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س��خنگوي س��تاد مديريت بحران گفت: با توجه 
به بررس��ي هاي به عمل آمده در سطح كشور سيل 
استان لرس��تان در يك دوره 500 ساله و گلستان و 
خوزستان در دوره بازگشت 200 ساله بي سابقه بوده 
است. به گزارش ايرنا، بهنام سعيدي روز چهارشنبه 
در نشست بررس��ي بحران سيل در كش��ور افزود: 
در اي��ن دوره از بارش ها در مدت زم��ان دو هفته با 
14 ميليارد مترمكعب بارش در مقابل س��ال 96 با 
13 ميليارد مترمكعب بارش، 31 اس��تان كشور را 
درگير كرد.  وي خاطرنشان كرد: از ميان 31 استان 
درگير بارندگي و س��يالب 6 اس��تان خوزس��تان، 
ايالم، كهكيلويه و بويراحمد، چهارمحال بختياري، 
گلستان و مازندران از وضعيت بحراني تر برخوردار 
بودند.  سعيدي اظهار داشت: در اين ارتباط در حالي 
كه آب و گل الي ناشي از سيالب در گلستان وضع 
بدي را به وج��ود آورده بود اما در لرس��تان با ارتفاع 
حدود 2 متر در منازل مس��كوني وضعيت بس��يار 
بدتري را ب��ه وجود آورده بود.  س��خنگوي س��تاد 
مديريت بحران ب��ا بيان اينكه در وق��وع اين حادثه 
دو سوم پهنه كشور درگير ش��ده بود، افزود: در اين 
حادثه 235 ش��هر به همراه 4 هزار و 304 روستا به 
صورت مستقيم درگير سيالب شده بود.  سعيدي 
تصريح ك��رد: در اين مي��ان 14 ه��زار كيلومتر راه 
اصلي آسيب ديده و 10 هزار و 719 پل، آبرو، آبنما 
به صورت جزئ��ي و برخي به ص��ورت 100 درصد 
تخريب و 223 محور اصلي نيز مسدود شد.  به گفته 
سخنگوي س��تاد مديريت بحران، 851 هزار هكتار 
اراضي كش��اورزي، باغات و غيره نيز آس��يب ديد و 
بيش از 37 هزار واحد مسكوني شهري و روستايي 
تخريب ش��د و 37 هزار واحد نيز ب��ه تعميرات نياز 

دارد.  س��عيدي با اش��اره به اينكه در اين سيالب به 
بيش از 2 هزار واحد تجاري نيز آس��يب وارد ش��ده 
اس��ت، گفت: در اين حوادث 70 نف��ر از هموطنان 
جان خ��ود را از دس��ت دادند.  س��خنگوي س��تاد 
مديريت بحران اظهار داش��ت: از اين تعداد 47 نفر 
بر اثر س��يالب، 3 نفر برق گرفتگ��ي، 8 نفر رانش و 
ريزش كوه، 6 نفر س��قوط آزاد و 6 نفر نيز به هنگام 
امدادرس��اني كشته ش��دند.  س��عيدي با اشاره به 
اينكه در اين حادثه 60 بالگرد ارتش، سپاه و نيروي 
انتظامي به صورت ش��بانه روزي خدم��ات ارزنده را 
ارايه دادن��د، گفت: در اين حادث��ه 24 بالگرد هالل 
احمر نيز به صورت ويژه مشغول امدادرساني بودند.  
وي با بيان اينكه پس از پيام مق��ام عظماي واليت 
نيروهاي مسلح، دستگاه ها دولتي و غيره و مردم به 
صورت جدي پاي كار آمدند، تصريح كرد: با تالش 
همه دست اندركاران هم اكنون تنها 7 محور اصلي 
مسدود و مابقي بازگشايي شده اس��ت.  وي با اشاره 
به اينكه از هزار و 160 روستا كه برق بر آنها قطع شده 
است، تنها 100 روستا به دليل نمناك بودن ديوارها 
و احتمال برق گرفتگي فاقد برق هس��تند، افزود: در 
حالي كه در سيالب اخير آب ش��رب 120 شهر و 3 
هزار و 788 روستا قطع شده بود، هم اكنون تنها 107 
روستا فاقد آب شرب است.  سخنگوي ستاد مديريت 
بحران اظهار داشت: در اين حادثه حدود 400 روستا 
در استان هاي استان گلس��تان و خوزستان تخليه و 
خالي از سكنه ش��ده و خانواده هاي آنان اسكان داده 
شده اس��ت.  وي در خصوص بركات سيل نيز گفت: 
هم اكنون 40 درصد آب درياچه اروميه تامين ش��ده 
و از 140 تاالب خش��ك ش��ده و در حال نابودي 50 

تاالب به همراه زاينده رود احيا شده است.  

سخنگوي ستاد مديريت بحران: 
سيل لرستان در 500 سال گذشته بي سابقه بوده است

بهاره محبي|
دبير گروه جهان|

نخست وزير فرانسه روز دوشنبه با حضور در عمارت 
گراند پاله پاريس، نخستين نتايج گفت وگوي بزرگ 
ملي را اعالم كرد و از ضرورت كاهش هرچه سريع تر 
ماليات ها براي پاسخ به مطالبات مردم فرانسه سخن 
گفت. ادوارد فيليپ با تأكيد بر خش��م ش��ديد مردم 
نس��بت به نظام مالياتي گفت كه از اين پس كاهش 
ماليات ها به ي��ك ضرورت ملي تبديل خواهد ش��د. 
حال امانوئل ماكرون )رييس جمهوري فرانسه( بايد تا 
15 آوريل پيشنهادهاي خود را در اين باره اعالم كند. 
ماكرون در شرايطي از طرح اصالح نظام مالياتي عقب 
كشيد كه پيش��تر تاكيد كرده بود با قدرت اين راه را 
ادامه خواهد داد. او حتي گفته بود كه در صورت لزوم 
براي حفظ نظم در ش��هرها از ارتش استفاده خواهد 
كرد. سخناني كه با مخالفت  گسترده سياستمداران 
روبرو شد. مخالفان تاكيد داشتند كه برقراري نظم در 
كشور وظيفه پليس است نه سربازاني كه به تسليحات 
اتوماتيك مسلح هستند. اعتراض ها از چپ و راست تا 
آنجا ادامه يافت كه دولت با عقب نشيني ضمني اعالم 
كرد سربازان را تنها براي حفظ امنيت مراكز حساس 

اعزام مي كند.  
اس��تفاده از قوه قهريه ب��راي خاموش ك��ردن آتش 
اعتراض ها و برقراري نظم ش��ايد در كوتاه مدت موثر 
باش��د اما ابزاري نيس��ت كه كاربرد بلندمدت داشته 
باشد. دولت ماكرون هوشمندانه دريافت كه ايستادن 
در برابر خواست عمومي نه تنها دولتش را به سرانجام 
مقصود )پيشبرد طرح اصالح نظام مالياتي( نخواهد 
رس��اند بلكه هزينه هاي گزاف اقتصادي و سياس��ي 
به كش��ورش تحميل خواهد كرد. به عن��وان مثال، 
وزارت دارايي فرانس��ه اعالم كرده ك��ه اعتراض هاي 
يك سال گذش��ته فرانس��ه � كه گاه رنگ شورش به 
خود مي گيرد � بي��ش از 170ميليون يورو به اقتصاد 
اين كشور ضرر زده اس��ت. در كنار آن، انتشار تصاوير 
درگيري هاي خش��ونت آميز معترض��ان و پليس در 
ميانه آتش و دود، وجه سياسي ماكرون را كه از ابتداي 
ورودش به كاخ اليزه تالش كرده ت��ا خود را به عنوان 
يكي از رهبران تاثيرگذار جامعه جهاني معرفي كند، 
خدشه دار كرده است. از س��وي ديگر حمايت برخي 
از كشورهاي منطقه از جمله دولت راستگراي ايتاليا 
از جليقه زردها، نه تنها تنش پاريس � رم را تش��ديد 

كرده بود بلكه، به نگراني ها درباره پيوستن اين جريان 
اعتراضي به سياستمداران راست  افراطي در فرانسه 

دامن زده بود. 
با در نظر گرفتن اي��ن حقايق دولت فرانس��ه تالش 
كرد تا با راه اندازي ابت��كار »گفت وگوي بزرگ ملي« 
موقعيت خود را از تقابل با مردم ب��ه همراهي با آنان 
تغيير دهد. با توجه ب��ه اينكه اماوئل ماك��رون را در 
فرانس��ه رييس جمه��ور ثروتمن��دان مي خوانن��د، 
گويي دولت فرانس��ه به اين امر واقف شد كه تنها راه 
نشاندن آتش خش��م معترضان، نه استفاده از باتوم  و 
گاز اشك آور كه فراهم كردن زمينه مشاركت آنان در 
بازي سياست و تصميم سازي است. بر همين اساس 
طرح گفت وگوي ملي با مش��اركت حداقل يك ونيم 
فرانس��وي اجرا شد و در نهايت نخس��ت وزير فرانسه 
دوش��نبه ضمن پذيرفتن خواس��ت عموم��ي مردم 
�  يعني كاهش هر چه س��ريع تر ماليات ها � گفت كه 
مردم نيز در جريان اي��ن گفت وگوي ملي دريافته اند 
كه بدون افزايش ماليات ها، تقوي خدمات عمومي نيز 

ممكن نيست.
دولت فرانسه با راه اندازي ابتكار گفت وگوي ملي يك 
هدف ديگر را هم دنبال كرد: من��زوي كردن جريان 
تندرو در جنبش موس��وم به جليقه زرده��ا. با اعالم 
اين طرح تعداد معترضاني كه هر شنبه به خيابان ها 
مي آيند س��ير نزولي پيدا كرده تا جايي كه نش��ريه 
فرانسوي ليبراسيون كه از حاميان معترضان به شمار 
مي رود، نوشت كه نظرسنجي ها نشان مي دهد بيشتر 
فرانس��وي ها با وجود حمايت از خواست معترضان، 
مي خواهند داستان جليقه زردها و »شنبه هاي آتش 
و دود« تمام شود. گرچه هنوز ماكرون پيشنهاد خود 
را براي اجرايي كردن كاهش سريع تر ماليات ها اعالم 
نكرده و با قطعي��ت نمي توان از نتيج��ه مذاكرات در 
هفته ها و ماه هاي آينده نوشت، اما يك چيز مشخص 
اس��ت و آن اين كه، دولت ماكرون توانس��ت با تالش 
براي همراه ش��دن با جريان ميانه روي جليقه زردها، 
آن دس��ته از معترضاني را كه به خش��ونت متوسل 
ش��ده و به چيزي كمت��ر از واژگوني دول��ت رضايت 
نمي دهند تا اندازه اي محدود كند. نظرسنجي ها هم از 
موفقيت ضمني طرح دولت خبر داده و اعالم كردند 
ميزان محبوبيت رييس جمهور كه در اوج تظاهرات 
جليقه زردها به ش��دت كاهش يافته ب��ود با برگزاري 

گفت وگوي ملي افزايش يافته است. 

تدبير سياسي فرانسه: گفت وگو به جاي باتوم

گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

 تدبير سياسي فرانسه: 
گفت وگو به جاي باتوم

نخس��ت وزير فرانس��ه 
روز دوش��نبه با حضور 
در عم��ارت گراند پاله 
پاريس، نخستين نتايج 
ب��زرگ  گفت وگ��وي 
ملي را اعالم ك��رد و از 
ضرورت كاهش هرچه 
سريع تر ماليات ها براي 
پاس��خ به مطالبات مردم فرانس��ه سخن گفت. 
ادوارد فيليپ با تأكيد بر خشم شديد مردم نسبت 
به نظ��ام مالياتي گف��ت كه از اي��ن پس كاهش 
ماليات ها به يك ضرورت ملي تبديل خواهد شد. 
حال امانوئل ماكرون )رييس جمهوري فرانسه( 
بايد تا 15 آوريل پيشنهادهاي خود را در اين باره 
اعالم كند. ماكرون در ش��رايطي از طرح اصالح 
نظام مالياتي عقب كشيد كه پيشتر تاكيد كرده 

بود با قدرت اين راه را ادامه خواهد داد. 

بهاره محبي
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بانك و بيمه

كاهش نرخ ارز و سكه و طال 
 محسن شمشيري|

روز چهارش��نبه 21 فروردين 98 ب��ازار ارز و طال 
برخالف روزهاي شنبه تا سه شنبه، با روند كاهشي 
همراه ش��د. نرخ دالر در صرافي ه��اي مجاز بانكي 
14050 تومان به فروش رس��يد و نرخ خريد دالر 
13950 تومان بود. نرخ يورو ني��ز در صرافي هاي 
مجاز بانك��ي 15500 تومان به فروش رس��يده و 
15450 تومان خريداري شد.  به گزارش »تعادل«، 
نرخ لحظه اي دالر در س��امانه س��نا با 380 تومان 
كاه��ش از 14180 توم��ان در روز سه ش��نبه به 

13800 تومان در روز چهارشنبه...

بازار سرمايه

 آهنگ رشد 
»هيچي سازها« در بورس

سمير ا ابراهيمي| 
مي گويند اين روزها س��هام »هيچي سازي« هم 
بخري، رشد مي كند و سود مي گيري. بيان همين 
نوع جمالت و تحليل هاي همهمه وار، در شرايطي 
كه هر روز بازار مثبت اس��ت، باعث ش��ده اس��ت 
كه پول هاي جديد وارد بازار ش��ود ي��ا افراد جديد 
بخواهند وارد بازار ش��وند. البته اين نوع از جمالت 
چندان هم واقعي��ت را تحريف نكرده اند، وقتي كه 
مشاهده مي شود شاخص كل هم وزن با رشد 2.6 
درصدي خ��ود و ورود به كانال 37 ه��زار واحدي، 
سقف تاريخي خود را مي شكند. توجه به اين نكته 
ضروري اس��ت كه ش��اخص كل هم وزن، آهنگ 
صعود هماهنگ تمام سهم هاي بازار است و در واقع 
به شركت هاي كوچك و بزرگ، وزن مساوي براي 
محاسبه مي دهد.  در واقع اكنون مشاهده مي شود 
كه حدود 40 درصد از تع��داد نمادها در معامالت 

امروز در سقف مجاز روزانه معامله مي شوند و ...
5

بخشي از خط لوله اتيلن غرب از گاز تخليه شد

سازمان برنامه چارچوب اصالحات ساختاري سند دخل و خرج دولت را اعالم كرد

توقف موقت توليد  دو پتروشيمي غرب در پي سيل 

چهار محور تحول در بودجه كشور

خبر

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس با تاكيد بر 
اينكه تكليف پالرمو و CFT باي��د در فضاي آرام و 
تخصصي تعيين ش��ود، گفت: پرهي��ز از برخورد 
سياس��ي و منفي بافي ضروري است. حشمت اهلل 
فالحت پيشه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري 
خانه ملت، در م��ورد آخرين وضعيت لوايح پالرمو 
و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: 
طيق آيين نامه داخلي مجمع سه ماه فرصت دارند 
تا در مورد طرح و لوايح ارجاع��ي نظر دهند، اين 
سه ماه قابل تمديد اس��ت. در مورد اليحه پالرمو 
هم به پيشنهاد دولت و مجلس مهلت بررسي در 
مجمع تمديد شد. نماينده مردم اسالم آباد غرب 
در مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: در سال 
جديد منتظريم تا مجمع جلس��ه برگزار كند، در 
ش��رايط كنوني اين بررس��ي ها بطور كارشناسي 
و دقيق در حال انجام اس��ت، همه اعضاي مجمع 
هم مصمم به بررس��ي دقيق و تخصصي ش��دند 
بنابراين بايد منتظ��ر برگزاري جلس��ه و تعيين 
تكليف نهايي اين لوايح باش��يم. وي افزود: دامن 
زدن به فضاهاي منفي عليه اي��ن لوايح و برخورد 
سياس��ي با موضوع در شرايط كنوني به مصلحت 
كشور نيست، جمهوري اسالمي از ديرباز در صف 
مقدم مبارزه با تروريسم بوده بنابراين بايد اجازه 
دهيم ت��ا در فضاي آرام و تخصص��ي در مورد اين 
لوايح تصميم گيري ش��ود. فالحت پيش��ه يادآور 
ش��د: در زماني كه موضوع برجام مطرح و فضاي 
مساعد بين الملل شكل گرفت، موضوع FATF و 
قانون پول شويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم 
مطرح شد اما در سال گذشته كه امريكا از برجام 
خارج ش��د و اروپايي ها كانال مالي INSTEX را 
بر خالف وعده هاي داده ش��ده راه اندازي كردند، 
ش��رايط و فضاي مخالفت با اين لواي��ح افزايش 
يافت. رييس كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي، گفت: اين لوايح 
بايد در چارچوب كامال تخصصي مورد نظر و توجه 
قرار گيرد و از پرداختن به حواشي نيز جلوگيري 
شود. اميدواريم مجمع تشخيص هر چه سريع تر 
اين جلس��ه را برگزار و تكليف لواي��ح را در فضاي 

تخصصي مشخص كند.

فالحت پيشه: 
تكليف لوايح مالي بايد در فضاي 

آرام و تخصصي تعيين شود

حقوق

مديركل پيشگيري هاي مردمي و مشاركت هاي 
مدن��ي معاونت اجتماع��ي و پيش��گيري از وقوع 
جرم قوه قضاييه گف��ت: هدف داري��م يك و نيم 
ميلي��ون نفر ديده ب��ان پيش��گيري از وقوع جرم 
را جذب كنيم تا با س��اماندهي و آموزش در بحث 
پيشگيري و كاهش جرايم در استان ها به كارگيري 
شوند. سيدعلي اصغر رفاهي روز گذشته در محل 
معاونت اجتماعي قوه قضاييه اف��زود: تمركز اين 
اداره كل در س��ال 98 بر برنامه هاي سامانه جامع 
اطالعات مردمي )سجام( است و سجام به عنوان 
بزرگ ترين تش��كل اجتماعي قوه قضاييه است و 
مردم مي توانند هرگونه تخلفي را در اين س��امانه 
گزارش كنند. او تاكيد كرد: س��امانه سجا يكي از 
بهترين سيستم هاي نظارتي غير متمركز است و 
در واقع نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسووالن 
است و مي توان به نقل از برخي كارشناسان قضايي 
گفت كه سامانه سجا، امر به معروف و نهي از منكر 

را در جامعه اجرا مي كند.
او ادامه داد: از اقشار مردم، سازمان هاي مردم نهاد 
و عالقه مندان ك��ه دغدغه كاهش فس��اد را دارند 
دعوت مي كني��م از اين ظرفيت عظيم دس��تگاه 
قضايي اس��تفاده كنند . وي گفت: سال 98 در11 
موضوع مه��م به عن��وان اولويت هاي مش��خص 
شده و با اس��تفاده از سامانه س��جام پيشگيري از 
اين موضوع��ات و پيگيري پرونده ه��ا را خواهيم 
داش��ت. رفاهي اظهار داش��ت: درصدد هستيم از 
فس��اد اداري و مالي، جرايم عليه منابع طبيعي با 
اولويت جلوگيري از تصرف��ات غيرقانوني اراضي 
ملي و دولتي )زمين خواري س��احل خواري كوه 
خواري و ...(، جرايم عليه محيط زيس��ت و جرايم 
مرتبط، جرايم آسيب هاي مرتبط با فضاي مجازي، 
تهيه و توزيع م��واد مخدر و روان گ��ردان، توليد و 
توزيع مشروبات الكلي، قاچاق كاال و ارز، تخلفات 
انتخاباتي، فرار مالياتي و جرايم اقتصادي )احتكار 
و گرانفروش��ي عمده( و جراي��م عليه محيط هاي 
كارگري پيشگيري كنيم تا شاهد كاهش جرايم 
و تخلفات باشيم. او افزود: در برخي از نقاط كشور 
مردم از فس��اد اداري رنج مي برند، اگر شهروندان 
در جايي مي بينند كه م��وردي از حقوق عامه در 
حال از بين رفتن اس��ت، مي توانند آن مساله را به 
صورت مستند از طريق سامانه سجام ارسال كنند 
تا موضوع به دادسرا ارجاع شود و دادستان مربوطه 
اقدام كند و در مساله كاهش معضالت در نظر داريم 
گمنامي شهروندان از بين برود. رفاهي در پايان در 
پاسخ به س��وال خبرنگار ايرنا درباره حفظ امنيت 
گزارش دهن��ده مردمي در پيگي��ري پرونده هاي 
قضايي گ��زارش ش��ده در دادگاه ها گف��ت: اين 
پيگيري ها به مانند قديم كاغذي نيست و پرونده ها 

در سامانه الكترونيك ثبت و ادامه مي يابد. 

1.5 ميليون ديده بان پيشگيري 
از وقوع جرم جذب مي شوند

صنعت،معدن و تجارت

سناريوهاي قيمت خودرو 
در بازار 98 
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ستاره شناس��ان براي اولين بار موفق به عكس برداري 
از يك سياهچاله ش��ده اند، عكسي كه روز چهارشنبه 
منتشر شد. اندازه اين سياهچاله كه در يك كهكشان 
دوردس��ت قرار دارد، 3 برابر زمين است و دانشمندان 
از آن با عنوان »غول« ياد مي كنند. براي عكس برداري 
از اين سياهچاله كه فاصله آن از زمين عددي نجومي 
است، از 8 تلسكوپ در سراس��ر جهان استفاده  شده 
است. جزييات عمليات عكس برداري روز گذشته در 
يك مجله تخصصي در حوزه نجوم منتشر شد. به گفته 
پروفسور هاينو فالكه از دانش��گاه ردبود هلند كه اين 
طرح با پيشنهاد وي انجام شده است، اين سياهچاله 
در كهكشان M87 قرار دارد. وي در گفت وگو با شبكه 
خبري بي بي س��ي درباره انتش��ار اي��ن عكس گفت: 
چيزي كه مي بينيم، از كل منظومه شمسي بزرگ تر 

است. حجمي 6.5 برابر خورشيد دارد و فكر مي كنيم 
كه يك��ي از س��نگين ترين س��ياهچاله هاي موجود 
باش��د. يك غول تمام عيار است، قهرمان سنگين وزن 
سياهچاله هاس��ت. در تصوير منتشرشده، يك حلقه 
آتشين« ش��ديداً درخش��ان به دور يك چاله سياه به 
چشم مي خورد. هاله روشن در نتيجه تابش گازهاي 
فوق داغ به درون چاله ايجاد ش��ده است. درخششي 
كه در عكس مشاهده مي شود از مجموع درخشندگي 
تمام ميلياردها ستاره ديگر در كهكشان بيشتر است، 
به همين دليل اس��ت كه با چنان فاصل��ه اي از زمين 
همچنان مي توان آن را مش��اهده كرد. لبه دايره سياه 
در مرك��ز، نقطه اي اس��ت ك��ه از آن گاز كيهاني وارد 
سياهچاله مي شود كه آن چنان جاذبه اي دارد كه حتي 

نور هم نمي تواند از آن فرار كند. 

نخستين عكس از يك سياهچاله منتشر شد

علم
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روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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روي موج خبر

    ظريف با فرماندهان س�پاه دي�دار كرد؛ 
سپاه نيوز|

»محم��د ج��واد ظريف«وزي��ر ام��ور خارجه با 
فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمي ديدار 

و گفت وگو كرد.
 همزمان ب��ا ايام والدت بزرگ پاس��دار اس��الم 
حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( و حضرت ابوالفضل 
العباس)ع( و روز پاسدار؛ در پي اقدام دولت امريكا 
در قرار دادن سپاه در فهرست گروه هاي تروريستي 
ظريف وزير امور خارجه كشورمان ديروز با حضور 
در س��تاد فرماندهي كل سپاه با سردار سرلشكر 
پاس��دار محمد علي جعفري فرمانده كل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمي ديدار و گفت وگو كرد.
فرماندهان نيروهاي زمين��ي، دريايي، هوافضا، 
قدس و رييس س��ازمان بس��يج مستضعفين و 
مرتضي سرمدي قائم مقام و سيد عباس عراقچي 
معاون وزير ام��ور خارجه در اي��ن ديدار حضور 

داشتند.
ظريف در حاشيه ديدار با فرماندهان سپاه، گفت: 
امروز به ديدار فرماندهان سپاه آمديم تا در كنار 
برادرانمان مانند سابق حضور جدي داشته باشيم 
و خوشبختانه اين اقدام احمقانه امريكايي ها باعث 
شد اتحاد و همدلي در كشور ما بيش از پيش شود.

    ش�هادت يك نفر در س�قوط بالگرد هوا 
ناجا؛ فارس|

فرمانده هواپيمايي نيروي انتظامي از سقوط بالگرد 
در منطقه داالمپر در استان آذربايجان غربي خبر 
داد و گف��ت: در اين حادثه، يك نف��ر از خلبانان 
شهيد و ۳ تن ديگر از سرنشينان بالگرد مجروح 
شدند. سردار مستاجران اظهار داشت: صبح روز 
چهارشنبه، يك فروند بالگرد هواپيمايي نيروي 
انتظامي هنگام جابه جايي نيروهاي مرزباني، در 
ارتفاعات صعب العبور غرب كشور )منطقه داالمپر 
در استان آذربايجان غربي( به علت نقص فني دچار 

سانحه شد.
وي گفت: در اين حادثه، يك نفر از خلبانان شهيد 
شد و ۳ تن ديگر از سرنشينان بالگرد نيز مجروح 

شدند كه حال آنها نيز وخيم گزارش شده است.
فرمانده هوا ناجا گفت: يك تيم كارشناس��ي به 
منظور بررسي علت نقص فني بالگرد به منطقه 

اعزام مي شود.

    در نخس�تين جلس�ه دور جديد شوراي 
مركزي صورت گرفت-فارس|

محسن هاش��مي در نخستين جلسه دور جديد 
شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي ايران 
براي يك دوره ديگر به عنوان رييس شورا انتخاب 
شد.در نخستين جلسه دور جديد شوراي مركزي 
حزب كارگزاران سازندگي ايران، با رأي حاضران، 
محسن هاش��مي براي يك دوره ديگر به عنوان 
رييس شورا انتخاب شد.همچنين يداله طاهرنژاد 
به عنوان نايب ريي��س و فرزانه تركان و به عنوان 

منشي هيات رييسه برگزيده شدند.

    تصميم احمقانه ترامپ درباره سپاه چيزي 
جز بالهت نيست؛ فارس|

عضو فراكس��يون اميد و نماينده مردم تهران در 
مجلس گفت: تصميم احمقانه ترامپ درباره سپاه 
پاسداران كه اصلي ترين عامل حذف تروريست ها 
در منطقه بوده است، چيزي جز بالهت نيست؛ 
بالهتي كه در جهان شهره است و نتيجه اي جز 
ناامن ش��دن دوباره منطقه ندارد.س��يده فاطمه 
حسيني اظهار داشت: سپاه نيروي نظامي قانوني 
و مشروع ايران است كه هم از سوي حكومت ايران 
و هم از سوي مردم، براي ايفاي وظايف نظامي در 
كنار ارتش به رسميت شناخته شده است و از اين 
منظر، اقدام ترامپ در قرار دادن اين نهاد نظامي 
در فهرست س��ازمان هاي تروريستي مورد نظر 
اياالت متحده، مصداق بارز اقدامات بدون منطق و 
ظالمانه اي است كه ترامپ در معادالت بين المللي 

در پيش گرفته است.

    مواضع عربستان و بحرين نشان از درك 
سطحي آنها از واقعيات منطقه دارد؛ مهر|

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: مواضع اعالم 
شده از سوي عربس��تان و بحرين، نشان دهنده 
سطحي نگري آنها در مورد واقعيت هاي منطقه 
و ناآگاهي آنها نسبت به پيامدهاي ماجراجويي 

امريكا در منطقه است.
بهرام قاسمي با محكوميت شديد مواضع بحرين 
و عربستان سعودي در استقبال و حمايت از اقدام 
امريكا عليه سپاه، مواضع ناشيانه و بي خردانه اين 
دو كش��ور را مغاير با اصول عدم مداخله و احترام 
به حاكميت كش��ورها دانس��ت. قاسمي مواضع 
عربستان و بحرين را تحسين زبونانه و منفعالنه 
اقدامات ضد ايراني رييس جمهور امريكا توصيف 
كرد و افزود: مواضع اعالم ش��ده از س��وي اين دو 
كشور، نشان دهنده عدم درك درست و سطحي 
نگري آنها در مورد واقعيت هاي منطقه و ناآگاهي 
آنها نس��بت به پيامدهاي ماجراجويي و خطاي 
راهبردي امريكا عليه ثبات و امنيت منطقه است.

    كمك ه�اي بشردوس�تانه جمه�وري 
آذربايجان به ايران ارسال شد؛ايلنا|

وزارت حوادث اضطراري و غير مترقبه جمهوري 
آذربايجان از ارسال كمك هاي بشردوستانه اين 
كشور به ايران خبر داد. وزارت حوادث اضطراري 
و غير مترقبه جمه��وري آذربايجان اعالم كرد: با 
دستور الهام علي اف رييس جمهوري آذربايجان، 
كمك هاي بشردوستانه به ايران ارسال شد.اين 
كمك ها شامل؛ ۱۶۶ بسته تجهيزات آشپزخانه، 
۳۰۰۰ مورد تجهيزات خ��واب، ۷۵ چادر، ۱۵۰ 
پمپ تخليه آب، پنج قايق، ۱۴۰ دست لباس كار، 
۳۲۰ دست لباس غريق نجات و ۲۰۰ جليقه نجات 
كه در مجموع داراي ارزشي بالغ بر ۹۵۰ هزار منات 

)تقريبًا ششصد هزار دالر( است، است.

ايران2

در نشست هيات وزيران مطرح شد

وزير اقتصاد: تحريم سپاه خللي در وضع اقتصادي كشور ايجاد نمي كند

الزام دستگاه ها به ارايه برنامه رونق توليد

گروه ايران|
نخستين نشست عمومي هيات وزيران بعد از پايان 
تعطيالت نوروز ديروز در حالي در پاستور برگزار شد 
كه موضوع قرار گرفتن س��پاه در ليس��ت گروه هاي 
تروريستي اياالت متحده، مهم ترين سوژه اي بود كه 
خبرنگاران در گفت وگو با اعضاي كابينه ابعاد و زواياي 
گوناگون آن را بررس��ي كردند و ديدگاه هاي اعضاي 
كابينه در خصوص آن را جويا شدند. اولين چهره اي 
كه از ساختمان شيشه اي نهاد رياست جمهوري خارج 
شد و آرام آرام از روبه روي خبرنگاران عبور كرد؛ محمد 
جواد ظريف وزير خارجه بود كه با وجود اصرار فراوان 
خبرنگاران براي گفت وگو ترجيح داد كه صحبت در 
اين زمينه را به فرصت ديگ��ري موكول كند. رييس 
دفتر رييس جمهوري هم اعالم كرد كه ماجراجويي 
جديد امريكا در قرار دادن سپاه در ليست تروريست ها 
به هيچ عن��وان تاثيري بر ش��اخص هاي اقتصادي و 
قيمت دالر و ارز نخواهد داش��ت.  در جلس��ه ديروز 
هيات وزيران، رييس جمهوري اما همه دستگاه هاي 
اجرايي را مامور كرد با بهره گيري از تجربيات موجود و 
شناسايي موانع و تنگناها، به منظور رفع موانع، تسهيل 
فرآيندها و رونق تولي��د، برنامه هاي خود را به هيات 

وزيران ارايه كنند.
در جلسه ديروز همچنين گزارش ارزيابي دستگاه هاي 
درگير در مناطق س��يل زده و همچني��ن، اقدامات 
صورت گرفته توس��ط ستاد هماهنگي خدمات سفر 
براي رفاه حال مس��افران و گردشگران در نوروز سال 

۱۳۹8 تشريح شد.
رييس جمهوري در ابتداي جلسه، با اشاره به تعيين 
سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال 
»رونق توليد«، همه دستگاه هاي اجرايي را مامور كرد 
با بهره گيري از تجربيات موجود و شناس��ايي موانع 
و تنگناها، به منظور رفع موانع، تس��هيل فرآيندها و 
رونق توليد، برنامه هاي خود را به هيات وزيران ارايه 
كنند تا در جلسات آينده مورد بررسي و تصميم گيري 

قرار گيرد.

   اقدامات احمقانه امريكا
رييس جمهوري، موضوع واگذاري بلندي هاي جوالن 
به رژيم صهيونيستي و اعالم سپاه پاسداران به عنوان 
سازمان تروريستي را اقدام احمقانه و بي خردانه امريكا 
براي حمايت از يك گروه جنايتكار در سرزمين هاي 
اشغالي دانست و گفت: سپاه مدافع آزادي در منطقه و 
در رأس مبارزه با تروريسم است. به گزارش پاد روحاني 
در جلسه هيات دولت اظهار داشت: هيچ كس اين اقدام 
امريكا را در تاريخ قبول نكرده و به آن اعتنايي نمي كند. 
روحاني ادامه داد: بايد در اين ش��رايط پيوس��تگي، 
همبستگي و انسجام را بيش از گذشته تقويت كنيم، 
امروز زمان گله گذاري، جناح ها و گروه ها از يكديگر 
نيس��ت و زماني اس��ت كه بايد همه در صف واحد و 
مستحكم قرار بگيريم تا كسي نتواند در اين صف رخنه 
ايجاد كند و در برابر توطئه امريكايي ها ايس��تاده و از 

مشكالت به خوبي عبور كنيم.
وي تصريح كرد: از همه مسووالن دولتي در دستگاه 
اجراي��ي در تمامي رده ه��ا مي خواهم ك��ه به هيچ 
حاشيه اي پاسخ ندهند، چرا كه امروز زمان خدمت به 
مردم است و همه اركان دولت موظف هستند كه به 
موضوعات و مسائل حاشيه اي نپرداخته و تنها براي 

خدمت به مردم و حل مش��كالت و جبران خسارات 
مردم متمركز شويم. رييس جمهوري همچنين اظهار 
داشت: وظيفه ما رس��يدگي سريع و آني به مسائل و 
مش��كالت مردم است و همه بايد در اين راستا تالش 

كنند.
روحاني افزود: بسيار عالقه منديم در منطقه رفراندومي 
برگزار ش��ود تا همه ملت ها و كشورها اعالم كنند كه 
در اين سال ها از سوي چه كساني بر منطقه ظلم شده 
و چه كس��اني به ياري دولت ه��ا و ملت هاي منطقه 
ش��تافته اند. رييس جمهوري خطاب به دولتمردان 
امريكا، گفت: اگر با اين اقدام به دنبال ايجاد اختالف 
در ايران هستيد، اشتباه مي كنيد؛ بدانيد كه بين سپاه 
و مردم همواره يك رابطه صميمي بوده است و مردم 
هيچ گاه فداكاري و ايثارهاي ۴۰س��اله اين نيروها را 
فراموش نخواهند كرد. جايگاه سپاه و عشق و عالقه 
مردم به نيروهاي مسلح و مدافع كشور، مطمئنًا امروز 

با اين اقدام بيشتر از گذشته شده است.

   مشكالت ناشي از سيل
رييس جمهوري در بخش ديگري از س��خنان خود 
با بيان اينكه همچنان برخي از ش��هرها و استان هاي 
كشور با مش��كالت ناشي از سيل و س��يالب مواجه 
هستند و ممكن است در روزهاي آينده نيز به واسطه 
بارش ها اين مشكالت ادامه داشته باشد، گفت: دولت، 
 مردم و س��اير دس��تگاه هايي كه بايد حمايت داشته 
باشند، وظايف و مسووليت هايي دارند كه بايد به آن 
عمل كنند. روحاني ادامه داد: دولت وظيفه دارد در اين 
شرايط در خط مقدم حل مشكالت مردم باشد و در اين 
راستا وزارتخانه هاي گوناگون، مسووليت هاي بسيار 
سنگيني را بر دوش داشته و در راستاي خدمت رساني 

به مردم تالش مي كنند.
وي با اش��اره به از بين رفتن و آس��يب  ديدن راه هاي 
مواصالتي كش��ور بر اثر س��يل و رانش زمين، گفت: 
وزارت راه و شهرس��ازي براي بازسازي راه ها، وظيفه 
بس��يار س��نگيني دارد كه در اين مس��ير بايد همه 
امكانات را بس��يج كرده و دستگاه هاي گوناگون اعم 
از س��پاه، ارتش، بسيج، ش��هرداري ها و شركت هاي 
خصوصي كه دلسوز كشور هستند، بايد به كمك اين 
وزارتخانه بيايند. روحاني ادامه داد: بايد تالش كنيم 
تا خطوط ارتباطي را در مناطق س��يل زده به شرايط 
عادي بازگردانيم و در برخي مسيرهايي كه بازگشت 
به شرايط طبيعي نياز به زمان دارد، بايد يك ارتباط 

موقت ايجاد كنيم.
رييس دولت دوازدهم با تأكيد بر اينكه مردم نبايد به 
شايعات توجه داشته باشند، خاطرنشان كرد: ممكن 
است در روزهاي آينده با توجه به تداوم بارش ها، در 
برخي استان ها با مشكالتي مواجه باشيم، اما مرجع 
اخبار براي مردم بايد صدا و سيما باشد و به شايعات 
بي اس��اس توجه نكنند.وي اظهار داش��ت: سازمان 
برنام��ه و بودج��ه و وزارت اقتص��اد و دارايي و بانك 
مركزي بايد همه توانشان را در زمينه تأمين مسائل 
مالي و ارايه تس��هيالت به كار بگيرند.روحاني گفت: 
مردم مطمئن باش��ند اجازه نمي دهيم كسي كه در 
اين حوادث خسارت ديده بي پناه بماند و در اين راستا 
دولت و نيروهاي مسلح با همه توان در كنار مردم بوده 
و رهبر معظم انقالب نيز در اين زمينه بسيار حساس 
و پيگير هستند و ان ش��اء اهلل با نمره قبولي خوبي در 

پيشگاه مردم از اين مشكل عبور خواهيم كرد.

   تصميم امريكا درباره س�پاه از نظر سازمان 
ملل اعتباري ندارد

آيا تصميم امريكا مبني بر قرار دادن سپاه پاسداران 
در ليس��ت گروه هاي تروريستي از منظر حقوق بين 
ملل وجهه اي دارد؟ اين پرسشي است كه خبرنگاران 
در جريان گفت وگو با معاون حقوقي رييس جمهوري 
مطرح كردند كه جنيدي گفت: تصميم كاخ س��فيد 
درباره س��پاه پاس��داران از منظر كميته تامين مالي 

تروريسم و سازمان ملل اعتباري ندارد.
معاون حقوقي رييس جمهوري در حاش��يه جلس��ه 
ديروز هيات وزيران درباره اقدام اخير كاخ سفيد امريكا 
در قرار دادن س��پاه در فهرست گروه هاي تروريستي 
در جمع خبرنگاران گفت: هيچ گاه اين گونه نيست كه 
امريكا هر وقت و به دلخواه خود فهرستي را اعالم كند 
آن موضوع مبنا قرار گيرد؛ اين فهرست امريكا است و 
به سازمان ملل متحد و به كميته )ويژه( تامين مالي 
تروريسم كه فهرس��ت گروه ها را مشخص مي كند، 
ارتباطي ن��دارد. وي تصريح كرد: اين كميته همواره 
در يك چارچ��وب كه يك وفاق جهان��ي دارد، عمل 
مي كند و اين تصميم كاخ سفيد از منظر اين كميته 
هم اعتباري ندارد و براي سازمان ملل نيز مبنا نيست. 
معاون حقوقي رييس جمهوري خاطرنشان كرد: اين 
اقدام يك بدعت است و سابقه نيز ندارد و خالف ضوابط 
و حقوق بين الملل است و نه تنها كمكي هم به آرامش 
وامنيت منطقه نمي كند، بلكه ش��ايد شرايط منطقه 
را ني��ز تحت تاثير قرار دهد.  جنيدي با بيان اينكه در 
سوابق تاريخي هم نداريم كه كشوري در مورد بخشي 
از نيروهاي مسلح رسمي كشور ديگر چنين تصميمي 
گرفته باشد، تاكيد كرد: فضايي كه امريكا ايجاد كرده 
اس��ت فضاي ايجاد خطر، تضعيف امنيت در منطقه 

است كه نه كمكي به صلح وآرامش منطقه مي كند، نه 
براي ارتقاي امينت منطقه مفيد است و نه با ضوابط 

حقوق بين الملل سازگاري دارد.
جنيدي همچنين درباره واكنش ايران نسبت به اقدام 
كاخ سفيد درباره سپاه بيان كرد: ايران هم نسبت به 
بخش��ي از نيروهاي نظامي امريكا كه در اين منطقه 
فعال هستند، اقدام متقابل انجام داد، البته چارچوب ها 
و ضوابط ومجموعه مقررات آن را بخش هاي مربوطه 
بايد تنظيم كنند كه همه چيز در يك چارچوب قانوني 
انجام شود اين اقدام متقابلي است كه ايران انجام داد.

مع��اون حقوقي رييس جمهوري در پاس��خ به اينكه 
FATF اقدام امريكا ب��ر روند تاييد لواي��ح مربوط به

تاثيرمي گذارد، يا خير؟ توضيح داد: براي هر اقدامي 
از س��وي ايران، شوراي عالي امنيت ملي سازمان ها و 
گروه هاي تروريستي در جهان را تعيين مي كند و ما 
نيز بر اس��اس اين فهرست عمل مي كنيم و هيچ نوع 

تبعيتي از فهرست كشورهاي ديگر نداريم.

   دستور رييس جمهور انسجام و حمايت
از سپاه در برابر امريكاست

رييس دفتر رييس جمهور با اش��اره ب��ه اقدام امريكا 
عليه سپاه، گفت: اين كار تبليغاتي و يك جنگ رواني 
است و عملياتي نيست و بيشتر مي خواهد در شرايط 

اقتصادي تاثيرگذار باشد.
محمود واعظي در پاس��خ به اين پرسش كه آخرين 
اقدام دولت براي تامي��ن مايحتاج مردم در مناطق 
سيل زده چه بوده است، اظهار كرد: بعد از اقدامات 
اوليه كه انجام ش��د، مهم اين است كه بتوانيم همه 
خسارات را بازس��ازي كنيم كه البته براي بازسازي 
همه راه ها، پل ها و مساكن و مزارع كشاورزي برنامه 
داريم و با ساير دستگاه ها هم در اين زمينه صحبت 

كرده ايم و هماهنگي را انجام داده ايم.

   افزايش حقوق ۲ ماه اول امسال كارمندان
نحوه تخصيص افزاي��ش حقوق كارمندان مهم ترين 
موضوعي بود كه خبرنگاران بالفاصله پس از حضور 
نوبخت در حياط دولت ابعاد و زواياي آن را جويا شدند 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه ني��ز درباره افزايش 
حقوق كارمندان در سال جديد توضيحاتي ارايه كرد.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه 
آيا افزايش حقوق دو ماه اول امسال كارمندان دولت 
۲۰ درصد خواهد بود؟ اظهار كرد: خير، دولت تالش 
مي كند از اول فروردين ۱۳۹8 حقوق كارمندان دولت 
را طبق آنچه در مجلس تصويب شده، پرداخت كند.

   تحريم سپاه خللي در وضع اقتصادي كشور 
ايجاد نمي كند

وزير اقتصاد نيز گفت: سپاه پاسداران وظايف مشخصي 
دارد و قرارگاه خاتم نيز تنها به صورت پيمانكاري با ما 
همكاري مي كند.فرهاد دژپسند با اشاره به تحريم هاي 
س��پاه گفت: تحريم س��پاه خللي در وضع اقتصادي 

كشور ايجاد نمي كند. 
دژپسند با بيان اينكه سپاه وظايف مشخصي در كشور 
دارد گفت: قرارگاه خاتم نيز تنها به صورت پيمانكاري 
با ما هم��كاري مي كند؛ طرح هاي��ي را اجرا مي كند 
و گاهي براي دريافت مطالبات��ش واگذاري هايي به 
اين قرارگاه صورت مي گيرد.وزير اقتصاد با اش��اره به 
اقدامات اين وزارت خانه در خصوص مناطق سيل زده 
گفت: دولت براي موديان مالياتي كه در استان هاي 
س��يل زده باالي پنجاه درصد خس��ارت ديده باشند 
بخشودگي بدهي مالياتي را تصويب كرده است.وي 
در ادامه با اش��اره به كمك نقدي اشخاص به مناطق 
سيل زده گفت: تصميم گرفته شده است هزينه هاي 
اين اش��خاص نيك��وكار در مناطق س��يل زده جزو 

هزينه هاي قابل قبول مالياتي شود.

روايت فرمانده كل سپاه از جلسه ويژه با رهبر معظم انقالب

اقدام امريكا در رابطه با سپاه، فاقد اعتبار حقوقي است

جلسه اي براي تذكر
 جلسه ويژه بررسي اقدامات و امدادرساني ها به استان هاي 
سيل زده كشور عصر سه شنبه س��يزدهم فروردين ماه 
۱۳۹8 در حضور حضرت آيت اهلل خامنه اي برگزار شد. در 
اين جلسه معاون اول رييس جمهور و تعدادي از اعضاي 
دولت، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح و فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي و فرمانده كل ارتش، فرماندهان 
نيروهاي زميني و دريايي ارتش، فرمانده نيروي انتظامي 
و رييس سازمان بسيج، مسووالن ستاد مديريت بحران 

و دستگاه هاي امدادي و كمك رسان حضور داشتند.
سردار سرلشكر پاسدار محمدعلي جعفري، فرمانده كل 
سپاه پاسداران از اين جلسه روايت خواندني دارد كه پايگاه 
اطالع رساني مقام معظم رهبري آن را منتشر كرده است.

 در اين روايت سردار جعفري گفته است كه به نظر من، 
مهم ترين نكته اي كه رهبر انقالب اسالمي در جلسه 
عصر سه شنبه ۱۳۹8/۱/۱۳ درباره سيالب هاي اخير 
مط��رح كردند اين بود كه هر مس��وولي در هر مقامي 
كه هس��ت بايد در راس��تاي اج��راي صحيح وظايف 
و مس��ووليتش اقدام پيش��گيرانه براي جلوگيري از 
خسارت ها و تلفات سيل انجام بدهد. به نظر مي رسد 
كه اصل برگزاري اين جلس��ه براي همين بود كه اين 
نكته را به مسووالن يادآور بشوند كه مي بايست همه 
در هر جايگاه و در هر پس��ت و مقامي كه هستند اين 
وظيفه خطير و سنگين را به درستي اداء كنند. همچنين 

ايشان در ادامه به اين نكته هم اشاره كردند كه درست 
است باران الهي، رحمت است و ما سال ها انتظار چنين 
بارش هايي را البته نه به اين شدت داشتيم، ولي نتايج 
مثبت، دستاوردهاي مهم و رحمت هايي كه اين بارش ها 
دارد، قطعًا براي كش��ور ما بسيار هست و شكي در اين 
نيست و خداي متعال در قرآن كريم اشاره مي كنند به 
اينكه همه خوبي ها، رحمت ها و نعمت ها دست خداست 

و هر چه كه بدي به ما يا به يك جامعه مي رسد، به دست 
خودمان اس��ت. و اين خودمان هستيم كه مي بايست 

جلوي خسارت ها و اتفاقات بد و ناگوار را بگيريم.
سردار جعفري در ادامه تاكيد مي كند: حوادث طبيعي 
يك امري اس��ت ك��ه به هرحال ممكن اس��ت در هر 
كشوري اتفاق بيفتد، اما نكته مهم، پيش بيني به موقع 
و پيشگيري قبل از آن است؛ مثل اليروبي كردن دهانه 

رودخانه هاي گرگان رود و قره سو در دشت گلستان يا 
كانال هاي سه گانه اطراف گميشان كه منجر به خارج 
كردن آب مي شوند. اكثر اينها تقريباً مسدود بودند و آب 
بسيار كمي را خارج مي كردند و موانع زيادي در مسير 
خروجشان به دريا بود. خب اينها بايد از قبل پيش بيني، 
برآورد و پاك سازي مي شد. يا اينكه ارتفاع سيل  بندهاي 
اطراف اين رودخانه ها را بايد بلندتر مي كردند كه وقتي 
ارتفاع رودخانه كمي باال مي آيد، به دش��ت س��رازير 
نشود. يا اينكه به راحتي مي شد با اقدامات پيشگيرانه  
از انحراف آب هاي ورودي به پشت سد ُوشمگير كه در 
دشت گرگان جمع مي شود، جلوگيري كرد و اين آب ها 
را به دشت شمالي و نزديك مرز اينچه برون كه بياباني 
در آن طرف مرز تركمنستان است، منتقل كرد. كاري 
كه االن چند روزي است سپاه آن را شروع كرده و يك 
كانال آن نتيجه داده است و  ان شاءاهلل كانال هاي ديگر 

هم نتيجه خواهد داد.
فرمانده س��پاه در ادام��ه گفت: در خوزس��تان نيز بايد 
پيش بيني هايي براي خروج��ي رودخانه هاي كرخه و 
نيسان در ُرفيع و سوسنگرد در منطقه هور مي شد. بايد 
سيل بندي هايي در منطقه هور پيش بيني مي شد كه مانع 
تخليه س��ريع آب كرخه و رودخانه نيسان شود يا اينكه 
ارتفاع سيل بندها افزايش مي يافت. بايد از قبل براي اينها 
فكري انديشيده مي شد؛ مثاًل درباره شكستگي يا بلندي 

و كوتاهي سيل بندها بايد از قبل تدبير مي شد. اين موارد، 
قباًل قابل پيش بيني بوده و متأسفانه انجام نشده است.

در مجموع به نظ��رم مهم ترين موضوع جلس��ه، تذكر 
به مس��ووالن اجرايي براي پيش بيني ح��وادث و نقاط 
حادثه خيز بود. مثاًل قسمت اصلي شهر پلدختر كه بعد 
از انقالب توسعه پيدا كرده است، در حاشيه ارتفاع پست 
نزديك به رودخانه و تقريباً  در مسير رودخانه است. خب 
معلوم است كه شايد در مسير رودخانه، ۲۰ سال يا ۳۰ 
سال بارندگي شديد و سيل نشود، ولي يك بار و در يك 
لحظه براي ساعاتي يك سيالب اتفاق مي افتد و بعد هم 
تمام مي شود و مي رود. ممكن است تا ۲۰ سال ديگر هم 
س��يلي اتفاق نيفتد، ممكن هم هست سال بعد، سيل 
تكرار ش��ود. خب يك شهري كه در چنين موقعيتي در 
بستر رودخانه بنا شده است، معلوم است كه اين تلفات 

را هم مي دهد.
سردار جعفري در پايان اشاره كرد: نكته ديگري هم كه 
حضرت آقا اش��اره كردند اين بود كه فرمودند رودخانه 
يعني خانه رود و آب به م��ا مي گويد كه اينجا خانه من 
است، وقتي شما در خانه من مي آييد و خانه من را اشغال 
مي كنيد و در جاي من مي نش��ينيد، پس من هم خانه 
شما را مي گيرم. خب درواقع اين حوادث اتفاق مي افتد و 
آب روي خانه ها را تا سقف مي گيرد و خسارت ها و تلفات 

زيادي را به بار مي آورد.

دادس��تان كل كش��ور در واكنش به اق��دام امريكا در 
قرار دادن نام س��پاه پاس��داران در فهرست گروه هاي 
تروريستي گفت: اين اقدام از لحاظ حقوقي فاقد اعتبار 

و كامال محكوم است و اميدواريم كه سر عقل بيايند.
به گ��زارش روابط عمومي دادس��تاني كل كش��ور، 
حجت االس��الم منتظ��ري در حاش��يه بازدي��د از 

آسايش��گاه جانبازان ث��اراهلل در واكنش ب��ه اقدام 
اخير امري��كا در قرار دادن نام س��پاه در فهرس��ت 
گروه هاي تروريس��تي، بيان كرد: دش��مني امريكا 
يك ام��ر جديدي نيس��ت و ما اين دش��مني را در 
صحنه ه��اي مختلف از جمله حماي��ت از منافقين 
و گروه هاي تروريس��تي و حمايت از صدام و ساقط 

كردن هواپيماي مس��افري و بمباران كردن مناطق 
مس��كوني ش��اهد بوديم.وي اضافه كرد: امروز هم به 
اعتراف خودشان داعش را به وجود آوردند ولي سپاه در 
مقابل جناياتي كه داعش در منطقه انجام داد، ايستاد.

دادستان كل كشور اذعان كرد: آنها بدانند با اين حركت 
نابخردانه اي كه داشتند قطعاً اعتبار، ارزش و اقتدار سپاه 

بيش از پيش خواهد شد و همين امر موجب مي شود كه 
وحدت ملي ما در برابر جرياناتي كه به دنبال تضعيف 

اقتدار سپاه بوده و هستند بيشتر شود.
منتظري با اشاره به تأثيرگذاري سپاه در مقابله با جريان 
تكفيري و تروريستي كه امريكا به وجود آورده است، 
بيان كرد: امروز در اين مركز عزيزاني را مشاهده كردم كه 

سال هاي سال است روي تخت افتاده اند و آقاي ترامپ 
بايد بيايد و ببيند كه محصول كار او و اسالف او چه بوده 
اس��ت كه حاال امروز اين عزيزان را به عنوان جريان و 
سازمان تروريستي معرفي مي كند و ما افتخارمان بر اين 
است كه خداوند دشمنان ما را از احمق ها قرار داده است 

كه جريان مقدس سپاه را اين گونه معرفي مي كنند.
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سازمان برنامه چارچوب اصالحات ساختاري بودجه را اعالم كرد

اصلي ترين محور اصالحات تقويت نهادي بودجه است

چهار محور ايجاد تحول در سند دخل و خرج دولت

س��ازمان برنامه و بودجه در ادام��ه مباحث مربوط به 
بودجه س��ال جاري و اصالحات ساختاري كه از سال 
گذشته و حين بررس��ي اليحه بودجه 98 در مجلس 
وعده اش داده ش��ده بود، اقدام به انتش��ار »چارچوب 
برنامه اصالحات س��اختاري بودجه« كرده است. اين 
برنامه كه در چهار ركن اصلي تنظيم شده، اصالحات 
نهادي بودجه نويسي در ايران را مورد تاكيد قرار داده 
است. اهداف ميان مدتي كه از  اجراي اين اصالحات 
س��اختاري تعيين ش��دند عبارتن��د از تامين منابع 
مطمئن براي اداره كشور، حمايت از توليد و اشتغال 
و ارتقاي عدالت و بهبود معيش��ت عموم��ي. به نظر 
مي رس��د با توجه به اين كه فعال افق رفع تحريم ها از 
سوي مسئوالن دولتي ديده نمي شوند، ايجاد چنين 
اصالحاتي در راستاي بهبود اداره كشور در سال هاي 
پيش رو است. مشروح گزارش سازمان برنامه و بودجه 

در ذيل آمده است:
به گزارش »تعادل«، در آذرماه سال ۱۳9۷، مقام معظم 
رهبری مقرر فرمودند نقش��ه راه و برنامه کلی اصالح 
ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق 
دو ساله )99�۱۳98( تدوين و به تصويب شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی رسانده شود و بودجه سال ۱۳98 
ني��ز در چارچوب اين برنامه تنظيم ش��ود. همچنين 
مقام معظم رهبری تأکيد فرمودند براساس آنچه در 
سياست های کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی در خصوص اصالح س��اختار بودجه 
عمومی و قطع وابس��تگی بودجه ب��ه نفت تصويب و 
ابالغ شده الزم  است اجرايی و در بودجه سال ۱۳98 

گنجانده شود. 
در حال حاضر س�ازمان برنامه و بودجه کش�ور 
چارچوب برنامه اصالحات ساختاری بودجه را 

تهیه کرده که بدین شرح است:
با شدت گرفتن تحريم های ظالمانه بين المللی و بروز 
پيامدهای آن در ش��رايط اقتصادی کشور، سه متغير 
اصلی بودجه، ذخاير ارزی و نقدينگی به عنوان نقاط 
آس��يب پذير اقتصاد بيش از پيش مورد توجه دولت 
قرار گرفتند و برنامه مقابل��ه فعاالنه با تحريم ها برای 
ممانعت از تشديد پيامدهای تحريم در داخل کشو ر 
تدوين شد. منطبق با اين نگاه، سازمان برنامه و بودجه 
در تالش ب��رای افزايش انضباط بودج��ه برنامه های 
کاهش هزينه های غيرضرور را از ابتدای سال ۱۳9۷ 

مدنظر قرار داد. 
با اين حال، شرايط تحريمی از يک طرف، درآمدهای 
ارزی کشور را با کاهش و عدم قطعيت مواجه می کند. 
از طرف ديگر، افزايش  هزينه ها ناشی از افزايش نرخ 
ارز، تورم و برنامه های حمايتی دولت از معيشت، توليد 
و اشتغال می توانست منجر به اين امر گردد که اجرای 
بودجه در ساختار پيشين و مواجهه منفعالنه امکان 
مقابله با چالش های موجود را محدود کند و کس��ری 
بودجه محتمل، منجر به دست اندازی به شبکه بانکی 

شود. پديده ای که نتيجه آن تشديد تورم می بود. 
عالوه بر موضوع تحريم ها، بررسی شاخص های کليدی 
اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد معضالت انباشته 
ناشی از آسيب های تاريخی اقتصاد ايران )مانند انباشت 
بدهی های دولت، کسری صندوق های بازنشستگی، 
ناترازی نظام بانکی(، برخی از ش��اخص ها در شرايط 

نامناسب قرار گرفته اند.
در نتيجه، ب��رای حفظ ثبات اقتص��ادی و صيانت از 
معيشت مردم، اشتغال و توليد الزم است اصالحاتی 
در س��اختار اقتصادی کش��ور انجام گيرد ت��ا از بروز 

بحران های اقتصادی و ايج��اد اختالل جدی در اداره 
کشور ممانعت شود. 

 بر اين اساس، الزم  است اصالحات ساختاری اساسی 
در نظام بودجه ريزی کشور، با اين رويکرد محقق شود 
که با مديريت منابع و مصارف بودجه، خطرات ناشی 
از تشديد تحريم ها را از مسير کسری بودجه مهار کند 
و فضای سياس��ت گذاری مالی را گسترش دهد و نيز 
زمينه را برای مقابله با معضالت اساسی اقتصاد کشور 

فراهم نمايد. 
در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری، اجرای 
بندهای اقتصاد مقاومتی و نيز اج��رای وظيفه ذاتی 
دولت مبنی بر برنامه ريزی و اجرای اصالحات اقتصادی 
در کشور، سازمان برنامه و بودجه، چارچوب کلی طرح 
اصالحات سياستی و ساختاری بودجه عمومی را تهيه 

نموده است.
این برنامه تحقق اهداف زیر را درباره میان مدت 

۵ ساله درنظر دارد: 
۱- تأمين منابع مطمئن برای اداره کشور و کارا نمودن 

دولت؛
۲� حمايت از توليد و اشتغال و ايجاد ثبات در اقتصاد 

کالن؛
۳� ارتقای عدالت و بهبود معيشت عمومی.

س��ازمان برنام��ه و بودجه چارچ��وب مفهومی طرح 
اصالحات س��اختاری بودجه را تهيه کرده است.  اين 
ط��رح بر مبنای چه��ار رکن تقويت نه��ادی بودجه، 
هزينه کرد کارا، درآمدزايی پايدار و ثبات سازی اقتصاد 
کالن و توس��عه پايدار طراحی شده اس��ت.  در ادامه 
رئوس از هريک از محورها و بس��ته های اجرايی ذيل 

آنها ذکر شده است. 

   محور اول:  تقویت نهادی بودجه
در اصالحات بودجه ای، اصلی ترين محور تقويت نهادی 
بودجه است.  در اين بخش الزم است، زيرساخت های 
نظام  بودجه ريزی در مراحل س��ه گانه تنظيم، اجرا 
و نظارت ارتقا يافته و روابط نه��ادی ذی نفعان حول 
بودجه به نحوی  اصالح ش��ود که توزيع منابع مالی 
ميان بخش ها و مأموريت های مختلف شکل کاراتری 

به خود بگيرد.
در نتيجه می توان اميدوار ب��ود اصالحات اين محور 
موجب ش��ود، دولت ابزاره��ای کافی جهت طراحی، 
پياده سازی و ارزيابی سياس��ت مالی را به دست آورد 
و بتواند نق��ش فعال تری در زمينه سياس��ت گذاری 

مالی ايفا کند.
تقویت نهادی بودجه دارای چهار بسته  سیاستی 

اصلی است: 
۱-  بسته افزايش انضباط و اصالح ساختار بودجه: در 
اين بسته زيرساخت های نظام تنظيم و اجرای بودجه.

۲-  بس��ته ايجاد جامعيت بودجه و شفافيت جريان 
وجوه عمومی: در اين بسته تالش می شود با گسترش 
عملکردی و نهادی پاي��ش و نظارت بر عمليات مالی 
دولت بستر حکمرانی مبتنی بر اطالعات فراهم شود.

۳-  بس��ته اصالح روابط نهادی بودجه با ذی نفعان:  در 
اين بسته تالش می شود روابط ميان دولت و مجلس در 
تنظيم، تدوين و نظارت بر بودجه و روابط ميان سازمان 
برنامه و بودجه و خزانه داری در اجرای بودجه به گونه  
بازطراحی شود که دولت در اجرا و پياده سازی سياست 

مالی توانمند شود.
همچنين در اين بخش، قواعد و رويه های ارتباط مالی 
ميان دولت، نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی به 

عنوان دو نهاد مالی با بيشترين اثرگذاری و اثرپذيری 
از سياست های مالی دولت به گونه ای بازطراحی شود 
که سياس��ت بودجه ای دولت موجب ب��روز اختالل 
در عملکرد اين نهادها نش��ود. همچني��ن با توجه به 
محدوديت ه��ای به وج��ود آمده در مناب��ع مالی در 
دسترس دولت در نتيجه محدوديت درآمدهای نفتی 
و عدم کفايت منابع در دس��ترس دولت برای توسعه 
زيرساخت های بااهميت، در اين بخش تالش می شود 
سرمايه گذاری های تمام ارکان بخش عمومی )شامل 
دولت، نهادهای عمومی غيردولتی، ش��هرداری ها و 
نهادهای نظامی( به گونه ای مديريت و هم راستا شود 
که انباشت سرمايه مورد نياز در هر سال با تقسيم کار 
نهادی - منطقه ای مناسب در راستای توسعه پايدار 

کشور حاصل شود.

   محور دوم:  هزینه کرد کارا
دولت برای تحقق اهداف مندرج در اسناد باالدستی 
مانند برنامه ششم توسعه با تنگنای بودجه ای زيادی 
مواجه اس��ت.  از يک طرف، درآمدهای نفتی کشور 
کاهش يافته و از طرف ديگر پويايی های تحميل شده 
به بودجه، ناشی از  جبران دستمزدها و چالش بزرگ 
صندوق های بازنشس��تگی رشد هزينه های جاری را 

زياد کرده است. 
در نتيجه، حدود دوس��وم اعتبارات هزينه ای مندرج 
در قانون بودجه صرف پرداخت دس��تمزد و تعهدات 
بيمه ای می شو د و  بيش از 8۰ درصد اعتبارات هزينه ای 
اجتناب ناپذير اس��ت. هزينه تأمين مالی طرح تحول 
س��المت  و خريد تضمينی گندم و موارد مشابه نيز از 

ديگر طرح های پرهزينه برای بودجه دولت بوده اند.
محور اصالحات هزینه ای س�ه بسته سیاستی 

اصلی دارد: 
۱- بسته اصالح رويه ها، کاهش فرايندها  و چابک سازی 
دول��ت:  اص��الح ناکارايی های نظ��ام اداری و  کاهش 
هزينه های بسيار باالی دستگاه ها و شرکت های دولتی.

۲- بس��ته اصالح نظام يارانه ای: ضريب اصابت حجم 
عظيمی از يارانه های بودجه ای، فرابودجه ای و پنهانی 
که دولت ب��رای حمايت از معيش��ت و توليد درنظر 
گرفته، پايين و بهره مندی اقش��ار جامعه از اين يارانه 
عادالنه نمی باشد. الزم است بازنگری جدی در مورد 
نحوه  توزيع يارانه ها بين بخش های مصرفی و توليد 
و همچنين درباره ش��يوه توزيع منابع بين نسل های 

مختلف صورت گيرد.  
۳- بس��ته اهرم کردن منابع دولت، افزايش کارايی و 
اثرگ��ذاری مخارج دولت از طري��ق اهرم کردن منابع 

بودجه

   محور سوم:  درآمدزایی پایدار
تأمين درآمد مطمئن و پايدار برای بودجه، توانمندی 
ب��رای مواجهه موفق ب��ا تکانه ه��ای بيرونی، کاهش 
وابس��تگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از جمله 
عواملی خواهد بود که ريشه سلطه مالی و تورم مزمن 

را می خشکاند.
محور اصالح�ات  درآمدزایی پایدار دو بس�ته 

سیاستی اصلی دارد: 
۱-  بسته تقويت نقش ماليات در بودجه

۲ - بسته واگذاری و مولدس��ازی دارايی های دولت: 
حجم باالی اموال و دارايی های مالی دولت، ظرفيت 
ايجاد جريان درآمدی قابل توجهی دارد که الزم است 
با رفع موانع حقوقی، نهادی و زيرساختی موجود، موانع 
اين موضوع برچيده شده و اجرای آن عملياتی شود. اين 
بسته مشتمل بر برنامه هايی برای مولدسازی اموال، 

دارايی ها و سپرده های دولتی است. 

   محور چهارم: ثبات سازی اقتصاد کالن
بودجه الزم است اوال خود در برابر شوک های بيرونی 
ثبات داشته باش��د و ثانيًا بتواند نقش ثبات سازی در 
قبال تکانه های بيرونی و درونی را برای اقتصاد کشور 
ايفا کند. جهت تحقق اين اهداف بس��ته های ذيل در 

اين محور اصالحی قابل تعريف هستند: 
۱-  بسته ثبات سازی در برابر شوک های نفتی

۲-  بسته ثبات سازی در مقابل نوسانات درآمدی بودجه
۳-  بسته ساماندهی بدهی دولت

۴-  بس��ته تقويت نقش ثبات ساز بودجه با حمايت از 
توليد و اشتغال

در انتها الزم به ذکر است که دو پارادايم اصلی بر طرح 
حاضر اصالحات س��اختاری بودجه حاکم است:  ۱- 
اتخاذ قاعده مالی و ۲- افزايش شفافيت و پاسخگويی 

دولت به مردم. 
قاعده مالی در واقع نقشه راه و معيار سنجش موفقيت 
برنامه اصالحات ساختاری است.  به منظور باورپذير 
و معتبر کردن اين قواعد، الزم است تعهد کافی نسبت 
به اجرای آن در ط��ول دوران اجرای برنامه اصالحی 

وجود داشته باشد.
از همي��ن رو باي��د در زمان تعيين اي��ن قاعده ميان 
مجري��ان برنامه اجم��اع کافی به وج��ود آيد. پس از 
تعيين، قاعده مالی مبنای اصلی تعيين سقف هزينه ها 
و تعه��دات دولت خواهد بود ک��ه در کنار يک برنامه 
اقتص��اد کالن جامع، متضمن حف��ظ ثبات  اقتصاد 

کالن می شوند. 
ش��فافيت حداکثری و پاس��خگويی دولت به مردم، 
پاراداي��م ضروری ديگ��ر حاکم بر ط��رح اصالحات 
ساختاری بودجه است. به منظور همراه کردن مردم 
با اجرای برنامه اصالحی بايد قواعد مش��خصی برای 

تقويت پاسخگويی دولت به مردم تعيين شود. 
بر اين اساس الزم است که پس از تصويب چارچوب 
حاضر، نقش��ه راه طرح اصالحات ساختاری بودجه 
تدوين و اين برنامه ها با اولويت های مشخص و سازگار 
با قاعده مالی و وضعيت اقتصاد کالن به اجرا درآيند. 
اميد می رود که با ياری خداوند، تدبير و همت دولت 
و همکاری تمام ارکان کش��ور، اين اصالحات محقق 
گردند و کشور تهديد تحريم ها را به فرصت اصالحات 

اقتصادی تبديل کند. 

مركز آمار كشور منتشر كرد

شكاف 3 واحد درصدي تورم دهك ها
گروه اقتصاد كالن|

گزارش مركز آمار نش��ان مي دهد كه ش��كاف تورمي 
ميان دهك هاي اول و دهم كشور در پايان سال 9۷ به 
بيشترين ميزان خود رسيده است. در حالي كه نرخ تورم 
متوسط دهك  اول )فقيرترين طبقه( در اسفندماه سال 
گذشته ۲5.9 درصد شده، اين شاخص براي دهك دهم 
به ۲8.9 درصد محاسبه شده است و از همين رو شكافي  
۳ واحد درصدي را به بار آورده است. از مهم ترين عوامل 
اين رويداد به افزايش نرخ ارز و كاالهاي وارداتي مورد 
استفاده طبقات بااليي جامعه و يارانه هاي دولتي براي 

حمايت از طبقات پاييني اشاره مي كنند. 

   سهم دهك ها از تورم
به گزارش »تعادل« مركز آمار كشور شاخص قيمت 
مصرف كننده را بر اس��اس طبقات  هزينه اي كش��ور 
منتش��ر كرد. اين گزارش به منظور بررسي تغييرات 
قدرت خريد دهك هاي مختلف كش��ور محاس��به 
مي ش��ود و در آن مبناي محاس��به ت��ورم، تاثيرات 
متفاوتي است كه كاالها بر زندگي افراد جامعه دارد. به 
عنوان مثال يك كيلو گوشت ممكن است در سرتاسر 
شهر تهران به يك قيمت ثابت باشد، اما هزينه اين كاال  
كه منبع اصلي تامين پروتئين محسوب مي شود، در 
خانواده  اي كه حق��وق ماهانه آن يك ميليون تومان 
است، بسيار سنگين تر از خانواده هايي است كه حقوق 
باالي ده ميليون تومان دارد. هزينه يك كيلو گوشت 
اگر ۱۰۰ هزار تومان باشد، در خانواده اولي ۱۰ درصد از 
كل درآمد و در خانواده دوم ۱ درصد محسوب مي شود. 
بنابراين با افزايش قيمت در اين كاال كه س��هم پولي 
بيشتري از سبد كااليي خانوارهاي كم درآمد است، 
نرخ تورم بيشتري از خانوارهاي دوم تجربه مي كنند.

بنابراين درست است كه سبد كاال براي همه دهك ها 
مش��ترك اس��ت، اما براي تعيين نرخ تورم دهك ها، 
وزن گروه هاي كاالها را به نسبت دهك هاي هزينه اي 
متغير مي كنند. به اين شكل كه گروه كااليي خوراكي 
در ميان دهك اول )فقيرترين( ۴۳.۳۰ درصد است و 
به همين ترتيب تا دهك دهم اين وزن كاهش مي يابد. 
براي دهك دهم )غني ترين( اين رقم ۱۷.۲۲ درنظر 
گرفته ش��ده است. يعني بر اس��اس آمارهايي كه در 
محاسبات مربوط به بودجه خانوارهاي كشور بدست 
آورده ان��د، ۴۳ درصد از  هزينه هاي دهك اول تنها به 
اقالم خوراكي اختصاص مي يابد و بر همين اس��اس 
تاثيرات تغييرات قيمتي در گ��روه خوراكي را با رقم 

گفته شده محاسبه مي كنند. 
بالعكس ضريب گروه كاالهاي غير خوراكي در ميان 

ده��ك  اول 56.۷ و در ميان دهك دهم 8۲.۷ درنظر 
گرفته شده است. 

   روند معكوس تورم در ميان دهك ها
بر اساس گزارش مركز آمار كشور نرخ تورم کل کشور 
در اس��فند ماه ١٣٩٧ برابر ٢٦.٩ درصد است که در 
دهک های مختلف هزينه ای در بازه ٢٥.٩ درصد برای 
دهک اول تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. 
نكته جالب اين است كه تا ارديبهشت ماه سال 9۷ نرخ 
تورم در ميان دهك  اول بيشتر از دهك دهم بود و از اين 
ماه بود كه نرخ تورم در ميان دهك ها روندي برعكس به 
خود گرفت. در ارديبهشت سال 9۷ نرخ تورم متوسط 
دهك اول به ميزان 8.۲ درصد بود، در حالي كه همين 
شاخص براي دهك  دهم ۷.9 درصد محاسبه شده بود.

نتايج محاسبات تا اين ماه نش��ان مي داد تورمی که 
اقش��ار پردرآمد جامعه با آن مواج��ه بودند کمتر از 
کم درآمدها بود؛ درواقع اين تورم نش��ان مي داد که 
اقالم س��بد مصرفی دهک های کم درآمد بايد مورد 

حمايت واقع شود. 
مهم ترين دليل براي توضيح س��بقت تورم در ميان 
دهك هاي پاييني در اين زمان به رشد قيمت كاالهاي 

خوراكي نسبت به غيرخواركي بوده است. 
اما اين روند از ماه خرداد سال 9۷ تغيير كرد به طوري 
كه در اين ماه نرخ تورم متوس��ط دهك هاي اول 8.۱ و 
دهك دهم 8.۲ درصد ش��د. از همين ماه شكاف نرخ 
تورم در ميان دهك هاي يكم و دهم بيشتر شد تا اينكه 
در آذر ماه امس��ال اين شكاف به رقم ۲.۴ واحد درصد 
رس��يد. اين روند در بهمن و اسفند به اوج خود رسيده 
است. در بهمن ماه سال 9۷ نرخ تورم دهك  اول كشور 
۲۲.5 درصد و براي دهك دهم ۲5.۳ درصد ش��د و به 
همين ترتيب فاصله تورمي اين دو دهك به ۲.8 واحد 
درصد رسيد. در اسفند ماه هم نرخ تورم دهك اول ۲5.9 
درصد و براي دهك دهم ۲8.9 درصد محاسبه شده كه 
فاصله تورمي آنها به باالترين حد امسال يعني ۳ واحد 

درصد رسيده است. 
درب��اره علت اين اتفاق گفته مي ش��ود كه از آنجاکه 
معموال کاالهای وارداتی س��هم بيش��تری در سبد 
خوراکی دهک ه��ای باالی هزين��ه ای دارند لذا نرخ 
ارز که از ابتدای سال جاری تا پايان شهريور افزايش 
چشمگيری داشته و موجب افزايش قيمت کاالهای 
خارجی نسبت به کاالهای توليد داخل شده، بر آمار 
نرخ تورم اين دهک ها تاثير گذاش��ته است. از سوی 
ديگر ش��کاف تورمی ايجادش��ده در بخش کاالهای 
غيرخوراکی و خدمات نيز عمق بيش��تری پيدا کرده 

است که به نظر می رسد دليل اصلی اين امر، استفاده 
دهک های اول درآمدی از کاالهای لوکس و وارداتی 
باشد. بر اين اساس، افزايش نرخ ارز تاثير بسيار زيادی 
بر محاسبه تورم کاالهای غيرخوراکی و خدمات اين 

دهک گذاشته است.  
علت مهم ديگري كه از آن ياد مي شود اين است كه با 
افزايش يكباره قيمت ها و كاهش شديد قدرت خريد 
دهك هاي پايين هزينه اي كشور كه همزمان با رشد 
نرخ دالر رخ داد، دولت ت��الش كرد برنامه هايي براي 
كاهش فشار بر طبقات پايين جامعه اجرا كند. از جمله 
اين برنامه ها اعطاي س��بدهاي غذايي و دادن يارانه به 
كاالهاي اساسي بود. كاالهاي اساسي اي كه مشمول 
دريافت بيشترين يارانه  مي شدند شامل گوشت، لبنيات 
و ديگر خوراكي ها مي شد. درست است كه در بازار شاهد 
افزايش قيمت در همي��ن كاالها بوده ايم، اما كاالهاي 
مذكور به دليل كنترل  و يارانه هاي دولتي نسبت به ديگر 

كاالها از افزايش همشكلي برخوردار نشدند. 
در محاسبات مركز آمار نرخ هاي تورم دو گروه كاالهاي 
خوراكي و غيرخوراكي هم بر مبن��اي دهك ها اعالم 
مي شود. بر اسا س اين گزارش محدوده تغييرات تورم 
دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشاميدنی ها 
و دخانيات« بين ٣٤.٩ درصد برای دهک اول تا ٣٨.٩ 
درصد برای دهک دهم است. هم چنين اطالع مذکور 
در مورد گروه عمده »کاالهای غير خوراکی و خدمات« 
بي��ن ١٨.٧ درصد برای دهک اول تا ٢٦.٧ درصد برای 

دهک دهم است.
فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشاميدنی ها 
و دخانيات« نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد و در 
گروه عمده »کاالهای غير خوراکی و خدمات« نسبت 

به ماه قبل ١.٢ واحد درصد افزايش نشان می دهد.
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بسته حمایتي دوم در انتظار 
تامين اعتبار

مه�ر| محمدباقر نوبخت، در خصوص سرانجام 
تعيين تكليف بسته حمايتي مرحله دوم، گفت: 
قباًل هر چه از مابه التفاوت ارز پتروش��يمي ها كه 
براي تهيه بسته حمايتي پيش بيني كرده بوديم، به 
دست آورديم، در قالب بسته حمايتي توزيع كرديم.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور افزود: به 
محض اينكه مابه التفاوت پيش بيني شده تأمين 

و تكميل شود، بسته ها توزيع خواهند شد.
وي در رابط��ه با اينكه نحوه توزيع اين بس��ته به 
چه صورتي خواهد بود، گفت: به همان س��بك 
قبلي )بس��ته حمايتي اول( عمل خواهيم كرد.
به گزارش مهر، به هر حال آنچه اهميت دارد اين 
است كه متوليان امر بايد در رابطه با توزيع بسته 
حمايتي مرحله اول و نح��وه توزيع مرحله دوم، 
منابعي كه در اين رابطه هزينه شد و البته خواهد 
شد و همچنين گروه ها و بخش هايي كه از آن بهره 
برده اند، گزارشي ارايه كنند تا اذهان عمومي در 

جريان جزييات آن قرار گيرند.

 تعداد دام سبك كشور
به ۶۶.۶ ميليون راس رسيد

مركز آم��ار ايران نتايج آمارگي��ري اندازه گيري 
تغييرات ماهانه تعداد دام س��بك در اسفند ماه 

سال 9۷ را منتشر كرد.
نتايج آمارگيري اندازه گي��ري تغييرات ماهانه 
تعداد دام سبك در اسفند ١٣٩٧ نشان مي دهد 
كه تعداد گوسفند و بره موجود در دامداري هاي 
كشور، در اسفندماه سال گذشته ۴8.5 ميليون 
رأس و تعداد بز و بزغاله ۱8.۱ ميليون رأس بوده 
كه نسبت به مهرماه همان سال، به ترتيب ۲8.6 
و ۲۴.۴ درصد افزايش يافته است.يافته هاي اين 
طرح آمارگيري بيانگر اين موضوع اس��ت كه در 
اسفندماه سال گذشته، تعداد ۳.۳ ميليون رأس 
بره و ۱.۴ ميليون رأس بزغاله در بهره برداري هاي 
پرورش دهنده دام سبك كشور متولد شده است. 
مقايسه تعداد دام سبك مولد با تعداد دام زاييده 
شده در نيمه سال دوم سال ١٣٩٧ حاكي از آن 
است كه در ماه هاي آتي، روند زايش دام هاي مولد 

در بهره برداري ها با كاهش مواجه خواهد شد

كاهش ماليات بر ارزش 
افزوده بنگاه ها تا ۲ هفته آینده 

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس به فعاالن 
اقتصادي خبر داد تا دو هفته آينده نرخ ماليات بر 
ارزش افزوده بنگاه هاي اقتصادي كم خواهد شد. 

محمدرض��ا پورابراهيم��ي رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در مصاحبه با 
راديو گفت: مصوبه كاهش و اصالح قانون ماليات 
بر ارزش افزوده كه با امضاي ۱۰۰ نفر از نمايندگان 
در صحن علني مجلس ارس��ال ش��ده است تا دو 
هفته آينده نهايي خواهد شد و اين مژده به فعاالن 
داده مي شود كه 8۰ درصد از مشكالت طرح قبلي 
اصالح ش��ده و از دغدغه توليدكنندگان كاسته 

خواهد شد.
وي توضيح داد: قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در 
سال هاي قبل مدون شده بود، حجم قابل توجهي 
از درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص مي داد و 
يكي از معضالت حوزه توليد محسوب مي شد كه 
بر اساس اين قانون، ماليات بر ارزش افزوده توسط 
توليد كننده پرداخت مي شد و اين درحالي است 
كه اين ماليات مي بايس��ت توسط مصرف كننده 

نهايي پرداخت شود.
وي از اقدام ديگر مجلس براي رونق توليد و توسعه 
اش��تغال خبر داد و افزود: با ارايه طرح دو فوريتي 
مجلس و توافقات به عمل آمده با وزارت اقتصاد، 
و سازمان مالياتي كشور نرخ ماليات بر درآمد نيز 
كاهش خواهد يافت كه در چند روز آينده عملياتي 
خواهد شد و اين كمك بسياري به توانمندسازي 

بنگاه هاي اقتصادي خواهد كرد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: در حال 
حاضر ايران جزو كشورهايي است كه باالترين نرخ 
ماليات بر درآمد را داراس��ت و تجربه ثابت كرده 
است كه با كاهش نرخ ماليات بر درآمد فرار مالياتي 

توسط بنگاه ها نيز كمتر مي شود.
وي در ادام��ه از اصالح قانون بان��ك مركزي نيز 
خبر داد و افزود: طرح اصالح قانون بانك مركزي 
در صحن مجلس نهايي ش��ده است و اين اصالح 
مي تواند زمينه ساز اتفاقات مثبت در حوزه بنگاه ها 

و نيز استقالل اين بانك باشد.

افزایش حق مسكن كارگري 
به مصوبه دولت بستگي دارد 

تس�نیم|علي خدايي، نماين��ده كارگران در 
ش��وراي عالي كار، درباره آخرين وضعيت حق 
مسكن كارگران گفت: به اعتقاد من در جلسات 
بعدي هئيت دولت بحث حق مس��كن كارگران 
بايد تعيين تكليف شود. تالش ما اين است كه اين 
مصوبه تا پايان فروردين ماه تصويب شود. بنابر اين 

پيگيري ها را حتمًا آغاز مي كنيم.
 نماينده كارگران در شوراي عالي كار بيان كرد: 
نحوه اجراي اين مصوب��ه به مصوبه هيات دولت 
بستگي دارد. ما تأكيد داريم تا پايان فروردين ماه 
حق مسكن كارگران تصويب و در حقوق فروردين 

ماه آنها اجرايي شود .
گفتني است در نشست شوراي عالي كار در اول 
بهمن ماه سال گذشته مقرر شد كه حق مسكن 
كارگران به ميزان 6۰ هزار تومان افزايش يافته و 
به ۱۰۰ هزار تومان برسد.اين مصوبه براي اجرايي 
شدن نياز به تأييد هيات وزيران دارد اما از بهمن 
ماه تاكنون هنوز در هيات وزيران بررسي و تصويب 

نشده است.



بانك و بيمه4يادداشت

»تعادل«ازتحوالتبازارارزوسكهگزارشميدهد

بازگشتدالربهكانال13هزارتومانوسكهبهكانال4ميليون

كاهش نرخ ارز و سكه و طال 

دوماموريتمهمبرايبانكها:فروشاموالمازادوتسهيالتبهمناطقسيلزده

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز چهارشنبه 21 فروردين 98 بازار ارز و طال برخالف 
روزهاي شنبه تا سه شنبه، با روند كاهشي همراه شد. 
نرخ دالر در صرافي هاي مجاز بانكي 14050 تومان به 
فروش رسيد و نرخ خريد دالر 13950 تومان بود. نرخ 
يورو نيز در صرافي هاي مجاز بانكي 15500 تومان به 

فروش رسيده و 15450 تومان خريداري شد. 
به گزارش »تعادل«، نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا 
با 380 تومان كاهش از 14180 تومان در روز سه شنبه 
به 13800 تومان در روز چهارشنبه رسيد و يورو نيز با 
نرخ 15550 تومان معامله شد . همچنين سامانه سنا 
ميانگين نرخ ارز براي روز س��ه شنبه 20 فروردين 98 
را ب��راي دالر 14268، ي��ورو 15827، پوند 17854، 
درهم 3867، لير تركي��ه 2616 و يوآن 2242 تومان 
اعالم كرده كه افزايش قابل توجه نس��بت به روزهاي 

قبل داشته است. 
نرخ نقدي دالر ك��ه در روزهاي قبل تا 14600 تومان 
افزاي��ش يافته بود ب��ا بيش از 600 توم��ان كاهش به 
13900 تومان رس��يد و در كانال 13 هزار تومان قرار 
گرفت. يورو نيز به قيمت 15550 تومان معامله ش��د. 
همچنين اونس جهاني به 1304 دالر افزايش يافت و 
در نتيجه قيمت طال و سكه نيز كاهش يافته و قيمت 
هر گرم طالي 18 عيار به 445 هزار، مظنه مثقال 17 
عيار يك ميليون و 928هزار تومان، سكه گرمي 940، 
ربع سكه يك ميليون و 740 هزار، نيم سكه 2 ميليون 
و 700هزار، سكه طرح جديد به 4 ميليون و 875 هزار 
تومان داد و ستد شد. و بار ديگر سكه تمام در كانال 4 

ميليون قرار گرفت.

كاهشنرخرسميپوندانگليسويورو
در ب��ازار رس��مي ارز نيز، بانك مركزي ن��رخ 47 ارز را 
اعالم كرد كه براس��اس آن نرخ 17 ارز نس��بت به روز 
سه شنبه افزايش و قيمت 17 واحد پولي ديگر از جمله 
پوند انگليس و يورو كاهش يافت. نرخ 13 ارز از جمله 

دالر ثابت بود.
بر اس��اس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز 
چهارشنبه 21 فروردين ماه 98 بدون تغيير نسبت به 
روز گذشته 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين روز 
جاري هر پوند انگليس با 107 ريال كاهش 54 هزار و 
832 ريال و هر يورو نيز با 28 ريال افت 47 هزار و 296 

ريال ارزش گذاري شد.

دالربهكانال۱۳هزارتومانبرگشت
كاه��ش قيمت ارز، دالر را بار ديگر ب��ه كانال 13 هزار 
تومان بازگرداند. بانك ها ه��ر دالر امريكا را 13 هزار و 
645 تومان و هر يورو را 15 هزار و 365 تومان خريداري 
مي كردند. قيمت خريد دالر در بانك ها 13 هزار و 771 
تومان و ي��ورو 15 هزار و 516 توم��ان بود. همچنين 
بانك ها پوند را با افزايش قيمت 17 هزار و 814 تومان 
خريداري مي كنند. يوروي مس��افرتي نيز در ش��عب 
ارزي بانك ها 16 هزار و 137 تومان بود كه با احتساب 
كارمزد بانك مركزي و بانك عامل به حدود 16 هزار و 

500 تومان مي رسد.
اين در حالي است كه صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
قيمت خريد هر دالر امريكا را 13 هزار و 800 تومان و 
قيمت فروش آن را 13 هزار و 900 تومان اعالم كرده اند 
كه نسبت به روز گذش��ته كاهش حدود 300 توماني 
داشته اس��ت.قيمت خريد يورو نيز در اين صرافي ها 
15 هزار و 450 تومان و قيمت ف��روش آن 15 هزار و 
550 تومان اعالم شده است كه نرخ يورو نيز با كاهش 

همراه بوده است.

بازگشتثباتبهبازارطالوسكه
از سوي ديگر، رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر 

از بازگشت ثبات به بازار طال و سكه خبر داد.
محمد كشتي آراي درباره افزايش قيمت ها در بازار طال 
و سكه، اظهار داشت: روز گذشته با توجه به اخباري كه 
تحت تاثير بحث تحريم بود اين موضوع موجب هيجان 
كاذب و افزايش قيمت طال، سكه و ارز بود اما هرچه به 
سمت پايان روز حركت كرديم قيمت ها تعديل يافت و 
در حالي كه قيمت سكه به 5 ميليون و 250 هزار تومان 
افزايش يافت عصر ديروز به زير 5 ميليون تومان كاهش 

يافت. رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر افزود: 
اكن��ون نيز به 4 ميليون و 950 هزار تومان رس��يده و 
نسبت به صبح ديروز با كاهش 300 هزار توماني مواجه 
ش��ده اس��ت. همچنين بازار نيز در حالت واقعي داد و 
ستدهاي خود قرار دارد و افزايش قيمت ديروز هيجاني 

مقطعي بود و نشان از حركت به سمت ثبات دارد.

بازارغيررسميارزبهشدتريسكپذيراست
همچنين وزي��ر امور اقتصادي و داراي��ي با حمايت از 
اظهارات رييس كل بانك مركزي درباره بازار غيررسمي 
ارز به مردم هش��دار داد كه اين بازار به ش��دت ريسك 
پذير اس��ت و مردم نبايد به قيمت هاي آن تن بدهند. 
نبايد به قيمت هاي غيررسمي در بازار ارز تن بدهيم، 
زيرا تبعات منفي در بر خواهد داش��ت. ما بايد زندگي 
اجتماعي و فردي خود را به گونه اي سامان دهيم تا از 

مشقات عبور كنيم. 

تصميمجديدارزيبانكمركزي
فعاالن بازار ارز مي گويند: بعد از افزايش نرخ حواله درهم 
در روزهاي گذش��ته كه منجر به نوسانات نرخ دالر در 
بازارارز شده، اينك بانك مركزي به منظور مديريت بازار 
به صرافان اجازه داده تا درهم را در دوبي تحويل داده و 
ريال آن را در ايران دريافت نمايند. بنابراين بانك مركزي 
با اين تصميم خواهد توانست عالوه بر تأمين اسكناس 
ريال مورد نياز صرافان در كشور، منابع ارز درهم خود را 

نيز تقويت كرده و از تأثير منفي آن بر بازار ارز كم كند.
در هفته گذش��ته، اگرچه در روز چهارشنبه نرخ دالر 
سرانجام در سامانه سنا به زير 14 هزار تومان رسيد. اما 
در روزهاي شنبه تا سه شنبه، قيمت دالر نه تنها از كانال 
14 هزار توماني عقب نشيني نكرد، بلكه با پيشروي در 
اين كانال حتي در مقطعي از س��طح 14 هزار و 500 
توماني عبور كرد. از همان ابتداي روز سه شنبه شاخص 
ارزي روند افزايشي روزهاي قبل را با قدرت ادامه داد؛ 
چراكه در محدوده 14 هزار و 400 توماني آغاز به كار 
كرد كه حدود 400 تومان باالتر از روز دوشنبه بود. در 
ادامه روز دالر از سطح 14 هزار و 500 توماني عبور كرد 
و پس از آن فضاي معامالت كمي آرام تر شد و در نهايت 
حدود ساعت 4 بعدازظهر در معامالت عمده اين ارز با 

قيمت 14 هزار و 350 تومان معامله شد.
به گفته فعاالن، موج جديد رشد دالر از بعدازظهر روز 
دوشنبه كليد خورد و به يك باره معامله گران با جوسازي 
شديد پيرامون عملكرد امريكا، خريدهاي پشت خطي 
خود را باال بردند و قيمت را تا محدوده 14 هزار و 400 
توماني رساندند. ديگر عاملي كه به رشد قيمتي دالر 
كمك كرد، رشد نرخ حواله درهم بود. و نرخ حواله درهم 

تا آستانه مرز 4 هزار توماني باال رفت.
در روزي كه دالر به سطح جديدي رسيد، سكه تمام 
بهار آزادي نيز از مرز 5 ميليون توماني عبوركرد. روز 
سه ش��نبه حدود س��اعت 4 بعدازظهر فلز گرانبهاي 
داخل��ي با قيم��ت 5 ميليون تومان معامله ش��د كه 
افزايش 80هزار توماني نسبت به قيمت بسته شده روز 
دوشنبه داشت. در كنار افزايش دالر، رشد بهاي اونس 
در بازارهاي جهاني ديگر عاملي بود كه از قيمت سكه 
تمام حمايت كرد در چهارمين روز هفته، قيمت دالر 
نه تنها از كانال 14 هزار توماني عقب نشيني نكرد، بلكه 
با پيش روي در اين كانال حتي در مقطعي از س��طح 
14 هزار و 500 توماني عبور كرد. از همان ابتداي روز 
سه شنبه شاخص ارزي روند افزايشي روزهاي قبل را 
با قدرت ادامه داد، چرا كه در محدوده 14 هزار و 400 
توماني آغاز به كار كرد كه حدود 400 تومان باالتر از 
روز دوش��نبه بود.در ادامه روز دالر از سطح 14 هزار 
و 500 توماني عبور كرد و پس از آن فضاي معامالت 
كمي آرام تر شد و در نهايت حدود ساعت 4 بعدازظهر 
در معامالت عمده اين ارز ب��ا قيمت 14 هزار و 350 

تومان معامله شد.
با وجود كاهش در اواخر روز، دالر در محدوده اي به كار 
خود پايان داد كه از اواسط آبان ماه بي سابقه بود. البته 
پس از س��اعت 4 بعدازظهر فروش هاي ارزي باال رفته 
بود و بعضا قيمت هاي پايين تري نيز به ثبت رسيد كه 
اين تصور را در ميان برخي معامله گران به وجود آورد 
كه دالر پس از برخورد به سقف در مسير كاهشي قرار 

گرفته است.

روز سه شنبه نيز صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت 
خريد هر دالر امري��كا را 14 هزار و 80 تومان و قيمت 
فروش آن را 14 ه��زار و 180 تومان اعالم كرده اند كه 
نسبت به روز دوشنبه افزايش حدود 500 توماني داشته 
است.قيمت خريد يورو نيز در اين صرافي ها 15 هزار و 
580 تومان و قيمت فروش آن 15 هزار و 680 تومان 
اعالم شده كه نرخ يورو نيز نسبت به روز قبل با افزايش 
300 توماني همراه بوده است.براي سومين روز متوالي 
قيمت ارز در بانك و صراف��ي صعودي بود و دالر 500 
تومان گران ش��د.بانك ها هر دالر امريكا را 13 هزار و 
771 تومان و هر يورو را 15 هزار و 516 تومان خريداري 
مي كردند. اين در حالي است كه قيمت خريد دالر در 
روز دوش��نبه در بانك ها 13 هزار و 295 تومان و يورو 
14 هزار و 931 تومان بود. همچنين بانك ها پوند را با 
افزايش قيمت 18 هزار و 10 تومان خريداري مي كنند. 
يوروي مسافرتي نيز در شعب ارزي بانك ها 16 هزار و 
296 تومان بود كه با احتساب كارمزد بانك مركزي و 
بانك عامل به حدود 16 هزار و 600 تومان مي رس��د. 
در ب��ازار آزاد نيز قيمت دالر در بازار معامالت نقدي به 
14550 تومان، لير تركيه 2600، درهم 3985، يورو 
16400 تومان رسيد و در بازار سليمانيه و هرات نيز نرخ 

دالر بين 14400 تا 14600 تومان معامله 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 
13500 و نرخ يورو را ب��ه 15400 تومان افزايش داد. 
صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ فروش دالر را با 300 
تومان افزايش نسبت به روز ش��نبه 13500 و يورو را 
15500 تومان اعالم كردند و نرخ خريد دالر را 13400 
و نرخ خري��د يورو را 15400 تومان ثبت كرده اند. نرخ 
دالر نقدي نيز در بازار با 200 تومان افزايش نس��بت 

به روز شنبه به قيمت 13700 تومان داد و ستد شد. 
روز دوشنبه نيز صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت 
خريد هر دالر امريكا را 13 هزار و 590 تومان و قيمت 
فروش آن را 13 ه��زار و 690 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 15 
ه��زار و 290 تومان و قيمت فروش آن 15 هزار و 390 
تومان اعالم ش��ده است كه نرخ يورو نيز با افزايش 90 

توماني همراه بوده است.
دالر مرز 14 هزار توماني را لمس كرد به گفته فعاالن، 
آنچه موجب حركت افزايشي دالر در روزهاي اخير شده 
است، بيشتر از ناحيه نوس��انات نرخ حواله درهم بوده 
است. در كنار اين، عالمت بازارهاي موازي مانند سكه 
تمام نيز در افزايش خريدهاي بازار ارز موثر بوده است.

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 دوش��نبه نيز معامله گران بازار ارز از همان ابتداي 
روز چشم به آغاز معامالت درهم داشتند و پس از آنكه 
در ابتداي روز دره��م از مرز 3 هزار و 800 تومان عبور 
كرد، خريدها در بازار ارز داخلي باال رفت و قيمت براي 

لحظاتي به مرز 14 هزار توماني رسيد.
با بازگش��ت قيمت درهم از نزديك��ي محدوده 3 هزار 
و 830 تومان ب��ه ابتداي مرز 3 ه��زار و 800 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 3 هزار و 

850 توماني عبور كرد.
اين اتفاق موجب ش��د كه حدود ساعت 4 بعدازظهر 
قيمت دالر نه تنها باالي 14 هزار تومان معامله ش��ود، 
بلكه در معامالت فردايي رقم 14 هزار و 50 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 بودن��د. اين صرافي ها در 
ساعات ابتدايي روز قيمت فروش دالر را 13 هزار و 700 
تومان تعيين كردند. در روزهاي اخير صرافي هاي بانكي 
بيش��تر 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 سوي امريكا 
ديگر عاملي بوده است كه معامله گران بازار پيرامون آن 
جوسازي كرده اند. از نظر برخي فعاالن بازار اين موضوع 
نش��ان دهنده آن است كه سطح تنش ها بين امريكا و 

ايران به زودي پايين نخواهد آمد.
با وجود افزايش قيم��ت دالر در روزهاي اخير، برخي 
معامله گران باور دارند، قيمت طي روزهاي آتي با اصالح 
مواجه خواهد ش��د. از نظر آنها، بازاري كه بدون اصالح 
قيمت افزايش 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 گران حرفه اي 
براي جلوگيري از اين خطر، بخشي از خريدهاي خود 
را به فروش برسانند. در مقابل افزايشي ها باور دارند هر 

گونه اصالح قيمتي موقت خواهد بود.

سومينرشدكاناليسكه
سكه تمام بهار آزادي در سومين روز جدي بازار در سال 
جديد، يك كانال قيمتي ديگر را فتح كرد. سكه تمام 
بهار آزادي 80 هزار تومان افزايش قيمت را تجربه كرد 
و با عبور از كانال 4 ميليون و 900 هزار توماني به بهاي 

4 ميليون و 920 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 داش��تند مرز 5 ميليون توماني 
در بازار سكه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و 
معامله گران سعي كرده اند در آستانه اين مرز با احتياط 

بيشتري 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.

عقبنشينيدالر
به دنبال افزايش تنش هاي تجاري بين امريكا و اتحاديه 

اروپا، ارزش دالر در برابر همتايانش كاهش يافت.
به گ��زارش رويترز، پس از آنكه صن��دوق بين المللي 
پول در گزارش��ي اعالم كرد نرخ رش��د امسال اقتصاد 
جهاني در مقايسه با س��ال قبل كاهش خواهد يافت، 
معامله گران وارد فاز احتياطي شدند و اين رويكرد به 
دنبال انتشار خبري مبني بر اينكه فرصت هاي شغلي 
جديد امريكا به پايين ترين سطح خود در 11 ماه اخير 
رسيده است تقويت شد. وخيم تر شدن وضعيت بازار 
كار امريكا در ش��رايطي رخ مي دهد كه اين بازار يكي 
از معدود شاخصه هاي باقي مانده درخشان در اقتصاد 

اين كشور بود.
از سوي ديگر دونالد ترامپ پس از چين، اكنون پيكان 
حمله خود را به سمت اتحاديه اروپا نشانه رفته و تهديد 
كرده است كه بر واردات كاالهايي به ارزش 11 ميليارد 
دالر از اين اتحاديه تعرفه وضع خواهد كرد. اين حركت 
جديد در حالي رخ مي دهد كه امريكاي ترامپ پيش تر 
با همسايگان خود يعني مكزيك و كانادا و نيز چين بر 

سر مسائل تجاري گالويز شده بود.
در معامالت چهارشنبه بازارهاي ارزي، هر دالر با 0.5 
درصد كاهش به 111.14 ين رسيد. يورو نيز با صعودي 
مس��تحكم به 1.1258 دالر رس��يد تا جايگاه خود را 
در كان��ال 1.12 دالري تقويت كند و پوند نيز با توجه 
به درخواست رييس كميس��يون اروپا و نخست وزير 
انگليس ب��راي به تعوي��ق افتادن تاري��خ برگزيت، تا 
1.3052 دالر باال آمد. كارشناسان اقتصادي بانك “اي 
ان زد “ نوشتند: اين بار نوبت به تبادل آتش بين امريكا 
و اتحاديه اروپا بر س��ر مسائل تجاري رسيده است كه 
هر چند در مقايسه با ابعاد جنگ تجاري امريكا و چين 
بسيار كوچك اس��ت اما قطعًا سيگنال مثبتي به بازار 
نخواهد فرستاد. بازدهي اوراق قرضه 10 ساله وزارت 
خزانه داري امريكا نيز در معامالت امروز نسبتًا بدون 
تغيير در مقايسه با روز قبل و در سطح 2.48 درصدي 
باقي ماند. در برابر س��اير ارزهاي مهم هر دالر به ازاي 
1.3333 دالر كانادا، 1.4025 دالر استراليا و 6.7147 

يوان چين مبادله شد.

جبران خسارت س��يل زدگان و ارايه تسهيالت براي 
رونق توليد، دو ماموريت ويژه بانك ها در س��ال جاري 
است كه نيازمند اس��تفاده از راهكارهايي براي تأمين 
منابع موردنياز آنهاست. سيل امسال، نوروز بسياري از 
هموطنان مان را خراب كرد و شيريني ايام نوروز را براي 
آنها تلخ كرد كه دستگاه هاي اجرايي و مردم عادي را بر 
آن داشت تا در اين شرايط به ياري سيل زدگان بشتابند، 

بلكه بخشي از آالم آنها را تسكين دهند.
به گزارش ايسنا، بر اساس اعالم مسووالن بخش هاي 
مختلف در استان هاي سيل زده كشور، در بخش هايي 
خس��ارات زيادي به واحدهاي مس��كوني، زمين هاي 
كشاورزي، صنايع، زيرساخت هاي شهري و روستايي 
وارد شده است كه جبران اين خسارات بدون هماهنگي 
و همكاري دس��تگاه هاي مختلف كش��ور امكان پذير 

نيست.
اين حادثه ناگوار در حالي بخش هاي توليدي كشور از 
جمله كش��اورزي، صنعت و … را تحت تأثير قرار داد 
كه سال 1398 از سوي مقام معظم رهبري سال رونق 
توليد نام گرفته و دستگاه هاي اجرايي نيز موظف شدند 
كه اقدامات خود را در راستاي رونق بخش توليد پيش 

ببرند. در همين راس��تا، عبدالناصر همتي، رييس كل 
بانك مركزي با اشاره به اهميت توليد در اقتصاد كشور، 
بر توجه ويژه بانك ها براي پرداخت تسهيالت و حمايت 

از بخش توليدي تاكيد كرد.
اين در ش��رايطي اس��ت ك��ه پس از حادثه س��يل، 
وي از پرداخ��ت 4,000 ميليارد تومان تس��هيالت 
ارزان قيمت به آس��يب ديدگان و خسارت ديدگان 
سيل اخير خبر داد. رييس كل بانك مركزي درباره 
كمك به آسيب ديدگان سيل اخير، گفت: در جلسه 
هيات وزي��ران در حضور رييس جمه��ور، موضوع 
كمك ها و اقدام��ات دولت براي جبران بخش��ي از 
خسارت هاي وارده به اموال و دارايي ها و فعاليت هاي 
اقتصادي مردم مطرح و مقرر شد عالوه بر كمك هاي 
بالعوض دولت، جهت تعميرات و احداث واحدهاي 
آسيب ديده شهري و روستايي در جريان سيل اخير 
و نيز بازسازي و احياي اراضي كشاورزي و واحدهاي 
توليدي زير بخش هاي كش��اورزي، وام و تسهيالت 

ارزان قيمت اختصاص يابد.
به گفته وي، رقم اين تسهيالت بيش از 4,000 ميليارد 
تومان برآورد ش��ده و مابه التفاوت نرخ تس��هيالت تا 

نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار توسط دولت تقبل و 
پرداخت خواهد شد.

رييس كل بانك مركزي از س��وي ديگر طي روزهاي 
اخير، از آغاز اجرايي ش��دن گام دوم سياست هاي اين 
بانك در راس��تاي رونق توليد با اولويت رس��يدگي به 

سيل زدگان خبر داد.
همتي در اظهاراتي ديگر با اشاره به حوادث غير مترقبه 
اوايل س��ال جاري، خاطرنش��ان كرد: جمع زيادي از 
هموطنان به دليل سيل با مشكالت زيادي مواجه شدند 
كه ضمن ابراز همدردي با آنان، ان شاءاهلل با استفاده از 
ظرفيت سيستم بانكي در جهت بهبود شرايط زندگي 
و ارايه تسهيالت الزم به ويژه در حوزه منازل مسكوني 
واحدهاي تجاري و باغات و كارگاه هاي صنعتي و ساير 

نيازها تالش خواهيم كرد.
با توج��ه به محدود و مش��خص بودن مناب��ع بانكي، 
موضوعي كه در اين ميان از اهميت ويژه اي برخوردار 
اس��ت، محل تأمين مناب��ع موردنياز ب��راي كمك به 

سيل زدگان و رونق بخش هاي توليدي است.
با توجه به رشد 100 درصدي مبلغ تسهيالت ازدواج 
و تسهيالتي كه بايد براي كمك به سيل زدگان در نظر 

گرفته شود، قطعًا منابعي كه بانك ها براي رونق بخش 
توليد در نظر گرفته بودند با كاستي مواجه خواهد شد و 
بايد ديد كه چه چاره اي براي اين كمبود منابع انديشيده 

خواهد شد.
بحث ف��روش ام��وال م��ازاد بانك ها و خ��روج آنها از 
شركت داري سال هاست كه مورد تاكيد روساي بانك 
مركزي و دولت ها قرار گرفته، اما اين بار در آغاز س��ال 
همتي با تأكيدي جدي از بانك ها خواس��ته تا فرآيند 

فروش اموال مازاد خود را سرعت ببخشند.
همتي خواستار تسريع در فروش اموال مازاد بانك ها و 
عدم تداوم بنگاه داري شد و گفت: بانك ها بايد با تشكيل 
كارگروه هايي، اقدام��ات الزم براي فروش اموال مازاد 
ش��ركت هاي زير مجموعه به صورت عملياتي انجام 
دهند و در اين زمينه فرايند اجراي كار را تسريع بخشند.

به نظر مي رسد كه بانك مركزي در سال جديد تمركز 
جدي بر فروش اموال مازاد بانك ها دارد و تالش مي كند 
از اين طريق بخش��ي از منابع موردنياز براي كمك به 
بخش توليد را تأمين كرده و از سوي ديگر بدهي ناشي 

از اضافه برداشت بانك ها را تسويه كند.
از سوي ديگر طي چند روز اخير، پيشنهادي مبني بر 

استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ارايه شد كه در اين 
صورت بخشي از منابع مورد نياز براي جبران خسارت 

سيل زدگان تأمين خواهد شد.
رييس كل بانك مركزي نيز طي روزهاي گذشته تاكيد 
كرده بود كه بايد از منابع صندوق توسعه ملي استفاده 
شود، چراكه به گفته او منابع بانكي به تنهايي پاسخگوي 

نياز سيل زدگان و بخش توليد نيست.
وي با اشاره به حجم خسارت هاي سيل بر زير ساخت ها 
و منازل و دارايي هاي مردم و بخش كشاورزي و دام ها 
تاكيد كرد: قطعًا بودجه 1398 امكان پاس��خگويي به 
آن را ندارد و در كنار تسهيالت بانكي، استفاده از منابع 

صندوق توسعه ملي ضروري خواهد شد.
بنابراي��ن اظهارات مس��ووالن حاكي از آن اس��ت كه 
بانك ها در س��ال جاري براي كمك ب��ه رونق توليد و 
تأمين خس��ارت سيل زدگان و از س��وي ديگر جبران 
بدهي ناشي از اضافه برداشت خود از بانك مركزي و در 
پي آن اصالح ناترازي خود، برنامه فروش اموال مازاد و 
ش��ركت ها را درپي خواهند گرفت، چراكه در غير اين 
صورت، پيش بيني مي شود كه مشكالت عديده اي در 

سال جاري براي بانك ها ايجاد شود.
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سيلوظرفيتنگهداري
شركتهايبيمه

 مسعود حجاريان|كارشناس بيمه |
 وقوع حادثه سيل موجب شد كه يك بار ديگر وظيفه 
تدوين درست مقررات را به بيمه مركزي گوشزد كنم.
شركت هاي بيمه مي توانند فعاليت هاي خود را در 
قالب آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه انجام 
دهند. در اين ش��رايط  مقام ناظر هم اشكالي به آنها 
نمي گيرد .اگر مقررات راهنمايي و رانندگي سرعت 
200 كيلومتر را در جاده هاي كشور مجاز كند پليس 
هم نمي تواند با خود رو هاي تند رو برخورد نمايد . در 
اين صورت مسووليت حوادث خودروها با تدوين كننده 
مقررات است . اين وضعيت در آيين نامه شماره 1/55 
بيمه مركزي هم مشاهده مي شود . آنجايي كه آورده 
است:  حداكثر ظرفيت نگهداري مجاز موسسه بيمه از 
هر بيمه نامه يا هر ريسك معادل بيست درصد مجموع 
سرمايه پرداخت شده، اندوخته ها و ذخاير فني سهم 
نگهداري )به استثناء ذخيره خسارت معوق و ذخيره 
رياضي( است. صدور بيمه نامه براي ريسك هايي كه 
مبلغ آنها بيش از حد نگهداري موسسه بيمه باشد 
صرفًا در صورتي مجاز اس��ت كه موسسه بيمه براي 
بخش مازاد آن پوشش اتكايي تحصيل نموده باشد. 
واقعيت اين است كه شركت هاي بيمه نمي توانند به 
پشتوانه ذخاير، كه بدهي آنها به خسارت ديدگان آينده 
است، بيمه نامه صادر و ريسك آن را نگهداري كنند . 
ظرفيت نگهداري شركت هاي بيمه بايد بيست درصد 
سرمايه اين شركت ها باشد و بس .  تاكنون  بارها اين 
اشتباه مقرراتي به بيمه مركزي اعالم شده است و در 
يك مورد هم اصالحاتي در آن انجام و ذخاير رياضي از 
پشتوانه نگهداري ريسك خارج شد ولي متاسفانه هنوز 
ذخاير فني مالك تعيين ظرفيت نگهداري شركت ها 
است و همين اشتباه موجب ضربه سنگيني به بعضي 
از شركت ها كه اصول حرفه اي را رعايت نكردند شده 
است . انتظار مي رود بيمه مركزي از حادثه سيل اخير 

به اين اشتباه پي ببرد .

طرحمجلسبراياصالح
نظامبانكيكشور

نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس گفت با 
طرحي كه مجلس براي اصالح ساختار نظام بانكي 
كشور تدوين كرده 70 درصد اين نظام دچار تغيير و 
تحول مي شود. به گزارش تسنيم، سيدحسن حسيني 
شاهرودي، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
با اشاره به اولويت اين كميسيون در سال 98، گفت: 
اولين اولويت كميسيون اقتصادي تحول در نظام بانكي 
كشور است كه در همين زمينه در حال بررسي طرح 

اصالح ساختار بانك مركزي در كميسيون هستيم.
او با بيان اينكه با تصويب اين طرح در مجلس تحول 
اساسي در نظام بانكي كشور رخ مي دهد، افزود: طبق 
طرحي كه در كميسيون در حال بررسي آن هستيم 
ح��دود 70 درصد نظام بانكي كش��ور دچار تغيير و 
تحول مي شود. دولت نيز پس از تصويب اين طرح در 
مجلس بايد عزم جدي براي اجراي آن داشته باشد، 
ادامه داد: در طرحي كه مجلس براي اصالح ساختار 
نظام بانكي تدوين ك��رده اختيارات ويژه اي به بانك 
مركزي براي نظارت بر بانك ها داده شده و همچنين 
نقش شوراي فقهي كه بر عملكرد بانك مركزي نظارت 
دارد، پر رنگ تر از گذشته است. نايب رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس درباره اينكه گفته مي شود “احتمااًل 
بانك مركزي نهادي مستقل از دولت شود و نظارتي از 
سوي قوه مجريه بر روي آن انجام نشود “، اضافه كرد: 
در طرحي كه مجلس تدوين كرده اين موضوع ذكر 
نشده چون در هيچ كشوري اينگونه ساختاري وجود 
ندارد، سياست گذار كالن در هر كشوري دولت است 
و بانك مركزي نيز واسط بين دولت و بخش خصوصي 

اقتصادي است.

سامانهسهميهبنديكاالهاي
اساسيدربانكمركزي

سامانه س��هميه بندي كاالهاي اساسي از جمله 
گوشت و مرغ با توجه به سياست دولت براي تامين 
كاالهاي اساس��ي از طريق كاالبرگ الكترونيك 
توس��ط بانك مركزي با بهره گيري از كارت بانكي 
و كد ملي آماده ش��د. به گزارش ايِبنا، عبدالناصر 
همتي؛ رييس كل بانك مرك��زي پيش از اين در 
گفت وگويي تلويزيوني با اشاره به سياست مجلس 
در زمينه تخصي��ص 14 ميلي��ارد دالر ارز با نرخ 
ترجيحي براي تامين كاالهاي اساس��ي از طريق 
كاالبرگ الكترونيكي از ايجاد سيس��تم سهميه و 
نظارت بر تخصيص كاالهاي اساسي با نرخ تعيين 
شده با استفاده از كارت بانكي خبر داد و اعالم كرد 
كه در گام نخست اين سامانه براي گوشت توسط 
متخصصين بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
آماده ش��ده است؛ بر همين اساس با توجه به لزوم 
نظارت بر عرضه و درخواست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت جهت ارايه راهكار از طرف بانك مركزي 
به منظور بهره گيري از زيرساخت شبكه پرداخت 
كارت��ي جهت توزيع عادالنه كاالهاي اساس��ي از 
جمله گوشت، فرآيند رفاهي توسط بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران با همكاري شركت خدمات 
انفورماتيك، شركت توسن و شركت هاي پرداخت 
الكترونيك بازنويسي و با بهره گيري از زيرساخت 
ارزش افزوده سامانه شتاب )سامانه مانا( عملياتي 
شد تا هر نوع سهميه اي بر اساس كد ملي شهروندان 
كنترل شود. بر اساس اين گزارش، سيستم رفاهي 
بانك مركزي با برگزاري جلساتي به منظور ايجاد 
راهكاري اجرايي و امن نهايي شده و اطالعات تمامي 
سرپرست هاي خانوار در استان هاي تهران و البرز 
به روزرساني شده و اين افراد مي توانند با بهره گيري 
از كارت بانكي و ارايه كد ملي از سهميه اختصاص 
داده شده براي خريد گوشت كه به عنوان اولين كاال 

در اين سامانه اجرايي شده است.

اخبار



سمات

رويخطشركتها

5 بازار سرمايه

»تعادل«داليلرشدبورسوريسكهايجانبيآنرابررسيميكند

آهنگ رشد »هيچي سازها« در بورس 
گروه بورس  |سميرا ابراهيمي| 

مي گويند اين روزها س��هام »هيچي سازي« هم بخري، 
رشد مي كند و سود مي گيري. بيان همين نوع جمالت و 
تحليل هاي همهمه وار، در شرايطي كه هر روز بازار مثبت 
است، باعث شده است كه پول هاي جديد وارد بازار شود يا 
افراد جديد بخواهند وارد بازار شوند. البته اين نوع از جمالت 
چندان هم واقعيت را تحريف نكرده اند، وقتي كه مشاهده 
مي شود ش��اخص كل هم وزن با رشد 2.6 درصدي خود 
و ورود ب��ه كانال 37 هزار واحدي، س��قف تاريخي خود را 
مي شكند. توجه به اين نكته ضروري است كه شاخص كل 
هم وزن، آهنگ صعود هماهنگ تمام سهم هاي بازار است 
و در واقع به شركت هاي كوچك و بزرگ، وزن مساوي براي 

محاسبه مي دهد. 
در واقع اكنون مش��اهده مي ش��ود كه حدود 40 درصد 
از تعداد نمادها در معامالت امروز در س��قف مجاز روزانه 
معامله مي شوند و همزمان قيمت پاياني بيش از 90 درصد 
تعداد نمادها با رشد همراه است. برخي از كارشناسان، اين 
موضوع را ناش��ي از برآيند قدرت باالي نقدينگي در بازار 
مي دانند. در واقع، در چنين شرايطي كه پول هاي تازه راه 
ورود به بازار سهام را در پيش مي گيرند، سهم ها در جرياني 
دسته جمعي و با سرعتي يكسان حركت مي كنند و تفكيك 
بنگاه ها بر حسب ارزندگي و سودآوري در بين معامله گران 

كم رنگ مي كند. 
اما دليل اينكه چرا اكنون بازار در حال رشد است، در حالي 
كه هيچ تغيير بنيادي در زيرساخت هاي بنيادي رخ نداده 
است كه به افزايش توليد منجر شود و سودآوري شركت ها 
را تحت تاثير قرار دهد، مهم ترين عاملي است كه بايد با 
ش��ناخت كامل آن، ورود به بورس يا ماندن در اين بازار 
صورت بگيرد. نويد اختري زاده، كارشناس بازار سرمايه در 
گفت وگو با »تعادل« در خصوص داليل رشد اين روزهاي 
بازار سرمايه گفت: يكي از داليل رشد اين روزهاي بازار، 
 اين است كه بورس از بازارهاي ديگر جا مانده است. دالر در 
ماه هاي اخير از محدوده 11 هزار تومان به 14 هزار تومان 
رس��يد. كه به دليل دالر محور بودن بازار، اين موضوع در 
رشد بازار حايز اهميت است. وي افزود: همچنين در سطح 
جهاني، قيمت كاالهاي اساسي و نفت رو به رشد است كه 
اين عوامل نيز به رشد بورس كمك كرده و تا 1 ماه و نيم 

الي 2 ماه ديگر نيز اين رشد ادامه دارد. 

  مهم ترين ريسك ميان مدت بازار 
داريوش روزبهانه، ديگر كارش��ناس بازار س��رمايه نيز در 
گفت وگو با »تعادل« در خصوص ريسك هايي كه اكنون در 
بازار سرمايه وجود دارد و سرمايه گذاران براي ورود به بورس 
بايد به آنها توجه داشته باشند، گفت: مهم ترين ريسكي 
كه اكنون و ماه هاي آينده بازار سرمايه با آن مواجه است، 
ريسك هاي سياسي اس��ت. در روز 13 ارديبهشت، 6 ماه 
فرصت فروش نفت به 8 كشور به پايان مي رسد و تمديد يا 
عدم تمديد آن در ابهام است كه لفافه اي از ريسك را به همراه 
دارد. همچنين تصويب FATF به دليل اقدام اخير امريكا، 
دوباره در ابهام قرار گرفته است. اما نكات مثبتي نيز وجود 
دارد كه مهم ترين آن، گزارش هاي مثبت 3 ماهه و تقسيم 
س��ود مجمع باال در بسياري از شركت هاي بورسي است. 
در عين حال، همانطور كه بازار قبال هم تجربه كرده است، 
اگر بازار ارز نسبت به ريسك هاي سياسي موجود، واكنش 

صعودي نشان دهد، بورس نيز تاثير مثبت مي پذيرد.

  تكليف سرمايه گذاران 
به گفته روزبهانه، گروه هاي س��رمايه گذار در س��ال 98 
در بورس نبايد با نگاه به حرك��ت دالر، بازده بگيرند. نرخ 
ارز با توجه به حركتي كه در س��ال گذش��ته داشت و نوع 
سياست هاي دولت، به احتمال زياد بيش از اين مقدار پرش 
را تجربه نمي كند. بنابراين اگر مي خواهند ريسك بازدهي 
خود را مديريت كنند، بايد براي س��رمايه گذاري س��هام 
شركت هايي را بخرند كه سود تقسيمي بااليي در مجمع 
دارند يا اينكه با نگاه بلندمدت تر، وارد سهام شركت هاي 
بانكي شوند. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: 
ورود به سهام بانك ها، به خصوص بانك هايي كه افزايش 
سرمايه براي پوشش ريس��ك دارند يا قرار است از محل 
ذخيره تسعير ارز، درآمدزايي داشته باشند، ورود مطمئني 
به شمار مي روند. در واقع هم اكنون بانك ها، سهام مطمئني 

براي سرمايه گذاري با ديد بلندمدت به شمار مي روند. 

  با رعايت جوانب احتياط وارد شويد
در ادامه اخت��ري زاده، تحليلگر كارگ��زاري بانك دي به 
توصيه هايي در خصوص ورود به بورس در شرايط حاضر 
پرداخت و گفت: از االن به بعد، سرمايه گذاران بايد با احتياط 
بيشتري وارد بازار شوند.  هرچند هنوز سهام شركت هايي كه 

وضعيت بنيادي خوبي دارند، مستعد رشد هستند. مصداق 
اين موضوع، آن است كه شركت هاي فلزي و فوالدي، در 
بورس كاال در حال فروش محصوالت خود با قيمت هاي 
خوب هستند و اين موضوع باعث رشد درآمدها و بالطبع 
اوضاع س��هام آنها را نيز در حالت مطل��وب نگه مي دارد. 
شركت هاي پااليش��گاهي نيز به دليل رشد قيمت نفت، 
وضعيت مناسبي خواهد داشت و تقريبا مي توان گفت كه 

اكثر گروه ها هم راستا مثبت بوده اند و همين روند را ادامه 
خواهند دارد اما سرمايه گذاران بايد از االن به بعد مواظب 

باشند كه در انتهاي رشد وارد بازار نشوند. 

   شاخص كل تا كجا مي رود؟ 
به گفته اين تحليلگر تكنيكالي،  شاخص كل هنوز در مدار 
رشد قرار دارد و تا 205 هزار الي 210 هزار واحد را خواهد 

ديد. البته هدف هاي باالتري هم مش��هود اس��ت اما فعال 
همين هدف، قابل استنادترين هدف شاخص است. وي 
در ادامه افزود: هر هزار واحدي كه شاخص باال مي رود، به 
عنوان مقاومت شاخص بيان مي شود، اما اين مقاومت ها، 
مقاومت هاي چندان جدي نيستند. تا زماني كه شاخص 
به ارقام 205 هزار الي 210 هزار واحد برسد. اما پس از آن 

احتمال وجود يك مقاومت اصلي در بازار وجود دارد. 
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 ACG استقبال اعضاي 
از پيشنهاد ايران

رييس ACG پيشنهاد سمات را بسيار بلند پروازانه 
توصيف كرد و گفت: ايران، پروژه منحصر به فردي را 
ارايه كرده است كه بطور حتم اجراي آن مي تواند تحول 
شگرفي در روند فعاليت هاي اين نهاد بين المللي ايجاد 
كند. نمايندگان شركت هاي سپرده گذاري مركزي 
آسيا و اقيانوسيه )ACG( از پيشنهاد ايران درخصوص 
راه ان��دازي چارچوبي ب��راي افزايش همكاري هاي 
اعضاي اين نهاد بين المللي استقبال كردند. به گزارش 
سمات، نشست اعضاي ACG در حاشيه برگزاري 
اجالس ساالنه فدراسيون شركت هاي سپرده گذاري 
مركزي جه��ان )WFC( در مراكش برگزار ش��د و 
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي ايران كه 
براي نخس��تين بار به عنوان نايب رييس ACG در 
اين نشست حضور دارد، گفت: اين نهاد بين المللي از 
بدو تاسيس خود پيشرفت هاي فراواني در حوزه هاي 
مختلف داشته است بطوريكه اعضا تفاهم نامه هاي 
متعددي منعقد و همكاري هاي مش��ترك زيادي 
با يكديگر داشته اند. حس��ين فهيمي افزود: يكي از 
دغدغه هاي اعضاي شركت هاي سپرده گذاري مركزي 
آسيا و اقيانوسيه ملموس نبودن نتايج و دستاوردهاي 
جلس��ات اين نهاد بين المللي و حرك��ت نكردن به 
سمت ايجاد بازارهاي مش��ترك است. نايب رييس 
ACG اظهار داشت: شركت سپرده گذاري مركزي 
ايران براي ارتقاء و انسجام بيشتر در ميان اعضاي اين 
نهاد بين المللي، راه اندازي پلتفرمي در بستر فناوري 
اطالعات )I.T( با نام »موج« را طراحي كرده اس��ت 
تا همكاري ها ميان اعضاي افزايش يابد. مديرعامل 
سمات تصريح كرد: بر اساس اين طرح تمامي اعضاي 
گروه ش��ركت هاي س��پرده گذاري مركزي آسيا و 
اقيانوسيه مي توانند اطالعات، تحقيقات، پروژه ها، 
كارگروه ه��ا، قوانين و مق��ررات و ... خ��ود را در يك 
بستر الكترونيكي به اشتراك بگذارند و از طريق اين 
فضاي امن از تجربيات و دس��تاوردهاي ساير اعضاء 
اس��تفاده كنند. »لي بويانگهاي��ي« رييس كره اي 
ACG نيز در اين نشس��ت با اس��تقبال از پيشنهاد 
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي ايران، اين طرح را 
بسيار بلند پروازانه توصيف كرد و گفت: ايران، پروژه 
منحصر به فردي را به اين گروه ارايه كرده اس��ت كه 
بطور حتم اجراي آن مي تواند تحول شگرفي در روند 
فعاليت هاي اين نهاد بين المللي ايجاد كند. وي ادامه 
داد: طرح شركت سپرده گذاري مركزي ايران بايد در 
كارگروه هاي تخصصي مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گيرد تا دستورالعمل ها، چارچوب ها و روند اجرايي آن 
مشخص شود. بويانگهايي خاطرنشان كرد: در صورت 
موفقيت اين پروژه بزرگ، مي توان آن را در فدراسيون 
 )WFC( شركت هاي سپرده گذاري مركزي جهان
مطرح كرد تا تمامي شركت هاي سپرده گذاري جهان 
بتوانند از اين طرح بهره گيرند. درادامه اين جلس��ه، 
نمايندگان شركت هاي سپرده گذاري پاكستان، هند، 
چين، هنگ كنگ، سريالنكا، فيليپين و بنگالدش با 
استقبال از طرح شركت سپرده گذاري مركزي ايران، 
آمادگي خود را براي هم��كاري در اين زمينه اعالم 
كردند. بر اس��اس اين گ��زارش، ACG با عضويت 
بيش از 30 نهاد ثبتي و تسويه و پاياپاي از كشورهاي 
چين، كره جنوبي، استراليا، نيوزلند، ژاپن، اندونزي، 
مالزي، هن��د، بنگالدش، هنگ كنگ، قزاقس��تان، 
مالديو، مغولستان، س��نگاپور، فيليپين، سريالنكا، 
تايوان، تايلند، ازبكس��تان، ايران و ... تش��كيل شده 
است و از معتبرترين سنديكاهاي بين المللي آسيا و 
اقيانوسيه به شمار مي رود. همفكري و تبادل تجربه 
در حوزه هاي تخصصي ثبت، سپرده  گذاري و تسويه و 
پاياپاي، از مهم ترين اهداف تشكيل اين مجمع است. 
شركت سپرده گذاري مركزي ايران نيز در سال 2013 
ميالدي به گروه شركت هاي سپرده گذاري مركزي 

آسيا و اقيانوسيه پيوست.

  س�ود ۱۹۸ ريال�ي براي »واحي�ا«: پرتفوي 
6ماهه سهام شركت مجتمع صنايع و معادن احيا 
سپاهان 8ميليارد و 568ميليون ريال سود كسب 
كرد. همچنين، شركت در صورت هاي مالي ميان 
دوره اي 6ماهه منتهي به 30آذر1397، با سرمايه 
يك هزار ميليارد ريالي سود هر سهم را 198ريال 
اعالم كرد. عالوه بر اين ش��ركت زيان عملياتي را 
32ميليارد ريال، سود خالص را 198ميليارد ريال 
و سود انباشته در پايان دوره را 2هزار و 171ميليارد 
ريال اعالم كرد. اف��زون بر اين، “واحيا “ در صورت 
وضعيت پرتفوي سهام شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس با افزايش هشت ميليارد و 568ميليون ريالي، 
بهاي تمام شده خود را در پايان دوره يك ميليارد 
و 470ميليون ريال منتشر كرد. از سويي ديگر، در 
اين دوره ارزش بازار پرتفوي س��هام شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس اين ش��ركت با رشد سه 
ميليارد و 509ميليون ريال به مبلغ 10ميليارد و 

38ميليون ريال رسيد. 
  266ريال سود يكس�اله »ولغدر«: شركت 
ليزينگ خودرو غدي��ر در اطالعات و صورت هاي 
مالي 12ماهه خود سود هرسهم را 266ريال اعالم 
كرد. همچنين، “ولغدر “ سود عملياتي را در دوره 
مورد گزارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 
رشد 106درصدي مبلغ 149ميليارد ريال، سود 
خالص پس از كس��ر ماليات را با رشد 65درصدي 
مبلغ 141ميليارد ريال و س��ود انباشته در پايان 
دوره با رش��د 59درصدي 162ميليارد ريال ذكر 
كرده است. اين شركت اعالم كرده است كه با توجه 
به تصميمات اتخاذ شده و تالش ها و پيگيري ها و 
فعاليت فروش گسترش يافته، هيات مديره درصدد 
آن است كه با در نظرگرفتن منابع و ريسك ها و اقدام 
جهت قراردادهاي جديد و حفظ جايگاه بورس و 
ارتقاي آن با توجه به عملكرد شركت، هر چه بيشتر 
در راس��تاي تحقق اهداف س��ازمان و سهامداران 

اقدام هاي الزم را انجام دهد.

گروه بورس  | شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
روز گذشته با افزايش 3 هزارو 553 واحدي همراه شد و توانست رقم 
193 هزارو 978 واحدي را به خود اختصاص دهد. در همين حال، 
ش��اخص بازار اول با رش��د 2745 واحدي به رقم 144 هزار و 568 
واحد دست يافت و در نقطه مقابل شاخص بازار دوم با افزايش 6474 
واحدي، رقم 378 هزار و 399 واحد را به خود اختصاص داد. عالوه 
بر اين، شاخص آزاد شناور با افزايش 4893 واحدي، رقم 219 هزار 
و 240 واحد را تجربه كرد. افزون بر اين،  شاخص كل هم وزن با 996 
واحد رشد به رقم 38 هزار و 177 واحد رسيد. اين در حالي است كه، 
روز چهارشنبه معامله گران بورس اوراق بهادار بيش از 3.6 ميليارد 
برگه اوراق و سهام در قالب بيش از 273 هزار نوبت معامله و به ارزش 
1179 ميليارد تومان داد و ستد كردند. از سويي ديگر، شاخص كل 
فرابورس ايران كه از دومي��ن روز كاري هفته جاري روند صعودي 
را در پيش گرفته اس��ت روز چهارشنبه 21 فروردين ماه نيز با رشد 
چشم گير 40 واحدي توانست اين روند را ادامه دهد و در ارتفاع دو 
هزار و 470 واحدي قرار گيرد. همچنين، شاخص كل فرابورس كه در 
روز آغازين اين هفته در ارتفاع دو هزار و 390 واحدي قرار گرفته بود 
با روند افزايشي خود از روز دوم هفته جاري تا روز گذشته توانست در 
مجموع 80 واحد صعود كند. رشد ديروز آيفكس تحت تاثير مثبت 
از جانب نمادهاي »كگهر«، »ميدكو«، »ذوب« و »هرمز« بود كه هر 
يك از اين نمادها بيش از 6 واحد اثر مثبت بر اين نماگر گذاشتند. در 
همين حال معامله گران با دادوستد بيش از يك ميليارد 290 ميليون 
ورقه بهادار به ارزش 5 هزار و 879 ميليارد ريال در تمامي بازارهاي 

فرابورس ايران رشد چشم گير حجم و ارزش مبادالت روزانه فرابورس 
را رقم زدند. در بازار اول فرابورس 102 ميليون س��هم به ارزش بالغ 
بر 329 ميليارد ريال دس��ت به دست ش��د و بازار دوم نيز از مبادله 
510 ميليون س��هم به ارزش بالغ بر يك هزار و 831 ميليارد ريال 
ميزباني كرد. عالوه بر اين، ديروز 651 ميليون س��هم به ارزش يك 
هزار و 651 ميليارد ريال در سه تابلو مبادالتي بازار پايه نقل وانتقال 
يافت. در سمت ديگر بازار، مجموع حجم و ارزش كل معامالت اوراق 
بدهي، اوراق تسهيالت مس��كن و ETF در روزي كه گذشت به 30 
ميليون ورقه به ارزش 2 هزار و 68 ميليارد ريال رسيد. گفتني است 
با ثبت معامله بيش از 201 هزار ورقه اسناد خزانه اسالمي در نماد 
»اخزا706« به ارزش افزون بر 156 ميليارد ريال، اين نماد معامالتي 
بيشترين حجم و ارزش دادوستدي را در ميان اوراق با درآمد ثابت 
به خود اختصاص داد. در تابلو تسهيالت مسكن نيز تسه اسفندماه 
97 در صدر ايستاد و با بيشترين استقبال از سوي معامله گران اوراق 
تسهيالت مسكن روبرو شد. از سوي ديگر صندوق سرمايه گذاري 
اعتماد آفرين با معامله بيش از 14 ميليون ورقه به ارزش 354 ميليارد 
ريال، بيشترين حجم و ارزش را در ميان صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله به ثبت رساند و بدين ترتيب صدرنشين تابلو ETF شد. 
نگاهي به عملكرد ساير نمادهاي فرابورسي در آخرين روز كاري هفته 
منتهي به 23 فروردين ماه نشان مي دهد كه نماد »زماهان« بيشترين 
افزايش و »اپرداز« بيشترين كاهش روزانه قيمت را تجربه كرده اند 
و سه نماد »ذوب«، »س��مگا« و »چكاپا« پربيننده ترين نمادهاي 

معامالت ديروز لقب گرفتند.

بهاربورس
به گفته يك كارشناس اقتصادي بازدهي بورس اوراق بهادار تهران و 
بازار مسكن در سال گذشته به 100 درصد رسيده است. سيدفرهنگ 
حسيني گفت: عمده دليل رشد بورس در سال جاري، افزايش نرخ ارز، 
افزايش قيمت كا الها و افزايش توليد است. وي در گفت وگو با فارس، در 
مورد داليل رشد بورس اوراق بهادار تهران در روزهاي اخير گفت: دليل 
اول اين است كه سودآوري شركت هاي بورسي در سال 97 افزايش قابل 
توجهي داشته كه بخشي از آن ناشي از افزايش قيمت دالر و قسمتي 
هم ناشي از افزايش قيمت هاي جهاني است و نيز افزايش توليد و اجراي 
طرح هاي توس��عه اي بوده است. اين كارشناس بورسي ادامه داد: اين 
روند باعث شد سودآوري شركت هاي بورسي به بيش از 2 برابر برسد و 
برخي از شركت ها نيز سودآوري خود را سه برابر و بلكه بيشتر كردند. 
به گفته حسيني پتانسيل رشد در بازار سرمايه وجود دارد، بنابراين 
انتظار مي رود، امسال رشد قابل توجهي در بازار بورس شاهد باشيم كه 
به نظر من بازدهي بورس در سال جاري از بازدهي سرمايه گذاري در 

مسكن نيز بيشتر خواهد شد. 
وي گفت: بازدهي سرمايه در بورس و همچنين بازدهي سرمايه گذاري 
در بخش زمين و مسكن در سال 97 حدود 100 درصد بود، اما تفاوت 
در اين است كه بازار مسكن تقريبا از نظر رشد قيمت اشباع شده، اما 
در بورس پتانسيل رشد وجود دارد؛ بنابراين امسال سرمايه گذاري در 
بورس بهتر از مسكن خواهد بود. وي درمورد اينكه اگر كسي بخواهد 
براي سرمايه گذاري سه بازار مسكن، ارز يا بورس را انتخاب كند، كدام 
بازار را پيشنهاد مي دهيد، گفت: بازار سهام در ميان مدت عملكردي 
مشابه بازار ارز دارد و اگر كسي بخواهد سهام شركت هاي بزرگ مانند 

صنايع پتروش��يمي، معدني، پااليش��ي و فلزي را بخرد، به دليل اين 
شركت ها عمدتا كاالي صادراتي توليد مي كنند و در آمد آنها دالري 
است به اين معني خواهد بود كه فرد در بازار ارز سرمايه گذاري كرده 
و بازدهي آن در س��هام اين ش��ركت ها تبلور پيدا مي كند. از طرفي با 
سرمايه گذاري در اين شركت ها به رشد توليد كشور كمك شده است. 
حسيني همچنين گفت: گزارش عملكرد شركت ها در سال 97 كم كم 
به بورس اعالم مي شود و از طرفي شركت ها براي سهامداران خود كه 
مجامع اين شركت ها تا تير ماه عمدتا برگزار مي شود، سعي مي كنند 
سودآوري مناس��بي در نظر بگيرند، در نتيجه اين امر به رشد سهام 
شركت ها در بورس كمك مي كند. به گفته اين كارشناس سودآوري 
س��رمايه گذاري در بورس در سال جاري حتي بهتر از 97 خواهد بود 
گرچه سودآوري شركت هاي بورسي در سال گذشته حدود دو برابر بوده 

و در برخي از شركت ها از سه برابر هم باالتر رفته است. 
وي گفت: اقدامات سياسي مانند اقدام خصمانه امريكا عليه سپاه 
تاثير خاصي روي روند بورس ندارد كه باعث شكل گيري انتظارات 
منفي شود، البته ممكن است برخي از سهامداران از نگراني بخواهند 
سهام خود را بفروشند، اما بازار رشد خوبي دارد و بايد سهام ارزنده 
را نگه داشت. حسيني دليل اصلي رشد بازار سرمايه را قيمت هاي 
جهاني كاالها،  رشد نرخ ارز و همچنين خالي بودن پتانسيل رشد 
بورس در سال گذشته دانست و گفت: 70 درصد شركت هاي حاضر 
در بورس توليد كننده و صادركننده هستند و اگر هم شركت بورسي 
عرضه كننده محصول در داخل كش��ور باش��د، تحت تاثير قيمت 

صادراتي قرار مي گيرد.

افزايشسودآوريشركتها

كسبسودباافقسرمايهگذاري3تا5ساله
يك كارشناس نقش بازار سرمايه را در هدايت نقدينگي، 
حل مشكالت اقتصادي و كمك به رونق چرخه اقتصادي 
موثر دانست. امير سيدي گفت: البته بانك مركزي هم 
تالش زيادي براي اصالح سيستم بانكي دارد؛ هرچند كه 
در دوران سختي )شامل تحريم و مشكالت فروش نفت 
و نبود عرضه كافي ارز( اين تالش در حال انجام اس��ت. 
سيستم بانكي در حال حاضر به شرايط غيرترازي برخورد 
كرده است، اين موضوع ناشي از سودهايي است كه بطور 
قطعي پرداخت شده اما هنوز به دست نيامده است. وي 
در گفت وگو با سنا، رشد نقدينگي را بطور ساالنه حدود 
20 درصد عنوان كرد و افزود: س��ود سپرده هاي بانكي 
ماهيانه بيش از 30 هزار ميليارد تومان است كه اگر صحيح 
مديريت نشود، پيامدهايي نظير آنچه را در سال گذشته 
شاهد بوديم، به دنبال دارد. وي مجموع ارزش شركت هاي 
حاضر بازار سرمايه را پايين تر از نقدينگي موجود دانست 

و گفت: اين ميزان حدود نيمي از حجم نقدينگي موجود 
است و اين امكان هست تا ارزش بازار تا حجم نقدينگي 
)كه احتماال امس��ال تا دو ميليون ميليارد تومان رشد 
مي كند( افزايش پيدا كند. معاون توسعه و فناوري تامين 
سرمايه تمدن تاكيد كرد: هرچند شرايط اقتصادي كنوني 
ركودي است اما تورم موجود سبب مي شود، نرخ فروش 
بسياري از توليدكننده ها باال برود؛ اين توليدكننده ها با 
وجود كاهش فروش اما با افزايش نرخ مواجهند كه اين 

موضوع بر عملكردشان اثر مطلوبي مي گذارد.
س��يدي، بازارس��رمايه را همچنان محلي جذاب براي 
سرمايه گذاري مطرح كرد و افزود: سرمايه گذار صبوري 
كه نقدينگي خ��ود را اكنون وارد ب��ورس كند و با افقي 
حداقل س��ه تا پنج س��اله و حتي بلندمدت تر در بورس 
سهامداري كند بطور قطع بسيار باالتر از بازارهاي ديگر 
مي تواند سود كسب كند. بس��ياري از شركت ها چه به 

لحاظ ارزش جايگزيني و سود عملياتي مي توانند بازدهي 
مناس��بي ايجاد كنند. وي اضافه ك��رد: از آنجا كه بازار 
سرمايه شفاف ترين بخش اقتصاد و درگير در فعاليت هاي 
توليدي واقعي است، اگر شرايطي فراهم شود تا نقدينگي 
شركت ها در اين بازار جذب شود، سبب مي شود، تامين 
مال��ي در قالب هاي مختلف��ي چون س��هام، بدهي در 
شركت ها تسهيم شده و آنها بتوانند با وجود مشكالت به 

رونق توليد و رشد كشور كمك كنند.
اين فعال بازار سرمايه در ادامه نقش دولت و سازمان بورس 
را در هدايت سرمايه گذاري اساسي تلقي كرد و گفت: بهتر 
است، دولت و سازمان بورس به عنوان رگوالتور شرايط 
و چارچوب مجوزهايي را براي كساني كه مي خواهند در 
اين بازارها ناشر باش��ند فراهم كنند، تا نهادهاي جديد 
با س��اختار مناس��ب به وجود آمده و منج��ر به هدايت 

سرمايه گذاري شوند.

بورسهايجهانقرمزپوششدند
با افزايش نگراني ها نس��بت ب��ه وضعيت اقتصادي 
جهان، بورس هاي جهاني كاهشي شدند. به گزارش 
س��ي ان بي س��ي، پس از آنكه صندوق بين المللي 
پ��ول در گزارش��ي اعالم كرد متوس��ط نرخ رش��د 
اقتصادي جهان در سال 2019 از 3.5 درصد به 3.3 
درصد كاهش خواهد ياف��ت، بورس هاي جهاني در 
معامالت روز چهارشنبه با قدم برداشتن در محدوده 
قرمز به آن واكنش نش��ان دادند. در چين شاخص 
»ش��انگهاي كامپوزيت« با 0.84 درصد و شاخص 
»ش��نژن كامپوزيت« با 0.706 درصد كاهش بسته 
شدند. ش��اخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 
به دنبال ريزش ش��ديد در نمادهاي »تن س��نت« 
و »اچ اس بي س��ي« ب��ا 0.7 درصد عقب نش��يني به 
كار خود خاتمه داد. همچني��ن، اين عملكرد بد در 
بورس هاي ديگر آسيايي نيز مشهود بود به گونه اي 

كه در ژاپن شاخص »نيك كي 225« با 0.63 درصد 
 زيان و ش��اخص »تاپيكس« ب��ا 0.79 درصد زيان 

بسته شدند. 
ش��اخص »كس��پي« بورس س��ئول كره جنوبي با 
ريزش شديد سهام شركت سامسونگ 0.27 درصد 
عقب نشست و شاخص »اي اس ايكس 200« بورس 
سيدني اس��تراليا نس��بتًا بدون تغيير در مقايسه با 
روز ماقبل به كار خود در معامالت روز چهارش��نبه 

خاتمه داد. 
از سويي، اوضاع بورس وال استريت امريكا نيز جالب 
نبود به گونه اي كه شاخص »داو جونز اينداستريال 
اوريج« و »اس اند پي 500« با ثبت بدترين عملكرد 
خود از بيس��ت و دوم مارس تاكنون مواجه شدند و 
شاخص »نزدك كامپوزيت« بيشترين ريزش خود 

را از بيست و هفتم مارس تاكنون به ثبت رسانيد.

بينالمللديدگاه

يك تحليلگر بازار سرمايه معتقد است توجه به مشكالت 
اصلي و منشأ زيان دهي شركت ها بسيار مهم است و در 
صورت عدم توجه به آن افزايش سرمايه تنها پاك كردن 
صورت مساله آن هم به صورت موقت خواهد بود. عليرضا 
كديور، معاون گروه توسعه ملي مشكل اصلي شركت هاي 
زيان ده را قديمي بودن تكنولوژي و روش هاي توليد آنها 

ارزيابي كرد و به سنا، گفت: زيان دهي اغلب به واسطه 
مشكالت مالي شركت ها است، يعني مشكل اصلي وجود 
بدهي هاي سنگين بانكي، بدهي به تامين كنندگان و... 
است كه رسيدن به سوددهي شركت را با مشكل مواجه 

كرده است.
وي ادام��ه داد: در حال حاضر صنايع خودرويي بيش از 

بقيه صنايع به اين واكاوي و تشخيص داليل زيان دهي 
نياز دارند؛ چراكه برخي از ش��ركت هاي خودرويي طي 
سال هاي گذشته چندين بار از محل تجديد ارزيابي ها 
افزايش سرمايه داده اند، اما همچنان درگير زيان انباشته 
بوده و هستند و اين زيان همواره نيز در حال افزايش است. 
كديور با اشاره به صنايع نساجي به عنوان صنايع بعدي 

داراي زيان انباشته تصريح كرد: ساختار مالي نامناسب 
به عنوان مهم ترين عامل و سوءمديريت به عنوان عامل 
بعدي از مهم ترين داليل زيان دهي شركت هاس��ت و 

مشكالت صنعت در جايگاه آخر قرار دارد.

   ساختار نامناسب مالي صنعت بانك
اين فعال بازار سرمايه دليل زيان دهي بخشي از صنايع 
بانكي را نيز وجود ساختار مالي نامناسب دانست و يادآور 
شد: در اين ميان مشكالت ناشي از اقتصاد كالن كشور 
به تشديد مشكالت موجود در ساختار نظام بانكي منجر 
شده است. اين در حالي است كه طي چند سال گذشته 

بانك ها اعم از خصوصي يا نيمه دولتي نيز جزو صنايعي 
بوده اند كه بارها افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي 
داده اند، اما زيان انباشته آنها به طرز فزآينده اي افزايش 

پيدا كرده است.
وي با تاكيد بر ضرورت واكاوي داليل زيان دهي بانك ها 
به عنوان يكي از صنايع مهم در بازار سرمايه و اقتصاد 
كش��ور گفت: شركت ها بايد ضمن اس��تفاده درست 
از فرصت ايجاد ش��ده و حذف ماليات از محل تجديد 
ارزيابي دارايي ها و ايجاد امكان خروج از ماده 141، به 
سمت تغيير در ساختار مالي و به روز رساني حركت كنند 

و با پايان زيان، سودآوري محقق شود.

نگاهبازار

يكتحليلگربازارسرمايهتشريحكرد

چراييزياندهيصنايعبورس

   ورود به سهام بانك ها، به خصوص بانك هايي كه افزايش سرمايه براي پوشش ريسك دارند يا قرار است از محل ذخيره تسعير ارز، درآمدزايي 
داشته باشند، ورود مطمئني به شمار مي روند. در واقع هم اكنون بانك ها، سهام مطمئني براي سرمايه گذاري با ديد بلندمدت به شمار مي روند.  
 شاخص كل هنوز در مدار رشد قرار دارد و تا 205 هزار الي 2۱0 هزار واحد را خواهد ديد. البته هدف هاي باالتري هم مشهود است اما فعال همين 

هدف، قابل استنادترين هدف شاخص است.

برش
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تعادل|
سال 97 را مي توان يكي از سال هاي پرتالطم تاريخ اقتصاد 
ايران دانس��ت. صنعت در اين س��ال به روايت صنعتگران 
وضعيت چندان مطلوبي نداشت و دليل اصلي آن را بيش از 
هرچيز بايد در » خودتحريمي« خالصه كرد. با اين وجود 
برخي معتقدند مي توان با مديريت و تكيه بر منابع داخلي، 
قدم در راه شكوفايي صنايع گذاشت. در عين حال، برآيند 
نظرات كارشناسان نشان مي دهد، بيشترين تاثير بر توليد 
صنعت، در سال اول تحريم رخ مي دهد، اما در واقع سرعت 
تاثيرگذاري تحريم بر صنايع متفاوت است. بر اين اساس، 
»صنعت خودرو« به سرعت از اين وضعيت متاثر مي شود 
و صنايع ديگر با تاخير از شرايط تحريمي آسيب مي بينند. 
از اين رو انتظار كارشناس��ان بر اين است كه در سال پيش 
رو، شاهد افت توليد »صنايع فلزات اساسي«، »كاني هاي 
غيرفل��زي« و »صنايع فلزي« باش��يم. از آنس��و، كاهش 
محسوس و فزاينده واردات در 7 ماه ابتدايي سال 97 با توجه 
به تجربه سال 9۱، مي تواند به عنوان شاخصي پيش نگر از 
رشد منفي بخش صنعت در نظر گرفته شود. اما تقريبا همه 
منابع آماري، رشد منفي بخش »صنعت« در نيمه اول سال 
98 را تاييد مي كنند. از آنسو، برآورد رشد بخش »خدمات« 
به سناريوهاي مختلف تحريم هاي اقتصادي بستگي دارد. 
خدمات بازرگان��ي به عملكرد بخش هاي صنعت، معدن، 
كشاورزي و تجارت خارجي وابسته است. اگر واردات به شدت 
كاهش يابد اين بخش را نيز مي تواند تحت تاثير قرار دهد. 
اگرچه در بخش خدمات عمومي با وجود تحريم هاي نفتي 
در نيمه دوم سال 97 تغيير نكرد؛ چراكه افزايش نرخ ارز و 
تاثير آن بر درآمد ريالي دولت، مي توانست بخشي از كمبودها 
را جبران كند. با اين حال اما طبق نظر كارشناسان، بخش 
خدمات بطور كلي در سال 98 مي تواند در حالت خوش بينانه 
۱/ ۱ درصد رش��د كند و در حالت بدبينانه )متناس��ب با 

صادرات نفتي( ۵/ ۰درصد.

  شاخص صنعت در سال 97
به ادعاي صنعتگران، صنعت كش��ور در س��ال 97 يكي از 
سختترين س��ال هاي خود را گذرانده اس��ت؛ چرا كه هم 
درگير تحريم هاي خارجي بود و هم »خود تحريمي« داخلي. 
بااين وجود، آخرين آمارهاي منتشرشده در خصوص تعداد 
جوازهاي تأسيس از سوي وزارت، صنعت، معدن و تجارت 
كه مربوط به 9 ماهه ابتدايي سال 97 است، نشان مي دهد 
در همين مدت، ۱6 هزار و 694 فقره جواز تأس��يس صادر 
شده است كه در مقايس��ه با مدت زمان مشابه سال قبل، 
حاكي از افزايش ۱8.9 درصدي در تعداد، 89.۱ درصدي 
در سرمايه گذاري و 24.3 درصدي در اشتغال است. تغيير 
در سكانداري وزارت صنعت، معدن و تجارت يكي از اتفاقات 
مهم س��ال 97 براي صنعت كش��ور بود. رضا رحماني كه 
جايگزين محمد شريعتمداري شد، افزايش سهم و نقش 
بخش خصوصي در فعاليت هاي بخش صنعت، توس��عه 
اشتغال پايدار صنعت، توس��عه مگا پروژه ها و به خصوص 
SMEها در دوران تحريم ها را به عنوان سرفصل برنامه هاي 

خود اعالم كرد و در اولين حضور خود در اتاق ايران و جمع 
فعاالن بخش خصوصي، با قول هايي كه براي ميدان دادن به 
بخش خصوصي واقعي داد، راي اعتماد فعاالن اقتصادي را 
هم گرفت. او همچنين هفدهم بهمن ماه سال 97 با تاكيد بر 
اين نكته كه در سال جاري نياز تأمين سرمايه در گردش در 
توليد به دليل شرايط ويژه اقتصادي بيشتر شده، از تزريق 4۰ 
هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي 
خبر داد. اما مهم ترين خبر حوزه صنعت در آخرين ماه سال 
97 انعقاد تفاهم نامه همكاري با كشور عراق بود كه در پي 
سفر حسن روحاني به بغداد اتفاق افتاد. طي اين تفاهم نامه 
قرار ش��د همه بازار هاي مرزي دو كشور فعال و نمايشگاه 

دايمي ايران در عراق برگزار شود.

  فرصت رشد صادرات صنايع 
اما رييس كميس��يون صنايع اتاق ايران در دوره هش��تم 
معتقد است كه سال 98 با وجود تمام پيش بيني هاي منفي 
كه مي شود، سال خوبي براي صنايع كشور است؛ به شرط 
آنكه بتوانيم تهديدهاي ناشي از اعمال تحريم ها را به فرصت 
تبديل كنيم. ابوالفضل روغني گلپايگاني در گفت وگوي 
خود با پايگاه خبري اتاق ايران مطرح كرد: تنها كافي است تا 
همانطور كه رهبر معظم انقالب هم تاكيد كرده اند، »رونق 
توليد« كه طي چندين سال گذشته هم بسيار به آن توجه 
شده، در دستور كار سياست گذاران قرار گيرد، اما متاسفانه 
درگير فرهنگ غلطي هستيم كه باعث مي شود همه شرايط 

را منف��ي و عليه خود تلقي كنيم. او ادامه داد: اگر بتوانيم با 
اصالح مديريت و توجه به منابع و تقاضاي داخلي، پول هاي 
سرگردان را كه پيش بيني مي شود حدود 2 هزار ميليارد 
تومان است، جذب توليد كنيم و انگيزه سرمايه گذاري را 
افزايش دهيم، مي توانيم انتظارداشته باشيم با افزايش نرخ 
ارز، ص��ادرات صنايع رونق گيرد. كما اينكه اين فرصت در 
سال 97 به وجود آمد و برخي از صنايع با بهره گيري از اين 
فرصت در حال حاضر بهترين شرايط دوران فعاليت خود را 
مي گذرانند. توليدكنندگان ما بايد در سال جديد كيفيت، 

توليد و توزيع خود را بر مبناي تقاضاي داخلي قرار دهند.

  صنايع با بيشترين ضربه پذيري
اما براي تخمين اثرگذاري تحريم ها بر بخش صنعت، مركز 
پژوهش ها سال هاي 97 و 98 را با توجه به تجربه سال هاي 
9۱ و 92 شبيه سازي كرده اس��ت. بررسي هاي اين مركز 
نشان مي دهد كه بيشترين تاثير بر توليد صنعت، در سال 
اول تحريم رخ مي دهد. اما مي��زان تاثيرگذاري تحريم بر 
صنايع مختلف، متفاوت است. در ميان صنايع عمده اقتصاد 
ايران، »صنعت 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« در 
تجربه قبلي كمتر بوده است. هرچند در سال هاي بعد، با 
توجه به ركود بخش تقاضا، ركود بخش فلزات اساسي نيز 
به تبع ركود بخش ساختمان رخ داده است. در واقع سرعت 

تاثيرگذاري تحريم بر صنايع متفاوت است. صنعت خودرو 
به س��رعت از اين وضعيت متاثر مي شود و صنايع ديگر با 
تاخير از شرايط تحريمي آسيب مي بينند. دليل آن هم به 
كانال هاي اثرگذاري تحريم بازمي گردد. خودروسازي در 
تحريم بالفاصله در تامين كاالهاي واسطه اي مورد نياز توليد 
به مشكل مي خورد. صنايع اين چنيني با سرعت و ميزان 
بيشتري از تحريم آسيب مي بينند. اما صنايع شيميايي به 
دليل محدوديت هاي صادراتي ايجاد شده بيشتر تحت تاثير 

قرار مي گيرند.
از اين رو انتظار كارشناس��ان بر اين است كه در سال پيش 
رو، شاهد افت توليد »صنايع فلزات اساسي«، »كاني هاي 
غيرفلزي« و »صنايع فلزي« باش��يم. از آن س��و، كاهش 
محسوس و فزاينده واردات در 7 ماه ابتدايي سال 97 با توجه 
به تجربه سال 9۱، مي تواند به عنوان شاخصي پيش نگر از 
رشد منفي بخش صنعت در نظر گرفته شود. اما تقريبا همه 
منابع آماري، رشد منفي بخش صنعت در نيمه اول سال 98 
را تاييد مي كنند. براي ادامه راه اما، دو سناريو را مي توان در 
نظر گرفت. سناريوي اول مفروض بر اين نكته است كه تعامل 
ايران با ساير كشورها )به جز امريكا( روند متفاوتي را نسبت 
به تجربه قبلي تحريم رقم بزند. در اين حالت تحريم ها با ابعاد 
كمتر بر صنايع كشور اثر خواهند گذاشت )نيمي از تبعات 
تحريم سال هاي 9۱ و 92( . رشد بخش صنعت در سال 97 
در اين سناريو منفي 2 درصد برآورد مي شود. اما حالت بدتر 
اين است كه تحريم ها با همان ابعاد قبلي صنايع را تحت فشار 

بگذارند. در سناريو دوم بخش صنعت با افت 4.۵ توليد مواجه 
خواهد شد. در صورت ادامه اين سناريوها در سال 98 نيز رشد 

بخش صنعت بين منفي3 تا منفي ۵ حركت خواهد كرد.

  وابستگي »خدمات« به تحريم ها
رشد بخش خدمات وابستگي بااليي به ساير بخش هاي 
اقتصادي دارد. بخش خدمات قبل از سال 9۵، در بازه اعداد 
منفي يا نرخ هاي رشد پاييني بوده است. اما در سال 9۵، 
با افزايشي قابل توجه به 3.6 درصد رسيد. در سال 96 نيز 
رشد بخش خدمات براساس اعالم بانك مركزي 4.4 درصد 
گزارش شده است؛ البته مركز آمار رشد بخش خدمات را 
در سال گذشته 6.8 درصد برآورد كرده است؛ يعني 2.2 
درصد اختالف. برآورد رشد بخش خدمات به سناريوهاي 
مختلف تحريم ه��اي اقتصادي بس��تگي دارد. خدمات 
بازرگاني به عملكرد بخش هاي صنعت، معدن، كشاورزي 
و تجارت خارجي وابسته است. اگر واردات به شدت سال 
9۱ كاهش يابد، بخش بازرگاني مي تواند با رشد منفي 3.9 
درصدي مواجه ش��ود. در بخش خدمات عمومي )دفاع، 
امنيت و نظم عمومي، آموزش و پرورش، بهداشت و…( 
با وجود تحريم هاي نفتي در نيمه دوم سال و تاخير 3 تا 6 
ماهه در دريافت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، 
مخارج اسمي دولت در سال 97 تغيير نكرد. چراكه افزايش 
نرخ ارز و تاثير آن بر درآمد ريالي دولت، مي توانست بخشي از 
كمبودها را جبران كند. با توجه به اين دو نگاه و تحقق حدود 
9۰ درصدي مخارج جاري دولت نس��بت به رقم مصوب 
رشد حدود منفي3 درصدي ارزش افزوده بخش خدمات 
عمومي در سال 97 تحقق يافت. بخش خدمات بطور كلي 
نيز در سال  98 مي تواند در حالت خوش بينانه ۱.۱ درصد 
رشد كند و در حالت بدبينانه )متناسب با صادرات نفتي( 

۰.۵درصد.
اما ارزيابي ها از عملكرد اقتصاد ايران در 6 ماه اول سال 97 
نشان مي دهد عملكرد اقتصاد ملي ضعيف تر از انتظارات 
قبلي بوده است. از طرفي كاهش توليد صنعت به خصوص 
صنايع اصلي )خودروس��ازي و صادرات ميعانات گازي و 
نفت( قابل توجه بوده اس��ت. از طرف ديگر، افزايش سطح 
قيمت ها درحالي كه سطح اسمي برخي مخارج نظير مخارج 
جاري و عمراني دولت و نيز سرمايه گذاري بخش خصوصي 
افزايش چشمگيري نداشته، رشد حقيقي بخش هايي نظير 
ساختمان و خدمات عمومي را در سال97 با كاهش مواجه 
كرده است. اما پيش از اين مركز پژوهش هاي مجلس، با در 
نظر گرفتن همه تهديدها و امكانات و فرصت هاي موجود، 
برنامه اي عملياتي با عن��وان »برنامه فعاالنه ضد تحريم« 
تهيه كرده و در اختيار سياس��ت گذاران ذي ربط قرار داده 
است. برآوردهاي انجام شده مركز پژوهش ها نشان مي دهد 
كه اج��راي برنامه مذك��ور، مي تواند تا 3 درصد در س��ال 
۱398رشد اقتصادي بدون نفت را افزايش دهد. به عبارت 
ديگر بطور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابير فعال سياس��تي، 
رش��د اقتصادي بدون نفت را در سال جاري و سال ۱398 

مي تواند مثبت كند.

تعادل|
بررسي آمار تجارت خارجي بخش كشاورزي و صنايع 
غذايي در ۱۱ ماهه نخس��ت سال ۱397 نشان مي دهد 
كه در اين دوره زماني ارزش صادرات اين بخش نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، يك درصد و نسبت به متوسط 
صادرات اين محصوالت در سال هاي برنامه پنجم توسعه 
7.2 درصد رش��د دارد. اقالم عمده صادراتي نيز شامل 
»انواع ميوه هاي درختي«، »انواع سبزيجات و محصوالت 
جاليزي«، »شير و فرآورده هاي آن«، »زعفران« و »ماهي و 
ميگو« بوده است و عمدتا به كشورهاي »عراق، افغانستان، 
امارات متحده عربي، پاكستان، فدراسيون روسيه، تركيه، 
ويتنام، تركمنستان و آلمان« صادر شده است. از آنسو، در 
۱۱ ماهه سال 97 جمعاً ۱۰ هزار و 4۰۵ تن »ماشين آالت 
و ادوات كشاورزي« با ارزش 3۱ ميليون و 33 هزار دالر 
صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 96، از نظر 
وزن 42 درص��د و از نظ��ر ارزش ۱3.۵ درص��د افزايش 

داشته است.

  رشد صادرات
در ۱۱ ماهه منتهي به بهمن سال ۱397، مقدار صادرات 
محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي 6 ميليون 38۱ 
هزار تن و به ارزش ۵ ميليارد و 8۵4 ميليون دالر بود كه از 
نظر وزن 6 درصد و از نظر ارزش ۱4.۵ درصد كل صادرات 
كاالهاي غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است. 
ارزش صادرات بخش كش��اورزي و غذايي در اين دوره 
زماني نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱ درصد و 
در مقايسه با متوسط صادرات در سال هاي برنامه پنجم 

توسعه 7.2 درصد افزايش دارد.

بنابر گزارش مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و 
آب اتاق ايران، اقالم عمده صادرات محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذايي شامل »انواع ميوه هاي درختي« به ارزش 
يك ميلي��ارد و 34۰ ميليون دالر با س��هم 23 درصد، 
»انواع س��بزيجات و محصوالت جاليزي« به ارزش يك 
ميليارد و ۱8۵ ميليون دالر با سهم 2۰.4 درصد، »شير 
و فرآورده هاي آن« به ارزش ۵۵۵ ميليون دالر با س��هم 
9.۵ درصد، »زعفران« با ارزش 3۱9.2 ميليون دالر و با 
سهم ۵.۵ درصد و »ماهي و ميگو« به ارزش 297 ميليون 
دالر با سهم ۵.۱ درصد از كل ارزش صادرات محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي بوده است. بيشترين مقصد 
صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي نيز از نظر 
ارزش به كش��ورهاي »عراق، افغانستان، امارات متحده 
عربي، پاكس��تان، فدراسيون روس��يه، تركيه، ويتنام، 
تركمنستان و آلمان« صورت گرفته كه درمجموع 8۰ 
درصد كل ارزش صادرات بخش كشاورزي كشورمان را 
به خود اختصاص داده اند. متوسط قيمت هر تن كاالهاي 
صادراتي بخش كشاورزي 922 دالر بوده كه در مقايسه با 
متوسط قيمت هر تن كاالهاي صادراتي غيرنفتي كشور 
)378 دالر( ۱44 درصد بيش��تر اس��ت. متوسط ارزش 
گمركي هر دالر محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي 
صادراتي در ۱۱ ماهه سال97 بالغ بر ۵6 هزار و 778 ريال 
و متوسط كل صادرات غيرنفتي كشور ۵4 هزار و 9۵۰ 

ريال بوده است.

  افزايش واردات در سال 97
در ۱۱ ماه��ه س��ال 97، مق��دار واردات محص��والت 
كشاورزي و صنايع غذايي به ايران نيز ۱8 ميليون و ۱69 

هزار تن با ارزش 9 ميليارد و 447 ميليون دالر بوده كه 
به ترتيب از نظر وزن 62.8 درصد و از نظر ارزش 24.۵ 
درصد كل واردات كشور را شامل مي شود. ارزش واردات 
در اين مدت 2.3 درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل 
و درمجموع نيز ۱۱.۱ درصد كمتر از ميانگين سال هاي 
برنامه پنجم توس��عه بوده اس��ت. اقالم عمده وارداتي 
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي در ۱۱ ماهه سال 
97، شامل »ذرت« به ارزش يك ميليارد و 893 ميليون 
دالر با س��هم 2۰ درصد، »برنج« به ارزش يك ميليارد 
و 3۵۰ ميليون دالر با سهم ۱4.3 درصد، »دانه سويا« 
به ارزش يك ميليارد و 86 ميليون دالر با س��هم ۱۱.۵ 
درصد، »روغن نباتي« ب��ه ارزش 882 ميليون دالر با 
سهم 9.3 درصد، »گوشت قرمز« به ارزش 683 ميليون 
دالر با س��هم 7.2 درصد، »كنجاله دانه هاي روغني« 
به ارزش ۵۵7 ميليون دالر با س��هم ۵.9 درصد، »جو« 
به ارزش ۵36 ميليون دالر با سهم ۵.7 درصد و »انواع 
ميوه« به ارزش 364 ميليون دالر با سهم 3.9 درصد از 
كل ارزش واردات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي 
بوده كه درمجموع حدود 78 درصد ارزش واردات بخش 
كشاورزي را شامل مي ش��وند. متوسط قيمت هر تن 
كاالهاي وارداتي بخش كش��اورزي در ۱۱ ماهه سال 
جاري، ۵2۰ دالر است، كه در مقايسه با متوسط قيمت 
هر تن كاالهاي وارداتي كل كشور )۱33۱ دالر( حدود 
6۱ درصد كمتر است. متوسط ارزش گمركي هر دالر 
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي وارداتي 4۱ هزار 
و 84۱ ريال و متوسط واردات كش��ور 4۱ هزار و 6۱3 

ريال بوده است.
كش��ورهاي عمده طرف معامله از نظ��ر ارزش واردات 

محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي از آنها به ترتيب 
شامل »امارات متحده عربي 89۰، هند 797، هلند 742، 
سوييس 734، انگلستان 72۵، سنگاپور 663، فدراسيون 
روس��يه ۵2۵، تركيه 499، برزي��ل 38۱، آلمان 22۱ و 
پاكستان ۱۵2 ميليون دالر« بوده كه در مجموع 67 درصد 
كل ارزش واردات كشورمان را به خود اختصاص داده اند.

تراز تجاري محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي در ۱۱ 
ماهه سال 97، منفي 3 ميليارد و 64۱ ميليون دالر بوده 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.۱ درصد بهبود يافته 
است )ارزش صادرات ۱ درصد و ارزش واردات 2.3 درصد 
كاهش داشته اس��ت( . همچنين كسري تراز تجاري ۱ 
ماهه سال 97 نسبت به ميانگين سال هاي برنامه پنجم 
)منفي ۵ ميليارد و 2۱4 ميليون دالر(، حدود 3۰.2 درصد 

بهبود داشته است.

  ماشين آالت و ادوات كشاورزي
در ۱۱ ماهه س��ال ۱397، مقادير »ادوات كاش��ت و 
داش��ت«، »كمباين ها« و دس��تگاه هاي برداشت« و 

»تراكتورهاي كشاورزي« جمعًا به وزن ۱۰ هزار و 73 
تن به ارزش ۵8 ميليون و ۱79 هزار دالر وارد كش��ور 
شده كه نسبت به مدت مشابه سال 96 به ترتيب ۵7 
درصد و ۵2 درصد كاهش نش��ان مي دهد. دراين بين 
از نظر مقدار »ادوات كاش��ت و داش��ت« با ۵۵ درصد، 
»كمباين ها و دستگاه هاي برداش��ت« با ۵2 درصد و 
»تراكتورهاي كش��اورزي« با 64 درصد كاهش روبرو 
بوده است. در ۱۱ ماهه سال 97 جمعًا ۱۰ هزار و 4۰۵ 
تن ماشين آالت و ادوات كشاورزي با ارزش 3۱ ميليون 
و 33 هزار دالر صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه 
س��ال قبل، از نظر وزن 42 درصد و از نظر ارزش ۱3.۵ 
درصد افزايش داشته است و اين افزايش غالبًا مربوط به 
ادوات كاشت، داشت و سپس تراكتورهاي كشاورزي 
بوده است. از ديگرسو اما، طي پنج ماه گذشته از سال 
آبي 98-۱397 ميزان بارندگي ۱84.4 ميلي متر بوده 
كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل ۱88 درصد و 
در مقايسه با دوره هاي مشابه ۵۰ سال اخير 34 درصد 

افزايش داشته است.

يك عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است براي تأمين نيازهاي 
مردم و كاهش قيمت كاالهاي اساسي، بايد داده هاي مصرفي 
خانوار لحاظ شود و تصميم هاي جزيره اي راه به جايي نخواهد 
برد. جمشيد عدالتيان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: علم 
اقتصاد و تجربه هاي موفق به ما نش��ان مي دهند كه براي 
رسيدن به اهداف مدنظر در مديريت بازار كاالهاي اساسي 
بايد داده ها را در يك فرايند دقيق و گسترده بررسي كرده 
و در نهايت در رابطه با آن تصميم گي��ري كرد. او ادامه داد: 
آنچه در ماه هاي گذشته اتفاق افتاده نيز به درستي صحت 

اين موضوع را نش��ان مي دهد. دولت در ابتدا تالش كرد با 
گروه بندي كاالها، تعدادي از آنها را اساس��ي اعالم كرده و 
براي اين گروه ارز ارزان قيمت در نظر گرفت، در عمل اما اين 
سياست به جايي نرسيد زيرا از يك سو ميزان نياز دقيق به 
اين كاالها مشخص نبود و از سوي ديگر به تناسب خانوار، 
نيازها متفاوت خواهد بود و نمي توان تمام آن را پوشش داد. 
اين اقتصاددان با بيان اينكه ب��راي مديريت بازار كاالهاي 
اساسي بايد ابتدا نيازها را پوش��ش داد، تاكيد كرد: اينكه 
ما بدانيم خانواده ها چه نيازهاي دقيقي دارند و چگونگي 

دسترسي به اين كاالها را مشخص كنيم قطعًا روشي بهتر 
از تجربه اينچنيني است كه در دهه هاي گذشته بارها به آن 

رجوع كرده و شكست خورده ايم.
عدالتيان درب��اره تصميم اخير مبني ب��ر اختصاص ارز 
نيمايي به گوشت هاي وارداتي به جاي ارز 42۰۰ توماني 
نيز گفت: اين روش حاكي از آن اس��ت كه بار ديگر شيوه 
ارز چند نرخي به شكست انجاميده و دولت بار ديگر مسير 
س��ابق را طي مي كند. فعاًل ارز نيمايي مطرح است و بعد 
از آن احتمااًل ارز آزاد در دستور كار قرار مي گيرد. به اين 

ترتيب قيمت كاال پايين نيام��ده و در عمل تنها جامعه 
مصرفي با اين نرخ ها كنار مي آيند. او با مطرح كردن اين 
سوال كه با افزايش قيمت گوشت، چه تغييري در ميزان 
مصرف اين كاال به وجود آمد؟ اظهار كرد: اينكه ما معتقديم 
دولت بايد از فرايند قيمت گذاري كن��ار رفته و بازار اين 
چارچوب را تعريف كند به دليل همين عدم ش��فافيت 
است. اگر قيمت گوشت از 4۰ هزار تومان در هر كيلو به 
بيش از ۱۰۰ هزار تومان رسيده، بايد يك آمار دقيق ارايه 
شود كه اين افزايش قيمت چه تأثيري بر ميزان تقاضاي 

موجود در بازار گذاشته است. اين عضو اتاق بازرگاني ايران 
ادامه داد: اينكه مي گوييم قيمت ها باال رفته اما همچنان 
تقاضا به روال سابق ادامه دارد يعني بازار را نشناخته ايم 
زيرا نمي شود هم با افزايش قيمت تقاضا كم شود هم ما 
براساس تقاضاي س��ابق، توزيع ارز و كاال داشته باشيم و 
در نهايت قيمت ها نيز باال بماند. ما انجمن هاي حمايت از 
مصرف كننده قدرتمندي نيز نداريم كه خواسته ها را بطور 
دقيق ارايه كنند و نتيجه اين فرايند سردرگمي امروز در 

سياست هاي اجرايي است.

 Thu. Apr11. 2019  پنج شنبه   22 فروردين 1398   5 شعبان 1440  سال پنجم    شماره   1352 

ارايه بسته »حمايت از اصناف« 
به دولت 

ايس�نا| نايب ريي��س ات��اق اصناف اي��ران از 
اراي��ه كمك هاي يارانه اي ب��ه واحدهاي صنفي 
سيل زده در راستاي پرداخت حق بيمه كارگري 
و كارفرمايي خبر داد و گفت: بس��ته حمايتي از 
اصناف سيل زده براي بررسي در هيات دولت از 
س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت 
ارايه شده است. مجتبي صفايي اظهار كرد: اتاق 
اصناف ايران با همكاري وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، آمار و اطالعات واحدهاي آسيب ديده را 
تهيه و در اختيار هيات دولت قرار داده تا در جلسه 
آينده هيات دولت در زمينه كمك رساني و رفع 
مشكالت واحدهاي صنفي تصميمات الزم اتخاذ 
شود. او يادآور شد: در بسته پيشنهادي اتاق اصناف 
كه با همكاري وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
تهيه شده است، به موضوعاتي همچون تعيين 
تسهيالت و مبالغ بالعوض، پرداخت حق بيمه 
و بازپرداخت تسهيالت گذشته اشاره شده است.

صفايي بيان كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با سازمان تأمين اجتماعي صحبت هايي داشته 
تا واحده��اي صنفي كه حق بيمه مي پرداختند 
و در ش��رايط فعلي توان انجام اين مهم را ندارند، 
به ص��ورت يارانه كمك هايي ب��راي مدت زمان 
مشخصي دريافت كنند. او با بيان اينكه تصميماتي 
در زمينه بازپرداخت وام هاي گذشته واحدهاي 
صنفي و مسكوني س��يل زده اتخاذ شده است، 
گفت: طي بررس��ي هاي به عمل آم��ده به نظر 
مي رسد دولت تسهيالتي را كه براي زلزله زدگان 
كرمانشاه در نظر گرفته است براي سيل زدگان 

سال جاري نيز در نظر بگيرد.

 كاهش قيمت تخم مرغ 
به  كيلويي۵۸۰۰تومان 

مهر| دبيركل كانون سراس��ري مرغ تخم گذار 
ايران، با اش��اره به كاهش قيمت شديد تخم مرغ 
گفت: روزانه ٢٠٠ تن تخم مرغ مازاد در كش��ور 
داريم. س��يدفرزاد طالكش با اش��اره به كاهش 
قيمت تخم مرغ در بازار اظهار كرد: در حال حاضر 
ميانگين قيمت ه��ر كيلوگ��رم تخم مرغ درب 
مرغداري به ۵.8۰۰ تومان رس��يده در حالي كه 
قيمت تمام ش��ده توليد اين محص��ول 7.8۰۰ 
تومان اس��ت، بنابراين هر كيلوگرم تخم مرغ 2 
هزار تومان زير قيمت تمام شده، عرضه مي شود. 
او افزود: توزيع نهاده هاي دامي كه قرار بود از سوي 
شركت پشتيباني امور دام و سازمان هاي جهاد 
كشاورزي اس��تان ها مديريت شود، هنوز انجام 
نشده و با وجود آنكه به ميزان كافي نهاده در كشور 
وجود دارد، قيمت ها به شدت افزايش يافته است.

دبيركل كانون سراسري مرغ تخم گذار كشور 
اضافه كرد: اكثر مرغداران براي تأمين نهاده هاي 
مورد ني��از خود، با مش��كل مواجه هس��تند و 
مجبورند نهاده هاي مورد نيازشان را از بازار آزاد 
تأمين كنند؛ ضم��ن اينكه در بازار آزاد نهاده به 
مي��زان زياد وجود دارد كه اين نش��ان مي دهد 
مش��كل در توزيع اين نهاده ها است. طالكش 
قيمت هر كيلوگرم سويا را در بازار آزاد حدود ۵ 
هزار تومان و قيمت هر كيلوگرم ذرت را حدود 
۱.8۰۰ تومان اعالم و اضافه كرد: اين يك چالش 
بس��يار جدي براي صنعت طيور كش��ور است؛ 
ضمن اينكه ما روزانه حدود 2۰۰ تن تخم مرغ 
مازاد داريم كه با توج��ه به ممنوعيت صادرات 
نمي دانيم با اين محصول مازاد چه كنيم. او افزود: 
با توجه به نزديك بودن فصل گرما و ماه مبارك 
رمضان، تقاضا براي تخم مرغ كاهش مي يابد و 
اگر اجازه صادرات ندهند، ش��رايط بدتر خواهد 
شد. طالكش درباره حل مشكل نهاده هاي دامي، 
با بيان اينكه نهاده به ميزان كافي در بازار وجود 
دارد، تصريح كرد: توزيع اين نهاده ها مشكل دارد. 
تمام نهاده ها ارز دولتي دريافت مي كنند و نبايد 

با اين نرخ عرضه شوند.

خسارت 11۰ ميليارد توماني 
به صنعت مازندران

ايسنا| در حادثه وقوع سيل اخير در مازندران 
۱۱۰ ميليارد تومان به واحدهاي صنعتي، معدني 
و صنفي مازندران خس��ارت وارد ش��د. رييس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعالم 
اين خبر افزود: 3۰ واحد صنعتي، 2 هزار واحد 
صنفي، ۵ واحد معدني، يك هزار واحد قاليبافي 
و تأسيسات 6 شهرك صنعتي استان متحمل 
خس��ارت از ناحيه سيل اخير ش��ده اند. محمد 
محمدپور عمران در ادام��ه به حضور كاركنان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت از همان دقايق 
اوليه وقوع سيل در مناطق حادثه ديده خبر داد و 
گفت: ارسال ده ها تن كمك هاي فوريت دار نظير 
آب معدني، نان و مواد غذايي، توزيع گس��ترده 
اقالم تنظيم بازاري نظير گوش��ت قرمز، مرغ، 
شكر، ارس��ال محموله هاي مصالح ساختماني 
)س��نگ شكسته، ش��ن و ماسه( گوش��ه اي از 

اقدامات انجام شده است.
او ادامه داد: در اين مدت با اس��تفاده از تجهيزات 
و ماش��ين آالت معادن محورهاي اصلي و فرعي 
كه دچار خسارت شده بازگشايي و براي اليروبي 
و خروج آب از معابر و مناطق روستايي استفاده 
شده است. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
مازندران با اشاره به اعزام تيم هاي رايگان خدماتي 
جهت تعميرات ل��وازم خانگي منازل به مناطق 
س��يل زده تصريح كرد: در كن��ار كمك به مردم 
سيل زده مازندران چندين محموله مواد غذايي 
و مصالح ساختماني به استان گلستان و اعزام يك 
كاميون حاوي 3۰ هزار عدد كيسه جهت استفاده 
در ديواره هاي مهار سيل به استان خوزستان نيز 

ارسال شده است.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

گزارش ماه مارس سازمان كشورهاي توليد كننده نفت خام منتشر شد

درپي نزديك شدن به پايان مهلت معافيت هاي نفتي امريكا؛

ژاپن براي ادامه واردات نفت از ايران مصر است 
روز سه شنبه نرخ طالي سياه در مرز بشكه اي 71 دالر جابه جا مي شد

رشد قيمت نفت زير فشار افت مصرف سوخت

توليد اوپك لب به لب با 30 ميليون بشكه در روز 

ايرنا| يك مقام ژاپني روز چهارشللنبه با اعللام اينكه تحريم هاي 
اقتصادي امريكا عليه ايران نبايد بر ثبات تامين انرژي كشورش تاثير 
منفللي بگذارد، تاكيد كرد كه ژاپن هرگز از حق قانوني تامين انرژي 
خود كوتاه نمي آيد و همچنان به مذاكرات با امريكا براي نيل به هدف 

ادامه مي دهد.
اين مقام ژاپني كه خواسللت نامش فاش نشود در گفت وگو با پايگاه 
امريكايي اخبار انرژي جهان »اس پي گلوبال« گفت كه دور نخست 
اين مذاكرات روز دوشنبه در حالي پايان يافت كه ژاپن همچنان بر 
حفظ روند تامين انرژي خود از ايران اصرار دارد و تاش خواهد كرد 

به هر نحو ممكن به اين خواسته خود برسد.
اين مقام ژاپني افزود: روز دوشنبه هيروشي اوكا، دستيار و مديركل 
امور خاورميانه و آفريقاي وزارت خارجه ژاپن و ساندرا كوودكيرك، 
دسللتيار و معاون اداره منابع انرژي وزارت امريكا همراه با چند مقام 
ديگر ژاپني از وزارت اقتصاد، بازرگاني و صنايع و وزارت انرژي امريكا 
مذاكرات مفصلي را در خصوص تداوم خريد نفت ژاپن از ايران داشتند 
و قرار است اين مذاكرات براي نيل به نتيجه بهتر به زودي ادامه يابد.

براساس اين گزارش، مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا روز دوشنبه 
در يك كنفرانس خبري بدون اينكه مشخص كند از اينكه آيا امريكا 
همچنان قصد دارد معافيت هاي خريد نفتي براي 8 كشللور اصلي 
خريللدار نفت ايران را تمديد كند، گفت كلله دولت امريكا در موعد 

مقتضي در اين باره تصميم خواهد گرفت.
سوم فروردين بود كه تاكاشي تسوكيوكا رييس اتحاديه نفت ژاپن 
موسللوم به »پي آ جي« گفللت: پااليشللگاه ها و وارد كنندگان نفت 
اين كشللور به دنبال تمديللد معافيت براي اسللتمرار خريد نفت از 

ايران هسللتند و همچنان به رايزني هاي خود در اين خصوص ادامه 
مي دهند.

وي گفته بود كه ايللن اتحاديه با تمام توان از تاش هاي دولت براي 
گرفتن معافيت پس از ماه آوريللل براي خريد نفت از ايران حمايت 
مي كند و پااليشگاه هاي نفتي از دولت خواسته اند تاش كند تا آنها 

بتوانند خريدها را از ايران ادامه دهند.
منابع مطلع از وزارت صنعت ژاپن گفته اند كه مقام هاي ژاپني به امريكا 
تاكيد كرده اند كه نبايد تحريم هاي اين كشور بر ثبات تامين انرژي اين 
كشور تاثير منفي بگذارد و فعاليت پااليشگاه هاي ژاپني را مختل كند.

مقام ژاپني درباره بيمه نفتكش هايي كه نفت را از ايران به اين كشور 
وارد مي كنند نيللز گفت كه در حال حاضللر در انتظار اعام تمديد 

معافيت هستيم و بعدا در اين باره اطاع رساني خواهد شد.

ايسنا| قيمت نفت روز چهارشنبه تحت تاثير توافق كاهش توليد 
اوپك و تحريم هاي امريكا عليه ايران و ونزوئا تغيير چنداني نداشت، 
اما انتظارات براي كندي رشللد اقتصادي و افت مصرف سللوخت، 

قيمت ها را با فشارهاي كاهشي روبرو كرد.
بهاي معامات آتي نفت برنت با دو سللنت كاهش نسبت به قيمت 

نهايي روز سه شنبه، به ۷۰ دالر و 59 سنت در هر بشكه رسيد.
بهللاي معامات آتي وسللت تگزاس اينترمديت امريكا با 9 سللنت 
افزايش نسبت به روز گذشته، به ۶۴ دالر و 9 سنت در هر بشكه رسيد.

هر دو قيمت پايه روز سه شللنبه به باالترين حد در پنج ماه گذشته 
صعود كرده بودند، اما تحت تأثير نگراني ها نسبت به دورنماي اقتصاد 

جهاني، عقب نشستند.
اوپك و سللاير توليدكنندگان غيراوپك كه در رأس آنها روسيه قرار 
دارد، با هدف تقويت قيمت ها توافق كرده اند توليدشان را از اول ژانويه 
به مدت شللش ماه به ميزان يك ميليون و 2۰۰ هزار بشللكه در روز 
محدود كنند. بهاي نفت برنت ۴۰ درصد و وست تگزاس اينترمديت 

۳۰ درصد از ابتداي سال 2۰۱9 تاكنون رشد كرده است.
تحليلگران بانك ING هلند در يادداشتي نوشتند: بازار نفت جهاني 
به مدد توافق كاهش توليد اوپك پاس به سوي تعادل باز مي گردد. 
توليد نفت اوپك از سطح اكتبر يك ميليون و 98۰ هزار بشكه در روز 
كاهش پيدا كرده است. اين كاهش تنها به دليل محدوديت عرضه 
داوطلبانه از سللوي اين گروه نبوده، بلكه تحريم هاي امريكا نيز در 

آنها نقش داشته است.
گروه بانكي ANZ روز چهارشنبه پيش بيني كرد: قيمت نفت برنت 

تا مرز ۷9 دالر در هر بشكه پيش خواهد رفت.

با وجود كاهش توليد اوپك و تحريم هاي امريكا عليه برخي اعضاي 
اين سازما، ن همه مناطق با محدوديت عرضه مواجه نيستند. توليد 
نفت امريكا از اوايل سال 2۰۱8 بيش از 2 ميليون بشكه در روز رشد 

كرده و به ۱2 ميليون و 2۰۰ هزار بشكه در روز رسيده است.
آمار موسسلله امريكن پتروليوم نشان داد: ذخاير نفت اين كشور در 
هفته منتهي به پنجم آوريل ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار بشكه افزايش پيدا 

كرده و به ۴55 ميليون و 8۰۰ هزار بشكه رسيده است.
بر اساس گزارش رويترز، در بخش عرضه اين نگراني وجود دارد كه 
كندي رشد اقتصادي به زودي به مصرف سوخت آسيب خواهد زد. 
صنللدوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود هشللدار داد: 
اقتصاد جهاني بيش از آنچه پيش بيني شده بود كند شده و ممكن 

است يك ركود شديد در پيش باشد.

بخشي از خط لوله اتيلن غرب از گاز تخليه شد 

توقف موقت توليد در برخي از توليدكنندگان پلي اتيلن 
گروه انرژي| 

اخبار رسيده به »تعادل« حكايت از آن دارد كه خط 
لوله اتيلن غرب در قسللمت لرستان و كرمانشاه به 
دليل رانش زمين پس از سياب دچار انفجار شده 
اسللت، گاز درون اين خط لوله در اين قسمت ها از 
ديروز تخليه و به همين خاطر پتروشيمي هاي زير 
مجموعلله هلدينگ باختر كه اغلللب توليدكننده 
پلي اتيلن هستند توليد خود را موقتا قطع كرده اند. 
احمدپوركرمي مسوول روابط عمومي پتروشيمي 
لرستان از زيرمجموعه هاي پتروشيمي باختر البته 
به »تعادل« مي گويد كلله به دليل اينكه پلي اتيلن 
كافي در انبار اين واحدهاي توليدي وجود دارد بازار 

با كمبود پلي اتيلن روبرو نخواهد شد. 
طرح »خللط لوله اتيلن غرب« به يللك خط لوله و 
مجموعه اي از كارخانه هاي پتروشلليمي در غرب 
ايران اتاق مي شللود. اين طللرح اوايل دهه 8۰ و با 
هدف انتقللال گاز توليدي در عسلللويه به مناطق 
غربي ايران و ايجاد اشتغال در اين مناطق از طريق 
احداث واحدهاي پتروشيمي كه خوراك آنها اتيلن 
است و الفين و پلي اتيلن توليد مي كنند مطرح شد.

۱۷ فرورديللن ماه بود كلله خبرگزاري ها به نقل از 

منابع محلي نوشتند كه انفجاري مهيب در حوالي 
بخش سللرفيروزآباد به سمت بوژان رخ داده است. 
سللرفيروزآباد نام دهسللتاني در بخش فيروزآباد 
شهرستان كرمانشاه، در اسللتان كرمانشاه، بوژان 
نيز از دهستان هاي آن منطقه است كه درخت هاي 
بلوط آن بسيار معروف است. در ادامه خبرگزاري ها 
به نقل از فضل اهلل رنجبر فرماندار كرمانشاه نوشتند 
كه صداي انفجار مربوط به بخشي از خط لوله اتيلن 

غرب بوده است كه از اين منطقه مي گذرد.
در آن زمللان رنجبر عنوان كللرد كه در حال حاضر 
طبق گفته هاي دهيار فلكه اصلي بسللته شللده و 
نيرو هاي شركت گاز در منطقه هستند و اصلي براي 
اطفا حريق در منطقه حضور دارند كه كار هاي الزم 

جهت خاموش كردن آتش را انجام دهند.
پيگيري هاي »تعادل« در اداملله اما حكايت از آن 
دارد كه ماجراي انفجار در بخش هايي از خط لوله 
اتيلن غرب به همين جا ختم نشللده اسللت. طبق 
اطاعات رسيده اين خط لوله در بخش لرستان نيز 
با انفجارهايي روبرو شده كه در نهايت ديروز تصميم 
گرفته شد كه براي اصاح و تعميرات فعا خط لوله 

از اتيلن تخليه شود.

اين اتفاق واحدهاي زير مجموعه پتروشيمي باختر 
را كه در اين بخش از مسير خط لوله اتيلن غرب قرار 
دارد مجبور كرده تا واحدهاي خود را فعا به حالت 

متوقف در بياورند. 
مجتمع هاي پتروشيمي كاويان، پليمر كرمانشاه، 
پتروشيمي لرستان، پتروشيمي مهاباد و پتروشيمي 
كردسللتان از مجموعه هايي هسللتند كه به دليل 
بررسي وضعيت خط لوله اتيلن غرب فعا توليد را 

متوقف كرده اند. 
كاويان توليد كننده اتيلن اسللت كه وظيفه تامين 
خوراك اتيلن ديگر واحدهاي توليدي پتروشيمي 
باختر را دارد، پليمر كرمانشاه توليد كننده پلي اتيلن 
سنگين اسللت كه در مصارف پاستيك مانند لوله 
كاربرد دارد، پتروشيمي لرستان هم پلي اتيلن سبك 
و هم پلي اتيلن سنگين توليد مي كند، پتروشيمي 
مهاباد توليد كننده بوتن، پلي اتيلن سبك و سنگين 
اسللت و همچنين يوتيليتي نيز بلله ديگر واحدها 

ارايه مي كند.
 پتروشيمي كردستان نيز در بخشي از خود از خط 
لوله اتيلللن غرب اتيلن دريافت كللرده و در بخش 
ديگري از پتروشيمي تبريز يا ايام پروپيلن دريافت 

مي كند كه با توجلله به اتفاق اخير دريافت اتيلن از 
خط لوله موقتا متوقف شده است. 

احمد پوركرمي مسوول روابط عمومي پتروشيمي 
لرسللتان اما به »تعللادل« مي گويد كلله انبارها از 
پلي اتيلن پر است و در نتيجه بازار با كمبود پلي اتيلن 

روبرو نخواهد شد. 
قيمت پلي اتيلن در انواع سللبك و سللنگينش در 
روزهاي پاياني اسللفند 9۶ منتهي به 25 اسفند با 
افزايش روبرو شللده بود. در ادامه قيمت ها تثبيت 
شللدند اما از ۱8 فروردين روندي كاهشللي را آغاز 

كردند.
طبللق اخبار واصللله نيروهاي شللركت »مديريت 
توسعه صنايع پتروشلليمي« كه مجري خط لوله 
اتيلن غرب هسللتند از ديروز راهي قسللمت هاي 
 مسللاله دار اين خط لوله شللده اند تا بلله اصاح آن

 بپردازند. 
نكته جالب توجهي كه در مورد نقطه نخسللتي كه 
خبر انفجار خللط لوله اتيلن غرب در آن منتشللر 
شد به چشللم مي خورد اين اسللت كه پيشتر مهر 
ماه سللال ۱۳9۷ خبرگزاري ايرنا در گزارشللي به 
اين پرداخته بود كه سللاكنان بوژان دست به قطع 

كللردن درختان بلللوط اين منطقه بللراي فروش 
زغال آن مي زنند. در اين گزارش به نقل از پاسللگاه 
ويژه حفاظللت اداره منابع طبيعللي و آبخيزداري 
شهرستان كرمانشاه عنوان شده بود كه از دي ماه 
9۶ تا مهر 9۷ تعداد هزار و 858 اصله درخت و نهال 
 بلوط در جنگل هاي شهرسللتان كرمانشللاه قطع

 شده است. 
پيشتر مجيد اسللحاقي كارشناس جنگل به ايسنا 
گفته بود كه جنگل يك مجموعه پوشيده از گياهان 
است كه به دليل دارا بودن اليه هاي مختلف ارتفاعي 
از جمله علفي، درخچه اي و درختان انبوه كه به آن 
اشكوب بندي گفته مي شود، در زمان بارندگي هر 
كدام از اين اليه ها، بخشي از باران را جذب مي كند.

او درباره درختاني در مقابل سيل مقاوم تر هستند، 
اظهار كرد: مهم ترين ركني كه درختان مي توانند 
در مقابل سلليل مقاومت كنند داشتن ريشه هاي 

عميق است. 
بلوط يكي از درختان با ريشه عميق است كه احتماال 
شمار بيشتر آن در مناطقي كه امروز سياب موجب 
رانش زمين در آنها و انفجار در خط لوله اتيلن غرب 
شده است مي توانست آسيب ماجرا را كمتر كند. 

گروه انرژي| نادي صبوري| فرداد احمدي |
س�ومين گ�زارش ماهانه اوپك در س�ال 2019 
مي�الدي كه حاوي اطالع�ات و داده هاي توليد 
و تقاض�ا و عرضه نفت خام در ماه مارس اس�ت 
عصر ديروز منتشر ش�د. اين گزارش حاكي از 
افت بيش از 500 هزار بشكه اي توليد نفت خام 
اوپك در اين ماه اس�ت كه توليد اوپك را با 30 
ميليون بشكه لب به لب كرده است. توليد نفت 
خام ايران نيز در اين ماه 28 هزار بشكه در روز 

كاهش يافته است. 

بلله گزارش »تعللادل« به نقل از اوپللك در ماه مارس 
2۰۱9، سبد مرجع اوپك )ORB( با 2 دالر و 5۴ سنت 
يا ۴ درصد رشد قيمت ماهانه، به قيمت ۶۶ دالر و ۳۷ 
سنت در هر بشكه رسيد. در اين ماه توافق كشورهاي 
عضو اوپك و شللركاي غيرعضو آن براي بازگرداندن 
ثبات به بازار جهاني نفت در حال تقويت بنيان بازار و 
ترميم حس بي اعتمادي آن بود كه بر رشد بهاي نفت 

خام تاثير داشت. 
قيمت معامات آتي نفت خللام در ماه مارس افزايش 
يافت و در هر دو شاخص نفتي برنت و دبليوتي آي به 
خاطر عدم اطمينان از چشم انداز عرضه نفت در چندين 
منطقه جهان، به باالترين حد خود از ماه اكتبر گذشته 
رسيدند. شللاخص جهاني نفت برنت بطور ميانگين 
2 دالر و ۶۰ سللنت يا ۴ درصد رشللد ماهانه داشت و 
به ۶۷ دالر و ۳ سللنت در هر بشللكه رسيد و شاخص 
نفتي وست تگزاس امريكا نيز ۳ دالر و ۱9 سنت يا 5.8 
درصد رشد ماهانه داشت و به 58 دالر و ۱۷ سنت در 

هر بشكه رسيد.
با وجود اين، در مقايسه سللال به سال، شاخص نفت 
برنت در موقع مشابه سال گذشته ۳ دالر و ۴۰ سنت 
يا 5.۱ درصد كمتر از حاال و با ۶۳ دالر و 8۳ سللنت در 
هر بشكه معامله مي شد. شاخص دبليوتي آي نيز سال 
گذشته نسبت به حاال ۷ دالر و 99 سنت يا ۱2.۷ كمتر 
بود با و رقم 5۴ دالر و 9۰ سللنت در هر بشكه خريد و 
فروش مي شد. ساختار قيمتي شاخص نفت برنت در 
وضعيت بك وارديشن قرار گرفته است، ساختار قيمت 
شاخص دبليوتي آي در وضعيت كنتانگو باقي مانده و 

شاخص DME عمان به بك وارديشن قابل توجهي 
ادامه مي دهد. صندوق هاي سللرمايه گذاري و ديگر 
مديران مالي عاوه بر باالبردن موقعيت صعودي خود 
در هر دو شاخص نفتي برنت و دبليوتي آي، به باالترين 

سطح از اكتبر سال 2۰۱8 رسيدند. 

   اقتصاد جهاني
پيش بيني رشللد اقتصللادي جهان بللر تخمين ۳.۶ 
درصد براي سللال 2۰۱8 باقي ماند، در حالي كه اين 
پيش بيني براي سال 2۰۱9 تجديد نظر شد و با كمي 
كاهش به نسللبت پيش بيني ۳.۳ درصدي ماه قبل، 
۳.2 درصد تخمين زده شللد. تجديدنظر اصلي براي 
اقتصاد كشورهاي عضو سللازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي )OECD( انجام شد. رشد اقتصادي سال 
2۰۱8 ايللاالت متحده امريكا بدون تغيير به نسللبت 
تخمين پيشين همان 2.9 درصد باقي ماند، اما براي 
سال 2۰۱9 رشللد اقتصادي اين كشور از 2.5 درصد 
به 2.۴ درصد تجديدنظر شللد. رشللد اقتصادي سال 
2۰۱8 منطقه اروپا نيز همان ۱.8 درصد باقي ماند، در 
حالي كه براي سال 2۰۱9، از ۱.۳ درصد به ۱.2 درصد 
كاهش يافت. به همين ترتيب، رشد جي دي پي ژاپن 

در مقايسه با ۰.8 درصد سال 2۰۱8، براي سال 2۰۱9 
از ۰.۷ درصد به ۰.۶ درصد تجديدنظر شد

در اقتصاد كشللورهاي غيرعضو سللازمان همكاري و 
توسللعه اقتصادي )OECD(، پيش بيني هاي اصلي 
بللراي سللال هاي 2۰۱8 و 2۰۱9 بللدون تغيير باقي 
ماند. پيش بيني رشد اقتصادي چين پس از رشد ۶.۶ 
درصدي در سال 2۰۱8، همان ۶.۱ درصد باقي ماند. 
پيش بيني رشد اقتصادي هند نيز به دنبال رشد ۷.2 
درصدي در سال 2۰۱8، ۷.۱ درصد باقي ماند. اقتصاد 
برزيل پس از ۱.۱ درصد رشللد در سال 2۰۱8، براي 
سال 2۰۱9 تغييري نكرد و همان ۱.8 درصد باقي ماند، 
درحالي كه جي دي پي روسيه در سال 2۰۱9 نيز بدون 
تغيير نسبت به پيش بيني ماه قبل، همان ۱.۶ درصد 
براورد شد و براي سال 2۰۱8 بهبود يافت و 2.۳ درصد 

تخمين زده شد.

   تجديد نظر در رشد تقاضا 
برآورد از رشد تقاضاي جهاني براي نفت خام در سال 
2۰۱8 نسللبت به گزارش پيشللين با 2۰ هزار بشكه 
كاهش نسبت به گزارش پيشين همراه است چرا كه 
ديتاهاي به روز شللده از وضعيت اقتصاد كشورهاي 

آسياي پاسفيك عضو OECD در فصل پاياني 2۰۱8 
نسبت به ديتاهاي قبلي رشد اقتصادي ضعيف تري را 

نشان مي دهد. 
اكنون برآورد مي شللود كه رشد تقاضا براي نفت خام 
در سال 2۰۱8 نسبت به سال قبل از آن با ۱ ميليون و 
۴۱۰ هزار بشكه در روز افزايش روبرو شده و در نتيجه 
تقاضا براي نفت خام در اين سال را به روزانه 98 ميليون 

و ۷۰۰ هزار بشكه رسانده باشد. 
بطور مشابه، برآورد براي رشد تقاضا در سال 2۰۱9 نيز 
به سمت پايين تجديد نظر شده و از ميزان آن نسبت 
به گزارش پيشين روزانه ۳۰ هزار بشكه كم شده است. 
اين رقم از روزانه ۱ ميليون و 2۴۰ هزار بشكه اكنون به 
روزانه ۱ ميليون و 2۱۰ هزار بشكه اصاح شده است. 
اين به دليل فعاليت هاي اقتصادي كمتر از حد انتظار 

در ماه گذشته است.
در نتيجه اين اتفاق، تقاضاي جهاني براي نفت خام در 
نيمه نخست 2۰۱9 همچنان زير ۱۰۰ ميليون بشكه و 
معادل 99 ميليون و 9۱۰ هزار بشكه در روز خواهد بود. 
انتظار مي رود تقاضا براي نفت خام در نيمه دوم سال 

2۰۱9 به ۱۰۰ ميليون بشكه در روز برسد. 
برآورد مي شود كه رشد تقاضاي ناحيه OECD براي 
نفت خام به 2۱۰ هزار بشللكه در روز برسد و پيشران 
اين مسللاله كشللورهاي امريكايي OECD خواهند 
بود. از سوي ديگر پيش بيني مي شود كه رشد تقاضا 
در كشورهاي غير OECD با روزانه ۱ ميليون بشكه 
افزايش همراه باشللد كه بار اصلي بر دوش كشورهاي 

آسيايي و به ويژه چين است.

   عرضه جهاني نفت خام
برآورد ماه پيشللين اوپك از رشللد عرضلله نفت خام 
كشورهاي غير اوپك در سللال 2۰۱8 در گزارش اين 
مللاه تغيير كرده و با افزودن روزانه ۱۶ هزار بشللكه به 
برآورد پيشين همراه شللده است. به اين ترتيب رشد 
عرضه نفت خام غير اوپكي ها در سللال قبل ميادي 
معادل 2 ميليون و 9۰۰ هزار بشكه در روز بوده است 
كه كل توليد اين كشورها را بطور متوسط در اين سال 
به ۶2 ميليون و ۳۷۰ هزار بشكه در روز رسانده است. 
اين تنظيمات جديد بيشللتر از هر چيز به دسللتيابي 

به اطاعات جديللد در مورد برزيل، چيللن و بريتانيا 
بازمي گردد.

مهم ترين پيشران افزايش توليد غير اوپكي ها در سال 
پيشين ميادي، اياالت متحده با سهمي 2 ميليون و 
2۶۰ هزار بشللكه اي در روز بوده است. كانادا، روسيه، 
قزاقستان، بريتانيا و قطر نيز به دنبال امريكا قرار دارند. 
در عين حال پيش بيني مي شود كه مكزيك، ويتنام 
و نروژ بيشللترين كاهش را در توليد نفت خام در سال 

2۰۱8 تجربه كرده باشند. 
در تقابل با تجديد نظر در آمار رشد توليد نفت خام 
غير اوپك در سال 2۰۱8، اين آمار براي 2۰۱9 نيز 
تجديد نظر مي شللود اما اين بار به سمت پايين. اين 
رشد نسبت به برآورد ماه قبل با ۶ هزار بشكه كاهش 
همراه شده است. در نتيجه برآورد مي شود كه رشد 
عرضه غير اوپك در سللال جاري ميادي معادل با 
2 ميليون و ۱8۰ هزار بشللكه در روز باشللد. اكنون 
برآورد مي شود كه كل عرضه نفت خام غير اوپك در 
سللال 2۰۱9 معادل ۶۴ ميليون و 5۴۰ هزار بشكه 
در روز باشللد كه امريكا، برزيل، بريتانيا، استراليا و 
غنا بيشترين سهم را در رشد اين توليد ايفا خواهند 
كرد. از سوي ديگر پيش بيني مي شود كه مكزيك، 
قزاقستان، نروژ، اندونزي و ويتنام بيشترين كاهش 
را در توليد خود در ميان غير اوپكي ها در سال 2۰۱9 

تجربه كنند. 
 طبق اطاعات منابع ثانويه در ماه مارچ 2۰۱9 توليد 
نفت خام سازمان كشللورهاي صادركننده نفت خام 
با كاهشللي روزانه 5۳۴ هزار بشللكه اي نسبت به ماه 
قبل روبرو شللده و به ۳۰ ميليون و 2 هزار بشللكه در 

روز رسيد. 
طبق بررسللي »تعادل« منابع ثانويلله اوپك گزارش 
كرده اند كه توليد نفت خام ايران در ماه مارچ با كاهش 
۱ درصدي معادل روزانه 28 هزار بشللكه اي نسبت به 
ماه پيشين روبرو شده است. ايران خود در اين ماه و ماه 
پيشين از ارايه آمار رسمي توليد نفت خام خود اجتناب 
كرده است. بيژن زنگنه وزير نفت ايران تاكنون چند بار 
به صورت رسمي اعام كرده است كه ايران به دليل اينكه 
نمي خواهد امريكا از اطاعاتش براي تحريم استفاده 
كند فعا آمار توليد نفت خام خود را اعام نخواهد كرد. 
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هيچ شهر سيل زده ای
بدون آب نيست

پاون| معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت 
مهندسللی آب و فاضاب کشور گفت: طی روزهای 
اخير حدود حدود 8 ميليون نفر از جمعيت شهری و 
روستايی ساکن در ۱2۰ شهر و 8۰۰ روستا با آثار ناشی 
از سيل مواجه بودند که با تاش های انجام شده، در 

حال حاضر هيچ شهری بدون آب نيست.
حميدرضا کشفی ظهر ديروز با اشاره به حل مشکل 
آب شللهرهای پلدختر و معموالن به عنوان آخرين 
شهرهای درگير در سيل لرستان اظهار کرد: مخزن آب 
شهر معموالن بافاصله بعد از برق دار شدن آبگيری 

شد و اکنون شبکه آبرسانی آن پايدار است.
وی افزود: دسترسللی سللاکنان قسمت غربی شهر 
پلدختر به آب شللرب کاما برقرار شده و در قسمت 
شرقی اين شهر با توجه به آسيب هايی که به شبکه 
آب وارد شللده، تا آنجايی که شبکه موجود هست و 
از بين نرفته آب دارد و جايی که شللبکه وجود ندارد 
شير برداشت آب قرار داده شللده و تانکرهای سيار 

مستقر هستند.
کشفی در رابطه با اقدامات انجام شده برای رفع مشکل 
حدود 8۰۰ روستای سيل زده استان لرستان ادامه داد: 
مشکل شبکه آب اغلب روستاها حل شده و در حال 
حاضر تعداد ۱5 روسللتا در استان لرستان بدون آب 
است.وی افزود: در استان خوزستان از مجموع ۱۰8۱ 
روستای بدون آب در حال حاضر ۷۴ روستا با قطعی 
آب مواجه است که يا در محاصره سيل بوده يا خالی 
از سکنه هستند.کشفی خاطرنشان کرد: در تمامی 
روستاها آب آشاميدنی از طريق تانکر سيار و به صورت 

بسته بندی ارائه می شود.

افزايش توليد نفت شيل
ادامه دارد

تس�نيم| اداره اطاعات انرژی آمريکا اعام کرد 
انتظار می رود توليد نفت خام آمريکا ۱ ميليون و ۴۳۰ 
هزار بشکه در روز در سللال 2۰۱9 افزايش يابد و به 
ميانگين ۱2 ميليون و ۳9۰ هزار بشکه در روز برسد 
که ۴۰ هزار بشکه نسبت به پيش بينی قبلی آن مبنی 
بر افزايش روزانه ۱ ميليون و ۳5۰ هزار بشکه ای نفت 
بيشتر است. به گزارش رويترز، پيش بينی می شود 
توليد نفت خام در سال 2۰2۰، ۷۱۰ هزار بشکه در 
روز افزايش يابد و به ۱۳ ميليون و ۱۰۰ هزار بشکه در 
روز برسد که نسبت به پيش بينی قبلی اداره اطاعات 
انرژی، افزايش کمتللری دارد.اداره اطاعات انرژی 
آمريکا پيش بينی می کنللد تقاضای نفت آمريکا در 
سال 2۰۱9، ۳۶۰ هزار بشکه در روز افزايش يابد و به 
2۰ ميليون و 8۱۰ هزار بشکه در روز برسد که مطابق 
با پيش بينی قبلی اين اداره است.اين آژانس همچنين 
تخمين می زند تقاضای نفت آمريکا در سال 2۰2۰، 
25۰ هزار بشکه باال رود که نسبت به پيش بينی قبلی 
22۰ هزار بشللکه در روز بيشتر است.اداره اطاعات 
انرژی آمريکا دورنمای وضعيت سوخت در تابستان 
را هم منتشر کرد که طبق آن آمريکا يک صادرکننده 
خالص بنزين از آوريل تا پايان سپتامبر سال جاری 

برای اولين بار از سال ۱9۶۰ تا حاال خواهد شد.

رضايت روسيه
از قيمت های فعلی نفت

ايسنا| رييس جمهور روسيه در کنفرانس قطب 
شمال در سللن پترزبورگ اعام کرد روسيه و اوپک 
بايد اواخر امسللال درباره آينده توافق کاهش توليد 
گفت وگو کنند و خاطر نشان کرد قيمت فعلی نفت 

برای مسکو مناسب است.
کريل ديميتروف، يکی از مقامات روسی دوشنبه هفته 
جاری اظهار کرده بود: به دليل بهبود وضعيت بازار و 
کاهش سطح ذخاير نفت، روسيه می خواهد در ديدار 
با اوپک در ژوئن توليد خود را افزايش دهد. اما والديمير 
پوتين که تصميم گيرنده نهايی در روسيه است، موضع 
مايم تری را اختيار کرد و گفت: هنوز زود است درباره 
اين که آيا بايد اين توافق تمديد شود صحبت کنيم. 
ما در تصميم گيری آماده همکاری با اوپک هستيم، 
اما خواه درباره کاهش توليد باشد يا فريز سطح توليد 

نفت، آماده نيستم بگويم.
وی در کنفرانس قطب شمال در سن پترزبورگ گفت: 
ما طرفدار افزايش بدون کنترل قيمت نفت نيستيم. 
قيمت های فعلی نفت مناسب روسيه است. اوپک و 

متحدانش قرار است اواخر ژوئن در وين ديدار کنند.
رئيس جمهور روسيه گفت: البته ما و شرکای مان به 
دقت بازار را زير نظر داريم. ما توافق کرده ايم اگر نيازی 
برای اقدامات مشترک باشد در نيمه دوم سال ديدار 

کرده و در اين باره مذاکره کنيم.
پوتين همچنين گفت: شرکت های روسی برنامه های 
خود را داشللته و قصد دارند ميدان های جديدی را 

توسعه دهند که بايد مورد لحاظ قرار گيرد.

آخرين آمار بارش ها
تسنيم| با ثبت 289 ميلی متر بارش در ۱98 روز 
ابتدايی سال آبی جاری، رشللدی ۱8۱ درصدی در 
ميزان بارش های کشور نسبت به مدت مشابه سال 

قبل به ثبت رسيده است.
بر اساس آمار رسللمی دفتر مطالعات پايه منابع 
آب شللرکت مديريت منابع آب ايللران، ارتفاع 
کل ريزش های جللوی از اول مهر 9۷ تا نوزدهم 
فروردين 98 )۱98 روز ابتدايی سال آبی جاری( 

بالغ بر 289 ميلی متر است.
اين مقدار بارندگی نسبت به ميانگين دوره های مشابه 
درازمللدت )۱98.5 ميلی متللر( ۴۶ درصد افزايش 
و نسللبت به دوره مشللابه سللال آبی گذشته )۱۰۳ 

ميلی متر( ۱8۱ درصد افزايش نشان می دهد.
از مجموع 289 ميلی متر بارش ثبت شده در ۱98 
روز ابتدايی سللال آبی جللاری، 92.۱ ميلی متر 
سهم پاييز، ۱۳۱.9 ميلی متر سهم زمستان و ۶5 

ميلی متر سهم ۱9 روز نخست بهار است.



دريچه8نگاه

امريكا در برابر چين 

چين چگونه مي تواند در برابر امريكا مقاومت كند 
سوزان   واتكينز |

 ترجمه:   سيدرحيم تيموري|
تشديد تنش ها بين واشنگتن و پكن، هنوز يك جنگ سرد 
جديد را شكل نداده  است. اما اين  تنش ها، نشانه تغييري 
مهم در سياست امريكا است. از دهه 1990، يعني برهه ورود 
چين به سازمان تجارت جهاني و تضمين دارايي هاي دالري 
اين كشور در اوج بحران مالي شرق آسيا، حتي به پشتوانه 
قدرت نظامي بين دو كشور همكاري برقرار بوده است. اما 
امروز واشنگتن تهديد مي كند كه يك جنگ تعرفه اي را 
راه خواهد انداخت و به اعضاي ناتو دستورالعمل مي دهد تا 
تكنولوژي پيشراِن نسل پنجم )G5( جمهوري خلق چين 
را تحريم كنند. وزارت دادگستري امريكا مجازات بين المللي 
شديدي براي مدير اجرايي يك شركت تكنولوژيكي چيني 
براي معامله با ايران اعمال كرده است. آخرين بيانيه استراتژي 
امنيت ملي امريكا نيز چين را در كنار روسيه تحت عنوان 
»قدرت تجديدنظرطلب« طبقه بندي كرده است. همانطور 
كه سند استراتژي امنيت ملي امريكا توضيح مي دهد، امريكا 
امي��دوار بود كه ادغام در نظم بين المللي چين را ليبراليزه 
خواهد كرد. در ع��وض، تالش جمهوري خلق چين براي 
گسترش برِد »مدل اقتصادي دولت-محور« خود بوده است. 
طبق گزارش، هدف گذاري اين كشور بر جايگزيني امريكا 
در اقيان��وس آرام غربي و ايجاد نظم مجدد منطقه اي بوده 
است. گزارش مبتني بر نوعي انتقادازخود است، چرا كه از 
ديدگاه آن واشنگتن به عنوان يگانه ابرقدرت پساجنگ سرد 
خودس��رانه عمل كرده است. »فرض ما بر اين بود سيادت 
نظامي امريكا تضمين  شده و صلح دموكراتيك بي جايگزين 
بود. ما اعتقاد داشتيم توسعه و فراگيرشدن الگوي ليبرال-

دموكراتيك، ماهيت روابط بين الملل را از اساس تغيير داده 
و رقابت جاي خود را به همكاري صلح آميز خواهد داد.« به 
جاي آن، »عصر جديدي از رقابت قدرت هاي بزرگ و برخورد 
سيستمي بين دو چشم انداِز اقتدارگرا/آزادي خواه نسبت به 

نظم جهاني، آغاز شده است.«
موضع سرسختانه امريكا كه حمايت گسترده هر دو حزب را 
دارد، بر اين است كه واكنش هاي وال استريت در ساليان اخير 
عجوالنه بوده است. رابرت روبين به خوانندگان نيويورك 
تايمز گفت كه چين به س��ادگي قادر نيس��ت تغيير مدل 
اقتصادي خود را راهبري كند، اما بايد تصديق كرد كه برخي 
پيامدهاي سيستم چين براي امريكا غيرقابل قبول است. 
مارتين ولف در فايننشيال تايمز توضيح داد كه روش درسِت 
مديريت روابط با چين بايد مبتني بر كنش متقابل با كشوري 
باشد كه »هم دوست و هم دشمن« است. رسانه هاي ليبرال 
تا حد زيادي از اين خط جديد حمايت كرده اند. فايننشيال 
تايمز اظهار كرد، »درباره ماهيت سيستم چين نيز مانند 
شركت هوآوي سوء ظن بين المللي وجود دارد«. از ديدگاه 
نيويورك تايمز، »ترامپ در مطرح كردن پشت پرده مسائل 
حق داش��ته است«. به باور اكونوميس��ت نيز، »الزم است 
امريكا قدرتمند باشد و تمايل ترامپ براي اخالل و تهاجم 
مي تواند موثر باشد .« عنوان اصلي آخرين شماره نشريه امور 
خارجي موارد فوق را آشكار مي كند: »چين سلطه كامل بر 
منطقه اقيانوس آرام-هند را در سر دارد، جايي كه هدفش 
تبديل شدن به يك هژمون بي رقيِب سياسي، اقتصادي و 
نظامي است«. پكن توانسته است روابط خود را با موسسات 
طراحي شده امريكا براي استقرار نظم جهاني- سازمان ملل، 
سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني- تحكيم و در مناطقي 
مانند آفريقا، آسياي مركزي، ايران، سودان، كره شمالي كه 
امريكا در آن غايب بوده، حمايت دست وپا كند. اين كشور از 
طريق ترغيب فيلي پين به ايجاد فاصله با واشينگتن، حمايت 
از كره جنوبي براي اعمال سياست تجاري باز در برابر كره 
ش��مالي و حمايت از ژاپن در برابر تعرفه هاي امريكا، نظاِم 
اتحاديه هاي بين الدولي امريكا را در آسيا تضعيف كرده است. 
اگرچه امريكا اميدوار است كه از طريق ابزارهاي »رقابتي اما 
صلح آميز« برتري خود را در آسيا خود حفظ كند، بايد خود 

را براي استفاده از نيروي نظامي مهيا كند.
1- هم س��تيزي قدرت هاي بزرِگ عص��ر جديد ]چين و 
امريكا[ تا چه ميزان جدي اس��ت و منطق آن چيس��ت؟ 
درك روابط ساختاري بين اين دو ابرقدرت نه تنها بدليل 
وابس��تگي متقابل آنها بلكه به سبب تمايزات آنها، هم به 
عنوان »دوست«- شركاي مالي و اقتصادي – و هم به مثابه 
»دشمن«، پيچيده است. اين ناهمگوني ها نه تنها اندازه، 
ثروت، قدرت و الگوهاي سياس��ي، بلكه اهداف و مقاصد 
اين دو كش��ور را مشخص مي كند. در آخرين عصِر رقابت 
قدرت هاي بزرگ، بازيگران اصلي يعني دولت ملت هاي 
صنعتي- س��رمايه داِر پيشرفته هم س��نخ بودند؛ اگرچه 
سرعت توسعه آنها نابرابر و دارايي هاي فراسوي درياهاي 
آنها ناهمس��ان بود. در عصر رقابتي جديد هر دو كش��ور 
هستي هاي منحصربه فردي هستند، به طوري كه مشابه 
آنها در كره زمين وجود نداشته است. يكي از آنها ابرقدرِت 
بازار آزاد جهان گستر است و ديگري يك دولت كمونيستي 
دهقان بنياد كه در يك دوره 30 س��اله س��ريع ترين رشد 
سرمايه دارانه را تجربه كرده است. شوروي نيز يك هستي 
منحصربه ف��رد بود. ام��ا به گفته لنين، ش��وروي در نفي 
سيستم سرمايه دارانه – به مثابه همآورد آن - بنياد يافت. 
همين حكايت براي چين نيز مصداق داش��ت. اما چين با 
ايجاد درآمد باال براي س��رمايه آتالنتيك، سرمايه گذاري 
تريليون ه��ا دالر در دارايي هاي امريكا، تضمين »آرامش 
بزرگ« براي دس��تمزدها و قيمت هاي امريكا، و تكميل 
ظرفيت كشتي هاي كانتينري در اقيانوس آرام كه كاالها 
را به قفس��ه هاي امريكا مي رساند، به پوياترين بخش اين 
سيستم تبديل شده است. وابستگي متقابل اقتصادي و مالي 
بين آنها نه تنها نامتقارن -  بستان كار فقير، بدهكار ثروتمند - 
است، بلكه بر حس��ب درجه و سرعت تغيير ارزِش ارز اين 
كش��ورها در س��طوح مختلف عمل مي كند. قبل از سال 
2007، مفسران عدم توازن تجاري بين دو كشور را به مثابه 
بزرگ ترين ريسك براي ثبات اقتصاد جهاني مي ديدند. از 
آن زم��ان، ارزش واردات امريكا از چين 57 درصد افزايش 
 يافته اس��ت، در حالي كه جمهوري خلق چين يك بازار

 غير قابل جايگزين براي محصوالت كشاورزي و ماشين آالت 
امريكا است. با اين حال شواهدي از همزيستي توأم با تضاد 
و تشديد رقابت، نه تنها بين شركت هاي امريكايي و چيني 

بلكه ميان چين و بازارهاي كش��ورهاي ثروتمند جهان 
ديده مي شود. به لحاظ داخلي، دو كشور بيانگر مجموعه 
مختلفي از تباين ها هستند. امريكا يك كشور سرمايه داري 
بالغ و قاره گونه است كه رشد بخش صنعت توليد آن در 70 
س��ال پيش به نقطه اوج خود رسيد. در 50 سال اخير اين 
كشور با نرخ كاهنده سود مواجه بوده كه با فشار به پايين بر 
دستمزدها، برون سپاري، مالي گرايي، سفته بازي در دارايي و 
سرمايه گذاري فراسوي درياها همراه بوده است. اما اگر سهم 
اين كشور از توليد ناخالص داخلي جهان از سال 1945 از 
نصف تا يك چهارم كاهش يافته است، امريكا رهبري جهاني 
خود را در زمينه امور مالي، تولي��دات فرهنگي و نوآوري 
تكنولوژيكي تقويت كرده است: انقالب ديجيتال »ساخت 
امريكا« است. در مقام مقايسه، درآمد سرانه چين كم تر از 
يك هفتم امريكا است و سهم اين كشور در توليد جهاني 18 
درصد اس��ت. اما رشد اقتصادي چين طي 3 دهه گذشته 
ساالنه بطور متوسط 10 درصد افزايش يافته است و تنها 
در چند سال گذشته كاهش داشته است. از دهه 70، توليد 
ثروت در امريكا به آرامي از شمال شرقي و غرب ميانه امريكا 
به جنوب شرقي و جنوب غربي اين كشور منتقل شده است. 
طي همان دوره، چين خود را از يك كشور آسيايي روستايي 
ب��ه يك جامعه فوق مدرن و ش��هري با بزرگ ترين طبقه 
روشنفكر جهاني تبديل كرده است. تشخيص خاستگاه 
تغييرات جديد و تبيين توس��عه مركب متأخر در چين، 
آسان نيس��ت. چين در دهه 90 خيز صنعتي خود را آغاز 
كرد و در متِن تجارت جهاني شده تحت هدايت امريكا قرار 
گرفت – مطمئناً كاهش تعرفه هاي امريكا، چرخش سرمايه 
و تداركات حمل ونقل در مقياس بزرگ تاثيرگذار بودند. 

مع هذا، موارد فوق پيش شرط هاي رشد چين بود. اين كشور 
فرمول دروني براي مدل صادرات محور خود را از » دس��ته 
غازهاي در حال پرواز « ش��رق آسيا اقتباس كرد، و بخش 
زيادي از س��رمايه آغازين آن از جمعيت دياسپوراي چين 
در منطقه- ازجمله هنگ كنگ، تايوان و ژاپن- تأمين شد. 
چين با وجود عرضه نيروي كار ارزان و مطيع در فعاليت هاي 
مونتاژ در مناطق ويژه اقتصادي، دانش تكنيكي الزم براي 
توليد مدرن را كه قابل تبديل به درآمد صادراتي باشد، به 
دست آورد. اما مغناطيسي كه شركت هاي امريكايي، ژاپني و 
اروپايي را جذب كرد تا فعاليت خود را در اين كشور گسترش 
دهند، درون زا يا »ساخت چين« بود از جمله: 1( بازار مصرف 
بزرگ داخلي كه ظرفيت هاي اقتصادي و فرهنگي آن تحت 
قواعد كمونيستي توس��عه يافته است؛ 2( جامعه دهقاني 
باسواد، نيروي كار آزاِد زنان و يك سيستم بروكراتيك كه 
تا اقصا نقاط روستايي توسعه يافته و قادر به تدارك وام هاي 
بانكي، سازماندهي زيرساخت ها و جريان سرمايه است؛ 3( 
اندازه قاره گونه چين. اين عوامل درون زا پيش��راِن توسعه 
چين هستند كه سرنوشتي متمايز از ساير »كشورهاي تازه 

صنعتي شده« را براي اين كشور رقم زده اند.
2- امريكا و چين به عنوان هستي هاي سياسي-اقتصادي، 
نه تنها با سرعت هاي مختلف رشد كرده، بلكه به روش هاي 
متمايزي در سطوح دروني و بيروني تغيير كرده اند. در خالل 
جنگ س��رد، امريكا به عنوان هژمون جهاني ميزان باالي 
حمايت گرايي اقتصادي را براي كشورهاي اردوگاِه خودي 
به كار برد. اما با افزايش تهديد كمونيستي و تشديد رقابت 
بيناس��رمايه داري، واشنگتن اين رويه خودساخته را كنار 
گذاشت و وزن جهاني خود را براي دفاع از منافع ملي امريكا 
به كار بست. رييس جمهور نيكسون سيستم برتون وودز را به 
نفع سيستم دالر بي پشتوانه لغو كرد. مقامات دولت ريگان، 

بر آلمان و ژاپن اعمال زور كردند كه سياست تقويت پولي 
را اتخاذ كنند، تا صادركنندگان امريكايي حاشيه عمل پيدا 
كنند. بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مشوق هاي 
خود را براي اعمال سياست هاي تجاري باز به اقتصادهاي 
بح��ران زده تحميل و آنه��ا را به ف��روش دارايي هاي خود 
ترغيب كردند. اين ها  نخستين نشانه هاي يك نظم جديد 
امپرياليس��تي بودند كه پس از آنكه امريكا به عنوان يگانه 
ابر قدرت ظهور كرد، بطور كامل صورت بندي شدند. اين 
كشور يك �»رژيم اصالحات ساختاري« ايجاد كرد كه بطور 
عميق در حيات اقتصادي و سياسي سايِر دولت ها- با گشودن 
درهاي آنها به روي جريان هاي بين المللي مالي و تجاري- 
رخنه كرد. اين اصالحات بر حقوق مالكيت ش��ركت هاي 
آن سوي اقيانوس اطلس و سرمايه گذاران فراسوي درياها 
تمركز كرد، و آنها را قادر س��اخت مالكيت بر دارايي هاي 
داخلي ساير كشورها را به دست آورند و كشورهاي همسو 
را به جريان هاي سود جهاني متصل سازند. هم زمان، امريكا 
تغييراتي اساسي در روابط بينادولتي ايجاد كرد، كه به نوعي 
عبور از اصل وستفاليايي قلمرو حاكميت مستقِل دولتي بود. 
حاال حق حاكميت به عنوان يك مجوز شرطي و جزئي فهم 
مي شد كه اگر يك دولت در مطابقت با هنجارهاي اقتصادي 
و سياسي ليبراِل تعيين شده توسط »اجتماع بين المللي« 
تحت هدايت واشنگتن و تحت نظارت موسسات جهاني آن 
شكست مي خورد، مي توان آن را سلب كرد. در عين حال، 
فرسايش حاكميِت ساير كشورها با انباشت حاكميت در 
مركز امپرياليستي همسان شد، جايي كه امريكا براي خود 
حق تغيير رژيم را با/ بدون رضايت متحدان خود قائل بود. اين 
رويه بطور جدي با برنامه جنگ افروزي در سراسر خاورميانه 

بزرگ تسريع يافت.
تحت نظم جديد، سياست امريكا در قبال چين شفاف بود. 
دستورالعمل هاي مطرح ش��ده در استراتژي امنيت ملي 
در س��ال1993، تا به حال بي وقفه دنبال شده اند. اولويت 
استراتژيك امريكا پس از جنگ س��رد، ممانعت از ظهور 
يك ابرقدرت جديد ب��ود. اين رويه برتري هوايي و دريايي 
چالش ناپذير در منطقه اقيانوس آرام را كه امريكا از س��ال 
1945 از آن بهره مند بود، تثبيت كرد كرد. واشنگتن چين 
را از نزديك نظاره و برحسب نياز از اين كشور »حمايت«، آن 
را »مهار« يا با آن »موازنه قدرت« برقرار مي كرد. هدف امريكا 
فشار بر چين براي اجراي اصالحات ساختاري مدنظر بانك 
جهاني - براي گش��ايش بازارهاي چين به روي شركت ها 
و سرمايه گذاران اقيانوس اطلس شمالي و تضمين حقوق 
مالكيت آنها - بود. واش��نگتن اميدوار بود كه مش��اركت 
اجتماعي نخبگان چين دروِن سيستم دانشگاهي امريكا 
به ايجاد اليه جديدي از نخبگان مانند يلتسين و گورباچف 
كمك كند، و فضا را براي ايده جايگزيني حزب كمونيست 

چين با يك حزب »معقول تر« بگشايد.
پكن هيچ جاه طلبي مشابهي براي رفرم در سيستم داخلي 
امريكا از خود نشان نداده و قصد سرشاخ شدن با نظم جديد 
بينادولتي را ندارد. هدف دوگانه حزب كمونيس��ت چين 
حمايت از مدل اقتصادي-سياس��ي خود و ارتقاي جايگاه 
چين درون سيستم بين المللي تحت اداره امريكا است. در 
مقايسه با اسناد سياسي پرآب وتاب امريكا و لفاظي عمومي 
درباره خطر »استراتژي بزرگ« چين، ترديد و دو دلي بخش 
جدايي ناپذير سياس��ت استراتژيك چين است. حكومت 
دنگ شيائوپينگ مبني بر اينكه همواره، »دورنماي كوچك 
را حفظ كنيد، روشنايي بزرگ را پنهان كنيد، دنباله روي 
رهبري نباشيد، بلكه امور را خود به دست گيريد«؛ مبين 
اين است كه در عمل، سياست خارجي چين در نوسان قرار 
دارد. آنها در دهه هاي گذشته براي خوشايند امريكايي ها، به 
حركات تهاجمي عليه رژيم هاي »برادر« متمايل شدند: از 
جمله در تهاجم فاجعه آميز به ويتنام در سال 1979؛ اعزام 
اويغورها براي حمايت از مجاهدين تحت حمايت امريكا در 
افغانستان؛ پيوستن به امريكا در تحريم عليه كره شمالي. 
اگرچه چين براي نشان دادن تضاد نسبت به هژموني طلبي 
امريكا، گاه اقدامات ديگري را نيز برگزيده است، اما با رأي 
ممتنع در مواردي مانند اشغال عراق و بمباران ليبي به نفع 
آن گام برداشت. پكن در آستانه گشايش درهاي خود به روي 
نظم نوين جهاني شده، اميدوار بود خود را از سرنوشتي كه 
در »بازارهاي باز« منطقه طي بحران آسيا در سال 1997 
به وقوع پيوست – باليي كه صندوق بين المللي پول بر سر 
جاكارتا، بانكوك و س��ئول آورد – محافظت كند. كنترل 
س��رمايه و ذخيره عظيم درآمدهاي دالري اولين خطوط 
دفاعي آنها بود – كه مازاد تجاري 2 تريليون دالري با امريكا 
را، به دليل وابس��تگي مصرف كنندگان اين كشور با مدل 
صادرات چين، به روي اژدهاي سرخ گشود. همزمان، رهبري 

حزب كمونيس��ت چين بر گذار از مدل صادراتي به مدل 
رشد داخلي، از طريق يك برنامه كالن براي سرمايه گذاري 
داخلي، هدف گذاري كرد. از ابتداي دهه 2000، بازسازي 
كالبدي كش��ور – ايجاد هزاران شهر جديد، هزاران مايل 
بزرگراه، بي شمار نيروگاه، پل بتوني، قطارهاي فوق سريع – 
چين را به مواد خام و نهاده هاي كشورهاي نيمكره جنوبي 
مانند برزيل، آرژانتين، ونزوئال، زامبيا، س��ودان، استراليا، 
اندونزي تجهيز كرد و آنها را به شركاي بزرگ تجاري خود 
تبديل كرد. در اين فرآيند، چين به عنوان سازنده جهاني 
زيرساخت ها – ايجاد بزرگراه در كوهستان هاي اند و ساخت 
پل بين جزاير اقيانوس هند – مطرح شد. چيِن مدرن نور 
درخشاني بر محدوديت قدرت امريكا تاباند. در مناطقي كه 
تعديل س��اختاري، توسعه نيافته شان گذشت و چرخش 
ناگهاني سياست هاي واشنگتن آنها را مجازات مي كند، اين 

كشور يك بديل قدرتمند است.
3- بحران مالي يك نقطه عط��ف در روابط چين و امريكا 
ايجاد كرد. حجم بااليي از ذخاير دالري پكن با اطمينان 
در بنگاه هايي چون فاني مه و فردي مك ذخيره  شده بود. 
كشف اينكه اين ذخاير در بحران و سقوط نظام اعتباري در 
حال ناپديد شدن بودند، مانند يك شوك بود. به گفته يكي از 
كارشناسان، »زماني كه ما از ِقبل رشد سريع ذخاير خارجي 
بهبود يافتيم، چين ناآگاهانه گرفتار تله دالر شد.  واشنگتن 
سعي كرد بازار رهن مسكن را محافظت كند. اما اين كار صرفًا 
تالش براي خاموش كردن آتش بود. خطر اصلي در ريسك 
ايجاد شده براي سيستم بانكي اقيانوس اطلس به مثابه يك 
كل يكپارچه بود. فدرال رزرو با روي آوردن به سواپ ارزي 

وارد عمل با بانك هاي مركزي شد. 

  روسيه و چين استثنا شدند 
براي واشنگتن، بزرگ ترين ش��وك ژئوپليتيك در سال 
2009 از جانب ژاپ��ن وارد آمد، وقتي حزب دموكراتيك 
ژاپن در جايگاه اپوزيسيون، پيروزي تكان دهنده به دست 
آورد. رهبري حزب هاتوياما يوكيو اعالم كرد شكست جنگ 
عراق و سقوط وال استريت نشان گر پايان عصر جهاني شدِن 
تحت رهبري امريكا و آغاز عصر چندقطبي است. تشخيص 
ژاپن اين بود كه منطقه شرق آسيا بايد حوزه بنيادي كنش 
اين كشور باشد. ژاپن مشتاق ادغام نظام پولي منطقه اي – با 
چين – به عنوان بخشي از گسترش طبيعي رشد اقتصادي 
و ايجاد چارچوب امنيتي جديد در منطقه بود. ژاپن خواستار 
آن بود كه امريكا پايگاه نظامي و دريايي خود را از اوكيناوا به 
فرماندهي اقيانوس غربي و درياهاي جنوبي و شرقي چين 
تغيير دهد. دولت اوباما نيروهاي خود را در برابر اين خواسته 
بسيج كرد. تا آوريل 2010 هاتوياما سقوط كرد. طرح اوباما با 
عنوان »چرخش به آسيا«، 60 درصد از قدرت آتش امريكا 
را در اين مكان مس��تقر س��اخت. واكنش چين به بحران 
مالي دوسويه بود. در سطح ديپلماتيك، دولت هوجين تائو 
تصميم گرفت در سياست خارجي خود »تنوع« ايجاد كند. 
به گفته هوجين تائو، با اينكه واشنگتن هنوز »كليد نهايي« 
است، اما »كشورهاي درحال توسعه اساس كار هستند، و 
رفرم هاي چندجانبه واجد اهميت حياتي مي باشند«. در 
سطح اقتصادي، چين يك بسته محرك اقتصادي بزرگ 
را با هدف رف��رم در نظام بانكي ارايه كرد تا محرك تقريبًا 
20 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور باشد. مقامات 
دولت مركزي بخش هايي را – سالمت، آموزش، مسكن 
گروه هاي كم درآمد، تحقيق و توسعه ديجيتال، حفاظت 
از محيط زيس��ت و غيره – مشخص كردند كه در آن بايد 
توسط دولت هاي محلي هزينه صرف شود و راه بر تخصيص 

نامناسب، حباب هاي سفته بازي و وام هاي مشكوك بسته 
ش��ود. در كوتاه مدت، رشد س��ريع از آِن بنگاه هاي تحت 
مالكيت دول��ت و بخش مالي تحت حمايت دولت بود كه 
نكوهش بانك جهاني را از كنترل دولتي بر سرمايه به همراه 
داش��ت. افزايش بدهي هاي داخلي و چرخش آن از يك 
سازمان دولتي به ديگري، براي رهبران حزب دليلي كافي 
بود تا بازارهاي چين را با سرعت بيشتري به روي سرمايه 
آتالنتيك باز نكنند. اما كندشدن رشد اقتصادي و خيزش 
نارضايتي مردمي، منطق اين محدوديت سياسي را تقويت 
كرد. دولت شي جين پينگ با علم به اضافه ظرفيت در بخش 
ساخت وساز داخلي، اهميت استراتژيك را به قراردادهاي 
خارجي داد. با اعالم اين رويكرد جديد در س��ال 2013، 
شركت هاي اصلي س��اخت و ساز در چين به سمت غرب 
يعني اوراسيا و نيز سنگاپور روي آوردند و در زمينه فعاليت 
در بنادر از هامبانتوتا در سريالنكا تا بندر گوادر و جيبوتي نقل 
اقيانوس هاي جنوبي  مكان كردند تا نبض فعاليت در امتداد ِ
قاره آسيا را در اختيار بگيرند. هم زمان، ناظران امريكايي زنگ 
خطر را در مورد پيشرفت هاي چين در فناوري ديجيتال، 

تشخيص چهره و هوش مصنوعي، به صدا درآوردند.
4- در يك نگاه، جمهوري خلق چين مثالي كالسيك از 
رشد ناموزون سرمايه داري بوده است، نيروي پيشراني كه 
موجب ظهور يك قدرت بزرگ جديد و ايجاد اصطكاك در 
تقسيم بندي هاي متعارف قدرت در سياره زمين است. اما 
در سال 1914، قدرت هاي بزرگ اروپايي در نيروي نظامي 
و اقتصادي با هم برابر بودند، چنان كه قادر بودند 4 س��ال 
با يكديگر مبارزه كنند بدون آنك��ه يك طرف بر ديگري 
غلبه كند. امروزه، قدرت مطلق امريكا بسيار بزرگ و اين 
كشور در مطالبات خود كاماًل خودسر است، طوري كه هر 
قدرت نوظهوري بايد بالفاصله خود را در قفس اين هيوال 
ببيند. فعاًل قدرت نظامي امريكا، سرنگوني آن را به گزينه 
غيرمحتمل تبديل كرده و تسليم يا فرسايش طوالني مدت، 

سرنوشت دولت هاي تجديدنظرطلب بوده است.
دولت ترامپ ضرب آهنگ روابط چين- امريكا را كاهش داده 
است. اما تغيير سياست واشنگتن از »حمايت« به »موازنه« 
و »مهار« قباًل رويه دولت اوباما نيز بود. تنش رو به افزايش 
بين اين دو كش��ور، مبتني بر الگوي نامتقارن است و بايد 
منتظر بود و ديد كه آيا شي ستيزه جوتر از پيشينيانش ظاهر 
مي شود يا خير. اما چنين وابستگي متقابلي بين امريكا- 
چين عاملي است كه شايد اثبات كند سالح هاي واشنگتن 
همچون شمشير دولبه عمل مي كنند. طرفه اين كه، تجارت 
في مابين زماني كه تنش ها بيشتر ش��ده، افزايش يافته 
است. جنگ تعرفه اي ترامپ در حال حاضر رأي دهندگان 
حوزه هاي انتخاباتي داخلي امريكا – كشاورزان، بانكداران، 
شركت هاي داخلي- را تهديد مي كند؛ در حالي كه سيستم 
سياسي در چين به قادر است به راحتي نارضايتي داخلي را 
با بهانه تحريم ها و تهديدات خارجي مهار كند. فدرال رزرو 
مي تواند سرمايه گذاري خارجي را با افزايش نرخ بهره از چين 
دور كند، اما با اين كار امريكا و ساير نقاط جهان را به دام ركود 
مي كشاند. تحريم هاي مالي كه عليه ايران و روسيه اعمال 
شده و اخيراً مديريت اجرايي شركت هوآوي را هدف گرفته، 
اثرات معكوس روي متحدان داشته و اخيراً صداي آلمان و 
اتحاديه اروپا را درآورده است. مهم تر اينكه، سياست خارجي 
امريكا در مسير فعلي خود، روسيه، چين و ايران را به يك 

ائتالف بالفعل مي كشاند.
اما گزينه ه��اي چين حتي محدودتر اس��ت. از آن جا كه 
تن��ش رو به افزايش بين اين دو كش��ور، مبتني بر الگوي 
نامتقارن- بستان كار فقير، بدهكار ثروتمند- است؛ چين 
به راحتي قادر نيست از عهده تنزل ارزش دارايي ها و ذخاير 
خود توس��ط امريكا برآيد و هيچ ش��ريكي در حد و اندازه 
دولت ثروتمند امريكا ندارد. نقاط عطف و احتماالت بسيار 

تعيين كننده هستند.
5 - ارايه تفسيري مناسب از جهت گيري ميان مدت دولت 
چين، به عنوان بزرگ ترين جمعيت جهان، دشوار است. 
اين موضوع نخس��ت به دليل ماهيت خ��ود دولت و دوم 
به دليل اقتصادي است كه تحت هدايت دولت است؛ چرا 
كه هر دو غيرشفاف هستند. در اين شماره از مجله نيولفت 
ريويو ما سه ديدگاه متقابل درباره روابط بين اقتصاد و دولت 
در چين ارايه كرديم. پيتر نوالن در مقاله »جمهوري خلق 
چين و رژيم قديم«، با مفهوم سازي نقش بازار و مقامات 
دولتي شروع كرد تا بر رويكرد رژيم شي جين پينگ- از 
طريق پيوند مساله به منابع ايدئولوژيك كنفوسيانيسم 
– پرتو افكند. كريستوفر كانِري در مقاله »رونالد كوز در 
پكن«، دوره اصالحات را در كتاِب اين اقتصاددان معروف 
مكتب شيكاگو با عنوان چين چه گونه كاپيتاليست شد 
دنبال كرد تا يك نس��خه چيني را كه فرهنگ نوليبرال 
دولتي ريشه در آن دارد، كشف كند. نهايتاً، ويكتور شي در 
مباحثه با رابرت برنر، تحليلي واحد از نقش رژيم كمونيست 
به عنوان عامل جهش صادرات محور چين ارايه كرده؛ البته 
با نقش آفريني يك جامعه دهقاني براي گذار اقتصادي 

سرمايه دارانه چين.
از هر كدام از اين افراد مي توان پرسش هايي داشت. نوالن: 
تناسب بين اقتصاد سياسي كنفوسيوسي و كنش دولت 
مس��تقر، تا چه ميزان برقرار و نزديك است؟ كانري: آيا 
آن سنخ از نوليبراليس��م كه رونالد كوز بدان اشاره دارد 
واقعيت هاي چين را بازنمايي مي كند؟ ش��ي: معضالِت 
سياست هاي اقتصادي كه حزب كمونيست چين بر سر 
آنها تقال مي كند، چيس��ت – چه نيروهاي متضادي، در 

درون و بيرون حزب، در حال بازيگري هستند؟
تا آنجا كه به تنش هاي امريكا- چين مربوط است، ديدگاه 
هر كدام از اين افراد داللت هاي متفاوتي دارد. منطق نوالن 
اين است كه تغيير اساسي سيستم اقتصادي جمهوري 
خلق چين باعث مي ش��ود كه برخورده��اي في مابين 
چين-امريكا گريزناپذير باشد. از ديدگاه كانري، امريكا 
هيچ نگراني در مورد سرمايه داري نخواهد داشت، چرا كه 
امتياز برتري اقتصادي را دارد. اعتقاد شي بر اين است كه 
تغييرات زياد سيستم چين توضيح دهنده چرايي نگراني 
اندك امريكا در زمينه چالش سيستمي يا رقابت اقتصادي 
با چين است. اين سه منطق متفاوت، مبناي تفكر درباره 
محورهاي روابط آينده چين-امريكا را شكل خواهند داد.

  جن�گ تعرف�ه اي ترام�پ در ح�ال حاضر 
رأي دهن�دگان حوزه ه�اي انتخاباتي داخلي 
امريكا – كش�اورزان، بانكداران، شركت هاي 
داخل�ي- را تهدي�د مي كن�د؛ در حال�ي ك�ه 
سيس�تم سياس�ي در چين به قادر اس�ت به 
راحتي نارضايتي داخل�ي را با بهانه تحريم ها 
و تهديدات خارج�ي مهار كند. ف�درال رزرو 
مي تواند سرمايه گذاري خارجي را با افزايش نرخ 
بهره از چين دور كند، اما با اين كار امريكا و ساير 
نقاط جهان را به دام ركود مي كشاند. تحريم هاي 
مالي كه عليه ايران و روسيه اعمال شده و اخيراً 
مديريت اجرايي شركت هوآوي را هدف گرفته، 
اث�رات معكوس روي متحدان داش�ته و اخيراً 

صداي آلمان و اتحاديه اروپا را درآورده است.

برش
  دول�ت ترام�پ ضرب آهن�گ روابط 
چين- امري�كا را كاهش داده اس�ت. اما 
تغيير سياس�ت واش�نگتن از »حمايت« 
به »موازن�ه« و »مهار« قب�ًا رويه دولت 
اوباما نيز ب�ود. تنش رو ب�ه افزايش بين 
اين دو كشور، مبتني بر الگوي نامتقارن 
اس�ت و بايد منتظر بود و ديد كه آيا شي 
ستيزه جوتر از پيشينيانش ظاهر مي شود 
يا خير. اما چنين وابستگي متقابلي بين 
امري�كا- چين عاملي اس�ت كه ش�ايد 
اثبات كند ساح هاي واشنگتن همچون 
شمش�ير دولبه عم�ل مي كنن�د. طرفه 
اين كه، تجارت في مابين زماني كه تنش ها 

بيشتر شده، افزايش يافته است.

برش
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 چرا جوانان امريكايي
به چپ ها عالقه دارند

اوج گيري بحران اقتص��ادي 2008 توجهات را به 
آسيب پذيري نظام سرمايه داري بيش از پيش جلب 
كرد. اين بحران باعث ش��د كه بحث از چپ گرايي 
در جامعه دانش��گاهي امريكا و به وي��ژه جوانان بار 
ديگر مطرح گ��ردد. در اي��ن دوران جوانان امريكا 
عالقه بس��ياري به مرور دوباره آثار ماركس به ويژه 
دو اثر دوران ساز او، يعني »كاپيتال« و »مانيفست 
كمونيست« از خود نشان دادند. بطوري كه روزنامه 
گاردين در سال 2012 راجع به اين موضوع نوشت 
كه در س��ال هاي اخير »مانيفست« بعد از انجيل 
بيشترين فروش را داشته و بيش از هر كتاب ديگري 
در تاريخ خوانده شده است. اقبال به آثار ماركس و 
داشمندان چپ گرا ريشه در تحولي عظيم و حركت 
به چپي دارد كه در بطن جامعه امريكا رخ  داده است. 
اين تحول در كشوري رخ داده كه در 30 سال گذشته 
در دانشگاه ها و حتي در رشته اقتصادش هم نامي 
 از ماركس به مي��ان نمي آمد. در اين مطلب ضمن 
بررسي ظهور دوباره چپ گرايي در امريكا نظرات دو 

تن از مهم ترين اساتيد چپ گرا معرفي شده است
ديويد هاروي: استاد ممتاز جغرافيا و انسان شناسي 
در دانش��گاه شهر نيويورك اس��ت.  هاروي يكي از 
مهم ترين نظريه پردازان در عرصه مسائل اجتماعي 
جهان اس��ت، او دكتراي خود را در رشته جغرافيا 
در س��ال 1961 از دانشگاه كمبريج دريافت كرده 
 اس��ت. به دليل تأثير و نفوذ چشمگيرش، در ميان

 20 نويسنده مرجع در عرصه علوم انساني قرار گرفته 
است. عالوه بر آن، او يكي از مرجع ترين جغرافي دانان 
آكادميك در سطح جهان است.  هاروي كتاب ها و 
مقاالت بسياري نوشته است كه در گسترش رشته 
جغرافياي نوين بس��يار حائز اهميت هستند. آثار 
او س��هم عمده اي در گسترش مباحث اجتماعي 
و سياس��ي داش��ته اس��ت.  هاروي اخيراً به دليل 
بازگشتش به مقوله طبقه اجتماعي و رويكردهاي 
ماركسيستي )به عنوان يكي از مهم ترين ابزارهاي 
روش شناختي در نقد سرمايه داري جهاني، به ويژه 
شكِل نوليبرالي اش(، شهرت دوچندان يافته است. 
به همين جهت تدريس دوباره »كاپيتال« از جانب 
ديويد  هاوري مخاطبين ده ها و در مواردي صدها 

هزار نفري را به خود جلب كرد.
ريچارد وولف: پروفس��وري كه مجله تايم او را با 
نفوذترين اقتصاددان ماركسيست امريكا لقب داده 
است. او بارها گفته كه قبل از سال 2008 حاضرين 
در جلساتش، در بهترين حالت، به ده ها نفر مي رسيد 
و در ميان رس��انه ها نيز كسي به فكرش خطور هم 
نمي كرد با او مصاحبه كند. اما حاال بطور روزانه با او 
مصاحبه مي كنند و جلساتش تلويزيوني شده است. 
ريچارد برنامه اي هفتگي به نام »آخرين اطالعات 
اقتصادي« دارد كه با ارايه اخبار، گزارشات، آمارها و 
شواهد نشان مي دهد كه سيستم سرمايه داري، به 
عنوان يك كل، مصيبت آفرين و رفتني است و الزم 

است با بديلي جايگزين شود.
بديل او دموكراتيزه كردن مراكز كار و گس��ترش 
دادن به تعاوني هايي با مالكيت و مديريت جمعي 
است. بينندگان و ش��نوندگان اين برنامه در حال 
حاضر در سراس��ر دنيا به بيش 50 هزار نفر رسيده 
اس��ت. او در برنامه 27 مارس 2017 اعالم كرد كه 
شبكه سراسري و تلويزيوني »فري اسپيچ تي وي« 
از آن تاريخ به بعد شب هاي هر پنجشنبه برنامه او را 
در سراسر اياالت متحده پخش تلويزيوني مي كند. 
80 گروه داوطلب در 80 ش��هر امريكا و يك گروه 
در ملبورن اس��تراليا وي را در تهيه، پخش و توزيع 

برنامه ها كمك مي كنند.
محبوبيت چپ بين جوانان امريكايي: بدون 
شك جوانان امريكايي در كشور خود از آزادي هاي 
بس��ياري برخوردار هس��تند و طيف گسترده اي 
از س��رگرمي هاي مختل��ف اجتماعي و ورزش��ي 
پيش روي آنهاست. براي چنين جواني بسيار سخت 
و مشكل است كه بخواهد به انديشه هاي ماركس و 
چپ گرايان توجه خاصي داشته باشد زيرا از ابتدا 
در فرهنگي چش��م به جهان گشوده و بزرگ شده 
است كه تمامي رسانه ها و سياستمداران كشورش 
از ليبراليس��م و بازار آزاد حمايت كرده اند. به ويژه 
اينكه فروپاشي ش��وروي نيز به عنوان بزرگ ترين 
نماد حاكميت چپ گرايي، مانع از گسترش بيشتر 
ايده ه��اي چپ گرايانه ش��د و به نوعي شكس��ت 
ماركسيسم و طرفدارانش تلقي مي شد. با اين وجود 
و در چنين فضايي طي يك دهه اخير بس��ياري از 
جوانان امريكايي به شكل مستقيم يا غير مستقيم- 
اگر نخواهيم بگوييم ماركسيس��م- به ايده هايي 

مخالف سرمايه داري و چپ گرايانه روي آورده اند.
طبق پژوهشي كه بنياِد Reason در 2014 انجام 
داده است، مهم ترين سرفصل هاي انديشه سياسي 
جوانان نسل جديد كه به »هزاره اي ها« معروف شده اند 
از اين قرار است: 1( بي اعتمادي به دسته بندي هاي 
سياسي سنتي 2( حمايت از مداخله دولت در تأمين 
خدمات اجتماعي 3( حمايت از عقب نشيني دولت از 
خدمات اجتماعي و كاهش هزينه هاي دولت در بين 
»هزاره اي ها«يي كه سن باالتر و ثروت بيشتري دارند 
4( تمايل به كسب وكار 5( بي اعتمادي به تمايل دولت 
و سياستگذاران در تعقيب منافع عمومي. بيشتر اين 
ايده ها نشان مي دهد كه جوانان امريكايي برخي از 
اصول نظام حاكم بر امريكا را نپذيرفته اند يا خواهان 
اصالح در آن به نفع سوسياليسم هستند. جامعه امريكا 
طي دهه اخير به ايده هاي چپ اقبال بيشتري نشان 
داده اند اما ايجاد يك سوسيال دموكراسي افزون بر 
آمادگي فرهنگي و اجتماعي، نيازمند تشكيالت حزبي 
معتقد و اتحاديه اي قدرتمند است كه امريكا هنوز فاقد 
آن است. جامعه ثروتمند امريكا به لحاظ اقتصادي، و 
صنعتي آماده سوسيال دموكراسي است. اما از نظر 
فرهنگي، اجتماعي و سياسي هنوز راه درازي درپيش 
دارد. اما صرف گس��ترش اين ايده نشان مي دهد كه 
انتقادهاي جدي به ايده ه��اي محافظه كارانه نظام 

سرمايه داري مطرح شده است.  
منبع:باشگاه انديشه
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»تعادل« آثار وقوع احتمالي سيالب در تهران را بررسي كرد

»تعادل« ميزان خطرپذيري تهران از ناحيه سيالب را بررسي مي كند

فروريزش و فرونشست هاي موضعي پس از وقوع سيل افزايش مي يابد

پاكسازيمسيلهايپايتختراهكاهشتخريبها

هشدار درباره ناامني روددره ها

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
علي بيت اللهي، رييس بخش زلزله شناسي مركز تحقيقات 
وزارت راه و شهرسازي معتقد است: بارندگي هاي شديد و 
متوالي عالوه بر اينكه ممكن اس��ت منجر به وقوع سيل و 
سيالب در تهران شود، فرو ريزش و فرو نشست هاي موضعي 
را نيز تشديد كرده و در بخش هاي مركزي شهر و مناطقي 
كه قنات ها جاري هستند اين احتمال چند برابر مي شود. به 
گفته او احتمال وقوع سيل در شهر تهران وجود دارد به اين 
دليل كه در دهه هاي گذشته شاهد رخداد سيل در تجريش، 
گالبدره و دره كن بوده ايم كه ب��ا تلفات جاني همراه بوده 
است. در حوزه آبريز، دره هاي پرشيبي مشرف به شهر تهران 
هستند و در چندين رش��ته موازي هم از شمال به جنوب 
گسترش دارند، بنابراين با وضعيت خاصي كه وجود دارد اگر 
بارندگي رگباري وشديد رخ دهد احتمال وقوع سيل با شدت 

مختلف وجود دارد و بايد همه اين موضوع را قبول كنيم.
 بيت الله��ي در گفت وگو با تع��ادل، درب��اره رود دره هاي 
شهرتهران نيز توضيحاتي ارايه كرد و گفت: در سمت غرب 
و شمال غرب، مسير رود كرج، دره ورديج، كن، فرحزادي، 
دركه، ولنج��ك، دربند، گالبدره، دره حص��ارك، دارآباد، 
جمشيديه، سوهانك، قوچك و حتي در شرق به سمت تلو 
روددره ها ومسيل هايي وجود دارد. بررسي نقشه ها نشان 
از اين دارد كه امتداد اين رود دره ها و مسيل ها به مناطقي 
مانند 22، 5، 2، 1 و حتي مناطق پايين دستي مانند مناطق 
3، 4 و 6 منتهي مي ش��ود.به گفته بيت اللهي رود دره هاي 
مشرف به تهران و حتي رود دره هاي اطراف آن مانند فشم 
و لواس��ان به دليل نزديكي به ش��هر تهران و خوش آب و 
هوا بودن باعث شده تا قيمت باالي زمين و طمع عده اي، 
 انگيزه اي قوي براي ساخت و ساز در اين مناطق ايجاد كند. 
او در اين باره  تصريح كرد: طبق قانون، مسيل ها و آبراهه ها 
جزو اموال عمومي محسوب شده و هر گونه ساخت و ساز در 
حريم بستر رودخانه و حريم مسيل ها ممنوع است. وضعيت 
ساخت و سازهاي موجود اعم از ساخت و سازهاي تجاري 
و مس��كوني و بدون مجوز ش��بيه آنچه در فرحزاد، دارآباد 
و گالبدره مش��اهده مي كنيم و از آنها به عنوان بافت هاي 
ناكارآمد ياد مي شود؛ ريسك سيالب را كه با توجه به فرم و 
شكل دره ها مي توانند آب هاي حاصل از بارندگي را در خود 
جمع كرده و به سمت سكونتگاه هايي كه گاهي به شكل 
غيرقانوني ساخته شده اند، هدايت كنند، افزايش مي دهد.

اوادامه داد: وقوع چنين حادثه اي عالوه بر خسارات اقتصادي، 
مشكالت و آسيب هاي اجتماعي نيز در پي خواهد داشت 
كه هزينه آن را كل سيستم بايد پرداخت كند.بنابراينچنين 
ساخت و سازهايي ريسك سيالب را در شهر تهران افزايش 
داده است.عالوه بر اين بايد در نظر داشت كه در شاخه هاي 
انتهايي اين دره رودها و جايي كه با محدوده هاي ش��هري 
تالقي مي كنند،  به دليل اس��تفاده بيش از اندازه از زمين، 
مس��ير روددره ها قطع شده و به شكل غيركارشناسانه در 
امتداد مس��يل ها ساخت و ساز انجام ش��ده است. با توجه 
به هشدارهايي كه متخصصان اقليم شناس و هواشناس 

عنوان مي كنند كه احتمال تغييرات اقليمي و بارندگي هاي 
سيل آسا وجود دارد ضرورت دارد ارزيابي وضعيت موجود 
انجام شود تا مسيل هايي كه مسدود شده يا تنگ شده اند 
شناسايي شوند. بررسي نقشه هاي هوايي نشان از اين دارد 
كه برخي دره هايي كه عرض آنها در دهه هاي گذش��ته به 
پهناي 100 تا 150 مت��ر بود االن به 10 متر كاهش يافته 
است، زيرا در دهه هاي گذشته به دليل خشكسالي مستمر 
از سيل غافل شديم و ارزش زمين و نيز عدم سخت گيري 
يا كنار آمدن با وضعيت موجود باعث شد اكنون بسياري از 
دره ها تبديل به مناطق مسكوني شده اند. اگر سيالبي نظير 
آن چه كه در مناطق غربي كش��ور شاهد بوديم، رخ دهد، 
هزينه مش��كالت عديده اي كه بعد از آن ايجاد مي شود را 
بايد تك تك ش��هروندان پرداخت كنند. بودجه هايي كه 
براي آباداني و عمران شهر در نظر گرفته شده، صرف جبران 
خسارت و آسيب ها مي شود.بنابراين بايد قبل از اينكه اتفاق 
تلخي بيفتد فكري براي آن كنيم.رييس بخش زلزله شناسي 
مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي در پاسخ به اينكه در 
صورت وقوع سيل در تهران چه اتفاقي براي مناطق جنوبي 
ش��هر تهران رخ مي دهد، با بيان اينكه بيش از 30 دره رود 
فرعي و اصلي مشرف بر تهران وجود دارد؛ عنوان كرد: چنانچه 
يك صفحه مستطيل شكل را تصور كنيد، اين دره رودها و 
آبراهه هاي فرعي با يك چرخش��ي از سمت شمال غرب و 
شمال شرق به س��مت محدوده هاي مركزي و جنوبي كه 
شامل مناطق12، 16، 20و 19 مي شود، مجانب مي شوند. 
دليل آن هم شكل و فرم ش��هر تهران است. بخشي از آب 
اين روددره ها وارد محدوده هاي مركزي شهر شده و باعث 
آب گرفتگي معابر و جاري ش��دن سيالب در خيابان هاي 
اين مناطق و نفوذ آب به مترو مي ش��ود كه چندين مورد 
از اين دست را در غرب و جنوب غربي شهر شاهد بوده ايم.

بخشي از اين آب ها نيز از مسير قنات ها نفوذ كرده و در زير 
مناطق مركزي شهر جاري مي شود و در مناطقي كه خاك 
ريزدانه دارند، منجر به فروريزش، نرم شدن پي ساختمان ها 
يا نشست هاي موضعي مي شود. اين امر در روزهاي پس از 
بارندگي هاي ممتد وقتي زمين كم كم رطوبتش را ازدست 
مي دهد و خشك مي شود نمود بيشتري دارد و ممكن است 
ساختمان ها و منازل مسكوني كه در چنين زون هايي واقع 

شده اند، دچار نشست هاي موضعي شوند.

   ريسك قنات هاي تهران
بيت اللهي ادامه داد: اين امر را هم بايد در نظر داشت كه در 
بسياري از مسيرهاي شهر تهران قنات هاي زيادي داريم كه 
در اثر نفوذ آب هاي سيالبي به اين قنات ها ممكن است آب 
شستگي هاي زيادي رخ داده و حفره هايي در سطح شهر 
پديدار ش��ود.او در اين باره توضيحات بيشتري ارايه كرد و 
گفت: يكي از نگراني هاي م��ن در بارندگي هاي اخير اين 
است كه بخشي از اين بارندگي ها به داخل زمين نفوذ كرده 
و وارد قنات ها و رگه هاي آبي زير سطحي مي شود و نسبت 
به روزهاي قبل از بارندگي كه كم بودند پر آب تر مي شوند. 

و وقتي دبي آب باال مي رود قدرت حمل، سرعت و تخريب 
آب بيشتر مي شود. اين جريان قوي آب در زيرزمين جاري 
شده و باعث مي شود خاك هاي زيرسطحي شسته شوند به 
خصوص اگر جلوي امتداد اين رگه هاي آب ساختمان سازي 
و گودبرداري شده و هر مانعي در امتداد اين حركت ايجاد 
شده باشد، آب در پشت مانع جمع شده و شروع به شستن 
مواد و نشت هاي زيرسطحي كرده و راهي را پيدا مي كند. اين 
مسيرها شكل اوليه حفره مي شوند كه بعدا در اثر ارتعاشات 
ترافيك آرام آرام ريزش كرده و به س��طح زمين مي رسند 
و در نزديك��ي زمين به ناگهان فرو ريخت��ه و فروريزش ها 
صورت مي گيرد همانند آن چه در خيابان مولوي ش��اهد 
بوديم. بنابراين اين نكته را نيز بايد درنظر گرفت كه عالوه 
بر سيالب ها و روان آب هايي كه ممكن است درتهران ايجاد 
شود، فرو ريزش و فرو نشست هم مي تواند اتفاق بيفتد و بايد 
براي آن تمهيداتي در نظر گرفته شود.گفته مي شود بزرگراه 
امام علي )ع( در مس��ير رودخانه قرار داشته و ممكن است 
در صورت بارندگي هاي شديد شاهد وقوع سيالب دراين 
بزرگراه باشيم. بيت اللهي در اين باره توضيح داد: چنانچه 
عكس هاي هوايي دهه 40 را نگاه كنيم از شمال به جنوب 
آبراهه هاي متعدي ديده مي شود كه در عكس هوايي جديد 
اين دره ها و آبراهه ها وجود ندارد. در واقع اينها مسيرهاي 
آبراهه هايي بودند كه بارندگي ها را به طور طبيعي به سمت 
جنوب شهر هدايت مي كردند.آن زمان اراضي كشاورزي و 

باغ هاي ري ج��زو باغ هاي تهران بود و از اين طريق آبياري 
مي شد. اكنون اين آبراهه ها توسط بزرگراه هايي قطع شده اند 
يا به داليل توسعه شهري با خاك دستي تسطيح شده اند. 
اين خاك هاي دستي تراكم و تحكيم الزمه را ندارند و بر اثر 
جاري ش��دن و نفوذ آب، شل شده و نشست هاي موضعي 
زيادي در چنين زمين هايي اتفاق مي افتد كه نمونه بارز آن 
امتداد بزرگراه امام علي)ع( است. در موقع ساخت بزرگراه، 
 اين مسير يك مسيل شناخته شده در سمت شرقي تهران 
بود و روان آب هاي شمال شرقي را به سمت جنوب هدايت 
مي كرد كه با احداث بزرگراه جلوي اين مسير گرفته و مسدود 
شد. آب در هر صورت راه خودش را پيدا مي كند اما اين امر با 
شست و شوي خاك، نشست و سست شدن خاك و جاري 

شدن سيل از مسيل ها همراه مي شود.

   تجربه دروازه قرآن شيراز
او ادامه داد: يكي از نمونه هاي بارز چنين دستكاري هايي را در 
سيل شيراز مشاهده كرديم كه مسيل حوالي دروازه قرآن به 
دليل جاده كشي پر شد و گرفتگي مسير طبيعي آبراهه منجر 
به تجمع آب و سيالب 15 دقيقه اي در شيراز شد كه تعدادي 

از هموطنان نيز جان خود را از دست دادند.
در منطقه 18 گودال 400 كيلومتري وجود دارد كه از آن 
به عنوان ابر گودال ياد مي كنند. بيت اللهي در پاسخ به اينكه 
هنگام وقوع س��يل وجود چنين ابرگودالي چه تاثيري در 

روند سيل خواهد اشت، عنوان كرد: گودال هاي كه در سطح 
زمين در اثر برداش��ت معادن شن وماسه ايجاد شده است 
محوطه اي ايجاد مي كنند كه آب هاي زير سطحي امكان 
نفوذ به زير س��طح زمين را پيدا كند و از اين نظر مي تواند 
به تغذيه آب هاي زير زميني منجر شود. اما به شكل خاص 
اطالعي از اين ابرگودال ندارم. البته اگر گودال ها در مجاورت 
مناطق مسكوني باشند مي توانند بسيار آسيب رسان باشند 
اما در مناطق دور از مناطق شهري با حفر چنين گودال هايي 

مي توان به تغذيه آب هاي زير زميني كمك كرد.

   امكان پيشگيري از خسارات سيل؟
او در ادام��ه عن��وان ك��رد: مهم ترين نكت��ه اي كه براي 
پيشگيري از وقوع بايد انجام داد تا خسارات ناشي از سيل 
به حداقل برسد،  بررسي آب هاي دره رودهاي مشرف به 
تهران و اعمال جدي و مس��تمر سياست هاي پاكسازي 
مسيل هاس��ت. احداث بندهايي براي تاخير در سرعت 
آب و كند كردن سرعت آب و همچنين اليروبي از ديگر 
كارهايي اس��ت كه در مديريت سيالب توصيه مي شود. 
عالوه بر اين جهت كاهش تلفات جاني سامانه هاي هشدار 
ميداني وجود دارد كه در كشورهاي آسياي جنوب شرقي 
با هزينه هاي ناچيز راه اندازي شده است و چنانچه ارتفاع 
آب به حد هشدار برسد به شهروندان هشدار تخليه مي دهد 
كه مي تواند باعث كاهش خسارت هاي مالي و جاني شود. 

گروه راه و شهرسازي|
تهران روزگاري قريه كوچكي بود. خوش آب و هوا با باغ هاي 
فراوان. اما زماني كه آغامحمدخان قاجار اين شهر را به عنوان 
پايتخت انتخاب كرد، تقدير شهر عوض شد. قطعا خود آغا 
محمدخان هم فكر نمي كرد در آينده اي دور تهران از شهري 
كوچك به كالنشهري بي در و پيكر تبديل شود. كالنشهري 
با انباني از مشكالت و معضالت كه حل آن ها سال ها زمان 
مي برد. در كنار تمام معضالت تهران در سال جديد نگراني از 
وقوع سيالب نيز به اين مشكالت افزوده شده است و در حالي 
كه شهروندان تهراني خود را براي مقابله با زلزله احتمالي 
آماده مي كردند، اكنون بايد نحوه مواجهه با سيل را نيز به 
آن اضافه كنند. كارشناسان معتقدند، احتمال وقوع سيل 
در تهران وجود دارد، همان طور كه در گذشته نيز سيالب 
هاي بزرگ خس��ارات فراوني به اين شهر وارد كرده اند. در 
10 تير 1333 سيالب تهران 2150 کشته برجا گذاشت 
و همچنين در اين حادثه 420 رأس گوسفند تلف شد. با 
توجه به اين كه بارش هاي ف��راوان در ماه جاري باعث باال 
آمدن س��طح آب رود دره ها و مسيل هاي تهران شده و در 
نتيجه آن بخشي از پل كن تخريب و در جنوب شهر تهران 
نيز پل قديمي در منطقه چهاردانگه به دليل شدت آب كامال 
از بين رفته است، نگراني ها در اين خصوص  افزايش يافته 
و شهرداري و مسووالن شهري اقدام هايي براي پيشگيري 
از وقوع سيل درتهران انجام دادند. از سوي ديگر، بر اساس 
گزارش هاي هواشناسي بارش هاي شديد تا ارديبهشت ماه 
ادامه دارد بنابراين انتظار مي رود تا اين اقدام ها ادامه دار باشد.

   توجه به پيوست هاي مطالعاتي 
محمدساالري، رييس كميس��يون معماري و شهرسازي 
شوراي  ش��هر تهران در گفت و گو با »تعادل« توضيحاتي 
درباره احتمال وقوع سيل در تهران ارايه كرد. ساالري با اشاره 
به اين كه با مروري بر تاريخ اقليم آب و هوايي شهر مي توان 
ديد اين شهر در گذشته نيز شاهد وقوع سيالب هاي بزرگ 
و خطرناك بوده است، گفت: وجود روددره هاي شمالي – 
جنوبي  در اين شهر نشان دهنده آثار حضور آب و سيالب در 
آن است. به گفته ساالري، بايد در شهرسازي يك شهر و نيز 
مجموعه عمليات عمراني كه در كالنشهرها انجام مي شود 
توجه جدي به پيوست هاي مطالعاتي و پيوست هاي پدافند 
غير عامل داشته باشيم، تصريح كرد: در اين خصوص در دهه 
هاي گذشته و حتي سده هاي اخير سابقه خوبي نداشته ايم 
و هميشه در بحران ها همه ظرفيت هاي كشور در سطوح 
مختلف حاكميت، دولت ها، نهادها، ان. جي. او ها و كمك هاي 
مردمي تجميع  شده  است، بدون  اين كه از قبل برنامه ريزي 

خاصي براي صورت گرفته باشد.به طور كلي مي توان گفت 
در فرايند پيشگيري و رعايت پيوست هاي مطالعاتي متاسفانه 
كارنامه خوبي نداشته ايم.به گزارش تعادل، در برخي از مسيل 
روددره ها، به دليل قدمت عبور رودخانه هاي فصلي و نيمه 
دائمي، شن و ماسه استخراج مي شد ولي با كاهش ذخاير 
اين منابع و كم شدن آب رودخانه هاي فصلي اين دره هاي 
عظيم و با ارتفاع كه از شمال به جنوب جاري بود كاسته شده 
و به محلي براي ريختن زباله و نخاله هاي ساختماني تبديل 
شده بود. نمونه بارز اين عمل را مي توان به بخشي از مسيل 
روددره فرحزاد و كن اش��اره كرد. در نيمه دوم دهه 80 كار 
بازسازي مسيل روددره فرحزاد آغاز  و براي انتقال آب، كانال 
بتني احداث شد و مسير آن به داخل شهر امتداد يافت تا پس 
از عبور از شهر به پايين دست براي آبياري دشت جنوبي مورد 
استفاده قرار گيرد هر چند در ساير روددره ها دستكاري هاي 
صورت گرفته تا حدود مشابه اين رود دره بود اما آنچه مورد 
توجه قرار داش��ت آن بود كه بايد براي انتقال آب، مس��يل 
مطمئني احداث شود.اما ظاهرا ين دستكاري ها امروز خود 
دليل  ناامن شدن اين روددره ها شده است.ساالري با اشاره 
به اين كه قبال به كرات تذكراتي درباره لزوم توجه به برنامه 

ريزي  در زمان بحران به مسووالن شهري داده ام، عنوان كرد: 
سازمان زمين شناسي كشور نيز به يك نهاد متولي و پايشگر 
هم در صحن شورا و هم در جلسات تخصصي اين هشدارها 
را اعالم كرده اس��ت. اقدام هايي كه طي سال هاي گذشته 
انجام ش��ده غالبا بدون رعايت اين پيوست ها بوده است. از 
جمله كاري هايي كه مديريت ش��هري در روددره ها انجام 
داده و در اصل در طبيعت بكر اين مناطق دخالت كرده  است.

انجام اين دست كاري هاي مصنوعي باعث شده تا اين رود 
دره ها به هيچ عنوان در مقابل سيل ها دوام نياورده و تبديل 
به عاملي شده اند براي تخريب هاي جدي و ايجاد خسارت 
هاي قابل توجه به جمعيتي كه زمينه حضورشان را در اين 

اماكن فراهم كرده ايم.

   برخي اتوبان هاي تهران روددره هستند
به گفته ساالري، بر اساس آمار و گزارش هاي جدي سازمان 
زمين شناسي، اتوبان هاي شرقي - غربي كه درسطح شهر 
تهران ساخته شده است، و تونل هاي زير اتوبان ها كه براي 
انتقال آب رود دره ها  تعيبه شده به هيچ عنوان پاسخ دبي 
آب در زمان سيالب را نخواهد داشت. بخشي از پروژه هاي 

عمراني مانند اتوبان امام علي )ع(در بخش شمالي-  جنوبي 
در مسير حركت سيل قرار دارد و براي ساخت آن حفاري 
انجام شده است مي تواند در زمان بحران ها و باران ها نقش 
يك رود دره داشته و باعث ايجاد سيالب شود .در اين موقع 
اس��ت كه همه اتومبيل ها و افرادي كه در آن تردد دارند را 
با خودش به سمت جنوب اتوبان حمل مي كند.او با اشاره 
به اين كه در سيل اخير هم مديريت بحران شهر تهران بر 
اين موضوع صحه گذاشت، تصريح كرد: با توجه به اين كه 
سيل اخير در كش��ور در 100 سال گذشته بي سابقه بوده 
و خسارت جدي جاني و مالي بر شهروندان تحميل كرد، 
بايد نقطه عطفي در تاريخ كشور باشد و در تغيير استراتژي 
تصميم گيران و تصميم سازان و همچنين تغيير نگاه جامعه 
ايراني به تصميمات مربوط به مداخالتي كه در طبيعت انجام 
مي دهند، نوع ساخت و ساز ها و جانمايي شهرها دقت شود. 
شهرهايي مانند آق قال در سطح كشور زياد داريم كه بعضا بعد 
از پيروزي انقالب جانمايي شدند و نظام تصميم گيري كشور 
طي فرايندي آن ها را پذيرفت و به عنوان شهر شناخت. اما 
امروز شاهديم علي رغم اين كه همه ظرفيت تصميم گيري و 
تجهيزاتي كشور در اين محل تجميع شده اما نمي توانند كار 

زيادي از پيش ببرند. بنابراين بايد از اين سيل درس بگيريم و 
در اقدام هاي آتي پيوست هاي مطالعاتي را در ابعاد مختلف 
جدي بگيريم به خصوص حفاظت از صيانت و اقليم را و در 
پروژه هاي اجرايي كشور هميشه از مطالعه به اجرا برسيم 
نه از پيمانكار به پروژه .به گفته ساالري، علي رغم تنگناهاي 
شديد مالي كه در سال جديد پيش روي شهرداري قرار دارد، 
بايد يكي از اولويت هاي شهرداري رسيدگي به رود دره ها 
باشد تا مس��دود كاري هايي كه در اين اماكن انجام شده و 

مخاطراتي را براي شهر به وجود آورده است، اصالح كند.  

   اليروبي انهار ومسيل ها در زمستان
زهرا صدر اعظم نوري، رييس كميسيون محيط زيست و 
سالمت شوراي ش��هر تهران نيز در گفت و گو با »تعادل« 
درب��اره  احتمال وقوع س��يل  در تهران مش��ابه آن چه در 
ش��هرهاي ديگر ش��اهد بوديم ،گفت: اين كه در آينده با 
بارش هايي مواجه مي شويم كه ميزان و حجم بااليي دارند 
و امكان جاري شدن س��يل وجود داشته باشد اتفاق غير 
ممكني نيست و احتمال وقوع آن وجود دارد، اما بايد توجه 
داشت كه اطالعات دقيق در اختيار مردم قرار دهيم و اين 
اطالعات بايد مستند باشد و باعث بروز تشويش و نگراني 
بين شهروندان نشود.خوشبختانه شهرداري تهران اقدام 
هايي براي مواجه با س��يل انجام داده اس��ت و در ايام عيد 
شهروندان شاهد بودند كه علي رغم بارش شديد باران، آب 
در معابر روان شد اما شاهد آب گرفتگي جدي در سطح شهر 
نبوديم و حادثه اي كه ناشي از آب گرفتگي باشد به وجود 
نيامد.دليل آن اين است كه انهار و مسيل ها درزمستان به 
خوبي اليروبي و پاكسازي شد. از طرفي، رو بسته كردن انهار 
عاملي است كه زباله در داخل جوي ها  تخليه و تجميع و 
در نهايت آب گرفتگي نش��ود.اين اتفاقات كمك مي كند 
چنانچه بارش زيادي داشته باشيم به راحتي آب به سمت 
پايين دست روان شود و مشكلي به وجود نيايد.او ادامه داد: 
در تهران 7 روددره داريم كه به عنوان ارزش هاي طبيعي و 
اكولوژيك شهر تهران محسوب مي شوند، اما طي سال هاي 
گذشته  برخورد خوبي با اين رود دره ها نشده است و آن ها را 
از حالت طبيعي خارج كرده اند يا با تعرض به آن ها و تجاوز 
به حريم رودخانه  آن را تبديل به كانال بتوني كرده اند كه مي 
تواند در مواقع خاص بحران ايجاد كند. خوشبختانه شهردار 
تهران حوزه هاي  شهرسازي ، فني و عمراني و مناطق زير 
را ملزم كرده است كه در خصوص اين رود دره ها بازنگري 
انجام دهند. اين بازنگري بايد بر اساس طرح جامع تهران و 
نيز طرح تفضيلي انجام گيرد تا حالت طبيعي رود دره ها كه 

باقي مانده حفظ و موانع هم برطرف شود.
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آثار مثبت و منفي سيل 
عادل سپهر|

استاد محیط زیست دانشگاه فردوسي مشهد| 
سيل هم مانند خيلی از پديده های محيطی که هم 
می تواند حاصل فعاليت های اقليمی باشد و هم در 
ارتباط با فعاليت های انسانی، اثرات مثبت يا منفی 

بر يک اکوسيستم و محيط زيست خواهد داشت.
اثرات مثبت و منفی عواقب سيل بستگی به محل، 
شدت سيل، آس��يب پذيری يک محيط نسبت به 
سيل و مناطق مختلف از لحاظ اقليمی و از لحاظ 
توپوگرافی و زمين شناسی و از لحاظ محيط زيستی 
دارد. همچنين ت��اب آوری جوامع از لحاظ ميزان 
تاب آوری می تواند اثرگذار باشد. حتی اکو سيستم 
در پذيرش اثرات مثبت و منفی س��يل نيز اهميت 
دارد. اگرچه من يادآور می شوم مدت سيل، سرعت 
و عمق آن هم اثرگذار خواه��د بود.به عنوان مثال 
سيل هايی که در مناطق خشک در نتيجه بارش  های 
رگباری به وجود می آيند اثرات متفاوتی نسبت به 
سيالب هايی که به صورت دوره ای و پشت سر هم 
در خيلی از مناطق تکرار می  شود، دارند.اثرات منفی 
و اثرات آنی آن بر هيچ کس پوشيده نيست و باعث 
می شود  شاخص زندگی کاهش پيدا کند و بر روی  
محصوالت کشاورزی اثر می گذارد و باعث می شود 
که تخريب شود. بخشی از اين محصوالت روی دام 
اثر می  گذارد و باعث از دس��ت رفتن دام می شود. 
زندگی انسان را به مخاطره می اندازد و باعث می شود 

شرايط بهداشتی جامعه تحت تأثير قرار بگيرد.
همان طور که می دانيد وقتی سيالب اتفاق می افتد 
ممکن است از باالدست خيلی از مواد را با خود همراه 
با رسوبات پايين بياورد و باعث می شود آلودگی در 
آب ها و خاک ها ايجاد شود و اين می تواند بهداشت 
يک منطقه را تحت تأثير قرار دهد. سيالب می تواند 
به راه ها، زيرساخت ها، ارتباطات، نيروگاه ها، جاده ها، 
پل ها و خيلی از راه های مواصالتی آس��يب بزند و 
فعاليت های اقتص��ادی يک منطقه را کامال تحت 
تأثير قرار می دهد. حتي می تواند افراد را مجبور به 
مهاجرت می کن��د. ترک خانه ها و زندگی طبيعی 
يکی از پيامدهای منفی س��يالب ها اس��ت که در 

صنعت يک منطقه می تواند اثر بگذارد.
برای مث��ال، وقتی دام از دس��ت می رود يا صنعت 
زيرساخت ها را تحت تأثير قرار می دهد بنابراين اين 
باعث می شود معيشت نيز تحت تأثير قرار بگيرد و 
قطعا اختالل ايجاد می شود و آسيب بزرگی در دراز 
مدت به زيرساخت ها می زند که خسارات اقتصادی 
خيلی زيادی به همراه دارد و ممکن اس��ت مدت 
برگش��ت آن زمان زيادی ببرد. سيالب در ارتباط 
با آب پاک و آب شرب تهديد های بسياری خواهد 
داشت که سبب شده در تأمين آب اثر بگذارد چرا که 
به سيستم ها فاضالب هم ضربه می زند. همچنين 
روی سيس��تم های تصفيه فاضالب اثر می گذارد 
از سوی ديگر بر بحث الکتريس��ته، حمل و نقل و 

ارتباطات و آموزش نيز اثرگذارند.
گاه��ی س��يل ج��دا از بحث ه��ای اقتص��ادی و 
آسيب پذيری جوامع، می تواند باعث فشار روحی 
ش��ود و اثرات روان ش��ناختی طوالنی مدتی روی 
جوامعی بگذارد. افرادی که سيل را تجربه کنند به 
ويژه در مورد کودکان تأثيرات عميقی دارد.بنابراين 
يکی از عواقبی که کمتر به  آن توجه می شود مسائل 
بلند مدت و روان ش��ناختی است که سيل کم کم 
روی جوامع اثر می گ��ذارد. اينها همه اثرات منفی 
اس��ت که همه ما به خصوص در اين سيال ب های 
اخير که در ايران اتفاق می افتاد با آن روبرو هستيم.

البته س��يل هم مانن��د بس��ياری از پديده های 
محيطی می تواند پيامدهای قابل توجه مثبتی 
روی اکوسيستم داشته باشد. در واقع سيل ها مثل 
همين سيل هايی که تجربه کرديم در گذشته نيز 
رخ داده است. سيالب در حفظ عملکرد طبيعی 
اکوسيستم نقش پررنگی دارد و روی تنوع زيستی 
هم اثر گذار اس��ت زيرا در واقع سيالب پيوندی 
بين رودخانه و زمين های اطرافش اس��ت. يعنی 
رودخانه را با زمين های اطرافش پيوند می دهد و 

باعث توسعه دشت های سيالبی می شود.
دش��ت های س��يالبی نقش بس��يار پررنگی در 
اکوسيس��تم، مدنيت و توس��عه جوامع انسانی، 
سيس��تم های دايناميکی دارد ک��ه تحت تأثير 
فرايند های طبيعی و دوره ای سيالب و نوساناتی 
که فرس��ايش را تجربه کردند بوده و توپوگرافی 
خاصی را ايجاد می کند از اين رو خاک و پوشش 
گياه��ی و ويژگی های خاصی در اين دش��ت ها 
توس��عه پيدا کرده باعث توس��عه مدنيت شده 
است. وجود رودخانه ها و کانال  های بريده بريده و 
درياچه هايي که در نتيجه تغيير و تحوالت ايجاد 
می شود باعث ش��ده که اين دشت های سيالبی 
محل بسيار مناسبی برای کش��اورزی باشند و 

حاصل خيز هستند.
سيالب کم کم منجر به ذخيره آب های زيرزمينی 
در پايين دس��ت و س��بب کاهش سطح سيالب 
خواهد شد. در واقع کاهش پيک سيل اثرگذار بوده 
که باعث می شود پتانسيل سيل هم فرسايش پيدا 
کند.دشت های سيالبی در نگهداری کيفيت آب 
موثر هستند چرا که بار رسوب را کاهش می دهند و 
به عنوان فيلتری برای جذب خاک عمل می کنند.

رس��وبات و مواد مغذی را افزايش می دهند و قطعا 
در افزايش منابع آب زيرزمينی اثرگذار هستند.

س��يالب روی توليد بيولوژيک و بهره وری زيستی 
اثر گذار اس��ت چرا که اينها خاک های حاصلخيز 
را  ايجاد می کنند در نتيجه توسعه رسوبات و رشد 
گياهان را افزايش می دهند و شما می بينيد يکی از 
منابع مناطق حاصل خيز در کشور ما در بسياری از 
مناطق دنيا همين دشت های سيالبی هستند زيرا 
گياهانی که در جاهای ديگر قادر به رشد نيستند 

در اينجا رشد خواهند کرد.
مناطق س��يالبی مناطق غنی ای هستند و از بابت 
اکوسيستم برای گياهان و همين طور برای ماهی ها 
ش��رايط را فراهم می کنند و می بينيد که خيلی از 

پرورش ماهی ها در همين مناطق انجام می شود .

تاريخچهوقوعسيالبها
درباره زلزله احتمالي تهران تعداد گسل ها و تعداد 
زلزله هاي بزرگ مقیاس تهران صحبت بسیارشده 
است، اما ش�اید تعداد كمي از سیالب هاي تهران 
كه خس�ارات فراواني نیز به ش�هر وارد كرده اند 
خبر داشته باشند. سیالب 10 تیر 1333در تهران 
بیش�ترین میزان تلفات جاني را تاكنون داشته 
است. براثر این س�یالب 2150 تهراني جان خود 
را از دس�ت دادند و همچنین در ای�ن حادثه 420 
رأس گوس�فند تلف ش�د. در 18 خ�رداد 1334 
س�یالب تهران در منطقه کن باعث کشته شدن 
3 نفر و تلف شدن 9 رأس گوسفند و تخریب 450 
هکتار از اراضی زراعتی شد. بر اساس این گزارش 
سیالب تهران در  2 ش�هریور 1342 یک مجروح 
برجا گذاش�ت و همچنین 10 نفر کشته و یك نفر 
مجروح شدند. در 14 بهمن 1344 سیالب تهران 
یك کشته و یك مجروح برجا گذاشت. در 12 مهر 
1345 سیالب تهران 30 باب خانه را تخریب کرد. 
این حادثه کشته و مجروحی نداشت. در تاریخ 11 

اردیبهشت 1347 سیالب تهران 31 کشته برجاي 
گذاشت و 28 باب خانه تخریب شد.

در 25 اسفند 1347 سیالب تهران  12 باب خانه را 
تخریب کرد، همچنین 410 رأس گوسفند در این 
حادثه تلف شد. در 16 تیر 1349 در سیالب تهران 
در بخش مرکزی دهستان سیاهرود 5 نفر کشته 
شدند. در 30 تیر 1353 سیالب تهران 270 رأس 
گوس�فند تلف ش�د و 25 باب خانه در این حادثه 
تخریب ش�د.در 23 بهمن 1354 سیالب تهران 
یك کشته برجا گذاشت.در 3 مرداد 1360 سیالب 
تهران در کن و سولقان 2 کشته برجای گذاشت و 5 
نفر مجروح شدند. در سیالب لواسانات 26 اسفند 

1361، 11 نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند.
در 15 فروردین 1366 س�یالب ته�ران در بخش 
دماوند دهستان رودهن 30 کشته برجا گذاشت و 
همچنین در 4 مرداد همان سال سیالب شمیرانات 
650 مجروح و 179 کشته برجا گذاشت و همچنین 

این سیالب در تهران 300 کشته برجا گذاشت.

س�یالب تهران در 8 ش�هریور 1371، 2 کشته و 
4 مجروح برجا گذاش�ت. بر اساس این گزارش 3 
اردیبهشت 1374 سیالب ش�میرانات در بخش 
مرجان یک مجروح و 3 کشته و در بخش حصیران 
یك مجروح و 3 کش�ته برجا گذاشت. همچنین 
سیالب متروی تهران 27 فروردین ماه سال  1391 
رخ داد این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت 
اما خسارت مالی زیادی وارد کرد.سیالب رودخانه 
ک�ن)روز 24 آبان م�اه 1391(  تخریب پل بزرگراه 
فتح  را به همراه داشت. سیالب تیر 1394 محدوده 
کن- سولقان، 8 کشته در استان تهران و خسارات 
مالی 34 میلیارد تومان )تخریب 40 واحد مسکونی 
و یا اداری و نیز 430 هکتار باغ( بر جا گذاشت.سیل 
قیامدش�ت ش�هریور 94 كه نتیجه  بارش شدید 
و بي س�ابقه در 50 س�ال اخیر بود،  29 شهرستان 
متأثر از این حادثه بودند که 41 شهر و روستا دچار 
آسیب شدند و در مجموع 6 کشته در استان تهران 

بر جا گذاشت. 

آيينه عبرت



دانش و فن10اخبار

ios نفوذ جاسوس افزار قدرتمند به

دسترسيبهاپليكيشنهايايرانيدر»اپاستور«محدودترميشود
گروه دانش و فن| 

مشكل استفاده از اپليكيشن هاي ايراني براي كاربران 
گوشي هاي آيفون در ايران بارديگر پررنگ شده است.

 اس��فندماه س��ال ۹۷ اغل��ب توس��عه دهندگان 
اپليكيش��ن هاي ايراني با ارس��ال پيامكي به كاربران 
آيفون از محدوديت جديد اعمال شده از جانب شركت 
 IOS اپل براي امكان دسترسي به برخي اپليكيشن هاي
خبر دادند و اعالم كردند كه در تالش هستند تا هرچه 

سريع تر اين مورد را پيگيري و رفع كنند.
با محدوديت ايجاد ش��ده امكان اس��تفاده از خيلي از 
اپليكيشن هاي ايراني كه قبل از اين از راه سايت هاي 
در رابطه با خدمات دهندگان، دانلود و نصب شده بود، 

براي مشتركان آيفون از بين رفت.
به اين معني كه امكان استفاده از اپليكيشن هاي بانكي، 
خدماتي، ارتباطي و پيام رسان هاي ايراني روي سيستم 

عامل IOS براي كاربران ممكن نبود.
پ��س از اين اق��دام اپ��ل، خدمات دهن��دگان برخي 
اپليكيش��ن هاي پركارب��رد، راه ه��اي ديگ��ري براي 
دسترسي كاربران آيفون به اين اپليكيشن ها امتحان 
كردند و طي يك ماه گذش��ته موفق به ارايه خدمات 
از روش هاي ديگر شدند. اما هم اكنون به نظر مي رسد 
اپ��ل در اقدامي جديد، بار ديگر جلوي دسترس��ي به 
اپليكيشن هاي ايراني را گرفته و امكان استفاده از اين 
خدمات، براي كاربران آيفون ميسر نيست. در اين رابطه 
خدمات دهندگان در پيامي ب��ه كاربران آيفون اعالم 
كرده اند كه »با توجه به محدوديت اعمال شده از سوي 
ش��ركت اپل، امكان دسترسي به برخي اپليكيشن ها 
براي سيستم عامل IOS وجود ندارد. براي استفاده از 
خدمات اپليكيشن از طريق سايت موردنظر اقدام كرده 
و در تالش هستيم تا هرچه زودتر اين مورد را پيگيري و 
رفع كنيم.« چندسالي است كه كمپاني امريكايي اپل، 
به علت تحريم، دسترسي توسعه دهندگان اپليكيشن 
را به فروشگاه اپليكيشن اين شركت )اپ استور( مسدود 
كرده است و بنابراين شركت هاي عرضه دهنده خدمات 
اپليكيش��ن، راه دومي براي عرضه خدمات به كاربران 

آيفون در پيش گرفتند.
به اين مفهوم كه تا پيش از اين با اكانت اينترپرايز، امكان 
نصب اپليكيشن را روي گوشي هاي آيفون از راه رجوع 
به سايت و تأييد نهايي مش��ترك روي گوشي، فراهم 
مي كردند اما هم اكنون اي��ن راه دوم هم از جانب اپل 
مسدود شده است و دليل آن تغيير رويه جديد شركت 
اپل براي حفظ امنيت اطالعات و رعايت حقوق مالكيت 

معنوي عنوان شده است.
برخي توسعه دهندگان اپليكيشن امروز راه جديدي 
را براي نصب اپ ها به كارب��ران اعالم كرده اند و برخي 
ديگر نيز در حال بررسي چاره اي براي رفع اين مشكل 

و امكان دسترسي مجدد كاربران ايراني به اپليكيشن ها 
روي سيستم عامل IOS هستند.

از سوي ديگر خبر مي رس��د كه دارندگان آيفون هاي 
اپل بهتر است حواسشان را حسابي جمع كنند؛ چراكه 
جاسوس افزار قدرتمندي اخيرا در سطح اينترنت پخش 

شده و اطالعات محرمانه كاربر را استخراج مي كند.
پژوهش��گران امنيتي به تازگي اپليكيشن جاسوسي 
قدرتمندي كش��ف كرده اند كه در ابت��دا براي هدف 
قراردادن گوش��ي هاي اندرويدي ساخته شده بود؛ اما 
هم اكن��ون مي تواند دارندگان آيفون ه��اي اپل را نيز 

تهديد كند. 
اين اپليكيش��ن جاسوس��ي را كه پژوهش��گراني در 
لوك اوت )Lookout(، شركت فعال در حوزه امنيت 
دستگاه هاي موبايلي، كشف كرده اند، ازطريق گواهي 
سازماني اپل نصب مي شود تا ازاين طريق اپ استور را 

دور بزند و كاربران آيفون را هدف قرار دهد. 
اين جاسوس افزار قدرتمند به محض نصب شدن روي 
گوشي، مي تواند بدون آنكه كاربر بفهمد، به مخاطبان، 
فايل هاي صوتي ضبط ش��ده، تصاوي��ر، ويدئو و ديگر 
اطالعات مهم روي دس��تگاه، نظير مكان فعلي كاربر، 
به صورت آني دسترسي پيدا كند. پژوهشگران مي گويند 
ازطريق اين اپليكيشن مي توان ازراه دور و مخفيانه به 

مكالمات كاربران گوش داد.
هن��وز اطالعات��ي از اين  موض��وع دردس��ترس قرار 
نگرفته كه چه  تعداد كاربر ممكن است تحت تأثير اين 
جاسوس افزار قرار گرفته باشند؛ اما پژوهشگران گفته اند 
احتماال شمار اين افراد كم نيس��ت؛ به ويژه ازاين  نظر 
كه جاسوس افزار يادشده ازطريق برخي وب سايت ها 
خ��ودش را به عنوان اپليكيش��ن مخص��وص برخي 
اپراتورهاي موبايلي در ايتاليا و تركمنس��تان معرفي 
كرده تا كاربران آن را نصب كنند.  جاسوس افزار آيفون 
/ iPhone SpyWareاسكرين شات هاي منتسب 
به جاسوس افزار جديد گوشي هاي آيفون. همان طوركه 
مي بينيد، اين اپليكيشن مخفيانه در حال آپلود داده هاي 
خصوصي قرباني و نيز اطالعات م��كان فعلي او روي 

سرورهاي سازنده اش است.
پژوهشگران ش��ركت لوك اوت مي گويند سازنده اين 
جاسوس افزار همان گروهي هستند كه پيش تر نرم افزار 
مش��ابهي براي هدف  قراردادن گوشي هاي اندرويدي 
طراحي و توليد كرده بودند. به گفته برخي رسانه هاي 
خبري، حتي چندين تن از مقام هاي رسمي ايتاليا از 

جاسوس افزار اندرويدي مذكور استفاده كرده اند.

  دور زدن قوانين براي ورود به اپ استور 
اي��ن اپليكيش��ن اندروي��دي كه ب��ا نام اكس��دوس 
)Exodus( شناخته مي شد، صدها قرباني را تحت تأثير 

قرار داد و از دستگاه هاي آنها جاسوسي كرد. اكسدوس 
درمقايسه با جاسوس افزار فعلي iOS، قدرت جاسوسي 
بيشتري داشت و به محض نصب شدن، مخفيانه نوعي 
نرم افزار ويژه را دانلود و نصب مي كرد تا به واس��طه آن 
به روت دسترس��ي پيدا كند. اين، يعني اكس��دوس 
مي توانست پس از دسترسي به روت، تقريبا به تمامي 
داده هاي روي گوش��ي از ايميل ها و ش��بكه سلوالر و 
رمزعبور واي فاي گرفته تا هرچيز ديگري كه فكرش را 

بكنيد، دسترسي پيدا كند.
هر دو اپليكيشن  مذكور زيرس��اخت مشابهي دارند؛ 
بااين حال، نس��خه iOS از چندين تكنيك ديگر هم 
اس��تفاده مي كنند كه به واس��طه آنها پيداكردن اين 
جاسوس افزار كمي سخت مي ش��ود. به همين دليل، 
يكي از مهندس��ان ارشد ش��ركت لوك اوت مي گويد 
گروهي از برنامه س��ازان حرفه اي مسوول ساخت اين 

جاسوس افزار هستند. 
گرچه  نس��خه اندرويدي به دليل سهل انگاري گوگل 
به صورت مستقيم ازطريق پلي اس��تور دانلودشدني 
بود، اين اتفاق براي اپ اس��تور اپ��ل رخ نداد تا حداقل 
تعداد كاربراني كه آن را نصب مي كنند، به گستردگي 

اندرويد نباشند.

به دلي��ل قرارنگرفتن اين اپليكيش��ن در اپ اس��تور، 
س��ازنده اش كه فع��ال از آن با ن��ام Connexxa ياد 
مي شود، تأييديه پروفايل سازماني اپل را گرفت تا آن 
را مستقيما روي گوش��ي هاي آيفون نصب كند. اپل 
مي گويد كاري كه توسعه دهنده جاسوس افزار مذكور 
انجام داده، نقض آشكار قوانين اين شركت به حساب 

مي آيد. 
البته، اين نخستين باري نيست كه شركت هاي سودجو 
ازطريق پروفايل سازماني اپليكيشن هاي مخرب توليد 
مي كنند. قوانين سخت گيرانه  و دقيق اپل تقريبا به هيچ 
اپليكيشن مخربي اجازه حضور در اپ استور را نمي دهد. 
بااين ح��ال، وجود قابليتي نظير گواهي س��ازماني به 
سودجويان امكان مي دهد اپ استور را دور بزنند. اپل 
پيش از قراردادن هرگونه اپليكيشن در اپ استور، به  دقت 
آن را بررس��ي مي كند تا مطمئن شود قوانينش را اين 

اپليكيشن نقض نمي كند. 
بد نيس��ت بدانيد برخي از ش��ركت هاي بزرگ، نظير 
فيس بوك و گ��وگل، تا چندي پيش ازطريق پروفايل 
سازماني اپليكيشن هايشان را دراختيار كاربران قرار 
مي دادند. اپل ني��ز اعالم كرد اين كار تخطي از قوانين 
اس��ت؛ به همين دليل، آن پروفايل هاي س��ازماني را 

غيرفعال مي كند. پس از ماجراي گوگل و فيس بوك، 
حساسيت اپل روي پروفايل هاي سازماني به اوج رسيد 
و دقيقا به همين دليل، اكثر اپليكيشن هاي ايراني، به  ويژه 

همراه بانك ها، از كار افتادند. 
هنگام ازكارافتادن اپليكيشن هاي ايراني، شمار زيادي 
از مردم و حتي در كمال تعجب، برخي اعضاي رسانه 
مدعي شدند تحريم هاي اخير امريكا عليه ايران دليل 
اين اتفاق بوده است. در صورتي كه اين رخداد فقط به 
اپليكيشن هاي ايراني محدود نبود و اپل ده ها اپليكيشن 
ديگر را نيز مس��دود كرد كه غالبا در حوزه هاي قمار و 

محتواي غيراخالقي فعاليت مي كردند.
به دنب��ال رسانه اي ش��دن خب��ر مربوط ب��ه اي��ن 
جاس��وس افزار، اپل س��ريعا گواهي س��ازماني آن را 
لغو ك��رد. اين، يعن��ي نه تنها فعال ام��كان نصب اين 
جاس��وس افزار روي دس��تگاه ها وجود ن��دارد؛ بلكه 
كساني نيز كه آن را دانلود كرده اند، نمي توانند آن را 
اجرا كنند. بااين حال، امكان دارد همين اپليكيشن با 
گواهي سازماني ديگري امكان نصب پيدا كند؛ پس، 
بهتر است حواس كاربران IOS جمع باشد. شايان ذكر 
اس��ت تا اين لحظه، تعداد دقيق كاربران متأثر از اين 

جاسوس افزار مشخص نشده است.

ورج | 
 گ��وگل در حال برنامه ري��زي براي توليد ل��پ تاپ ها و 
تبلت هاي تازه اي است كه احتمااًل پيكسل بوك و پيكسل 
اسليت نام مي گيرند و به همين منظور تغييراتي را در واحد 

سخت افزار خود ايجاد كرده است.
در شرايطي كه گوگل خود اخبار منتشر شده در اين زمينه 
را رد ي��ا تأييد نكرده، گفته مي ش��ود در جريان برگزاري 
كنفرانس كلود نكست ۲۰۱۹، توليدات جديد اين شركت 
معرفي خواهند شد كه با محصوالت شركت هاي رقيب 

همچون اپل و مايكروسافت رقابت خواهند كرد.
همچنين احتمال مي رود در تبلت ها و لپ تاپ هاي تازه 
گوگل از سيستم عامل تازه اي استفاده شود كه جايگزين 
اندرويد و كروم خواهند شد. اين سيستم عامل جديد كه 
 Fuchsia ،گوگل از مدتي قبل در حال طراحي آن است

نام دارد و هنوز جزييات چنداني در مورد آن منتشر نشده 
اس��ت. گوگل از مدتي قبل سري گوشي هاي پيكسل را 
روانه بازار كرده كه با استقبال نسبتًا مطلوبي مواجه شده 
است. همچنين اين شركت سري لپ تاپ هاي كروم خود 
را با سيستم عامل اختصاصي تحت وب كروم توليد كرده 

كه ميزان خريد آن چندان قابل توجه نبوده است.

ورج | تازه ترين برنامه جاه طلبانه فيس بوك، استفاده 
از هوش مصنوع��ي براي اندازه گيري تراكم جمعيت 
در جهان اس��ت. اين شركت از س��ال ۲۰۱۶ در حال 

برنامه ريزي در اين زمينه است.
 فيس بوك پيش از اين نقش��ه تراك��م جمعيتي ۲۲ 
كشور جهان و سپس همين نقشه را در ارتباط با اكثر 
كشورهاي آفريقايي تهيه كرده بود و حاال قصد دارد 

نقشه تراكم جمعيت كل جهان را تهيه كند.
تهيه اين نقشه ها امري بس��يار پرچالش است و اگر 
چه امروزه نقش��ه هاي دقيق ماهواره اي در دسترس 
انسان ها قرار دارد، اما تهيه نقشه تراكم جمعيتي جهان 
با استفاده از اين تصاوير مستلزم جمع آوري اطالعات 
دقيق در مورد تك تك ساختمان ها، داده هاي آماري 

همه شهرها و روستاها و غيره است.
اين كار در برخي نقاط جهان و به خصوص كشورهاي 
آفريقايي كار ساده اي نيس��ت و بايد توجه داشت در 
اين قاره نقاطي وج��ود دارد كه نزديك به ۴۰۰ هزار 
كيلومتر مربع وس��عت دارند، اما در آنها كمتر از ۵۵ 

هزار نفر زندگي مي كنند.
حل اين مش��كل ني��ز با اراي��ه اطالع��ات و تصاوير 
جمع آوري ش��ده به يك سيس��تم هوش مصنوعي 
پيش��رفته و پردازش آنها از اين طريق ممكن است. 
مهندسان فيس بوك براي خودكار سازي اين فرايند 
يك سيس��تم رايانه اي را آم��وزش داده اند تا به طور 
خودكار قادر به شناس��ايي س��اختمان هاي موجود 
در تصاوير ماهواره اي باش��د. اين سيس��تم سپس از 
داده هاي آماري موجود براي محاس��به جمعيت هر 
س��اختمان، هر محله و در نهايت هر ش��هر يا روستا 

استفاده مي كند.

گيزمك |  ش��ركت »آلفابت« گوگل پس از سال ها 
آزمايش اكنون براي اولين بار خبر آغاز به كار سرويس 
تحويل هوايي كاالها طي آينده نزديك در شهر كانبرا، 

پايتخت استراليا را داده است.
در حال حاضر با توجه به مجوز س��ازمان هوايي كشور 
استراليا به شركت آلفابت، اين شركت با پهپاد مي تواند 
كاالهايي را كه مش��تريان توسط يك برنامه سفارش 

داده اند براي آنها ارسال كند.
شركت »آلفابت« از سال ۲۰۱۴ تاكنون فناوري پهپاد 
را با قصد ارسال بسته هاي كوچك در استراليا آزمايش 
كرده است اما اكنون قصد دارد تا با كمك اين فناوري 
بتواند ارسال هوايي بسته هاي كااليي بزرگ را نيز براي 

مشتريان محقق سازد.
ب��ه گ��زارش گاردين در ح��ال حاض��ر »اداره امنيت 
هوان��وردي غيرنظامي« )CASA( اس��تراليا با انجام 
عمليات تجاري اين شركت موافقت كرده است و به آنها 
مجوز نيز اعطا كرده اس��ت. تحويل هوايي محصوالت 
راه حلي مناس��ب براي كاهش ترافيك، آلودگي هوا و 
افزايش سرعت در انجام كارها است. افراد ساكن شهر 
كانبرا طي ماه هاي آينده تنها ظرف چند دقيقه پس از 
سفارش، كاالي مورد نظر خود را تحويل خواهند گرفت. 
توسط اين برنامه آنها مي توانند محصوالتي از قبيل قهوه 
از يك كافه محلي، دارو از نزديك ترين داروخانه، غذا و 

نان را سفارش دهند.
»آلفابت« يك ش��ركت فناوري هلدينگ مس��تقر در 
كاليفرنيا است كه شركت گوگل زيرمجموعه اي از آن 
است. موسسان شركت آلفابت »لري پيج« و »سرگئي 
برين« هستند كه پيش از اين نيز با همكاري يكديگر 

گوگل را پايه گذاري كرده بودند.

آ تي ج�ي |   ام��ارات ب��ه مدي��ران ي��ا موسس��ان 
اس��تارت آپ هاي معتبر و خوش فكر در سراسر جهان 
ويزاي پنج س��اله مي دهد. اين ويزا به شركاي تجاري 
اين اس��تارت آپ ها و حداكثر به س��ه مديراجرايي آنها 
نيز اعطا مي ش��ود. دول��ت امارات در س��ال هاي اخير 
برنامه ريزي گسترده اي به منظور جذب نخبگان دنياي 
فناوري به اين كشور انجام داده و قصد دارد موسسان و 
مديران استارت آپ هاي موفق در جهان را به هر شكل 
ممكن به اين كشور بكشاند. بر اساس آمار منتشر شده 
توسط دولت امارات، تا به حال به مديران ۱۰۰ شركت 
و استارت آپ برتر از كش��ورهاي مختلف عربي ويزاي 
طوالني مدت براي كار و س��رمايه گذاري در اين كشور 
اعطا شده است. اما قرار است اين ايده در سطحي جهاني 
اجرا شود. از ميان اين اس��تارت آپ ها تنها ۱۹ مورد در 
امارات مستقر ش��ده اند. اعطاي بودجه و حمايت هاي 

مختلف نيز در دستور كار دولت اين كشور قرار دارد.
از سوي ديگر قرار است سيليكون پارك دوبي در نيمه 
اول س��ال ۲۰۱۹ در اين شهر تأسيس شود. سيليكون 
پارك اولين ش��هر هوش��مند دوبي اس��ت ك��ه داراي 
بخش هاي مس��كوني، اداري و غيره اس��ت. اين شهر 
هوشمند متش��كل از ۷۱ هزار متر مربع فضاي اداري، 
۲۵ ه��زار متر مربع فضاي تج��اري، ۴۶ هزار متر مربع 
فضاي مسكوني، هتلي با ۱۱۲ اتاق و ۵۹ آپارتمان مبله 
است. قرار است ۲۰ هزار نفر در اين پارك مشغول به كار 
شوند و افتتاح آن در دو مرحله اتفاق بيفتد. كنترل اين 
شهر هوشمند از طريق يك سيستم كنترل مركزي با 
استفاده از حس��گرهايي متعدد صورت مي گيرد و سه 
سيستم هوشمند هم براي مديريت ساختمان ها در نظر 

گرفته شده است.

انگجت |  فيس بوك اعالم كرده است كه تنها تا پايان 
ماه آوريل ۲۰۱۹ ميالدي از گوش��ي هاي هوش��مند 
مبتني بر سيستم عامل ويندوزفون پشتيباني خواهد 
كرد. از آنجايي كه گوش��ي هاي هوش��مند مبتني بر 
سيستم عامل ويندوزفون هرگز نتوانستند در رقابت 
تنگاتنگي كه ميان سيستم عامل هاي موبايل همچون 
اندرويد و اي او اس وجود داش��ت، موفق شوند حاال به 
نظر مي رس��د كه پشتيباني بس��ياري از شركت هاي 
توسعه دهنده اپليكيشن هاي مختلف از آن نيز به پايان 
رسيده و آنها ديگر تمايلي ندارند براي سيستم عاملي 
كه ديگر طرفدار چندان زيادي در جهان ندارد، آپديت 
و به روزرساني منتشر كنند و در حقيقت براي آن صرف 

هزينه كنند.
در همين راس��تا، ش��ركت فيس بوك به تازگي اعالم 
كرده اس��ت كه اپليكيشن هاي زيرمجموعه آن يعني 
اينس��تاگرام، فيس بوك مس��نجر، واتس اپ و شبكه 
اجتماعي فيس بوك تنها تا تاري��خ ۳۰ آوريل ۲۰۱۹ 
يعني پاي��ان ماه ج��اري ميالدي روي گوش��ي هاي 
هوش��مند مبتني بر ويندوزفون كار مي كنند و بعد از 

آن ديگر هيچ گونه پشتيباني دريافت نخواهند كرد.
سخنگوي ش��ركت مايكروس��افت نيز با انتشار يك 
بيانيه جديد تأييد كرد كه پشتيباني اپليكيشن هاي 
فيس بوك از ويندوزفون ت��ا ۳۰ آوريل ۲۰۱۹ معتبر 

خواهد بود.
بدين ترتيب كاربران گوشي هاي ويندوزفون با تعويض 
ب��ه موقع گوش��ي و همچنين تهيه نس��خه بك آپ و 
پشتيبان از اطالعات ذخيره شده خود در اپليكيشن هاي 
مربوطه، از نابود شدن اطالعات شخصي و موردنياز خود 

جلوگيري به عمل بياورند.

زددي نت |  نتايج يك بررس��ي جديد نشان مي دهد 
جنايتكاران سايبري تنها در عرض كمتر از يك دقيقه، 
رايانه هاي سرور تازه نصب شده را شناسايي و حمالت 

هكري خود را به آنها آغاز مي كنند.
همين مساله ضرورت ايمن سازي سرورها را كه از آنها 
به طور گس��ترده براي ميزباني سايت ها، ارايه خدمات 

كلود و غيره استفاده مي شود را آشكار مي سازد.
محققان شركت امنيتي سوفوس با بررسي پايگاه هاي 
داده مش��هور و پرطرفدار جهان در ده كشور جهان در 
امريكا، اروپا، اس��تراليا و آسيا توانسته اند به اين نتيجه 
برس��ند. هكرها معمواًل تالش مي كنند به شيوه هاي 
مختلف به فايل هاي ذخيره شده روي سرورها دسترسي 
پيدا كنند و از اين طريق راه نفوذ خود را به س��ايت ها و 

سرويس هاي بيشتري بگشايند.
در ميان سرورهاي مورد بررسي قرار گرفته در كشورهاي 
مختلف، سائوپائولو در برزيل اولين سروري بود كه مورد 
حمله قرار گرفت و تنها ۵۲ ثانيه بعد از راه اندازي هكرها 

سراغ آن رفتند.
دومين س��رور مورد حمله در اوهايو قرار داشت كه در 
عرض ۴ دقيقه و ۴۶ ثانيه به آن حمله ش��د. سرورهاي 
كاليفرني��ا و پاريس به ترتيب بع��د از ۱۴ و ۱۷ دقيقه 
مورد حمله قرار گرفتند و س��رورهاي واقع در سيدني، 
سنگاپور، بمبئي، فرانكفورت، لندن و ايرلند در رتبه هاي 

بعدي بودند.
از همين رو كارشناس��ان امنيتي به مديران شبكه ها 
توصيه مي كنن��د قب��ل از راه اندازي س��رورها، حتمًا 
تنظيم��ات امنيتي دقيقي را روي آنه��ا اعمال كرده و 
در اس��تفاده از كلمات عبور پيش ف��رض بطور جدي 

خودداري كنند.

گيزمك | 
يك شركت ايتاليايي يك كوله پشتي توليد كرده كه 

قفل آن با اثر انگشت صاحب كيف باز مي شود.
اصواًل حفظ امنيت كوله پش��تي ها امري دشوار است. 
استفاده از كليد براي قفل كردن كيف مشكالت مختص 
به خود را دارد. مثاًل ممكن اس��ت كليد گم شود يا به 

همراه داشتن آن توسط صاحب كيف فراموش شود.
 Agazzi« در اين راستا يك ش��ركت ايتاليايي به نام
Designs« رويكردي متفاوت در اين باره ارايه داده و 
يك كوله پشتي توليد كرده كه اسكنر اثر انگشت دارد تا 

نتوان از اين كيف دزدي كرد.
كوله پشتي س��اخت اين ش��ركت اولين كيفي است 
كه اين قابليت را دارد و تنها اگر اثر انگش��ت صحيح به 
صفحه اسكنر وارد شود امكان باز شدن آن وجود دارد.

اين كوله پشتي ضد آب بوده و ظرفيت ۲۳ ليتري دارد. 
در داخل كوله يك محفظه لپ تاپ و ۱۵ جيب مختلف 

وجود دارد.
بندهاي كوله پشتي نيز به راحتي قابل تنظيم هستند كه 

باعث مي شوند استفاده از آن راحت باشد.
قفل اثر انگش��ت كيف با »يواس بي« )USB( ش��ارژ 

مي شود و به اين ترتيب به كيف ويژگي مانند گوشي هاي 
هوشمند امروزي مي دهد.

يك كابل استيل جمع شدني نيز در كيف وجود دارد 
كه سبب مي شود بخش هاي مختلف كوله قفل شوند و 

امنيت وسايل داخل كيف حفظ شود.
يك پاور بانك در داخل كوله وجود دارد كه صاحب كيف 
مي تواند حين راه رفتن با كيف، گوشي خود را هم شارژ 
كند. عالوه بر اين، پاور بانك داخل كيف را روش��ن هم 
مي كند. بنابراين استفاده از كيف به هنگام تاريكي نيز 
راحت مي شود و كاربر مي تواند به راحتي درون كيف 

خود را ببيند.
اگر برنامه ريزي ها درست پيش رود، فروش كيف از ماه 
اكتبر آغاز خواهد شد و كوله پشتي با قيمت ۲۵۰ دالر 

فروخته خواهد شد.

گوگل لپ تاپ و تبلت جديد توليد مي كند

تهيه نقشه تراكم جمعيت 
جهان با هوش مصنوعي

پهپادهاي گوگل هرچه بخواهيد 
برايتان مي آورند

 اعطاي ويزاي 5 ساله امارات
به مديران استارت آپ هاي خارجي

تعيين مهلت فيس بوك براي 
كاربران ويندوزفون

 زمان حمله هكري به زير
يك دقيقه رسيد

استفاده از حسگر اثر انگشت در كوله پشتي
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رويداد

بازار كاربر

 برنامه پرتاب ۳ ماهواره
در ايران انجام مي شود

مهر| وزي��ر ارتباطات گفت: با وجود فش��ارهاي 
امريكا برنامه پرتاب ۳ ماهواره در ايران انجام خواهد 
ش��د. محمدجواد آذري جهرمي كه براي شركت 
در اجالس س��ران جامعه اطالعاتي در ژنو به س��ر 
مي برد به رويترز گفت: با وجود فش��ارهاي امريكا 
برنامه پرتاب ۳ ماهواره در ايران انجام خواهد ش��د. 
وي افزود: موشك هاي توسعه يافته براي كارهاي 
علمي ساخته شده و هيچ گونه كاربرد ديگري ندارد. 
وزير ارتباطات خاطرنشان كرد: برنامه توسعه موشك 
ماهواره بر ايران بر كسي پنهان نيست. وي تاكيد كرد: 
موشك هايي كه هم اكنون در ايران توسعه يافته اند 
براي حمل ماهواره هس��تند و ب��راي فعاليت هاي 
موشكي ديگر اس��تفاده نمي شوند. جهرمي گفت: 
ايران در صورت انجام فعاليت هاي موش��كي آن را 
بطور ش��فاف انجام مي دهد. اي��ن فعاليتي مخفي 

نيست و بخشي از حق ما براي دفاع از خود است.

 جايزه جامعه اطالعاتي
به شبكه علمي ايران رسيد

جايزه جامعه اطالعاتي )WSIS-۲۰۱۹( در حوزه 
E-Science به دليل طراحي و اجراي پروژه شبكه 

علمي به اپراتوري شبكه علمي ايران )شعا( اهدا شد.
در اي��ن اجالس كه با حضور مديران ارش��د فناوري 
اطالعات ارتباطات از سراس��ر جهان ش��امل وزرا و 
معاوني��ن وزراي ارتباطات كش��ورهاي مختلف در 
سالن سازمان جهاني مالكيت معنوي )وايپو( در شهر 
ژنو سوييس برگزار شد، تنديس و لوح تقدير جايزه 
جامعه اطالعاتي )WSIS-۲۰۱۹( در گروه علوم پايه 
E-Science به دليل طراحي و اجراي پروژه شبكه 

علمي ايران، به معاونت امور بين الملل شعا اهدا شد.
در اين مراسم هوليون ژائو دبيركل اي تي يو )اتحاديه 
بين المللي مخابرات( با اشاره به ۱۰ ساله شدن جايزه 
بين الملليWSIS  گفت: همكاري كشورها براي ايجاد 
جامعه امن ارتباطي باعث نوآوري و همكاري بيشتر 

بين كشورهاي دنيا مي گردد.
 در اين اجالس كه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
ايران و هيات رسمي ج.ا.ايران نيز حضور داشتند؛ از 
ميان بيش از ۱۱۰۰ پروژه، از جمله ۶ پروژه معرفي 
شده جمهوري اسالمي ايران، در ۱8 گروه از سراسر 
جه��ان كه براي دريافت اين جايزه در س��ال ۲۰۱۹ 
رقابت مي كردند؛ درنهايت ۹۰ پروژه به مرحله دوم 
راه يافتند و در اين ميان شبكه علمي ايران به عنوان 
تنها پروژه ايراني از ميان پروژه ها و طرح هاي مرتبط با 
ICT با كسب باالترين امتياز موفق به دريافت جايزه 

E-Science اين دوره WSIS  شد.

توييتر تعقيب بيش از ۴۰۰ نفر 
را در يك روز ناممكن كرد

گيزمودو| توييتر به منظور مقابله با هرزنامه نويسان 
تعداد افرادي را كه هر كاربر مي تواند در يك روز تعقيب 
يا فالو كند از ۱۰۰۰ نفر به ۴۰۰ نفر كاهش داده است.

بسياري از هرزنامه نويسان حاضر در توئيتر براي 
تبليغات ي��ا مقاصد ديگر روزان��ه كاربران زيادي 
را تعقي��ب كرده و مطالب��ي را براي آنها ارس��ال 
مي كنند و موجب آزار و اذيت اين افراد مي شوند. 
واحد امنيت توئيتر با ارسال پيامي در اين شبكه 
اجتماعي اي��ن خبر را تأييد كرده اس��ت. در اين 
پيام آمده اس��ت: تعقيب، عدم تعقيب، تعقيب و 
عدم تعقيب. چه كسي اين كار را انجام مي دهد؟ 
هرزنامه نويس��ان. بنابراين، ما تعداد حساب هاي 
كاربري كه ش��ما مي توانيد هر روز تعقيب كنيد 
را از ۱۰۰۰ به ۴۰۰ م��ورد كاهش داده ايم. نگران 
نباش��يد. حال شما خوب خواهد بود. البته برخي 
كارشناسان امكان موفقيت اين ايده را زير سوال 
برده و مي گويند امكان تعقي��ب ۴۰۰ نفر در روز 
نيز عدد بزرگي اس��ت و همين مي��زان هم براي 
سوءاستفاده هرزنامه نويسان كافي است. كاربران 
عادي تنها در روزهاي اول عضويت افراد زيادي را 
تعقيب مي كنند و يافتن راه حل فني براي محدود 
كردن حساب هاي مزاحم ايده بهتري محسوب 

مي شود.

ويژگي هاي جديد ويندوز 1۰ 
براي كاربران 

ورج| مايكروسافت تأييد و اعالم كرده است كه 
كاربران در نس��خه جديد ويندوز ۱۰ ديگر نيازي 
به قطع اتصال حافظه هاي متصل ش��ده به رايانه 

به صورت Safely Remove نخواهند داشت.
 كاربران رايانه هاي مبتني بر سيستم عامل ويندوز 
مدت ها بود كه براي خارج ك��ردن و قطع اتصال 
س��خت افزارهاي وصل ش��ده به رايانه همچون 
فلش مموري، هارد اكسترنال )حافظه خارجي( 
و همچنين حافظه هاي گوش��ي هاي هوشمند 
 Safely Remove Hardware از گزين��ه
اس��تفاده مي كردند تا به سخت افزارهاي مذكور 
آسيب و صدمه اي وارد نشود. حاال به نظر مي رسد 
كه مايكروس��افت با انتش��ار به روزرس��اني هاي 
جديدي كه ب��راي ويندوز ۱۰ در نظ��ر گرفته و 
طراحي كرده، تأييد و اعالم كرده است كه كاربران 
رايانه ه��اي مبتني بر وين��دوز ۱۰ ديگر نيازي به 
اجراي اين عمل و كليك روي گزينه جداس��ازي 
 Safely و قطع ايمن س��خت اف��زار از رايانه ي��ا
Remove Hardware نخواهن��د داش��ت و 
حتي بدون طي اين مرحله نيز، سخت افزارهاي 
مربوطه نيز هيچ آسيبي نخواهند ديد.  اين تغيير 
جديد كه در نسخه ۱8۰۹ ويندوز ۱۰ اعمال شده 
است چند ماه از انتشار آن گذشته است ولي با اين 
حال هنوز در ميان بسياري از كاربران رايانه هاي 
ويندوزي اختالف نظر وجود دارد كه آيا واقعًا بدون 
كليك روي گزينه مربوطه، قادر خواهند بود سخت 
افزارهاي متصل به رايانه خود را بدون هيچ آسيب و 

مشكلي خارج و قطع اتصال كنند يا خير. 
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100 تن از كمك هاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( به مناطق  سيل زده خوزستان ارسال شد

در كنار مردم در بحران
بزرگ ترين و سنگين ترين محموله هوايي ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( به وزن 100 تن، براي كمك به 

سيل زدگان استان خوزستان وارد فرودگاه اهواز شد.
اين محموله سللنگين 100 تني شللامل اقللام اوليه و 
 ضروري زندگي از جمله يك هزار تخته چادر اسكان بزرگ
 9 نفللره، 15 هزار تخته پتو، 12 هللزار مترمربع موكت،

50 هزار قوطي انواع كنسرو، 2 تن انواع دارو و 3 تن لوازم 
بهداشتي اسللت. همچنين 100 هزار بطري يك ونيم 
ليتري آب معدني نيز از طريق زميني به مناطق سيل زده 
استان خوزستان ارسال شد. ستاد اجرايي فرمان حضرت 
 امام )ره( همچنين يك هزار تخته چادر اسللكان بزرگ
 9 نفره، 25 هزار تخته پتللو، 38 هزار مترمربع موكت و

50 هزار قوطي انواع كنسرو ديگر را نيز آماده ارسال براي 
سيل زدگان استان خوزستان كرده است.

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( هم ز مان با 
ارسللال اين محموله در اين خصوص اظهار كرد: قبل از 
وقوع سيل پيش بيني هايي براي اين حادثه انجام شده 
بود و قرارگاه جهادي خدمت رسللاني ستاد را با بيش از 
120 گروه جهادي و 2500 نفر جهادگر، در اين زمينه 

فعال كرده ايم.
محمد مخبر با بيان اينكه اقام ضروري را از قبل آماده 
كرده بوديم و از سللاعات اوليه حادثه در اسللتان هاي 
مختلف حضور فوري و فعال داشللته ايم، افزود: بيمه 
مسكن هاي روستايي قبل از وقوع سيل در دستور كار 
ما قرار داشت. در كشور 350 هزار مسكن روستايي را از 
طريق بيمه بركت، بيمه كرده ايم كه از اين تعداد، 1۴0 
هزار مسكن در استان خوزستان و 90 هزار مسكن در 

استان لرستان است.
مخبر با بيان اينكلله افراد بيمه شللده مي توانند ميزان 
خسارت وارده را براسللاس نظرات كارشناسي، دريافت 
كننللد، گفللت: عوامل مللا در اسللتان لرسللتان دنبال 

مستندسازي و پرداخت اين خسارت ها هستند.

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( اضافه كرد: 
بعد از حادثه سيل تاكنون، 8 قرارگاه در 8 استان درگير 
سلليل ايجاد كرده ايم كه از 28 اسللفند سال گذشته با 

همكاري نيرو هاي جهادي مشغول خدمت هستند.
وي بللا بيان اينكه 8 درمانگاه سلليار مجهز را در مناطق 
سيل زده راه اندازي و 250 پزشك و بهيار جهادي را به اين 
مناطق اعزام كرده ايم، ادامه داد: اين ستاد اقام دارويي 
براي ويزيت و درمان 50 هزار نفر را به مناطق سيل زده 
ارسال كرده و روزانه 2 هزار بيمار و مجموعًا 30 هزار نفر 

در اين مناطق ويزيت شده اند.
مخبر ضمن اعام اينكه تاكنون 275 هزار وعده غذاي 
گرم در 8 اسللتان درگير سيل توزيع شللده است، ادامه 
 داد: تا بلله امروز ۴00 هزار بطري آب، 12 تن گوشللت،
1۴ هزار بسته جيره خشك  مواد غذايي، 2۴ هزار تخته 
پتللو و 32 هزار متر مربع موكت را به مناطق سلليل زده 

ارسال كرده ايم.
وي خاطرنشللان كللرد: انللواع اقللام امدادي شللامل 
پاستيك هاي مخصوص زيرانداز براي بيش از 5500 
خانوار، 3 هزار عدد بيل، ۴ هللزار جفت چكمه و 3 هزار 
دسللت بادگير 5 دسللتگاه اكسيژن سللاز براي مصارف 
پزشكي، را به همراه 130 هزار گوني، ۴00 هزار عدد انواع 
كنسرو، 37 تن برنج، ۶ تن روغن، مقادير قابل توجهي قند 
و چاي، ۶ هزار بسللته پوشك نوزاد، 7 هزار و 300 بسته 
اقام بهداشتي، 1۶00 تخته چادر اسكان و مقادير قابل 
توجهي قند و شكر، 15 دستگاه لجن كش، 200 دستگاه 
روز خودرو سللبك براي كمك هاي امللدادي، و ناوگان 
پشللتيباني شامل 1۶0 خودرو سللبك، نيمه سنگين و 
سنگين بطور روزانه، را به مناطق سيل زده اعزام كرده ايم.

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( ادامه داد: بعد 
از حادثه، 20 هزار بسته لوازم خانگي شامل يخچال، گاز، 
قالي، موكت، ظرف و پتو را تهيه كرده ايم كه اولين محموله 
را روز شنبه آينده به استان گلستان ارسال خواهيم كرد.

وي با بيان اينكلله 8 هزار رأس دام سللبك را به منظور 
جبران بخشي از خسارات وارد شده به سيل زدگان تهيه 
مي كنيم، ادامه داد: 25 تا 30 هزار بسته لوازم التحرير نيز 
تهيه شده كه به فوريت بعد از پايان بحران به دانش آموزان 

آسيب ديده اهدا مي شود.
مخبر با بيان اينكه اشتغال موضوع مهم اين مناطق است، 
افزود: مقرر شده كه ظرف يك سال آينده از سوي بنياد 

بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( اشتغال زايي 
گسللترده و دامنه داري در مناطق زلزللله زده ايجاد و به 
بهره برداري برسللد. وي افللزود: هواپيمايي جمهوري 
اسللامي بدون دريافت هزينه، يك هواپيماي 7۴7 را 
تدارك ديده تا ما بتوانيم امروز سللنگين ترين محموله 

هوايي را به اهواز ارسال كنيم.
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با بيان اينكه 

امروز 3 تن لوازم بهداشللتي و 2 تن دارو براي خوزستان 
ارسال مي شود، ادامه داد: مسووليت توزيع اين اقام بر 

عهده مسووالن محلي و استانداري است.
مخبر در پايان خاطرنشللان كرد، سللتاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( تا رفع كامل مشللكات مردم مناطق 
سيل زده در سراسللر كشللور، با تمام توان در كنار آنها 

خواهد ماند.

»تعادل« سايه روشن هاي حمايت از ركن مهم اشتغال زايي را بررسي مي كند

كاهش سقف تسهيالت مشاغل خانگي
واقعيت آن اسللت كه يكي از مهم تريللن اقدام ها براي 
كاهش نرخ بيكاري و افزايش خوداشتغالي در منازل 
توسللعه مشللاغل خانگي اسللت كه با توجه به اقبال 
روزافزون جوانان به آن مي تواند چشم انداز روشني از 

رشد را براي جويندگان كار ارايه كند. 
بر اساس اطاعات سامانه ارتباطي وزارت تعاون در حال 
حاضر بيش از 100 شركت تعاوني تامين نياز مشاغل 
خانگي با عضويت بيش از ۶هزار نفر نفر و با ايجاد فرصت 
شغلي بيش از 300هزار نفر در سراسر كشور در سامانه 

ثبتي وزارت تعاون مشغول فعال هستند.
امللا با وجود ايللن اعللداد و ارقام جالب توجه، سللقف 
تسهيات مشاغل پشتيبان در كسب و كارهاي خانگي 
طي دو سال گذشته با بخشللنامه هاي بانك مركزي 
كاهش يافته است؛ اين در حالي است كه فعاليت هاي 
پشتيبان مشاغل خانگي رشد 18 برابري داشته است.

طي سللال هاي 9۶ و 97 سللقف تسللهيات مشاغل 
خانگي به متقاضيان »پشتيبان« اين مشاغل با اباغ 
بخشللنامه هايي در مقاطع مختلف كاهش يافت. در 
مشاغل خانگي متقاضيان به سه شيوه مستقل، تحت 

پوشش و پشتيبان مي توانند فعاليت كنند.متقاضيان 
مشللاغل پشتيبان، افرادي هسللتند كه توان و قدرت 
مديريللت و اجراي فرايند توليد و راه اندازي مشللاغل 

خانگي را دارند و مي توانند در شغل مورد نظر چند نفر 
را تحت حمايت و مديريت مشغول به كار كنند. در واقع 
اين افراد توانايي راه اندازي كسب و كارهاي خانگي به 

عنوان كارفرما را دارنللد. اين گروه از افراد تحت عنوان 
»پشللتيبان« بايد تقاضاي خود را در سامانه مشاغل 

خانگي ثبت كنند.
اما در دو سال گذشته بانك مركزي در دو مقطع سقف 
تسهيات قابل پرداخت به متقاضيان مشاغل خانگي 

را كاهش داده است.
به اين ترتيب بانك مركزي، حداكثر تسللهيات قابل 
پرداخت به متقاضيان پشتيبان مشاغل خانگي به ازاي 
اشتغال 15 نفر را 150 ميليون تومان )به ازاي هر نفر 

10 ميليون تومان( تعيين كرد. 
كمتر از دو مللاه از اين بخشللنامه، بانك مركزي در 
اباغيه جديد سقف اين تسهيات را به 100 ميليون 
تومان كاهللش داد تا به ازاي اشللتغال 5 نفر در هر 
شغل توسط يك فرد پشللتيبان 20 ميليون تومان 

پرداخت شود.
اما بانك مركزي ۶ ماه پس از اباغيه كاهش تسهيات 
در خرداد ماه سال 97 نيز سقف اين تسهيات را تغيير 
داد به اين ترتيب كه بر اساس نامه شماره  7۶107 / 97 
مورخ 97.3.7 تسهيات 100 ميليوني به ازاي اشتغال 

15 نفر و به ازاي هر نفر ۶ ميليللون و ۶۶0 هزار تومان 
تعيين شد.

 رشد فعاليت هاي پشتيباني در حوزه مشاغل خانگي
در حالي سقف تسهيات مشللاغل خانگي پشتيبان 
كاهش يافته كه انگيزه افراد براي ايجاد كسب و كارهاي 
خانگي با اشتغالزايي براي چند نفر به عنوان پشتيبان 
افزايش يافته اسللت.تعداد فعاليت هاي پشتيبان در 
مشاغل خانگي طي سال هاي گذشته رشد كرده است 
بطوري كه در سال 95 فقط 17۴ نفر به عنوان پشتيبان 
براي تعدادي در مشاغل خانوادگي اشتغالزايي كردند، 
در سال 9۶ اين ميزان به 2 هزار و 158 نفر و در سال 97 
نيز به 3 هزار و 1۶۴ نفر افزايش يافت كه نسبت به سال 
95 گوياي رشللدي حدود 18 درصدي است.هر چند 
در سياست جديد حمايت از مشاغل خانگي منوط به 
پرداخت تسهيات نيست بلكه توانايي و ايده متقاضي 
در سللنجش تأييد تقاضا و صدور مجوز موثر است، اما 
تسهيات نيز به عنوان ابزار تقويت توان مالي متقاضيان 

واجد شرايط بايد در دستور كار باشد.

 توزيع سوخت جايگزين
در مناطق سيل زده ادامه دارد

مازندران| مدير شركت 
ملي پخللش فرآورده هاي 
نفتللي منطقلله سللاري 
گفللت: شللركت ملللي 
پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه سللاري بي وقفه در 
حال سللوخت رسللاني به 

سيل زدگان شهرهاي تحت پوشش خود است.
به گزارش تعادل سبحان رجب پورمديرشركت ملي 
پخللش فرآورده هاي نفتي منطقه سللاري در بازديد 
خود از مناطق سيل زده، بيان كرد: با گذشت 10 روز 
از وقوع سلليل و قطع گاز و برق تعدادي از روسللتاها 
در سطح مازندران، شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري بي وقفه در آماده باش كامل بوده 
و عمليات توزيع فرآورده هاي نفتي در سطح مناطق 

سيل زده ادامه دارد .
وي افزود: در حال حاضر عمليات سللوخت رساني در 
حال انجام است و با توجه به موجودي كافي در انبارهاي 
نفتي سللاري هيچ گونه مشللكلي درتامين و توزيع 
سوخت وجود ندارد . سللبحان رجب پور اظهار كرد: 
با توجه به سطح آسيب زدگي، بيشترين تمركز براي 
سوخت رساني جايگزين در روستاهاي شهرستان هاي 

ساري و قائمشهر است .

شتاب در عمليات بازسازي 
شبكه توزيع آب لرستان

اصفه�ان| مديرعامل 
شركت آبفاي اصفهان در 
خصوص جزييات كمك 
به سيل زدگان لرستان، 
اظهللار داشللت: در 15 
فرورديللن ماه، از سللوي 
شللركت آب و فاضللاب 
استان اصفهان 1۶ دسللتگاه كاميون شامل مواد 
غذايي وآب آشللاميدني، مواد بهداشتي، پوشاك 
و.... براي كمك به سلليل زدگان اسللتان لرستان 
به اين منطقه ارسال شللد. اين در حالي است كه 
نيروهاي عملياتللي با بهره گيللري از تجهيزات و 
ماشين آالت در حال بازسازي مناطق آسيب ديده 
هسللتند به گزارش »تعادل« هاشم اميني اعام 
كرد: كارشناسللان اعزامي در كمتر از 2 روز بيش 
از 7 كيلومتر ازشللبكه آب را اجللرا نمودند كه در 
مدار بهره برداري قرار گرفت وي اظهار داشللت: از 
لوله هاي پلي اتيلن در اقطار مختلف براي بازسازي 
شبكه آب مناطق مختلف استفاده شد اين در حالي 
اسللت كه گروه هاي عملياتي شللركت آبفا استان 
اصفهان همچنان بي وفقه در حال خدمت رساني 
 با هللدف بازسللازي هللر چلله سللريع تر مناطق 

آسيب ديده هستند.

پايان اجراي طرح گردشگري 
دريايي نوروز بدون حادثه دريايي
 مازندران| كارشناسان 
فعال در حوزه گردشگري، 
كيفيللت اجللراي طللرح 
گردشللگري دريايللي بللا 
توجه به عللدم بروز حادثه 
و اسللتقبال گردشللگران 
دريايي از سللواحل تحت 
حاكميت بندراميرآباد با وجود شدت بارش ها در استان 
مازندران و جاري شدن سيل در مسيل ها را مناسب 

ارزيابي كردند.
معاون دريايي بنادرودريانوردي ومنطقه ويژه اقتصادي 
اميرآبللاد با بيان اينكه در مللدت 22 روز اجراي طرح 
گردشللگري دريايي توسللط بندراميرآبللاد ۶ هزار و 
75۶ نفر گردشگر دريايي از سواحل تحت حاكميت 
بندراميرآباد بازديد كردند گفت از زمان آغاز اين طرح 
بندراميرآباد با به كارگيري تمامي ظرفيت هاي دريايي، 
لجستيكي و انسللاني خود، اهتمام وافري در فراگير 
شدن فرهنگ گردشللگري دريايي به عنوان يكي از 

جذاب ترين سفرهاي نوروزي، داشته است.
حبيللب اهلل طالبي با اشللاره به اسللتفاده از قايق هاي 
تفريحي در گردشگري دريايي اظهار داشت هزار و 135 
نوبت، توسط قايق هاي مستقر در پاژهاي ساحلي، به 

گردشگران دريايي سرويس داده شده است.

 پاي صادرات خراسان جنوبي 
از تعطيلي بازارچه ها مي لنگد

خراسان جنوبي| رييس 
سللازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسللان جنوبي 
از داليللل عمللده كاهش 
صللادرات را ممنوعيت به 
وجود آمده در صللادرات، 
مشكات ناشي از برگشت 

ارز و تعطيلي ساير بازارچه هاي مرزي استان دانست.
به گزارش ايسللنا، داوود شللهركي، ديروز در كارگروه 
توسعه صادرات خراسللان جنوبي اظهار كرد: در حال 
حاضر 27 هزار واحد صنعتي با بيللش از 90 هزار نفر 
اشتغال در استان وجود دارد. وي با بيان اينكه تاكنون 
80 هزار ميليارد ريال سللرمايه گذاري در اين واحدها 
انجام شده اسللت، گفت: همچنين خراسان جنوبي 
داراي ۴ بازارچه مرزي است كه از اين تعداد سه بازارچه 

غيرفعال است.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبي 
با بيان اينكلله بازارچه هاي مرزي و فعاليت دو گمرك 
رسللمي در پايانه هاي مرزي ظرفيت خوبي در استان 
ايجاد كردند، افزود: خراسان جنوبي آمادگي صادرات 
هرگونه اقام خوراكي و غيرخوراكي را به افغانستان دارد 
اما از سمت افغانستان محدوديت هايي براي صادرات 

انجام شده است.

آسيب به مزارع آبزي پروري 
لرستان در سيالب

لرستان| رييس سازمان 
شيات كشللور، از آسيب 
جدي به زيرسللاخت ها و 
مزارع آبزي پروري لرستان 
در جريان سللياب اخير 

خبر داد.
به گزارش مهللر، نبي اهلل 
خون ميرزايي در حاشلليه در سللفر به لرستان و در 
جريللان بازديد از مناطللق و مزارع پللرورش ماهي 
سيل زده شهرستان هاي اسللتان، گفت: با توجه به 
اينكه لرستان قطب توليد ماهيان سردآبي در كشور 
است، حلقه هاي پيش از توليد و پس از توليد ماهيان به 
خصوص سردآبي در استان لرستان بسيار حلقه هاي 
قدرتمندي هسللتند و زنجيره توليد ماهي زنجيره 

قدرتمندي است.
وي، ادامه داد: متأسللفانه در اثللر بارش هاي اخير و 
سيل بي سابقه در استان، بسياري از زيرساخت هاي 
پرورش ماهي در لرستان آسلليب هاي جدي ديده 
است كه به علت آسيب هاي جدي و بسيار فراوان به 
زيرساخت هاي شياتي و آبزي پروري استان و تداوم 
آسيب هاي سيل اخير در حوزه كشاورزي و شياتي، 
برآورد آسيب سيل اخير در حوزه شيات و تمامي زير 

بخش هاي كشاورزي رو به افزايش است.
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توقيف بزرگ ترين محموله 
سوخت قاچاق

بندرعباس| بيش از 12 ميليون ليتر سوخت 
قاچاق از يك كشتي 10 هزار تني در تنگه هرمز 

كشف و توقيف شد
دريادار پاسللدار عليرضا تنگسلليري گفت: در 
عملياتي غافلگيرانه و موفق كه با اطاعات دقيق و 
هوشمندانه صورت گرفت، از يك كشتي 10 هزار 
تني، بيش از 12 ميليون و پانصد هزار ليتر سوخت 

قاچاق كشف و توقيف شد.
وي افللزود: در همين رابطه 21 نفر از مليت هاي 
گوناگون منطقه اي و فرامنطقه اي دستگير شدند 
كه پس از بازجويي هاي اوليلله، اين محموله به 
همللراه قاچاقچيان براي طي مراحللل قانوني و 

قضايي به مقامات مسوول تحويل داده شد.
فرمانده نيروي دريايي سللپاه بللا بيان اينكه اين 
كشللتي بزرگ ترين محموله سللوخت قاچاقي 
اسللت كه تاكنون در خليج فارس و تنگه هرمز 
شناسايي و توقيف شده است، گفت: اين كشتي 
131 متري قاچاق سوخت، از كاس شناور هاي 
سنگين نفتكش به شمار مي آيد و با توقيف اين 
محموله يكي از باند هاي اصلي و سرشبكه هاي 
قاچاق سوخت در منطقه خليج فارس و تنگه هرمز 
متاشي و ضربه سنگيني به شبكه اصلي قاچاق 

سوخت در استان هرمزگان وارد شد.

رشد قارچ نيم كيلويي در خانه 
يك شهروند اردكاني

يزد|  يك شللهروند اردكاني در اتفاقي جالب و 
نادر هنگام سركشللي از سللبزيجات باغچه اش، 
متوجه رويش يك قارچ بزرگ و عجيب در ميان 

كاشته هايش مي شود.
اين شللهروند اردكاني مي گويد: قللارچ مذكور 
خودرو بللوده و بالغ بر ۴٣۶ گرم يعني قريب نيم 

كيلو وزن دارد.
»سيدعلي حسيني پور« معاون جهادكشاورزي 
اردكان نيللز در مورد اين اتفللاق نادر به خبرنگار 
ايسللنا مي گويد: طي يك دهه گذشته تاكنون 
رشللد قارچ هاي خودرو در اين شكل و اندازه در 

شهرستان و حتي استان گزارش نشده است.
وي تصريح مي كند: رشد چنين گياه خودرويي 
در رطوبت باالي 50 درصد امكانپذير اسللت لذا 
اين احتمال وجود دارد كه اين شهروند به صورت 
دوره اي و مناسللب اقدام به آبيللاري باغچه خود 
كرده و منجر به ايجاد شرايط رشد چنين قارچي 

شده است.

پيش بيني برداشت 130هزار 
تن گندم از مزارع

بوشهر| معاون فني و اجرايي جهاد كشاورزي 
استان بوشهر از پيش بيني برداشت 130هزار تن 

گندم از مزارع اين استان خبر داد.
محمد جعفر رشيدي بيان كرد: برداشت گندم 
از 15 فروردين در مزارع استان بوشهر آغاز شده 

و تا ۴0 روز ادامه مي يابد.
وي با اشللاره به سطح زيركشللت گندم افزود: 
امسللال 15هزار هكتار از مزارع زير كشت آبي 
و 85 هزار هكتار زير كشللت ديم رفته است كه 
پيش بيني مي شود به دليل بارش هاي مناسب، 
برداشللت اين محصول با افزايش بيش از ۴00 
درصدي نسللبت به پارسللال به 130 هزار تن 

برسد.
وي يادآور شد: همزمان با برداشت گندم خريد 
تضميني اين محصول نيز آغاز شده كه قيمت 
آن براي گندم معمولي 17هللزار ريال و گندم 
دوروم 17هزار و 700 ريال تعيين شده و بسته به 
كيفيت گندم 20 درصد كمتر يا بيشتر مي شود.

 ساخت 15 هزار منزل جديد
و مقاوم در روستاهاي كرمان

كرمان|در ادامه سياسللت مقاوم سازي منازل 
روسللتايي، امسللال 15 هللزار خانه مقللاوم در 

روستاهاي استان كرمان ساخته خواهد شد .
سلطاني نژاد مديركل بنياد مسكن انقاب اسامي 
اسللتان كرمان در ديدارهاي جداگانه مديران و 
كارشناسان اين بنياد با نماينده ولي فقيه در استان 
و اسللتاندار كرمان افزود: براي ساخت هر واحد 
روستايي مقاوم ۴0 ميليون تومان تسهيات كم 
بهره پرداخت مي شود و اولويت ساخت با مناطق 

محروم در جنوب و شرق استان خواهد بود.
وي با اشللاره به اينكه استان كرمان رتبه نخست 
كشللور در نوسللازي و مقاوم سللازي خانه هاي 
روسللتايي را دارد افزود: پس از زلزله هاي سللال 
9۶ در اسللتان كرمان تاكنون بيش از 1۶ هزار و 
700 واحد مسكوني در اين استان ساخته شد كه 
براي ساخت آنها 700 ميليارد تومان تسهيات 
ارزان قيمت و 170 ميليارد تومان كمك باعوض 

پرداخت شد.

تشكيل قرارگاه عملياتي امداد 
و نجات در خوزستان

اهواز| مديرعامل جمعيت هال احمر خوزستان 
از تشكيل قرارگاه عملياتي امداد و نجات در استان 
خبر داد. علي خدادادي اظهار كرد: جهت ارزيابي و 
پايش وضعيت موجود در مناطق سيل زده خوزستان 
و اتخاذ تصميم ها و تدابير الزم براي امدادرسللاني 
موثر، قرارگاه عملياتي امداد و نجات در خوزستان 
تشكيل شده است. وي افزود: پس از نشست مشترك 
وزير كشللور با استاندار خوزستان و مسووالن ساير 
دسللتگاه هاي درگير، دستور تشللكيل دو قرارگاه 
عملياتي امداد و نجات با هدايت جمعيت هال احمر 

و قرارگاه امنيتي امام علي )ع( صادر شد.

چهرههاياستاني

شادي و رضايت روستاييان توابع پلدختر از راه اندازي سايت همراه اول
برقللراري ارتباطللات موبايل در روسللتاي موراني 
)روستايي از توابع بخش مركزي شهرستان پل دختر 
در استان لرسللتان( با شللادي و رضايت مردم اين 

منطقه مواجه شد.
به گزارش سيتنا، روستاي موراني در مسير پلدختر - 
خرم آباد و در 15 كيلومتري پلدختر واقع شده است.
اين جاده در اثر سلليل تخريب و هم اكنون از سمت 
خرم آباد مسدود است، ولي در بخش هاي كه قابليت 

تعميللر داشللته با ايجللاد جاده هاي خاكللي امكان 
دسترسي به اين روستا فراهم شود

در اين روسللتا كه بعد از بحران سيل فاقد برق و گاز 
است شركت ارتباطات سلليار ايران )همراه اول( با 
ايجاد يك سللايت پورتابل به همراه ديزل ژنراتور و 
لينك ماهواره توانسللته ارتباط را براي روستاييان 

فراهم نمايد.
گفتني است؛ اين روستا داراي آب و هواي معتدل در 

زمستان و گرم در تابستان است. بيشتر منبع درآمد 
اهالي اين روسللتا از طريق كشللاورزي و دامپروري 
است. اين روستا داراي پوشش جنگلي غالب درخت 
بلوط، بنه )كلين(، بادام و… اين روسللتا در حاشيه 
رودخانه كشكان قرار دارد به همين دليل كشاورزي 
رونللق بسللياري دارد همچنين در مجللاورت اين 
روسللتا يك چاه نفت و گاز طبيعي وجود دارد كه به 

پااليشگاه كرمانشاه پمپاژ مي شود.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

آيا حوادث طبيعي بر صنعت گردشگري اثر مخرب دارد

گردشگري با سيل آب رفت 

سلب حضانت از والدين كودكان خياباني بعد از ۳ تعهد

ريحانه جاويدي|
حوادث طبيعي و خس��ارت هاي بعد از آن در بسياري 
از كش��ورها رخ مي دهد و به دنبال خود برنامه ريزي  و 
پيش بيني هاي دولت ها را هم دستخوش تغيير مي كند. 
عالوه بر حوزه هاي زيرساختي و عمراني كشورهايي كه 
دچار خسارت مي ش��ود، حوزه گردشگري هم يكي از 
صنايعي به شمار مي رود كه حوادث طبيعي مانند زلزله 
و سيل مي تواند آمار و ارقامش را جابه جا كرده و حتي 
زيرساخت هايش را تضعيف كند. ايران هم از اين قاعده 
مستثني نيست، 21 روز سيل در كشور آن هم در فصل 
گردشگري ايران، نه تنها به زيرساخت هاي گردشگري 
ايران خسارت زد بلكه آنطور كه كارشناسان مي گويند، 
مي تواند آمار ورود گردشگران و به دنبال آن ارزآوري از 
طريق صنعت گردشگري را حتي براي ماه هاي آينده 
در مناطق سيل زده مختل كند. اما اين ميان مسووالن 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
معتقدند ش��رايط نامس��اعد آب و هوايي و س��يل به 
گردشگري ايران در نوروز 98 لطمه نزد و گردشگران 
خارجي حتي با وجود س��يل، روي خوش به س��فر در 

ايران نشان داده اند.

  از نارضايتي بخش خصوصي
تا آمارهاي مسووالن

آنطور كه معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري اعالم كرده است، در طول 
1۵ روز 18۳ هزار و 28۵ گردش��گر خارجي به ايران 
آمده اند اين آمار يعني در س��ال گذشته چيزي حدود 
۵۴ هزار نفر گردش��گر خارجي در اي��ام عيد به ايران 
آمده اند كه اتفاقا ش��رايط بد آب و هوايي هم روي آنها 
تأثيري نگذاشته و اين آمار به طور فزاينده اي رشد پيدا 
 كرده اند. حتي به گفته ولي تيموري، سفرهاي خروجي

۳2 درصد در ايام نوروز 98 كاهش داش��ته اس��ت كه 
با توجه به وضعي��ت ارزي، ۳۷۷ هزار نف��ر از ايرانيان 
به خارج از كشور س��فر كرده اند. او افزود: هزار و 28۵ 
گردش��گر خارجي در ايام نوروز از ايران بازديد كردند، 
اين گردش��گران از كش��ورهاي اروپايي و كشورهاي 
همسايه وارد كشورمان شده اند، اين آمار غير از ايرانيان 
مقيم خارج از كش��ور اس��ت كه در نوروز براي ديدار با 
خويش��اوندان خود به ايران سفر مي كنند. با اين حال 
بخش خصوصي چندان از وضعيت كسب و كار خود در 

نوروز 98 راضي نيستند كه البته بخشي از اين نارضايتي 
به دليل سيل و شرايط اقليمي است. حرمت اهلل رفيعي 
رييس انجمن دفاتر خدمات مسافرتي كشور مي گويد 
نسبت به نوروز سال گذشته حداقل ۴۰ درصد ريزش 
مسافر داشته اند. جمشيد حمزه زاده به عنوان رييس 
جامعه هتلداران كش��ور نيز مي گويد: امسال ضريب 
اش��غال اتاق هتل ها تا دهم فروردين م��اه 1۵ درصد 
كاهش را نسبت به نوروز سال گذشته نشان مي داد اما 
اين آمار تا پايان روز پانزدهم به 21 درصد كاهش رسيد. 
اين اظهارنظرها در حالي اس��ت ك��ه ابراهيم پورفرج، 
رييس جامعه تورگردانان ايران معتقد است نمي توان 
از اثرات حواث طبيعي چشم پوشي كرد. او درباره اين 
موضوع به تعادل گفت: قطعا حوادث طبيعي در كاهش 
آمار مس��افران، بي تاثير نيس��ت اما اين از دست دادن 
گردشگران ورودي قابل توجيه است، حوادث طبيعي 
براي هر كشوري رخ مي دهد. به تازگي در امريكا توفان  
بود و هزاران خانه ويران ش��د اما اين س��بب نمي شود 
بگوييم به دليل اين توفان ها آن كش��ور براي هميشه 
گردشگران خود را از دست مي دهد. بلكه اثرات حوادث 

طبيعي مقطعي هستند.
او افزود: آن چيزي كه مي تواند تعيين كند چه وضعيتي 
براي صنعت گردشگري يك كشور بعد از بالياي طبيعي 
رخ مي دهد، مديريت صحيح فعاالن گردشگري در باليا 
و حفظ امنيت جاني و مالي گردشگران است. در جريان 
سيل اخير در برخي مناطق سيل زده مانند خوزستان 
كه بخشي از محور گردشگري ايران است، گروه هاي 
گردشگران خارجي حضور داشتند اما ما توانستيم به 
موقع آنه��ا را مديريت كرده و از منطقه خارج كنيم به 
همين دليل هم آسيبي به هيچ گردشگر خارجي وارد 
نش��د كه بازتاب اين عملكرد در سطح دنيا خود نوعي 

اطمينان خاطر براي گردشگران به وجود مي آورد.
پورفرج درباره اثرات حوادث طبيعي به عنوان نوعي ضد 
تبليغ در صنعت گردشگري بيان كرد: اين حوادث اثر 
طوالني مدت در حوزه گردشگري ندارند. ممكن است 
منطقه حادثه ديده براي مدتي از چرخه گردش��گري 
خارج شود اما با آرام ش��دن اوضاع دوباره همه چيز به 
روال عادي باز مي گردد. اگر گردشگران خارجي دچار 
آسيب جدي نشوند، حوادث طبيعي تهديد به شمار 
نمي رود. مانند تجربه سيل امس��ال را ما در زلزله بم و 
كرمانشاه هم تجربه كرديم. بعد از وقوع اين حوادث در 

اين دو استان حتي با وجود آنكه كه در زلزله بم گروه هاي 
گردشگري را داشتيم كه زير آوار مانده بودند، اما باز هم 
تاثير چنداني در طوالني مدت نداشت. بم براي دو فصل 
گردش��گران خود را از دست داد اما با آرام شدن اوضاع 
دوباره همه چيز به حالت قبل بازگشت. اين تجربه فقط 
مختص ايران نيست بلكه در كشورهاي ديگري مثل 
ژاپن هم مي بينيم بعد از وقوع آن سونامي وحشتناكي 
كه چند سال پيش رخ داد، براي مدتي گردشگري اين 
كشور با اختالل همراه ش��د اما اكنون ژاپن همچنان 
بيشترين آمار گردش��گران ورودي را دارد. اما در ايران 
نگراني بيش��تر است چرا كه به س��بب شرايط خاص 
سياسي كه كشور ما در دنيا دارد، جامعه جهاني منتظر 
بروز كوچك ترين اختالل است تا عليه ايران تبليغ كند 
كه ما بايد با مديريت درست در شرايط بحراني اثر اين 

تبليغات منفي را خنثي كنيم.

   سيل زيرساخت هاي گردشگري را فلج كرد
عالوه بر اظهارنظرهاي مسووالن درباره تاثير مقطعي 
سيل بر ورود گردش��گران خارجي، سيل اثر طوالني 
مدت هم براي اين صنعت دارد و آن خسارتي است كه 
به زيرساخت هاي گردشگري و صنايع مرتبط به  آن وارد 
مي كند. گردشگري ايران از نوع گردشگري فرهنگي 
بوده و جاذبه تاريخي و مي��راث فرهنگي، اصلي ترين 
عامل براي جذب گردشگر به كشور هستند اما در جريان 
سيل اخير آسيب هاي جدي به اين حوزه وارد شد. ولي 
تيموري ، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردش��گري درباره اين موضوع بيان 
كرد: متاسفانه سيل و وضعيت نامناسب آب و هوا در هر 
سه حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، 
مش��كالت و خس��ارت هايي را به بار آورده اس��ت، در 
 حوزه ميراث فرهنگ��ي بخش عمده اي از آثار تاريخي

19 استان دچار آسيب ش��ده و بنا بر بررسي ها حدود 
2۵2 ميليارد تومان خسارت به آثار تاريخي وارد شده 
است، بررسي آثار تاريخي در استان هاي مختلف براي 

برآورد رقم دقيق خسارت ادامه دارد.
تيموري اف��زود: همچنين در حوزه صنايع دس��تي و 
كارگاه هايي كه بيش��تر در روستاها فعاليت داشتند، 
1۵۰ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان خسارت وارد شده 
اس��ت، در بخش گردشگري و زيرس��اخت هاي اين 
حوزه هم 1۵۰ ميليارد تومان خس��ارت برآورد شده 
اس��ت هرچند كه خس��ارت در حوزه گردشگري را از 
بعد ديگري هم بايد مورد بررس��ي قرار داد، بسياري از 
اماكن گردشگري و اقامتي مناطق سيل زده مسيرهاي 
ارتباطي خود را از دست داده اند، همچنين اين اماكن كه 
پيش از نوروز رزرو 1۰۰درصدي داشتند متضرر شده اند 

و بايد مورد حمايت قرار گيرند.

كودكان خياباني جمع آوري مي شوند، بعضي از آنها 
مدتي در مراكز بهزيس��تي نگهداري مي شوند و بعد 
دوباره تحويل خانواده هايي مي شوند كه چندان هم 
خانواده نيستند. اما حاال قرار است اين كودكان پس 
از اينكه سه بار با گرفتن تعهد تحويل خانواده هايشان 
شدند، بار چهارم از والدينشان سلب حضانت شود. 

فرزانه مروس��تي، مدي��ركل دفتر ام��ور اجتماعي و 
فرهنگي استانداري تهران، درباره طرح ساماندهي 
كودكان خياباني گفت: طرح س��اماندهي كودكان 
كار كه از سوي اس��تاندار تهران مطرح شده، مربوط 
به ساماندهي كودكان خياباني است، چراكه مسائل 
كودكان كار در وزارت كار پيگيري مي ش��ود و طبق 
قوانين موجود، كار براي سنين زير 1۵ سال ممنوع 
است و قطعا مسووالن وزارت كار نيز ساز و كارهايي 
براي جلوگيري از كار كودكان زير 1۵ سال نيز دارند 
و بازرس��ي از كارگاه ها و شركت هاي پيمانكاري كه 
ك��ودكان را ب��ه كار مي گيرند، قطعا در دس��تور كار 
بازرسان وزارت كار نيز قرار دارد و برنامه هاي خاص 
خود را دارند و ما در اين زمينه ورود نخواهيم داشت.

او با اش��اره به س��اماندهي ك��ودكان خياباني كه در 
س��ر چهارراه ها كار مي كنند، تصريح كرد: ش��واهد 
نشان مي دهد، اگر بتوانيم موضوع كودكان خياباني 
يعني كودكاني كه در خيابان ها رها هستند و البالي 
ماشين ها حركت كرده و اسفند دود مي كنند و گل 
مي فروشند را به سرانجام برسانيم، اقدام بسيار بزرگي 

انجام داده  ايم.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي اس��تانداري 
تهران با بيان اينكه رويكرد استاندار تهران استفاده 
از ظرفيت و پتانسيل سازمان هاي مردم نهاد است، 

اظهار كرد: در آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني 
و همچنين در مصوبه شوراي اجتماعي كشور در سال 
9۳ آمده است كه در ساماندهي كودكان كار بايد از 
ظرفيت س��ازمان هاي مردم نهاد نيز اس��تفاده كرد. 
البته مهم ترين موضوع در فرآيند ساماندهي، جذب و 
شناسايي كودكان كار است، از همين رو براي استفاده 
از س��ازمان هاي م��ردم نهاد در جذب و شناس��ايي 
كودكان كار جلس��ه اي را س��ازمان بهزيستي با اين 
سازمان ها برگزار كرده است و گروه هايي كه تمايل 
داش��تند در جذب و شناسايي كودكان به بهزيستي 
كمك كنند اعالم آمادگي كرده اند. مروستي به ايلنا 
گفت: س��ازمان هاي مردم نهادي ك��ه در خصوص 
جذب و شناسايي كودكان كار اعالم آمادگي نكرده 
بودن��د، در زمينه همكاري در ح��وزه كلينيك هاي 
مددكاري سيار اعالم آمادگي كرده اند كه به سازمان 
بهزيستي كمك كنند. اين كلينيك هاي مددكاري 
كودكان را در س��طح شهر شناس��ايي كرده و با ارايه 
روش هاي م��ددكاري اين افراد را جذب كرده و وارد 
مراكز بهزيستي مي كنند. در حال حاضر نيز ۳ مركز 
ارايه خدمات براي كودكان خياباني در بهزيس��تي 

وجود دارد.
او با اش��اره به اينكه برخي كودكان خياباني به دليل 
نياز مالي خانواده در سر چهارراه كار مي كنند، گفت: 
اگ��ر كودك نيازمند باش��د، فرآيند توانمندس��ازي 
خانواده و مباحث كمك هاي مددكاري و مشاوره به 
خانواده شكل مي گيرد، اما اگر كودك اسير باندهاي 
تكدي گري شده باشد با كمك دستگاه هاي امنيتي 
و انتظامي اين باندها را شناس��ايي و از طريق مراجع 

قضايي با آنها برخورد مي شود.

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي اس��تانداري 
تهران در پاس��خ به اين س��وال كه گاه��ي اوقات از 
خانواده ها براي اينكه كودكانش��ان ديگر در خيابان 
كار نكنند تعهد گرفته مي شود، اما باز هم اين تعهد 
توسط خانواده زير پا گذاشته مي شود ساز و كار شما 
براي مقابله با اين موضوع چيس��ت؟ گفت: چنانچه 
خان��واده اي تعهد داده كه فرزن��دش در خيابان كار 
نكند و اين موضوع براي سه بار تكرار شود، قطعا از آن 
خانواده سلب حضانت خواهد شد و معتقدم دستگاه 
قضايي بايد در اين خصوص به ما كمك زيادي كند 
تا اي��ن اتفاق به صورت عيني بيفت��د و از خانواده اي 
كه سه بار براي كار فرزندش در خيابان تعهد گرفته 
مي شود، سلب حضانت شود. ساز و كارهاي اين نوع 
برخوردها در دس��تگاه قضايي وجود دارد و البته در 
اين مدت نيز همكاري بس��يار خوبي بين دس��تگاه 
قضا و دولت وجود داشته است. مروستي اظهار كرد: 
گاهي اوقات سازمان بهزيستي كودكي را چندين بار 
از خيابان جمع آوري كرده، اما دوباره كودك براي كار 
به خيابان باز مي گ��ردد و نمي توان اين موضوع را از 
طريق دستگاه  قضايي پيگيري كرد، چراكه مستندات 
قوي براي ارايه به دستگاه قضايي وجود ندارد. دستگاه 
قضايي بايد به اندازه كافي مستندات در اختيار داشته 
باش��د تا بتواند والدين كودكي را ك��ه فرزند خود را 
مجبور ب��ه كار در خيابان مي كنند مجرم بداند. ارايه 
اين مستندات نيز وظيفه سازمان بهزيستي است. در 
حقيقت اين سازمان بايد مستندات و ادله كافي براي 
اين موضوع در اختيار داشته باشد تا بتواند به عنوان 
مدعي كودك از والدين وي طرح شكايت كند و اعالم 

كند كه كودك رها شده است.

 كاهش يك چهارم كودكان خياباني
تا سال ۱۴۰۰

وي تاكيد ك��رد: همچنين س��ازمان هاي مردم نهاد 
نيز مي توانند به عنوان يك ش��خصيت حقوقي با ارايه 
مس��تندات كافي در خصوص كار كودكان به دستگاه 
قضايي ش��كايت كنند. دستگاه قضايي نيز از والديني 
كه نقش خود را به خوبي اجرا نمي كنند، سلب حضانت 
مي كند قوانين خوبي در اين زمينه موجود اس��ت، اما 
بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه ارايه مستندات 
قوي مي تواند بسيار موثر باشد، چراكه قاضي با توجه به 
مستندات راي را صادر مي كند، اما چنانچه مستندات 
كافي به دادگاه مبني بر عدم مسووليت پذيري والدين 
ارايه نشود دادگاه نمي تواند راي به سلب حضانت والدين 
بدهد.مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري 
ته��ران با بيان اينكه ما هيچ خ��أ قانوني در خصوص 
كودكان كار نداريم، ادامه داد: براس��اس برنامه توسعه 
بايد س��االنه ۵ درصد از كودكان خياباني سامان دهي 
شوند و تا سال 1۴۰۰ بايد حداقل يك چهارم تعداد اين 

كودكان كاهش پيدا كند.

 كودكان خياباني 
جزئي از جمعيت  پنهان هستند

مروس��تي در پاسخ به سوالي درباره آمار كودكان كار 
خياباني گفت: آمار وجود دارد، اما من معتقدم كه اين 
آمارها تعداد كودكاني هستند كه شناسايي شده اند. 
براس��اس اطالعات بهزيستي در تهران حدود ۳ هزار 
 و ۷۰۰ كودك كار و خيابان شناس��ايي ش��ده اند، اما 
در خصوص آمارهاي جمعيت هاي پنهان كه كودكان 
كار نيز جزيي از آنها هستند بايد به دو نكته توجه كنيم 

اول اينكه ممكن است بخشي از اين كودكان هيچگاه 
شمارش نشوند و دسترسي به اين افراد نداشته باشيم، 
چراكه اينها جزو جمعيت هاي پنهان و شناور هستند. 
نكته ديگر اينكه ممكن است اين افراد زياد شمارش 
شده باش��ند به اين معني كه يك سازمان مردم نهاد 
آماري را در خصوص ك��ودكان خيابان ارايه مي دهد 
و ممكن است س��ازمان مردم نهاد ديگري نيز به اين 
كودكان خدمات ارايه دهند و در شمارش اين كودكان 

دچار بازشماري شويم.
او ادامه داد: آماري كه در حال حاضر از سوي سازمان 
بهزيستي در خصوص كودكان كار اعالم شده است، 
افرادي هستند كه شناسايي شده اند، اما ممكن است 
افراد تكراري نيز در اين آمار وجود داشته باشد ما زماني 
مي توانيم با اطالعات كامل و آمار دقيق درباره كودكان 
خياباني صحبت  كنيم كه سامانه اي در خصوص اين 
كودكان راه اندازي شود و خوشبختانه اين سامانه در 
مجتمع  فوريت هاي س��ازمان بهزيستي وجود دارد 
و قرار اس��ت به كمك ثبت احوال تم��ام مددجويان 
اجتماعي مركز را شناس��ايي كرده و اثر انگشت تمام 
اين افراد در س��امانه ثبت ش��ود. وقتي براس��اس اثر 
انگش��ت اطالعات افراد ثبت شود خطاي سامانه نيز 
كمتر مي شود.مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي 
اس��تانداري تهران خاطرنشان كرد: در شناسايي كه 
سال گذشته در مركز غربالگري كودكان خياباني در 
سازمان بهزيستي صورت گرفت، پرونده هاي كودكان 
بررسي شد و عكس بچه ها در پرونده هايشان استفاده 
ش��د و با توجه به اين اقدامات مي توانيم بگوييم آمار 
هزار و ۵۰۰ بچه اي كه از اين طريق شناس��ايي شده 

بودند، بدون خطا بوده است.
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سيالب ها اهميت آبخيزداري 
را آشكار كرد 

طرح هاي آبخيزداري هم از هدر رفتن آب و هم از 
وقوع سيالب هاي عظيم جلوگيري مي كند. عضو 
كميسيون كش��اورزي مجلس گفت: مديريت 
ريسك سيل و كاهش آس��يب پذيري مناطق 
با اجراي اقدام��ات پيش��گيرانه در حوزه هاي 
آبخيز باالدست در قالب طرح هاي آبخيزداري 
و آبخوانداري، دبي اوج سيالب را كه اثر زيادي 
در ايجاد خسارت و تلفات دارد كاهش مي دهد.

عل��ي ابراهيم��ي در م��ورد تاثي��ر طرح هاي 
آبخي��زداري بر كاهش آس��يب هاي ناش��ي از 
سيالب گف�ت: فعاليت هاي آبخيزداري چندين 
سال است كه در دس��تور كار جهاد سازندگي 
سابق و جهاد كشاورزي قرار دارد و دستاوردهاي 
بسيار خوبي هم در اين حوزه حاصل شده است. 
نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه طرح هاي آبخيزداري در كنترل 
و مهار آب، كاهش فرس��ايش خ��اك و تثبيت 
پوشش گياهي بسيار موثر است، به خانه ملت 
گفت: س��يالب هاي اخير اهمي��ت طرح هاي 
آبخيزداري و سدس��ازي را در كنت��رل و مهار 
سيالب به خوبي آشكار كرد، بي ترديد مديريت 
ريسك سيل و كاهش آس��يب پذيري مناطق 
با اجراي اقدام��ات پيش��گيرانه در حوزه هاي 
آبخيز باالدست در قالب طرح هاي آبخيزداري 
و آبخوانداري، دبي اوج سيالب را كه اثر زيادي 
در ايجاد خسارت و تلفات دارد كاهش مي دهد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با اش��اره به 
تاثير سد ها در مهار س��يالب هاي اخير اظهار 
كرد: در مورد احداث س��دها اختالف نظرهاي 
بسيار زيادي در 1۵ سال اخير بين بدنه دولت 
و س��ازمان هاي مردم نهاد و كارش��ناس هاي 
محيط زيست وجود داشت، همين موضوع نيز 
باعث شد روند احداث سد ها در سال هاي اخير 
كمرنگ تر شود. بي ترديد وجود سدها براي مهار 
سيالب ها تعريف ش��ده و همه جاي دنيا نيز از 
آن بهره برداري مي كنند، اما الزم است خروجي 
سد ها به نوعي مديريت ش��ود كه حق محيط 

زيست نيز ادا شود. 

 افزايش حقوق بازنشستگان
در سال 98 مشخص شد

در جلسه ديروز مديران سازمان تامين اجتماعي 
با كانون بازنشس��تگي،  كارشناسان و شركاي 
اجتماعي مقرر شد حقوق ساير سطوح از جمله 
بازنشستگان و مس��تمري بگيران 1۳ درصد به 
اضاف��ه مبلغ 2۶1 هزار توم��ان افزايش يابد. به 
عنوان مثال اگر بازنشسته اي سه ميليون تومان 
 دريافت��ي دارد اين مبلغ ضرب��در 1۳ به اضافه

2۶1 هزار تومان محاسبه شده و از ارديبهشت 
ماه پرداخت خواهد شد.

اين مصوبه پس از بررسي هيات مديره سازمان 
تأمين اجتماعي ب��راي تصويب نهايي به هيات 
دولت ارس��ال خواهد شد. مابه التفاوت افزايش 
حقوق بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران در 
فروردين ماه نيز تا دو ماه آينده به حساب شان 

واريز خواهد شد.

 شهادت يك نفر 
در سقوط بالگرد ناجا 

سخنگوي س��ازمان اورژانس كش��ور از سقوط 
بالگرد ني��روي انتظام��ي در ارومي��ه خبر داد. 
 مجتبي خالدي در اين باره اظهار كرد: س��اعت

11:۵8 ديروز گزارش��ي مبني بر س��قوط يك 
دستگاه بالگرد نيروي انتظامي به اورژانس اعالم 
شد كه در پي آن پنج دستگاه آمبوالنس به محل 
اعزام شدند. مس��تاجران فرمانده هوا ناجا نقص 
فني را علت سقوط بالگرد در منطقه داالمپر در 
استان آذربايجان غربي اعالم كرد. به گفته سردار 
مس��تاجران، در اين حادثه ي��ك نفر از خلبانان 
شهيد و سه تن ديگر از سرنش��ينان بالگرد نيز 
مجروح ش��دند كه حال آنها نيز وخيم گزارش 
شده اس��ت. او با اش��اره به انتقال مجروحان به 
مراكز درماني، گفت: حال ديگر سرنشينان اين 

بالگرد خوب است. 

افزايش  36.5 درصدي »حقوق« حداقل بگيران تامين اجتماعيهشدار درباره افزايش مشوق هاي مالي براي ازدواج دختران زير۱۸ سال
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نس��بت به 
تبديل شدن ازدواج به يك »معامله« به دنبال افزايش 
مش��وق هاي مالي براي دختران زير 18 سال و پسران 
زير 2۴ سال هشدار داد و گفت: با هديه دادن به زوج هاي 
جوان هيچ مشكلي برطرف نمي شود، چراكه مهم ترين 

مشكل ازدواج جوانان اشتغال و مسكن است.
محمد مه��دي تندگوي��ان با اش��اره ب��ه رأي گيري 
استمزاجي كميسيون فرهنگي مجلس در مورد مواد 
 2۷ ت��ا ۳۰ طرح جمعيت و تعالي خان��واده و ماده 29 
آن كه دستگاه هاي اجرايي را موظف مي كند به دختران 
و پس��راني كه زير 2۰ و 2۴ سال ازدواج مي كنند براي 
يك بار هدي��ه ازدواج پرداخت كند، گف��ت: در زمان 
تصميم گيري و بح��ث در مورد جزيي��ات وام ازدواج 
سال 98 نيز گاهي اين موارد از مجلس شنيده مي شد 
 كه نماينده ها قصد دارند براي تش��ويق ازدواج جوانان

18 تا 2۴ س��اله قوانيني را مصوب كنن��د و ميزان وام 
براي آنها افزايش يابد. او با اشاره به اينكه اين پيشنهادها 
همان زمان نيز در مجلس راي نياورد، افزود: البته مطرح 
شدن دوباره اين پيشنهاد براي رسيدن به مرحله تصويب يا 
اجرا نيازمند طي كردن پروسه قانوني است چراكه در حال 
حاضر قانون بودجه سال 98 تصويب و براي اجرا ابالغ شده 
است و نمايندگان براي تصويب قوانيني كه بار مالي براي 

دولت به همراه دارد، ابتدا بايد آن را در كميسيون بودجه 
تصويب كرده و س��پس در صحن علن��ي مجلس به راي 
بگذارند. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: 
با كليت ازدواج دختران باالي 18 س��ال و پس��ران باالي 
2۴ سال مخالفتي ندارم و حتي در معاونت جوانان پيگير 
كاهش س��ن ازدواج كه اتفاقا در سال هاي اخير با افزايش 
رو به رو بوده است، هستيم، اما به نظر مي رسد پسران زير 
2۴ س��ال در جامعه ايراني چندان شرايط مساعدي  براي 
تشكيل زندگي مشترك ندارند و در صورت محاسبه زمان 
 تكميل تحصيالت، سربازي، يافتن ش��غل و ... قبل سن

2۴ س��ال به اين مرحله نرسيده اند. تندگويان با تاكيد بر 
اينكه ازدواج تنها يك »عقد نامه« نيست و بلكه يك قرار داد 
اجتماعي براي تشكيل زندگي مشترك با اقتضائات ويژه 
است، به ايسنا گفت: به لحاظ عملي تشكيل يك زندگي 
نيازمند حداقل هايي از امكانات، تامين مالي و داشتن شغل 
به ويژه براي پسران است. او با بيان اينكه بهتر است به جاي 
هديه دادن به زوج هاي جوان، تسهيالت اشتغال و مسكن 
در اختيار آنها قرار گيرد، اظهار كرد: اين موارد، مشوق هاي 
 به مراتب بهتري هس��تند. آيا در حال حاضر پس��ران زير 
۴ سال به راحتي مي توانند وارد بازار كار شوند و براي تشكيل 

زندگي مشترك درآمد داشته باشند؟ 
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اصلي ترين 

مش��كالت ازدواج جوانان را مشكل اشتغال و مسكن 
دانس��ت و گفت: با هديه دادن به زوج هاي جوان هيچ 
مشكلي برطرف نمي شود، بلكه بايد دست كم مسكن 

ارزان و مناسب در اختيار آنها قرار داد.
تندگويان با اشاره به اينكه افزايش مشوق هاي مالي ممكن 
است امر ازدواج را تبديل به يك معامله، به ويژه در مناطق 
داراي فقر فرهنگ��ي و فقر مالي كند، تاكي��د كرد: نبايد 
كاري كنيم كه دختري با سن كم به عقد فردي در بيايد تا 
مشوق هاي مالي و نقدي به آنها پرداخت شود، چراكه اين 
مسائل در آينده تبعات اجتماعي بيشتري به همراه دارد و به 

زندگي مشترك پايدار و سالم منتهي نخواهد شد.
او با انتقاد از اينكه با وجود گذشت بيش از 1۰ سال از تصويب 
قانون »پنجره واحد خدمت« هنوز هم اين قانون اجرايي 
نشده است، گفت: قرار بود تا بر اين اساس يك جوان براي 
كس��ب مجوزهاي مربوط به اش��تغال تنها به يك درگاه 
مراجعه كند و به اين ترتيب هزينه مالي و زماني اين فرآيند را 
براي آنها كاهش دهيم، اما عمال اين امر محقق نشده است. 
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: اين درحالي 
است كه معتقدم اگر نمايندگان مجلس اين موضوع را دنبال 
كنند، مي��زان ازدواج جوانان نيز افزايش مي يابد چراكه با 
افزايش امكان اشتغال آنها و تسهيل فرآيند آن، عالقه مندي 

جوانان به تشكيل زندگي مشترك نيز بيشتر مي شود.

سرپرست سازمان تامين اجتماعي از ارايه پيشنهاد 
افزاي��ش 1۳ درص��دي حقوق به ع��الوه 2۶1 هزار 
تومان نقدي براي مس��تمري بگيران س��اير سطوح 
درآمدي تامي��ن اجتماعي به هيات دولت خبر داد و 
گفت: اجراي اين مصوبه منوط به تصويب در هيات 

وزيران است.
محمدحس��ن زدا درباره افزايش حقوق مس��تمري 
بگيران و بازنشس��تگان سازمان تامين اجتماعي در 
س��ال جاري اظهار كرد: دو گروه مس��تمري بگير و 
بازنشس��ته داريم كه حداقلي بگيران و ساير سطوح 

است.
وي افزود: ب��راي حداقلي بگيران ك��ه قانون تعيين 
 تكلي��ف مي كن��د و طب��ق مصوب��ه ش��وراي عالي

۳۶.۵ درصد به حقوق آنها اضافه مي شود. به عبارتي 
ديگر افرادي كه س��ال گذش��ته دريافتي شان يك 
ميليون و 1۰۰ هزار تومان بود امسال به يك ميليون 

و ۵۰۰ هزار تومان مي رسد.
سرپرست سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينكه 
براي گروه دوم يا ساير سطوح، روال كار اينطور است 
كه هرسال نظر فني و تخصصي خود را اعالم مي كنيم 
كه در هيات وزيران تصويب مي شود. جلسه  تعيين 
تكليف و بررس��ي تخصصي براي اع��الم نظر نهايي 

برگزار و نمايندگان كانون بازنشس��تگان نيز حضور 
داشتند.

معقتديم تصميمات بايد مش��اركتي باش��د. اتفاق 
جالبي كه افتاد اين بود كه توانستيم از طريق فضاي 
مجازي، جلس��ه را زن��ده پخش كنيم و به س��مت 
شفافيت برويم. پيش��نهاداتي ازسوي بازنشستگان 

مطرح شد و ما نيز ۵ سناريو داشتيم.
زدا ادامه داد: نظر نهايي همان بود كه ش��وراي عالي 
كار تصويب كرده؛ بر اساس اين پيشنهاد 1۳ درصد 
افزايش حقوق به اضاف��ه 2۶1 هزار تومان نقد براي 
ساير سطوح در اين جلسه تصويب شد كه البته منوط 
به تصويب هيات وزيران اس��ت و اگ��ر هيات وزيران 
 آن را تصويب كند، از ارديبهش��ت ماه قابل پرداخت 

مي شود.
او تاكي��د ك��رد: اگر اين مراحل س��ريع طي ش��ود، 
 مصوبه قابل اجرا و قابل پرداخت اس��ت. مسووالن و 
خدمت گزاران بيمه شدگان در تامين اجتماعي بر اين 
باورند كه فشارهاي اقتصادي توانسته سفره مردم را 
كمرنگ كند، ولي تالش ما اين است كه بتوانيم قدرت 
خريد آنها را حفظ كنيم و اگر موفق شويم مابه التقاوت 
فروردين را هم در ارديبهش��ت م��اه مي دهيم تا كار 

عقب افتاده نداشته باشيم.

بيمارستان هايي كه در تعطيالت 
خالي از پزشك مي شوند 

نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه عدم 
حضور متخصصان نام��ي در تعطيالت به ضرر 
بيماران صعب العالج است، گفت: تمام پزشكان 
متخصص كش��ور نبايد به يك باره به تعطيالت 
بروند . اين امر خدمات رساني كيفي به بيماران را 

با چالش روبرو مي كند.
اصغرسليمي درباره وضعيت خدمات رساني به 
بيماران در ايام تعطيل گفت: خدمات رساني به 
بيماران روزهاي تعطيل و عادي نمي شناس��ند 
بنابراين نبايد متخصصان مطرح كشور تنها براي 
استفاده از تعطيالت بدون جايگزيني مطمئن به 
مرخصي بروند بنابراين الزامي است كه حداقل 
نيم��ي از پزش��كان متخصصان كش��ور در ايام 
تعطيالت در كنار بيماران باشند. نماينده مردم 
سميرم در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
نبايد در تعطيالت بيماران صعب العالج فراموش 
شوند به خانه ملت گفت: يادمان باشد هر فردي 
در هر زماني ممكن است به بيماري هاي مختلف 
مبتال شود بنابراين نبايد بيماران را در تعطيالت با 
بيماري شان تنهاگذاشت. سليمي افزود: درمان 
برخي از بيماري ها از جمله سرطان نيازمند حضور 
متخصصان خاص است بنابراين نبايد در تعطيالت 
به يك باره ح��وزه درمان و بهداش��ت را خالي از 

حضور اين پزشكان در كشور مشاهده كنيم. 
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»تعادل«چالشهاوچشماندازهايساخت130هزارواحدمسكونيبرايسيلزدگانرابررسيميكند

جايخاليمقرراتساختوسازدرمناطقسيلزده
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

چند روز پيش معاون امور بازسازي و مسكن روستايي 
بنياد مسكن كشور از خسارت سيل اخير به 130 هزار 
واحد مس��كوني خبر داد، اين رقم درحالي منتشرشد 
كه پيش از اين رقم تخريب 55 هزار واحد مس��كوني 

رسانه اي شده بود.
اما ماجرا به همين جا ختم نمي ش��ود. چون عزيزاهلل 
مهديان، معاون امور بازسازي و مسكن روستايي بنياد 
مس��كن همچنين اعالم كرد كه ارزيابي  اس��تان ها از 
برآورد خسارات ناشي از س��يل تكميل نشده است و 
اتمام آن 3 روز ديگر زمان مي برد تا پس از جمع بندي در 

جلسه هيات دولت در هفته آينده مطرح شود .
به عبارت ديگر حجم واحدهاي تخريب شده در سيل 
هفته هاي اخير كشور بسيار بيشتر از 130 هزار واحد 
مس��كوني است كه ساخت وس��از اين واحدها هزينه 
س��نگيني را هم به دوش دولت و هم سيل زدگان وارد 
مي كند و طبيعي است كه دولت بايد با ارايه تسهيالتي 
مناسب بيشترين حمايت را از سيل زده ها داشته باشد.

جدا از فشارهاي مالي وارده به كشور بر اثر سيل، نكته 
مهمي كه برجسته مي شود بحث چگونگي ساخت و ساز 
واحدهاي مسكوني تخريب شده است، سوال اين است 
كه الزامات ساخت و سازهاي جديد بايد چگونه باشد تا 

ديگر شاهد تكرار اين حوادث نباشيم.
كارشناسان معتقدند كه آيين نامه هاي مربوط به ايمني 
در مقابل زلزله درصورت اجرايي شدن كفايت مي كند 
اما آيين نامه اي مربوط به سيل تدوين نشده است كه 

بايد هر چه سريع تر اجرايي شود.

    نقش بخش خصوصي در بازسازي
حسن محتش��م، يكي از اعضاي هيات مديره انجمن 
انبوه س��ازان تهران درباره نق��ش بخش خصوصي در 
ساخت و ساز و نوسازي واحدهاي مسكوني تخريب شده 
به »تعادل« مي گويد: بخش خصوصي مي تواند نقش 
پررنگي در ساخت وساز 130 هزار واحد تخريب شده 
ايفا كند البته دولت هنوز درخواستي براي همكاري با 

انجمن انبوه سازان ارايه نكرده است.
محتشم ادامه مي دهد: انجمن انبوه سازان قدرت اجرايي 
ندارد و نهادي مدني است كه بايد درراستاي رفع نياز 
تخصصي اثرگذار باشد و برهمين اساس انجمن آمادگي 
الزم و نيروي انس��اني الزم براي همكاري با دولت در 
ساخت وس��ازها را دارد و اين دولت اس��ت كه بايد از 

پتانسيل انبوه سازان استفاده كند.
درواقع اهرم اقتصادي در دست دولت است و اين دولت 
است كه بايد از ظرفيت انجمن انبوه سازان و ديگر فعاالن 

بخش خصوصي مسكن بهره گيري كند.
البته ناگفت��ه نماند كه همچنان در برخي اس��تان ها 

شاهد وقوع بارش باران و س��يالب هستيم و نيروها و 
دستگاه هاي خدمات رسان دولتي هم همچنان درگير 

مسائل و مشكالت مربوط به وقوع سيل هستند.
او اظهار مي كند: به نظر مي رسد كه ساخت و سازها در 
استان گلستان به بنياد مسكن واگذار شده است، البته 
به طور كلي بازسازي روس��تاها و واحدهاي مسكوني 

خارج شهرها برعهده بنياد مسكن است.
به گفته اين عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران، 
اگرچه احداث واحداهاي مس��كوني تخريب شده در 
استات گلستان بر اثر سيل هاي اخير در اختيار بنياد 
مس��كن قرار گرفته است اما با توجه به اينكه التهابات 
مربوط به اين بحران همچنان باقي مانده است نمي توان 

عملكرد بنياد مسكن را مورد بررسي قرار داد. محتشم 
اضافه مي كند: آنچه مسلم است با بازگشت اوضاع به 
حالت عادي و آغاز ساخت و سازهاي واحدهاي مسكوني 
تخريب شده، انبوه س��ازان تنها نيروي فعال در زمينه 
ساخت و ساز مسكن هستند كه در بازسازي واحدهاي 

مسكوني مي توانند موثر باشند.

    اعطاي زمين و سيمان رايگان كافي نيست
اي��ن عضو هيات مديره انجمن انبوه س��ازان با اش��اره 
به تس��هيالت در نظرگرفته ش��ده براي ساخت و ساز 
واحدهاي مسكوني تخريب شده تصريح مي كند: يكي 
از اين تسهيالت ارايه اراضي رايگان به سيل زدگاني است 

كه در حريم رودخانه واحد مس��كوني داشتند كه اين 
اقدام پيش از اين هم اجرايي مي شد، به عنوان نمونه اگر 
براساس اسناد باالدستي قرار مي شد كه در منطقه اي 
فضاي سبز ايجاد شود، بايد هزينه ملك به صاحبخانه 
پرداخت مي ش��د يا واح��دي را در منطقه اي ديگر در 

اختيار وي قرار مي دادند.
او بي��ان مي كند: درباره ارايه س��يمان رايگان در قالب 
تسهيالت به سيل زدگان بايد اين موضوع مدنظر قرار 
بگيرد كه هزينه خريد سيمان در ساخت و ساز چندان 
قابل توجه نيست و براي ساخت و ساز نياز به تسهيالت 
بيشتري اس��ت، ضمن اينكه پرداخت وام 50 ميليون 
توماني هم با توجه به هزينه هاي باالي س��اخت و ساز 

چندان مناسب نيست. محتشم ادامه مي دهد: دولت 
درزمان س��اخت و س��از با توجه به حجم و چگونگي 
خس��ارت هاي وارده بايد تصميم گي��ري كند كه چه 
تسهيالتي را به سيل زدگان ارايه كند و بهترين راه براي 
حمايت از سيل زدگان اين است كه وام هايي با سود كم 
و بازپرداخت طوالني مدت به آنها پرداخت شود ضمن 

اينكه پرداخت وام هاي بالعوض هم ضروري است.

    الزامات ساخت در مناطق سيل زده
اي��ن عضو هيات مديره انجمن انبوه س��ازان اس��تان 
ته��ران درب��اره الزامات س��اخت وس��از در مناطق 
س��يل زده مي گويد: س��اخت و س��از بايد با توجه به 
ش��رايط آب وهوايي انجام شود ضمن اينكه دربخش 
ساخت و س��از آيين نامه اي مربوط به زلزله داريم اما 

چنين آيين نامه اي درباره سيل وجود ندارد.
او اظه��ار مي كند: درواقع رعايت آيين نامه مربوط به 
زلزله براي ايمني ساختمان تازه ساز كفايت مي كند اما 
با توجه به اينكه آيين نامه مشخصي براي سيل وجود 
ندارد، بايد مقرراتي كلي در اين زمينه تدوين شود تا 
ديگر شاهد اعمال خسارت هاي فراوان به واحدهاي 

مسكوني نباشيم.
محتشم ادامه مي دهد: كميس��يون عمران مجلس 
ش��وراي اس��المي، مركز تحقيقات راه و شهرسازي، 
انبوه سازان، سازمان نظام مهندسي بايد با همكاري 
يكديگر آيين نامه اي را تدوين و مجلس آن را تصويب 
كنند و اين اقدام بايد پيش از آغاز س��اخت و س��ازها 

انجام شود.

    ساخت وسازها اصولي باشد
اين عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران درباره 
ضرورت واگذاري ساخت و ساز در استان هاي سيل زده 
كشور به نهاد يا انجمني خاص مي گويد: اگر طراحي و 
ساخت و ساز در مناطق سيل زده به انجمن يا نهادي 
تخصصي واگذارش��ود روند احداث و ايمني بيش از 

پيش رعايت مي شود.
او اظهار مي كند: البته مي توان س��اخت و سازها را به 
مردم واگذار كرد اما باي��د نظارت هاي دقيقي درباره 
چگونگي ساخت واحدهاي مس��كوني انجام شود و 
تمام اصول و آيي��ن نامه هاي مربوط به س��اختمان 

اجرايي شود.
به گفته محتشم، اگر س��اخت و ساز زيرنظر مجري 
ذي صالح انجام ش��ود و پروانه س��اخت گرفته شود 
احداث واحدهاي مسكوني توسط مردم مشكلي ايجاد 
نمي كند اما در صورتي ك��ه در اين روند خللي ايجاد 
شود، دوباره شاهد تخريب خانه هاي مردم در صورت 

زلزله و سيل و ... خواهيم بود.

بارشبارانازشنبهدرهمهشهرها
روز شنبه هفته آينده سامانه بارشي جديد در اغلب مناطق 
كشور فعال است و شدت آن در دامنه هاي شمالي و جنوبي 
البرز استان هاي واقع در مركز جنوب و جنوب شرق كشور 
خواهد بود و روز يكشنبه گستره فعاليت آن در نيمه شرقي 

كشور است.
به گزارش فارس، بر اساس تحليل آخرين داده ها و نقشه هاي 
پيش يابي هواشناس��ي امروز در مناطقي از شمال شرق و 
شرق كشور شامل خراسان رضوي و خراسان جنوبي، بارش 
باران، گاهي رگبار و رعد و برق و وزش باد و در بخش هايي از 
جنوب و جنوب شرق كشور در استان هاي كرمان، هرمزگان 
و جنوب سيستان و بلوچستان افزايش ابر بارش پراكنده و 

وزش باد پيش بيني مي شود.
روز پنجشنبه س��امانه بارشي جديدي از شمال غرب وارد 
كش��ور مي ش��ود كه ابتدا در اين مناطق و به تدريج غرب 
كشور را تحت تاثير قرار مي دهد كه بارش باران گاهي رعد 
و برق و وزش باد را به همراه دارد. فعاليت اين سامانه بارشي 
روز جمعه عالوه بر مناطقي كه ذكر شد در جنوب غرب و 
جنوب كشور خواهد بود و به تدريج نيمه غربي كشور را در 
بر مي گيرد ضمن اينكه بارش هاي پراكنده در جنوب شرق 

جزيره استان هاي سيستان و بلوچستان هرمزگان و جنوب 
كرمان خواهيم داشت. روز شنبه هفته آينده فعاليت اين 
سامانه بارشي در اغلب مناطق كش��ور تداوم دارد و شدت 
آن در دامنه هاي شمالي و جنوبي البرز استان هاي واقع در 
مركز جنوب و جنوب شرق كشور خواهد بود و روز يكشنبه 
گستره فعاليت آن در نيمه شرقي كشور است. آسمان تهران 
روز پنجشنبه نيمه ابري، در بعدازظهر افزايش ابر، گاهي وزش 
باد پيش بيني مي شود، بيشينه و كمينه دما فردا در تهران 
۲3 و 1۴ درجه خواهد بود. همچنين بندرعباس با بيشينه 
دماي 31 درجه باالي صفر گرمترين مركز استان و شهركرد 
با كمينه دماي 3 درجه باالي صفر خنك ترين مركز استان 
خواهد بود. بر اين اساس، روز شنبه بارش باران همراه با رگبار 
و رعدوبرق در استان هاي مازندران، غرب گلستان، بوشهر، 
فارس، قم، نيمه غربي و شمالي يزد و نيمه غربي اصفهان و 
بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي 
در استان هاي هرمزگان، غرب و جنوب كرمان و نيمه جنوبي 
سيستان و بلوچستان پيش بيني مي شود. روز يكشنبه  نيز 
بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق در استان هاي گلستان، 
شرق مازندران و خراسان شمالي و بارش باران همراه با رگبار 

و رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي در استان هاي سمنان، 
نيمه شرقي اصفهان، خراس��ان رضوي، خراسان جنوبي، 
يزد، شرق فارس، كرمان، نيمه شرقي هرمزگان و سيستان 
و بلوچستان پيش بيني مي شود. روز دوشنبه  بارش باران 
همراه با رگبار و رعدوبرق در استان هاي گلستان، خراسان 
شمالي، خراس��ان رضوي و جنوب شرقي كرمان و بارش 
باران همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي در 
شمال خراسان جنوبي، شمال يزد و نيمه شمالي سيستان 

و بلوچستان پيش بيني مي شود.
با توجه به شدت بارش ها، آبگرفتگي معابر عمومي و احتمال 
سيالبي شدن مسيل ها در مناطق ياد شده، به هموطنان  و 
سازمان ها و ارگان هاي ذي ربط توصيه مي شود، تمهيدات 
الزم جهت جلوگيري از كاهش خس��ارات احتمالي را به 
عمل آورند. ميانگين بارندگي كل كش��ور از ابتداي سال 
زراعي )مهر ماه ۹۷( تا هجدهم فروردين ماه س��ال جاري، 
۲5۸.۴ميليمتر ثبت ش��د، ميزان بارش در س��ال زراعي 
گذش��ته در اين بازه زمان��ي ۹0.5 ميليمتر بوده اس��ت، 
بنابراين بارش سال جاري تا اين تاريخ 1۸5.۴ درصد بيشتر 

از سال زراعي گذشته است.

۸دليلمخالفتپليسباپوليشدنزوجوفرد
پليس راهور طي نامه اي به ديوان عدالت اداري داليل 
خود را براي مخالفت با اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد 
بيان كرد. به گزارش مهر، اختالف شهرداري و پليس بر 
سر اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد به محاكمه قضايي 
رسيد. سال گذشته كميسيون حمل و نقل و ترافيك 
شوراي شهر تهران، فرمانداري و پليس راهور نسبت به 
اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد به شهرداري تهران 
تذكر دادند. اما شهرداري تهران بر اساس تفسيري كه از 
مصوبه شوراي شهر تهران داشت دريافت اين عوارض را 
قانوني مي دانست. پليس راهور بهمن ماه سال گذشته 
از ش��هرداري تهران در خصوص اخذ عوارض ورود به 

محدوده زوج و فرد شكايت كرده است.
در متن ارس��الي از اداره حقوقي پلي��س راهور ناجا به 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: »بر اساس 
بررسي هاي به عمل آمده و گزارش هاي مكرر از سوي 
سازمان ها و شهروندان، اخذ عوارض در محدوده طرح 
زوج و فرد در طول سال جاري )سال ۹۷( عالوه بر اينكه 
موجب تضييع حقوق شهروندان شده، نارضايتي عمومي 
را نيز در پي داشته است. خواهشمند است در راستاي 

اعمال اصل 1۷3 قانون اساس��ي و ماده 10 قانون آيين 
دادرسي و تش��كيالت ديوان عدالت اداري به اجحافي 
كه در حق ش��هروندان در اين موضوع روا داشته شده، 
تظلم خواهي و رسيدگي ش��ود. پليس ۸ دليل را براي 
اين اعتراض خود ايراد كرده اس��ت: نارضايتي عمومي 
در بين ش��هروندان به علت تحميل هزينه هاي اضافي 
و غير منطبق با حقوق مكتسبه رانندگان در استفاده از 
خودروهاي شخصي، محدود كردن بهره مندي از مردم 
از خودروي ش��خصي با وجود پرداخت عوارض خودرو 
توسط مالكان به صورت ساالنه به شهرداري، عدم انطباق 
تعدد جريمه با ارتكاب يك تخلف، عدم سازوكار مناسب 
و پيش بيني توسعه حمل و نقل عمومي براي دسترسي 
مردم و كاهش زمينه استفاده از شهروندان از خودروي 
شخصي، عدم توسعه حمل و نقل عمومي و جايگزيني 
تاكسي ها و اتوبوس هاي فرس��وده، عدم اجراي طرح 
ترافيك در روز پنجش��نبه و افزايش ترافيك در سطح 
معابر، نارضايتي مردم به دليل عدم اطالع رساني دقيق 
و اعمال نرخ نامه يكسويه بدون توجه به ميزان انطباق با 

تخلف و عدم هماهنگي با مراجع ذي صالح«.

دفاع از مصوبه شورا درباره  ساخت ۶۲ برج باغ در تهران
رييس كميس��يون محيط زيست شوراي شهر تهران 
درباره نامه فرماندار تهران درب��اره پرونده ۶۲ برج باغ 
وجاهت قانوني ندارد، گفت: تهاتر و تملك بخش��ي از 

باغ ها در دستور كار است.
زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون محيط زيست 
شوراي شهر تهران در گفت وگو با ايلنا، درباره لغو مصوبه 
برج باغ و ۶۲ پرونده اي كه در نهايت از اين مقوله استثنا 
شدند، گفت: لغو اين مصوبه و جايگزيني مصوبه خانه 
باغ به جاي آن يكي از اقدامات بسيار خوب، انقالبي و 
جسورانه شوراي پنجم است. متاسفانه شايد برخي اين 
موضوع را به خوبي درك نكردند و شايد عده اي به دليل 
اينكه منافعش��ان به خطر مي افتاد، آن را وارونه جلوه 

دادند و به گونه اي انعكاس دادند كه حقيقت نداشت.
رييس كميسيون س��المت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر تهران ادامه داد: در شوراي پنجم و 
در كميسيون سالمت به شدت سياست صيانت از باغات 
و فضاي سبز را دنبال مي كنيم و تمام تالشمان در قالب 
كميسيون ماده ۷ قانون حفاظت و صيانت از باغات و 
فضاي سبز اين است كه حتي يك درخت هم قطع نشود 
و نمايندگان ما در ۲۲ منطقه در اين زمينه فعالند. در 
سال گذشته بيش از ۲0 هزار پرونده مورد بررسي قرار 

گرفته و از كميسيون ماده ۷ استعالم شده است.
به گفته نوري، هر پرونده اي كه تشكيل مي شود و هدف 
آن تخريب و نوسازي، اضافه بنا يا پايان كار است، حتما 

بايد از كميسيون ماده ۷ استعالم شود.
وي ادامه داد: در كميسيون مركزي ماده ۷ قريب هزار 

پرونده را بررسي كرديم و كامال به روز هستيم. صدها 
نفرساعت وقت گذاشته ش��ده و همه اين تالش ها در 
راستاي حفاظت و صيانت از باغات و فضاي سبز به عنوان 

ارزش هاي طبيعي و اكولوژيك شهر است.
عضو شوراي شهر تهران تصريح كرد: در سنوات گذشته 
و به ويژه 10 سال اخير باغات به شدت مورد بي توجهي 
و بي مهري قرار گرفتند و 1۲۸ هكتار از اراضي مشجر 
و باغات نابود شده و تبديل به برج و فضاهاي مسكوني، 
تجاري و اداري شدند، طبيعي است چيزي را تصويب 

نمي كنيم كه با سياست مان مغايرت داشته باشد.

صدراعظم نوري اضافه كرد: ۴۷3 پرونده در شهرداري 
تهران در جريان بود كه نوعيت همه آنها باغ تشخيص 
داده ش��ده بود و در نهايت ساخته مي شدند و تخريب 
گسترده صورت مي گرفت. ما براي اينكه از ساخت اين 
پرونده ها جلوگيري كنيم، آنها را تفكيك كرديم و فقط 
۶۲ مورد پرونده هايي بودند كه مي توانستند در كميته 

فني باغ مورد بررسي قرار گيرند.
به گفته نوري، يكي از نقاط قوت مصوبه خانه باغ، تعريف 
كميته اي به نام كميته فني باغ بود كه با تركيب اعضاي 
متخصص شهرس��ازي، محيط زيست و فضاي سبز و 

نمايندگان كميسيون هاي محيط زيست و شهرسازي 
شورا پرونده ها تك تك مورد بررسي قرار گيرند و مجوز 

آنها از اين طريق صادر شود.
وي با بيان اينكه حدود ۴11 پرونده )قطعه باغ( را نجات 
داديم، تصريح كرد: قرار اس��ت ۶۲ پرونده باقي مانده 
در كميته فني باغ بررسي شود و هيچ پروانه اي صادر 

نشده است.
رييس كميسيون س��المت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر تهران با بيان اينكه اين ۶۲ پرونده 
سه دسته هستند، گفت: يك دسته قطعاتي هستند كه 
ارزش اكولوژيك ندارند و ساليان سال است كه از بين 
رفته اند. بنابراين اين قطعات مي توانند ساخته شوند. 
دس��ته ديگر، قطعاتي هس��تند كه به دليل پراكنش 
درختان، توده گ��ذاري و بارگذاري مي تواند در نقاطي 
انجام گيرد ك��ه كمترين تخريب و آس��يب را ببيند. 
بنابراين اين امكان وجود دارد كه در كميته فني تغيير 
نقشه درخواست شود و مالكان و ذي نفعان ملزم به تغيير 

نقشه شوند تا كمترين آسيب وارد شود.
صدراعظم نوري افزود: دسته سوم قطعاتي هستند كه 
ارزش اكولوژيك دارند؛ يعني مشجر هستند و درختان 
قابل توجهي دارند. ما اين را در برنامه گذاش��ته ايم كه 
شهرداري بتواند با مالكان توافق كند و اين دسته از باغات 
را تهاتر يا تملك كند و بازهم اين باغات را نجات دهيم.

وي تاكيد كرد: بنابراين اگر در مجموع نگاه كنيم، كل 
اين اتفاق، اتفاق مباركي اس��ت و اصال باعث نابودي، 

تخريب و باغ كشي نخواهد شد.

عضو ش��وراي شهر تهران با بيان اينكه مصوبه ساخت 
۶۲ برج باغ در پايان سال به تصويب رسيد، گفت: اين 
مصوبه به فرمانداري تهران هم ارسال شد. اشكالي كه 
فرمانداري گرفته، خيلي فني نيست. در واقع شخص 
فرماندار طي نامه اي نظر خود را اعالم كرده است كه اين 
روش معمول نيست و فقط هيات تطبيق فرمانداري 
تهران مي تواند مصوبات شوراي شهر را مورد بررسي قرار 
داده و آنها را با قوانين باالدست تطبيق دهد. بنابراين نامه 
فرمانداري خيلي وجاهت قانوني ندارد؛ چراكه فرماندار 
به عنوان يك شخصيت حقوقي نمي تواند مكاتبه كرده 
و راجع به يك مصوبه شورا س��خن بگويد. او مي تواند 
به عنوان رييس هيات تطبي��ق نظر دهد اما به عنوان 

فرماندار نمي تواند اظهارنظر كند.
صدراعظم نوري در ادامه اظهار كرد: فرماندار تهران در 
نامه اي كه ۲۶ اسفند سال گذشته به رييس شوراي شهر 
تهران ارسال كرده است، به ماده 1۴ قانون زمين شهري 
اشاره كرده و گفته اس��ت اين مصوبه با قانون حفظ و 

گسترش باغات و فضاي سبز مغايرت دارد.
وي با بيان اينكه از نظر ما مغايرتي وجود ندارد، عنوان 
كرد: پاسخ نامه فرماندار بالفاصله در پايان سال گذشته 

توسط كميته حقوقي و نظارت شوراي شهر داده شد.
عضو شوراي شهر تهران افزود: حتما بر كار كميته فني 
باغ در مورد اين ۶۲ پ��الك نظارت مي كنيم. تك تك 
موارد را مورد بررسي قرار مي دهيم و در مورد هركدام 
از باغات كه ارزش اكولوژيك داشته باشند، سازوكاري 

فراهم مي كنيم كه تخريب نشوند و از بين نروند.
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 حذف پست »قائم مقام« 
در شهرداري تهران 

روابط عموم��ي معاونت برنامه ريزي، توس��عه 
شهري و امور شوراي شهرداري تهران اعالم كرد 
كه از ابتداي س��ال 13۹۸ ديگر پستي با عنوان 
»قائم مقام« در هيچ يك از س��طوح ش��هرداري 

تهران وجود ندارد.
به گزارش ايلن��ا به نقل از روابط عمومي معاونت 
برنامه ريزي، توس��عه ش��هري و امور ش��وراي 
ش��هرداري تهران، در پي انتشار برخي اخبار در 
خصوص حضور افراد با پست قائم مقام در برخي 
رده هاي ش��هرداري تهران، اي��ن روابط عمومي 
اعالم مي كند كه با توجه به مصوبه شوراي اداري 
شهرداري تهران كه در اسفندماه 13۹۷ تشكيل 
شد، پست »قائم مقام« از همه رده هاي مديريتي 
شهرداري تهران حذف شده است و از ابتداي سال 
13۹۸ هيچ فردي، در هيچ كدام از رده هاي وابسته 
به شهرداري تهران، در چنين پستي مشغول به 

فعاليت نيست.
بر اس��اس اين گزارش، آنچه حذف ش��ده پست 
»قائم مقام« بوده و كساني كه سابق بر اين، داراي 
چنين پستي بودند، همچنان كارمند شهرداري 
هس��تند و به موجب قانون، در س��مت ديگري 
مشغول به كار ش��ده اند. ذكر اين نكته ضروري 
اس��ت كه حذف پس��ت قائم مق��ام از رده هاي 
شهرداري تهران به موجب ابالغيه سازمان امور 
اداري و استخدامي كشور و مصوبه شوراي اداري 
شهرداري تهران در اسفندماه 13۹۷ مصوب و از 

ابتداي سال 13۹۸ اجرايي شده است.

 جريمه ۲ ميليون   خودرو 
فاقد معاينه فني در پايتخت

 مديرعامل ستاد معاينه فني خودرو از جريمه 
بيش از ۲ ميليون خ��ودروي فاقد معاينه فني 
در پايتخت در س��ه ماه پاياني س��ا ل ۹۷ خبر 
داد و گفت: اي��ن آمار تقريبا مع��ادل با تعداد 
جريمه ها به همين عل��ت طي 10 ماه ابتدايي 

سال بوده است.
س��يدنواب حس��يني منش، مديرعامل ستاد 
معاينه فني خ��ودرودر گفت وگو با  فارس، در 
ارتباط با مرحله دوم طرح كاهش آلودگي هوا، 
اظهار داشت: اين طرح كه از نيمه دوم سال ۹۸ 
اجرا شد، بر اساس آن خودروهاي فاقد معاينه 

فني روزانه 50 هزار تومان جريمه مي شوند.
وي افزود: در سه ماهه آخر سال ۹۷ به اندازه ۹ 
ماهه ابتدايي سال ۹۷ خودروهاي فاقد معاينه 
فني جريمه شدند و تا دي ماه سال گذشته ۲ 
ميليون و ۴00 خودرو به دليل نداشتن معاينه 
فني جريمه ش��ده بودند در حالي كه در س��ه 
ماهه پاياني س��ال پيش ۲ ميلي��ون خودرو به 

همين علت جريمه شده بودند.
مديرعامل ستاد معاينه فني خودرو در پاسخ به 
اينكه آيا واريزي به حساب شهرداري به دليل 
اعمال جريمه هاي خودروهاي فاقد معاينه فني 
واريز شده است، گفت: هنوز شهرداري عايدي 

از اين مساله نداشته است.

اجراي 500 حكم   براي تخريب 
ساخت و سازهاي غيرمجاز

فرماندار شميرانات گفت: بر اساس احكام قضايي 
س��ال گذش��ته 500 حكم در خصوص تخريب 

ساخت و سازهاي غيرمجاز اجرايي شد.
س��ياوش ش��هريور در گفت وگو با فارس، درباره 
اقدامات ص��ورت گرفته براي مقابله با س��يالب 
احتمالي در شهرس��تان ش��ميرانات اظهار كرد: 
در روزهاي نخس��ت س��ال جديد س��تاد بحران 
شهرستان تشكيل شد و از شهرداري ها، دهياري ها 
و بخش��داري ها درخواست شد نسبت به اليروبي 
انهار اقدام كنند. وي افزود: محل تالقي چند جوي 
كه در شهرستان بود كاماًل پاكسازي شد و با افزايش 
بارش ها تمامي تفرجگاه ها در فرحزاد، دربند و همين 
طور پيست هاي اسكي و حتي امامزاده صالح )ع( كه 

مقداري دچار آب گرفتگي شده بود تعطيل شد.
فرماندار ش��ميرانات گفت: افرادي كه در جاده ها 
گرفتار شده بودند به محل و مناطق امن راهنمايي 
ش��دند و در بارش هاي اخير ب��ه غير از چند نقطه 
كوچك آب گرفتگي زياد و همين طور خس��ارت 
جاني و مالي نداشتيم و در فشم و در رودبار قصران 
دبي آب رودخانه 300 بود و موجب ش��ده بود كه 

بعضي از جاده ها دچار آب گرفتگي شوند.
شهريور گفت: در بعضي از مواقع برق، آب و گاز قطع 
شد و در فاصله نزديك با تالش همكاران شريان هاي 
اصلي وصل شد و مشكل خاصي را در مدت اخير 
نداش��تيم. وي گفت: در حال حاضر در جاده فشم 
با مشكالتي مواجه هستيم كه به سرعت اقدامات 
الزم صورت گرفته است و اميدواريم هر چه زودتر 
ويراني ها را ترميم كنيم البته اكنون رستوران ها و 
پيست هاي اين منطقه باز است و هر روز وضعيت 
بهتري داريم. فرماندار شميرانات يادآور شد: بخش 
زيادي از معابر و حريم رودخانه آزادس��ازي شده 
اس��ت و حدود ۲۹ دي��وار و 1۶ پلي كه غيرقانوني 
س��اخته ش��ده بود، تخريب كرديم كه ارزش اين 
آزادسازي حدود 100 ميليارد تومان است تا هنگام 
وقوع سيالب مشكل خاصي نداشته باشيم. شهريور 
در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه در سال گذشته 
چه تعداد ساخت و س��از غيرمجاز در شهرستان 
شميرانات تخريب ش��د،  گفت: جلوي ساخت و 
سازهاي غيرمجاز را تاكنون گرفته ايم و بر اساس 
حكم قضايي در سال گذشته 500 حكم ساخت 
و س��از غيرمجاز را اجرايي كرديم و در اين زمينه 
مماشات نخواهيم كرد و بالفاصله احكام قانوني را 
اجرايي خواهيم كرد. وي گف��ت: در بعضي از اين 
احكام ويالهاي ۲ هزار متري بوده است كه تخريب 

شدند و به اراضي ملي بازگشته اند.

تاكنون براي واحدهاي مس�كوني تخريبي 40 ميليون تومان تسهيالت با كارمزد 4 درصد و 10ميليون تومان كمك بالعوض از سوي دولت در نظر 
گرفته شده اس�ت. همچنين براي خريد لوازم منزل در روستاها 15 ميليون تومان تسهيالت قرض الحس�نه و 5 ميليون تومان كمك بالعوض و 
در شهرها تس�هيالت 50 ميليون توماني و كمك بالعوض 12 ميليون توماني و براي تعمير واحدهاي مسكوني آسيب ديده نيز 15 ميليون تومان 

تسهيالت و 5 ميليون تومان كمك بالعوض درنظر گرفته شده است.

دولت كمك
تسهيالتاعالميبهچهميزاناست
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»تعادل« گزارش مي دهد

سناريوهاي قيمت خودرو در بازار 98 
تعادل | فرشته فريادرس |

قيمت خودرو در س��ال 98 به كدام سمت خواهد رفت؟ 
آيا روند قيمت گذاري دستوري و براساس ضوابط تنظيم 
بازار صورت مي گيرد يا آزادس��ازي قيمت ها در دس��تور 
كار نهادهاي تصميم س��از قرار خواه��د گرفت؟ اگرچه 
پاسخ به اين پرسشها بدون در نظر گرفتن پيش فرض ها 
و احتماالتي كه در بازار اين محصول وجود دارد، س��خت 
است، اما صاحب نظران خودرويي براي آينده بازار خودرو 
چند سناريو را ترسيم مي كنند. اگرچه در سال 97 سرانجام 
پس از رايزني هاي فراوان، مصوب شد كه قيمت محصوالت 
۵ درصد از قيمت حاش��يه بازار تعيين شود، اما با ورود به 
سال جديد اين پرس��ش همچنان قابل طرح است كه آيا 
قيمت خودرو ثابت مي ماند يا  بازهم در مدار صعودي قرار 
خواهد گرفت. يك سناريو، روند قيمت خودرو در سال 98 
را به فاكتورهايي چون »ثبات روابط سياس��ت خارجي«، 
»تامين دالر 4200 توماني براي ورود قطعات و مواد اوليه«، 
»ثبات در بازار توليد« و همچنين »تداوم در بازار عرضه« 
گره مي زند، كه در چنين شرايطي قيمت خودرو افزايش 
نخواهد يافت. به عبارتي، چنانچه خودروس��ازان بتوانند 
شرايط با ثبات كنوني در بازار توليد و عرضه را حفظ كنند، 
بازار خودرو به سمت ثبات خواهد رفت. در اين چنين حالتي 
ديگر نيازي به دخالت نهادهاي باالدستي در قيمت گذاري 
نخواهد بود و قيمت ها به سمت واقعي شدن حركت خواهد 
كرد. اما چنانچه خودروسازان نتوانند توليد باثبات داشته، 
اين امكان وجود دارد كه وزارت صنعت، فرمول دستوري 
تعيين قيمت را به منظور مهار قيمت ها دستور كار خود قرار 
دهد. اما در سناريوي ديگر، بازار اين محصول پر متقاضي 
همچنان در س��ال 98 با چالش هاي جدي مواجه خواهد 
ش��د. در اين سناريو، صاحبنظران، با توجه به اتفاقاتي كه 
سال گذش��ته گريبان صنعت خودروي كشور را گرفت، 
به آينده بازار قيمتي خودرو خوش بيين نيستند و براين 
باورند كه منحني قيمت اين محصول به دليل اثر پذيري از 
»وضعيت نامناسب توليد، پايين ماندن تيراژ، افزايش نرخ 
ارز ومحدوديت هاي بين المللي«، صعودي خواهد بود. اما 
صاحبنظران حوزه خودرو بر اين باورند، براي اينكه قيمت 
گذاري خودرو در سال 98 روند منطقي خود را طي كند، بايد 
آزاد سازي قيمت ها در دستور كار قرار گيرد و وزارت صنعت 
به سمت اجرای کامل فرمول قيمت گذاری براساس حاشيه 
بازار حرکت کند. به گفته آنها، چنانچه فاصله قيمتی ميان 
بازار و کارخانه برداشته شود، خروج دالالن و سرمايه هاي 

سرگردان از بازار خودرو را در پي خواهد داشت. 

   تحوالت بازار خودرو در97 
بازار خودرو، س��ال 1397 روزهاي پرتنش و پرچالشي را 
پشت سرگذاشت. »حذف شوراي رقابت از دامنه قيمت 
گذاري و واگذاري آن به س��تاد تنظيم بازار و حاشيه بازار، 
كاهش توليد خودرو، و شوك قيمتي محصوالت خودرويي 
در بازار« از مهم ترين اتفاقاتي بود كه حس��ابي مشتريان 
را غافلگير كرد. با نگاهي به تحوالت بازار خودرو در س��ال 
97 مي توان شروع اين نابس��اماني را اما به نقض برجام از 
س��وي آمريكا ربط داد؛ چراكه كشور با محدوديت انتقال 
ارز مواجه شد وهمين امر، زمينه ساز بروز بحران در صنعت 
قطعه سازي و به دنبال آن صنعت خودروسازي كشور شد. 
»محدوديت ورود ارز به كشور در پي ناماليمات سياسي، 
»رشد نرخ ارز«، »افزايش هزينه توليد قطعات و مواد اوليه 
خارجي« را رقم زد، نتيجه چنين فرايندي انفجار قيمتي 

در بازار خودرو بود. 
در سوي ديگر ماجرا با شروع بحران در صنعت خودروسازي،  
سياس��ت گذاران و نهادهاي تصميم ساز در سال گذشته 
شوراي رقابت را از روند قيمت گذاري خودرو خارج كردند. 
اين در حالي بود كه شورای رقابت با توجه به هزينه کرد توليد 
هر خودرو اقدام به تعيي��ن قيمت ها می کرد. اما »افزايش 
قيمت نهاده های توليد از رهگذر افزايش نرخ ارز، بازگشت 
تحريم ها و خروج شرکای خودروساز« بازار اين محصول 
را تحت الش��عاع قرار داد و خودروس��ازان به منظور جذب 
نقدينگي جديد خواس��تار افزايش قيمت محصوالتشان 
شدند، اما شوراي رقابت، زير بار استدالل خودروسازان در 
ارتباط با افزايش هزينه های توليد و قيمت تمام شده نرفت. بر 
همين اساس، رضا رحماني وزير صنعت، معدن وتجارت كه 
آبانماه 97 بر صندلي اين وزارتخانه تكيه زده بود، با پافشاري 

توانست، مرجع قيمت گذاري خودرو را تغيير و به سازمان 
حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان واگذار كند. با 
اين تصميم عمال شوراي رقابت از دامنه قيمت گذاري اين 
محصول حذف شد. سرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان 
بر س��ر نحوه افزايش قيمت خودرو، تصميم بر اين شد كه 
قيمت محصوالت ۵ درصد از قيمت حاشيه بازار تعيين شود. 

   قيمت خودرو در سال 98 صعودي خواهد بود؟ 
حال با ورود به سال جديد اين پرسش قابل طرح است كه 
آيا قيمت خودرو ثابت مي ماند يا بازهم در مدار صعودي قرار 
خواهد گرفت؟ پاسخ به اين پرسش به اذعان كارشناسان 
بسيار دشوار است وبسته به شرايطي دارد كه بازار خودرو را 
تحت تاثير جدي قرار مي دهد. فعاالن حوزه خودرو، بر اين 
باورند، هر گونه پيش بيني در شرايط ناپايدار كنوني محتمل 
است، اما به گفته آنها چند سناريوي قيمتي براي خودرو در 

سال 98 قابل تصور است. 
براساس سناريوي نخست؛ بازار اين محصول پر متقاضي 
همچنان در سال 98 با چالش  هاي جدي مواجه خواهد شد. 
برخي از صاحبنظران، با توجه به اتفاقاتي كه سال گذشته 
گريبان صنعت خودروي كش��ور را گرفت، به آينده بازار 
قيمتي خودرو خوش بين نيستند و بر اين باورند كه منحني 
قيمت اين محصول به دليل اثر پذيري از »وضعيت نامناسب 
توليد، افزاي��ش نرخ ارز ومحدوديت ه��اي بين المللي«، 
صعودي خواهد بود.  اما فاكتور اثرگذاري ديگري كه به گفته 
دبير انجمن خودروسازان مي تواند قيمت اين محصول را 
دستخوش تغيير كند، »تامين ارز براي واردات مواد اوليه و 
قطعات مورد نياز خودروسازان« است. احمد نعمت بخش، 
در گفت وگو با »تعادل« مي گويد: چنانچه تيم اقتصادي 
دولت براي تامين قطعات و مواد اوليه مورد نياز همچنان 
ارز 4200 توماني اختصاص دهد، مي توان اميدوار بود كه 
قيمت خودرو افزايش نيابد. اما چنانچه تصميم بر حذف ارز 
يارانه اي در اين صنعت باشد، قطعا بايد منتظر افزايش دوباره 
قيمت خودرو در بازار باشيم.    از سوي ديگر، اين احتمال كه 
توليد خودرو در سالجاري دستخوش تغييرات جدي شود، 
هم وجود دارد؛ به عبارتي قيمت خودرو در سال آينده به 
شدت وابسته به توليد است. يعني در صورت پايين ماندن 
تيراژ، منحنی قيمت باز هم صعود خواهد کرد. از سوي ديگر، 
با افزايش قيمت ها، افت تقاضا خواهيم داشت كه همين امر 
امكان نزول قيمت ها را در پي خواهد داشت.  نکته ديگری 
که در اين س��ناريو از سوي كارشناس��ان قابل طرح است 
اينكه چنانچه خودروسازان بتوانند شرايط با ثبات كنوني 
در بازار توليد و عرضه را حفظ كنند، بازار خودرو به سمت 

ثبات خواهد رفت. 
در اين چنين حالت��ي ديگر نيازي ب��ه دخالت نهادهاي 
باالدستي در قيمت گذاري نخواهد بود و قيمت ها به سمت 
واقعي شدن حركت خواهد كرد. اما چنانچه خودروسازان 
نتوانند توليد باثبات داشته باشند يا به دنبال مهندسی بازار 
باشند، در چنين شرايطي ممكن است که متوليان وزارت 
صنعت برای مهار قيمت ها، بار ديگر فرمول تعيين قيمت 

دستوري را مبناي كار قرار دهند. 
اما در س��ناريوي ديگر، با احتمال »تداوم ش��رايط عرضه 
خودرو همانند روزهای پايانی اسفند ماه 97 و شرايط باثبات 
سياست خارجي« نگاه خوش بينانه اي در بازار اين محصول 
رقم خواهد خورد كه براس��اس آن قيمت خودرو افزايش 
نخواهد يافت. همچنين بناب��ه گفته برخي فعاالن حوزه 
خودرو، اگر دو شركت خودروساز »سايپا و ايران خودرو« 
همانند اسفند ماه سال گذشته به عرضه خودرو ادامه دهند، 
قيمت ها تغييری نمی کند و با توجه به کاهش تقاضا در  ماه 
مبارک رمضان و نزديکی فصل امتحانات مدارس، امکان 

افزايش قيمت خودرو محدود است.
از طرفي با توجه به اينكه يكي از چالش هاي جدي بر سر 
راه تامين قطعات و مواد اوليه، محدوديت نقل وانتقال پولي 
است، اگر سياست خارجي در مسير بهبود قرار بگيرد، اين 
مانع حذف خواهد شد و روند تامين مواد به حالت اوليه خود 
باز خواهد گش��ت. در نهايت برخي ديگر از صاحبنظران 
بازار خودرو بر اين باورند، چنانچه وزارت صنعت بخواهد 
قيمت گذاري خودرو در سال 98 روند طبيعي و منطقي 
خود را طي كند، بايد آزاد سازي قيمت ها را در دستور كار 
خود قرار دهد و به سمت اجرای کامل فرمول قيمت گذاری 
براس��اس حاش��يه بازار حرکت کند. به گفته آنها، فاصله 

چنانچه فاصله قيمتی ميان بازار و کارخانه برداشته شود، 
عرصه برای حضور دالالن و سرمايه های سرگردان تنگ 
خواهد ش��د و آنها راه خ��روج از بازار خ��ودرو را در پيش 

خواهند گرفت.

   قيمت خودروها در بازار 
حال اما، با پايان يافتن تعطيالت نوروزی، روند معامالت 
در بازار خودرو چگونه اس��ت؟ اگرچه  بازار خودرو با پايان 
تعطيالت نوروزي در تکاپو برای ش��روع معامالت است، 
اما هنوز در بازار خريد و فروش��ی شكل نگرفته و به اعتقاد 
فروش��ندگان خودرو از هفته آينده ب��ا آغاز فاکتور کردن 
خودرو ها توسط خودروسازان بازار معامالتی خودرو داغ 
شده و خريد و فروش ها انجام می شود. البته بررسي ها در 
بازار روز گذشته خودرو نش��ان مي دهد،  خريد و فروش 
خودرو پرايد 111 با قيمت 46 ميليون و ۵00 هزار تومان، 
پ��ژو 206 تيپ 2 با قيمت 72 ميليون و ۵00 هزار تومان، 
پژو206 تيپ ۵ با قيمت87 ميليون توم��ان، پژو40۵ با 
قيمت 68ميليون تومان، استپ وی اتوماتيك با قيمت 147 
ميليون تومان و دانگ فنگ H30 )تيپ2( با قيمت 109 
ميليون و ۵00 هزار تومان مورد معامله مي شود. همچنين 
سمند EF7 با قيمت 7۵ ميليون و ۵00 هزار تومان، 207 
اتوماتيک با قيمت 127 ميليون تومان، س��اينا اتومات با 
قيمت 74ميليون تومان وپژو 206 صندوق دار با قيمت 88 

ميليون تومان به فروش می رسد.
مقايس��ه قيمت ها در بازار روز گذشته با اولين روز پس از 
پايان يافتن تعطيالت نوروزي، نش��ان از افزايش قيمت 
بيشتر خودروها دارد.  اما در همين رابطه، رئيس اتحاديه 
دارندگان نمايش��گاه ها و فروشندگان خودروی تهران در 
مورد وضعيت کنونی و چشم انداز بازار خودرو طي اظهاراتي 
گفته اس��ت: »بازار طی چند روز گذشته راکد بوده است؛ 
چراکه خودروسازان تا 2۵فروردين عمال خودرويی را فاکتور 
نمی کنند و تنها خودروهای ثبت نامی در دعوتنامه های 
قبلی را تحويل می دهند.« س��عيد مؤتمنی با بيان اينکه 
قيمت های کنونی خودروه��ای داخلی همانند روزهای 
پايانی اسفند ماه سال گذشته است و از اواخر فروردين ماه 
قيمت های خودرو در بازار استخراج می شود، مي گويد: »در 
صورتی که ش��رايط عرضه خودرو همانند روزهای پايانی 
اسفند ماه 97باشد، افزايش قيمتی را نخواهيم داشت و در 
غير اين صورت، احتمال گرانی و نوس��ان چندباره قيمت 
خودرو وجود دارد«.  بنابه اظهارات او، »مش��تريان واقعی 
قبل از عيد خودرو مورد نظر را خريداری کردند و معموال 
در فروردين م��اه تقاضا کاهش و عرض��ه افزايش می يابد. 
تنها کسانی که می خواستند خودروهای خود را تبديل به 
احسن کنند، منتظر خودروهای مدل 98هستند که اين 

امر موجب افت قيمت خودروهای مدل 97خواهد شد.«

مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد

رشد ۲۶ درصدي صادرات نساجي و پوشاك
يك مقام مس��وول در وزارت صنعت، از رش��د 26 درصدي صادرات 
نس��اجي و پوشاك در س��ال 97 خبر داد و گفت: جلسات هفتگي با 
بانك مركزي براي تأمين ارز برگزار مي شود. به گزارش مهر، افسانه 
محرابي در حاش��يه اولي��ن گردهمايي صنعت نس��اجي در جامعه 
متخصصان نس��اجي ايران در جمع خبرنگاران گفت: در سال 97 با 
توجه به محدوديت منابع ارزي كش��ور، ش��رايط سختي در صنعت 
نساجي و اقتصاد ايران حاكم بود و بسياري پيش بيني مي كردند توليد 
در اين صنعت كاهش يابد اما نه تنها رش��د توليد نداشتيم، صادرات 

نيز صورت گرفت.
مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افزود: در مجموع 7 درصد رشد توليد را در صنعت نساجي شاهد بوديم، 
ضمن اينكه صادرات نيز به لحاظ ارزشي 26 درصد و به لحاظ وزني 

30 درصد رشد را تجربه كرد.
او تصريح كرد: براي سال 98 نيز خوشبختانه با توجه به نامگذاري مقام 
معظم رهبري مبني بر رونق توليد، در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دو صنعت لوازم خانگي و نس��اجي و پوشاك در نظر گرفته شده تا با 

تمركز بر آن، رونق توليد و اشتغال ايجاد شود.
به گفته محرابي، در حال آماده سازي پرونده ها هستيم تا با همكاري 
بخش خصوصي بتوانيم توليد را افزاي��ش داده و بر مزيت ها تمركز 
كنيم، اين در حالي است كه هر ساله براي صنعت نساجي و پوشاك 
رش��د متصور هستيم، اما با توجه به ش��رايط ويژه اي كه وجود دارد، 
اميدواريم با ارايه تس��هيالت و حمايت از بخش توليد شاهد رشد در 
سال 98 هم باشيم. او خاطرنشان كرد: محدوديت منابع ارزي براي 

كل صنايع وجود دارد و در اين مس��ير تالش شده تا زمينه هاي رفع 
مش��كالت مالي توليدكنندگان را فراهم آوريم تا آنها به خصوص در 
بخش تأمين ارز و حتي مواد اوليه با مشكالت كمتري مواجه شوند. 
اين مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: برخي مواد 
اوليه موردنياز صنعت نساجي و پوشاك به صورت صد درصد وارداتي 
هستند كه با مذاكراتي كه از سوي وزير صنعت با بانك مركزي به عمل 
آمده، تالش داريم تا ارز موردنياز آنها را تأمين كنيم، اين در حالي است 
كه به صورت هفتگي جلساتي با بانك مركزي برگزار مي شود كه بتوان 

مشكل اين صنعت را حل كرد.
در ادامه، سيد محمد مقدسي رييس هيات مديره جامعه متخصصان 
نساجي ايران نيز گفت: س��ال 98 با سپري شدن يك سال سخت و 
دشوار در اقتصاد ايران فرا رسيد و اكنون بايد با توجه به پيش بيني ها 
مبني بر دش��واري هاي پيش رو در اين سال، بتوانيم خود را در برابر 
نوسانات اقتصادي محفوظ كنيم. او افزود: برخي پيش بيني مي كنند 
سال 98 بسيار سخت تر از سال 97 باشد و بنابراين اگر خود را تجهيز 
كرده و آماده رويارويي با مش��كالت اقتصادي باش��يم، قطعًا موفق 
خواهيم بود؛ چرا كه در س��ال 97 بس��ياري از حوادث و تصميمات 
دولتي قابل پيش بيني نبود، پس بايد سال 98 خود را مسلح كرده و به 
كارزار برويم. مقدسي گفت: صنعت نساجي فاكتورهاي مهمي را به 
عنوان بسترهاي الزم براي احياي خود نياز دارد كه از جمله آن ارتقاي 
كيفيت، حذف سيستم هاي رانتي، كاهش هزينه هاي توليد، رفع موانع 
و بهبود واقعي فضاي كسب و كار است، ضمن اينكه بايد افزايش قدرت 

خريد مردم و رساندن قاچاق به حداقل نيز در دستوركار قرار گيرد.

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي خبر داد

افزايش سرمايه گذاري در مناطق آزاد 
دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي اعالم ك��رد: ميزان 
سرمايه گذاري داخلي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در سال 1396، 
برابر با 4 هزار و ۵00 ميليارد دالر بوده كه در سال 1397 به 6هزار و 200 
ميليارد دالر رسيده و 97 درصد صادرات نيز محقق شده است. به گزارش 
ايسنا، مرتضي بانك، »آسان سازي فرآيندهاي سرمايه گذاري« و »ايجاد 
شركت هاي فناور در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي« را از مهم ترين فعاليت ها 
در توسعه اقتصادي كشور دانست و گفت: در اين پروژه ها 174 درصد 
اهداف محقق شده است كه اين ميزان بيش از پيش بيني هاي صورت 
گرفته است بطوري كه در سه سال اخير 400 واحد فناور و استارتاپ در 
مناطق آزاد ايجاد شده؛ اين در حالي است كه هدف ما در سال گذشته 
راه اندازي 62 واحد بود كه به 108 واحد رسيده است. او افزود: با توجه به 
اينكه مناطق آزاد تنها سه دهم درصد سرزمين اصلي هستند و كمتر از 
يك درصد جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهند توسعه صادرات در اين 
مناطق در سال 1392، 191 ميليون دالر، در سال 1396، يك ميليارد 
و ۵0 ميليون دالر و در گزارش 11 ماهه س��ال گذش��ته نيز 97 درصد 

صادرات محقق شده است.
به گفته دبير ش��وراي عال��ي مناط��ق آزاد و ويژه اقتص��ادي، ميزان 
س��رمايه گذاري داخلي در مناطق آزاد رشد داش��ته است. اين ميزان 
سرمايه گذاري در س��ال 1396، حدود 4 هزار و ۵00 ميليارد دالر بوده 
كه در سال 1397 به 6 هزار و 200 ميليارد دالر رسيده است. اين مقام 
مسوول به سرمايه گذاري خارجي نيز در اين مناطق اشاره كرد و گفت: 
به دليل تحريم ها بيش از 90 درصد سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته 
كه اين ميزان بدون در نظر گرفتن سرمايه گذاري هايي است كه در حوزه 

نفت و پتروشيمي انجام شده است. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي توجه به صادرات و توليد را مهم ترين بحث توسعه اقتصادي 
دانست و اظهار كرد: در يك سال و نيم گذشته براي مناطق آزادي كه در 
حال توليد هستند زيرساخت هاي الزم فراهم شده است. پنجره واحد 
خدمات الكترونيكي نيز توسط بخش خصوصي در مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي در حال راه اندازي و اجرا است كه در آينده نزديك در تمام مناطق 
راه اندازي خواهد شد. بانك همچنين شرايط اشتغال در مناطق آزاد و ويژه 
اقتصاد را مطلوب خواند و تصريح كرد: از مجموع 481 هزار نفر شاغلين در 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، 28۵ هزار نفر در مناطق آزاد و 196 هزار نفر 
در مناطق ويژه اقتصادي مشغول به كار هستند كه توسط كارفرما بيمه 
شده اند. از مجموع اين تعداد 30 هزار نفر در واحدهاي توليدي به صورت 
اشتغال مستقيم صنعتي و 17۵ هزار نفر در مناطق ويژه اقتصادي در 
واحدهاي توليدي به صورت اشتغال مستقيم صنعتي فعاليت مي كنند.

مشاور رييس جمهور با اشاره به اينكه مسووليت كل اقدامات قانون كار 
در مناطق ويژه اقتصادي بر عهده سازمان مسوول اين مناطق است نه 
وزارت كار، گفت: قانون كار در مناطق آزاد متفاوت با سرزمين اصلي است 
كه اگر اين قانون در مناطق ويژه، همانند قانون كار در سرزمين اصلي شود 
سرمايه گذاران با مشكل مواجه خواهند شد و تمايلي براي حضور در اين 
مناطق نخواهند داشت. گفتني است بررسي اثرات افزايشي مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي و چگونگي مشاركت بخش خصوصي و دولتي در تأمين 
زيرساخت ها و بررسي موانع عمده در ارتباط با اجراي قوانين عام كشور و 
تعامالت بين مناطق آزاد و ساير دستگاه هاي اجرايي از جمله محورهاي 

اين نشست بود.
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 قابليت رشد سهم معدن
در زنجيره هاي صنعتي 

شاتا|معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: 
بنا بر گزارش نهادهاي معتبر آماري جهاني، س��هم 
معدن در زنجيره هاي صنعتي تا 40 برابر قابليت رشد 
دارد. خداداد غريب پور با بيان اين مطلب اظهار كرد: 
نقش معدن در اقتصاد برخي كشورها بسيار حياتي 
است و توانسته سهم بااليي در توسعه زنجيره هاي 
صنعتي ايفا كند و زيرساخت هاي صنعتي و اشتغال 
قابل توجهي براي آنها به وج��ود آورد. او ادامه داد: در 
كش��ور ما نيز با توجه به وجود ذخاير معدني غني و 
نيروي انساني توانمند، اين سهم مي تواند ارتقا يابد. 
رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صناي��ع معدني ايران با اش��اره به محدوديت هاي 
بين المللي و موانع ايجاد شده بر سر راه اقتصاد ايران 
تصريح كرد: معدن و صنايع معدني يكي از بخش هاي 
اقتصادي كش��ور اس��ت كه س��هم آن از اقتصاد در 
حدود 4 درصد بوده و نقشي كليدي در ايجاد ارزش 
افزوده زنجيره بعد از خود در صنايع مختلف از جمله 
ساختمان، لوازم خانگي، خودرو، زيرساخت ها و غيره 
ايفا مي كند. او افزود: زنجيره معدن و صنايع معدني در 
ايران به دليل وابستگي به منابع طبيعي معدني و منابع 
انرژي درون كشور، مقاومت زيادي در مقابل فشارهاي 
بيروني داش��ته و ق��درت رقابت زي��ادي در عرضه 
بين المللي دارد. غريب پور بيان كرد: با وجود تحريم ها و 
ركود بازار داخلي و كاهش ارزش پول ملي، شاهد رشد 
رقابت پذيري اين حوزه در بازارهاي جهاني هستيم و 
روند صادرات آن به 20 درصد كل كشور رسيده و به 
حدود 100 كشور دنيا صادرات صورت گرفته است. 
رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و 
صنايع معدني ايران با اشاره به نقش مهم بخش معدن 
و صنايع معدني در توليد ناخالص داخلي گفت: اين 
بخش رشد ارزش افزوده صنعتي كشور را باال مي برد و 
همچنين، اهميتي استراتژيك در تامين ارز مورد نياز 
كشور داشته است. او ادامه داد: با توجه به استعدادهاي 
اين بخش، معدن مي تواند در سال 98 كه به نام » رونق 
توليد « هدف گذاري شده است، به رشد اقتصادي و 

صادرات غيرنفتي كمك زيادي كند.

پرداخت خسارت به 
شركت هاي فني ايراني در عراق

تسنيم|مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره 
به پرداخت 200ميليون دالر خسارت به شركت هاي 
ارايه دهنده خدمات فني و مهندسي ايراني در عراق، 
از پرداخت ۵00 ميليون دالر خس��ارت توسط اين 
صندوق به صادركنندگان خب��ر داد. افروز بهرامي با 
اشاره به ميزان خسارت پرداخت شده به صادركنندگان 
كشور از سوي صندوق ضمانت صادرات اظهار كرد: از 
ابتداي فعاليت اين صندوق، بيش از ۵00 ميليون دالر 
خسارت به صادركنندگاني كه تحت پوشش خدمات 
اين صندوق بودند پرداخت شده و اين تعهدات، در قالب 
خسارت ارزي به صادركنندگان پرداخت شده است. 
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با تأكيد بر لزوم 
حمايت بيش از پيش از صادركنندگان در سال جاري 
گفت: مقام معظم رهبري، امسال را به نام سال »رونق 
توليد« نام گذاري كردند و ما معتقديم كه رونق توليد از 
سه طريق تحريك تقاضا، تحريك عرضه و بهبود فضاي 
كسب وكار ايجاد مي شود و از همين رو با توجه به اينكه 
تقاضا براي برخي كاالها در كشور چندان زياد نيست، 
بايد به صادرات اين كاالها توجه بيشتري داشت؛ لذا 
ضمانت صادرات بيش از پيش داراي اهميت است. او 
گفت: به عنوان مثال در حوزه ضمانت صادرات در انواع 
بخش ها، در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي، 
توجه ويژه اي خواهيم داش��ت و در حال حاضر 200 
ميليون دالر خس��ارتي كه تحت عنوان ضمانتنامه 
صادرات براي صادركنندگان اين خدمات در كشور 
عراق صادر ش��ده بود، در حال پرداخت است و ما اين 
رقم را براي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي 
در كشور عراق جبران كرديم. به گفته بهرامي، كارمزد 
خدمات ارايه شده از سوي صندوق ضمانت صادرات، 
كارمزد بسيار پاييني است كه هرساله بر اساس مصوبه 
هيات وزيران تعيين مي ش��ود و در ح��دود 3 تا 4 در 

ده هزار است.

رونق توليد به تصويب قوانين 
جديد نياز ندارد

تسنيم|رييس كميسيون ويژه توليد ملي با بيان 
اينكه براي تحقق شعار س��ال و رونق توليد به اندازه 
كافي قانون در كشور داريم گفت: آنچه بايد در سال 
جديد مورد بررسي مسووالن قرار بگيرد چرايي عدم 
اجرايي شدن قوانين موجود در كشور است. حميد رضا 
فوالد گر، در پاسخ به اين سوال كه مهم ترين قانون در 
حمايت از توليد كش��ور كدام قانون است؟ گفت: در 
سال هاي اخير چندين قانون موثر در حوزه توليد را به 
تصويب رسانديم كه از جمله آنها قانون رفع موانع توليد، 
قانون مستمر بهبود فضاي كسب و كار و قانون حداكثر 
استفاده از توليد داخل است.  عضو كميسيون صنايع 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه ميزان اجرايي 
شدن هر يك از اين قوانين بحثي جداگانه مي طلبد، 
اضافه كرد: كار ما در مجلس ش��وراي اسالمي كاري 
نظارتي اس��ت كه به آسيب شناسي آن مي پردازيم، 
بدين ترتيب كه بررسي مي كنيم در راستاي حمايت از 
توليد و رونق آن چه كارهايي انجام شده و اگر نشده علل 
آن چيست. رييس كميسيون ويژه توليد ملي و اصل 
44 تصريح كرد: علت اجرايي نشدن قوانين تصويب 
شده مربوط به توليد اگر از ناحيه خود قوانين باشد ما 
به اصالح آنها همت مي گماريم همان گونه كه قانون 
استفاده حداكثري از توليد داخل را اصالح كرديم و نيز 
قانون اصل 44 را هم طي دو مرحله مورد اصالح قرار 
داديم. او با بيان اينكه اصالح قانون بهبود فضاي كسب 
و كار كشور در دستور كار ماست خاطرنشان كرد: به 
عقيده بنده ما در سال 1398 به قانون جديد نياز نداريم، 
زيرا به اندازه كافي قوانين متعدد داريم بلكه آنچه بايد در 
سال جديد مورد بررسي مسووالن قرار بگيرد چرايي 

عدم اجرايي شدن قوانين موجود در كشور است. 

قيمت برخي خودرو های داخلی در بازار
قيمت خودرو بازار)تومان(قيمت خودرو کارخانه)تومان(نوع خودرو

36.100.00046.500.000پرايد 111

33.725.00042.500.000پرايد 131

34.200.00040.500.000وانت پرايد151

CS35 127.000.000156.000.000چانگان

40.000.00049.500.000تيبا صندوق دار

63.155.00074.000.000ساينا اتوماتيك

42.829.00068.000.000پژو 405

SLX 45.638.00075.500.000پژو

45.170.00071.000.000پژو 405 دوگانه سوز

53.000.00086.500.000قيمت پژو پارس

76.700.000114.000.000پژو پارس TUاتومات

47.174.00072.500.000پژو 206 تيپ 2

54.526.00087.000.000پژو 206 تيپ 5

55.593.00088.000.000پژو V8 206 صندوقدار

)LX( 43.597.00073.000.000سمند ال ايکس

 EF7 44.640.00075.500.000سمند

 سمند دوگانه سوز
47.603.00079.500.000کالس 16

66.000.000101.000.000دنا تيپ 2

46.069.900114.000.000تندر پالس دنده

70.000.000103.000.000پژو 207 دنده ای

273.000.000327.000.000مزدا3 تيپ 4

H30  75.000.000109.500.000  دانگ فنگ

126.000.000147.000.000استپ وی

20785.000.000127.000.000 اتوماتيک

114.994.000270.000.000پژو2008

51.360.00074.500.000رانا
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پيروزي ائتالف نتانياهو در انتخابات

تالش اردوغان براي بازپس گيري استانبول

 گروه جهان|
 با شمارش ۹۷ درصد آراي صندوق هاي رأي مشخص 
شده، حزب بنيامين نتانياهو و ائتالف راست ها موفق 
شده اند بيشترين آرا را از آن خود كرده و به اين ترتيب 
اين امكان براي او فراهم مي شود تا براي پنجمين دور 
در پست نخست وزيري رژيم صهيونيستي بماند. اين 
نتايج رسمي نيست و نتيجه نهايي انتخابات شامگاه 

پنج شنبه يا بامداد جمعه اعالم مي شود.
به گزارش ايس��نا به نقل از خبرگزاري فرانس��ه، اين 
پيروزي با وجود اتهام فساد عليه نتانياهوي ۶۹ ساله، او 
را در مسير تبديل شدن به نخست وزيري قرار مي دهد 

كه بيشترين مدت را در اين سمت بوده است. 
گرچه بن��ي گانتس رقي��ب نتانياهو ني��ز در جمع 
حاميانش خود را پيروز خوانده و گفته رييس دولت 
اس��راييل بايد وظيفه تش��كيل دولت بعدي را به او 
ده��د، چون حزبش بزرگ ترين حزب اس��ت، اما به 
نظر مي رس��د كه حزب ليكود نتانياه��و به تنهايي 
موفق ش��ده تا همان تعداد كرس��ي پارلماني را كه 
رقيبش بني گانت��س از ائتالف ميان��ه روي »آبي و 
سفيد« كس��ب كرده، به دس��ت آورد )۳۵ كرسي(  
نتايج نش��ان مي دهد كه ليكود و ساير احزاب جناح 
راس��تي متحد ب��ا نتانياهو ۶۵ كرس��ي در پارلمان 
۱۲۰ كرس��ي رژيم صهيونيستي به دست آورده اند. 
گفته ش��ده، حزب كارگر تنها توانست ۶ كرسي در 
مجلس جديد به دست آورد. رهبر اين حزب، شلي 
ياشيموويچ، نس��بت به چنين نتيجه اي براي حزب 

خود ابراز شگفتي و تأسف كرده است. 
در انتخابات سال جاري، شش ميليون و ۳۰۰ هزار نفر 
از حق راي برخوردار بودند. پارلمان جديد در اوايل ماه 
ژوئن تش��كيل مي شود. رقابت نزديك ميان دو حزب 
اصلي پس از اتمام وقت رأي گيري سه ش��نبه شب و 
نظرس��نجي هاي پس از انتخابات ب��ه عدم قطعيت و 
ترديد منجر شد تا جايي كه هم نتانياهو و هم گانتس 
مدعي پيروزي پس از اعالم نتايج اوليه شدند. در همين 
حال نتانياهو در ساعات نخستين چهارشنبه در محل 
حزب ليكود در تل آويو صحبت كرده و اين انتخابات 

را يك پيروزي چشمگير خوانده است. او گفته: »اين 
يك دولت جناح راستي است اما من نخست وزير همه 
هستم.« اگرچه نتايج رس��مي انتخابات هنوز اعالم 
نشده اما نتانياهو چهارشنبه اعالم كرده كه مذاكرات 
را براي تشكيل دولت ائتالفي با احزاب جناح راستي 

آغاز كرده است.
بنيامين نتانياهو به حاميانش گفته است: »مذاكرات را 
با رهبران احزاب جناح راستي آغاز كرده ام. آنها وعده 
داده اند تا براي تش��كيل دولت بعدي ك��ه من در آن 

نخست وزير هستم، پيشنهاد كنند.« 
با تش��كيل دولت توسط نتانياهو ائتالف جناح راست 

به رهبري ليكود، اس��راييل را براي چهار سال بعدي 
اداره مي كند. 

تاكنون هيچ حزبي نتوانس��ته اكثريت كرس��ي هاي 
پارلمان در س��رزمين هاي اش��غالي را از آن خود كند 
و اين رژيم هميش��ه دولتي ائتالفي داش��ته اس��ت. 
انتخابات پارلماني اسراييل به هر حال رفراندومي براي 
نخست وزير جنجالي بود كه فس��اد مالي، بسياري را 

براي تغيير او آماده كرده بود. 
موضوع تعيين كننده در اين انتخابات ائتالف  با احزاب 
ديگر است. هر حزب براي آنكه بتواند دولت را به تنهايي 
تشكيل دهد، نيازمند آن است كه دست كم ۶۱ كرسي 

پارلمان را از آن خود بكند. اين امر بر اساس شمارش 
آرا براي هيچ حزبي محقق نشده است. برخي ناظران 
بر اين باورند كه نتانياهو مي تواند با اكثريتي شكننده 
دولت آينده اس��راييل را تش��كيل دهد اما دولت او به 
صورت گروگاني در دس��ت خاخام هاي سختگير دو 
حزب »شاس« و »يهوديت توراتي متحد« در خواهد 
آمد. بدين ترتيب شايد بهترين راه پيش روي دو حزب 
آبي - سفيد و ليكود ائتالف با يكديگر باشد، اما منازعه 
بر سر پست نخست وزيري، بزرگ ترين مانع پيش روي 

آنان است.
انتخابات در س��رزمين هاي اشغالي مي بايست در ماه 

نوامبر برگزار مي شد اما به دليل وقوع بحران هايي در 
دولت، بنيامين نتانياهو برگزاري زودرس انتخابات را 
اعالم كرد. نتانياهو به خاطر اتهامات اختالس و رشوه 
و فساد زير فش��ار است. دادس��تان كل اسراييل قرار 
است در س��ه پرونده عليه او اعالن جرم كند. نتانياهو 
تمامي اتهامات را رد كرده است. نتانياهو كه برخي او 
را »بي بي« مي خوانند، ۱۳ سال است كه نخست وزير 
اسراييل است. او كه از سال ۲۰۰۹ ميالدي نخست وزير 
رژيم صهيونيس��تي ب��وده، از س��ال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ 

ميالدي نيز رييس دولت بوده است.
صائب عريقات از رهبران فلسطيني در واكنش به نتايج 
انتخابات پارلماني در سرزمين هاي اشغالي گفته كه 

اين راي، حمايت از اشغال اراضي فلسطيني است. 
نتانياهو از حمايت كامل دونالد ترامپ رييس جمهور 
اياالت متحده، برخوردار اس��ت. ترامپ به مناس��بت 
س��ال نو مس��يحي، پايتخت امري��كا را از تل آويو به 
بيت المقدس انتق��ال داد. ترامپ همچنين دو هفته 
پي��ش از انتخاب��ات پارلمان��ي در ديدار ب��ا نتانياهو 
حاكميت رژيم صهيونيستي را بر بلندي هاي جوالن 
به رس��ميت ش��ناخت، اقدام��ي كه ب��ا واكنش ها و 
مخالفت هاي گسترده جهاني روبرو شد. نخست وزير 
رژيم صهيونيستي در جريان كارزار انتخاباتي همچنين 
وعده داد كه آبادي هاي يهودي در كرانه باختري رود 
اردن را به خاك اس��راييل الحاق كن��د. دولت امريكا 
هم وعده داده ك��ه پس از پايان انتخاب��ات پارلماني 
در س��رزمين هاي اش��غالي از طرح جديد خود براي 
از سرگيري مذاكرات صلح ميان اسراييل و فلسطين 
موسوم به معامله قرن پرده بردارد، طرحي كه به اعتقاد 
بسياري از كارشناسان منطقه شكست خواهد خورد. 
رييس دفتر جنبش حماس در نوارغزه نيز تاكيد كرده 
كه طرح امريكا هرگز اجرا نخواهد ش��د. يحيي سنوار 
رييس دفتر جنبش حماس در نوارغزه، گفته: »معامله 
قرن هرگز اجرا نخواهد ش��د و بهترين راه مقابله با آن 
تقويت وحدت ملت فلسطين است و هيچ قدرتي در 
جهان نمي تواند چنين طرحي را بر ملت فلس��طين 

تحميل كند.«

 گروه جهان|
درخواس��ت حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه براي 
بازش��ماري همه آرا در استانبول پذيرفته نشد و حال 
رج��ب طيب اردوغان ابطال انتخابات در اين ش��هر را 
خواستار شده است. رييس جمهوري تركيه گفته در 
رابطه با رأي گيري در استانبول بزهكاري هاي آشكاري 
روي داده و در اين ش��هر بايد بار ديگر انتخابات برگزار 

شود. 
به گزارش يوروني��وز، نتايج اعالم ش��ده در انتخابات 
ش��هرداري در اس��تانبول از پيروزي با اختالف اندك 
اكرم امام اوغلو نامزد حزب جمهوري خواه خلق، رقيب 
اصلي حزب حاكم يعني عدالت و توسعه حكايت دارد. 
اما به نظر مي رسد كه اردوغان قصد ندارد از تالش براي 
بازپس گيري استانبول دست بكشد. او چهارشنبه هنگام 
بازگشت از سفر به مسكو گفته است: »مسووالن برخي 
حوزه هاي رأي گيري در استانبول نه از ميان كارمندان 
دولت، بلكه از ميان افراد ديگري خارج از دولت انتخاب 
و اس��تخدام ش��ده اند. همكاران خود ما چنين كاري 
كرده اند. آنها اگر نگاه منصفانه اي داشته باشند، نتيجه 
انتخابات بايد باطل ش��ود.« بر اساس قانون انتخابات 
تركيه، هرگونه تصميمي درباره ابطال نتايج انتخابات 
بايد از سوي شوراي عالي انتخابات اين كشور گرفته و 

اعالم شود.

البته شكس��ت در اس��تانبول براي اردوغ��ان چندان 
هم غيرمنتظره نبوده است. نظرسنجي هاي پيش از 
انتخابات از پيش��تازي نامزدان احزاب اپوزيسيون در 
برخي شهرها و رقابت هاي تنگاتنگ در شهرهاي بزرگ 
خبر مي دادند. شرايطي كه باعث شده بود تا اردوغان 
حمالتش را عليه مخالفان در شهرهاي بزرگ به ويژه 
آنكارا و استانبول شديدتر كند. اردوغان حتي تهديد 
كرده بود كه در صورت پيروزي اپوزيسيون در آنكارا، 
نتيجه انتخاب��ات را نخواهد پذيرفت و نامزد مخالف را 
بازداش��ت خواهد كرد؛ تهديدي كه حداقل تا به امروز 
عملي نش��ده و منصور يواش نامزد حزب اپوزيسيون 
و برنده انتخابات آنكارا كار خود را بطور رس��مي آغاز 

كرده است. 
عالوه ب��ر آنكارا، حزب عدالت و توس��عه ش��هرداري 
اس��تانبول را هم با ۱۶ميليون نف��ر جمعيت به حزب 
مخال��ف »جمهوري خواه خلق« واگذار كرده اس��ت. 
از دس��ت دادن كنترل اس��تانبول براي اردوغان كه از 
۱۶سال پيش تاكنون بر تركيه حاكميت دارد، شكست 
بزرگي است و چنانچه اعتراض حاضر نتيجه ندهد، اين 
شكست به معني پايان ۲۵ سال حاكميت حزب متبوع 
اردوغان و اسالف اس��الم گراي او بر بزرگ ترين شهر 

تركيه خواهد بود. 
رجب طيب اردوغان چهارش��نبه گفته: »با توجه به 

وجود ش��ائبه ها و ابهامات در روند برگزاري انتخابات 
ش��هرداري ها در اس��تانبول، امكان برگزاري مجدد 
انتخاب��ات در اين اس��تان دور از انتظار نيس��ت.« او 
گفته كه شوراي عالي انتخابات تصميم نهايي درباره 
انتخابات اس��تانبول را در هفته پيش رو اعالم خواهد 
ك��رد و چنانچ��ه به ابط��ال انتخاب��ات رأي دهد، در 
اس��تانبول مجدداً انتخابات براي تعيين شهردار كل 
و ش��هرداران مناطق برگزار خواهد شد. علي احسان 
ي��اووز نايب رييس حزب عدالت و توس��عه، نيز گفته 
درخواس��تي براي انجام برگزاري مجدد انتخابات در 
اس��تانبول به كميته عالي انتخابات داده خواهد شد. 
ياووز گفت��ه قانوني وجود دارد ك��ه در صورت وجود 
مواردي كه بر نتايج انتخابات تأثير گذاش��ته باشند، 
ش��كايت فوق العاده را مجاز مي داند. به عقيده ياووز 
چنين مواردي در استانبول وجود داشته است. ياووز 
گفته بي  نظمي هايي به هنگام اخذ آرا در ۹ روز پيش 
نتيجه آرا را بطور مس��تقيم تحت تأثير قرار داده اند. 
او گفت��ه: »از اين رو ما از راه ش��كايت هاي فوق العاده 
اس��تفاده و درخواس��ت مي كنيم ك��ه انتخابات در 
استانبول مجددا برگزار شود.« ياووز گفته اگر كميته 
انتخابات با اين درخواست مخالفت كند، ترديد نسبت 

به نتيجه آرا باقي مي ماند.
درخواست اردوغان و حزب حاكم عدالت و توسعه براي 

بازش��ماري و س��پس ابطال آراي استانبول باعث شد 
تا نگراني معامله گران از آينده سياسي تركيه تشديد 
شده و در معامالت بازارهاي ارزي، ارزش لير با كاهشي 
مجدد مواجه شود. گفته شده، سه شنبه هر دالر به ازاي 
۵.۶۸۴۳ لير و هر پوند به ازاي ۶.۴۰۴۱ لير مبادله شده 
است و تابلوهاي صرافي استانبول عدد ۷.۴۳۳۴ لير را 
در مقابل هر پوند و ۵.۶۹۱۲ لير را در مقابل هر فرانك 
نشان داده اند. اين كاهش يك درصدي ارزش لير در برابر 
دالر باعث شده تا پول ملي تركيه در پايين ترين سطح 

دو هفته اخير خود در برابر دالر قرار گيرد.
كاهش ارزش لي��ر نگراني هاي بازار نس��بت به تكرار 
روند سال گذشته را تشديد كرده است. سال گذشته 

و به دنبال دستگيري يك تبعه امريكايي در تركيه به 
اتهام جاسوسي كه به تحريم اين كشور توسط امريكا 
انجاميد، ارزش لير در برابر دالر حدود ۴۰درصد كاهش 
يافت و شاخص بورس استانبول با كاهش محسوسي 

مواجه شد.
اختالفات انتخاباتي در تركيه در ش��رايطي باال گرفته 
كه تورم در اين كش��ور به ۲۰ درصد مي رسد و ميزان 
بيكاري بيش از ۱۱درصد است. يكي از پيامدهاي اين 
انتخابات در سياست خارجي تركيه، ائتالف حزب حاكم 
با ملي گرايان است كه همواره خواهان افزايش فشار بر 
كردها هس��تند و اين مي تواند با سياست هاي دولت 

كنوني اياالت متحده در تعارض قرار گيرد.

دريچه

كوتاه از منطقه

ادامهاعتراضها
عليهدولتسودان

گ�روه جهان|چهارمين روز تحص��ن اعتراضي در 
خارطوم نيز به خش��ونت كشيده ش��د. وزارت دفاع 
س��ودان گفته است كه با خواس��ت مردم تفاهم دارد 
اما اجازه ايجاد هرج و م��رج را نخواهد داد. معترضان 
خواستار بركناري رييس جمهوري هستند. مخالفان و 
منتقدان عمر البشير رييس جمهوري سودان، سه شنبه 
در پايتخت تحصن خود را ادامه دادند. در اين روز نيز 
چند نفر در يورش نيروه��اي امنيتي جان باختند يا 

زخمي شدند.
صادق المهدي از رهبران اپوزيسيون سودان، به رويترز 
گفته از شنبه تاكنون حدود ۲۰تن از معترضان كشته 
و ده ها نفر زخمي شده اند. به گفته او، نيروهاي امنيتي 
و گارد ويژه پليس با گاز اش��ك آور و اس��لحه گرم به 
معترضان حمله مي كنند. اين حركت اعتراضي اواخر 
سال گذشته به دليل افزايش بهاي مواد خوراكي آغاز 
شد. معترضان در مجتمعي كه كاخ رياست جمهوري 
و ستاد نيروهاي مسلح نيز در آن قرار دارد چادر زده اند 
و خواستار بركناري البشير و دخالت ارتش براي گذار 
به يك حكومت دموكراتيك هس��تند. گفته ش��ده، 
بخشي از نظاميان از خواست مردم حمايت مي كنند. 
خبرگزاري فرانس��ه به ويديوهايي دست يافته كه در 
آنها درگيري معترضان با نيروهاي امنيتي ضبط شده 
است. اين ويديوها نش��ان مي دهند كه معترضان در 
برابر حمله ها مقاومت كرده و از جانب نيروهاي نظامي 
حمايت مي شوند. وزير دفاع سودان نيز گفته ارتش در 
برابر انتقادهاي مردم واكنشي نشان نخواهد داد، اما از 
ايجاد هرج و مرج جلوگيري خواهد كرد. عمر البشير 
۳۰ سال پيش با يك كودتاي نظامي به قدرت رسيد و 

تاكنون با مشت آهنين حكومت كرده است. 

پيشتازيشكنندهائتالف
»مودي«درانتخاباتپارلماني
گروه جهان|شواهد حاكي از آن است كه ائتالف 
وابسته به نخست وزير هند اكثريت ضعيف پارلماني 
در انتخاب��ات پي��ش رو را از آن خ��ود خواهد كرد. 
انتخابات سراسري در كشور هند كه آن را بزرگ ترين 
و طوالني ترين انتخابات جهان مي دانند از پنج شنبه 
)امروز( آغاز ش��ده و قرار اس��ت در هفت مرحله به 

اجرا در بيايد.
به گزارش رويترز، نتيجه يك نظرسنجي گوياي آن 
است كه ائتالف وابس��ته به »بهاراتيا جاناتا« حزب 
متبوع نارندرا مودي نخست وزير اين كشور، با تمركز 
بر دغدغه هاي امنيتي كه راه را براي شكايت از معضل 
بيكاري و نابس��اماني قيمت محصوالت كشاورزي 
مي بندد، موفق به كسب اكثريت ضعيف پارلماني 
خواهد ش��د. انتظار مي رود كه ائتالف وابس��ته به 
بهاراتيا جاناتا ۲۷۳ كرسي از مجموع ۵۴۳ كرسي 
پارلماني را از آن خود كند كه يك كرس��ي بيش از 
حدنصاب اعالمي براي تشكيل دولت است. البته، 
در انتخابات گذش��ته، اين ائتالف موفق به كس��ب 
۳۳۰ كرسي ش��د كه بزرگ ترين دستاورد آن در ۳ 

دهه گذشته تلقي مي شد.
بس��ياري بر اين باورند كه سرمايه گذاري مودي بر 
تنش هاي اخير ميان هند و پاكستان تأثير بسزايي 
در افزايش محبوبيت وي داشته است. تنش ها ميان 
دو قدرت هسته اي آسيا از اواخر ماه ميالدي فوريه با 
وقوع انفجار انتحاري در كشمير تحت كنترل هند باال 
گرفت. دو كشور به دنبال اين حادثه چندين بار حريم 
هوايي يكديگر را در امتداد خط مرزي شكس��تند 
حال آنكه در اين ميان، اسارت و در نهايت آزادي يك 
خلبان هندي تا حدي به كاهش تنش ها كمك كرد.

نابسامانياقتصاديبه
بانكهايفرانسههمرسيد

گروه جهان| بانك »سوس��ي يته ژنرال« فرانس��ه 
يك هزار و ۶۰۰ نفر از كارمندان خود را در اين كش��ور 
و همچنين لندن و نيويورك اخراج مي كند. به نوشته 
نش��ريه لوپوئن، اين اقدام بانك فرانسوي كه سومين 
بانك بزرگ فرانسه محسوب مي شود در حالي صورت 
مي گيرد ك��ه اعتراض ها نس��بت به سياس��ت هاي 
اقتصادي دولت در شهرهاي مختلف اين كشور به اوج 
خود رسيده است. بانك سوسي يته ژنرال در بيانيه اي 
گفته اي��ن اقدام به عنوان بخش��ي از طرح اضطراري 

داوطلبانه خواهد بود.
اين بانك بزرگ فرانسوي با توجه به عملكرد ضعيفي كه 
در سال گذشته ميالدي داشته، هدف اصلي از اخراج 
كاركنانش را باال بردن ميزان س��وددهي خود عنوان 
كرده اس��ت. اين بانك از ۲۰۱۵ در حال برنامه ريزي 
بزرگ براي حفظ سودآوري از طريق تكميل بانكداري 
الكترونيك خود براي استفاده و بهره مندي مشتريان 
است. بانك فرانسوي مانند ديگر بانك هاي اروپايي، با 
كاهش نرخ سود پايدار مواجه است. بنابراين نياز دارد 
تا بخش خاصي از سرمايه خود را براي پوشش خطرات 
ذاتي فعاليت هايش كنار بگذارد. از مجموع كارمنداني 
كه قرار است اين بانك اخراج كند ۷۵۰نفر در فرانسه 
و مابقي در لندن و نيويورك مشغول فعاليت هستند؛ 
سوسي يته ژنرال در مجموع ۱۸هزار كارمند مشغول 
فعاليت در ۳۰شعبه در جهان دارد. بانك هاي فرانسه در 
صدر پرداخت  كنندگان ماليات در اين كشور قرار دارند. 
نابس��اماني هاي اقتصادي كه از زمان روي كار آمدن 
ماكرون نمود عيني تري به خود گرفت و اعتراض هاي 
مردمي را به دنبال داشت منجر به شكل گيري جنبش 

جليقه زردها شد. 

رشداقتصاديكشورهاي
جهانُكندميشود

گروه جهان| صندوق بين المللي پول در گزارشي، 
پيش بيني خود از رشد اقتصادي جهاني را كاهش 
داد. نشريه فايننش��ال تايمز پيش تر نوشته بود كه 
صندوق بين الملل��ي پول و بان��ك جهاني در نظر 
دارند كه پيش بيني خود را از رشد اقتصادي جهان 
كاهش دهند. به گ��زارش آسوش��يتدپرس، حال 
صندوق بين المللي پول با اب��راز نگراني از افزايش 
منازعات تجاري، پيش بيني خود از رشد اقتصادي 
امريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن را كاهش داده است. اين 
صندوق اعالم كرده متوسط رشد اقتصادي جهان از 
۳.۶ درصد در ۲۰۱۸ به ۳.۳ درصد در س��ال ۲۰۱۹ 
مي رسد كه برابر با رشد سال ۲۰۱۶ و ضعيف ترين 
رشد ثبت ش��ده از زمان ركود س��ال ۲۰۰۹ است. 
صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي امريكا براي 
۲۰۱۹ را ۲.۳ درص��د پيش بيني ك��رده كه حدود 
۰.۷درصد كمتر از رشد اقتصادي سال گذشته است. 
گيتا گوپينا اقتصاددان ارش��د صندوق بين المللي 
پول گفته: »لحظه اي سرنوشت س��از براي اقتصاد 
جهاني فرا رسيده اما صندوق وقوع ركود را نامحتمل 
مي داند.« او با اين حال هشدار داده در صورت تداوم 
و تشديد تنش هاي تجاري اين مساله پيامدهايي 
ج��دي بر زنجي��ره تأمين جهاني خواهد داش��ت. 
در خصوص اروپا، صندوق پيش بيني كرده متوسط 
نرخ رشد ۱۹كشور عضو منطقه يورو ۱.۳درصد باشد 
كه كمتر از رشد ۱.۸درصدي ۲۰۱۸ و ضعيف تر از 
رشد اين منطقه در هر زمان ديگري از ۲۰۱۳ تاكنون 
محسوب مي شود. در خصوص اقتصادهاي مطرح 
آس��يايي صندوق بين المللي پول نرخ رشد ژاپن را 
يك درصد و چين ۶.۳ درصد پيش بيني كرده است. 

ونزوئالازسازمانكشورهاي
امريكاييخارجميشود

گروه جهان| كاراكاس در اعتراض به اقدام س��ازمان 
كشورهاي امريكايي در به رسميت شناختن نماينده 
رهبر اپوزيس��يون ونزوئال به عنوان فرستاده ونزوئال در 
اين نهاد منطقه اي، اين نهاد را ترك مي كند. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، به دنبال بحث و تبادل نظر داغ، شوراي 
دايم سازمان كشورهاي امريكايي با ۱۸ راي موافق، ۹ راي 
مخالف و ۶ راي ممتنع نماينده رهبر مخالفان نيكالس 
مادورو را به عنوان نماينده ونزوئال در اين نهاد پذيرفت. اين 
تصميم ضربه  ديگري به مادورو رييس جمهوري ونزوئال، 
است. وزارت خارجه ونزوئال در واكنش به اين راي گيري 
اعالم كرد، سازمان كشورهاي امريكايي در حال حمايت 
از كودتا عليه مادورو است. در بيانيه اين وزارتخانه آمده: 
»سازمان كشورهاي امريكايي با پذيرش غيرقانوني يك 
دست نشانده سياسي از طرح كودتايي كه از ۲۳ ژانويه 
)روزي كه گوايدو خودش را رييس جمهوري خودخوانده 
ناميد( آغاز شد، حمايت مي كند.« وزارت خارجه ونزوئال 
همچنين اعالم كرد، دولت كاراكاس تصميم گرفته است 
از سازمان كشورهاي امريكايي خارج شود. در اين بيانيه 
آمده است: »دولت جمهوري بوليواري ونزوئال بار ديگر 
تصميم قطعي خود را مبني بر ترك سازمان كشورهاي 
امريكايي در ۲۷ آوريل ۲۰۱۹ طبق شكايتي كه دو سال 
پيش تنظيم شد و در چارچوب رويه هاي مربوطه، با توجه 
به اينكه جمهوري بوليواري ونزوئال نمي تواند در سازماني 
باقي بماند كه مقابل منافع امپرياليستي دولت امريكا روي 
زانوهاي خود ايستاده است، اعالم مي كند.« گوايدو كه 
رييس مجلس ملي ونزوئال نيز محسوب مي شود خود 
را رييس جمه��وري موقت خوانده اس��ت. او انتخابات 
سال گذشته در ونزوئال را كه به پيروزي مادورو انجاميد 

نامشروع و جعلي مي داند. 
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بروكسل برگزيت را تا پايان 
۲۰۱۹ به تعويق مي اندازد

 گروه جهان|اتحاديه اروپا در يك نشست اضطراري 
براي دومين بار فرصت به تأخير انداختن برگزيت را 
به نخست وزير بريتانيا مي دهد اما اين بار رهبران اين 
بلوك خواهان آن هس��تند كه اين تاخير مشروط و 
طوالني تر باشد. به گزارش رويترز، ترزا مي  نخست وزير 
بريتانيا، در آستانه برگزاري اين نشست به برلين و 
پاريس رفت تا از رهبران اين دو كشور بخواهد با به 
عقب انداختن تاريخ برگزيت از ۱۲ آوريل به ۳۰ ژوئن 
موافقت كنند. ديپلمات هاي اتحاديه اروپا گفته اند، در 
بروكسل يك تأخير انعطافي براي برگزيت احتماالً تا 
پايان س��ال جاري ميالدي يا حتي تا مارس ۲۰۲۰ 
به عنوان محتمل ترين گزينه مطرح است. در عين 
حال اين گزينه به بريتانيا اج��ازه خروج زودتر را در 
صورتي كه بن بس��ت در لندن بر س��ر برگزيت رفع 

شود خواهد داد.
با وجود آنكه هنوز مش��خص نيست، آنگال مركل، 
صدر اعظم آلمان و امانوئل ماكرون، رييس جمهور 
فرانس��ه كه از قدرتمندترين رهبران اتحاديه اروپا 
هستند بر سر چه چيزي با ترزا مي  موافقت كرده اند، 
اما يك پيش نويس مربوط به نتايج نشست اضطراري 
چهارش��نبه اتحاديه اروپا، عنوان داشته كه بريتانيا 
بر مبناي برخي ش��رايط يك فرصت ديگر براي به 
تأخير انداختن برگزيت دريافت خواهد كرد. در اين 
پيش نويس كه توسط رويترز مشاهده شده: بريتانيا 
بايد عملي كردن ماموريت هاي اتحاديه اروپا را تسهيل 
كرده و از هرگونه تدبيري كه دستيابي به اهداف اين 

اتحاديه را به خطر بياندازد اجتناب كند.
بريتانيا به عنوان يك عضو كامل اتحاديه اروپا به لحاظ 
نظري مي تواند هرگونه تصميم سياس��ي مهم اين 
اتحاديه را وتو كند. با اين حال در اين پيش نويس محل 
مربوط به تاريخ پايان اين فرصت خالي گذاشته شده و 
رهبران ۲۷ كشور ديگر اتحاديه اروپا قرار است درباره 
آن تصميم گيري كنند. اين در حالي است كه يك 
مقام دفتر رييس جمهور فرانسه گفته: »در سناريوي 
به تأخير انداختن مجدد برگزيت تأخير يك ساله از 
نظر ما خيلي زياد است.« او ادامه داده: »اگر بريتانيا 
خروجش را به تأخير بيندازد با اين حال نبايد اجازه 
شركت در مذاكرات مربوط به بودجه اتحاديه اروپا يا 
انتخاب رييس بعدي كميسيون اجرايي اتحاديه اروپا 
را پيدا كند و ۲۷ كشور عضو ديگر بايد اختيار بررسي 

همكاري صادقانه لندن را داشته باشند.«

گشايش كنسولگري عربستان 
در نجف اشرف

دولت عراق از موافقت خود با گشايش سركنسولگري 
عربستان در استان نجف خبر داده است. به گزارش 
س��ومريه نيوز، دولت ع��راق اعالم كرده ب��ا افتتاح 
سركنسولگري عربستان در استان نجف اشرف در 
۱۸۰كيلومتري جنوب بغداد در مقابل گش��ايش 
كنسولگري عراق در شهر الدمام عربستان موافقت 
شده است. عربستان هفته گذشته از گشايش اولين 
دفتر كنسولي اش در بغداد با هدف دادن ويزا براي ورود 
عراقي ها و تسريع سازوكارهاي حج و عمره خبر داده 
بود. قرار است عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق، 

بزودي به عربستان سفر كند. 

 عمران خان براي دومين بار
به چين مي رود

نخست وزير پاكستان به منظور امضاي مرحله دوم 
توافقنامه تج��ارت آزاد بين اين كش��ور و چين، به 
پكن س��فر مي كند. به نوشته تريبيون، سفير چين 
در اسالم آباد، گفته پاكستان و چين در مرحله دوم 
توافقنامه تجارت آزاد عالوه بر تالش براي ريشه كن 
كردن فق��ر، به همكاري در حوزه هاي كش��اورزي، 
نيروي انساني، بهداش��ت و آموزش ادامه مي دهند. 
گفته شده، عمران خان در سفر به چين مرحله دوم 
توافقنامه تجارت آزاد بين دو كشور را امضا مي كند. 
توافقنامه تجارت آزاد پاكستان و چين در ۲۰۰۶ امضا 

و در ۲۰۰۷ اجرايي شد. 

 برگزاري نشست
عربي امريكايي در رياض 

رس��انه هاي س��عودي اعالم كردند كه رياض اخيرا 
ميزبان يك نشست عربي و امريكايي با مشاركت قطر 
بوده اس��ت. به گزارش خبرگزاري رسمي عربستان 
)واس(، يك نشس��ت نظامي عرب��ي امريكايي بلند 
پايه دوشنبه در رياض برگزار شده است. نمايندگان 
عربستان، امريكا، قطر، كويت، بحرين، امارات، عمان 
و اردن در اين نشست حضور داشتند. اين نشست در 
چارچوب هماهنگي و آمادگي براي تشكيل ائتالف 
راهبردي خاورميانه موسوم به »ناتوي عربي« است. 

 طالبان حضور در
»لويه جرگه صلح« را نپذيرفت

طالبان لويه جرگه مشورتي صلح را فرمايشي، جعلي 
و دسيس��ه خوانده و از حاميان هم خواس��ته در آن 
شركت نكنند. به گزارش ايرنا، اين نشست قرار است 
نهم ارديبهش��ت با حضور ۲۵۰۰ نماينده از سراسر 
افغانس��تان تشكيل ش��ود و درباره خطوط اساسي 
صلح با طالبان تبادل نظر و سياست گذاري شود. تنها 
طالبان نيست كه با برگزاري اين جرگه مخالفت كرده 
است، برخي از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري 
افغانستان هم اين نشس��ت را جلسه اي سفارشي از 
طرف دولت دانسته اند. مذاكرات صلح طالبان و امريكا 
مدتي است كه بدون حضور نماينده دولت افغانستان 
آغاز شده اس��ت، روندي كه كابل بارها نسبت به آن 
اعتراض كرده اس��ت. طالبان اعالم كرده كه با دولت 

افغانستان مذاكره نمي كند.
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عكسروز

چهرهروز

كنسرتشهرامناظريبهنفعسيلزدگان
شهرام ناظري خواننده موسيقي ايراني همزمان با هفته گراميداشت مقام معلم كنسرتي را به نفع سيل زدگان كشور در دانشگاه 
شريف برگزار مي كند. در اين كنسرت كه روز دهم ارديبهشت ماه سال جاري همزمان با هفته گراميداشت مقام معلم برگزار 
مي شود، شهرام ناظري برخي از آثار منتخب خود را براي مخاطبان اجرا مي كند. اين در حالي است كه طبق برنامه ريزي هاي 
انجام گرفته عوائد حاصل از بليت فروشي اين كنسرت به سيل زدگان استان هاي شمالي و جنوب غربي كشور اختصاص مي يابد. 
سومين جشنواره »شريف زيباي من« به همت كانون هاي فرهنگي، انجمن هاي علمي و تشكل هاي اسالمي دانشگاه صنعتي 

شريف برنامه ريزي و اجرا مي شود.

بازارهنر

جایزه جشنواره امریکایی برای تدوینگر ایرانی

جزئیات »فروردین گاه هنرمندان موسیقی« 

»کارنامه مصدق« و ۲ کتاب دیگر منتشر شدند

اس��ماعيل عليزاده برای تدوين فيلم داستانی »آريو 
واليبال« از جشنواره امريکايی As IFF جايزه بهترين 
All Shorts Ir� »ددوين را از آن خود کرد. جشنواره 

vington Film Festival« در کشور امريکا برگزار 
می شود، و هر ساله در فصل بهار فيلم های داستانی، 
انيميش��ن و مستند بس��ياری در اين فس��تيوال به 
نمايش گذاشته می شوند و با هم به رقابت می پردازند. 
اس��ماعيل عليزاده پيش از اين ب��رای تدوين همين 
فيلم دو جايزه بين المللی ديگر را از جش��نواره های 
»Shortcut« رومانی و »Parrot« هندوس��تان 
به دس��ت آورده بود. فيلم داستانی »آريو واليبال« به 
کارگردانی محمد بخش��ی درباره گروهی پناهجوی 
عرب زبان است که به مرزهای يک کشور انگليسی زبان 
می رسند. مرز بسته است و پناهجويان با سربازهای 

مرزی درگير می ش��وند تا اينکه چند ک��ودک راه را 
برای ارتباط اين دو گروه باز می کنند. از ديگر آثار مهم  
داستانی و مستندی که اين تدوينگر در کارنامه خود 
دارد، می توان به فيلم های »بچه خور«، »پسرد ريا«، 
»سيندرال«، »بختک«، »خونمردگی«، »تنها ميان 

طالبان« و »آوانتاژ« اشاره کرد. 

»نشست فروردين گاه هنرمندان موسيقی« با اجرای 
موسيقی گروه های »گدار«، »پوپک«، »طلوع« روز شنبه 
۲۴ فروردين در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. در 
اين نشست گروه موسيقی »گدار« با آواز و نوازندگی فلوت 
حميد خسروشاهی، بيتا قاسمی نوازنده ويولنسل، بهنام 
ارجمندی نوازنده عود، مرتضی يگانه راد نوازنده تمبک، 
مجيديگانه راد نوازنده بندير، مسعود رستمی نوازنده سه 
تار به همراه بداهه نوازی تمام سازها و پنج ضربی دشتی 

به اجرا می پردازند. 
گروه موسيقی »پوپک« با سرپرستی امين واحد هم با 
حضور عظيم بقايی و همراهی علی نواپور نوازنده تمبک، 
امين ج��وادی نوازنده تار باس، امين ش��وقيان نوازنده 
سنتور اجرای ديگر اين نشست را برعهده دارند. ضمن 
اينکه گروه موس��يقی »طلوع« به سرپرستی همايون 
عمويی با آواز اميرعلی هاشمی و همراهی همايون عمويی 

نوازنده سنتور، خشايار اشکوری نوازنده کمانچه، اميرعلی 
محسنی نوازنده تار، مهرآريا بابايی نوازنده عود، حميد 
کريميان نوازنده تمبک و اميرحسين اسفندياری نوازنده 

دف قطعاتی را اجرا می کنند.
تکنوازی تار سهراب ساعی پور با قطعات شوشتری، 
ضرب��ی، آوازی و چهارمضراب نيز بخش پايانی اين 

نشست است. 

کتاب های »کارنامه مصدق« نوش��ته ارسالن پويا، 
»ويلهلم واسموس: همراه دليران تنگستان« نوشته 
هنريک گروتروپ با ترجمه جواد سيداشرف و »بالی 
کبوترها« نوش��ته لوييز اردريک با ترجمه افشين 

رضاپور منتشر شد.
کتاب »کارنامه مصدق« نوشته ارسالن پويا در ۷۳۶ 
صفحه، با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قيمت ۷۵ هزار 

تومان در انتشارات ققنوس منتشر شده است. 
 نوشته پش��ت  جلد کتاب: کتاب »کارنامه مصدق« 
در واقع متن کامل کت��اب »کارنامه مصدق و حزب 
توده« است که انتش��ارات ققنوس در سال ۱۳۹۷ 
آن را به چاپ رساند. پس از چاپ کتاب آقای بهمن 
پوريا، فرزند زنده ياد ارسالن پوريا، نسخه دست نويس 
بخش چهارم کتاب را در اختيار انتشارات قرار دادند، 
از اين رو تصميم گرفته شد متن کامل کتاب با عنوان 
جديد »کارنامه مصدق« به چاپ برس��د. »کارنامه 
مصدق« يکی از منابع مهم و دست اول درباره دوران 
نخس��ت وزيری مصدق است. انتش��ار متن کامل 
اين کتاب ارزش��مند س��ند مهم ديگری در اختيار 
عالقه مندان به تاريخ معاصر ايران و نيز پژوهشگران 
تاريخ می گذارد تا با شناختی دقيق، به دور از غرض 
و پيشداوری، بتوانند با بخش��ی از گذشته مبارزات 
ضداس��تبدادی و ضداس��تعماری مردم ايران آشنا 
ش��وند.  همچنين کتاب  »ويلهلم واسموس: همراه 
دليران تنگستان« نوشته هنريک گروتروپ با ترجمه 
جواد سيداشرف در ۴۰۷ صفحه، با شمارگان ۷۷۰ 
نس��خه و قيمت ۴۵ هزار تومان توسط نشر يادشده 
منتشر شده است.  نوشته پشت  جلد کتاب: در اثنای 
جنگ جهان��ی اول امپراتوری آلمان تالش می کند 
مردم هند _ به ويژه مسلمانان شبه قاره_ را به قيام 
عليه اس��تعمار بريتانيا برانگيزاند. ام��ا پروژه بزرگ 
»عمليات افغانس��تان« شکس��ت می خورد و ناکام 
می ماند.  در اين گير و دار در گوش��ه دورافتاده ای از 
ايران زمين، در سرزمين های داغ حاشيه خليج فارس، 

جنبش��ی کوچک اما ديرپا و خستگی ناپذير عليه 
نيروهای متجاوز انگليس در جريان است: دالوران 
تنگس��تانی و دشتستانی با دس��ت تهی و کمترين 
امکانات بزرگ تري��ن قدرت اس��تعماری جهان را 
به چالش کش��يده اند.  در چنين اوضاعی است که 
ويلهلم واسموس، اين روستازاده اهل شمال آلمان، 
از »عملي��ات افغانس��تان« جدا می ش��ود، خدمت 
ديپلماتيک در مقام کنسول آلمان در بوشهر را کنار 
می گذارد و - البته با نظرداشت به اهداف امپراتوری 

آلمان - به اين جنبش می پيوندد.  
ديگر کتاب جديد نش��ر ققنوس، »بالی کبوترها« 
نوشته لوييز اردريک با ترجمه افشين رضاپور است که 
در ۳۸۴ صفحه، با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قيمت ۳۸ 
هزار تومان توسط همين نشر منتشر شده است.  بالی 
کبوترها روايت زندگی چند نسل از سرخپوستانی 
است که در اردوگاهی در داکوتا زندگی می کنند.  آن ها 
همه چيز را غير از خاطرات گذشته از دست داده اند. 
تراژدی چنان بر طبل خود می کوبد که بسياری راهی 

غير از پناه بردن به طنز و شوخی ندارند.
 جامعه س��فيد و مذهب مس��يحيت غالب است و 
سرخپوس��تان برای حفظ هويت قومی خود تالش 
می کنند. کشيشان و مبلغان مسيحی می کوشند 
قديمی تره��ا را از باوره��ای قومی ش��ان وا بکنند و 
مسيحيت را در ميان آن ها ترويج کنند. سرخپوستان 
مقاوم��ت می کنند و گاهی به ج��د و گاهی به طنز 

حرف های کشيشان را به چالش می کشند.

تاريخنگاري

اعتراضانگليسبهلغوقراردادنفتيدارسي
بيس��ت و دوم فروردين ۱۳۱۲، رضاخان در واكنش به 
اعتراض »سر جان كدمن« مديركل و رييس هيات مديره 
ش��ركت نفت ايران و انگليس كه به موضوع لغو پيمان 
دارسي اعتراض كرده و خواستار تمديد اعتبار آن تا ۶۰ 
سال ديگر شده بود گفت: »ما كه ۳۰ سال به گذشته لعنت 
كرديم حاضر نيستيم بپذيريم كه ۵۰ سال هم آيندگان 
به ما لعنت بفرستند« اما تنها ۴۵ روز پس از اين سخنان 
رضاخان پيمان تمديد قرارداد جديدي تقريبا به همان 

شكل با انگليسي ها امضا كرد!  
س��ال ۱۲۸۰ش/۱۹۰۱م بود كه در دوران مظفرالدين 
ش��اه قاجار، امتياز كش��ف و بهره ب��رداري از نفت ايران 
براي مدت ۶۰ س��ال ب��ه يكي از اتباع انگليس��ي به نام 
دارسي واگذار ش��د. تالش هاي شركت دارسي در سال 
۲۸۷۱ش/۱۹۰۸م در منطق��ه مسجدس��ليمان به بار 
نشست و نفت از چاه حفر شده فوران زد. آن روز سرآغاز 
تسلط چند ده هاي استعمار انگليس بر نفت گرانبهاي 
ايران بود. چند ماه بعد ش��ركت نفت اي��ران و انگليس 
)Anglo�Persian Oil Company( با سرمايه دو 
ميليون ليره تشكيل شد و تمام حقوق امتيازنامه دارسي 
به شركت جديد انتقال يافت. دارسي نيز در هيات مديره 
شركت عضويت داشت.  در سال ۱۳۱۱ شركت نفت ايران 
و انگليس به دولت ايران اطالع داد كه حق السهم دولت 
ايران بابت عايدات نفت در سال قبل فقط سيصد و دو هزار 
ليره شده است، در حالي كه در سال ۱۳۱۰ عايدات ايران 
از اين بابت چه��ار برابر اين مبلغ بود. اين تقليل فاحش 
مورد اعتراض دولت ايران قرار گرفت و تقاضاي رسيدگي 
كرد ولي چون شركت نفت زير بار نرفت رضاخان به تصور 
اينكه مي تواند به آساني امتياز نفت را لغو كند در شب ۶ 
آذر ماه ۱۳۱۱ در حضور هيات وزيران امتيازنامه دارسي 
و پرونده نفت را در آتش بخ��اري انداخت و به وزيرانش 
دستور داد بي درنگ امتياز را ملغي كنند كه فرداي آن 

روز عملي شد. به دنبال الغاي امتياز نامه دارسي دولت 
بريتانيا مداخله كرد و شكايتي از ايران به جامعه ملل تقديم 
نمود. در شكايت بريتانيا الغاي يك طرفه امتياز از سوي 
ايران در حكم مصادره نامشروع و تخلف از موازين حقوق 

بين الملل تلقي شده بود. 
دعوي بريتانيا و ايران در شوراي جامعه ملل مطرح گرديد 
ليكن رييس شورا كه وزير خارجه وقت دولت چكسلواكي 
بود پيش��نهاد كرد كه طرفين يك بار ديگر بكوشند تا 
اختالف خود را از طريق مذاكرات مستقيم فيصله دهند 
و رسيدگي شورا تا حصول نتيجه مذاكرات معوق بماند 
.  اين پيشنهاد مورد موافقت شورا و طرفين دعوي قرار 
گرفت و بالفاصله مذاكرات در ميان دو طرف شروع شد و 

به امضاي قرارداد امتياز جديدي منتهي شد. 
در امض��اي قرارداد از س��وي ايران تق��ي زاده به عنوان 
وزير دارايي و از طرف مقابل سرجان كدمن رييس كل 
شركت نفت حضور داشت. به موجب اين قرارداد، كه در 

۷ خرداد ۱۳۱۲ )۱۹۳۳م( به تصويب مجلس ش��وراي 
ملي رسيد، مساحت ناحيه امتياز به منطقه خوزستان 
و كرمانشاه تقليل يافت و اين مقدار تقريبًا بيست درصد 
 مساحت ناحيه امتيازي بود كه بر وفق امتيازنامه دارسي 
در اختيار صاحب امتياز گذاش��ته شده بود. امتيازنامه 
جديد موجب افزايش درآمد ايران گرديد ولي مدت امتياز 
را كه مي بايستي در ۱۳۴۰ به پايان برسد تا ۱۳۸۶ تمديد 
كرد.  فضاي بسته سياس��ي دوران استبدادي رضاخان 
اجازه نداد تا ملت و رهبران ملي و اسالمي از قرارداد ۱۹۳۳ 
بطور كامل مطلع ش��ده و در برابر آن مقاومت نمايند تا 
اينكه بعد از سقوط رضاخان و ايجاد فضاي سياسي نسبتا 
باز سياس��ي برخي از نمايندگان مجلس به تنظيم اين 
قرارداد اعتراض كردند. تقي زاده امضا كننده قرارداد نيز 
بعدها اعتراف كرد كه قرارداد را تحت فشار دولت بيگانه 
و خيانت رضاخان امضا كرده است. اين قرارداد ننگين در 

ماجراي نهضت ملي نفت لغو شد. 

میراثنامه

۲۰۱۹؛سالمنظرههايروستايياعالمشد
شوراي بين المللي بناها و محوطه هاي تاريخي موضوع 
سال ۲۰۱۹ ميالدي را »منظره هاي روستايي« اعالم 
كرد. ش��وراي بين المللي بناها و محوطه هاي تاريخي 
)ايكوموس( از سال ۱۹۸۲ روز ۱۸ آوريل را به عنوان روز 
جهاني بناها و محوطه هاي تاريخي ناميد و اين پيشنهاد 
سال بعد و در بيست و دومين مجمع عمومي يونسكو به 
تصويب رسيد. از آن زمان تاكنون اين روز براي ترويج 
ميراث فرهنگي و افزايش آگاهي درباره تنوع، ارتباط و 
آسيب پذيري آن و همچنين مزاياي حفظ آن جشن 

گرفته مي شود.
ايكوموس هر ساله شعاري را به مناسبت اين روز جهاني 
انتخاب مي كند و ۲۰۱۹ نيز به عنوان سال بين المللي 
»منظره هاي روس��تايي« معرفي ش��ده اس��ت كه با 
سمپوزيوم علمي ايكوموس در سال ۲۰۱۹ كه با موضوع 
“ميراث روستايي “ در مراكش برگزار مي شود، همخواني 
دارد. روز جهاني بناها و محوطه هاي تاريخي، امس��ال 
فرصتي را جامعه علمي ملي و بين المللي ايجاد مي كند 
تا به افزايش آگاهي درباره ارتباط مناظر روس��تايي و 
چالش ها و منافع حفظ آن بپردازد. بر اس��اس تعريف 
ايكوموس، مناظر روستايي به مناطق خشك و آبي ايجاد 
شده با تعامل انسان و طبيعت براي توليد مواد غذايي 

و ديگر منابع طبيعي تجديد پذير، از طريق كشاورزي، 
دام��داري و گاوداري، ماهيگي��ري و آب��زي پروري، 
جنگلداري، جمع آوري مواد غذايي وحش��ي، شكار و 
استخراج منابع ديگر، مانند نمك گفته مي شود. در عين 
حال، همه مناظر طبيعي داراي معاني فرهنگي هستند 
كه توس��ط افراد و جوامع به آنها نسبت داده مي شود و 

همه مناطق روستايي از مناظر هستند. براي قرن ها و 
حتي هزاره هاي متمادي، مناظر روستايي توانسته اند 
توازن ميان فعاليت هاي انساني و محيط اطراف آن را 
حفظ كنند. كشورهاي مختلف هر ساله به مناسبت روز 
جهاني بناه��ا و محوطه هاي تاريخي برابر با ۱۸ آوريل 

)۲۹ فروردين( مراسم گوناگوني را تدارك مي بينند.

ايستگاه

كاخسفيددرمظاناتهام
دزديادبي

انيميشن»اسكوبيدو«
بهصحنهتئاترميآيد

ن  ا در ب��را ن��ي  كمپا
لي��ل  د ب��ه  ن��ر  ر ا و
اس��تفاده غيرقانون��ي 
ز  ا م��پ  ا تر لد نا و د
موسيقي فيلم »شواليه 
تاريك��ي برمي خيزد« 
كمپي��ن  ي  ا ب��ر
ي  ر س��ت جمهو يا ر

آين��ده، از كاخ س��فيد ش��كايت مي كن��د. به 
گزارش ورايتي، س��خنگوي كمپاني برادران 
وارنر گفت اس��تفاده از موس��يقي »ش��واليه 
تاريك��ي برمي خي��زد« در ويدئ��وي كمپين 
انتخاباتي ۲۰۲۰ يك كار غيرقانوني اس��ت و 
ما از طريق قانوني اين موس��يقي را از اين فيلم 

حذف مي كنيم.
در اين ش��كايت از ترامپ خواسته شده تا اين 
ويدئو را از توئيتر خود حذف كند. اين ويدئو كه 
از روز سه شنبه در توئيتر ترامپ منتشر شده دو 
دقيقه اي است و نه تنها موسيقي هانس زيمر 
از سه گانه سال ۲۰۱۲ نوالن را برداشته است 
بلكه حتي از فونتي كه فيلم استفاده كرده بود 

هم استفاده كرده است.
در اين كليپ ك��ه تاكنون بيش از ۲.۳ ميليون 
بازديد داشته تالش شده تا اوج ترامپ و قدرت 
او ب��ا ارايه چه��ره اي ضعيف از ب��اراك اوباما و 
هيالري كلينتون مقايس��ه ش��ود. شماري از 
هاليوودي هاي مخال��ف ترامپ از جمله ايمي 
شومر و ُرزي اودانل نيز در اين ميان جاي دارند.

كمپاني ب��رادران وارنر 
قصد دارد تا »اسكوبي 
دو« و دوس��تان او را از 
پرده نقره اي به صحنه 

نمايش ببرد.
به گزارش مهر به نقل از 
آسوشيتدپرس، برنامه 
بردن »اس��كوبي دو« 

و دوس��تانش به صحنه تئاتر از سوي كمپاني 
برادران وارنر و همزمان با نمايش س��ينمايي 

آن، در دست اجرا قرار گرفته است.
اين نماي��ش با عنوان »اس��كوبي دو و ش��هر 
گمش��ده طال« قرار است نخس��تين بار سال 

۲۰۲۰ در امريكا روي صحنه برود.
 اين در حالي ست كه زك افران، آماندا سايفرد، 
ويل فورته، جينا رودريگز و تريس��ي مورگان 
براي صداپيشگي فيلمي با عنوان »اسكوب!« 
پيش تر ب��راي كمپاني ب��رادران وارنر قرارداد 
بسته اند. نمايشي از اين شخصيت و دوستانش 
به صورت موزيكال ساخته مي شود و قرار است 
به صورت تور نمايش��ي به دور دنيا برود.  يك 
گروه نمايش��ي از مونترال پيش تر انيميش��ن 
»عصر يخبن��دان« را به صورت تور نمايش��ي 
ب��ه دور دنيا ب��رده بودند. گفته ش��ده نمايش 
اسكوبي دو از مارس ۲۰۲۰ ديده خواهد شد و 
در قالب ۵ تور در ۳۰ كشور مختلف به نمايش 
درمي آي��د. فيلم انيميش��ن »اس��كوب!« نيز 
قرار اس��ت ۱۵ ماه م��ه ۲۰۲۰ روي پرده برود. 
»اسكوبي دو« يك رايانه متحرك از ۱۹۶۹ تا 
امروز و محصول كمپاني وارنر است. اين سري 
كارتون ها ابتدا ش��نبه ها صبح پخش مي شد و 
شامل چهار نوجوان به نام هاي فرد جونز، دافنه 
بلك، والما دينكي و نورويل راجرز و »اسكوبي 
دو« بود كه اس��رار مربوط به موجودات ظاهراً 
فراطبيعي را از طريق يك س��ري از حماقت و 

اشتباهات حل مي كنند.

سرمربيجديدتيممليبزرگترازكيروشاست

ماجراي تماشاي بازي استقالل توسط تیم بانوان چه بود

عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال 
مي گويد سرمربي آينده تيم ملي فوتبال 
اي��ران بزرگ تر از كي روش اس��ت و به 
خاطر همين موضوع دنبال تامين بودجه مناس��ب 
براي هزينه هاي استخدام اين مربي هستيم. كاظم 
طالقاني درباره انتخاب س��رمربي تيم ملي از سوي 
فدراسيون فوتبال و طوالني شدن اين پروسه اظهار 
كرد: اين مهم به زودي انجام مي شود. بايد تصميم 
نهايي توس��ط كميته فني به عنوان كارشناس��ان 
فوتبال گرفته شود و افراد مورد نظر كه داراي قابليت 
هدايت تيم ملي هس��تند، به رياس��ت فدراسيون 
فوتبال معرفي شوند. طالقاني با بيان اينكه مردم و 
اهالي فوتبال خواستار يك مربي بزرگ و كارنامه دار 
هس��تند كه از نظر مربيگري در جايگاه بزرگ تري 
هم نسبت به كي روش باش��د، افزود: تا زماني كه ما 
به عنوان خدمت گزاران مردم در فدراسيون فوتبال 
هستيم، افراد كوچك تر نسبت به مربيان و مديران 
سابق را انتخاب نمي كنيم. قطعًا مربي بعدي تيم ملي 

بزرگ تر از كي روش است. 

تيم ملي فوتبال بانوان ايران در شب قبل از مسابقه 
با چين تايپه در مرحل��ه دوم انتخابي المپيك كه از 
حساسيت بااليي برخوردار بود با حضور در ورزشگاه 
االهل��ي قطر به تماش��اي بازي اس��تقالل و الهالل 

عربستان نشست.
تيم ملي فوتبال بانوان ايران كه براي حضور در مرحله 
دوم انتخابي المپيك چند روزي در قطر به سر مي برد، 
ش��ب نوزدهم فروردين ماه در ورزشگاه االهلي قطر 
حاضر شد و بازي استقالل ايران و الهالل عربستان 
را از نزديك تماش��ا كرد. اين اتفاق در حالي افتاد كه 
تيم ملي بانوان روز بيستم فروردين ماه در يك بازي 

حساس و مهم بايد به مصاف چين تايپه مي رفت.
حساس��يت اين ب��ازي به حدي بود ك��ه در صورت 
پيروزي ايران، تيم ملي براي اولين بار به مرحله نهايي 

انتخابي المپيك صعود مي كرد اما شكس��ت چهار 
بر يك در اين ديدار باعث ش��د ك��ه به حضور بانوان 
ملي پوش و تماشاي ديدار اس��تقالل در شب بازي 
با چين تايپه انتقاد ش��ود و شائبه خستگي تيم ملي 
بانوان را براي اين بازي مهم به وجود آورد. حس��ين 

عبدي مشاور فني تيم ملي بانوان در اين باره به ايسنا 
گفت: آن روز تمرين مان بين ساعت هفت تا هشت 
شب بود و در پايان تمرين، نيمه اول بازي استقالل 
هم تمام شده بود. بين راه كه برمي گشتيم، بازيكنان 
حدود ۲۵ دقيقه آخر بازي اس��تقالل را ديدند و اين 
موضوع هيچ تأثيري در خستگي تيم نداشت چون 
برنامه تمريني مان مصادف شد با شروع بازي استقالل 
و ورزشگاه هم در مسيرمان بود به همين دليل مشكل 

خاصي از اين بابت نداشتيم.
او در اين مورد افزود: بازي مان درس��ت ۱۲ س��اعت 
بعد بود. بعد از بازي استقالل ساعت ۱۰ هتل بوديم. 
هميشه هم وقتي براي تمرين مي رفتيم همين ساعت 
به هتل برمي گش��تيم و بازيكنان بعد از صرف شام 

استراحت مي كردند. آن روز هم همين اتفاق افتاد.

ورزشي
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