنها حدود 10 كيلومتر از اين رودخانه ها 

ساماندهي شده  و اليروبي شده اند.
  اليروب��ي اهدافي را در پ��ي دارد كه به اختصار 
ش��امل عميق كردن رودخانه ه��ا، درياچه ها و 
حوضچه بنادر، پر ك��ردن گودي ها در زير آب يا 
خشكي، جايگزيني مواد با كيفيت خوب و مناسب 

به جاي مواد ضعيف در زير آب.
  رعاي��ت مق��ررات حري��م رودخان��ه و اجراي 
طرح ه��اي عم��ران رودخانه نقش زي��ادي در 
پيشگيري از وقوع سيل يا كاهش شدت آن دارد.

اگرچه حجم و م�دت بارش ها طي هفته هاي 
اخير در تش�ديد س�يل و س�يالب بي تاثير 
نبوده اس�ت، اما اليروبي نكردن مس�يل ها و 
عدم رعاي�ت حريم رودخانه ه�ا اصلي ترين 
داليل باالبودن ميزان خس�ارت ها اس�ت كه 
اين دوعامل هر دو در بي توجهي س�ازمان و 
نهادهاي دولتي در اجراي وظايف قانوني شان 
ريشه دارد. يكي از اين س�ازمان ها، سازمان 
برنام�ه و بودجه اس�ت و هم�واره انتقاداتي 
به ع�دم تخصيص اعتبار مرب�وط به اليروبي 
رودخانه ها متوجه اين س�ازمان بوده اس�ت، 
ش�اهد اي�ن ادع�ا گفت وگوي�ي اس�ت ك�ه 
مديرعامل وقت سازمان آب و برق خوزستان 
در بهمن ماه سال انجام داد و در اين مصاحبه 
اعالم كرد كه»سازمان برنامه و بودجه كشور، 
حاضر به تأمين اعتبار اليروبي رودخانه هاي 
استان نيس�ت.« محمدرضا شمسايي گفت: 

»در ۱0سال گذشته توانس�تيم 7.۵ ميليون 
مترمكعب از مس�احت رودخانه هاي استان 
را اليروب�ي كني�م كه ب�راي اليروب�ي كامل 
رودخانه ه�اي اس�تان به اعتب�اري افزون بر 
470 ميلي�ارد تومان نياز داريم كه س�ازمان 
برنام�ه و بودجه كش�ور حاضر ب�ه تخصيص 
اين اعتبار نيس�ت.« او تصريح كرد: كارهاي 
مطالعاتي الزم در م�ورد اليروبي رودخانه ها 
انجام ش�ده و وزارت نيرو ه�م موافقت كرده 
است؛ اما س�ازمان برنامه و بودجه كشور اين 
موضوع را فاقد اولويت مطرح مي كند و حاضر 
به تأمين اعتبار آن نيس�ت. اما فارغ از تاثير 
س�وءمديريت هاي رخ داده در وقوع سيالب 
در كشور، تجربه سال هاي گذشته نشان داده 
است كه برخي مسووالن در مواجهه با بالياي 
طبيعي، با اع�الم آمار و ارقامي از بي س�ابقه 
بودن حادثه طبيعي رخ داده سعي در كمرنگ 

كردن س�وءمديريت هاي خود دارند اواسط 
س�ال گذش�ته بود كه پس از وقوع س�يل در 
مازندران و وارد شدن خسارت به اين استان، 
محمد اسالمي وزير جديد راه و شهرسازي و 
استاندار سابق مازندران در واكنش به سيالب 
مازندران اعالم كرد: در ۵0 سال گذشته سيل 
اينچنيني نداشتيم و مردم كاركرد رودخانه را 
تجربه نكردند كه امروزه رودخانه هاي مفقود 
شده شناسايي ش�د و وزارت نيرو بايد مسير 
تاريخي و اصلي آن را احيا كند تا مسيرها آزاد 
شود. وعده استاندار س�ابق مازندران پس از 
سيل مهر ماه سال گذشته براي احياي مسير 
تاريخي و اصلي رودخانه هاي اين اس�تان در 
ش�رايطي اس�ت كه يكي از اس�تان هايي كه 
در سيل اخير خس�ارت فراواني را بابت عدم 
اليروب�ي رودخانه ها متحمل ش�د، اس�تان 

مازندران بود. 

ذرهبين
سوءمديريت و تكرار دوباره حوادث طبيعي

بيت الله�ي:  اگ�ر بخواهيم خالص�ه اي از 
عوامل آسيب رس�ان يا تشديد كننده در 
وقوع س�يالب هاي اخير ن�ام ببريم، بايد 
اذعان كرد كه در وهل�ه اول، اين ميزان از 
شدت بارندگي بي سابقه بوده است و شدت 
بارندگي به همراه مدت دوام اين بارندگي 
تبديل به سيالب مي شود و در بسياري از 
كشورها هم اين گونه است اما دليل اصلي 
وقوع سيل غفلت از اقدامات پيشگيرانه 
بوده اس�ت.  ضمن اينكه وقوع س�يالب و 
عوامل طبيعي ايجاد كننده آن يك بحث 
است و داليل تشديد خسارت هاي سيل 

)جاني و مالي( موضوع ديگري است

حاج زمان:   براساس تحقيقات اقليم شناختي، 
منطق�ه خاورميانه در س�ه دهه اخي�ر به طور 
مش�هودي رون�د خش�ك ش�دن را در پيش 
گرفته اس�ت و به نظر مي رس�د كه در دو دهه 
آينده هم تغيير محسوسي در اين روند ايجاد 
نش�ود.روند كلي حاكم ب�ر آب و هواي منطقه 
اين اس�ت كه خاورميانه خشك تر مي شود بر 
همين اساس اينكه سال آينده ترسالي باشد يا 
خشكسالي، تغيير محسوسي در روند خشك 
ش�دن خاورميانه ايجاد نمي كن�د.  تغييرات 
اقليمي موج�ب ش�ده كه منطق�ه خاورميانه  
خشك تر شود و دچار خشكيده شود كه مفهوم 

خشك شدن با خشكسالي متفاوت است



دانش و فن10اخبار

سيم كارت هايي كه ديگر زنگ نمي خورد 

مسدود شدن 134 هزار سيم كارت در شبكه ارتباطي كشور
گروه دانش و فن   مرجان محمدي 

پيامك هاي تبليغاتي هنوز براي برخ��ي از كاربران و 
مشتركان ارسال مي ش��ود،  پيامك هايي كه آرامش و 
آس��ايش را از كاربران و مشتركان اپراتورهاي مختلف 
سلب كرده اس��ت و با اطالع رس��اني اپراتورها برخي 
كاربران با ارس��ال كد هاي دستوري تين پيامك هاي 
تبليغاتي را مسدود كردند،  اما هنوز هم هستند كاربراني 

كه اين پيامك ها را دريافت مي كنند .
از سوي ديگر برخي ش��ماره ها كه اقدام به ارسال اين 
پيامك ها مي كنند، شماره هايي هستند كه در شبكه 
ارتباطي كشور فعال هستند، اما داراي هيچ نام و نشاني 
نيستند و تحت عنوان سيم كارت هاي بي هويت شناخته 
مي شوند، پس از افزايش پيامك هاي تبليغاتي و حتي 
ايجاد مزاحمت براي برخي از كاربران مشخص شد كه 
دارندگان اين سيم كارت ها بدون نام و نشاني در شبكه 
ارتباطي كشور آن را فعال كردند و با اين سيم كارت هاي 
بي هويت يا كسب درآمد مي كنند يا براي برخي ديگر از 
كاربران ايجاد مزاحمت مي كنند . از همين رو اپراتورها 
از كاربران خواستند كه سيم كارت هايي كه به نامشان 
است را استعالم بگيرند و درصورت مغايرت مراتب را به 

اپراتور و دفاتر خدمات ارتباطي اعالم كنند .
همچنين از كاربران خواس��ته شد شماره ملي خود را 
در اختيار افراد غريبه و نا آش��نا ق��رار ندهند چرا كه با 
شماره ملي به راحتي مي توانند سيم كارت ثبت و آن 
را درش��بكه فعال كنند . اين در حالي است كه برخي 
مشتركان پيامك هايي را نيز دريافت مي كردند با اين 
عنوان كه كاربر گرامي سيم كارت شما در شبكه فعال 
ش��د،  در حالي كه كاربر درخواستي مبني بر خريد يا 
ثبت سيم كارت نداشته است،  تمام اين راه ها و مراحل 
براي دور زدن قانون توسط اپراتورها و سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي شناسايي شد و از كاربران 
خواستند تا در صورت مواجه با اين موارد سريعا مراتب 

را گزارش دهند .
بر اساس اين گزارش پس از دستورالعمل هاي مشخص 
و شناسايي شدن سيم كارت هاي بي هويت و بنابر آمار 
سازمان تنظيم مقررات ارتباطات، تا تاريخ ۲۰ فروردين 
سال جاري، ۱۱۸ هزار و ۹۷۱ سيم كارت مسدود شده 

اس��ت. اين در حالي اس��ت كه تا اواس��ط اسفند سال 
گذشته، بالغ بر ۱۱۰ سيم كارت مزاحم مسدود شده 
بود. اين موضوع نشان مي دهد مطابق با آمار رگوالتوري، 
بررسي سيم كارت هاي مزاحم روند جدي تري به خود 
گرفته و مس��دود كردن آنها ش��دت گرفته است. چرا 
كه سال گذشته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در 
توييتي اقدام به نظر سنجي در خصوص اين پيامك ها 
كرد و پس از دو روز در يك رشته توييت نتايج اين نظر 

سنجي را منتشر كرد .

  حل معضل پيامك هاي مزاحم 
 آذري جهرم��ي در توييت خود نوش��ته اس��ت: علت 
رواج پيامك ه��اي مزاح��م، عدم راهكار موث��ر، ارزان 
و در دس��ترس براي تبليغ مشاغل اس��ت. در مصوبه 
۲۷۰ كميس��يون تنظيم مق��ررات، راه��كاري براي 
تبليغ قانونمند با رضايت مش��تري و پرداخت هزينه 
به دريافت كننده ديده شده است.  اين مصوبه بايستي 
توسط اپراتورها عملياتي شود. همچنين در هفته آتي 
در جلسه اي با فعالين »بازاريابي ديجيتال« راهكارهاي 
ايجاد كانالي موثر، ارزان و در دس��ترس براي مشاغل 

به جاي پيامك بررسي و اجرايي خواهد شد.
 محمدجواد آذري جهرمي تصريح كرد: فعال س��قف 
مشخصي براي ارسال روزانه مشخص شد. دو پيشنهاد 
وجود دارد، اول اينكه باالتر از س��قف، ارسال نشود يا 
اينكه با تعرفه بيشتري محاسبه شود، اتخاذ تصميم در 
اين خصوص قانونا با كميسيون تنظيم مقررات است و 

تا يكشنبه هفته بعد نهايي خواهد شد.
وزير ارتباطات همچنين اعالم ك��رد: با توجه به عدم 
اقبال عمومي مردم، گران كردن تعرفه پيامك و قيمت 
سيم كارت از دستور كار خارج شد. تالش خواهيم كرد 
با اجرايي نمودن اين تصميم ها، بر معضل پيامك هاي 
مزاحم فائق آييم.اين در حالي است كه برخي كاربران از 
پيامك هاي تبليغاتي گله مند هستند كه از شماره هاي 
شخصي ارسال مي شود و از اپراتورها خواسته بودند كه 
اين شماره ها را مسدود كنند،  اما طبق گفته رگوالتوري 
مي بايست كاربر از شمار مذكور شكايت مي كرد تا پس 
از محرز ش��دن،  شماره مذكور مسدود مي شد،  حال با 

دستورالعمل جديد بدون شكايت شماره هايي كه اقدام 
به ارسال پيامك هاي تبليغاتي بكنند، مسدود مي شود .

بدين صورت كه طبق دس��تورالعملي كه به اپراتورها 
ارايه شده است شماره هايي كه تعداد پيامكشان از يك 
حدي بيشتر باشد يا چند روز قبل از ارسال پيامك هيچ 
تماس تلفني و اس��تفاده اينترنتي نداشته باشند،  در 
زمره شماره هايي قرار مي گيرند كه صرفا براي ارسال 
پيامك تبليغاتي از آن استفاده مي شود و اپراتور مجاز به 
مسدود كردن آن است . همچنين عالوه بر مسدود شدن 
سيم كارتي كه پيامك هاي تبليغاتي ارسال مي كند، 
 دارنده خط شناسايي مي ش��ود و تمامي شماره هاي 

شخص ارسال كننده نيز مسدود مي شود . 

  12 هزار سيم كارت در انتظار مسدودي 
حال با دستورالعمل وزير ارتباطات در سال گذشته 
و عزم اپراتورها و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي به نظر مي رسد در سال جاري شاهد كاهش 
چشمگير پيامك هاي تبليغاتي باشيم و همچنين از 
تعداد سيمكارت هاي بي هويت و نام نشان و مزاحم نيز 
كاسته شود، هرچند كه طبق گفته مسووالن سازمان 
تنظيم مقررات هيچ سيم كارت بي هويتي در شبكه 
فعال نيست،  اما به نظر مي رسد هنوز سيم كارت هايي 
كه نام و نشان آن مشخص نيست در شبكه ارتباطي 
كشور زنگ مي خورد، و اين افراد نيز با كالهبرداري 
ديگر كاربران پول هاي زي��ادي را به جيب مي زنند 

بطوري كه چندي پيش ريي��س پليس آگاهي ناجا 
به كاهش ۴۰ درصدي كالهبرداري كارت به كارت با 
مسدود كردن بيش از ۳۰۰۰ خط تلفن همراه، اشاره 
كرد و گفت: درصدد هستيم ۱۲ هزار خط ديگري كه 
در اين راستا فعاليت داشتند )سيم كارت هاي بي نام 

و نشان( را مسدود كنيم.
در پاي��ان ب��ا ع��زم ج��دي مس��ووالن ارتباط��ي و 
انتظامي كش��ور به نظر مي رس��د روز به روز از تعداد 
س��يم كارت هاي بي هويت و مزاحم كاس��ته شود و 
ديگر كاربران نه تنها در معرض فريب و مالباختگي 
 ق��رار نگيرند بلك��ه از حجم پيامك ه��اي تبليغاتي 

نيز كاسته شود .
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 افزايش فشار بر »گوگل« 
و »فيس بوك« در اروپا

ياهوني�وز| بس��ياري از كش��ورهاي اروپايي 
فشارهاي خود را روي فيس بوك و گوگل و ديگر 
شركت هاي فناوري امريكايي تشديد كرده اند تا 
آنها براي بلوكه كردن محتواي نامناس��ب بطور 

جدي تر اقدام كنند.
شبكه هاي اجتماعي امريكايي در زمينه مسدود 
كردن محتواي نژادپرستانه، تروريستي و حاوي 
هرزه نگاري چندان فعال نيستند و در اين زمينه 
جديت كافي به خرج نمي دهند. لذا دولت هاي 
كشورهاي مختلف جهان، آنها را براي حل اين 

مشكل زير فشار گذاشته اند.
انگليس از جمله كشورهايي است كه با تصويب 
قان��ون جديدي قصد دارد مديران ش��بكه هاي 
اجتماعي را كه محت��واي مذكور را پاك نكنند 
ب��ه پرداخت جريم��ه نق��دي يا فيلترش��دن 
سايت هايش��ان محكوم كند.از سوي ديگر يك 
كميته تخصصي در پارلم��ان اروپا به دنبال آن 
است كه قانوني را به تصويب برساند كه به موجب 
آن هر شركت اينترنتي تنها يك ساعت وقت دارد 
تا مطالب نامناسب و داراي محتواي تروريستي 
را پاك كن��د و در غير اين ص��ورت به پرداخت 
جريمه نقدي محكوم مي شود. ميزان اين جريمه 

مي تواند به ميلياردها دالر برسد.
وزير كشور انگليس در اين زمينه تصريح كرده 
كه ما ش��ركت هاي اينترنتي را ب��ه پاك كردن 
محتواي نامناسب موجود در آنها مجبور خواهيم 
كرد. استراليا، نيوزلند و برخي كشورهاي اروپايي 
 ديگ��ر نيز به دنب��ال اقدامات مش��ابهي در اين 

زمينه هستند.

 استخراج »بيت كوين« 
در چين ممنوع مي شود

رويترز| به نظر مي رس��د ك��ه چين قصد دارد 
استخراج بيت كوين را ممنوع اعالم كند.

اين روزها كه ب��ازار ارزهاي ديجيتال رمزنگاري 
شده همچون بيت كوين بسيار داغ و پر تب و تاب 
شده و بس��ياري از افراد با استخراج آنكه به بيت 
كوين ماينينگ معروف و موسوم است، توانسته اند 
تاكنون ثروت عظيمي را براي خود به دست آورده 

و كسب كنند.
اما بسياري از منتقدان و كارشناسان فعال در اين 
حوزه، همواره استخراج ارزهاي ديجيتال همچون 
بيت كوين از طريق ابررايانه ها را معادل و هم تراز 
با پول ش��ويي، پول كثيف و فرار مالياتي دانسته 
و همواره دولت هاي مختلف را تحت فش��ار قرار 
داده اند تا به منظور جلوگيري از چنين اقداماتي، 
جلوي استخراج بي رويه و آزادانه و بدون قانون و 
مقررات س��خت گيرانه بيت كوين و ارز رمزهاي 

مشابه آن را بگيرند.
حاال به نظر مي رسد كه دولت چين تصميم گرفته 
اس��ت كه اس��تخراج بيت كوين را تا زمان وضع 
مقررات و قوانين جديد و س��خت گيرانه اي كه 
بتواند به صورت كامل از پول شويي، كسب پول 
كثيف و ف��رار مالياتي جلوگيري كرده و فعاليت 
و مبدا و مقص��د دقيق جابه جاي��ي ارز رمزهاي 
استخراج ش��ده را تحت بررس��ي و بازبيني قرار 
دهد، ممنوع و متوقف اعالم كند.به گفته مقامات 
چيني فعال در كميسيون توسعه ملي و نظارت 
بر ارزهاي ديجيتال، اين اقدام به منظور افزايش 
شفافيت هاي مالي و جلوگيري از اقدامات نادرست 
از جابه جايي و تراكنش هاي پولي صورت گرفته 

است و به احتمال زياد اجرايي خواهد شد.
الزم به ذكر است كه ارزهاي ديجيتال رمزنگاري 
ش��ده از س��ال ۲۰۱۷ ميالدي تاكن��ون تحت 
بررس��ي هاي دقيق و موش��كافانه اي از س��وي 

نهادهاي نظارتي در چين قرار گرفته است.
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يو اس آ تودي| سازمان فضايي اروپا اعالم كرده نخستين 
تصوير از افق رويداد سياهچاله را برابر با ۱۰ آوريل منتشر 
مي كند. سازمان فضايي اروپا قرار است امروز ساعت ۱۳ به 
وقت گرينويچ نخستين تصوير از افق رويداد يك سياهچاله 

را منتشر كند. 
اين تصوير به ابرسياهچاله Sagittarius A تعلق دارد 
كه در مركز كهكش��ان راه ش��يري ق��رار دارد.از آنجا كه 
سياهچاله ها سياه هس��تند، نامرئي نيز به نظر مي رسند 
بنابراين هيچ يك از تلسكوپ هاي ساخت انسان نمي تواند 
آنها را رصد كند. عالوه بر آن س��ياهچاله ها جاذبه بسيار 
قدرتمندي دارند كه اجازه گريز به هيچ شيء را نمي دهند. 
در اين سياه چاله ها اش��عه هاي الكترومغناطيس مانند 
اش��عه ايكس، مادون قرمز، نور مرئي و امواج راديويي نيز 
وجود دارد. اين پرتوها سبب مي شوند انسان بتواند اجسام 
را شناسايي كند. به همين دليل عكاسي از سياهچاله كار 
ساده اي نيست. در كنار آن بايد اضافه كرد اين سياهچاله ها 
در فاصله اي بسيار دور و حدود ۲۵ هزار سال نوري از زمين 
قرار دارند.هرچند با توجه به آنچه گفته شد ممكن است 
انسان قادر به مشاهده سياهچاله نباشد اما مي توان از »افق 
رويداد« يك س��ياهچاله عكاسي كرد.ستارگان در مركز 

كهكشان راه شيري با سرعتي حدود ۱۰۰ هزار كيلومتر در 
ساعت چرخش مي كنند و اين بدان معناست كه در مركز 
كهكشان، ماده اي بسيار چگال و با جرمي حدود ۴ ميليون 
برابر جرم خورشيد وجود دارد. تنها اطالعاتي كه مي توانيم 
از مركز كهكشان به دست آوريم، يك منبع امواج راديويي 
 )Sagittarius A( اس��ت كه از جرمي به نام كمان-اي
نام دارد. اين امواج راديويي بسيار ريز و داراي طول موجي 
كمتر از ميلي متر است و احتمااًل به خاطر خروج گازهاي 
داغي كه به داخل سياهچاله فرو مي روند ايجاد مي شود. اين 
نقطه »عدم بازگشت« در سياهچاله كه سرعت گريز در آن 
باالتر از سرعت نور است، »افق رويداد« ناميده مي شود. افق 
رويداد نقطه غير قابل بازگشت در نزديكي سياهچاله است.

انتشار نخستين تصوير از افق رويداد سياهچاله
اس�پيس| »آژانس فضايي ژاپن« قصد دارد با كمك 

ربات ها يك پايگاه در ماه بسازد.
»آژانس فضايي ژاپن« اخيراً اعالم كرده كه قصد دارد 
با كمك ربات ه��ا پايگاهي در ماه بس��ازد زيرا ربات ها 
به صورت خودمختار و بدون نظارت مس��تقيم انسان 

مي توانند اين كار را انجام دهند.
حدود سه سال است كه پژوهشگران در حال تالش براي 
تحقق اين رويا هستند. اين پروژه همكاري ميان آژانس 
كاوش هاي هوافضاي ژاپن يا جاكسا و سه دانشگاه ژاپن 
يعني »موسس��ه فناوري Shibaura«، »دانش��گاه 

الكترو ارتباطات« و »دانشگاه كيوتو« است.
اخيرا ط��ي اين همكاري پژوهش��گران آزمايش��ي را 
در زمينه س��اخت و س��از خودكار در پايگاه آزمايشي 

“Kajima Seisho “ انجام دادند.
مقامات جاكسا اخيراً در بيانيه اي اعالم كردند كه طي 
اين آزمايش ها آنها از يك “بكهو لودر “ ۷ تني خودكار 
به منظور تمرين براي استفاده از ربات ها براي ساخت 

پايگاه در ماه استفاده كردند.
طي اين آزمايش ها، آنها بكهو خودكار را در مكاني قرار 
داده و و از راه دور آن را كنترل كردند. عمليات هايي كه 
نياز به مديريت بهتر داشتند با كنترل از راه دور توسط 
انسان انجام مي شد. بكهو مذكور با ابزار فوق پيشرفته و 
كنسول كنترل اتوماتيك از راه دور كنترل مي شد. بدنه 
اين بكهو لودر از ابزارهايي س��اخته شده است كه از آن 
در برابر برخورد شهاب سنگ و برخي اشعه ها محفظت 
مي كند.بكهولودر نوعي تراكتور مجهز به بيل جلو به نام 
)Loader( و بيل عقب به نام )BackHoe( است. اين 
دستگاه در اندازه ها و مدل هاي كوچك و بزرگ مناسب 
ب��راي كار در م��زارع و كارهاي عمراني و س��اختماني 

طراحي شده است.البته ساخت يك پايگاه در ماه تنها 
برنامه آژانس فضايي ژاپن نيست بلكه اين آژانس اواسط 
ماه مارس س��ال جاي نيز اعالم كرد براي ساخت يك 
ماهنورد با شركت خودروسازي تويوتا همكاري كرده 
اس��ت. همكاري تويوتا و جاكسا به ساخت كاوشگري 
منجر خواهد ش��د كه قادر به اع��زام فضانوردان به ماه 
بدون نياز به لباس مخصوص اس��ت. اين ماه نورد قادر 
خواهد بود ۱۰ هزار كيلومتر از سطح ماه را كاوش كند و 
جاكسا قصد دارد اين فضاپيما را در سال ۲۰۲۹ ميالدي 
احتمااًل سوار بر موشك »ژاپن-V« راهي فضا كند كه 
ماه پيما شش ماه بعد از پرتاب نيز به ماه خواهد رسيد.

جاكس��ا اعالم كرده كه اين ماه نوردهاي سرنشين دار 
داراي كابين هاي��ي خواهند بود كه به كاوش��گر اجازه 
حمل فضانوردان در مس��افتي وس��يع در سطح ماه را 

مي دهد.
در كانس��پت ماه نورد طراحي شده توسط تويوتا آمده 
اس��ت كه اين ماه نورد براي حمل دو فضانورد طراحي 
شده اس��ت و از انرژي خورش��يدي و فناوري سوخت 

سلولي براي حركت استفاده خواهد كرد.
جاكسا برنامه ريزي كرده كه انسان ها را در دهه ۲۰۳۰ 

ميالدي به ماه اعزام كند.

ربات ها در ماه پايگاه مي سازند  عرضه آزمايشي نسخه »اج«

ياهونيوز| مايكروسافت نسخه تازه مرورگر »اج« خود را 
بر مبناي موتور پايه كروميوم طراحي و عرضه كرده است. 

اين نسخه بطور آزمايشي طراحي و عرضه شده است.
اين نسخه از »اج« براي سيستم عامل ويندوز ۱۰ طراحي 
شده اس��ت و از ظاهري كامال جديد و متفاوت برخوردار 
است.قرار است نسخه آزمايشي مذكور هر روز به روز شده 
و هر بار امكانات تازه اي به آن افزوده شده و برخي مشكالت 

و نقص هاي فني آن برطرف شود.
نس��خه بتاي تثبيت ش��ده اج در آين��ده نزديك عرضه 
مي ش��ود. اما هنوز مش��خص نيست نس��خه كامل اين 
مرورگر چه زماني در دسترس عالقه مندان قرار مي گيرد. 
استفاده از موتور متن باز كروميوم باعث شده اين مرورگر با 
بسياري از سرويس هاي و نرم افزارهاي جانبي و نيز برخي 
سرويس هاي ديگر مايكروسافت مانند ويندوز ديفندر 
اسمارت اسكرين، بينگ و مايكروسافت نيوز سازگاري 

بيشتري داشته باشد.
اين تغيير سازگاري اج با افزونه هاي مرورگر كروم را نيز 
ممكن مي كند. همچنين مي توان اطالعات و داده هاي دو 
مرورگر را نيز به همين شيوه با يكديگر ادغام و همگام كرد. 
همچنين حالت تاريك براي استفاده از مرورگر اج در شب 

نيز در نظر گرفته شده است.

رويداد



11 بنگاهها

رييس ستاد تنظيم بازار كشور:

نتايج آزمون  هاي استاندارد سطح تشعشعات مخابراتي منتشر شد

تامين نامحدود كاال براي مناطق سيل زده

هيچقيمتيدرماهمباركرمضانافزايشنمييابد

بررسي سطح مجاز امواج الكترومغناطيسي آنتن هاي مخابراتي 

گروهبنگاهها| 
موضوعي ذيل عن��وان »نظارت دقيق« ب��ر بازارهاي 
مصرفي كش��ورمان يكي از مطالباتي است كه اقشار 
مختلف مردمي هم��واره در مواجهه با دامنه وس��يع 
گراني ه��ا، س��ودجويي ها و... درب��اره آن صحب��ت 
مي كنند. مطالباتي كه تحقق بخش هايي از آن در گرو 
فعاليت هايي است كه س��تاد تنظيم بازار براي دفاع از 
حقوق مصرف كنندگان در دس��تور كار قرار مي دهد. 
در واقع آرامش بازار، تأمين كاالهاي ضروري و كنترل 
قيمت از جمله وظايف بنياديني كه ستادهاي تنظيم 
بازار در اقصي نقاط كشورمان تالش مي كنند تا زمينه 

تحقق آنها را فراهم كنند. 
هر ساله با نزديك شدن به ايام خاصي چون عيد نوروز، 
ماه رمضان و... دغدغه هاي عمومي در خصوص گراني 
و سودجويي ابعاد و زواياي گسترده تري پيدا مي كند؛ 
دوره اي كه برخي از فروشندگان با استفاده از افزايش 
دامنه تقاضا و درخواس��ت هاي عمومي براي مصرف 
برخي اق��الم خاص، اقدام ب��ه افزايش قيمت اجناس 
مي كنند. در واكنش به يك چنين ش��رايطي رييس 
ستاد تنظيم بازار كشور با اشاره به تامين نامحدود كاالي 
اساسي مناطق سيل زده، گفت: قيمت هيچ كااليي در 

ماه مبارك رمضان افزايش نمي يابد.
عباس قبادي رييس ستاد تنظيم بازار كشور در حاشيه 
دومين جلسه س��تاد تنظيم بازار در سال ۹۸ در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به تامين كاالهاي مصرفي مردم 
با توجه به نزديك بودن ب��ه ماه مبارك رمضان گفت: 
براي تامين كاال ه��اي مورد نياز م��اه مبارك رمضان 
برنامه ريزي هايي صورت گرفته است و هيچ مشكلي 

در تامين و توزيع كاالي مصرفي مردم وجود ندارد.
قبادي با بيان اينكه قيمت هيچ كااليي در ماه مبارك 
رمضان افزاي��ش نمي يابد، در تش��ريح حمايت هاي 
صورت گرفته از مناطق س��يل زده، گف��ت: كاال هاي 
مصرفي مانند آرد، برنج، روغن، شكر، گوشت و... براي 
مناطق سيل زده به صورت نامحدود تامين و به استان ها 
تحويل داده مي شود تا در ايام ماه مبارك، شهروندان با 
مشكلي مواجه نباشند. رييس ستاد تنظيم بازار كشور 
در خص��وص قيمت مصوب كااله��اي مصرفي اظهار 
كرد: در س��ايت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان قيمت هاي مصوب مرغ، گوشت، شكر 

و... وجود دارد. س��تاد تنظيم بازار ب��ا همكاري وزارت 
جهاد كش��اورزي هر روز محصوالت مورد نياز مردم را 
در ميادين ميوه و تره بار كشور با قيمت مصوب توزيع 
مي كند و قرار شد براي رفاه حال مردم با عرضه بيشتر 

محصوالت قيمت ها را كنترل كنيم.

    قيمت مرغ كيلويي ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است
وي درباره افزايش قيمت مرغ در بازار گفت: قيمت مرغ 
كيلويي ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و همكاران وزارت 
جهاد كش��اورزي روزانه حدود ۱۲۵۰ ت��ن مرغ را در 
ميادين اصلي ميوه و تره بار شهر تهران توزيع مي كنند، 
ولي ميانگين قيمت كشوري مرغ كيلويي حدود ۱۲ 
هزار و ۳۰۰ تومان است كه اين قيمت مورد قبول ستاد 
تنظيم بازار قرار نگرفت و قرار شد با عرضه بيشتر، قيمت 

مرغ كاهش پيدا كند.
قبادي ادامه داد: مرغ به وفور در فروشگاه ها و ميادين 
ش��هر وجود دارد و براي دريافت آن صفي وجود ندارد 
البته قبول داريم كه ممكن است برخي فروشگاه ها به 
قيمت باالتر از مصوب فروش داشته باشند، اما با عرضه 
گسترده اي كه صورت مي گيرد با روند كاهشي قيمت 
مرغ در بازار مواجه مي شويم.رييس ستاد تنظيم بازار 
كشور در خصوص قيمت شكر گفت: هم اكنون قيمت 
اين محصول در محدوده قيمت مصوب سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان قرار داد و مقرر شد شركت بازرگاني 
دولتي، شكر را به صورت گسترده توزيع كند تا قيمت 
آن متعادل شود. وي تصريح كرد: براي تأمين شكر مورد 
نياز زولبيا و باميه در ماه مبارك رمضان نيز تصميمات 
خوبي گرفته ش��ده اس��ت و اميدواريم تأمين و توزيع 
مواد پروتئيني و كاال هاي مورد نياز مردم در ماه مبارك 
رمضان به گونه اي انجام شود كه بازار در اين ماه مبارك 

شرايط خوبي داشته باشد.
قبادي در خصوص قيمت گوش��ت گف��ت: ميانگين 
كشوري قيمت گوشت كيلويي ۹۰ هزار تومان است 

كه براساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود.
رييس س��تاد تنظيم بازار كش��ور در پاس��خ به اين 
پرس��ش كه حذف ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني براي 
واردات گوش��ت و جايگزيني آن ب��ا ارز نيمايي چه 
تأثيري در قيمت گوشت قرمز در بازار آزاد دارد گفت: 
۱۰ درصد از گوشت قرمز كشور از محل واردات و ۹۰ 

درصد ديگر از توليد داخل تأمين مي شود بنابراين، 
اين ۱۰ درص��د نمي تواند در قيمت ۹۰ درصد توليد 
داخل تأثير آنچناني داشته باشد. البته بخش توليد 
هزينه هاي خ��ود را مطرح مي كند ك��ه بايد آن را از 

وزارت جهاد كشاورزي جويا شد.

۱۰ درصد گوشت وارداتي براي فرآوري
به صنعت داده مي شود

وي تصريح كرد: بخشي از ۱۰ درصد گوشت وارداتي 
براي ف��رآوري ب��ه صنع��ت داده و بخش��ي ديگر در 
فروش��گاه ها عرضه مي ش��د كه موجب رانت، فساد و 
مشكالتي شده بود از اين رو تصميم گرفتيم اين بخش 
از گوش��ت وارداتي را به جاي فروش��گاه ها در جامعه 
هدف ميان كاركن��ان دولت توزيع كني��م كه در ايام 

منتهي به شب عيد انجام شد البته كساني كه شب عيد 
موفق نشدند گوشت را دريافت كنند تا پايان فروردين 
مي توانند با همان قيمت قبل��ي، آن را دريافت كنند.

قبادي افزود: اختصاص ارز نيمايي براي واردات گوشت 
قرمز، مصوبه اسفند دولت است كه از امسال آغاز شده 
و نخستين محموله آن نيز به كش��ور وارد شده است.

وي گفت: بعد از ممنوعي��ت صادرات پياز، قيمت اين 
محصول تعديل شده و هم اكنون در ميادين ميوه و تره 
بار كيلويي حدود ۵ هزار تومان به فروش مي رسد كه 

اين قيمت هم كاهش خواهد يافت.

 گوجه فرنگي كيلويي ۶  هزار تومان 
دبير س��تاد تنظيم بازار درباره قيم��ت گوجه فرنگي 
گفت: براساس گزارشي كه سازمان حمايت در جلسه 

اراي��ه كرده گوجه فرنگي كيلويي ۶ هزار تومان عرضه 
مي ش��ود بايد منافع توليدكنن��ده را هم لحاظ كنيم، 
زيرا توليدكنندگان در اس��تان هاي جنوبي گوجه را با 
احتساب هزينه توليد، بس��ته بندي، سورت و هزينه 
حمل و نقل كمتر از ۳ هزار تومان عرضه مي كردند كه 
واقعًا در آس��تانه زيان قرار گرفته اند. قبادي ادامه داد: 
هموطنان اگر تخلفي در توزيع ديدند مي توانند با شماره 
۱۲۴ تماس بگيرند و مطمئن باش��ند كه با متخلفان 
برخورد جدي مي شود.وي گفت: شايد به علت متوازن 
نبودن توليد و عرضه، فردي بخواهد كااليي را گران تر 
بفروشد و ما منكر تخلف در بازار نيستيم، اما اگر بخواهيم 
اين تخلف را به كل صنف يا صنعت تعميم دهيم قضاوت 
درستي نيست ضمن اينكه سازمان حمايت و بازرسي 

اصناف نيز به شدت با اين تخلف برخورد مي كند.

گروهي از پژوهشگران كشورمان در دانشگاه فردوسي 
مشهد نتايج آزمون  هاي استاندارد سطح تشعشعات 
برخ��ي از آنتن  ه��اي BTS را منتش��ر كرده  اند كه با 
بررس��ي ابعاد و زواياي گوناگون آن مي توان پاسخي 
براي اين پرسش كليدي يافت كه آيا اثرهاي كوتاه  مدت 
تشعشعات آنتن  هاي مخابراتي براي انسان خطري دارد 
يا نه؟ با وجود نقش انكارناپذير ارتباطات بي  س��يم در 
افزايش كيفيت زندگي افراد، همواره بحث هاي زيادي 
درباره اثرهاي اين امواج الكترومغناطيسي بر سالمت 
انسان وجود داشته است. پژوهشگران همواره تالش 
كرده  اند از ايمني اين نوع تجهيزات براي سالمت عموم 
مطمئن شوند. در اين ميان، شايد يكي از تجهيزات مهم  
بحث برانگيزي كه پيوسته توجه زيادي را به خود جلب 

كرده، ايستگاه هاي مخابراتي تلفن همراه بوده اند.
از دي��دگاه بين الملل��ي، تنها نهاد ناظر بر س��المت و 
ايمني مردم دربرابر ميدان  هاي الكترومغناطيس��ي، 
س��ازمان بهداشت جهاني )WHO( اس��ت. در اين 
سازمان، هياتي با نام »كميسيون بين المللي حفاظت 
دربراب��ر تشعش��عات يونيزه  كنن��ده« ي��ا به  اختصار 
ICNRIP مسوول بررسي علمي اثرهاي ميدان  هاي 
الكترومغناطيس��ي روي س��المت افراد است. بنابر 
دس��تورالعمل  هاي ICNIRP، قرارگيري درمعرض 
سطوح بااليي از تشعشعات الكترومغناطيسي مي تواند 
موجب ُبروز عوارضي مانن��د افزايش دماي بدن افراد 
شود؛ به همين دليل، اين كميسيون برآن شد مقادير 
مرجعي به عنوان استاندارد سطح تشعشعات دريافتي 
بدن انسان تعريف كند. اين مقادير پارامترهاي مختلفي 
را دربرمي گيرد ك��ه در ميان آنها، مي ت��وان به توان 
مصرفي و بهره تقويت آنتن  ها، سيس��تم كنترل توان 
تطبيقي در ايستگاه مخابراتي و شرايط محيطي محل 

نصب ايستگاه ها اشاره كرد.

 كاهش زمان اندازه  گيري 
ميدان الكترومغناطيسي دكل  هاي مخابراتي 

به  تازگي گروهي از پژوهش��گران كش��ورمان در دانشگاه 
فردوسي مش��هد، براي بررسي سطح تشعشعات ناشي از 
ميدان مغناطيسي دكل  هاي مخابراتي تلفن  هاي همراه 
مطابق اس��تانداردهاي بين المللي، برخ��ي آزمايش  ها را 
انجام داده اند. در اين آزمايش  ها كه در پرديس دانش��گاه 
فردوسي انجام گرفت، سطح تشعشعات هم در فضاي بسته 
و هم فضاي آزاد اندازه  گيري و نتايج با دس��تورالعمل  هاي 

ICNIRP و نيز استاندارد ۸۵۶۷ مقايسه شد.
گفتني است اين دانشگاه به پنج ايستگاه واقع در فضاي باز 
)ميكروسل( و دو ايستگاه واقع در فضاي بسته )پيكوسل( 
مجهز اس��ت.تاكنون پژوهش هاي زيادي درزمينه سطح 
تشعشعات ايستگاه هاي ميكروسل و ماكروسل نصب  شده 
در فضاي آزاد انجام شده است؛ با اين حال، پژوهش ها درباره 

سطح تشعشعات مجاز در ايستگاه هاي منصوب در فضاهاي 
داخلي بسيار محدود بوده است.

 خطر تشعشعات الكترومغناطيسي براي انسان از 
كجا نشأت مي گيرد؟

خطرهاي كوتاه  مدت ش��امل افزايش حرارت بدن به  علت 
تلفات ميدان الكترومغناطيس��ي در محيط بدن اس��ت. 
ICNIRP  شاخصي به نام نرخ ويژه جذب )SAR( تعريف 
كرده كه درحقيقت، ميزان انرژي جذب  شده در واحد جرم 
بافت هاي بدن انسان است. بنابر دستورالعمل اين كميسيون، 
ميزان توان تشعشع  يافته از تجهيزات بي  سيم بايد به  حدي 
اندك باشد كه شاخص SAR مربوط به آنها از آستانه مجاز 
 SAR تعريف  شده تجاوز نكند. مقدار آستانه بين المللي مجاز
براي كل بدن انسان در فركانس   كاري ۱۰۰ كيلوهرتز تا ۳۰۰ 
گيگاهرتز، برابر با ۰.۰۸ وات بر كيلوگرم تعيين شده و مقادير 

بيشتر از اين آستانه مجاز براي سالمتي انسان مضر شناخته 
شده   اس��ت. بنابراين، تمامي اپراتورهاي تلفن  هاي همراه 
بايد توان آنتن  هاي BTS خود را به  گونه  اي تنظيم كنند كه 
تشعشعات آنها از اين حد تجاوز نكند.باوجوداين، مشكل اينجا 
اس��ت كه اندازه  گيري شاخص SAR براي كل بدن انسان، 
امري مشكل است و انجام آن مستلزم استفاده از دستگاه هاي 
اندازه  گيري پيچيده و گران  قيمتي است كه بايد در مجاورت 
آنتن  ه��اي مخابراتي نصب و بهره برداري ش��وند. از اين رو، 
معم��وال اندازه  گيري  هاي مربوط به اين ش��اخص فقط در 
محيط آزمايشگاه هاي ويژه انجام مي گيرد. در جدول زير، حد 
آستانه مجاز براي شدت ميدان الكترومغناطيسي براساس 

فركانس  هاي كاربري اپراتورهاي تلفن همراه آمده است.

 نتايج عملي حاص�ل از آزمايش  هاي ميداني 
چگونه بوده است؟

همانطوركه پيش  تر اش��اره كرديم، از مجموع هفت آنتن 
BTS موجود در پرديس دانش��گاه فردوسي، پنج آنتن در 
فضاي آزاد و دو آنتن در فضاي داخلي ساختمان دانشكده 
مهندسي نصب شده    اند. آنتن  هاي فضاي آزاد همگي روي 
دكل  هايي با ارتفاع ۲۴ تا ۳۰ متر از سطح زمين   نصب شده   كه 
اپراتورهاي مختلف برخي از اين دكل  ها را به  صورت اشتراكي 
بهره  برداري كرده  اند. تمامي آنتن  هاي فضاي آزاد براي ارايه 
خدمات GSM و UMTS و LTE طراحي شده  اند؛ درحالي 
كه آنتن  هاي داخلي، فقط مي توانند سرويس GSM را با 
هدف بهبود كيفيت تماس  هاي صوتي در شبكه پرترافيك 
ساختمان دانشكده را ارايه دهند. گفتني است در محيط 
فضاي داخلي دانشكده عالوه  بر دو آنتن   BTS اشاره   شده، 
بيش از ۶۰ آنتن واي  فاي در حال كار در فركانس كاري ۲.۴ 
گيگاهرتز نيز مستقر هستند. تمامي آزمايش  ها را ابزارهاي 
دقيق و در ساعات پرترافيك شبكه مخابرات )بين ۹ صبح تا 

۳ بعدازظهر( انجام داده اند. 

 س�طح ميدان الكتريك�ي دريافتي در چهار 
آنتن BTS نصب شده در فضاي آزاد

همانطورك��ه مي  بيني��د تمام��ي مقادير ثبت  ش��ده 
پژوهشگران در محدوده آس��تانه مجاز ICNIRP قرار 
گرفته  ان��د. نتايج حاكي از آن اس��ت ك��ه به  دليل نبود 
ساختمان هاي اداري و مس��كوني   در فواصل غيرمجاز 
دربرابر آنتن  هاي BTS، انتظارات مربوط به اين استاندارد 

به  خوبي برآورده شده است.
نتايج حاص��ل از آزمايش  هاي ميداني درزمينه دو خط 
RX يكي از آنتن  هاي فضاي داخلي دانشكده نيز در شكل 

زير آمده است: 

 نتايج آزمايش هاي ميداني
نتايج گوي��اي اين واقعيت اس��ت كه حداكث��ر مقدار 
مشاهده  شده براي شدت ميدان الكترومغناطيسي در 
فضاي بسته به ميزان ۱۶ ولت بر متر بوده است. باتوجه به 
اينكه سطح فركانس كاري آنتن  ها ۹۰۰ مگاهرتز بوده؛ 
پس، مي توان نتيجه گرفت حداكثر ش��دت تشعش��ع 
دريافتي در محل، نهايتا ۴۰ درصد از حد مجاز تعريف شده 
در ICNIRP بوده است.اين مطالعه موردي نشان مي دهد 
سطح تشعشعات دريافتي از چند ايستگاه مخابراتي نمونه 
نصب شده در فضاي آزاد نهايتا به ۳ ولت برمتر )معادل ۷ 
درصد آستانه مجاز( و در فضاي داخلي ساختمان حداكثر 
به ۱۶ ولت برمتر )معادل ۴۰ درصد آستانه مجاز( مي رسد. 
بدين ترتيب، مطابق دستورالعمل هاي ICNRIP، اثرهاي 
كوتاه  مدت تشعشعات اين آنتن  هاي مخابراتي براي انسان 
خطري نخواهد داشت. هرچند به نظر مي رسد قضاوت 
صحيح درباره وضعيت كلي سطح تشعشعات آنتن هاي 
مخابراتي و تحليل آثار آن روي سالمت افراد جامعه، به 
انجام مطالعات مشابه بيشتر درمحدوده ايستگاه هاي 

فعال در سطح كشور منوط باشد. 

پرداخت خسارت سيل 95 و 97 به كشاورزان خوزستان 
خوزس�تان| وزير كش��ور در اهواز گفت: خس��ارت معوق همه 
كش��اورزان خوزستان به سبب وقوع سيل س��ال هاي ۹۵ و ۹۷ تا 

چهارشنبه به آنان پرداخت مي شود.
عبدالرضا رحماني فضلي در گفت وگو با ش��بكه خبر اظهار كرد: از 
دوشنبه پرداخت خسارت هاي كشاورزي به تدريج آغاز شده و همه 

دستگاه ها موظف شده اند خسارت ها را برآورد كنند.
وي با اشاره به اينكه در بحث منابع جبران خسارت ها بايد از تسهيالت 
بانك ها استفاده كنيم ادامه داد: همچنين دستگاه هاي متولي بايد با اولويت مناطق سيل زده بخشي 
از بودجه سال ۹۸ را به اين منظور اختصاص دهند ضمن آنكه صحبت هايي نيز با مقام معظم رهبري 
ش��ده تا اعتبار الزم از محل صندوق توسعه ملي تامين شود.وزير كشور در خصوص تامين امنيت 
 نقاط سيل زده گفت: پس از حادثه ميزان سرقت بسيار كاهش يافته و تقريبا هيچ سرقتي در مناطق 
سيل زده گزارش نشده و نيروهاي امنيتي و انتظامي هم مراقب هستند و جاي هيچ نگراني نيست. 
وي گفت: استان خوزستان ۱۱ س��د دارد كه به غير از سد دز و شهيد عباسپور، بقيه بعد از انقالب 
ساخته شده اند، اگر اين سدها نبود خوزستان در اين حادثه سيل به درياچه اي بزرگ تبديل مي شد.

رحماني فضلي يادآور شد: بيش از ۱۸ ميليارد متر مكعب آب پشت سدهاي خوزستان ذخيره شده 
است كه اگر اين سدها ساخته نشده بود اين حجم آب خسارت هاي عظيمي برجا مي گذاشت.

اجراي طرح وكيل توريست براي اولين بار در يزداقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از خسارات
مركزي| فرماندار ساوه در جلسه مديريت بحران شهرستان ساوه كه در 
پي وقوع سيل در برخي از مناطق كشور برگزار شد گفت: حجم آب ذخيره 

شده سد الغدير ساوه به يكصد ميليون متر مكعب رسيد.
به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي ميرزايي 
فرماندار شهرستان س��اوه با اشاره به ش��دت بارش ها و آمادگي كامل 
دستگاه هاي اجرايي ساوه با اشاره به خبر فوق افزود: هم اكنون دبي ورودي 
آب به سد الغدير ساوه ۴۵۰ متر مكعب بر ثانيه است و كل حجم مخزن به 
۱۰۰ ميليون متر مكعب رسيده است.وي در خصوص خسارت هاي ناشي از سيل گفت: برآورد ميزان 
دقيق خسارت هاي ناشي از سيالب هاي اخير نياز به كارشناسي دقيق مديران در شهرستان دارد ولي 
پيش بيني مي شود در حدود ۴۰ ميليارد تومان به تاسيسات، را ه ها، ابنيه و عمارات خسارت وارد شده 
است.فرماندار ساوه با اشاره به بسته شدن مسيرهاي ارتباطي ساوه تصريح كرد: به دليل نشست پل 
هفت دهنه در مسير سد ساوه و همچنين ريزش كوه در راه ارتباطي حريقان و ورگبار بخش نوبران 
اين مسير همچنان مسدود است.عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري استان مركزي 
نيز در اين جلسه گفت: با توجه به اينكه آب شرب شهر ساوه از سد الغدير تامين مي شود، هم اكنون با 
توجه به سيالبي شدن آب و همچنين وجود خطر آسيب به شبكه انتقال آب شهر ساوه، انجام اقدامات 

پيشگيرانه مي تواند از ورود خسارات به تاسيسات آب جلوگيري كند.

يزد| رييس كانون وكالي دادگستري استان يزد با اشاره به اينكه كانون 
وكالي دادگستري استان يزد براي دفاع از حقوق گردشگران خارجي كه 
وارد يزد مي شوند آمادگي كامل دارد، گفت: طرح وكيل توريست براي 

اولين بار در يزد اجرا مي شود .
به گزارش ايسنا »محمدحسين جعفري« با بيان اينكه كانون وكالي 
دادگستري استان يزد براي دفاع از حقوق گردشگران خارجي كه وارد يزد 
مي شوند آمادگي كامل دارد، اظهار كرد: در قالب اين طرح توريست هايي 
كه ايران را به عنوان مقصد گردش��گري خود انتخاب كرده اند با آرامش خيال به بازديد و گردش از 
شهرها و مكان هاي تاريخي و تفريحي مي پردازند بدون اينكه دغدغه اي در خصوص تعرض هايي از 
جمله تعرض اقتصادي داشته باشند، چرا كه آنها براي دريافت خدمات حقوقي يك وكيل به صورت 
رايگان همراه با خود دارند .وي افزود: با اجراي اين طرح شاهد افزايش حضور گردشگران و نيز آرامش 
خاطر بيشتر گردش��گراني خواهيم بود كه يزد و ايران را براي سفر انتخاب كرده اند .رييس كانون 
وكالي دادگستري استان يزد با اشاره به اينكه توسعه روابط و همكاري هاي متقابل با اداره كل ميراث 
فرهنگي يزد يكي از اهداف كانون است كه با توجه به جهاني شدن شهر يزد به منظور حمايت از صنعت 
گردشگري صورت مي گيرد، گفت: هم انديشي و برنامه ريزي براي سي و دومين همايش اتحاديه 

سراسري كانون هاي وكالي دادگستري ايران يكي ديگر از مباحث مطرح شده در اين جلسه بود .
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ويژه

 مهر تاييد وزير ارتباطات 
بر تخلف ايرانسل

 sms-cb در حالي كه بنا بود اپراتورها از سيس��تم
در مواقع بحراني استفاده كنند، ايرانسل در اقدامي 
غيرقانوني از اين سيستم براي تبليغات استفاده كرده 
است كه واكنش وزير ارتباطات را هم در پي داشت. 
به گزارش »تعادل«، پس از وقوع سيل در تعطيالت 
نوروز سال جاري بود كه محمدجواد آذري جهرمي، 
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات در توييتر خود 
نوشت: »ستاره، مربع ها براي خدمت به مردم طراحي 
شده اند نه خالي كردن جيب آنها با بخت آزمايي ها، از 
مديران اپراتورها خواستم يك سرويس ستاره مربع 
رايگان براي نهادهاي امدادي راه اندازي كنند تا اين 
نهادها بتوانند به صورت منطقه اي و به لحظه از نياز 

خدماتي آسيب ديدگان آگاهي پيدا كنند.«
حال اما يكي از كاربران ايرانسل تصويري را منتشر 
كرده كه بر اساس آن اين اپراتور از اين سرويس 
سوءاستفاده و براي تبليغات استفاده كرده است 
كه اين اق��دام واكنش وزير ارتباط��ات را در پي 
داشته، بطوري كه وي اعالم كرده كه شواهد ارايه 
ش��ده روشن و تخلف آشكار اس��ت. هم برخورد 

مي كنيم و هم متوقف.

چهره هاي استاني

اخبار شهرستان ها

افزايش قيمت بليت قطار 
شهري مشهد

مشهد|مديرعامل ش��ركت بهره  برداري قطار 
شهري مش��هد گفت: بليت قطار ش��هري از ۲۳ 
فروردي��ن ۱۵۰ توم��ان گران مي ش��ود. وحيد 
مبين مقدم در اين رابطه گفت: طبق مصوبه شوراي 
اسالمي شهر كه در اواخر سال گذشته به تصويب 
رسيد، هزينه بهاي بليت خط يك و دو قطارشهري 
مشهد از ۲۳ فروردين ۹۸، از ۶۵۰ تومان به ۸۰۰ 
تومان افزاي��ش پيدا خواهد ك��رد. وي افزود: در 
راستاي افزايش قيمت بهاي خدمات، هزينه بليت 

تك سفره نيز ۱۲۰۰ تومان خواهد شد.

استفاده از تمامي ظرفيت ها 
براي كمك به آسيب ديدگان

 مديرعام��ل بانك رفاه كارگ��ران گفت: با توجه به 
وقوع سيالب هاي اخير و در پي ابالغيه هاي بانك 
مركزي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدامات 
مربوط به خدمت رس��اني به استان هاي سيل زده 
را از روزهاي آغازين س��ال ۹۸ شروع كرده ايم كه 

همچنان ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، دكتر 
محمد علي س��هماني مديرعامل اي��ن بانك طي 
س��خناني از حضور مس��تمر و اثربخش بانك رفاه 
كارگران در ياري رساني به هموطنان سيل زده خبر 
داد و گفت: بانك رفاه به عنوان يك بانك اجتماعي 
در راستاي ايفاي مسووليت هاي اجتماعي حوادث 
و اتفاقات مربوط به س��يالب هاي اخير در برخي از 
استان ها را به دقت زيرنظر دارد. لذا با توجه به حوزه 
كاري اقداماتي را تا به حال انجام داده و برنامه هايي 

نيز در دست اقدام دارد.
دكتر س��هماني با بيان اينكه بانك رفاه براي اينكه 
در مسير كمك رساني به استان هاي آسيب ديده و 
هموطنان نيازمند بتواند بيشترين و بهترين نتيجه را 
كسب كند اقدام به تشكيل كميته بحران سيل كرده 
است تا بتواند با بررسي و نحوه كمك رساني بانك، 
اقدامات آتي را به شكل اثربخش مديريت كند گفت: 
بانك رفاه از تمامي ظرفيت ها و زيرساخت هاي خود 
استفاده مي كند تا به هموطنان آسيب ديده كمك 
رساني كند. وي بر بررسي و تجزيه و تحليل دقيق 
ميزان آسيب هاي وارده در استان هاي درگير تأكيد 
كرد و گفت: طي روزهاي آتي بايد با بررسي دقيق 
ميزان آسيب ها را برآورد كرده و متناسب با نيازها، 
اقدامات الزم را انجام دهيم. دكتر سهماني بر لزوم 
مش��اركت جدي تمامي اركان بانك در اين اقدام 
خبر داد و گفت: كش��ور هم اكن��ون در يك بحران 
جدي قرار دارد و الزم است با تمام توان و قوا در اين 
زمينه فعاليت كنيم. البته بحمداهلل در اين مسير 
تمام��ي مديران عالي از هيات مدي��ره تا معاونان و 
مديران در ساعات آغازين وقوع سيالب مجدانه و 
متعهدانه خدمت رساني به هموطنان را در دستور 

كار خود داشته اند.

سرگرداني ۳۰۰ زائر مازندراني 
با ويزاي جعلي در مرز مهران

 س�اري|مديركل حج و زيارت مازندران گفت:
۳۰۰ نف��ر از زائ��ران مازندراني ب��ا ويزاي جعلي 
در مرز مهران س��رگردان شدند. سيدحبيب اهلل 
ساداتي افزود: دليل س��رگرداني زائران مازندران 
اعزام با ويزاي جعلي توسط كاروان غيرمجاز بوده 
اس��ت.وي بيان كرد: اين مورد نخستين بار نبوده 
زائران بسياري سرگردان شدند و حتي برخي هنوز 
باوجود اينكه هزينه سفر را پرداخت كردند هنوز 
اعزام نشدند كه ضرورت دارد زائران هوشيار باشند. 
مديركل حج و زيارت مازندران با اشاره به تشكيل 
۱۰۰ پرون��ده در محاكم قضايي اس��تان، تصريح 
كرد: با وجود تشكيل پرونده در دستگاه قضايي و 
همچنين اعالم اسامي كاروان هاي غيرمجاز از سوي 
حج و زيارت باز هم اين كاروان ها از هر ترفندي براي 

فريب زائران بهره مي گيرند.



اقتصاد اجتماعي12خبر

بررسي »تعادل« از اما و اگرهاي اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان

10 سال انتظار براي حمايت از كودكان 
اگرچه كليات اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان مرداد 
سال گذشته با بيش از ۷۰ درصد آراي نمايندگان مجلس به 
تصويب رسيد و تالش 1۰ ساله فعاالن حقوق كودك يك 
گام به هدف نزديك تر ش��د، اما هنوز اين اليحه در انتظار 
اعالم نظر نهايي شوراي نگهبان است و با وجود اينكه برخي 
نمايندگان مجلس، اعالم كرده اند ايرادات شوراي نگهبان به 
اين اليحه رفع شده، بيش از چهار ماه هم از توقف رسيدگي 

به آن در كميسيون قضايي مجلس مي گذرد. 
ماجرا از اين قرار بود كه به دليل خالهاي قانوني موجود در 
زمينه حقوق كودكان، قوه قضاييه اليحه اي با عنوان حمايت 
از كودكان و نوجوانان در 22 ارديبهشت سال 88 در قالب 
54 ماده تقديم دولت كرد؛ اليحه اي كه بايد تحولي جدي در 
بحث حقوق كودك ارايه كند. پس از ارسال اليحه حمايت 
از كودكان و نوجوانان به دولت، مواد اين اليحه به 49 ماده 
كاهش يافت و در تاريخ 1۰ مرداد 139۰ در كميس��يون 
لوايح دولت دهم به تصويب رسيد و در 28 آبان همان سال، 
به مجلس ارسال شد و در دوره اي كه بيش از پيش خبر آزار 
كودكان منتشر شد و قوانيني كه درباره آزار كودكان تا پيش 
از اين وجود داشت، توانايي محافظت از آنها را نداشتند، سال 
گذشته كليات اليحه اي تصويب شد كه هنوز هم اتفاق نظر 
ميان كارشناسان بر سر جزييات آن وجود ندارد و طيف هاي 
مختلفي از كارشناس��ان، نقاط قوت و ضعفي را براي اين 
اليحه در نظر مي گيرن��د. برخي معتقدند اليحه حمايت 
از ك��ودكان و نوجوانان جامعيت الزم را ن��دارد و در مقابل 
گروهي ديگر معتقدند اين اليحه در صورت تصويب عالوه 
بر بازدارندگي در وقوع جرم، حمايت قانوني بيشتري را براي 
كودكان و نوجوانان به همراه مي آورد. اگرچه برخي مسووالن 
معتقدند اين اليحه به اندازه كافي جامع نيست اما فعاالن 
حقوق كودك معتقدند تصويب اين اليحه مي تواند تحولي 
را در فرايند دادرس��ي كيفري براي اطفال بزه ديده ايجاد 
كند. اسفند سال گذشته غالمحسين اسماعيلي، رييس 
كل دادگستري استان تهران در نشست »بررسي قوانين 
مربوط به كودكان و نوجوانان و چالش هاي پيش رو« با بيان 
اينكه اليحه حمايت از اطفال و نوجوانان عنوان خوبي دارد اما 
جامعيت ندارد، گفت: زماني كه مي خواهيم اليحه حمايت از 
اطفال و نوجوانان را تدوين كنيم بهتر است همه حقوق او را 
احصا كنيم و تحت حمايت قانون و مراجع قانوني قرار دهيم. 

  اليحه اي براي بازدارندگي و حمايت
اظهارات اسماعيلي در حالي است كه مونيكا نادي، وكيل پايه 
يك دادگستري و فعال حقوق كودك درباره اين موضوع به 
تعادل گفت: با توجه به اينكه اليحه، برخالف لوايح فعلي ما، 
نگاه هاي حمايتي را پررنگ تر كرده و با توجه به اينكه كودكان 

خصلت آسيب پذير داشته و جزو اقشاري از جامعه هستند 
كه به حمايت قانوني بيشتري نياز دارند، اين اليحه توانسته 

است اين حمايت را تا حدود زيادي فراهم كند.
او افزود: اين حمايت ها در چند مقطع زماني لحاظ شده است. 
در ابتدا حمايت در مقطع پيش��گيري در نظر گرفته شده 
است؛ يعني قبل از اينكه جرمي عليه كودك اتفاق بيفتد، 
آن را در نظر گرفته اس��ت. اين اليحه بخشي از كودكان را 
شناسايي كرده كه در موقعيت خطرناك هستند و احتمال 
بزه ديدگي و بزهكاري آنها وجود دارد و س��ازوكارهايي را 
پيش بيني كرده است كه نهادهاي مرتبط و مسوول بتوانند 
مانع وقوع كودك آزاري بشوند. در مرحله بعدي، اين اليحه 
نقش گسترده اي در اختيار مددكاران و سازمان بهزيستي 
قرار داده است و آنها را مخير كرده تا اگر ضرورت ببينند، بدون 
گرفتن حكم قضايي در وقوع كودك آزاري مداخله كنند و 

آن چيزي است كه در قانون فعلي ما مغفول مانده است.
اين وكيل دادگس��تري تاكيد ك��رد: از طرفي، اين اليحه 
جرم انگاري ها را گس��ترده كرده و ضمانت اجراهايي را كه 
تعيين كرده، نسبت به چيزي كه االن در قانون وجود دارد، 
خيلي موثرتر است. به همين دليل، به نظر مي رسد امكان 
بازدارندگي مجازات هاي پيش بيني شده بيشتر باشد. از 
طرفي، در كنار مجازات هايي ك��ه پيش بيني كرده، يك 
سري اقدامات آموزشي و الزاماتي را نيز براي قضات فراهم 
كرده كه باعث مي ش��ود روح كودكان بزه ديده تا حدودي 

ترميم پيدا كند.
نادي گفت: بحث ديگر اين اليحه اين است كه خود مجرم 
هم بازدارندگي بيشتري دارد. به ويژه آنكه دامنه شمول اين 
قانون همه افراد زير 18 سال هستند كه از اين نظر مهم است. 
به همين دليل، به صورت كلي مي توان گفت اين اليحه بسيار 
حمايتي است و ساختار قوانين مرتبط با كودكان بايد اينگونه 
باشد و از اين نظر نكته بسيار مثبتي است كه پيشگيرانه تر و 
فعاالنه تر در حوزه كودك آزاري اقدام كنند. هرچند انتقاداتي 
به اين اليحه وارد است كه ما اميدواريم در فرايند رسيدگي 
در مجلس، به مواد اين اليحه نگاه تخصصي تري شده و در 
نهايت قانوني كه تصويب مي شود، قانوني كامل تر نسبت به 

قوانين فعلي باشد.

  ايرادات شوراي نگهبان به اليحه 
در نبود يك اليحه حمايتي جامع، كودكان هنوز هم مورد 
آزار ق��رار مي گيرند. چندي پيش يك��ي از فعاالن حقوق 
كودك در استان كهگيلويه و بويراحمد از سوختگي عمدي 
دست چند دختر روستايي خبر داد كه اين خبر واكنش 
معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري 
را به همراه داش��ت. ابتكار در توييتي از مجلس ش��وراي 

اسالمي خواست تا هر چه سريع تر تكليف اليحه حمايت از 
كودكان و نوجوانان را كه چهارماه است در كميسيون قضايي 
متوقف مانده مشخص كنند. به دنبال اين توييت، طيبه 
سياوشي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه آنچه موجب ارجاع اليحه حمايت از كودكان و 
نوجوانان از سوي شوراي نگهبان به مجلس شد، استفاده از 
واژه »آزار عاطفي« در اين اليحه بوده، گفت: شوراي نگهبان 
خواهان ارايه تعريف دقيقي از اين كلمه شد، اما كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس تصميم به حذف آن گرفت. ولي 
اين تصميم با مخالفت نمايندگان در صحن مجلس روبرو 
و بنابراين كميسيون توضيحات الزم در مورد آزار عاطفي 

براي شوراي نگهبان ارايه كرد.
سياوشي تاكيد كرد: چند روز پيش كه از كميسيون حقوقي 
و قضايي مجلس نتيجه را جويا ش��دم اعالم كردند پس از 
گفت وگوهايي كه با شوراي نگهبان داشتيم اين موضوع حل 

و فصل شده و در انتظار اعالم نظر نهايي آن شورا هستيم.
اظهارات سياوش��ي و ابتكار در حالي است كه پيش از اين 
در روزهاي پاياني سال 9۷، معاون قوانين مجلس شوراي 

اس��المي برخي از اي��رادات اليحه حماي��ت از كودكان و 
نوجوانان را تشريح كرد. حسين ميرمحمد صادقي درباره 
اين موضوع گفت: به نظر ايرادات اساسي نيست و البته شايد 
برخي از آن وارد بود. كميسيون و مجلس ايرادات را مرتفع 
كردند بطور مثال در جايي از قانون آمده بود كه دستگاه هاي 
مختلف موظف هستند پوشش بيمه اي كامل مشاغل را 
براي نوجوانان 15 تا 18 س��ال را در نظر گيرند كه شوراي 
نگهبان در اين مورد ايراد گرفته بود كه منظور از پوشش بيمه 
كامل چيست و حق بيمه را چه كسي بايد پرداخت كند؟ 
اين مس��اله ابهام دارد كه در اصالحيه كميسيون مجلس 
اين مورد به اين شكل در آمد كه عبارت پوشش بيمه كامل 
تبديل به پوشش بيمه اي موضوع ماده 148 قانون كار درآمد 

و در نتيجه اين ابهام مرتفع شد.
او با اشاره به ماده ۷ گفت بطور كلي پيش بيني شده بود 
كه هر ي��ك از والدين كه موجبات تحصيل كودكان و 
نوجوانان را فراهم نكنند مجازات هايي براي اينها در نظر 
گرفته شده بود كه شوراي نگهبان اين اطالق را خالف 
موازين شرعي دانست، كميسيون و صحن مجلس آن 

را اصالح كردند كه هر يك از والدين و اوليا و سرپرستان 
بر خالف مقررات قانون تامين مسائل و امكانات تحصيل 
اطفال و نوجوانان ايراني مص��وب 53 از فراهم كردن 
موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط امتناع 

كنند به جزاي نقدي درجه عفو محكوم مي شوند.
ميرمحمدصادق��ي با اش��اره به ماده 9 گفت: يكس��ري 
اقداماتي را اگ��ر افرادي را راجع به ك��ودكان و نوجوانان 
انجام دهند ب��راي آنها مجازات هايي تعيين كرده بود كه 
يكي از آنها بند 3، سه نقطه آزار جنسي يا عاطفي ناشي از 
بي توجهي و سهل انگاري شديد به آنها بود، امروز معناي 
خشونت معناي گسترده اي است و تنها خشونت جسمي 
يا خشونت هاي جنسي نيست اما در عين حال با توجه به 
اينكه حدود اين تعريف آزار عاطفي مشخص نيست شوراي 
نگهبان ايراد گرفته بود كه اين مساله معناي آزار عاطفي 
روشن نيس��ت و پس از رفع ابهام اظهارنظر مي شود. لذا 
مجلس در بند 3، سه نقطه ماده 9 تصميم گرفت عبارت »يا 
عاطفي« را حذف كند. در مسائل كيفري موظف هستيم 

استفاده از واژگاني كنيم كه معناي آن مشخص باشد.
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اعالم جزييات
تعرفه هاي پزشكي ۹۸ 

بر اساس ابالغ هيات وزيران، ويزيت پزشكان در سال 
1398 بالغ بر هشت درصد افزايش يافت. هيات وزيران 
به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت و رفاه و 
سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين تاييد شوراي 
عالي بيمه س��المت، جزييات تعرفه هاي خدمات 

تشخيصي و درماني در سال 1398 را ابالغ كرد.
كليات تعرفه هاي خدمات پزشكي سال 1398 پس 
از چند سال، قبل از آغاز سال جديد در هيات دولت 
تصويب شد؛ بطوري كه اين تعرفه ها در بخش دولتي 
بطور ميانگي��ن 1۰ و در بخش خصوصي 13 درصد 
رشد داشت. شوراي عالي بيمه سالمت به استناد بند 
ب ماده 9 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه اي 
كشور مكلف است كه هر س��اله نسبت به بازنگري 
ارزش نس��بي و تعيين تعرفه خدمات سالمت براي 
ارايه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص 
در كشور اعم از دولتي، غيردولتي و خصوصي با رعايت 
اصل تعادل منابع در مصارف و قيمت واقعي اقدام و 
مراتب را پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه قبل از 
پايان هر سال، براي سال بعد جهت تصويب به هيات 
وزيران ارايه كند.بر اين اساس تعرفه ويزيت پزشكان 
در بخش دولتي و خصوصي هشت درصد، هتلينگ 
بخش دولتي 15 درصد و هتلينگ بخش خصوصي 
25 درصد رشد داشته است. همچنين جزو حرفه اي 
ضريب K صفر درصد و جزو فني ضريب K در بخش 
دولتي 15.25 درصد و در بخش خصوصي 25 درصد 

رشد داشته است.
بنابر مصوبه هيات وزيران براي سال 1398 بخش 
خصوصي، تعرفه خدمات پزشكان، دندان پزشكان 
 )PHD( عمومي و دكتري تخصصي در علوم پايه
پروانه دار 2۷۰ هزار ريال، پزشكان، دندان پزشكان 
متخصص و پزشكان عمومي داراي مدرك دكتري 
تخصصي در علوم پاي��ه )MD-PhD( 41۰ هزار 
ريال، پزشكان فوق تخصص، دوره تكميلي تخصصي 
)فلوشيپ( و متخصص روان پزشكي 52۰ هزار ريال، 
پزشكان فوق تخصص روان پزشكي و دوره تكميلي 
تخصص��ي )فلوش��يپ( روان پزش��كي 59۰ هزار 
ريال، كارشناس ارش��د پروانه دارد 22۰ هزار ريال، 
كارش��ناس پروانه دار 19۰ هزار ريال تعيين شده 
است. بر اين اساس با توجه به اينكه در سال جاري كل 
سبد تعرفه ها در بخش دولتي رشدي 1۰ درصدي 
را به خود ديده، طبيعتا سهم مردم در پرداخت اين 
هزينه ها ني��ز مطابق با تعرفه دولت��ي و 1۰ درصد 
خواهد بود. از آنجا كه با اجراي طرح تحول سالمت، 
خط قرمز وزارت بهداش��ت هم��واره عدم افزايش 
پرداخت از جيب مردم بوده و در راس��تاي كاهش 
فرانش��يز پرداختي مردم حركت شده، بايد تالش 
ش��ود كه اين افزايش تعرفه ها، افزايش پرداخت از 
جيب مردم را در حوزه سالمت به دنبال نداشته باشد.
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هشياري تهران دربرابر سيل احتمالي

كاهش ۵۰ درصدي سفرهاي خارجي در نوروز

ثبتركوردمعاينهفنيدرسال۹۷ورودشورايعاليشهرسازيبهساختوسازدرحريمرودخانهها

گروه راه و شهرسازي|
 بارندگي هاي تهران هميشه با دردسرهايي همراه است. 
جاري ش��دن آب در معابر، آبگرفتگي جوي ها، ترافيك، 
نبود تاكسي و اتوبوس و اتفاقاتي از اين دست باعث شده تا 
شهروندان تهراني دل خوشي از بارش باران نداشته باشند. 
اما بعد از وقوع سيل در نيمي از كشور در سال جديد حاال 
عالوه بر زلزله، فرو نشست، فرو ريزش وآلودگي هوا نگراني 
جديدي شهروندان تهراني را در برگرفته است: وقوع سيل. 
با ش��روع بارش هاي بهاري كارشناس��ان درباره احتمال 
وقوع سيل در تهران هشدار دادند و در هفته گذشته با پر 
ش��دن رود دره هاي شمال و شمال غربي تهران و مهم تر 
از همه فرو ريختن بخش هايي از پل كن به دليل سر ريز 
شدن، اين نگراني ها تشديد شد. به گفته سحر تاجبخش، 
معاون وزير راه و شهرس��ازي پيش بيني هاي بلندمدت 
هواشناس��ي نش��ان مي دهد، بارش ها در بهار ادامه دارد 
و در ارديبهش��ت بر ش��دت بارش ها اضافه مي شود. اين 
بدان معنا است كه احتمال وقع سيل در تهران كم نشده 
و شهروندان و مس��ووالن بايد در حالت آماده باش به سر 
برند تا در صورت وقوع سيل به موقع بتوانند عكس العمل 

مناسب نشان دهند.

   تدابير استانداري تهران
در همي��ن رابطه، عيس��ي فره��ادي، فرمان��دار تهران 
توضيحاتي در خصوص تدابير صورت گرفته براي مقابله 
با سيل احتمالي توضيحاتي ارايه كرد.او با اشاره به اينكه 
دامنه آبخيزي دره هاي باالدستي تهران كه از شهر تهران 
عبور مي كند، فراوان اس��ت و ارتفاع كوه چند هزار متري 
هم وجود دارد و در حال حاضر هم ارتفاعات كامال پوشيده 
از برف است، تصريح كرد: جوي و جدول هايي كه كف آنها 
سيمان شده باشد، نشست آب كمتري خواهد داشت و آب 
به شكل روان عبور مي كند.در تهران با توجه به هشدارهايي 

كه داده شده است، آمادگي خوبي را ايجاد كرده ايم.
به گفته فرمان��دار پايتخت، حضور اس��تاندار تهران در 
صحنه ه��اي مختلف و تقس��يم بندي اس��تان تهران به 
4 قسمت و تقس��يم ش��هر تهران به ۵ قسمت و حضور 
معاونان استاندار در بعضي از مناطق باعث شد تا آمادگي 
دستگاه هاي ذيربط افزايش يابد و اقدامات زيربنايي نيز با 

سرعت بيشتري انجام شود.
فرهادي با بيان اينكه ش��هرداري تهران با اليروبي انهار 
كمك كرده اند تا س��رريز آب رودخانه ها به داخل شهر 

تهران اتفاق نيفتد، گف��ت: با آنكه در ايام نوروز بارندگي 
شديدي در تهران اتفاق افتاد و پيش بيني سيل نيز انجام 
شده بود، اما به دليل آمادگي باال و تدابير صورت گرفته و 
ايجاد سيل بندها از طريق گوني هاي شن امكان نفوذ آب 
از دره ها به سمت خيابان هاي تهران وجود نداشت.وقوع 
س��يل در تهران امكانپذير است ولي اما و اگرهايي دارد، 
براي مثال اگر بارندگي گسترده اي در چند دقيقه و در 
يك نقطه ببارد، مي تواند زمينه سيل را فراهم كند و در 
چند سال گذشته نيز ما شاهد سيل كن بوديم كه در چند 
دقيقه بارش باران اتفاق افتاد و ۱۱ نفر از هموطنان دچار 
حادثه ش��دند و جان خود را از دست دادند. بارش باران 
اگر بسيار گسترده باشد، امكان وجود سيل در تهران نيز 
وجود دارد، ولي در ۲۰ روز گذش��ته آمادگي هاي خوبي 
ايجاد شده و با پيگيري هاي استاندار و برگزاري جلسات 
مختلف، اقدام��ات زيادي صورت گرفته تا با مش��كلي 

مواجه نشويم.

   سيل در مترو و بزرگراه امام علي )ع(؟
او در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا بارش هاي اخير 
باران موجب بروز مش��كالتي در بزرگ��راه امام علي )ع( و 
متروي تهران نشده بود، گفت: در سه شبانه روز كه به شدت 
در تهران بارندگي داشتيم هيچ كدام از خطوط مترو دچار 
مشكل نشد و نواقص موجود را نيز برطرف كرديم. بارش 
باران موجب بسته شدن بزرگراه امام علي )ع( نشد و تدابير 
الزم نيز در اين خصوص انديش��يده ش��ده است. البته با 
آنكه تهران در ايام نوروز خالي از سكنه نشده بود، با وجود 
بارش ها شاهد ترافيك خس��ته كننده اي نبوديم.امسال 
تهران خيلي خلوت نش��د و دليل آن ني��ز بارش باران در 
اكثر استان ها مانند مازندران، خراسان رضوي و… بود. 
تهران براي مسافرت هاي نوروزي فقط ۳۰ درصد تخليه 
شد و اين موضوع نشان مي دهد كه دستگاه هاي متولي 

آمادگي الزم را دارند.
فرماندار تهران در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا 
در زمان بارش رودخانه كن براي شهر مشكلي ايجاد خواهد 
كرد، گفت: اليروبي رودخانه قبل از عيد انجام شده است. 
اين رودخانه به دليل زيست گاهي كه دارد سيل پذير است، 
ولي در دو روز گذشته اقداماتي صورت گرفته تا روستاهاي 
پايين دس��ت آن با مشكلي مواجه نش��وند و با همكاري 
دستگاه هاي متولي سيل بندهايي اطراف روستاها نصب 

شده و از نفوذ آب جلوگيري مي كند.

  نقش شهروندان در پيشگيري و كنترل
يكي از مهم ترين مواردي كه هنگام وقوع بحران ها بايد مورد 
توجه قرارگيرد آموزش شهروندان و نحوه برخورد آنها با 
حادثه است. متاسفانه در سيل اخير شاهد بوديم كه برخي 
ش��هروندان به جاي دوري كردن از نقاط سيل زده به اين 
اماكن رفته و عكس سلفي مي گرفتند و چند نفر نيز به دليل 
سلفي گرفتن با رودخانه طغيان كرده جان خود را از دست 
دادند. عالوه بر اين مردم هيچ گونه تصوري از اينكه چگونه 
بايد در برابر سيل از خود محافظت كنند،  نداشتند و همين 
موضوع خسارات را چند برابر كرد. با توجه به اينكه زلزله 
تهران را تهديد مي كند و يكي از دلواپسي هاي مسووالن 
شهري وقوع زلزله در تهران به شمار مي رود طي سال هاي 
گذشته آموزش هايي در اين خصوص به شهروندان داده 
شد و هر سال در مدارس مانورهاي زلزله برگزار مي شود اما 
شايد كمتر كسي به جاري شدن سيل در خيابان هاي شهر 

تهران فكر مي كرد و به همين دليل شهروندان تهراني نيز 
اطالعات مناسبي براي مواجهه با سيالب ندارند. بنابراين 
شهرداري بايد در كنار آموزش نحوه مواجهه با زلزله،  نحوه 
برخورد با سيل را نيز به شهروندان تهراني آموزش دهد.
در اولين اقدام سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
پيش قدم شد و مديرعامل اين سازمان نقش شهروندان 
در پيشگيري و كنترل سيالب هاي شهري را تشريح كرد.

رضا عبدلي، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري 
با بيان اينكه بر اساس هشدارهاي سازمان هواشناسي از 
هفته آينده سامانه بارشي سيل آساي ديگري وارد كشور 
خواهد ش��د و به تبع آن، طغيان رودخانه ها و آبگرفتگي 
براي شهر تهران نيز پيش بيني مي شود.عبدلي با اشاره به 
اينكه اقدامات مناسبي از سوي مديريت شهري پايتخت 
به منظور پيشگيري از وقوع سيل و حوادث مترقبه صورت 
گرفته است، تصريح كرد: پرهيز از دستكاري مسيل ها و 

ايجاد موانع و محدوديت براي حركت آب هاي روان، غرس 
نهال در باغچه ها و حياط من��ازل، دقت و توجه به حفظ 
نظافت شهري و خودداري از رهاكردن پسماندها به ويژه در 
فضاهاي باز، معابر عمومي و رود دره ها، پرهيز از رهاكردن 
پسماندها در جوي ها، انهار و كانال هاي جمع آوري آب هاي 
سطحي، عدم رهاكردن پسماندهاي صنفي در جوي ها، 
انهار و كانال هاي جمع آوري آب هاي س��طحي از جمله 
مواردي است كه ش��هروندان بايد مورد توجه قرا ردهند.
او ادامه داد: همچنين عدم پارك خودروها بر روي ورودي 
كانال هاي روبسته جمع آوري روان آب ها، بازديد از پشت 
بام ها، سركشي به ناودان ها و مسيرهاي عبور آب، توجه 
به مقررات و هش��دارها در روزهاي پر بارش و همكاري با 
مسووالن امر و خودداري از ترددهاي غير ضروري به ويژه 
اسكان در حاشيه رودخانه ها و مسيل ها از ديگر مواردي 

است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

 دبي��ر انجم��ن ش��ركت هاي هواپيماي��ي، از كاهش
۲۰ درصدي پروازهاي داخلي و ۵۰ درصدي پروازهاي 
خارجي در تعطيالت نوروز امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل خبر داد.
به گزارش ايلنا به نقل از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي تهران، مقصود اسعدي ساماني اظهار كرد: در 
تعطيالت نوروز با توجه به شرايط اقتصادي مردم و بروز 
بحران سيل، با كاهش قابل توجه تعداد مسافر و پرواز 
رو به رو شديم. به نحوي كه تعداد پروازهاي داخلي در 
تعطيالت س��ال نو ۲۰ درصد و پروازهاي خارجي ۵۰ 

درصد كاهش يافت.
وي افزود: بحران س��يل و اخطار درباره عدم س��فر به 
استان هاي سيل زده و س��يل خيز از ميانه تعطيالت، 
به لغو بسياري از س��فرهاي هوايي انجاميد. بر اساس 
مقررات اگر مسافر به هر دليلي از سفر منصرف شود، بايد 
به شركت هاي هواپيمايي جريمه بپردازد اما با همراهي 
اين شركت ها در تعطيالت با مردم، همه مبلغ بليت به 
خريداران بازگشت داده شد و جريمه نقدي دريافت نشد. 
بروز اين مشكل از پنجم تا نهم فروردين ماه زيان قابل 
توجهي را براي ش��ركت هاي هواپيمايي به بار آورد كه 
همان خسارت سيل براي شركت هاي هواپيمايي است.

اسعدي ساماني گفت: نرخ بليت پروازها در تعطيالت 
نوروز افزايش نياف��ت و بليت ها بر اس��اس دامنه نرخ 
تعيين ش��ده در آذرم��اه ۹۷ به فروش رس��يد. تالش 
كرديم با تقويت نظارت جلوي بروز تخلف درباره قيمت 
را بگيريم و خوش��بختانه جز تخلف بعضي واسطه ها، 
همه ش��ركت هاي هواپيمايي در همراه��ي با مردم و 
سياست هاي دولت نرخ بليت را افزايش ندادند. در آغاز 

تعطيالت بطور محدود شاهد خريد بليت از سايت هاي 
غيرمجاز بوديم اما در ادامه با اطالع رساني و تاكيد بيشتر 
بر استفاده از لينك اعتبارسنجي كه در سايت انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي ايجاد شده بود، تخلفي ثبت 

نشده است.

 تاخير در اعطاي ارز نيمايي به ايرالين ها 
وي با اشاره به تالش شركت هاي هواپيمايي به ادامه فعاليت 
در اين صنعت با وجود فشار تحريم ها و مشكالت تأمين 
ارز، ادامه داد: فش��ار تحريم دسترسي به قطعات هواپيما 
را محدود كرده و ارز نيمايي هم با سرعت الزم در اختيار 

شركت هاي هواپيمايي قرار نمي گيرد.

 قيمت بليت با هزينه ايرالين ها 
سر به سر است

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي تأكيد كرد: با توجه به 
آزادسازي نرخ، شركت ها قيمت بليت را سر به سر تعيين 
مي كنند تا مس��افران را از دس��ت ندهند اما اين انتظار از 
دولت وج��ود دارد كه محدوديت ها و تكليفي كردن نرخ 
براي شركت هاي هواپيمايي را بطور كلي كنار بگذارد. بر 
اس��اس قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شوراي عالي 
هواپيمايي، آزادس��ازي نرخ از سياست هايي است كه به 
خدمات مناسب و پايداري آن مي انجامد چراكه سركوب 
نرخ، هم به ضرر بخش خصوصي فعال در اين صنعت و هم 

به ضرر مسافران است.

 هزينه هر ساعت - صندلي پرواز، ۵۰ دالر
وي اظهار كرد: اكنون هزينه تمام شده هر ساعت صندلي 
براي شركت هاي هواپيمايي 4۵ تا ۵۰ دالر است و تالش 
شركت ها اين است كه خدمات را در همين بازه قيمت 
به مس��افران ارايه كنند. تغيير قيمت باتوجه به شناور 
بودن نرخ ارز يا در زمان هايي كه تردد كمتر است روشي 
است كه همه شركت هاي هواپيمايي دنيا بر اساس آن 

عمل مي كنند.
اس��عدي س��اماني افزود: مكلف كردن ش��ركت هاي 
هواپيمايي به اعمال نرخ هاي ثابت به ضرر مصرف كننده 
و س��رمايه گذاران در اين صنعت اس��ت و اين در حالي 
اس��ت كه اگر دولت تعيين نرخ را به مكانيسم عرضه و 
تقاضا در بازار اين صنع��ت واگذار كند، عالوه بر منافع 
شركت ها منافع مصرف كنندگان هم تأمين مي شود و 
امكان استفاده اقشار كم درآمد از خدمات شركت هاي 
هواپيمايي رشد مي كند. براي مثال، قيمت امروز بليت 
تهران- مشهد ۱۵۰ هزار تومان است در حالي كه هزينه 
تمام شده ارايه اين پرواز براي شركت هاي هواپيمايي 

۶۰۰ هزار تومان است.

 اشتغال كاركنان صنعت هوانوردي
در خطر است

وي با اشاره به در خطر بودن اشتغال كاركنان شركت هاي 
هواپيمايي يا مرتبط با صنعت هوانوردي، اظهار كرد: تالش 
شركت هاي هواپيمايي اين است كه فشارهاي اقتصادي را 
به نيروي انساني منتقل نكنند اما تعديل نيرو پيامد ضمني 
كاهش پرواز و به دنبال آن كاهش درآمد شركتها است. اگر 
دولت از نرخ گذاري دست برندارد، اشتغال ۳۰ هزار نفر كه 

بطور مستقيم در شركت هاي هواپيمايي فعاليت مي كنند 
به خطر مي افتد و اين آمار غير از افرادي است كه معاش آنها 

بطور غيرمستقيم به اين بخش بستگي دارد. 

 سرنوشت نرخ بليت هواپيما در سال 98
به گفته دبيرانجمن ش��ركت هاي هواپيمايي، در حال 
حاضر هيچ برنامه اي براي افزايش قيمت بليت هواپيما 
در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد، هرچند كه اين مساله به ثبات 

نرخ ارز بستگي دارد.
اسعدي ساماني همچنين در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه در حال حاضر مبناي قيمت بليت هواپيما نرخ هاي 
تعيين شده در آذرماه س��ال ۱۳۹۷ است، اظهار كرد: 
دامنه نرخ بليت پروازهاي داخلي خطوط هوايي كشور 
كه شامل سقف و كف قيمت ها مي شود، در آذرماه سال 
گذش��ته به تصويب رسيده اس��ت و در ايام نوروز سال 
۱۳۹۸ نيز مبناي قيمت ها بر همين اساس محاسبه شد.

وي ادامه داد: در حال حاضر برنامه اي براي افزايش قيمت 
بليت هواپيما در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد و در صورتي 
كه قيمت ارز رشد نداشته باشد، افزايش قيمت بليت 
هواپيما دور از ذهن به نظر مي رسد، چراكه بازار فروش 

بليت هواپيما كشش افزايش قيمت را ندارد.
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه در ايام 
نوروز سال جاري نيز شاهد كاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدي 
مسافر در برخي از مسيرها بوديم، گفت: پس از ايام نوروز 
نيز شركت هاي هواپيمايي در پايين ترين دامنه نرخي در 
حال فروش بليت هستند كه اين مساله به خوبي نشان 
مي دهد كشش افزايش قيمت ها در بازار فروش بليت 

هواپيما وجود ندارد.

وزير راه و شهرس��ازي از ورود شوراي عالي شهرسازي و 
معماري به ساخت و ساز حريم رودخانه ها خبر داد.

به گزارش تسنيم، محمد اسالمي در جريان سفر به استان 
چهارمحال و بختياري درباره ارزيابي مديريت بحران اين 
استان اظهار كرد: خوشبختانه با مديريت استاندار، همدلي 
نمايندگان مجلس، مسووالن استاني و امام جمعه محترم 
ستاد بحران عملكرد خيلي ممتازي داشت. اين اقدامات 
هم پيش دستانه و هم آگاهانه بود و اقدامات انجام گرفته 
به صورت هماهنگ و منسجم صورت گرفت. خوشبختانه 
با اين مجموعه اقدامات تلفات انساني در استان نداشتيم و 

كسي هم آسيب نديد.
وي ادامه داد: نكته مهم كه بايد در اين خصوص اين است 
كه بايد توجه داشته باشيم اين حوزه آبريز از فقر بي آبي 
رهايي پيدا كرده و س��ال پربركتي را بابت حجم نزوالت 
آسماني داريم. به هرحال، طبيعي است خسارات مالي هم 
داشته باشيم كه اين خسارات در بخشي به منازل و زندگي 
مردم وارد ش��د و در بخش ديگر ه��م زمين هاي زراعي، 
باغات، آبزي پروري، دامداري و هم در ديگر بخش ها شاهد 

وارد شدن خسارت بوديم.
وي افزود: در همين خصوص دولت در اولين جلسه كاري 
خودش در هفتم فروردين براي وضعيت مردم و خساراتي 
كه كل استان ها ديده بودند يك مصوبه داشتند كه شامل 
كمك هاي بالعوض و تس��هيالت ارزان قيمت است. به 

محض اينكه ارزيابي ها انجام شود اين مبالغ قابل پرداخت 
بوده و اعتبار آنها تامين شده است.

وزير راه و شهرسازي بيان كرد: در اين بين اما يك مالحظه 
جدي و قاطع وجود دارد و آن اين است كه تمام كساني 
كه در مسير رودها و حريم طغياني قرار دارند بايد جابه جا 
شوند. در همين زمينه از اس��تاندار و تمام دستگاه هاي 
استاني خواهش داريم كه اين جابه جايي ها صورت گرفته 
و به يك نكته امن و باالدستي منتقل شوند تا ديگر شاهد 

خسارات مجدد نباشيم.
محمد اسالمي در بازديد از مناطق سيل زده و آسيب ديده 
اس��تان چهارمحال و بختياري اظهار كرد: بيش��ترين 
خسارت هاي وارده در حوزه وزارت راه و شهرسازي است. 
در استان چهارمحال و بختياري و در راه هاي روستايي كه 
بطور طبيعي در مناطق كوهستاني قرار دارد شاهد آسيب 
به ابنيه هاي فني و آب شستگي بوده ايم. خسارت ها براي 
استان و ديگر اس��تان ها برآورد و ارسال شده و در جلسه 
آينده دولت هم درخصوص زيرساخت ها تصميم خواهيم 
گرفت.وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: با تمهيدات در 
نظر گرفته شده اميدوار هستيم بتوانيم سه كار را موازي 
پيش ببريم. يكي از اين موارد در وهله نخس��ت در زمان 
خود بحران است كه ما توانستيم با كمك همكاران مان، 
بخش خصوصي، مردم و نيروهاي مسلح كه به پشتيباني 
آمدند راه هاي مسدود شده باز كنيم. خيلي از روستاهاي 

ما دچار انسداد شديد با سقوط بهمن و سنگ شدند. امروز 
به جز برخي از راه ها كه مسير جايگزين براي آنها تعريف 
شده اند و اين موضوع به خاطر بحث ايمني بود بقيه راه هاي 

ما باز هستند.
وي ادام��ه داد: در گام بعدي ش��روع ترميم ه��ا و در گام 
س��وم درخصوص برخي مسيرها است كه قابل استفاده 
مجدد نبوده و بايد جايگزين شوند و در برخي از آنها بايد 
تونل ايجاد شود. در اين بين برخي از پل ها هم با توجه به 
حج��م آب و بارش ها كه در رودخانه ها جريان پيدا كرده 
نسبت به ۵۰ سال گذشته يك نسبت سه برابري دارد و 
به همين خاطر بايد مفروضات مهندسي جديد ايجاد و 

جايگزين شود.
اس��المي تاكيد كرد: همه اين موارد در دستور كار است 
و در م��ورد بحث شهرس��ازي هم مطالع��ات در اولين 
جلسه شوراي عالي شهرس��ازي و معماري درخصوص 
شهرهايي كه آسيب ديده اند آغاز خواهد شد و با حضور 
دستگاه هاي مربوط تصميمات جديد گرفته مي شود. در 
مالحظات شهرس��ازي بايد به اين نكته دقت شود كه از 
دوره خشكسالي عبور كرده ايم و زمين هايي كه آب بايد از 
آنها عبور كنند را آزاد كنيم. در طرح هاي جامع اين موارد 
لحاظ شده تا در شهرس��ازي بتوانيم با لحاظ كردن اين 
دبي جديد كه دريافت كرديم يك شهر مصون از آسيب 

را پايه گذاري كنيم.

مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي تهران از مراجعه 
يك ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۷ به 

مراكز معاينه فني در شهر تهران خبر داد.
به گزارش فارس، نواب حسيني منش در توضيح افزايش 
مراجعه به مراكز معاينه فني در سال ۹۷ و ثبت يك ركورد 
جديد در مقايسه با ساير سال ها اظهاركرد: آغاز مرحله 
دوم طرح كاهش آلودگي هوا از ابتداي آذرماه، كنترل 
مكانيزه معاينه فني توسط دوربين در تمام ايام و ساعات 
شبانه روز در سطح شهر همچنين تعهد شهروندان به 
مش��اركت اجتماعي و رعايت قانون موجب شد ميزان 
مراجعات به مراكز ش��هر تهران در سال ۹۷ در مقايسه 
با سال ۹۶، ۱۸درصد و در مقايسه با سال ۹۵ بالغ بر ۶۰ 
درصد افزايش يابد و شهروندان به صورت محسوس شاهد 
نتايج مثبت اين مشاركت و كاهش چشمگير آلودگي 

هوا در سال ۹۷ باشند.
او در خص��وص انجام معاينه فني برتر در مراكز ش��هر 
تهران در س��ال ۹۷ با بيان اينكه در سال گذشته بالغ بر 
۳۶۵ هزار دستگاه خودرو موفق به اخذ معاينه فني برتر 
شدند، گفت: در مراكز معاينه فني شهر تهران براي كليه 
خودروه��ا معاينه فني برتر انجام مي ش��ود و خودروها 
مي توانند در صورت قبولي در معاينه فني برتر گواهي 
معاينه فني برتر و در صورت عدم قبولي و احراز شرايط 
معاينه فني معمولي با تمايل مالك گواهي معاينه فني 

عادي دريافت كنند. در سال ۹۷، ۲۹ درصد از خودروها 
در آزمون آاليندگي مردود و نقص آاليندگي ۳۷4 هزار 

دستگاه خودرو تشخيص و رفع ايراد شده است.
مديرعامل ستاد معاينه فني در خصوص عملكرد واحد 
س��يار تست كنار جاده كه با مش��اركت پليس با هدف 
پايش مستمر و كنترل مضاعف آاليندگي خودروهاي 
سنگين در ش��هر تهران از ابتداي مهرماه ۹۷ راه اندازي 
ش��د، اظهاركرد: اين واحد نس��بت به كنترل وضعيت 
آاليندگي ۵۳۸۸ دس��تگاه خودروي سنگين در سطح 
ش��هر اقدام كرد كه از اين تعداد ۸۹ درصد از آن داراي 
معاينه فني و ۱۱ درصد فاقد معاينه فني بودند. وي ادامه 
داد: پس از بررسي مجدد وضعيت آاليندگي خودروها، 
معاينه فني ۱۰۹۶ دستگاه خودرو به علت مردودي از 
آزمون آاليندگي ابطال شد و در مجموع ۱۶۵۷ دستگاه 
خودرو به علت نداشتن معاينه فني يا مردودي در تست 
آاليندگي جريمه و اعمال قانون ش��دند كه با عنايت به 
اهميت تاثير آاليندگي خودروهاي سنگين بر... تشديد 
آلودگي هوا، باال بودن عمر ميانگين خودروهاي سنگين 
و به تبع عدم ايس��تايي اين خودروها در حفظ شرايط 
استانداردهاي تعيين شده از لحاظ توليد آاليندگي و نياز 
مبرم به كنترل مستمر اين خودروها بدون ترديد اجراي 
اين طرح با همراهي پليس در سال ۹۸ با جديت بيشتري 

انجام شده و تعداد اين اكيپ ها افزايش خواهد يافت.
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واكنش كاخ سفيد به پروازهاي 
مستقيم تهران-كاراكاس

كاخ سفيد به پروازهاي مستقيم ايران به ونزوئال 
واكنش نشان داد. به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، 
يكي از مقام هاي كاخ سفيد كه نخواست نامش 
منتشر ش��ود، در واكنش به پروازهاي مستقيم 
ش��ركت هواپيمايي ماهان به ونزوئال گفت: باور 
داريم كه پروازهاي مس��تقيم شركت ماهان به 
ونزوئال يك حركت سياس��ي است كه هيچ گونه 

ضرورت و منطق تجاري ندارد.
اين مقام كاخ سفيد افزود: از ديدگاه ما، اين مساله 
آشكار و روشن است كه هيچ دليل تجاري براي 

انجام اين پروازها در حال حاضر وجود ندارد.
وي گف��ت: معتقديم اين پروازه��ا يك حركت 
سياسي است كه هيچ گونه كمكي به مردم ونزوئال 
نخواهد كرد، چرا كه روند تغييراتي كه ما به دنبال 

آن هستيم را سرعت نخواهد بخشيد.

 روزهاي پنجشنبه طرح ترافيك
و  زوج  و  فرد اجرا  نمي شود

مش��اور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران از عدم اجراي طرح ترافيك و زوج و فرد در 

روزهاي پنجشنبه خبر داد.
به گزارش ايسنا، علي پيرحسينلو در مورد آخرين 
وضعيت اج��راي طرح ترافي��ك و زوج و فرد در 
روزهاي پنجشنبه گفت: در سال گذشته شوراي 
ترافيك تهران تصويب كرد كه طرح ترافيك و زوج 
و فرد در روزهاي پنجشنبه نيز همچون روزهاي 
جمعه اجرا نشود. او با بيان اينكه در دو هفته پاياني 
سال گذشته تصميم بر آن ش��د كه در راستاي 
نظم بخش��ي به تردد و كاهش ترافيك ناشي از 
خريدهاي آخر س��ال، مجددا به صورت موقت 
طرح ترافيك و زوج و فرد در روزهاي پنجشنبه 
اجرا ش��ود، افزود: حاال با آغاز سال جديد، طرح 
ترافيك و زوج و فرد همچون سال گذشته اجرايي 
مي ش��ود، يعني در روزهاي پنجشنبه همانند 
جمعه ها تردد در هر دو محدوده بدون محدوديت 
قابل انجام و رايگان است. مشاور معاونت شهردار 
تهران اظهار كرد: البته از تيرماه كه قرار است طرح 
زوج يا فرد حذف ش��ود و ضوابط جديد محدوده 
آلودگي هوا جايگزين آن شود، مقرر شده كه در 
روزهاي پنجشنبه طرح ترافيك نداشته باشيم، 
اما از س��هميه ۲۰ روز محدوده دوم كسر شود و 
پس از ۲۰ روز نيز عوارض محدوده دوم كه نصف 
عوارض طرح ترافيك تعيين شده، دريافت شود.

افزايش »كرايه تاكسي« 
معطل اعالم نرخ تورم

مديرعامل سازمان تاكسيراني گفت: در صورت 
اعالم نرخ تورم از سوي مركز آمار، نرخ كرايه هاي 

تاكسي از پايان فروردين افزايش مي يابد.
به گزارش ايسنا عليرضا قنادان در مورد آخرين 
نرخ كرايه هاي تاكس��ي ها در سال جديد با بيان 
اينكه در دي ماه س��ال گذش��ته اليحه افزايش 
نرخ كرايه تاكس��ي به شوراي شهر ارسال شده و 
پس از تصويب، مورد تايي��د فرمانداري نيز قرار 
گرفت؛ گفت: بر اساس مصوبه شوراي شهر، نرخ 
كرايه هاي جديد بر اس��اس نرخ رسمي تورم در 
انتهاي سال ۹۷ محاسبه مي شود كه براين اساس 
بايد نرخ تورم از سوي مركز آمار ايران اعالم شود.

وي با بيان اينكه از مركز آمار ايران براي اعالم نرخ 
رسمي تورم استعالم كرديم و اميدواريم هر چه 
سريعتر پاسخ نامه داده شود گفت: اميدواريم تا 
اواخر فروردين ماه يا نهايتًا اول ارديبهشت بتوانيم 
نرخ جدي��د كرايه هاي تاكس��ي را اعمال كنيم 
هرچند كه مقدمات كار براي تغيير برچسب ها و 
اصالح قيمت ها در پايانه ها در دستور قرار گرفته 
است. مديرعامل سازمان تاكسيراني با بيان اينكه 
فرمول نرخ گذاري در سال گذشته تغيير كرده و بر 
اساس مسافت و زمان سفر نرخ مشخص مي شود، 
افزود: البته رانندگان تاكسي نمي توانند تا زماني 
كه برچس��ب كرايه بر روي خودروي آنها نصب 
نشده يا تابلوي اعالم نرخ پايانه ها نصب نشده است، 

نسبت به افزايش كرايه اقدام كنند.

3۵ محور استان خوزستان 
مسدود است

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ۳۵ محور 
استان خوزستان به دليل آبگرفتگي مسدود است، 
گفت: تنها راه شرياني مسدود در استان محور اهواز- 
شوش- انديمشك است و ۷۰ سانتيمتر آب روي اين 
جاده جاري اس��ت و در حال حاضر ترددها از محور 
جايگزين اهواز- شوشتر- انديمشك انجام مي شود.

عبدالهاش��م حسن نيا، رييس س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي در گفت وگو با ايلنا درباره آخرين 
وضعيت راه هاي استان خوزستان اظهار كرد: پيش 
از شروع بارندگي هش��دارهايي داده شد و از همان 
زمان همكاران ما در استان خوزستان اقدام به انجام 
عمليات راهداري از دو جبهه كاري؛ اول در ساخت و 
ترميم سيل بندها و دوم انجام عمليات براي باز نگه 
داشتن راه ها انجام دادند. وي ادامه داد: ۳۵۰ دستگاه 
ماشين آالت راهداري سبك، نيمه سنگين و سنگين 
در منطقه مستقر ش��ده اند، همچنين ۵۰ دستگاه 
ماشين آالت راهداري از استان هاي هرمزگان، بوشهر، 
تهران، يزد، فارس و كهگيلويه و بويراحمد به استان 
خوزستان منتقل شد و از سوي بخش خصوصي هم 
۳۰ دستگاه ماشين آالت تامين كرديم. معاون وزير 
راه و شهرس��ازي با بيان اينكه گشت هاي راهداري 
در تمام مسيرهاي سيالبي حضور دارند، گفت: تنها 
راه شرياني مسدود در استان محور اهواز- شوش- 
انديمشك است و ۷۰ س��انت آب بر روي اين جاده 
جاري اس��ت. البته در حال حاضر ترددها از محور 
جايگزين اهواز- شوشتر- انديمشك انجام مي شود.
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تغييرات تراز تجاري متاثر از چه عواملي است؟ 

پيامدهاي تعرفه  اي در تجارت جهاني 
تعادل|

»تغيي�رات تعرفه اي« چه پيامدهاي�ي در تجارت 
جهاني دارد؟ مطالع�ات بين المللي از روند تجارت 
جهاني ط�ي دو دهه گذش�ته حاكي از آن اس�ت 
كه تغييرات تراز تجاري دوجانبه بيش�تر متاثر از 
سياست هاي كالن اقتصادي بوده ودر مقابل تغيير 
نرخ تعرفه، اثر كمتري داشته است. بطوريكه عوامل 
اقتصادي همچون »تغييرات جمعيتي« و »تقاضاي 
داخلي ضعيف« ب�ه همراه سياس�ت هاي اجرايي 
دولت ها مانند »سياست هاي مالي«، »سياست هاي 
نرخ ارز« و »سياست هاي س�مت عرضه و تقاضا« 
فاكتورهايي تعيين كننده در روند تجارت جهاني 
به ش�مار مي روند. اين در حالي است كه تغييرات 
تعرفه اي، نقش چنداني در تراز تجاري بازي نمي كند؛ 
چراكه از قبل، سطوح تعرفه در بسياري از كشورها 
كم بوده و كاهش متقابل تعرفه ها توس�ط كشورها 
تاثير تراز تجاري دو جانبه را متعادل كرده است. با اين 
حال نبايد از اثرات منفي افزايش تعرفه ها بر تجارت 
غافل ش�د؛ چراكه تغييرات مس�تمر تعرفه ها در 
بلندمدت، مي تواند ساختار توليد و سرمايه گذاري 
داخلي و بين المللي بنگاه ها را دس�تخوش تغيير 
كند. بطور مثال، افزايش شديد تعرفه ها، مي تواند 
باع�ث »تحمي�ل هزينه ه�اي ب�اال و بلندم�دت 
 اقتص�ادي«، »اث�رات موج�ي بر ديگ�ر بخش ها«
 و »آس�يب بر اقتصاد جهاني« گ�ردد. به طوري كه 
يافته هاي آماري از روند تجارت جهاني هم گوياي 
آن اس�ت كه طي سال هاي 1995 تا 2015، همزمان 
با كاهش قابل توجه ميانگين تعرفه هاي تجارت در 
جهان از حدود 46 درصد به حدود 3.3 درصد، تاثير 
مشاركت در زنجيره ارزش جهاني در كل صادرات از 
33 درصد به 42 درصد افزايش يافته است. از سويي 
ديگر، در حالي كه آمارها از كاهش سرمايه گذاري 
در س�طح جهاني خبر مي ده�د، كاهش تعرفه كه 
باعث كاهش قيمت كاالهاي س�رمايه اي مي شود، 
خود مي تواند فاكتور تشويق كننده اي براي جذب 

سرمايه باشد. 

يكي از ويژگي هاي بارز تحول اقتصاد طي سال هاي اخير، 
توس��عه زنجيره هاي ارزش جهاني بوده است. اخيرا تراز 
تجاري دوجانبه كه در واقع معرف تفاوت صادرات و واردات 
ميان دو كشور است، مورد بررسي دقيق تري قرار گرفته و 
برخي از سياست گذاران از بزرگ بودن تراز تجاري و افزايش 
اندازه آن نگران هس��تند و گم��ان مي كنند كه اين اتفاق 
ناش��ي از اقدامات غيرآشكاري بوده كه تجارت بين الملل 
را در معرض اختالل قرار داده اس��ت. اما سوال اصلي اين 
است كه آيا تمركز بر ترازهاي تجاري، كار درستي است؟ 
پاس��خ كوتاه به اين سوال، خير اس��ت. چراكه مطالعات 
بين المللي نشان داده كه تغيير تعرفه بين دو كشور با تراز 
تجاري مشخص، از مسير تغييراتي كه در ترازهاي تجاري 
دوجانبه با س��اير ش��ركاي تجاري ايجاد مي كند، خنثي 
مي ش��ود و در نهايت اين اقدام تغيير تعرفه، اثر خيلي كم 
يا اثري خنثي بر كل تراز تجاري خواهد داش��ت. اما با اين 
حال، آنچه بيش از همه وضعيت تراز تجاري كش��ورها را 
متاثر مي كند تعرفه ها نيست، بلكه شرايط كالن اقتصادي 

اس��ت. بر اس��اس گزارش صندوق بين المللي پول كه با 
استفاده از داده هاي مربوط به 63 كشور جهان در طول 20 
سال و براي 34 بخش صورت گرفته، محرك هاي تغيير 
در تراز تجاري دو جانبه را مشخص شده است. يافته هاي 
اين مطالعه نشان مي دهد، تغييرات تراز تجاري دوجانبه 
طي دو دهه گذشته به شدت تحت تاثير تركيبي از عوامل 
اقتصاد كالن از جمله »سياست هاي مالي«، »سيكل هاي 
اعتباري«، »سياست هاي نرخ ارز« و »تخصيص يارانه هاي 
زياد به حوزه هاي تجارت پذير« بوده است و در مقابل تغيير 
نرخ تعرفه، اثر كمتري داشته است. البته بايد توجه داشت 
كه اين موضوع به معني عدم امكان آسيب ديدن تجارت از 

محل تعرفه ها نيست.
با توجه ب��ه اينكه يكي از ويژگي هاي ب��ارز تحول اقتصاد 
جهان طي س��ال هاي اخير »توس��عه زنجيره هاي ارزش 
جهاني« بوده اس��ت و به صورت زنجي��روار مراحل توليد 
كاالها در كش��ورهاي گوناگون به هم پيوس��ته اس��ت، 
بنابراين افزايش شديد تعرفه ها، مي تواند باعث »تحميل 
هزينه هاي باال و بلندمدت اقتصادي، اثرات موجي بر ديگر 
بخش ها و آسيب بر اقتصاد جهاني« گردد. از سوي ديگر، 
عوامل اقتصادي مي تواند مواردي مانند »سياست مالي«، 
»تغييرات جمعيتي« و »تقاضاي داخلي ضعيف« به همراه 
سياست هاي نرخ ارز و سياست هاي سمت عرضه و تقاضا 
از جمله اعطاي يارانه ب��ه بنگاه هاي دولتي يا بخش هاي 
صادراتي را نيز در بربگيرد. در مقابل، تغيير در تعرفه هاي 
دوجانبه نقش كمتري در تغيير تراز تجاري دارد؛ چراكه از 
قبل، سطوح تعرفه در بسياري از كشورها كم بوده و در واقع 
كاهش متقابل تعرفه ها توسط كشورها اثرات تراز تجاري 
دو جانبه را متعادل كرده است. اما با اين حال نبايد از اثرات 
منفي افزاي��ش تعرفه ها بر تجارت غافل ش��د؛ چراكه در 
بلندمدت، تغييرات زياد و مستمر تعرفه ها مي تواند ساختار 
توليد و سرمايه گذاري داخلي و بين المللي بنگاه ها را تغيير 
دهد؛ به عنوان نمونه، متناسب با افزايش تعرفه ها به دليل 
پيوستگي توليد كاالها در مسير زنجيره ارزش جهاني، بهاي 

كاالها و خدمات هم رشد كرده و گران تر مي شوند.

 آهنگ كاهش هزينه هاي تجاري
به گزارش معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق تهران، از 
اواس��ط دهه 1990 ميالدي، كاهش معنادار هزينه هاي 
تجاري از جمله تعرفه ها، هزينه هاي حمل و نقل و ارتباطات، 
با افزايش وسعت و پيچيدگي زنجيره هاي ارزش جهاني 
همراه بوده است. چنين رويدادي، فرصت اشتغال زايي را 
براي كشورها فراهم كرده و آنها را كارآمدتر ساخته است. 
مشاركت بيش��تر در زنجيره ارزش جهاني باعث افزايش 
صادرات مي شود و بخشي از عوايد صادراتي كشورها ناشي از 
مشاركت آنها در زنجيره ارزش جهاني است. طي سال هاي 
1995 الي 2015 همزمان با كاهش قابل توجه ميانگين 
تعرفه هاي تجارت در جهان از حدود 46 درصد به حدود 
3.3 درصد، تاثير مش��اركت در زنجيره ارزش جهاني در 
كل صادرات از 33 درصد به 42 درصد افزايش يافته است.

ماهيت يكپارچه سيس��تم فعلي تجارت جهاني نش��ان 
مي دهد، افزايش قابل توجه در تعرفه ها عالوه بر اينكه بر 
كش��ورها تاثير مي گذارد، اثر مواجي را نيز در كشور ديگر 
ايجاد مي كن��د و بطور كلي وضعيت اقتص��اد جهان را بر 
هم مي زند. بر اس��اس يافته هاي بين المللي، افزايش نرخ 

تعرفه ها، نه تنها در كشورهايي كه تعرفه باال وضع كرده اند، 
بلكه در ساير كشورهاي باال و پايين زنجيره هاي ارزش نيز 
تاثير منفي گذاشته و به ستانده، مشاغل و بهره وري آنها 
آسيب مي رساند.اكنون اما، براي اغلب كشورها، اثر منفي 
كه افزاي��ش يك واحد درصدي تعرفه هاي بخش صنعت 
ساخت، بدون درنظر گرفتن اثرات بازخورد، به دنبال دارد به 
مراتب بيشتر از اثري است كه در سال 1995 داشته است. اما 
در خصوص اثرات جانبي افزايش نرخ تعرفه، به نظر مي رسد 
به كارگيري ابزار تعرفه به منظور حمايت از توليد داخلي، نه 
تنها كارساز نخواهد بود، بلكه در بلندمدت فرصت اشتغال 
زايي در اقتصادها را از بين خواهد برد و بنگاه ها را از زنجيره 

ارزش جهاني، جدا خواهد كرد.

 عوامل موثر در تقويت تجارت
اما لزوم اس��تمرار پويايي تج��ارت و اينكه تجارت باعث 
كاهش قيمت كاالهاي س��رمايه اي شده و باعث تشويق 
سرمايه گذاري واقعي مي شود. از آنجايي كه ميانگين تعرفه 
كاالهاي سرمايه اي در بازارهاي نوظهور حدود 4 درصد و در 
كشورهاي در حال توسعه كم درآمد حدود 8 درصد است؛ 
به نظر مي رسد، همچنان امكان كاهش بيشتر موانع تجاري 
وجود دارد. در كشورهاي با درامد كمتر، پيروي از الزامات 
مربوط به موافقتنامه تس��هيل تجارت سازمان تجارت 
جهاني مي تواند هزينه هاي تجاري غيرتعرفه اي را تا حدود 
15 واحد درصد كاهش دهد كه معادل كاهش 15 واحد 
درصدي تعرفه است.براي كل اقتصادهاي جهان، اجتناب 
از اعمال روش هاي »حمايت گرايانه« و »احياء آزادسازي 
تجارت«، به استمرار روند كاهشي قيمت نسبي كاالهاي 
سرمايه اي كمك خواهد كرد، باعث تقويت بي نظير رشد 
سرمايه گذاري در اقتصادهاي پيشرفته خواهد شد و در 

نهايت از تعميق سرمايه كه همچنان كشورهاي در حال 
توسعه نياز بااليي به آن دارد، پشتيباني خواهد كرد.

 زنگ خطر افت سرمايه گذاري در جهان
از سويي ديگر اما، بررسي ها و مطالعات انجام شده از سوي 
صندوق بين المللي پول نش��ان مي ده��د، محرك مهم 
سرمايه گذاري در معرض خطر افزايش تنش هاي تجاري 
و كاهش رشد بهره وري است كه مي تواند كاهش قيمت 
نسبي ماشين آالت و تجهيزات را تحت تاثير قرار داده و در 
نهايت باعث عقب نگه داش��ته شدن رشد سرمايه گذاري 
شود. طي دهه هاي گذشته، بهاي ماشين آالت و تجهيزات 
در مقايسه با بهاي عمومي كاالها، افت بيشتري داشته كه 
علت اصلي آن افزايش تجارت و ارتقاء فناوري است كه منجر 
به افزايش كارايي در توليد كاالهاي سرمايه اي شده است. 
از سال 1990، قيمت ماشين آالت و تجهيزات در مقايسه با 
قيمت كاالهاي مصرفي تا ميزان 60 درصد در اقتصادهاي 
پيشرفته و تا حدود 40 درصد در اقتصادهاي در حال توسعه 
و بازارهاي نوظهور، كاهش يافت. بيشترين كاهش مربوط 
به افت قيمت تجهيزات كامپيوتري بود كه از سال 1990 
حدود 90 درصد تنزل داشت. كاهش مزبور در مقايسه با 
قيمت هاي نسبي ساير دارايي هاي سرمايه اي مانند مسكن 
و سازه هاي تجاري كه نزديكي بيشتري با سطوح قيمت 
مصرف دارند، چشمگير بود.بررسي هاي انجام شده با استفاده 
از داده هاي قيمتي مربوط به 40 اقتصاد در بيش از 30 بخش، 
حاكي از اين است كه تنش هاي تجاري مهم ترين عامل افت 
قيمت هاي ماشين آالت و تجهيزات نسبت به قيمت مصرف 
است. رقابت بيشتر از سمت بازارهاي خارجي موجب كاهش 
بهاي كاالهاي سرمايه اي توليد داخلي و عاملي براي افزايش 
بهره وري آنها ش��د. از طريق اين دو كانال، س��هم تجارت 

 در كاهش قيمت ماش��ين آالت و تجهيزات در بازه زماني
2000 تا 2011 به بيش از 60 درصد رسيد. رشد سريع تر 
بهره وري در توليد كاالهاي سرمايه اي از منابع غيرتجاري 

هم به كاهش بيشتر قيمت ها، كمك كرد.

 محرك هاي جذب سرمايه 
افت قيمت كاالهاي س��رماي هاي در مقايس��ه با قيمت 
مصرف، به نوبه خود باعث تقويت قابل توجه سرمايه گذاري 
واقعي شد. مدل استفاده ش��ده در مطالعه اخير صندوق 
بين المللي پول، بر اساس اين فرضيه است كه كاهش در 
قيمت نسبي س��رمايه گذاري به علت كاهش تعرفه هاي 
كاالهاي س��رمايه اي يا تقويت راندم��ان توليد كاالهاي 
سرمايه اي است كه در نهايت موجب افزايش دايمي و قابل 
توجه نرخ هاي واقعي سرمايه گذاري، شده است. كاهش 
يك واحد درص��دي تعرفه كاالهاي س��رمايه اي، منتج 
به افزايش 0.4 واحد درصدي س��رمايه گذاري مي شود. 
بطور متوس��ط براي اقتصادهاي در حال توس��عه و بازار 
نوظهور، تقريبًا يك س��وم از افزايش نرخ سرمايه گذاري 
در ماشين آالت و تجهيزات طي سه دهه گذشته مرتبط 
با ارزانتر شدن كاالهاي سرمايه اي در مقايسه با كاالهاي 
مصرفي اس��ت و مابقي مربوط به تقويت سياس��ت هاي 
كالن اقتصادي و س��اير عوامل اس��ت. اين در حالي است 
كه برخي كارشناسان كند ش��دن كاهش قيمت نسبي 
س��رمايه گذاري طي 10 سال گذش��ته را به رشد ضعيف 
سرمايه گذاري از زمان بروز بحران هاي مالي جهاني، نسبت 
مي دهند. اما بخش مهمي از افزايش نسبت سرمايه گذاري 
در ماشين آالت و تجهيزات حمل و نقل به توليد ناخالص 
داخلي توسط افت سريع قيمت كاالهاي سرمايه اي توضيح 

داده مي شود.

گردهمايي بزرگ توليدكنندگان قطعات خودرو برگزار شد

چهار درخواست قطعه سازان از وزير صنعت
تع�ادل |گردهماي��ي بزرگ قطعه س��ازان ب��ا موضوع 
»چشم انداز صنعت قطعه س��ازي در سال 98، فرصت ها 
و چالش ها« برگزار ش��د. در اين مراس��م، اعضاي انجمن 
قطعه س��ازان فرصت يافتند تا در حضور سكاندار وزارت 
صنعت، خواسته هاي خود را در زمينه »تسريع در پرداخت 
تسهيالت«، »وضعيت قيمت گذاري ها«، »معافيت از ماليات 

و بيمه« و »ايجاد كانال ارزي مطمئن« مطرح كنند.
در اين مراس��م، وزير صنعت معدن و تجارت اصالح روابط 
خودروسازان با قطعه سازان را خواستار شد. رضا رحماني 
گفت: همواره به خودروساز گوشزد كرده ام كه بايد از قطعات 
داخل در روند ساخت استفاده كنند و هميشه تاكيد بر آن 
داشته ام كه پكيج هاي وارداتي به ويژه از چين گشوده شوند 
تا در صورتي كه قطعه سازان داخلي توان توليد آن را داشته 
باشند نس��بت به آن اقدام كنند. البته استفاده از توليدات 
داخلي تنها در خودروسازي نيست و بايد در صنايع ديگر نيز 
از قطعاتي كه امكان توليد آن در داخل وجود دارد استفاده 
شود. واگذاري اموال غيردولتي خودروسازان و شركت هاي 
وابسته آنان از ديگر خواسته هاي رحماني بود. وزير صنعت، 

معدن و تجارت همچنين تاكيد كرد كه بايد داخلي سازي 
هر قطعه مورد نياز صنايع مختلف كه امكان س��اخت آن 
وجود دارد، در اولويت كار قرار گرفته و اين اقدام به فرهنگ 

تبديل شود.
رحماني در بخش ديگري از سخنان خود از چهار برابر شدن 
توليد خودرو در اسفند ماه سال گذشته در دو كارخانه اصلي 
خودروسازي خبر داد و با اشاره به لزوم بررسي موانع صادرات 
قطعات خودرو گفت كه هدف وزارت صنعت اين است كه 
ميزان توليد خودرو در سال جاري افزايش يابد. رحماني با 
بيان اينكه خيلي ها در خارج از مرزها مشتاق توقف صنعت 
خودروسازي و قطعه سازي هستند، تصريح كرد: اما آمار 
توليد دو شركت توليدكننده عمده خودرو حاكي از افزايش 

نزديك به چهار برابري توليد در اسفند ماه 9۷ است.
وزي��ر صنعت در توضيح اهميت صنعت خودروس��ازي و 
قطعه سازي كشور هم گفت: اين صنعت براي كشور بسيار 
مهم است هر چند كه ما از صنايع ديگر مانند فرش، مس و 
ديگر صنايع نيز حمايت مي كنيم؛ اما اين صنعت به دليل 
س��هم باالي آن در توليد ناخالص داخلي و اشتغال نقش 

مهمي دارد. او اين موضوع را نيز مورد اشاره قرار داد كه در 
سال 98 چند اولويت وجود دارد كه بر اساس شعار سال يعني 
رونق توليد است و بايد از اين فرصت و فضا استفاده كنيم و 
توليد را رونق دهيم.او افزود: عالوه بر ارتقاي داخلي سازي، 
در س��ال جاري بايد در حوزه صادرات به ويژه صادرات به 
كشورهاي همسايه، افزايش سهم بخش معدن و توجه به 
بازار و فناوري در اولويت قرار گيرد. رحماني يادآوري كرد: 
ايران سهم 2 درصدي در واردات همسايگان از كشور ما را 
دارد كه رقمي حدود 25 ميليارد دالر است و بيش از نيمي 

از صادرات غيرنفتي را تشكيل مي دهد. 

 اشتغال ۸۰۰ هزار در صنعت خودرو 
در بخش ديگري از اين همايش، مديرعامل ايران خودرو 
گفت: اشتغال 550 هزار نفري در صنعت قطعه و در مجموع 
اشتغال بيش از 800 هزار نفري در صنعت خودرو و قطعه نياز 
به حمايت مستمر دارد كه خوشبختانه با كمك وزير صنعت 
اين صنعت جان گرفت. هاشم يكه زارع با اشاره به توليد 95 
ميليون خودرو در دنيا و همچنين اشتغالزايي ۷0 ميليون 

نفري اين صنعت، گردش مالي اين صنعت را در جهان 3 هزار 
ميليارد دالر اعالم و اظهار كرد: با توجه به اين ارقام نمي توان 
اين صنعت را ساده فرض كرد چرا كه صنعت خودرو در دنيا 
محرك صنايع داخلي به شمار مي رود.او با اشاره به تعرفه 
40 تا 90 درصدي صنعت خودرو در ايران گفت: اين عدد 
در حالي در ايران تعيين شده كه تعرفه صنعت خودرو در 
كشوري مانند »نيجريه« كه صنعت خودرو ندارد 80 درصد 
و در »هند« كه صنعت خ��ودرو دارد، 90 تا 136 درصد و 
تايلند نيز 125 تا 155 درصد تعيين شده است. يكه زارع با 
بيان اينكه در حال حاضر ۷0 درصد لوازم خانگي موجود در 
بازار از طريق واردات تامين مي شود كه بالغ بر 22 ميليارد 
دالر ارزبري دارد، تصريح كرد: با اين حال هيچ اعتراضي به 
اين صنعت وارد نيست در حالي كه صنعتي مانند خودرو 

تنها سه تا 4 ميليارد دالر ارزبري دارد.

 انتقاد از عدم حمايت دولت 
در ادامه اين همايش، سخنگوي انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه هاي خودرو با تاكيد بر اينكه قطعه سازان با وجود 
مشكالت كه بيشتر آن داخلي بود توانستند توليد را حفظ 
كنند، اظهار كرد: اگر برنامه تحريمي امريكا به واسطه برخي 
مشكالت داخلي، صنعت قطعه و خودرو را تضعيف و متوقف 
كند، بازگشت اين صنعت غيرقابل امكان خواهد بود. به گفته 
فرهاد به نيا، نقش صنعت خ��ودرو در اقتصاد و همچنين 

سهم 3، 3 درصدي از توليد ناخالص داخلي و در عين حال 
سهم 12 درصدي اشتغالزايي اين صنعت باعث شد تا پس 
از نفت در اولويت تحريم امريكا قرار گيرد. او با اشاره به اينكه 
هنوز اهميت اين صنعت از سوي برخي مسووالن ناديده 
گرفته مي شود، افزود: بايد بر اين موضوع تاكيد شود كه اگر 
برنامه تحريمي امريكا به واسطه برخي مشكالت داخلي، 
صنعت قطعه و خودرو را تضعيف و متوقف كند بازگشت 
اين صنعت غيرقابل امكان خواهد بود و ضربه سنگيني به 
كل صنعت كشور وارد خواهد كرد. او با اشاره به تسهيالت 
11 هزار ميليارد توماني به صنعت قطعه سازي گفت: از اين 
ميزان تس��هيالت 4 هزار ميليارد تومان پرداخت و ۷ هزار 
ميليارد باقي مانده كه انتظار مي رود اين رقم در چارچوب 
ريالي پرداخت شود.از آنسو، دبير انجمن قطعه سازان ايران 
نيز ضمن ارايه گزارشي از وضعيت صنعت قطعه سازي در 
سال گذش��ته، چهار درخواست از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در زمينه تسريع در »پرداخت تسهيالت، وضعيت 
قيمت گذاري ها، معافيت از مالي��ات و بيمه و ايجاد كانال 
ارزي« مطمئن را مطرح كرد. مازيار بيگلو با بيان اينكه سال 
گذشته سال سختي براي قطعه سازان بود، گفت: قبل از 
شروع تحريم ها نيز شرايط توليد در اين بخش دشوار بود. 
قيمت مواد اوليه اين صنعت 2.5 برابر شد و با مخالفت شوراي 
رقابت با افزايش قيمت نيز حدود 11 هزار ميليارد تومان 

زيان به اين صنعت وارد شد.
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 راه اندازي دفاتر تجاري
در كشورهاي همسايه

ش�اتا|وزير صنعت، معدن و تجارت، از راه اندازي 
دفاتر تجاري اين وزارتخانه در كشورهاي »تركيه، 
عراق، لبنان و س��وريه« خبر داد. رضا رحماني در 
ديدار با س��فير ايران در عمان با اشاره به پتانسيل 
اقتصادي كش��ور عمان گفت: عمان ب��ا توجه به 
تجارت آزاد با 2۷ كشور دنيا، دروازه ورود به بازاري 
500 ميليوني است كه ايران بايد با افزايش تعامالت 
اقتصادي و تجاري خود با اين كشور، از اين فرصت 
استفاده كند. او با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، افزايش مراودات تجاري با كش��ورهاي 
عراق، تركيه، س��وريه و لبنان را در دستور كار قرار 
داده، گفت: 55 درصد از صادرات غيرنفتي ايران به 
15 كشور همسايه است و بر اين اساس، بخشي از 
برنامه، راه اندازي دفاتر تجاري وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در شهرهاي اربيل، بصره و بغداد در عراق 
و اس��تانبول در تركيه است كه در همين ارتباط با 
راه اندازي دفتر وزارتخانه در آنكارا پايتخت تركيه 
فعال اس��ت. وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد 
بر اينكه 55 درصد از ص��ادرات غيرنفتي ايران به 
15 كشور همسايه است، اظهار كرد: تنها 2 درصد 
از واردات اين كش��ورها از ايران است كه برنامه ما 
افزاي��ش اين ميزان ب��ه 5 درصد اس��ت. رحماني 
همچنين افزايش همكاري هاي اقتصادي با عمان، 
عراق و لبنان را دروازه ورود به بازار كشورهاي عربي 
خوان��د و گفت: محور برنامه ه��اي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براي سال آينده، افزايش صادرات، 

توليد ساخت داخل و فعال سازي معادن است.

رشد 6‚7 درصدي توليد 
فوالد خام ايران

شاتا|ميزان توليد فوالد ايران در 2 ماهه نخست 
سال 2019 ميالدي  6‚۷ درصد افزايش يافت. در 
اين مدت اي��ران 2‚4 ميليون تن فوالد توليد كرد. 
انجمن جهاني ف��والد در تازه ترين گزارش توليد 
آورد: ايران ط��ي ماه هاي ژانويه و فوريه، 4 ميليون 
و 245 هزارتن فوالد خام تولي��د كرد. اين رقم در 
مدت مش��ابه سال گذش��ته ميالدي، 3 ميليون و 
945 هزارتن بود. ميزان توليد م��اه فوريه 2019 
ميالدي، 2 ميليون و 15 هزارتن بود كه نسبت به 
رقم توليد م��اه ژانويه 2019 ميالدي )2 ميليون و 
230 هزار تن(، 6‚9 درصد كاهش را نشان مي دهد. 
64 كشور فوالدس��از جهاني طي 2 ماهه نخست 
سال 2019 ميالدي، 28۷ ميليون و 609 هزار تن 
فوالد خام توليد كردند كه در مقايسه با رقم مدت 
مشابه سال گذشته )2۷۷ ميليون و 191 هزارتن(، 
۷‚3 درصد افزايش نشان مي دهد. 5 كشور نخست 
توليدكننده فوالد خام جهاني شامل چين )5‚149 
ميليون تن(، هند )9‚1۷ ميليون تن(، ژاپن )8‚15 
 ميليون تن(، امريكا )4‚14 ميليون تن( و كره جنوبي 
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راه اندازي دفتر صندوق 
ضمانت صادرات در عراق

تس�نيم|مديرعامل صندوق ضمانت صادرات از 
راه ان��دازي دفتر كارگزاري اين صندوق در كش��ور 
عراق تا 3 ماه آينده خبر داد. افروز بهرامي با اعالم خبر 
راه اندازي دفتر كارگزاري صندوق ضمانت صادرات 
در كشور عراق اظهار كرد: با توجه به برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده براي افزايش تجارت اي��ران و عراق و 
رسيدن به مبادالت 20 ميليارد دالري تا سال 1400، 
دفتر كارگ��زاري اين صندوق در ع��راق راه اندازي 
خواهد ش��د. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات 
ادامه داد: اين دفتر براي حمايت از صادركنندگان در 
كشور عراق فعال مي شود و گرچه هنوز محل دقيق 
احداث اين دفتر مشخص نيست. اما قطعا تا 3 ماه 
آينده، دفتر صندوق ضمانت صادرات ايران در عراق 
آغاز به كار خواهد كرد. به دنبال سفر يكماه گذشته 
رييس جمهور ايران به عراق و س��فير اخير نخست 
وزير عراق، ارتقاء مبادالت تج��اري و اقتصادي دو 
كشور ايران و عراق در دستوركار قرار گرفت و محقق 
شدن مبادالت دو كشور تا 20 ميليارد دالر تا سال 
1400، جزو اهداف دو كشور اعالم شد و از همين رو 
توافقاتي در حوزه انرژي، بانكي، گمركي، صنعتي 
و تجاري انجام ش��ده كه برخي از آنها طي روزهاي 
گذشته عملياتي شده و برخي ديگر در حال رايزني 

براي عملياتي شدن است.

فشار ماليات روي مولدها
ايسنا|دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران 
متنوع نبودن درآمدهاي مالياتي و عدم پرداخت ماليات 
از سوي بخش هاي پنهان اقتصاد را از جمله مشكالت 
س��اختار مالياتي كش��ور عنوان كرد و گفت كه اين 
عوامل باعث شده به بخش هاي مولد و توليدكنندگان 
فشار وارد شود. به گفته محمدرضا مرتضوي، قوانين 
مالياتي يكي از موضوعاتي اس��ت كه س��ال ها مورد 
بحث توليدكنن��دگان و قانون گذاران بوده اس��ت. 
توليدكنندگان معتقدند كه با توجه به اينكه واحدهاي 
توليدي موتور محرك كشور هستند و در اشتغالزايي 
نقش مستقيم دارند، بايد مشمول معافيت هاي مالياتي 
از جمله ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر عملكرد و اخذ 
عوارض گمركي باشند. از سوي ديگر، خرداد ماه سال 
گذش��ته گمرك ايران در بخشنامه اي اعالم كرد كه 
واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري و همچنين 
ماشين آالت خط توليد واحدهاي توليدي داراي مجوز 
تأس��يس از وزارتخانه هاي ذي ربط از پرداخت چهار 
درصد علي الحساب واردات قطعي معاف هستند. اما 
در مورد اشكال مختلف ماليات و همچنين ساختار 
نظام مالياتي كش��ور هنوز اختالف نظرهايي وجود 
دارد. مرتضوي در اين خص��وص اظهار كرد: ماليات 
نبايد فقط از واحدهاي شناس��نامه دار دريافت شود، 
بلكه بايد به سراغ اقتصاد زيرزميني برويم و از آنها نيز 

ماليات دريافت كنيم.

معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت تشريح كردمعاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت اعالم كرد 

شفاف سازي در زنجيره توليد وتجارت راه اندازي مجدد 321 واحد صنعتي سيل زده 
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت اعالم كرد: 
با انجام اقدامات حمايتي، 321 واحد صنعتي در استان هاي 
گلستان و چهارمحال بختياري كه خسارت ديده بودند، به 
چرخه توليد بازگشتند. به گزارش شاتا، فرشاد مقيمي در 
ستاد پشتيباني از مناطق سيل زده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اظهار كرد: 109 واحد صنعتي مستقر در فاز 1 و 
2 شهرك صنعتي آق قال كه به دليل سيل، امكان فعاليت 
نداشتند، مجدد به چرخه توليد بازگشته و حدود هزار و 
200 واحد صنفي نيز كه دچارمشكل شده بودند، با رفع 

بخشي از خسارات فعاليت خود را از سر گرفتند. 
به گفته او، از 230 واحد صنعتي و معدني خسارت  ديده 
در استان چهار محال و بختياري نيز 212 واحد مجدد 
راه اندازي شد، همچنين بسياري از واحدهاي صنعتي 
بزرگ توليد كننده MDF در استان مازندران كه دچار 
مشكل شده بوده اند، نيز توانستند فرآيند توليد را از سر 

بگيرند. معاون وزير صنعت، معدن وتجارت همچنين 
اعالم كرد كه در سيل اخير، ۷شهرك صنعتي در استان 
مازندران وگلس��تان متحمل خس��اراتي شدند كه با 
اقدامات انجام گرفته، مشكالت زيربنايي اين شهركهاي 

صنعتي حل شد.
مقيمي با اش��اره به كمك هاي نق��دي و كااليي اغلب 
اس��تان ها و تقدير از همراهي انجمن ها وتش��كل هاي 
صنعت��ي، صنفي و.. به مناطق س��يل زده تصريح كرد: 
اصناف، اتاق هاي بازرگاني و ساير تشكل هاي غير دولتي 
و همچنين واحدهاي صنعت��ي، اقداماتي را در مناطق 
سيل زده انجام دادند كه بخشي از اين حمايت ها در قالب 
كمك هاي نقدي و غير نقدي و بخشي ديگر نيز به صورت 
خدمات رايگان نظير اس��تقرار سيل زدگان در هتل ها 
و ساير مكان هاي قابل سكونت، ارايه خدمات صنعتي 

تعميرات ماشين آالت، لوازم خانگي و... بود.

معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
گفت: شفاف سازي را در همه بخش هاي وزارتخانه دنبال 
مي كنيم. سعيد زرندي در گفت وگو با شاتا افزود: در گذشته، 
سرمايه گذاران، توليدكنندگان و محققان براي به دست 
آوردن اطالعات حوزه صنعت ومعدن دچار مشكالت زيادي 
بودن و بعضا رانتها و مفاسدي در اين خصوص پيش مي آمد.

به گفته او، هم اكنون تمام اطالع��ات واحدهاي صنعتي 
به تفكيك اس��تان، محصول توليدي و ظرفي��ت آن، در 
بخش معادن، پروانه هاي اكتشاف، گواهي هاي اكتشاف 
و مجوزهاي برداش��ت و در بخش بازرگاني تمام اطالعات 
صن��وف و كارت هاي بازرگان��ي در پورت��ال وزارتخانه در 

دسترس عموم است. 
زرندي با بيان اينكه در گذش��ته در انتشار برخي آمارها و 
اطالعات وزارتخانه مالحظاتي ب��ود، گفت: به ويژه وقتي 
آمار هاي منفي در بخش توليد وجود داش��ت، اما در حال 

حاضر تمام اطالعات و آمارهاي وزارتخانه مثبت و منفي بطور 
شفاف و منظم در پورتال وزارتخانه منتشر مي شود.وي افزود: 
گزارش هايي نيز به صورت روزانه تعداد مجوزهاي صادر شده 
بخش صنعت و معدن، صنوف، كارت هاي بازرگاني واردات، 
صادرات و آخرين وضعيت بورس و... در هر روز را منتش��ر 
مي كند، كه اين گزارش ها ني��ز در پورتال وزارتخانه قابل 
مشاهده است.به گفته معاون طرح و برنامه، سامانه بهين 
ياب هم به صورت متمركز، كليه خدمات مرتبط با حوزه 
س��رمايه گذاري در صنعت، معدن و تجارت اعم از صدور 
مجوزها، وضعيت پروژه ها و طرح ها، معافيت هاي گمركي 
و درخواست تسهيالت در آن ارايه گرديده است. وي تاكيد 
كرد: همه دس��تگاه هاي اجرايي، به خصوص نظام بانكي 
مي توانند سامانه بهين ياب را مبناي عمل خود قرار دهند و 
از اطالعات اين سامانه براي خدمات خود به بخش توليد و 
تجارت كمك بگيرند. زرندي تصريح كرد: يكي از موضوعاتي 

كه هميشه مطرح مي ش��ود اين است كه سيستم بانكي 
اعالم مي كند در سال چقدر تسهيالت و چه درصدي از كل 
تسهيالت به بخش صنعت و معدن و بازرگاني پرداخت كرده 
اما فعاالن اين بخش نسبت به اين اعداد تامالت و مسائلي 

دارند و وزارتخانه نيز قادر به تاييد يا رد آن نيست.
معاون طرح و برنامه گفت: از سيستم بانكي خواسته ايم 
تا با اتصال به اين س��امانه، همه تس��هيالتي كه اعالم 
مي كند به واحدهاي توليدي پرداخت مي كند را ثبت 
كند تا دقيقا وضعيت هر واحد صنعتي در قبال دريافت 
تسهيالت مشخص ش��ود و وزارتخانه هم دقيقا بداند 
چه واحدي در سال چه مقدار تسهيالت گرفته است. 
وي گفت: معتقديم اين اطالعات براي سرمايه گذاران 
و توليد كنندگان و صاحب نظران بسيار مفيد و راهگشا 
خواهد بود و هر آنچه كه براي آنان نياز باشد، به صورت 

شفاف و بدون محدوديت ارايه مي شود. 
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امريكابركاالهايوارداتيازاتحاديهاروپاتعرفهاعمالميكند

دولتفرانسهدرپايانطرحگفتوگويملي:مالياتهاكمميشود

جنگ تجاري در فراآتالنتيك بر سر »ايرباس«

پيروزيجليقهزردها

گروه جهان| 
پس از اينكه اياالت متحده در پاسخ به اقدام اروپا مبني 
بر تخصيص يارانه بر هواپيما هاي ايرباس كه ۱۱ميليارد 
دالر ب��ه امريكا خس��ارت زده، فهرس��تي از كاال هاي 
وارداتي از اتحاديه اروپا را براي اعمال تعرفه منتش��ر 
كرد، يك مقام اتحاديه اروپا نيز گفت بروكسل بررسي 

اقدامات تالفي جويانه متقابل را آغاز كرده است. 
به گزارش رويترز، رابرت اليتزر نماينده تجاري امريكا، 
فهرس��تي از كاال هاي اتحاديه اروپ��ا از هواپيما هاي 
تجاري گرفته تا فرآورده هاي لبني، در راستاي اقدام 
متقابل عليه اقدام اتحاديه اروپا در تخصيص يارانه بر 
هواپيما هاي ايرباس منتشر كرده است. نماينده تجاري 
امريكا تاييد كرده كه روند اق��دام تالفي جويانه عليه 
۱۱ميليارد دالر زيان از سوي اتحاديه اروپا آغاز شده 
است. گفته شده، سازمان تجارت جهاني تاييد كرده كه 
تخصيص يارانه بر ايرباس از سوي اتحاديه اروپا اثرات 

نامطلوبي براي امريكا داشته است. 
در بيانيه نماينده تجاري امريكا آمده: »هدف نهايي ما 
اين اس��ت كه به يك توافق با اتحاديه اروپا دست پيدا 
كنيم كه بروكس��ل به پرداخت يارانه هاي غيرقانوني 
به اين شركت بزرگ هواپيماسازي پايان دهد. زماني 
كه اتحاديه اروپا به پرداخت اين يارانه هاي غيرقانوني 
پايان دهد، ما نيز تعرفه هاي اعمال شده را برخواهيم 
داش��ت.« يك مقام اتحاديه اروپا سه شنبه به رويترز 
گفته كه اين اتحاديه بررس��ي اقدامات متقابل را آغاز 

كرده است. 
اياالت متحده امريكا و اروپا بيش از يك دهه است كه بر 
سر »پرداخت يارانه غيرقانوني به ايرباس و بوئينگ« با 
يكديگر اختالف دارند و بارها شكايت خود را در سازمان 
تج��ارت جهاني مط��رح كرده اند. دو ط��رف تاكنون 
در راستاي كس��ب منافع از تجارت جهاني هواپيما، 
ميليارد ها دالر يارانه به شركت هاي هواپيمايي شان 

پرداخت كرده اند.
فهرست گسترده ۱4صفحه اي امريكا شامل توليدات 
بخش هوايي مانند بالگردها، هواپيماهاي غيرنظامي 
و برخي قطعات اس��ت. اين فهرس��ت همچنين مواد 
غذايي مانند اس��تيك و فيل��ه ماهي، پني��ر، ميوه و 

روغن زيتون و همين طور محصوالت لبني و پوشاك 
است.نشريه فايننش��ال تايمز به نقل از اليتزر نوشته، 
 تعرفه ه��اي احتمالي بر روي كااله��اي اتحاديه اروپا 
بر اساس بخش 30۱ قانون تجارت سال ۱974ميالدي 
اعمال مي گردد، همان قانوني كه دولت امريكا س��ال 
گذش��ته با اس��تناد به آن تعرفه هاي بسياري را روي 
كاالهاي چيني اعمال كرده است. فهرست اعالم شده 
از كااله��اي اتحاديه اروپا پيش نويس اس��ت و انتظار 

مي رود كه در ماه هاي آينده نهايي شود. 
اياالت متحده اعالم كرده اس��ت ك��ه تعرفه هاي در 
واكنش ب��ه يارانه تخصيص داده ش��ده به ايرباس دو 
بخش در نظر گرفته اس��ت. بخش نخست مربوط به 

هلي كوپترهاي جديد، صنايع هوايي و قطعات مربوط 
به صنايع هوايي است كه از كشورهاي فرانسه، اسپانيا، 
آلمان و بريتانيا وارد امريكا مي ش��ود. اين كش��ورها 
ميزبان كارخانه هاي ايرباس هستند. بخش دوم طيف 
گس��ترده تري از كاالها را در برمي گيرد كه از تمامي 
كشورهاي اتحاديه اروپا وارد اياالت متحده مي شود و 

بيشتر در حوزه صنايع غذايي است. 
ش��ركت ايرباس سه ش��نبه اعالم كرده كه اين اقدام 
اياالت متحده هيچ مبناي قانوني ندارد. س��خنگوي 
اين ش��ركت گفته كه پس از گزارش م��اه مه 20۱8 
بان��ك جهاني، ايرباس تمامي اقدام��ات الزم را انجام 
داده است. سخنگوي ايرباس گفته: »رقم خسارتي كه 

 بانك جهاني درباره آسيب تخصيص يارانه ايرباس به 
اياالت متحده اعالم كرده، غلوآميز است.« 

امريكا و اتحاديه اروپا س��ال گذشته و در جريان سفر 
ژان كلود يونكر به اياالت متحده بر سر مذاكره و پرهيز 
از تشديد تنش هاي تجاري به توافق رسيدند اما اين 
مذاكرات هرگز بطور رسمي آغاز نشد. دونالد ترامپ 
25جوالي 20۱8 پ��س از ديدار با يونكر گفت امريكا 
براي كاهش موانع تجاري با اتحاديه اروپا تالش خواهد 
كرد. او تاكيد كرد كه دو طرف براي به صفر رس��اندن 
تعرفه ه��ا و يارانه ها ب��راي كاالهايي غي��ر از صنايع 

خودروسازي تالش خواهند كرد. 
 فهرس��ت كااله��اي اروپاي��ي ب��راي اعم��ال تعرفه 

از سوي اياالت متحده درست در روزي منتشر شده كه 
مقام هاي اتحاديه اروپا و لي كيانگ نخست وزير چين، 
در بروكسل نشست مشتركي را برگزار كردند. چين نيز 
از جمله كشورهايي است كه هدف اعمال تعرفه هاي 

سنگين دولت ترامپ قرار گرفته است.
نشريه فايننشال نوشته، لي كيانگ نخست وزير چين، 
كه به اروپا س��فر كرده در بروكس��ل با دونالد تاسك 
ريي��س پارلمان اروپاي��ي، و ژان كل��ود يونكر رييس 
كميسيون اروپا ديدار كرده است. اين نشست نخستين 
ديدار مقام هاي چيني و اروپايي پس از آن اس��ت كه 
بروكسل بطور رسمي پكن را متهم كرد كه دسترسي 
شركت هاي اروپايي به بازارهاي چين را محدود كرده 
اس��ت. چين با وجود اختالفات گس��ترده با اتحاديه 
اروپا بارها تالش كرده تا جبهه مش��تركي را با حضور 
اروپايي ها در برابر سياست هاي حمايت گرايانه دولت 
ترامپ تشكيل دهد، تالش هايي كه تاكنون به نتيجه 

نرسيده است. 
چين ماه جاري ميزبان دومين نشست ابتكار »جاده و 
كمربند« است كه قرار است با صرف هزينه هاي عظيم 
زيربنايي، چين در آسيا را به اروپا و فراتر از آن متصل 
كند و پكن اميدوار است كه بتواند عالوه بر ايتاليا كه 
تاكنون آمادگي خود را براي مش��اركت در اين طرح 
اعالم كرده ديگر كش��ورهاي اروپايي را نيز راضي به 

همكاري كند.
تشديد اختالفات تجاري اياالت متحده و اتحاديه اروپا 
در شرايطي است كه سازمان تجارت جهاني در گزارش 
اخير خود هش��دار داده جنگ تجاري امريكا با ديگر 
كشورها مانعي براي رش��د تجارت جهاني در 20۱8 
بوده اس��ت. در اين گزارش آمده در سه ماهه چهارم 
20۱8 تجارت در جهان كاهش 0.3 درصدي داشته 
است. با اين حال يك مقام ارشد كاخ سفيد سه شنبه 
گفته كه امريكايي ها هنوز درباره تمام مسائلي كه در 
راه رس��يدن به توافق و پايان دادن به جنگ تجاري با 
چين وجود دارد، رضايت پيدا نكرده اند. امريكايي ها 
چين را اعمال تغييرات در رويه هاي تجاري خود و رفع 
نگراني ها پيرامون يارانه هاي صنعتي، انتقال فناوري و 

حقوق مالكيت معنوي تحت فشار قرار داده اند.

گروه جهان| 
طرح گفت وگوي ملي فرانسه در نهايت به همان چيزي 
منجر ش��د كه خواست معترضان بود: كاهش ماليات ها. 
نخس��ت وزير فرانس��ه در پايان طرح بزرگ س��ه ماهه 
گفت وگوي ملي اعالم كرد كه دولت به سرعت ماليات ها 
را كاهش خواهد داد. ادوارد فيليپ در چارچوب گزارشي 
از طرح ب��زرگ گفت وگ��وي ملي ك��ه در مقابل بحران 
»جنبش جليقه زردها« مطرح شده است از بي اعتمادي به 
مقامات منتخب ابراز نگراني كرده و گفته انزوا، رها كردن، 
بي تفاوتي و توجه نكردن عامل اين بي اعتمادي بوده است.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، نخست وزير فرانسه گفته: 
»در مقابل يك خش��م بزرگ مالياتي دولت بايد هر چه 
س��ريع تر ماليات ها را كاهش دهد.« او با اين حال تأكيد 
كرده كه مردم فرانسه به خوبي متوجه شده اند كه كاهش 
ماليات ها به كاهش هزينه هاي عمومي منجر خواهد شد. 
نخست وزير فرانسه همچنين اضافه كرد كه بايد حضور 
خدمات عمومي در شهرهاي كوچك اين كشور تقويت 
شود. ادوارد فيليپ در ادامه با اعالم اينكه امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه، اذعان كرده كه نمي توانند مانند 
قبل حكومت كنند، گفته: »رييس جمهور ماكرون معتقد 
است كه فرانسه نيازمند ايجاد ابزارهاي يك دموكراسي 
بسيار مشورتي است.« گفته شده، بيش از ۱.5 ميليون 

نفر بطور مستقيم در گفت وگوي ملي شركت كرده اند.
رييس جمهوري فرانس��ه در حالي كه فق��ط 9 هفته از 
شروع اعتراض ها گذشته بود، در نامه اي خطاب به مردم 
از آنها براي ش��ركت در طرح گفت وگ��وي ملي دعوت 
كرد و متعهد ش��د به نظرات جديد گوش كند، هر چند 
كه تاكيد كرد همچنان به دس��تور كار اصلي اصالحات 
اقتصادي پايبن��د خواهد ماند. در همان زمان طبق يك 
نظرسنجي كه توسط موسسه افكارسنجي »اوپلنيون 
وي« انجام شد، بيش از دو سوم فرانسوي ها )67 درصد( 
اعالم كردند كه در طرح گفت وگوي ملي )بحث بزرگ( 
خواس��تار انجام اصالحات بنيادين هستند. همچنين 
65درصد ش��ركت كنندگان در اين نظرسنجي انتظار 
برگزاري همه پرس��ي در فرانس��ه را داش��تند. به غير از 
موضوع ماليات ه��ا، اكثريت ش��ركت كنندگان در اين 
نظرخواهي ب��ر آگاهي خود درباره بحران اقليمي تأكيد 
كرده اند اما گفته اند كه معتقدند كه خود مس��تقيما در 

اين باره اقدام كنند. 
به گزارش ايرن��ا، اكنون كه مهل��ت گفت وگوي ملي به 
پايان رسيده، روزهاي سه ش��نبه و چهارشنبه )امروز(، 
ادوارد فيليپ نخس��ت وزير فرانسه به پارلمان مي رود تا 
با ارايه گزارش��ي از آنچه در اين دو ماه از زمان آغاز بحث 
گفت وگوي ملي تاكنون گذشت و پيشنهادهاي ارايه شده 

در چارچوب اين طرح و اصالحات موردنظر دولت فرانسه 
براي بهبود وضعيت اقتصادي را مط��رح كند. ماكرون 
نيز قرار اس��ت جهت گيري هاي اصلي را در تاريخي كه 
هنوز اعالم نشده، مش��خص كند. اين گزارش در حالي 
به پارلمان فرانسه رفته كه امانوئل ماكرون خود را براي 
انتخابات پارلمان اروپا در 26 مه سال ميالدي جاري آماده 
مي كند. به گزارش رسانه ها، آنچه توسط ادوارد فيليپ در 
پارلمان فرانسه مطرح خواهد شد بر اساس خالصه اي از 
يك گزارش ۱500صفحه اي شامل پيشنهادها، شكايات، 
ضرورت ها و مطالبات معترضان به سياست هاي اقتصادي 
دولت موسوم به »جنبش جليقه زردها« است كه در مدت 
2ماه جمع آوري شده است. افزايش ماليات ها به ويژه در 
زمينه سوخت از ماه نوامبر سال ميالدي گذشته موجب 
شكل گيري موج جديد اعتراض هاي مردمي نسبت به 

سياست هاي اقتصادي دولت شد. 

چراغسبزبرايدريافتمالياتازغولها
همچنين در تحولي ديگر در فرانسه، پارلمان اين كشور 
سه ش��نبه به طرح دريافت ماليات از شركت هاي بزرگ 
اينترنتي موس��وم به »گافا« )گوگل، اپل، فيس��بوك و 
آمازون( راي داد. برونو لومر وزير دارايي فرانسه، دسامبر 
20۱8 ميالدي اعالم كرده بود كه افزون بر دريافت ماليات 

بر فروش مستقيم از اين شركت ها، آنها را ملزم به پرداخت 
بخشي از درآمدهاي ناشي از تبليغات، تارنماها و فروش 

دوباره داده هاي خصوصي خواهد كرد. 
از آنج��ا كه قواني��ن اتحاديه اروپا، ش��ركت هاي عظيم 
فناوري امريكايي ماند گوگل و فيس بوك را در گزينش 
كشور عضو اين نهاد براي ارايه اظهارنامه ماليات بردرآمد 
آزاد و مختار گذاشته است، اين شركت ها، كشورهاي با 
نرخ مالياتي ان��دك مانند ايرلند، هلند و لوكزامبورگ را 

انتخاب مي كنند.
اين افزايش ماليات در فرانسه بر اساس يك پروژه اروپايي 
اس��ت كه در ماه مارس س��ال ميالدي گذشته به دليل 
عدم تمايل چندين كشور محقق نش��د. ايده اين است 

كه غول هاي ديجيتالي را ملزم به پرداخت تا 3درصد از 
گردش مالي خود در فرانسه، به ويژه در تبليغات آنالين 
كنند. ماليات بايد مربوط به ش��ركت هايي باشد كه در 
فعاليت هاي ديجيتال خود دستكم درآمد 750 ميليون 
يورويي در سراس��ر جهان و بيش از 25 ميليون يورويي 
در فرانسه دارند. در اين ارتباط، واشنگتن اين ماليات را 
بسيار تبعيض آميز عليه شركت هاي چندمليتي مستقر 
در اياالت متحده مي داند. با اين حال اتحاديه اروپا براي 
نهايي و تكميل كردن اين طرح به منظور اجرا در همه 28 
كشور عضو تالش مي كند. اين شركت ها بطور ميانگين 
در مقايسه با 23 درصد شركت هاي ديگر، تنها 9درصد 

از درآمدهايشان را به صورت ماليات پرداخت مي كنند.

دريچه

كوتاه از منطقه

روسيهوتركيهبهدنبالتراز
تجاري100ميليارددالري

گروه جهان|رييس جمهوري تركيه در ديدار با فعاالن 
اقتصادي مطرح روسيه و تركيه كه با حضور والديمير 
پوتين برگزار شد، اعالم كرد كه سران دو كشور رسيدن 
به تراز تجاري ۱00 ميليارد دالري را هدف قرار داده اند. 
به گزارش ايرنا، رجيب طيب اردوغان با تاكيد بر اهتمام 
كش��ورش براي گس��ترش روابط در همه س��طوح با 
روسيه خطاب به فعاالن اقتصادي دو كشور گفته براي 
رسيدن به اين سطح از تراز تجاري بايد راه هاي جديدي 
يافت ضمن اينكه دس��تور العمل الزم در اين رابطه به 
تمامي وزارتخانه ها ارسال ش��ده است. او تراز تجاري 
فعلي دو كش��ور را حدود 26 ميليارد دالر و روسيه را 
سومين شريك تجاري تركيه خوانده و گفته: »سطح 
واردات كاالهاي روسي به تركيه بسيار پايين است اما 
ظرفيت هاي زيادي در حوزه هاي مختلف براي افزايش 
سطح همكاري هاي تجاري وجود دارد.« اردوغان به 
لزوم تس��ريع در روند صدور ويزا و تسهيل امر حمل و 
نقل براي رس��يدن به اهداف تعيين شده اشاره كرده 
و گفته: »تركيه به سرمايه گذاران روس و شركت هاي 
آنان به عنوان سرمايه گذار خارجي نگاه نمي كند بلكه 
آنان را سرمايه گذار داخلي به حساب مي آورد.« اردوغان 
گفته: »يكي از پايه هاي اصلي اقتصاد، همكاري در حوزه 
انرژي است و ما بر همين اساس چندين پروژه بزرگ با 
طرف روسي داريم كه نيروگاه هسته اي آغ كويو، جريان 
انتقال گاز روسيه از طريق خشكي و دريا به تركيه و اروپا 
از اين دست هستند.« رييس جمهوري تركيه اين را هم 
گفته كه دو طرف مي خواهند به سرعت مبادله بر اساس 
پول ملي را به اجرا درآورند تا بتوانند از خود در مقابل 

دستكاري در بازارهاي ارز خارجي دفاع كنند.

قانونگذارانانگليسيبا
تعويقبرگزيتموافقتكردند
گروه جهان| نمايندگان انگليسي قانون جديدي را با 
هدف جلوگيري از يك بريگزيت بدون توافق در هفته 
جاري تصويب و دول��ت را موظف كردند تا از رهبران 
اتحاديه اروپا خواس��تار يك تاخير ش��ود. به  گزارش 
خبرگزاري فرانسه، اين قانون هفته گذشته با عجله 
در هر دو مجلس پارلمان تصويب و با مخالفت دولت 
لندن مواجه شده اس��ت. دولت ترزا مي  نخست وزير 
بريتانيا معتقد است اين قانون مي تواند فرصت براي 
مذاكره با اتحاديه اروپا را محدود كند. جرومي كوربين 
رييس حزب كارگ��ر و صاحب اين پيش نويس قانون 
گفت��ه، دو مجلس پارلمان بريتانيا سه ش��نبه به اين 
نتيجه رس��يده اند كه خروج بدون تواف��ق از اتحاديه 
اروپا تاثي��ر منفي بر فرصت هاي ش��غلي و صنعت و 
امنيت ملي خواهد داشت. در نتيجه اين قانون، دولت 
بايد پيشنهادي را به پارلمان درخصوص تنظيم يك 
تاخير ارايه دهد كه اين مساله را چهارشنبه در نشست 
اتحاديه اروپا درخواس��ت خواهد كرد. قانون گذاران 
انگليسي اجازه خواهند داشت تا در خصوص اين مساله 
راي گيري و پيشنهادات خود را ابراز كنند. اين مساله 
به دولت اجازه مي دهد تا به  دنبال تمديد ضرب االجل 
22 مه باشد. ترزا مي خواستار يك تاخير تا تاريخ 30 
ژوئن ش��ده اس��ت اما تصميم گيري در خصوص اين 
مساله به رهبران اتحاديه اروپا بستگي دارد. هنگامي 
كه ضرب االجل در روز جمعه براي بريتانيا پايان يابد، 
اين قانون عماًل از يك برگزيت بدون توافق جلوگيري 
نمي كند، چرا كه اگر بريتانيا و اتحاديه اروپا نتوانند در 
جريان نشست چهارشنبه در خصوص يك تمديد به 
توافق برسند، اين يك قصور قانوني محسوب مي شود.

عمرالبشيرواگذاريقدرت
بهارتشراتكذيبكرد

گروه جهان|عمر البشير با وجود واگذاري  اختياراتش 
به عنوان رييس حزب حاك��م به معاون خود در راس 
نشست اين حزب قرار گرفت و از حفظ امنيت و ثبات 
در كشور به عنوان يك اولويت ياد كرده است. به گزارش 
آناتولي، عمر البشير، رييس جمهوري سودان در اين 
نشست گفته: »حفظ ثبات وطن اولويت اصلي ماست 
و مردم سودان مس��تحق اين هستند كه در كشوري 
امن زندگي كنند و اين مس��ووليت من است. مذاكره 
تنها راه حل مش��كالت سودان اس��ت.« وي بر لزوم 
حمايت از وطن در برابر كساني كه براي تغيير اوضاع 
سودان با بيگانگان توطئه مي كنند، تأكيد كرده است. 
البشير گفته: »سوداني ها قوي تر و متعهدتر اين بحران 
را پشت س��ر خواهند گذاشت.« اين نشست درحالي 
با رياست البشير برگزار ش��ده كه وي اوايل مارس به 
خاطر فش��ارهاي مردمي اختي��ارات حزبي اش را به 
معاونش واگذار كرده اس��ت. حزب حاكم س��ودان از 
تصميم البشير حمايت كرده است. البشير 22 فوريه 
در كش��ور حالت فوق العاده اعالم و دولت وفاق ملي و 
دولت هاي محلي را منحل كرد. وي احزاب، جوانان و 
گروه هاي مسلح را به مذاكره دعوت كرد. حزب حاكم 
سودان اوايل مارس اعالم كرد كه البشير اختياراتش را 
به معاونش احمد محمد هارون تا زمان برگزاري كنگره 
ملي اين حزب واگذار كرده است. اين در حالي است كه 
براي سومين روز متوالي هزاران سوداني در مقابل مقر 
فرماندهي ستاد ارتش در خارطوم با هدف فشار آوردن 
بر عمر البشير براي استعفا از سمت رياست جمهوري 
تجمع كردند اما البش��ير مي گويد صندوق انتخابات 

تعيين كننده اين مساله است.

قطربانكهايعربستان
واماراترابهدادگاهكشاند

گروه جهان| قطر اعالم كرده كه سه دادخواست عليه 
بانك هاي عربستان سعودي و امارات عربي متحده به 
محاكم قضايي لندن و نيويورك تس��ليم كرده است. 
به گزارش يورونيوز، قطر كه از دو سال پيش تحت تحريم 
اقتصادي و سياسي عربستان سعودي و هم پيمانانش 
در ميان كشورهاي حاش��يه خليج فارس قرار گرفته، 
 مدعي اس��ت كه برخي بانك هاي عربس��تان و امارات 
بر اساس برنامه اي مشخص عليه بازار مالي قطر دست به 
خرابكاري زده اند و تالش مي كنند تا منابع مالي و اوراق 
قرضه اين كشور را تضعيف كنند. بر اساس همين ادعا قطر 
دادخواستي نيز عليه بانك هاويلند كه در لوكزامبورگ 
پايه گذاري شده، تهيه كرده و به محاكم قضايي لندن 
تقديم كرده است. همچنين در مورد اقدامات مخرب مالي 
دو بانك ابوظبي و سامبا كه از مهم ترين بانك هاي امارات و 
عربستان به شمار مي روند هم دادخواست جداگانه اي به 
محاكم قضايي نيويورك ارايه كرده است. دوحه همزمان 
از اقدام هاي اقتصادي عربستان و هم پيمانانش با هدف 
تضعيف ارزش پول ملي اين كش��ور به سازمان تجارت 
جهاني شكايت كرده است. در همين راستا، قطر دو پرونده 
ديگر نيز عليه عربستان در ديوان دادگستري بين المللي 
و سازمان بين المللي هوانوردي غيرنظامي گشوده است. 
عربستان سعودي از ماه ژوئن سال 20۱7 ميالدي قطر 
را به اتهام حمايت مالي از گروه هاي اسالمگراي افراطي 
تحت تحريم سياسي و اقتصادي قرار داده است. در مقابل 
قطر همواره اين اتهام را رد كرده است. تاكنون تالش هاي 
گسترده اياالت متحده و برخي از كشورهاي عربي براي 
پاي��ان دادن ب��ه اختالفات دوحه از يك س��و و رياض و 

متحدانش از سوي ديگر كارگر نبوده است. 

رييسپارلمانالجزاير
رييسجمهورموقتشد

گروه جهان|پارلمان الجزاير با رسيدن آراي نمايندگان 
به حد نصاب الزم به اعالم خأل در پست رياست جمهوري 
راي مثبت داد. به گزارش اسكاي نيوز، پارلمان الجزاير با 
دو اتاق يعني مجلس سنا و مجلس مردمي ملي سه شنبه 
تشكيل جلسه داد و با حد نصاب آراي نمايندگان رسما 
تثبيت خأل در پست رياس��ت جمهوري را اعالم كرد. 
اين در حالي اس��ت كه همزمان با راي گيري پارلمان، 
معترضان در ميدان البريد المرك��زي الجزاير تجمع 

كردند.
تظاهركنن��دگان الجزاير ش��عارهايي در محكوميت 
ادامه حضور چهره هاي نزديك به بوتفليقه سر دادند. 
با وجود اين مساله پارلمان راي داد عبدالقادر بن صالح 
رييس مجلس سنا، به عنوان رييس جمهوري موقت 
انتخاب ش��ود. پارلمان در ميان تحريم جلسه از سوي 
برخي احزاب تشكيل نشست داد. عبدالقادر بن صالح 
به موجب م��اده ۱02 قانون اساس��ي الجزاير به مدت 
90 روز رييس جمهور موقت اس��ت تا زمينه انتخابات 
جديد رياست جمهوري برگزار شود. عبدالعزيز بوتفليقه 
رييس جمهوري الجزاير، پس از 20 سال حكمراني دو 
هفته پيش از قدرت كناره گيري كرد. پس از اعالم رسمي 
استعفاي بوتفليقه، مردم خواستار تغيير نظام سياسي 
شدند. شهروندان الجزايري همچنين به خيابان هاي 
پايتخت آمدند و به شادي و پايكوبي پرداختند. احزاب 
مخالف الجزاير نيز از تصميم بوتفليقه براي بركناري از 
مقام رياست جمهوري پس از 20 سال حمايت كردند. 
وزارت امورخارجه امريكا نيز بالفاصله در پيامي در اين 
خصوص اعالم ك��رد: تصميم گير اصلي الجزاير پس از 

استعفاي بوتفليقه، مردم اين كشور خواهند بود. 
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شهادتدادستانكلامريكا
دربارهگزارشمولر

گروه جهان| ويليام بار دادستان كل اياالت متحده، 
براي نخس��تين بار از زماني كه خالصه اي از گزارش 
رابرت مولر در مورد تحقيقات مربوط به پرونده دخالت 
روسيه در انتخابات رياست جمهوري 20۱6 را منتشر 
كرد، براي اداي شهادت به كنگره كشورش مي رود. 
ويليام بار قرار است در نشست قانون گذاران در يك 
كميته  فرعي مجلس نمايندگان شركت كند، جايي كه 
انتظار مي رود پرسش هايي درباره گزارش رابرت مولر 
كه مشروحي از آن هنوز منتشر نشده، مطرح شود. 
دادستان كل امريكا، كه وزير دادگستري آن كشور 
محسوب مي شود، دو هفته پيش نامه كوتاهي درباره 
تحقيقات مولر مستشار ويژه، در مورد احتمال تباني 
دونالد ترامپ با روسيه در انتخابات 20۱6، به كنگره 
ارسال كرد. در اين نامه گفته شده شواهدي براي تأييد 
تباني ستاد انتخاباتي ترامپ با دولت روسيه در دست 
نيس��ت. در اين نامه همچنين آمده گزارش مولر به 
اين نتيجه نرسيده كه رييس جمهوري مرتكب جرم 
شده، در عين حال او را تبرئه هم نكرده است. ويليام 
بار در نامه اش، شرح و توضيحي از يافته هاي رابرت 
مولر درباره گروهي از مش��اوران و دستياران ترامپ 
كه در زم��ان انتخابات و پ��س از آن تماس هايي در 
ارتباط با روسيه داشته اند، نداده است. در اين نامه در 
ضمن مشخص نيست چرا شماري از افراد در جريان 
تحقيقات، به بازرسان فدرال يا اعضاي كنگره، دروغ 
گفته اند. اخيرا برخي از رسانه هاي امريكايي به نقل از 
شماري از اعضاي تيم تحقيقاتي رابرت مولر گزارش 
داده اند كه نامه بار، خالصه ناعادالنه اي از گزارش مولر 
است. روس��اي چند كميسيون مجلس نمايندگان 
امريكا، پس از انتشار خالصه چهار صفحه اي، خواستار 
دريافت متن كامل و ويرايش نشده گزارش بازرس مولر 
شدند. دموكرات ها نگران هستند كه نامه ويليام بار به 
شكلي خالصه نويسي شده باشد كه به سود ترامپ 
باشد؛ از جمله در مورد پرسش هايي كه در ارتباط با 
»جلوگيري از اجراي عدالت« مطرح شدند. دادستان 
كل امريكا تاكيد كرده قصد دارد در هفته هاي پيش رو، 
نسخه اي همگاني از گزارش مولر را منتشر كند. بار 
در عين حال گفته به زمان بيش��تري نياز دارد تا در 
مورد اينكه تا چه اندازه از گزارش را مي توان در اختيار 
همگان گذاشت، تصميم گيري كند. بخشي از گزارش 
محرمانه مولر، دربرگيرنده مسائلي است كه در جريان 
نشست هاي محرمانه هيات عالي منصفه فاش شدند. 
قوانين فدرال اياالت متحده بطور عمومي به دولت 

اجازه انتشار چنين اطالعاتي را نمي دهد. 

درخواستبازشماريآرا
دراستانبولردشد

يك عضو ش��وراي عالي انتخابات تركيه اعالم كرد: 
اين شورا درخواست حزب عدالت و توسعه مبني بر 
بازشماري تمامي آرا در 3۱ منطقه سراسر استانبول 
را رد ك��رد. به گزارش رويت��رز، رجب طيب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه و رهبر حزب عدالت و توسعه، 
مدعي است انتخابات محلي با جرايم سازماندهي شده 
در صندوق هاي راي در استانبول مخدوش شده است. 
با اين حال نماينده حزب حاكم شوراي عالي انتخابات 
گفته اين شورا تنها توافق كرده 5۱ صندوق راي در 
2۱ منطقه را مورد بازشماري قرار دهد. هر يك از اين 
صندوق هاي راي شامل چند صد آرا است. عدالت و 
توسعه خواستار بازشماري تمامي آرا در استانبول شده 
است. در انتخابات محلي 3۱ مارس، عدالت و توسعه 
در استانبول و آنكارا نتوانست به پيروزي دست يابد. 

وزيرسابقافغانستانزندانيشد
عبدالرزاق وحيدي، وزير پيشين مخابرات زنداني 
شده است. به گزارش بي بي س��ي، دادستاني كل 
افغانستان اعالم كرده وحيدي در دادگاه بدوي غيابي 
محاكمه شده و به جرم سوءاستفاده از موقعيت خود 
هنگام ماموريت در وزارت دارايي به سه سال زندان 
محكوم شده  اس��ت. وحيدي دادگاه را غيرعادالنه 
خوانده است. اشرف غني رييس جمهوري افغانستان 
حدود يك ونيم سال پيش وحيدي را از كار معلق 
كرد اما او حدود چهار ماه پيش در دسامبر 20۱8 
ميالدي پس از سه جلس��ه حضور در دادگاه ويژه 

وزيران بي گناه شناخته شد و برائت گرفت.

درخواستعمرانخانبراي
ادامههمكارينظاميباامريكا

نخست وزير پاكستان بر لزوم ادامه همكاري نظامي 
ميان اسالم آباد و واشنگتن براي مقابله با تهديدات 
نوظهور به ويژه داعش كه در مرز پاكستان-  افغانستان 
متمركز شده، تاكيد كرد. به گزارش نيشن، عمران خان 
در ديدار با ژنرال كنت مك كنزي فرمانده فرماندهي 
مركزي امريكا ديدگاهش در رابطه با روند سياسي در 
افغانستان را با اين ژنرال امريكايي به اشتراك گذاشت. 

امريكا۱۶سعوديرا
ممنوعالورودكرد

وزارت خارجه امريكا فهرستي شامل اسامي۱6تن 
كه با ترور جمال خاش��قجي ارتباط دارند، منتش��ر 
كرد. به گ��زارش الجزيره، در صدر فهرس��ت وزارت 
خارجه امريكا سعود القحطاني، مشاور سابق محمد 
بن سلمان وليعهد عربستان و ماهر المطرب، رييس 
سازمان اطالعات عربس��تان ديده مي شود. صالح 
الطبيقي و مشعل البستاني و نام ۱2تن ديگر نيز در 
اين فهرست وجود دارد. اين اقدام امريكا اولين اقدام 
عملي اين كشور درباره پرونده قتل جمال خاشقجي 
روزنامه نگار منتقد عربستاني در كنسولگري اين كشور 
در استانبول محسوب مي ش��ود و به مثابه مجازات  

رسمي عليه عامالن اين قتل است.
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عكسروز

چهرهروز

منوچهر صهبايي، رهبر مهمان اركستر سمفونيك تهران شد
اولين كنسرت اركسترسمفونيك تهران در سال ۱۳۹۸ به رهبري منوچهر صهبايي در تاالر وحدت برگزار مي شود. در اولين اجراي سال جديد 
اركستر سمفونيك تهران و طي روزهاي 2۸ و 2۹ فروردين ۱۳۹۸، منوچهر صهبايي )آهنگساز و رهبر اركستر( به عنوان رهبر مهمان حضور دارد. 
در اين اجرا قطعات، »سمفوني ونيزي شماره ۱۹« از آنتونيو سالييري، »كنسرتو براي ابوا و اركستر در رمينور« از لودويگ اگوست لوبرن، »مقدمه 
و وارياسيون براي ابوا و اركستر« از يوهان نپوموك هومل و »سمفوني شماره 5 درسي بمل ماژور« از فرانس شوبرت توسط اعضاي اركستر براي 
مخاطبان موسيقي كالسيك نواخته مي شود. آسمان اسماعيل زاده و پارميدا سلطاني در اين كنسرت به عنوان سوليست ابوا حضور دارند. اولين اجراي 
اركستر سمفونيك تهران در سال جديد به رهبري ميهمان منوچهر صهبايي 2۸ و 2۹ فروردين ۱۳۹۸ از ساعت ۱۸ در تاالر وحدت برگزار مي شود.

بازارهنر

»دونده« امير نادري اعالن جشنواره جهاني فيلم فجر

پنج هزار نفر به كنسرت هاي معتمدي رفتند

اهداي بخشي از عوايد كنسرت كلهر به زلزله زدگان گلستان 

تصويري از فيلم »دونده« از آثار ماندگار سينماي 
ايران بر پوستر س��ي وهفتمين جشنواره جهاني 

فيلم فجر نقش بست.
پوس��تر س��ي وهفتمين جش��نواره جهاني فيلم 
فجر ب��ا طراحي حميدرضا بيدقي و با عكس��ي از 
فيلم »دونده« س��اخته امير نادري رونمايي شد. 
در اين دوره از جش��نواره جهاني فيلم فجر فيلم 
»دونده« ساخته امير نادري در بخش »فيلم هاي 
كالس��يك مرمت ش��ده« حضور دارد. »دونده« 
اولين فيلم ايراني پس از انقالب اسالمي است كه 
در جش��نواره هاي معتبر جهاني حضور پيدا كرد 
وتوانست توجه سينماي دنيا را به سينماي نوين 

ايران جلب كند. 
اين فيلم همچنين موفق به كسب جوايز متعددي 
از جش��نواره هاي مطرح دنيا ش��د. جانمايه اين 
فيلم داس��تاني تالش، آگاهي و خودباوري است 
و با نگاهي انساني توانس��ت مفاهيم ارزشمندي 

را در قالب يك اثر س��ينمايي به نمايش بگذارد. 
»دونده« در همان س��ال ها در كنار موفقيت هاي 
جهاني يكي از فيلم ه��اي مورد توجه مردم ايران 
بود همچنين توانست به يكي از فيلم هاي ماندگاِر 

تاريخ سينماي معاصر ايران تبديل شود.
 سي وهفتمين دوره جش��نواره جهاني فيلم فجر 
از ۱۸ ت��ا 2۶ آوري��ل 2۰۱۹ )2۹ فروردي��ن تا ۶ 
ارديبهشت ۱۳۹۸( به دبيري رضا ميركريمي در 

تهران برگزار مي شود.

كنس��رت هاي محمد معتمدي در قالب طرحي 
كه ايده  خودش بوده ب��ا عنوان »هنر براي همه« 
با ۶ اجرا در پرديس تئاتر تهران ميزبان پنج هزار 

مخاطب بود.
اواخر سال ۱۳۹7 بود كه خبري در فضاي هنري 
پيچيد ك��ه از اجراي يك ط��رح مردمي حكايت 
داشت. محمد معتمدي اعالم كرد كه طرح »هنر 
براي همه« را با همكاري سازمان فرهنگي هنري 
ش��هرداري تهران در ايام ن��وروز عملي مي كند. 
معتمدي گفته بود: »اجراي اين طرح از آن جايي 
به ذهنم رس��يد كه طي س��ال هاي اخير هميشه 
شاهد اين موضوع بوده ام كه بخش زيادي از جامعه 
و مردم عالقه زيادي به ديدن كنس��رت دارند اما 
متأسفانه فقدان توان مالي اغلب مردم آن هم در 
ش��رايط اقتصادي فعلي اج��ازه نمي دهد كه آنها 
شرايطي براي تماشاي كنس��رت هاي باكيفيت 
داشته باش��ند.« سلسله كنسرت هاي »موسيقي 
براي همه« ذيل برنامه »هنر براي همه« از چهارم 
تا هفتم فروردين ماه سال جاري با ۶ اجرا توسط 
محمد معتمدي در پردي��س تئاتر تهران برگزار 
شد. بليت اين كنسرت ها در همه رديف هاي سالن 
با قيمت 25 هزار تومان به فروش رس��يد و ۸44 
مخاطب در هر اجرا حضور داش��تند كه مجموع 
مخاطبان اين كنس��رت ها به بي��ش از پنج هزار 
نفر مي رسد. معتمدي مي گويد اجراي اين پروژه 
عهدي اس��ت كه با مردم بس��ته و از آغاز آن ابراز 
خرسندي مي كند. »پيشنهاد اين طرح در بخش 

موسيقي بنا بر اين اساس است كه هر هنرمند در 
س��ال يك بار آن را اجرا كند و مساله اي كه وجود 
دارد اين است كه هنرمندان انرژي و در واقع توان 
محدودي دارند و نمي توانند تمام كارها را از صفر تا 
صد بر عهده بگيرند. البته در انجام اين كار سازمان 
فرهنگي هنري شهرداري تهران مساعدت خوبي 
با ما داش��ت.« اين خواننده جوان ابراز اميدواري 
مي كند كه همه مسووالن فرهنگي با اين حركت 
همراه ش��وند، چرا كه اين طرح به جناح خاص و 
شخص خاصي تعلق ندارد و براي مردم ايران است؛ 
»هر كسي كه عاشق مردم است ما را همراهي كند 

و نگذارد اين حركت متوقف شود.«
عليرضا زند وكيلي معاون هنري سازمان فرهنگي 
هنري نيز مي گويد طرح »هنر براي همه« با هدف 
دسترسي همه اقش��ار جامعه به برنامه هاي فاخر 
هنري اجرا مي ش��ود. زند وكيلي مي گويد »هنر 
براي همه« از جمله برنامه هاي مهمي اس��ت كه 
براي س��ال ۹۸ تدوين شده و در طول سال ادامه 

خواهد يافت.

كنسرت هاي »شهر خاموش« كيهان كلهر و كوارتت 
»مينياتور« در تهران براي 2 شب ديگر تمديد شد. 
پيش تر فروش بليت ۸ ش��ب اجراي اين كنس��رت 
براي برگ��زاري در 2۱ تا 24 و 2۶ ت��ا 2۹ فروردين 
ماه در عرض چند دقيقه در اسفندماه سال گذشته 
به اتمام رس��يده بود و بنابر درخواست عالقه مندان 
براي 2 شب ديگر تمديد مي گردد تا فرصت حضور 
در اين اجرا در حد توان براي همگان فراهم ش��ود. 
مطاب��ق برنامه ريزي ه��اي صورت گرفته سلس��له 
كنسرت هاي ش��هر خاموش در تابستان امسال نيز 
در ته��ران و س��پس در شهرس��تان ها روي صحنه 
خواهد رفت. اعض��اي كوارتت مينياتور نيز عبارتند 
از: پدرام فريوسفي، آتنا اش��تياقي، نيلوفر محبي و 
ميثم مروستي. آهنگساز و نوازنده پرآوازه كمانچه، 
كيهان كلهر، براي جلوگي��ري از دامن زدن به بازار 
س��ياه بليت فروشي توس��ط دالالن، عالوه بر پايين 
نگه داش��تن قيمت بليت ها و عرضه آن در رده هاي 
متف��اوت از 5۰ تا ۱۶۰هزارتوم��ان، از عالقه مندان 
خواسته است كه تنها از سايت بليت فروشي معرفي 

شده اقدام به خريد بليت ها نمايند. همچنين متعاقب 
فاجعه سيل اس��تان گلس��تان در نوروز، آهنگساز 
»ش��ب، س��كوت، كوير« اعالم كرد كه بخش��ي از 
عوايد بليت فروش��ي هاي انجام ش��ده در اسفندماه 
اين كنس��رت را به مردم گلستان اهدا خواهد كرد و 
كساني كه در اسفندماه بليت كنسرت شهرخاموش 
را خريداري كرده اند در اين امر خير سهيم هستند. 
آغاز بليت فروش��ي كنس��رت ش��هر خاموش براي 
تاريخ هاي 25 و ۳۱ فروردين ماه، روز چهارش��نبه 
2۱ فروردين راس س��اعت ۱5 بروي س��ايت تيوال 

انجام خواهد شد.

تاريخنگاري

شهادت سپهبد صياد شيرازي 
بيست و يكم فروردين ۱۳7۸، امير سپهبد علي صياد شيرازي جانشين رييس 
ستاد كل نيروهاي مسلح به دست عوامل گروهك منافقين به شهادت رسيد. 
در گزارش پليس درباره شهادت صياد شيرازي آمده است: »... مهاجم ناشناس 
در پوشش كارگر رفتگر به محض خروج امير صياد  شيرازي از منزل و در حال 
سوار شدن به اتومبيل خود، به وي نزديك شد. تيمسار شيرازي وقتي متوجه 

آن مرد رفتگرنما شد، منتظر ماند تا او خواسته اش را بيان كند.
مرد مهاجم پاكت نامه  اي را به دست تيمسار صياد  شيرازي داد تا آن را بخواند. 
تيمسار در حال بازكردن پاكت بود كه ناگهان مرد ناشناس با سالح خودكاري 
كه پنهان كرده بود وي را هدف چند گلوله از ناحيه سر، سينه و شكم قرار داد 
و از محل حادثه گريخت. براس��اس اظهارات ش��اهدان، مهاجم فراري پس از 
تيراندازي به طرف خودروي پيكان كه در فاصله چند متري منزل تيمسار صياد  
ش��يرازي توقف كرده بود، دويد و به كمك همدس��ت خود از محل گريخت... 
پيكر غرق به خون تيمس��ار صياد  ش��يرازي ابتدا به بيمارس��تان فرهنگيان و 
سپس به بيمارستان 5۰5 ارتش منتقل شد اما سر انجام براثر شدت جراحت 

به شهادت رسيد... «   
س��رتيپ صياد ش��يرازي در س��ال ۱۳۶7 در عمليات مرصاد كه در خالل آن 
مرزهاي غربي ايران مورد هجوم منافقين قرار گرفته بود، با طراحي عملياتي 

تحت عنوان عمليات مرصاد نيروهاي متجاوز را شكست سختي داد.
در مهر ۱۳۶۸، بنابه درخواست رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، و با موافقت و 
حكم فرماندهي كل قوا به س��مت معاونت بازرسي ستاد كل نيروهاي مسلح و 
در شهريور ۱۳72 به سمت جانشين رييس ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب 
شد. او 5 روز قبل از مرگ در ۱۶ فروردين ۱۳7۸ هم زمان با عيد غدير از سوي 
فرمانده كل قوا به درجه سرلشكري ارتقاء پيدا كرد كه اين درجه مجدداً پس 

از شهادت وي به سپهبدي ارتقا يافت.  

امير س��رتيپ احمدرضا پوردس��تان فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري 
اسالمي، داليل و بهانه هاي اصلي ترور سپهبد صياد شيرازي توسط منافقين 
را شكس��ت و ضربه اي دانس��ت كه اين گروه در عمليات مرصاد در اثر تدابير 
و فرماندهي صياد ش��يرازي متحمل ش��ده بودند. وي افزود صياد شيرازي با 
شناخت خوبي كه از منطقه و نيروها داشت به پايگاه كرمانشاه رفت و با بالگرد 
2۱4 هوانيروز، عمليات شناسايي از منطقه را انجام داد و در نهايت با ساماندهي 
و تدابير ويژه خود ب��ا كمك و هدايت نيروها، ضربه مهلكي در عمليات مرصاد 
به منافقين وارد و آنها را مجبور به عقب نش��يني كرد. امير س��رتيپ فرض اهلل 
ش��اهين راد در مورد وي مي گويد »صياد توانس��ت خرد نظامي را با احساس 

مردمي تركيب كند«. شاهين راد اين كار را خدمت صياد مي داند.

میراثنامه

سرقت تمام كاشي هاي حمام تاريخي حسين آباد 
حمام س��نتي و تاريخي روستاي حس��ين آباد اردس��تان، در حال تخريب است، 
كاشي هاي تاريخي آن به سرقت رفته و اطراف آن براي كشف گنج، كند و كاو شده 
است. در ۱۸ كيلومتري شهر زواره، روستاي تاريخي حسين آباد قرار دارد كه از بافت 

تاريخي آن، چند بارو، آب انبار، عمارت هاي تاريخي و يك حمام باقي مانده است.
عمارت ها بدون توجه در حال تخريب هس��تند. اين عمارت ها متعلق به س��ازمان 
ميراث فرهنگي نيس��ت و بر اساس گفته هاي اهالي روستا، امالك رها شده خان و 
خان زاده هاي قديمي روس��تا به حساب مي آيد. همچنين بخش تاريخي روستا از 
محدوده طرح هادي روستا خارج بوده و همين عامل، مانع تخصيص بودجه به احيا 
بافت مي شود. حمام تاريخي روستا، معماري و مهندسي ويژه اي دارد. اسفنديار نژاد 
رمضاني- عضو شوراي اسالمي روستا، دوراني كه اين حمام فعال بوده را به ياد دارد.  
او مي گويد: حمام تاريخي حسين آباد با ساختار جالبي، به كمك فناوري گرمايش از 
كف گرم مي شده. حرارت ايجاد شده در »تون« يا آتشدان در اين حمام بعد از گرم 
كردن آب در ديگ مسي، از طريق كانال هايي به زير حمام هدايت مي شده و كف و 
ديوارهاي حمام را گرم مي كرده. همچنين سراسر حمام كاشي كاري بوده كه اين 
كاشي ها در سال هاي اخير به س��رقت رفته اند. گوشه و كنار حمام، همچون ديگر 

بخش هاي تاريخي اين روستا، توسط جست وجوگران گنج، حفاري شده است. 
زهرا نژاد رمضاني- رييس شوراي روستا نيز به ايسنا مي گويد: گاهي، كارشناسان 
ميراث فرهنگي به بافت و حمام تاريخ��ي مراجعه مي كنند اما محدوديت هاي 

ساختاري و بروكراسي هاي تعريف ش��ده، عالوه بر فقدان بودجه كافي، مانع از 
امكان اقدام ميراث فرهنگي مي شود. او ادامه داد: حمام هاي عمومي در فرهنگ 
ايراني، نه تنها فضايي براي بهداشت و نظافت، بلكه كانون هاي اجتماعي و گفت وگو 
محسوب مي ش��دند. اين در حالي اس��ت كه اين فرهنگ در دهه هاي اخير، به 

فراموشي سپرده شده است.

ايستگاه

هشدار درباره دانلود 
غيرقانوني آثار ادبي

عرفان خان مغازه دار مي شود

»كازوئ��و ايش��ي گورو« 
و »فيلي��پ پولم��ن« 
نويس��نده هاي انگليسي 
هس��تند ك��ه از دول��ت 
كشورش��ان خواس��تند 
عليه دانل��ود غيرقانوني 
كتاب ه��اي الكترونيكي 
وارد عمل شود. به گزارش 

گاردين، جمعي از ۳۳ نويسنده سرشناس انگليسي از 
جمله »كازوئو ايشي گورو« نويسنده برنده جايزه نوبل 
ادبيات و »فيليپ پولمن« رييس انجمن نويسندگان 
بريتانيا در نامه اي خط��اب به »ِگرگ كالرك« وزير 
تجارت، دانلود غيرقانوني كتاب هاي الكترونيكي را 
جرمي عليه عدالت اخالقي معرفي كردند و از دولت 
درخواست كردند اقداماتي در جهت مبارزه با آن انجام 
دهد. در اين نامه كه نام نويسندگان و شاعراني چون 
»ژوانا ترولوپ«، »موالري بِلكمن«، »وندي كوپ« 
و »آنتوني بيِور« ديده مي ش��ود با اش��اره به مطالعه 
انجام شده توس��ط اداره مالكيت معنوي بريتانيا كه 
بر اساس آن از هر ۶ كتاب منتشرشده يك كتاب به 
صورت آنالين و غيرقانوني خوانده مي شود، نسبت 
به افزايش و شيوع اين رفتار غيراخالقي هشدار داده 
شده است.  پيش از قرار دادن آثار ادبي روي سايت هاي 
دانلود غيرقانوني، هيچ اجازه اي از نويسندگان گرفته 
نمي ش��ود و صاحبان اثر هيچ منفعت مالي از دانلود 
آثارشان دريافت نمي كنند. ماه گذشته نويسندگان 
عليه يك سايت كانادايي غيرقانوني آثار ادبي شكايت 
كردند كه هزاران صفحه از آثار ادبي را روي س��ايت 
بارگذاري كرده است اما همچنان با وجود اين شكايت 
نسخه هاي الكترونيكي آثاري از »فيليپ پولمن«، 
»استفن كينگ« و »مارگارت اتوود« از همين سايت 

قابل دانلود است. 

عرفان خان بازيگر مشهور 
س��ينماي هند با انتشار 
تصويري از خود در نقش 
جديدش، نوش��ت: وقت 
اين اس��ت كه »چامپاك 
ج��ي« را بشناس��يد. به 
گزارش آسوشيتدپرس، 
عرفان خان دوشنبه با به 

اشتراك گذاشتن تصويري از خودش در جديدترين 
فيلمش با عنوان » Angrezi Medium « خبر داد 
كه فيلمبرداري اين فيلم از هفته پيش به كارگرداني 
هومي آداجانيا شروع شده اس��ت. او در توضيح اين 
تصوير توييت كرده كه در نقش يك مغازه دار جلوي 

دوربين رفته است.
در اين تصوي��ر بازيگ��ر »كاروان« در برابر مغازه اي 
ايستاده است. او نوشته اين مغازه از سال ۱۹۰۰ داير 
 » Angrezi Medium « شده و به زودي داستان 
را روايت مي كند. وي افزوده اس��ت: وقتش اس��ت 
چامپاك جي را بشناس��يد. »انگرزي مديوم« ادامه 
داستان فيلم پرفروش سال 2۰۱7 با عنوان »هندي 
مديوم« يا »مدرسه هندي« است كه با بازي عرفان 
خان و سبا قمر در نقش اصلي ساخته شد. »انگرزي 
مديوم« اولين فيلم عرفان خان پس از آن اس��ت كه 
اعالم كرد به بيماري س��رطان مبتال شده است. به 
جز اين فيلم، عرفان خان بازي در فيلمي بيوگرافيك 
بر مبناي زندگي اودهام سينگ را كه به كارگرداني 
شوجيت سيركار ساخته مي شود امضا كرده است. 
يك فيلم ديگر به كارگرداني ويشال باردواج نيز قرار 
است با بازي وي ساخته شود و او در آن فيلم با ديپيكا 
پادوكون بازي مي كند. عرفان خان از سال پيش در 
لندن زندگي مي كرد تا بيماري اش را معالجه كند. وي 
چند روز پيش در توييتي از بازگشت سالمتي اش خبر 

داده و از حمايت هوادارانش تشكر كرده بود.

تغييرات اساسي در انتظار فوتسال

استفاده از VAR در ليگ ايران به فصل آينده موكول شد

بعد از قطعي ش��دن رفتن كفاشيان، 
كميته فوتس��ال در انتظ��ار تغييرات 
اساس��ي و حضور چهره ه��اي جديد 
است. بعد از اجراي قانون بازنشستگي در فدراسيون 
فوتبال، علي كفاش��يان از رياست كميته فوتسال 
و عباس ترابيان از رياس��ت كميته فني فوتس��ال 
كناره گيري كردند اما كفاش��يان پس��ت خود در 
س��ازمان ليگ فوتسال را حفظ كرده و گفته بود به 
دليل خصوصي بودن اين سازمان، قصد رفتن ندارد.

ابراهيم شكوري، دبيركل فدراسيون فوتبال، اتمام 
همكاري فدراسيون در تمام زمينه ها با كفاشيان را 
به صورت مكتوب به او ابالغ كرد. همچنين كاظم 
سليماني بعد از نامه ش��كوري، به دليل بازنشسته 
بودن از دبيري سازمان ليگ فوتسال كنار گذاشته 
شد. داود پرهيزگار نيز كه به عنوان سرپرست موقت 
كميته فوتسال انتخاب شده بود، روزهاي آخر خود 
را در اين كميته س��پري مي كند. از محمدحسن 

انصاري فرد و ص��ادق درودگر به عنوان گزينه هاي 
رياست اين كميته نام برده مي شود. انصاري فرد در 
حاضر رياست كميته فني فوتسال را بر عهده دارد 

و در اندك زمان حضورش در اين كميته توانس��ته 
اهالي فوتسال و چهره هاي شناخته شده اين رشته 

را در كميته فني گرد هم آورد. 

مسوول برگزاري مسابقات ليگ  برتر مي گويد اميدوار 
 VAR اس��ت براي فصل آينده ليگ برتر از سيستم
استفاده شود. سعيد فتاحي مسوول برگزاري مسابقات 
ليگ برتر درباره س��مينار دوحه و وضعيت VAR در 
فوتبال ايران گفت: سيستم VAR سيستمي نيست 
كه فقط بيايد و نصب شود و مراحل مختلفي كه دارد 
كه بايد طي شود. آموزش هايي دارد كه در آن داوران و 
كمك داوران در آن كالس ها بايد شركت كنند. براي 
ناظران مس��ابقات و كادر فني و بازيكنان باش��گاه ها 
حداقل بايد ۱۶ بازي به صورت آفالين از اين سيستم 
استفاده كنيم و براي فيفا ارسال كنيم. در ادامه فيفا 
دو بازي را انتخاب مي كن��د و به صورت آفالين آن را 
اجرا مي كنيم و در نهايت فيفا به ما اليسنس استفاده 
از اين سيستم را مي دهد. كشور تايلند از اين سيستم 
بدون مجوز استفاده كرد و با جريمه روبرو شد چون 
فيفا در اين مساله تاكيد زيادي دارد و اگر اين مراحل 
طي نشود به هيچ عنوان درست نيست. او ادامه داد: 
در ح��ال حاضر كارگاه هاي آموزش��ي مربوط به اين 
سيس��تم در بخش داوري و پشتيباني برگزار شده و 
اميدواريم براي فصل آينده و قبل از نيم فصل بتوانيم از 
اين سيستم استفاده كنيم. فتاحي درباره اينكه كميته 
داوران گفته بود در نيم فصل دوم ليگ امسال سيستم 
VAR به ليگ برتر مي آيد، گفت: آنها از اين مس��اله 
اطالع نداش��تند و از مراحل آن باخبر نبودند. تايلند 
هم به همين اشتباه دچار ش��ده بود. برد بين المللي 

فوتبال تاكيد دارد كه حتمًا اين مراحل طي ش��ود يا 
مستقيماً به شركت سازنده اين سيستم مراجعه كنيم 
و از آنها اين سيستم را خريداري كنيم كه ما اين كار 
را نكرديم چون آن سيس��تم بسيار گران است و بايد 
آن را فصلي خريداري كنيم اما برد بين المللي فوتبال 
براي كش��ورهايي كه توان مالي زيادي ندارند گفته 
براي اينكه از اين سيستم استفاده كنيد بايد مراحل و 
پروسه هاي پيش بيني شده را طي كنيد كه قسمتي 
از اين دستگاه در ايران توليد مي شود و قسمت ديگر 
آن در خارج از كشور در حال توليد است كه ما در آن 
قسمت در حال رايزني هستيم. فتاحي افزود: مبلغ هر 
سيستم در هر ورزشگاه حدود ۳۰۰ هزار دالر است كه 
عدد قابل توجهي است و با توجه به شرايط اقتصادي 
نمي توانستيم از آن طريق وارد عمل شويم. صدا و سيما 
هم حق پخش را به ما نمي دهد و همين طور فوتبال ما 

به مشكل برخورده است.

مسوول برگزاري مسابقات ليگ برتر در ادامه اظهار 
كرد: ما تمام تالش خود را انجام مي دهيم و جلسات 
متعددي را برگزار كرديم كه با توجه به حساس��يت 
مسابقات در ليگ برتر پيش بيني كرديم بازي با نظم 
خوبي برگزار شود و با مسووالن غير فوتبالي برخورد 
كنيم تا بتوانيم فوتبالي سالم و پاك داشته باشيم. ما 
از بازيكنان، مربيان و خبرنگاران خواستيم هر مساله 
غيرفوتبالي در بازي پيش آمد حتمًا به ما اطالع دهند 
تا ما هر چه سريع تر با آنها برخورد كنيم. شما ديديد 
كه در ليگ دسته دو با توجه به تباني هايي كه پيش 
آمده بود دستگيري داشتيم و به مراجع قضايي برديم.

او ادامه داد: هر س��ال با توجه به حساسيت بازي هاي 
ليگ برتر و ليگ هاي پايين تر با حضور كميته اخالق و 
كميته انضباطي كار گروهي تشكيل شده و هر هفته با 
تشكيل جلسات متعدد، ليگ هاي كشور رصد مي شود. 
سعيد فتاحي درباره برنامه بازي هاي تيم ملي اميد در 
انتخابي المپيك با توجه به بازي هاي ليگ برتر گفت: 
ما س��ال پيش هم در نظر گرفته بوديم. دوستان بايد 
به م��ا برنامه بدهند تا ما بتواني��م برنامه ريزي كنيم. 
براي فصل آينده طوري برنامه ريزي كرديم كه تيم ها 
بتوانند راحت بازيكنان خودشان را به تيم بدهند. او در 
پايان گفت: تقويم فصل بعد آماده است. ما به تيم ها 
مي دهيم و نظرات شان را جويا مي شويم و حتي يك 
تقويم خام قرار است به باشگاه ها بدهيم تا درباره آن 

نظر خود را بيان كنند. 

ورزشي
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