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چالش س��يالب هاي اخير، وضع نسبتا بغرنجي را پيش 
روي مردم، مسووالن و دولتمردان كشور قرار داده است. 
روز يا ساعتي نيست كه در جمع دوستان يا خانواده بحث 
سيل و خس��ارت آن بر اقتصاد كش��ور بر زبان نيايد چه 
برسد در جمع دولتمردان كه هر روز يك يا دو نفر از آنها 
به اس��تان هاي غربي يا جنوبي كشور مي روند و وضعيت 
سيل زدگان و سيالب ها و خسارات آن را بررسي و ارزيابي 
مي كنند. خساراتي كه انتشار بر آورد اوليه كه آن بالغ بر 
30 هزار ميليارد تومان اس��ت كه بخش عم��ده اي از آن 
يعني بيش از 50 درصد آن بر كشاورزي وارد شده است. 
آن طور كه اعالم ش��ده 30 درصد از اراضي كشاورزي در 
مناطق آسيب ديده به ويژه 4 استان گلستان، خوزستان، 
مازندران و لرس��تان بطور 100 درصد از بي��ن رفته اند . 
)صفحه 9 را بخوانيد .( همچنين ميزان خسارت وارد شده 
بر زير ساخت ها تاكنون بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان است 
. با اين حال هن��وز آمارهاي تازه اي از ميزان خس��ارت بر 
بخش هاي ديگر اقتصاد به تدريج اعالم مي شود كه بايد 
آن را به خسارت باال اضافه كرد . براي مثال به گفته وزير 
صنعت بيش از 2 هزار ميليارد تومان به واحدهاي صنعتي 
كشور خسارت وارد شده و 250 شهرك صنعتي يا دچار 
آبگرفتگي شده اند يا آنكه زير آب رفته اند؛  يا 250 روستا 
بطور كامل زير آب رفته اند. اينها فقط بخشي از آمارهايي 
است كه بطور شفاف اعالم مي شود و موارد اعالم نشده آن 
بيشتر از اينها مي تواند باشد مثل صدمات و آسيب هايي 
كه صنعت نفت از سيل ديده است . با اين اوصاف مي توان 
گفت كه اقتصاد ايران سال 1398 را چندان خوش يمن 
آغاز نكرد. چالش هاي باقي مانده از سال 1397 كه به سال 
جاري منتقل شد با وقوع سيل توان تازه اي به خود گرفت؛ 
نرخ تورم كه در س��ال پاياني به بيش از 27 درصد رسيده 
بود )12 ماهه( بدون شك با درگير ش��دن 20 استان در 
سيل و نابودي محصوالت كش��اورزي و دامي كه بالغ بر 

15000 ميليارد تومان است )2 هزار ميليارد تومان فقط 
مربوط به استان خوزستان است( آثار خود را به تدريج بر 
معيشت مردم نش��ان خواهد داد؛  نرخ بيكاري كه در كل 
كشور به 12 درصد رسيده بود با تخريب اراضي كشاورزي 
يا واحدهاي صنعتي كه براي راه اندازي آنها نياز به كمك 
دولت دارند،  بخش��ي از نيروهاي خود را روان��ه بازار كار 
خواهند كرد و همين امر در كنار اقتصاد انقباضي كشور 
نرخ بيكاري را باالتر خواهد برد. آن طور كه گفته ش��ده 
سيل و سيالب تا خرداد ماه در كش��ور جاري خواهد بود 
اين به معناي آن است كه عمال توليد در يك فصل از چهار 
فصل كشور يا رخ نخواهد داد يا آنكه در حداقل ترين وضع 
خود خواهد بود و همين امر باعث خواهد شد كه نرخ رشد 
اقتصادي كه طبق پيش بيني ها حدود منفي 3 درصد بود 
پايين تر از ان برود. اينها فقط محاسبات سر انگشتي است 
كه انجام شده و محاسبات دقيق آن روي ديگر آن سكه 
را نشان خواهد داد. حال س��وال اين است كه آثار سيل را 
چگونه مي توان به حداقل رساند، خنثي كردن آن بماند 

براي يك وقت ديگر.
آن طور كه مشهود است اقتصاد كشور توان آن را ندارد كه 
آثار سيل را به حداقل رس��اند . مصيبتي كه بر كشور وارد 
شده اگر فقط يك استان را دربر مي گرفت همياري هاي 
مردم،  كه پي��ش از اين ه��م در بروز زلزله از خود نش��ان 
داده بودند، اين بار گران را از دوش دولت بر مي داش��ت اما 
متاسفانه نه يك استان بلكه 20 استان درگير سيل است 
)كه اگر جمله بعد  به معناي سرزنش گرفته نشود زيرا وقت 
سرزنش نيس��ت بلكه وقت درك مصيبت است،( كه  اين 
درگيري بيشتر از بي تدبيري خودمان ايجاد شده است . 
به همين خاطر دولت مي تواند اين وضعيت را در كشور كه 
هر روز بدتر مي شود )در اين ارتباط صفحه 12 را بخوانيد(، 
اضطراري اعالم كند . اين ن��وع وضعيت يك ويژگي مهم 
دارد و اينكه  به نوعي خواهان كمك هاي بيشتر بين المللي 
مي ش��ود و اين كمك ها مي تواند در اين اوض��اع و احوال 

اقتصاد مرهمي هم بر مناطق سيل زده و هم كشور باشد. 

چالش سيل و سياست
سرمقاله

شوراي هماهنگي جبهه اصالحات با صدور بيانيه اي 
پيشنهاد داد كه بودجه عمومي نهادهاي غيرموثر كه 
كمترين آورده اي براي م��ردم و جامعه ندارند، براي 

جبران خسارات سيل اخير، اختصاص يابد.
به گزارش ايرنا، شوراي هماهنگي جبهه اصالحات 
روز گذش��ته در بيانيه خ��ود آورد: كاهش يا حذف 
بودجه نهادهاي غير موثري كه سال هاست از بودجه 
عمومي كشور استفاده مي كنند و كمترين آورده اي 
براي مردم و جامعه ندارن��د و تخصيص بودجه آنان 
براي جبران برخي از عوارض ناش��ي از سيل اخير، 
اقدام شايس��ته اي اس��ت كه عالوه بر افزايش توان 
مجموعه نظام در تأمين نيازهاي مناطق سيل زده، 
آثار رواني مناس��بي براي جامع��ه و افزايش تحمل 
مصيبت دي��دگان و در نتيجه ايجاد همبس��تگي و 
همدلي جامع��ه و نظام در مواجهه ب��ا اين بحران به 
دنبال خواهد داش��ت. در اين بيانيه آمده اس��ت: در 
آخرين روزهاي س��ال 1397 و در حالي كه كش��ور 
و مردم خود را براي آغاز س��ال نو آم��اده مي كردند، 
بارش گس��ترده نزوالت آس��ماني كه براي كش��ور 
خش��ك و كم بارش��ي مانند ايران به خ��ودي خود 
نعمت بزرگي محسوب ش��ده و نويدبخش آبادي و 
آباداني است، رفته رفته زمينه س��از بحراني بزرگ 
شد و در نخستين روزهاي سال 1398 به مهم ترين 

دل مشغولي دولت و ملت تبديل شد.
اين بيانيه مي افزايد: شدت و گستردگي اين حادثه 
و نتايج و آثار آن به اندازه اي است كه به واقع مي توان 
آن  را ملي و مرتبط با زندگي فرد فرد ايرانيان دانست. 
به گونه اي كه زندگي، مس��كن و ش��غل خانوارهاي 
بسياري در چند استان كش��ور، در پهنه اي وسيع، 
بسيار وس��يع تر از گس��تره حوادث طبيعي ديگري 
نظير زلزله بم، زلزله كرمانشاه يا سيل هاي گذشته 

در كشور، تحت تأثير آن قرار گرفته است.
در اي��ن بيانيه آم��ده اس��ت: س��يل و ويراني هاي 
مهلك آن، پديده اي پيچي��ده، چندوجهي و داراي 
علل س��اختاري درازمدت و همچني��ن علت هاي 
كوتاه مدت و مديريتي اس��ت. لذا ه��ر گونه تالش 
براي تقليل دادن اين پدي��ده پيچيده به علت هاي 
س��اده، دم دس��تي، غيركارشناس��انه و بدتر از آن، 
تمس��ك به علت يابي هاي زودهن��گام و نادقيق، نه 
تنها دس��تاوردي ندارد، بلكه بر التهاب، پريش��اني 
و آش��فتگي رواني جامعه آس��يب ديده نيز افزوده، 
اعتماد را بيش از گذش��ته تضعيف ك��رده و راه را بر 

بررسي هاي دقيق مي بندد.
ش��وراي هماهنگي جبهه اصالحات در بيانيه خود 
آورده اس��ت: كش��ور اكنون در كانون بحران سيل 
قرار دارد و ابداً زمان مناس��بي ب��راي نتيجه گيري 
درباره راه هايي كه بايد در آينده پيموده شود نيست. 
بسيار عجوالنه و غيركارشناسي اس��ت كه صرفًا با 

اتكا بر شواهدي كه هنوز مستندس��ازي نشده اند و 
بررسي هاي علمي درباره آنها صورت نگرفته است، 
درباره مسيرهاي آينده تصميم گيري كرد. آنها كه 
امروز بي مهاب��ا علت يابي مي كنند و ب��ا عجله قصد 
دارند به مقاصد سياسي دس��ت يابند يا تحت فشار 
افكار عمومي براي موضع گيري، ناخودآگاه دس��ت 
به قضاوت هاي عجوالن��ه مي زنن��د، در فردايي كه 
بررس��ي هاي دقيق تر، احيانًا نتايج متفاوتي نش��ان 
دهند، اعتبار حقيقي و حقوقي خود را تضعيف شده 

خواهند يافت.
اين بيانيه مي افزايد: س��يلي كه آماره��اي موجود 
نشان مي دهد از گس��ترده ترين س��يل هاي تاريخ 
معاصر ايران اس��ت، شايس��ته بررس��ي هاي بسيار 
دقيق در همه ابعاد اس��ت. از اي��ن روي اقدام دولت 
در تصويب تش��كيل كميته اي ملي براي بررس��ي 
حادثه سيل هاي اس��فند 1397 و فروردين 1398 
از عاقالنه ترين اقدامات براي مش��خص شدن ابعاد 
حادثه و درس آموزي براي آينده است. لذا شايسته 
اس��ت همه عالقه مندان به اصالحات در كش��ور به 
س��بب افزايش تاب آوري ايران مقاب��ل پديده هاي 
طبيعي از اين اقدام حمايت كنند. همچنين دولت 
و شخص رييس جمهوري با پيگيري دقيق مراحل 
تش��كيل و اقدامات اين كميته، اجازه ندهند تا اين 
اقدام در پيچ و خم دس��تگاه اداري كشور در سطح 

رفتاري شعاري و از سر رفع تكليف خنثي شود. 
در اين بيانيه آمده اس��ت: شايس��ته اس��ت كميته 
ملي بررس��ي س��يل هاي اخير، با اس��تفاده از همه 
ظرفيت ه��اي كارشناس��ي كش��ور از جمل��ه توان 
دانش��گاه ها و مراكز علم��ي و پژوهش��ي، در همه 
ابعاد مربوط به هواشناس��ي، مديري��ت منابع آب، 
مهندس��ي رودخانه، مديري��ت بحران، ريس��ك و 
بيمه، زيرس��اخت ها، اجتماعي و فرهنگي، رسانه و 
ارتباطات، شهرس��ازي، حقوقي و اقتصادي نسبت 
به بررسي دقيق حادثه، مش��خص كردن علت هاي 
س��اختاري، نقصان هاي مديريتي و كاس��تي هاي 
كش��ور براي مواجهه با اينگونه بحران ه��ا بپردازد. 
سازوكار انتخاب افراد عضو كميته، گزارش عملكرد 
كميته، انتشار نتايج يافته ها و پيگيري براي اجرايي 
ش��دن توصيه هاي اصالحي كميته باي��د با نهايت 
ش��فافيت و دقت صورت گيرد تا حاصل اين بررسي 

دست آوردهاي مثبتي براي كشور داشته باشد.
در اي��ن بيانيه آمده اس��ت: ام��ا در يك ن��گاه كلي 
به پديده س��يل اخي��ر مي ت��وان درياف��ت كه اين 
سيل، بزرگ تر از آن اس��ت كه بتوان همه علت ها و 
مسيرهاي منتهي به بروز اين حادثه را صرفًا متوجه 
دس��تگاه هاي دولت كرد. همه ق��وا، نهادها و اركان 
كش��ور و در يك كالم نحوه مديريت كالن كشور در 
شكل گيري عوامل بروز سيالب و كاستي در مواجهه 

با مديريت بحران س��هم داش��ته اند. ت��الش براي 
برشمردن كاس��تي هاي دولت، بدون توجه به همه 
مشكالتي كه به صورت س��اختاري در كشور وجود 
داش��ته و دارد و كوچك نمايي خدم��ات دولت، نه 
فقط كمكي به مديريت بحران نمي كند بلكه شائبه 
بهره برداري سياس��ي از س��يالب را تقويت كرده و 

مردم را بدبين تر مي سازد.
ش��وراي هماهنگي جبهه اصالحات در بيانيه خود 
آورده است: اما در حال حاضر، اولويت بندي مواجهه 
با بحران حك��م مي كند فعاًل همه چي��ز بر مديريت 
بحران س��يل، كمك رس��اني، كاس��تن از دردها و 
رنج هاي مردم سيل زده و جلوگيري از بروز خسارات 
بيش��تر متمركز ش��ود. همان گونه كه تجربه ساير 
كشورها نيز نشان مي دهد در مواقعي كه ابعاد حادثه 
رخ داده وسيع است، همه كشور و امكانات آن، براي 
مديريت مس��اله، كاهش آالم و كاستن از خسارات 
به صحنه مي آيد و عمل مي كنند. در ماجراي سيل 
اخير نيز مقياس حادثه به اندازه اي اس��ت كه يقينًا 
دولت به تنهايي قادر به فائق آمدن بر مشكالت ناشي 
از آن نيس��ت و انتظار آن اس��ت كه تمامي امكانات 
كشور در اين زمينه بسيج شود و به صحنه بيايد. اين 
وظيفه  انساني، عقلي و قانوني دستگاه ها و نهادهاي 
عمومي كش��ور در قبال مردم، به عن��وان صاحبان 

اصلي كشور به حساب مي آيد.
اين بياني��ه مي افزاي��د: در اين ارتب��اط و از آنجا كه 
در جريان امدادرس��اني در ح��وادث عظيم و ملي، 
نهادهاي گوناگون دولتي، نظام��ي، مردمي و حتي 
ساير كش��ورها دخيل مي ش��وند، موضوع وحدت 
فرماندهي و مديريت كالن واحد، از اهميت فراواني 
برخوردار اس��ت. فق��دان چنين ام��ري مي تواند به 
ب��روز ناهماهنگي، ات��الف منابع و نيروه��ا و حتي 
افزايش ناخودآگاه مش��كالت منجر شود. در كشور 
م��ا همان گونه ك��ه قواني��ن موجود نيز مش��خص 
كرده اند، وظيفه فرمانده��ي و مديريت بحران هايي 
از اين دست به عهده دولت و مشخصًا وزارت كشور 
گذاشته شده اس��ت، لذا انتظار آن اس��ت كه كليه 
نيروهاي امدادي با پذيرش عملي اين امر، اقدامات 
خود را با مديريت عالي بحران كشور هماهنگ كنند. 
متقابال از دولت و وزارت كشور نيز اين انتظار قطعي 
وجود دارد كه س��امانه مديريتي خ��ود را به لحاظ 
نرم افزاري و سخت افزاري، در اين ارتباط به گونه اي 
كارآمد و چابك ش��كل دهد ك��ه ظرفيت پذيرش، 
هدايت و مديريت قابليت ها و امكانات مجموعه هاي 
متفاوت و مختلف امدادي و هماهنگ سازي آنان را 

به داشته باشد.
در اين بيانيه آمده است: ش��وراي هماهنگي جبهه 
اصالحات ضمن تش��كر از دولت محترم، نيروهاي 
نظامي و انتظامي، نيروهاي مردمي و هر س��ازمان و 

گروه ديگري كه براي كمك به سيل زدگان فعاليت 
مي كنن��د از همه ايرانيان ش��رافتمند درخواس��ت 
دارد تا مش��اركت فعاالن��ه خود را در ياري رس��اني 
ب��ه هموطن��ان آس��يب ديده ادام��ه داده و تقويت 
كنن��د. مش��اركت در مديريت بحران س��يل فقط 
در قالب كمك ه��اي مالي، تأمين اق��الم ضروري يا 
مش��اركت داوطلبانه در مناطق س��يل زده محدود 
نمي ش��ود. ايران عزيز در اين ش��رايط به مشاركت 
مس��ووالنه رس��انه ها براي پوش��ش خبري دقيق، 
بي طرف و حرف��ه اي ني��از دارد. عوام��ل وقوع اين 
حادثه و گس��تردگي آثار و نتايج اقتصادي، سياسي 
و اجتماعي آن چنان است كه مشاركت متخصصان 
رشته هاي مختلف و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها 
را در تحلي��ل  دقي��ق و راهكارهاي علم��ي و عملي 
كوتاه مدت و درازم��دت در مديريت و كنترل آنها را 

ضروري ساخته است. 
اين بيانيه مي افزايد: در ش��رايط خطي��ر كنوني كه 
فش��ارهاي خارجي بر كش��ور رو به افزايش اس��ت، 
ش��رايط اقتصادي جامعه ني��ز در وضعيت مطلوبي 
نيست و حادثه طبيعي مهلكي با ابعاد گسترده سيل 
اخير نيز در كشور رخ داده است، ما تقويت وحدت و 
تعاون ملي و ترويج هم افزايي و همدلي و مش��اركت 
همگان��ي براي حل مش��كالت كش��ور را وظيفه اي 
ملي و خطير مي دانيم. در اين شرايط، تبديل كردن 
سيل را به عرصه رقابت هاي سياس��ي و تالش براي 
تضعيف كردن دولت و س��اير نهادهاي ملي، اقدامي 
ضد ملي است كه نتيجه اي، جز خسارت براي كشور 
در بر نخواهد داش��ت. در چنين ش��رايطي است كه 
بايد كوش��يد تا حداكثر اعتماد ب��ه نهادهايي نظير 
»جمعيت هالل احمر«، به عنوان نهاد ملي امدادگر 
كشور تقويت شود. هر گونه تالش براي تضعيف اين 
سازمان ها خس��ارتي جبران ناپذير است. همان گونه 
كه انتظار مي رود اينگونه نهادها نيز با عملكرد موثر 
و در عين حال شفاف خود، با اعتمادسازي عمومي، 
در راس��تاي افزايش كارآمدي و تقوي��ت نهادهاي 
امدادي عمل كند. اين بيانيه مي افزايد: ما همچنين 
ضمن تش��كر از تصميم اتخاذ ش��ده ب��راي تامين 
هزينه هاي مربوط به جبران خس��ارات سيل اخير از 
محل صندوق توسعه ملي، با توجه به ابعاد گسترده 
خرابي ها و ويراني هاي ناشي از سيل اخير و از سوي 
ديگر وضعيت كنوني منابع مال��ي دولت و تنگناها و 
محدوديت هايي كه تحريم هاي يك س��اله گذشته 
بر كش��ور تحميل كرده اس��ت، توصيه مي كنيم كه 
دولت با اعمال صرفه جويي در هزينه ها، بررس��ي و 
تجديدنظر در فهرست نهادهايي كه از بودجه عمومي 
كشور ارتزاق مي كنند را در دستور كار خود قرار دهد 
و براساس آن، پيش��نهاد تجديدنظر در بودجه سال 

جاري را به مجلس محترم ارايه كند. 

شوراي هماهنگي جبهه اصالحات: 

بودجه نهادهاي غيرموثر براي سيل هزينه شود

گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

چالش سيل و  سياست
چالش سيالب هاي اخير، 
وض��ع نس��بتا بغرنجي 
م��ردم،  روي  پي��ش  را 
مس��ووالن و دولتمردان 
كشور قرار داده است . روز 
يا ساعتي نيس��ت كه در 
جمع دوستان يا خانواده 
بحث س��يل و خس��ارت 
آن بر اقتصاد كش��ور بر زبان نيايد چه برسد در جمع 
دولتمردان كه هر روز يك يا دو نفر از آنها به استان هاي 
غربي يا جنوبي كشور مي روند و وضعيت سيل زدگان 
و س��يالب ها و خس��ارات آن را بررس��ي و ارزياب��ي 
مي كنند. خساراتي كه انتشار بر آورد اوليه كه آن بالغ 
بر 30 هزار ميليارد تومان اس��ت كه بخش عمده اي 
از آن يعني بيش از 50 درصد آن بر كش��اورزي وارد 
شده است. آن طور كه اعالم شده 30درصد از اراضي 
كشاورزي در مناطق آس��يب ديده به ويژه 4 استان 
گلس��تان، خوزس��تان، مازندران و لرس��تان به طور 

100درصد از بين رفته اند .

منصور بيطرف

 صفحه13  

راه و شهرسازي

 كالبد شكافي حاشيه نشيني
و بدمسكني در ايران

در حالي كه براس��اس اظهارات وزير س��ابق راه و 
شهرسازي و آمارهاي رسمي منتشر شده، حدود 
19 ميليون نفر در كشور بد مسكن هستند و درواقع 
يك چهارم ايراني ها در ش��رايط نا مناسبي زندگي 
مي كنند، اما طي سال هاي گذشته برنامه اي جامع 
از سوي وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي به 
اين وضعيت، تنظيم و اجرايي نشده است، از سوي 
ديگر با جهش هاي قيمتي رخ داده در بازار مسكن، 

احتمال بهبود اين شرايط توسط ساكنان...

صنعت،معدن و تجارت

 تهديدات نهفته 
در بازار معادن

تعادل|
معدن وصناي��ع معدن��ي در س��ال 97 دوران 
پرتنش��ي را پش��ت سرگذاش��تند كه در اين 
مي��ان »سياس��ت هاي جدي��د ارزي دولت«، 
»رويكرده��اي وزارت صنع��ت در تنظيم بازار 
محصوالت معدن��ي و فلزي« و »آغ��از مرحله 
دوم تحريم هاي امري��كا در آبان ماه« را مي توان 
جمله سه فاكتور اثرگذار در اين بخش نام برد. 
اگرچه دامنه تأثي��ر اين رخداده��ا در زنجيره 
ارزش محصوالت معدن��ي و فلزي متفاوت بود، 
اما نتيجه آن »افت ص��ادرات«، »ايجاد چالش 
در ثبت س��فارش و تأمين نيازه��اي وارداتي« 
و »فعال شدن واس��طه ها و افزايش كارت هاي 
بازرگاني يك بار مصرف« ش��د كه در نهايت به 
هم خوردن بازاره��اي صادراتي صنايع معدني 
و صادرات با قيمت هاي بس��يار كمتر از قيمت 

جهاني را در پي داشت. 
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 با آغاز بارندگي در 10 استان كشور احتمال 
وقوع دوباره سيل وجود دارد 
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مديريت تعارض منافع در مجلس بررسي مي شود

سيالب دركمين 

طرح مقابله با سوءاستفاده مديران

جهان

سقوط عمر البشير
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وزي��ر اطالع��ات در المرد گف��ت: حماق��ت امريكا در 
تروريستي خواندن س��پاه پاس��داران موجب وحدت 
بيش��تر در كش��ور ش��ده اس��ت. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران، س��يد محمود علوي وزير اطالعات در نماز 
جمعه شهرس��تان المرد، گفت: هرگونه دس��تاوردي 
كه به وجود آمده اس��ت نتيجه وحدت ع��زت و اقتدار 
جمهوري اسالمي ايران زير پرچم رهبري است. وي با 
اشاره به اقدام اخير رييس جمهور امريكا در تروريستي 
خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمي، افزود: حماقت 
امريكا در تروريستي خواندن س��پاه پاسداران موجب 
وحدت بيشتر در كشور ش��د و امروز س��پاه پاسداران 

انقالب اسالمي 80 ميليون عضو دارد كه همه به پاسدار 
بودن خودش��ان افتخار مي كنند. علوي ادامه داد: آثار 
شكس��ت امريكا در اعمال تحريم ظالمانه عليه كشور 
خود را نشان داد و كشورهايي كه فكر مي كردند امريكا 
با تحريم ايران از پا درآمد و مردم را جلوي مسووالن قرار 
مي دهد به اين نتيجه رس��يدند كه تحريم ها جز ايجاد 
وحدت بيش��تر در كش��ور نتيجه ديگري براي امريكا 
نداشته و سرافكنده از سياست هاي امريكا شدند. وزير 
اطالعات بيان كرد: امروز برخي سرويس هاي اطالعاتي 
كش��ورهاي هم جوار به اين طرف و آن طرف متوس��ل 

مي شوند كه روابط خود را با ايران اسالمي تقويت كنند.

وزير اطالعات: تحريم ها جز ايجاد وحدت در كشور نتيجه ديگري 
براي امريكا نداشته است

خبر



روي موج خبر

    ورود محموله كمك رساني سازمان جهاني 
بهداشت براي سيل زدگان؛ ايسنا|

س��ازمان جهاني بهداش��ت )WHO( به منظور 
پاس��خگويي به نيازهاي رو به افزايش بهداشتي و 
سالمت هزاران نفر مردم آسيب ديده از سيل هاي 
اخير در بسياري از استان هاي كشور، محموله اي 
ش��امل اقالم و تجهيزات پزش��كي ض��روري را با 
هواپيم��اي اختصاصي وارد ايران كرد. بر اس��اس 
گزارش دفتر نمايندگي سازمان ملل در تهران، اين 
تجهيزات شامل بسته هاي مورد نياز براي درمان 
بيماران تروما، بس��ته هاي حاوي دارو و تجهيزات 
پزشكي اورژانس، كنترل بيماري وبا و بيماري هاي 
غير واگير و س��اير اقالمي اس��ت كه توسط وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي اعالم نياز 

شده بود.

    قانون اساسي نمايندگي مجلس را به داشتن 
مدرك محدود نكرده است

يك عضو فراكسيون مستقلين واليي گفت: سواد 
مورد نظر براي نمايندگان مجلس اين اس��ت كه 
فردي كه وارد مجلس مي شود بايد حداقل بتواند 
قانون اساس��ي را به خوبي بفهمد و از آن برداشت 
داشته باشد يا اينكه نسبت به دستگاه هاي اجرايي 
كشور شناخت داشته باشند. عزت اهلل يوسفيان مال 
با اشاره به تاثيرات مصوبه اخير مجلس درمورد اينكه 
كانديداها حتما بايد مدرك فوق ليسانس دانشگاهي 
يا حوزوي داش��ته باشند گفت: در دوره هاي قبل 
مدرك تحصيلي را براي ثبت نام كانديداها الزامي 
كرده بودند اما در قانون اساس��ي گفته ش��ده كه 
داشتن سواد خواندن و نوشتن كافي است و در قانون 
اساسي نامي از مدرك تحصيلي به ميان نيامده است 

و گفته سواد داشته باشند.

    خبر رد مصوبه استاني شدن انتخابات صحت 
ندارد؛باشگاه خبرنگاران|

سخنگوي شوراي نگهيان با اشاره به شايعه رد شدن 
استاني شدن انتخابات گفت: اين مصوبه در مجلس 
در حال بررسي بوده و هنوز به شورا ارسال نشده است. 
عباسعلي كدخدايي، با اشاره به شايعه رد شدن استاني 
شدن انتخابات گفت: اين موضوع صحت ندارد و اين 
مصوبه در مجلس در حال بررس��ي بوده و هنوز به 

شوراي نگهبان ارسال نشده است.

    طرف ه�اي س�وداني  با گفت وگ�و و تعامل 
مطالبات خود را پيگيري كنند؛مهر|

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: اميدواريم تمامي 
طرف هاي سوداني با خويشتنداري، حفظ آرامش و 
بهره گيري از سياست تعامل و گفت وگو و از روش هاي 
مس��المت آميز، مطالبات و خواس��ته هاي خود را 
پيگيري كنند.بهرام قاسمي در پاسخ به سوالي در 
خصوص موضع ايران در قبال تحوالت سودان گفت: 
سياست اصولي ايران عدم مداخله در امور داخلي ديگر 
كشورهاست؛ تحوالت روزهاي اخير سودان مساله 
داخلي اين كش��ور است. وي همچنين افزود: ايران 
همواره خواستار ثبات و امنيت كشورهاي مسلمان 
ب��وده و خواهد بود و اميدواري��م تمامي طرف هاي 
سوداني با خويشتنداري، حفظ آرامش و بهره گيري 
از سياست تعامل و گفت وگو و از روش هاي مسالمت 
آميز، مطالبات و خواسته هاي خود را پيگيري كنند 
و به زودي ش��اهد اس��تقرار آرامش و ثبات در اين 

كشور باشيم.

    ترميم س�يل بندها و جلوگيري از نفوذ آب 
اولويت ارتش است؛ارتش نيوز|

فرمانده قرارگاه امداد ذوالفقار ارتش گفت: در شرايط 
موجود ترميم سيل بندها و جلوگيري از نفوذ آب در 
دس��تور كار يگان هاي ارتش در منطقه جنوب قرار 
دارد و امكانات مهندسي سنگين، سبك و ظرفيت 
نيروي انساني معطوف به اين ماموريت است كه در 
حال حاضر نيز تقويت شده است. امير سياري تصريح 
كرد: در سيل بندها گاهي اوقات آب نفوذ مي كند و 
اولين كساني كه سيل بندها را ترميم مي كنند، مردم 
هستند. امير سياري تاكيد كرد: مردم خوزستان يك 
روز در برابر دشمن محكم ايستادند و امروز در برابر 

سيل ايستادگي مي كنند.

    طرح مشترك امارات و عربستان براي كمك 
به سيل زدگان ايران؛ايسنا|

هالل احمر امارات و عربس��تان از ايجاد مكانيس��م 
مشتركي براي كمك رس��اني به سيل زدگان ايران 
خبر دادند. به گزارش خبرگزاري رسمي امارات )وام(، 
هالل احمر امارات در بيانيه مشتركي با هالل احمر 
عربستان اعالم كردند كه آمادگي كمك رساني به 
سيل زدگان ايران را دارند و در همين راستا مكانيسم 
مشتركي ايجاد كرده اند.هالل احمر دو كشور در اين 
بيانيه مشترك اعالم كردند كه اين اقدام در راستاي 
»برادري اسالمي« و »همبستگي بشر دوستانه با ملت 
ايران« است. بر اساس اين گزارش هالل احمر امارات 
و عربس��تان »به دنبال ايجاد سازوكار مناسب براي 
رساندن كمك هاي بشردوستانه به سيل زدگان ايران 

و چگونگي اين كمك رساني« هستند.

    القاعده س�اخته دس�ت خوِد امريكاست؛ 
تعادل|

سفير ايران در انگليس تصريح كرد: پمپئو از خانم 
كلينتون سوال كند تا به وي توضيح دهد كه القاعده 
ساخته دست خود امريكاست. حميد بعيدي نژاد 
سفير ايران در انگليس در مطلبي در صفحه شخصي 
خود در فضاي مجازي، به ادعاي واهي مايك پمپئو 
مبني بر ارتباط ايران و القاعده واكنش نش��ان داد. 
وي نوش��ت: اتهام همكاري جمهوري اس��المي با 
القاعده مطلب جديدي از س��وي امريكا نيس��ت. 
هر بار كه مقامات امريكا قصد افزايش فش��ار عليه 
ايران مي كنند به اين نوع اتهامات بي پايه متوسل 
مي ش��وند. توصيه مي كنيم آق��اي پمپئو از خانم 
كلينتون سوال كند تا به وي توضيح دهد كه القاعده 

ساخته دست خود امريكاست.

ايران2

»تعادل«آخريناخباربامحوريتلوايحمقابلهباپولشوييرابررسيميكند

تكليفلوايحپالرمووCFTبايددرفضايآراموتخصصيمشخصشود

در مسير عقالنيت 
گروه ايران|

در آخرين روزهاي اس��فندماه سال گذشته بود كه برخي 
اعضاي اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعالم 
كردند ك��ه هرچند اعضاي مجمع ب��ه راي نهايي خود در 
خصوص لوايح پالرمو و سي اف تي رسيده اند اما اعالم رسانه اي 
راي و نظر نهايي خ��ود را به بعد از تعطيالت نوروز موكول 
كرده اند تا بعد از بررس��ي دقيق ابعاد مختلف اين پرونده؛ 

موضوع را رسما اعالم كنند. 
در اين ميان رفتارهاي انتحاري امريكاي مدل ترامپ و قرار 
دادن نام سپاه پاسداران در ليست گروه هاي تروريستي باعث 
شده تا برخي از تحليلگران اعالم كنند كه ترامپ از دل اين 
نوع رفتارهاي افراطي به دنبال آن است كه ايران را نيز وادار 
به اتخاذ رفتارهاي هيجاني و راديكال كند تا به بهانه آن بتواند 
در آتش ايران هراسي بيشتر در منطقه و فضاي بين المللي 
بدمد. نكته اي كه مسووالن ايراني با هوشمندي و درايت ابعاد 
و زواي��اي گوناگون آن را را درك كرده اند و تالش مي كنند 
تا بازي را نه در زمين دلخواه ترامپ بلكه در محدوده اي كه 

منافع ملي كشورمان ايجاب مي كند؛ دنبال كنند. 
در ش��رايطي كه مجمع تشخيص طي روزهاي آينده بايد 
نظر نهايي خود را در خصوص اين لوايح اعالم كند؛ رييس 
كميس��يون امنيت ملي مجلس ده��م از اعضاي مجمع 
مي خواهد ك��ه فرآيند تصويب اين اليحه را نه بر اس��اس 
جهت گيري هاي سياسي و جناحي بلكه بر اساس منافع 

ملي كشور دنبال كنند.
فالحت پيشه با تاكيد بر اينكه تكليف لوايح پالرمو و CFT بايد 
در فضاي آرام و تخصصي تعيين شود، گفت: پرهيز از برخورد 

سياسي و منفي بافي ضروري است.
به گ��زارش خانه ملت، رييس كميس��يون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس دهم در مورد آخرين وضعيت 
لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار 
داشت: طبق آيين نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، س��ه ماه فرصت دارد تا در مورد طرح و لوايح ارجاعي 

نظر دهد، اين سه ماه قابل تمديد است.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
با بيان اين مطلب ادام��ه داد: در مورد اليحه پالرمو هم به 
پيشنهاد دولت و مجلس مهلت بررسي در مجمع تمديد شد.
فالحت پيشه تصريح كرد: در سال جديد منتظريم تا مجمع 
جلس��ه برگزار كند، در شرايط كنوني اين بررسي ها بطور 

كارشناسي و دقيق در حال انجام است؛ همه اعضاي مجمع 
هم مصمم به بررسي دقيق و تخصصي شدند بنابراين بايد 
منتظر برگزاري جلس��ه و تعيين تكليف نهايي اين لوايح 
باشيم. بنابراين دامن زدن به فضاهاي منفي عليه اين لوايح 
و برخورد سياسي با موضوع در شرايط كنوني به مصلحت 

كشور نيست.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
خاطرنشان كرد: جمهوري اسالمي از ديرباز در صف مقدم 
مبارزه با تروريسم بوده بنابراين بايد اجازه دهيم تا در فضاي 

آرام و تخصصي در مورد اين لوايح تصميم گيري شود.

   فض�اي منفي نس�بت به پالرمو و CFT ناش�ي از 
اقدامات امريكا است

نماينده مردم اسالم آباد غرب در مجلس يادآور شد: در زماني 
كه موضوع برجام مطرح و فضاي مساعد بين الملل شكل 
گرفت، موضوع FATF و قانون پولشويي و مبارزه با تامين 
مالي تروريسم مطرح شد. فالحت پيش��ه ادامه داد: اما در 
سال گذشته كه امريكا از برجام خارج شد و اروپايي ها كانال 
مالي INSTEX را برخالف وعده هاي داده شده راه اندازي 

كردند، شرايط و فضاي مخالفت با اين لوايح افزايش يافت.
وي يادآور شد: اين لوايح بايد در چارچوب كامال تخصصي 
م��ورد نظر و توجه قرار گيرد و از پرداختن به حواش��ي نيز 
جلوگيري شود.  نماينده مردم اسالم آباد غرب در مجلس 
اضافه كرد: اميدواريم مجمع تشخيص مصلحت نظام هر 
چه سريعتر اين جلسه را برگزار و تكليف لوايح را در فضاي 

تخصصي مشخص كند.

   مجمع تا زماني كه نسبت به لوايح FATFيقين 
حاصل نكند، رأي نخواهد داد

در همين خصوص عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
خصوص دو اليحه باقيمانده از لوايح FATF، گفت: مجمع، 
تا يقين حاصل نكند كه براي مصلحت بزرگ تر اين مفسده 

را بپذيرد، قطعا قانع نخواهد شد.
علي آقامحمدي در نخستين برنامه »چهل ۵۷« از شبكه 
شما، در پاسخ به اين سوال كه فضاي مجلس در حال حاضر 
نسبت به سال هاي اول انقالب چقدر فرق كرده است، اظهار 
داشت: در آن سال ها تمام وقت كار مي كرديم و سير تا پياز 

كار را انجام مي داديم و بده و بستان هم با كسي نداشتيم.

وي در بخش ديگري از اين برنامه با نقد رويكرد رسانه ملي 
گفت: من اگر االن در صدا و سيما بودم، جوان ها را بيشتر وارد 
تشكيالت مي كردم تا كار را اداره كنند. رسانه يك هويتي 
را ش��كل مي دهد، لذا مردم بايد با آن انس پيدا كنند و اين 

نيازمند، حضور جوان هاست.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در خصوص 
دو اليحه پالرمو و CFT و فش��ارهاي بيروني براي تصويب 
اظهار داشت: هركسي مي تواند اظهارنظر كند و جمع اعضاي 
مجمع نيز از اركان باالي نظام هستند كه مي توانند تشخيص 
دهند كه در هنگام مصلحت، امر مغاير شرع يا قانون اساسي 
تصويب ش��ود. وي گفت: درباره اصالح قوانين داخلي در 
خصوص مبارزه با پولشويي، قباًل كارها انجام شده و مجمع 
هم همراه بوده، اما اين دو كنوانس��يون از كنوانسيون هاي 

جهاني هستند و بعضاً اقدام بين المللي هم همراه آنها مي تواند 
باشد، لذا اگر يك سيستم بيروني داشته باشيم كه با شما 
خوب نيست و بعضاً توافق با شما را هم به هم مي زند، در چنين 
فضاي توحشي، خيلي بايد فكر شود كه آيا چيزي را بپذيريم 
يا نه. آقامحمدي تصريح كرد: مجمع، تا يقين حاصل نكند 
كه براي مصلحت بزرگ تر اين مفسده را بپذيرد، قطعاً قانع 
نخواهد شد. بحث هاي داخل مجمع نيز كاماًل كارشناسي 

است و هنوز ۹ نفر براي اظهارنظر زمان دارند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره نظر خودش 
نس��بت به اين لوايح گفت: من شخصًا جزو منتقدين اين 
لوايح بوده ام و در كميس��يون اقتصادي مجمع آثار منفي 
آن را بررس��ي كرده ايم، اما اين به معني مطلق كار نيست 
و بايد در صحن مجمع بح��ث كنيم. آقامحمدي در پايان 

خاطرنشان كرد: در حال حاضر در مجمع، آدم هايي كه به 
راحتي اين لوايح را رد كنند يا به راحتي تأييد كنند، نداريم و 

بايد بحث هاي كارشناسي انجام شود.
ب��ا عبور از اين اظهارنظرهاي متف��اوت نكته اي كه به نظر 
مي رسد در جريان بررسي لوايح مقابله با پولشويي بايد مورد 
توجه قرار بگيرد؛ اثري است كه تصويب يا عدم تصويب اين 
لوايح روي منافع بنيادين كشور بر جاي مي گذارد؛ درك 
اين منافع پايدار و اتخاذ بهترين تصميم مي تواند بخشي از 
مشكالت كشور را در زمينه مراودات مالي و ايجاد مناسبات 
ارتباطي سامان يافته تر با نهادهاي مالي بين المللي حل و 
فصل كند. نكته اي كه براي آگاهي از آن بايد همچنان منتظر 
بمانيم تا در نهايت نظر اعضاي مجمع تشخيص مصلحت 

بطور رسمي اعالم شود.

قطعنامهپايانيراهپيماييحمايتازسپاه:

سپاه معادالت دشمن را بر هم زده است
همزمان با حمايت عمومي مردم ايران از سپاه پاسداران 
ديروز راهپيمايي بزرگي در تهران در حمايت از نيروهاي 
سپاهي برگزار شد. شركت كنندگان در راهپيمايي حمايت 
از سپاه پاس��داران ضمن محكوميت اقدام امريكا تاكيد 
كردند: سپاه با تالش خود معادالت دشمن را برهم زده و 

ترامپ و تفاله هاي استكبار را عصباني كرده است.
به گزارش مهر، شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي طي 
قطعنامه اي در پايان راهپيمايي حمايت از سپاه پاسداران 
اقدام امريكا در قرار دادن س��پاه پاس��داران در ليس��ت 
گروه هاي تروريستي را به شدت محكوم كرد. در بخشي 
از قطعنامه آمده است: اقتدار و تأثيرگذاري سپاه در صيانت 
و پاسداري از انقالب اسالمي و امنيت كشور و نقش آفريني 
س��ربازان امام المس��لمين در عرصه هاي بين الملل و 
تحوالت منطقه اي، دشمنان قسم خورده اسالم و اين 
مرز و بوم را به استيصال و درماندگي كشانده و سردمداران 
تروريست پرور طاغوت اعظم، امريكاي خبيث اين شيطان 
بزرگ و مصداق بارز استكبار با البي گري صهيونيست ها 
در اقدامي سخيف و رذيالنه، سپاه پاسداران مقتدر انقالب 
اسالمي را در فهرست »سازمان هاي تروريستي خارجي« 
قرار داد؛ اقدام نابخردانه اي كه واكنش كوبنده قاطبه مردم 
شريف، تمامي گروه ها و مقامات ايران اسالمي و اغلب 

كشورهاي جهان را در پي داشت. در ادامه اين قطعنامه 
آمده اس��ت: اينك ما ش��ركت كنندگان در راهپيمايي 
ضدامريكايي- صهيونيستي با فرياد رسا و نداي ملكوتي  اهلل 
اكبر- خامنه اي رهبر و شعار كوبنده مرگ بر امريكا- مرگ 

بر اسراييل اعالم مي داريم: 

اول؛ س��پاه عزت آفرين پاسداران مولود انقالب اسالمي، 
برخاس��ته از متن مردم و مولفه قدرت نظ��ام با كارنامه 
درخشان ۴۰ ساله است كه با اس��تعانت از خداوند قادر 
متعال و جانفشاني در تمامي عرصه هاي مقابله مقتدرانه با 
توطئه معاندين و شكست مفتضحانه تروريست هاي تحت 

حمايت امريكاي خبيث، 8  س��ال دفاع مقدس، برخورد 
با ضدانقالب مزدور استكبار، دفاع جانانه از حريم حرم، 
سازندگي و خدمتگزاري بي منت و فداكارانه در خدمت 
اس��الم و مس��لمين بوده و اوراق زّريني را بر كتاب قطور 
افتخارات اين نهاد مردمي افزوده است. لذا تمامي مّلت 
8۰ ميليوني ايران خود را سپاهي قلمداد و هر نوع اقدام 
عليه سپاه را اقدام عليه مردم و منافع ملي دانسته و شديداً 

محكوم مي نمايد.
دوم؛ سردمداران كفرپيشه شيطان بزرگ امريكا با كارنامه 
س��ياه و جنايت هاي ضدبش��ري از جمله قتل عام مردم 
مظلوم يمن، نيجريه، بحرين، فلسطين، افغانستان، سوريه 
و عراق را مصداق اتمِّ تروريست دولتي و تروريست پروري 
دانسته و اتخاذ تدابير انقالبي قواي مقننه- مجريه و قضاييه 
و ديگر مسووالن نظام براي مقابله همه جانبه با اين دشمن 
بشريت و و اذناب زبون و ذّلت پيشه آن از جمله رژيم جعلي 

و خون آشام صهيونيستي و آل سعود خائن را خواهانيم.
در بند هاي بعدي اين قطعنامه تاكيد شده: سوم؛ دليل 
وحش��ت رژيم كودك كش صهيونيس��تي و عصبانيت 
ترامپ ابله از سپاه پاسداران همانا اقتدار، شكست ناپذيري 
و تأثيرگذاري اين س��ربازان دالور و جان بركف اس��الم 
در منطقه اس��ت. بنابراين افزايش بيش از پيش قدرت 

بازدارندگي نظام با اس��تفاده از همه ظرفيت ها و تقويت 
توانمندي و پشتيباني پيشرفت هاي تسليحاتي نيروهاي 
مسلح اعم از سپاه، ارتش و نيروي انتظامي را مطالبه جّدي 
مّلت از مسووالن دانسته و تحقق آن را خواهانيم. چهارم؛ 
تداوم حمايت همه جانبه از كش��ورها و ملت هاي تحت 
ستم قدرت هاي شيطاني استكباري- صهيونيستي را 
وظيفه ديني، انقالبي و انس��اني خود قلمداد و با هشدار 
قاطع نسبت به ماجراجويي هاي اخير امريكا و ولد نامشروع 
نظام سلطه، رژيم جعلي و غاصب صهيونيستي، تماميت 
ارضي فلسطين از جمله قدس شريف و جوالن متعلق به 
س��وريه را پاره تن اّمت اسالمي و جدايي ناپذير دانسته و 
هر نوع اقدام دش��منان اسالم و مسلمين در اين رابطه را 
غيرقانوني – مغاير موازين بين المللي و محكوم به شكست 

قطعي مي دانيم.
در بند پاياني آمده است: بيانيه مهم گام دوم انقالب را سند 
بي نظير در اختيار متفكران و انديشمندان براي پيشبرد 
اهداف انقالب اس��المي در عرصه هاي مختلف ۴۰ ساله 
دوم انقالب اسالمي دانسته كه اقدام جهادي آحاد مردم 
و مسووالن نظام براي تبيين واقع بينانه و عملياتي نمودن 
آن و جامه عمل پوشاندن به رونق واقعي توليد به عنوان 

شعار سال جاري را مصّرانه خواهانيم.

نامهاعتراضيظريفبه
شورايامنيتوگوترش

وزير امور خارجه كشورمان 
در نامه اي به دبيركل سازمان 
ملل و شوراي امنيت، نسبت 
به تصميم اخير واشنگتن 
عليه سپاه پاسداران اعتراض 
كرد. محمدج��واد ظريف 
هش��دار داد، امريكايي ها و 
چند دولت دست نشانده آنها تمامي مسووليت عواقب 
خطرناك اين ماجراجويي را برعهده خواهند داش��ت. 
محمدجواد ظريف در نامه خود خطاب به آنتونيو گوترش 
و ش��وراي امنيت كه توس��ط صدا و سيما منتشر شده 
آورده است: »مي خواهم توجه شما را به اقدام بي سابقه، 
غيرقانون��ي و خطرناك دولت بي قان��ون فعلي اياالت 
متحده امريكا در قراردادن س��پاه پاسداران، شاخه اي 
رسمي از نيروهاي مسلح ايران، در فهرست به اصطالح 
»سازمان هاي تروريستي خارجي« جلب نمايم.« وزير 
خارجه كش��ورمان در ادامه تاكيد ك��رد: »ايران ضمن 
محكوميت شديد اين اقدام بي اساس و تحريك آميز، آن 
را اقدامي خصمانه عليه ايران و خطر عمده اي براي صلح 
و امنيت منطقه اي و بين المللي مي داند. اين حركت كه 
قباًل هيچگاه سابقه نداشته است حتي براي رژيم اياالت 
متحده كه پي��ش از اين تحريم ها و اقدام هاي يكجانبه 
غيرقانوني زيادي صورت داده بود، نقض آش��كار اصول 
مسلم حقوق بين الملل و منشور ملل متحد از جمله اصل 

برابري حاكميت دولت ها است.«

حلمشكالتسيلخوزستان
نيازمندمشاركتعمومملتاست
يكي از مراجع تقليد با صدور 
بيانيه اي ضم��ن تاكيد بر 
مشاركت آحاد مردم براي 
حل مش��كالت پيش آمده 
در نتيجه س��يل به ويژه در 
استان خوزستان اعالم كرد: 
مشكالت سيل اخير در همه 
نقاط كش��ور از جمله خوزستان بدون همكاري عموم 
مردم و حتي ايرانياني كه در خارج زندگي مي كنند ميسر 
نيست. به گزارش برنا، در بيانيه صادر شده از سوي آيت اهلل 
مكارم شيرازي آمده است: استان خوزستان از بهترين 
استان هاي كش��ور و مردم آن از بهترين هموطنان ما 
هستند آنها بسيار خونگرم و مهربان و مجاهدند و شهيدان 
فراواني كه در جنگ تحميلي نثار كشور و نظام كردند 
بهترين دليل بر عالقه آنها به نظام و كشور است. در اين 
بيانيه آمده است: به همين دليل سيل اخير كه مشكالت 
فراواني براي اين عزيزان فراهم س��اخته براي ما بسيار 
دردناك است. بارها گفته ايم حل مشكالت سيل اخير در 
همه نقاط كشور از جمله خوزستان بدون همكاري عموم 
مردم و حتي ايرانياني كه در خارج زندگي مي كنند ميسر 
نيست، هرچند خدمات دولت و سپاه و ارتش جمهوري 
اسالمي و ساير نهادها بسيار با ارزش بوده است. در بيانيه 
اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد: اينجانب ضمن كمك 
ناچيزي در دو مرحله 3۵۰ ميليون تومان از طريق هالل 

احمر و كميته امداد به اين برنامه كمك كردم .

فشارهايبيرونيباعث
انسجامدرونيميشود

يك عضو ش��وراي مركزي 
حزب اعتماد ملي تاكيد كرد: 
آن منابع و مراكزي كه مانع 
از تحقق اراده ملت مي شوند 
بايد از سر راه ملت برداشته 
ش��وند تا مردم اميد واقعي 
به اجراي منويات خود پيدا 
كنند. محمدص��ادق جوادي حصار در گفت وگو با ايلنا 
درباره اينكه در اين ش��رايط اقتصادي چگونه مي توان 
اعتماد عمومي جامعه را حفظ كرد؟ گفت: به نظر من 
بزرگ ترين عامل اطمينان آفرين در مناسبات داخلي و 
بين المللي اعتماد كامل بين دولت ملت است كه اگر اين 
مهم وجود داشته باشد فشاري كه از جانب امريكايي ها 
بر اثر خروج از برجام به ايران وارد مي شود مي تواند باعث 
انسجام ملي شود و مردم را هم با يكديگر متحدتر كند.  

وي ادامه داد: در انسجام ملي است كه مردم مثال مي توانند 
اوراق قرض��ه مثل همان چيزي ك��ه در دولت مصدق 
خريدند را خريداري كنند و مي توانند خريد هاي خارجي 
خود را كم كنند تا دولت مجبور نباشد براي جبران ارز 
تحت فشار قرار بگيرد يا به خارجي ها باج دهد. اين فعال 
سياسي اصالح طلب اظهار داشت: آن منابع و مراكزي 
كه مانع از تحقق اراده ملت مي شوند بايد از سر راه ملت 
برداشته شوند تا مردم اميد واقعي به اجراي منويات خود 
پيدا كنند. ما برنامه مصوب مي كنيم ولي قدرت اجراي 

آن را نداريم.

احمقهانميدانندهمهايران
سپاهاست

خطيب نماز جمعه اين هفته 
تهران در واكن��ش به اقدام 
امريكا عليه سپاه، تاكيد كرد: 
احمق ها نمي دانند همه ايران 
سپاه است. به گزارش ايسنا، 
آي��ت اهلل موحدي كرماني 
در خطبه هاي نماز جمعه 
عبادي- سياسي اين هفته تهران با اشاره به تصميم هفته 
گذش��ته ترامپ در خصوص قرار دادن سپاه در ليست 
گروه هاي تروريستي گفت: اين اقدام با همه اصول، قواعد 
و قوانين بين المللي مغايرت دارد. اينكه نهاد حكومتي 
و نيروي نظامي به عن��وان يكي از اركان حكومتي يك 
كشور به عنوان يك گروه تروريستي محسوب شود. من 
نمي دانم اين ترامپ احمق اصال چه فكري مي كند؟ چه 
بلد است، اصال چه مي فهمد كه چه مي كند؟ مگر مي شود. 
بسياري از كشورهاي دنيا اين اقدام امريكا را زير سوال 
برده و آن را موجب پيچيده تر ش��دن اوضاع خاورميانه 
دانسته اند. حتي بعضي از تحليلگران امريكايي از آن تحت 
عنوان اقدامي خطرناك كه جان سربازان امريكايي را به 
مخاطره مي اندازد ياد كردند خودشان مي فهمند اين 
امر احماقانه است اما اين ترامپ اصال چيزي نمي فهمد. 
موحدي كرمان��ي خطاب به ترامپ، تاكي��د كرد: آقاي 
ترامپ! بيچاره تو هنوز سپاه را نشناخته اي. سپاه همچون 
كوه و جبل راس��خ ايستاده و دس��تاوردهاي انقالب را 

حفظ مي كند. 

ايرانميتواندازامريكا
شكايتكند

ه  دس��تگا س��خنگوي 
ديپلماسي روس��يه اعالم 
كرد كه اي��ران مي تواند از 
امريكا به خاطر اقدام هاي 
اين كش��ور عليه تهران به 
دادگاه ه��اي بين الملل��ي 
شكايت كند. ماريا زاخارووا 
در جلسه پرسش و پاس��خ به خبرنگاران، در واكنش 
به پرس��ش ايرنا در خصوص نظر روسيه در خصوص 
اقدام امريكا در خصوص سپاه و اينكه آيا دورنمايي براي 
شكايت ايران عليه امريكا به دادگاه جنايي بين المللي به 
خاطر سرنگون كردن هواپيماي ايرباس 3۰۰ ايران اير 
مي بينيد؟ گفت: ش��ما سه سوال پرسيديد اول اينكه 
آيا تروريست شناختن سپاه پاسداران از سوي امريكا 
بي اساس است، بله از نظر ما بي اساس است و من موضع 
روسيه را اعالم كردم. وي ادامه داد: يكي از اجزاي رويكرد 
دولت امريكا عليه ايران، سياه نمايي اين كشور است و 
اقدامات اين كشور براي چنين هدفي محاسبه شده 
است تا از بخش هاي كوچك يك تصوير واحد درست 
كند كه ايران در همه عرصه ها بد است و هر روز شاهد 
هستيم كه اتهامات جديدي از طرف امريكا به ايران زده 
مي شود. زاخارووا افزود: سپس شما سوال كرديد كه آيا 
امكان شكايت به دادگاه جنايي بين المللي وجود دارد؟؛ 
تهران بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا قصد دارد و 

چطور مي خواهد اقدام كند.

 Sat. Apr13. 2019   شنبه   24 فروردين 1398   7 شعبان 1440  سال پنجم    شماره   1353 

چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

بررسي طرح مديريت تعارض منافع

»تعادل «تاثير سياست هاي جديد پولي را بررسي مي كند

مجلس به دنبال مقابله حداكثري با سوءاستفاده مديران است

كاهش نرخ سود بانكي راهكار برگزيده براي رونق اقتصاد

نمايندگان مجلس با ارايه طرحي به هيات رييسه خواهان 
برخورد با مديران و مسووالني شدند كه از جايگاه دولتي 
خود منافع شخصي مي برند. اين طرح كه به عنوان طرح 
»مديريت تعارض منافع« مطرح شده، قصد دارد تا هزينه 
چنين اقداماتي را براي مسووالن باال ببرد و سازمان اداري 
و اس��تخدامي را هم موظف به ايجاد س��امانه اي در اين 
رابطه كرده است. براساس اين طرح نمايندگان مجلس، 
مش��موالن متخلف اين طرح به دو تا پنج سال انفصال از 

خدمت محكوم خواهند شد.
به گزارش »تعادل«، طرح مديري��ت تعارض منافع، نام 
طرحي اس��ت كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در 
تاريخ 20 اسفندماه سال گذش��ته آن را به هيات رييسه 
مجلس ارايه دادند. هدف نمايندگان از ارايه اين طرح، مقابله 
با سوءاستفاده هايي است كه امكان دارد بستگان مديران 
و مسووالن از سمت يكي از خويشان خود به دست آورند. 
در يادداشتي كه يكي از نمايندگان ارايه دهنده به هيات 
رييسه در مورد ضرورت اين طرح نوشته آمده است: »يكي از 
مشكالتي كه اين روزها در كشور شاهد آن هستيم استفاده 
افراد از رانت هاي حضور اقوام و خويشاوندان در پست ها و 
مناصب است كه تعارض منافع در آن وجود دارد. در اين 
طرح سعي شده موضوع تعارض منافع در كشور مديريت 

و رفع شود.«
براساس اين طرح، تعارض منافع عبارت است از موقعيتي 
كه منافع شخصي مشموالن اين قانون با انجام بي طرفانه 
و بدون تبعي��ض وظايف حرفه اي و اختيارات قانوني آنها 
دچار تعارض شود. وظايف حرفه اي آن دسته از وظايفي 
است كه قانون براي پست سازماني اشخاص تعيين نموده 
يا به موجب حكم يا قرارداد يا اقتضائات ش��غلي وظايفي 
براي وي پيش بيني شده است و در مقابل كليه اقد امات 
و تدابيري اداري، نظارتي، قضايي و شبه قضايي الزم براي 
پيش گيري از ترجيح منافع ش��خصي به منافع عمومي 
مديريت تعارض منافع نام گذاري ش��ده است.منظور از 
منافع ش��خصي آن دسته از منافعي است اعم از بالفعل و 
بالقوه، مالي يا غير مالي كه عمدتا عايد يك شخص، بستگان، 
شركا يا نمايندگان او مي شود.  منظور از بستگان در اين 
طرح، كليه افراد داراي قرابت نسبي يا سببي از هر يك از 
طبقات سه گانه تا درجه دوم با اشخاص مشمول اين قانون 
داراي قرابت نسبي يا سببي از طبقات اول و دوم تا درجه 
دوم با برادر و خواهر يا با عروس و داماد اشخاص مشمول 
اين قانون است. الزم به ذكر است فرزند خوانده هم از نظر 
قرابت در حكم فرزند محسوب مي شود. نهادهاي عمومي 
نيز به معناي موسسات، سازمان ها و نهادهاي وابسته به 
دولت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاي آن و 
همچنين موسسات خصوصي حرفه اي عهده دار خدمات 
عمومي اس��ت. نوع اول اين نهادهاي عمومي عبارتند از: 
قواي مقننه، قضاييه و مجريه اعم از وزارتخانه ها، موسسات، 
دانشگاه ها و ش��ركت هاي دولتي، موسسات و نهادهاي 
عمومي غير دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، 
بانك ها و موسس��ات اعتباري دولتي، شركت هاي بيمه 
دولتي و همچنين دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها 

مستلزم ذكر يا تصريح نام است؛ اعم از اينكه قانون خاص 
خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير 
وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، 
شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع، سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان توسعه و نوسازي 
صنايع معدني، بانك مركزي، سازمان صدا و سيما و تمامي 

موسسات و شركت هاي تابعه يا وابسته به آنها مي شود. 
نوع دوم اين دست از ش��ركت ها كليه واحدهاي زيرنظر 
مقام رهبري اعم از نظامي و غير نظامي و توليت استان هاي 
مقدس و موقوفات و بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي و 
موسسات و شركت هاي ولسته به آنها است. نوع سوم نيز 
مجموع شوراهاي اسالمي شهر و روستا، بخش، شهرستان، 
استان و شوراي عالي استان ها را در بر مي گيرد. نوع چهار 
عبارت است از: مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي 
نگهبان، شوراهاي عالي نظير شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي فضاي مجازي است.  
اشخاص مشمول اين قانون، كليه افرادي را در بر مي گيرد 
كه به هر نحو رييس، مدير، مسوول يا مقام هم تراز آنها در 
نهادهاي عمومي نوع اول و دوم هستند. عالوه بر اين كليه 
اعضاي نهادهاي عمومي نوع سوم و چهارم و كليه اشخاصي 
كه به هر نحو رييس، مدير، مسوول يا مقام هم تراز آن عضو 
هر نوع از هيات هاي مديريتي و تصميم گيري در نهادهاي 

عمومي نوع پنج باشند. 

    مجري طرح، سازمان بازرسي
مس��ووليت اجراي اين قانون و نظارت بر حسن اجراي 
آن هم بر عهده س��ازمان بازرسي كل كش��ور قرار دارد. 
س��ازمان بازرسي مكلف است س��االنه گزارش جامعي 
در خصوص ارزيابي موقعيت هاي ساختاري موجود در 
نهادهاي عمومي كه موجب ايجاد تعارض منافع شخصي 
مش��موالن با انجام بي طرفانه و ب��دون تبعيض وظايف 
حرفه اي و اختيارات قانوني آنها مي ش��ود تهيه نموده و 
ضمن ارايه به عالي ترين مقام نهاد مذكور و روساي قوا، آن 
را در دسترس عموم قرار دهد. در مقابل عالي ترين مقام 
هريك از نهادهاي عمومي موظف است ترتيباتي اعم از 
دستور العمل و بخشنامه جهت مديريت و حتي المقدور 
رفع موقعيت هاي تعارض منافع ساختاري اتخاذ نموده و 

شرح آن را به سازمان بازرسي كل كشور گزارش نمايد.

    كليه نهادها موظف به همكاري هستند
سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است حداكثر 
ش��ش ماه پس از تصويب اين قانون سامانه جامع منافع 
مشتمل بر اطالعات الزم را راه اندازي نمايد در آن فهرست 
هر گونه درآمدها، دريافتي و مزاياي مشموالن اين قانون 
را قرار دهد. همچنين فهرست مشخصات سجلي، تابعيت، 
مدارج تحصيلي، مسووليت ها و احكام سرپرستي را قرار 
دهد. عالوه بر اين فهرست كليه دارايي هاي مشمولين و 

عضويت و فعاليت در احزاب سياسي را ذكر كند. 
عالوه بر اين كلي��ه نهادهاي عمومي مكلف خواهند بود 
در راستاي اجراي مفاد اين قانون همكاري الزم را انجام 

دهند. س��ازمان اداري اس��تخدامي موظف است ضمن 
نظ��ارت بر فرايند درج اطالعات مذكور در س��امانه طي 
دوره هاي ساالنه گزارشي مبني بر وضعيت موجود سامانه 
ارايه دهد. تمامي مشمولين اين قانون نسبت به تكميل و 
صحت اطالعات مندرج در سامانه پس از يك ماه از شروع 
كار س��امانه مسوول هس��تند و بايد اطالعات خود را در 
اين سامانه طي دوره هاي شش ماهه به روز رساني كنند. 
درج كامل اطالعات و به روز رس��اني آن توسط هر يك از 
مشمولين اين قانون شرط تصدي پست خواهد بود و در 
صورت كش��ف هرگونه تخطي متخلف به انفصال شش 
ماه تا دو سال محكوم مي شود. چنانچه شخصي با داشتن 
داليل معقول و متعارف وقوع تخلف از هر يك از مقررات 
مذكور در اين قانون يا موقعيت تعارض منافع را كه كتمان 
شده در هر يك از اشخص موضوع اين قانون مالحظه كرد، 
مي تواند ضمن گزارش دهي به مرجع قانون ذي ربط آن 
را در سامانه جامع منافع ثبت كند. گزارش دهنده در برابر 
هر گونه اقدام تنبيهي يا تالفي جويانه مرتبط با اين اقدام 
نظير اخراج يا تعليق از كار، محروم شدن از ارتقاي شغلي، 
تنزل رتبه گروه، معرفي به كارگزيني به عنوان فرد مازاد بر 
احتياج، مزاحمت، رفتارهاي تبعيض آميز و ارعاب و تهديد 
به يكي از موارد مذكور حمايت خواهد شد. اين حمايت ها 
در مورد اعضاي خانواده او نيز اعمال مي ش��ود. شخصي 
كه به صورت مباشرت يا با واسطه اقدامات مذكور را عليه 
گزارش دهنده يا وابستگان او مرتكب مي شود به مجازات 

انفصال 6 ماه تا دو سال محكوم مي شود. 

    اشتغال همزمان ممنوع مي شود
كليه مش��مولين اين قانون در ص��ورت مواجهه با يكي 
از مصادي��ق تع��ارض منافع در جلس��ات و فرايندهاي 
تصميم گي��ري موظفند حس��ب مورد از ش��ركت در 
جلس��ه يا راي گيري يا تاثيرگذاري به هر نحو در فرايند 
تصميم گيري امتناع كنند و درص��ورت اثبات هرگونه 
تخلف به انفصال دو تا پنج سال از خدمت و جزاي نقدي 
به يك تا دو براب��ر ارزش ريالي تصميم متخذه محكوم 
خواهند شد. كليه اشخص حقوقي كه اشخاص مشمول 
اين قانون در جلسات آنها شركت مي كنند بايد ترتيبي 
اتخاذ كنند كه قبل از برگزاري هر جلسه وضعيت تعارض 
منافع شركت كنندگان معلوم شود و امتناع يك يا چند 
شخص از شركت در جلسه به دليل وجود تعارض منافع 
به گونه اي نباشد كه موجب تعطيلي جلسه شود يا جلسه 
را از اكثريت بياندازد. شركت هايي كه مشمول اين قانون 
يا بستگان ايشان در آنها سهامدار هستند يا مسووليت 
مديرعاملي، عضويت در هيات مديريت يا هيات نظارت، 
هيات موسس، بازرسي، حسابرسي، مشاوره و نمايندگان 
ش��ركت را برعهده دارند، نمي توانند طرف ق��رارداد با 
نهادهاي عمومي كه اش��خاص مشمول در آنها اشتغال 
دارند و به هر نحو در فرايند انعقاد قرارداد تاثيرگذار باشند، 
قرار گيرند. در صورت تخلف از مقررات اين ماده )ماده 15( 
عالوه بر دو تا پنج سال انفصال از خدمت به جزاي نقدي 
از يك تا دو برابر ارزش ريالي آن قرارداد محكوم مي شوند.  
هيچ يك از مش��موالن اين قانون نمي توانند همزمان با 

اش��تغال در يكي از نهادهاي عمومي، به هر نوع اشتغال 
در ديگر نهاده��اي عمومي يا حصوصي مرتبط با حوزه 
كاري از جمله قراردادي، پاره وقت، پروژه اي، تمام وقت، 
عضويت در هيات مديره و... مبادرت ورزد. از سوي ديگر 
افراد مشمول اين قانون بايد ظرف سه ماه از تصويب اين 
قانون ضمن استعفا از شغل عمومي خود يا توقف اشتغال 
خصوصي يا عمومي ثانويه، اين موضوع را در سامانه جامع 

منافع ثبت نمايند. 
همچنين تابعيت مضاعف اشخاص مشمول اين قانون 
به هر نحو ممنوع بوده و مشمولين 6 ماه پس از تصويب 
اين قانون موظف به ترك تابعيت مضاعف و اعالم آن در 
سامانه جامع هستند. متخلفين از حكم به انفصال دايم 
محكوم خواهند شد. وزارت اطالعات با همكاري وزارت 
امور خارجه مكلف است حداكثر 6 ماه پس از تصويب اين 
قانون تابعيت مضاعف مش��مولين اين قانون را كشف و 
مراتب را ضمن درج در سامانه به عالي ترين مقام دستگاه 
متبوع گزارش دهد. پذيرش يا دريافت هرگونه هديه اي 
كه در ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با وظايف و اختيارات 
قانوني مشمولين اين قانون به شمار مي رود، ممنوع بوده و 
در صورت احراز تخلف عالوه بر ضبط هديه به نفع دولت، 
متخلف به دو تا پنج سال انفصال از خدمت و جزاي نقدي 

از يك تا دو برابر ارزش ريالي آن محكوم مي شود. 
در صورت نقش هر يك از موارد قانون توسط مشموالن 
مجازات انفصال 6 ماه تا دو سال پيش بيني مي شود. اين 

امر مانع از رسيدگي موضوع در مراجع قضايي نيست.

گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي|
خبرهايي كه از مس��ووالن كش��ور به گوش مي رسد، 
حكايت از تغيير رويكردي و پايه اي در سياست هاي نرخ 
سود مي كند. درست است كه كاهش نرخ سود همواره به 
عنوان يك هدف اصلي در افواه سياستمداران اقتصادي 
كش��ور مي چرخيد، اما نداشتن راهكار عملياتي اي يا 
انتخاب مسيرهاي نادرس��ت در اين زمينه باعث دور 
باطلي مي شد كه در آن افزايش نرخ سود و تورم يكديگر 
را تقويت مي كرند. حاال بار ديگر نماينده هاي مجلس از 
ارايه طرحي براي كاهش نرخ سود بانكي سخن گفته اند، 
سخناني كه در روزهاي گذشته نيز عبدالناصر همتي، 

رييس بانك مركزي به نحوي آن را تاييد كرده است.

    سه طرح مجلس براي رونق توليد
به گزارش »تعادل« رييس كل بانك مركزي اخيرا اعالم 
كرده برنامه مهمي كه امسال حتما اجرا خواهيم كرد 
سياست هاي بازار باز است، يعني نرخ سود را در كانالي 
تعيين كنيم و اجازه دهيم بانك ه��ا در آن كانال، نرخ 

سود را تنظيم كنند. 
از س��وي ديگر محمدرضا منصوري عضو كميسيون 
صنايع و معادن مجلس از تدوين طرحي براي كاهش 
سود تسهيالت و س��پرده هاي بانكي خبر داده و گفته 
است: در صورتي كه نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند 
انقالب عظيمي در تولي��د رخ مي دهد، در حال حاضر 
بانك ها روزانه يك هزار ميليارد تومان سود پول به مردم 
پرداخت مي كنند كه با طرح مذكور سود پول كاهش 
پيدا مي كند، در نتيجه انگيزه مردم براي سرمايه گذاري 

در توليد و صنعت افزايش پيدا مي كند.
وي با بيان اينكه تسهيالت بانكي با سود 1۸ درصد كمر 
توليدكننده را شكسته است، گفته: نقدينگي در جامعه 

بايد با اخذ تدابير ويژه به سمت توليد سوق داده شود.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه تحريم 
مي توان��د به فرصتي براي تقوي��ت توليد ملي تبديل 
شود، خاطرنش��ان كرده اس��ت: نرخ سود تسهيالت 
بانكي 1۸درصد، سرعت رشد توليد را كاهش مي دهد، 
بنابراين بايد با برنامه اي مدون مانند س��اير كشورها از 
تورم جلوگيري كرده و پس از ثابت كردن نرخ ارز حجم 

صادرات و واردات را كنترل و مشخص كرد.
اين نماينده مجلس به 3 برنامه  اصلي اي كه مي تواند 
زمينه رونق توليد در كش��ور را فراهم كند اشاره كرده 
اس��ت. به گفته منصوري جلوگيري از قاچاق، كاهش 
واردات و تأمين تسهيالت ارزان قيمت براي واحدهاي 

توليدي مي توان زمينه رونق توليد را فراهم كرد.

اين براي اولين بار نيست كه كاهش نرخ سود تسهيالت 
بانكي در اقتصاد كش��ور تبديل به ي��ك معضل براي 

توليدكننده ها شده است. 
درواقع در اقتص��اد بخش عمده يي از هزينه هاي تمام 
ش��ده كاالهاي توليدي صنعت��ي را هزينه هاي مالي 
)هزينه پرداخت س��ود تس��هيالت دريافتي بانك ها( 
تشكيل داده و در صورت كاهش نرخ سود تسهيالت، 
هزينه تمام شده و به تبع قيمت نهايي كاالي توليدي 
پايين مي آيد و اين موضوع عالوه بر گس��ترش رقابت 
براي واحدهاي توليدي و صنعتي، موجب ارزان تر شدن 

كاالبراي مصرف كننده نيز خواهد شد.
لذا اين موضوع همواره به عن��وان يك عامل محوري 
مابين دو طرف ذي نفع در بخش هاي توليدي و مالي 
موجد تقابل ها و دعواها بوده و هميش��ه به عنوان يك 
چالش جدي بين دول��ت، بانك مركزي، متخصصان 
مال��ي و اقتصادي، صاحب��ان صنع��ت و به طور كلي 
دس��ت اندركاران فعال اقتصادي كشور مطرح است. 
اين اهميت از آنجا ناشي مي شود كه تعيين نرخ سود 
)بهره در نظام بانك��داري متعارف( يكي از اصلي ترين 
شاخص هاي جهت دهي به نظام اقتصادي به ويژه در 
كشور هايي است كه عمده بار اقتصاد بر دوش بازار پول 

و نه بازار سرمايه است.  
فعاالن در بخش توليدي اقتصاد براي ايجاد، گسترش 
و هزينه هاي در گردش خود نيازمند تسهيالت بخش 
مالي هستند، اما تنها زماني دريافت اين تسهيالت را 
منطقي مي دانند كه نرخ بهره آن از نرخ بازده توليدشان 
بيش��تر نباش��د. در مقابل هم بخش مال��ي هم براي 

جلوگيري از ضرر بايد نرخ سود وام دهي خود را از تورم 
باالتر ببرند. 

در رابطه با ارتباط نرخ تورم و نرخ س��ود تس��هيالت و 
سپرده هاي بانكي و لزوم ماندن يك حاشيه سود براي 
هر كدام از سپرده گذاران و بانك تسهيالت دهنده نسبت 
به نرخ تورم، تاكنون توليدات علمي و رسانه اي زيادي 
شده است. در اينجا تنها به شرايط و امكانات حال حاضر 

اقتصاد براي كاهش نرخ سود اشاره مي شود.
همانطور كه گفته شد براي كاهش نرخ سود ابتدا الزم 
اس��ت نرخ تورم كاهش يابد، اما در اين خصوص يك 
چالش عظيم وجود دارد. كاهش نرخ تورم مس��تلزم 
كنترل حجم عظيم نقدينگي اي است كه قبال در اقتصاد 
توليد ش��ده اس��ت. اين ميزان نقدينگي كه نهادهاي 
رس��مي آن را باالي 1700 هزار ميليارد تومان اعالم 
كرده اند، به هر بازاري رسوخ كند عاملي براي طغيان 
قيمت ها خواهند شد. به فرض اينكه نرخ سود بانكي را 
همين فردا به صورت دستوري كاهش دهند، پول ها 
از بانك ها خارج و به س��مت بازارهاي موازي حركت 
مي كنند. البته در اين زمينه پيچيدگي ها و امااگرهاي 
زيادي هم وجود دارد كه در اين گزارش به آنها اش��اره 

خواهيم كرد.
موضوع مهم اين است كه يكي از عوامل موثر بر كاهش 
نرخ تورم، افزايش نرخ سودبانكي است.از سوي ديگر 
افزايش نرخ سود بانكي هم به نوبه خود موجب افزايش 
نقدينگي و بالطبع افزايش تورم خواهد شد. رييس كل 
بانك مركزي اخيرا در اين زمينه گفته بود: »هم اكنون 
عمده دليل رش��د نقدينگي سود س��پرده ها و ضريب 

فزاينده است و بايد آن را )اين دو متغير را( كاهش دهيم 
و پايه پولي را زياد كنيم، چون پول در دست مردم كم 
است. اگر بتوانيم اين تغيير را بدهيم، مي توانيم براي 
رونق توليد از آن اس��تفاده كنيم. بنابراين يك برنامه 

خوبي داريم.«

    تغيير سياست بانك مركزي
نكت��ه قابل توجه اين اس��ت بدانيم كه قب��ال دولت از 
تركيب نقدينگي اي حمايت مي كرد كه در آن ضريب 
فزاينده عامل اصلي رشد نقدينگي بود و تركيب مزبور 
را نقدينگي سالم ناميده بودند. حاال ولي رشد نقدينگي 
نابرابر و تورم منتج شده از آن به گونه اي بوده كه همتي 
در اولين نشست سال 9۸ از تغيير در تركيب نقدينگي 
صحبت كرده است. به هر روي افزايش نرخ سود و تورم 
يك دور باطل و همواره تشديديافته است كه بدون يك 

تصميم گيري جامع و علمي پابرجا باقي خواهد ماند. 
راه حل هايي كه تاكنون ب��راي خروج از اين دايره ارايه 
ش��ده اس��ت، عمدتا منبعث از نگاه ها و رويكردهاي 
اقتصادي مختلفي است كه هركدام بسته هاي هنجاري 
خود را پيشنهاد مي كنند. تئوري هاي بازار آزاد هميشه 
سياست گذاران را از تعيين نرخ سود به صورت دستوري 

شديدا برحذر مي كنند. 
اينها معتقدند كه نرخ هاي دستوري عامل به هم ريختن 
بازارها هستند و از همين رو نرخ حقيقي كه برآيندي 
از نيروه��اي بازارهاي رقابتي اس��ت، مي تواند عاملي 
در تعادل بخش��ي در بازارها باش��د. البت��ه بايد به اين 
موضوع هم اشاره كرد كه رقابت بانك ها در ايران بر سر 
سپرده گيري بيشتر باعث افزايش نرخ سود به باالي 40 
درصد و عاملي در شكل گيري زيان هاي گسترده براي 

خود بانك ها شد. 
راه حل ديگري هم وجود دارد كه مي گويد بايد بر اساس 
ساختار نقدينگي تصميم گيري ش��ود. بر اساس اين 
رويكرد بيشتر نقدينگي اي موجود در اقتصاد در دست 
تعداد معدودي قرار دارد ك��ه اين امر كنترل بر آنها را 

امكان پذيرتر كرده است. 
از نظر كارشناس��ان سياس��ت درس��ت اين است كه 
سياس��ت گذاري هاي پولي با نگاه به اكثريت جامعه 
طراحي شود نه اقليت محدودي از آنها. بطور كاربردي 
گفته شده كه سياست كاهش نرخ س��ود جلو برود و 
همراه با آن از طريق ماليات ب��ر بازارهاي مالي ديگر، 

هجوم نقدينگي به آنها كنترل شود. 
تاكنون بخشي از رش��د نقدينگي از طريق سودهاي 
سپرده بوده است؛ پول هايي كه كمكي به رونق اقتصادي 

نكرده و انتظارات تورمي را افزايش داده است. بر اساس 
گفته هايي كه رييس كل بانك مركزي اخيرا در ابتداي 
امسال انجام داده است، به نظر مي رسد كه سياست اين 
بانك متكي بر اين رويكرد باشد. همتي گفته است: بايد 
تالش كرد كه ضمن كاهش ميانگين س��ود سپرده ها 
و هزينه هاي موجود بانك ها، اضافه برداش��ت بانك ها 
كاهش يابد و در مقابل نقدينگي از محل پايه پولي به 
شكلي رشد كند كه باعث تزريق پول جديد به توليد و 
اقتصاد شده و عامل رونق و رشد اقتصاد باشد. زيرا روش 
رشد فعلي نقدينگي باعث رشد توليد و رونق نمي شود. 
وي ادامه داده است: اينكه گفته مي شود نقدينگي بايد 
هدايت شود به سادگي امكان پذير نيست زيرا نقدينگي 
عمال در حساب سپرده هاي مردم، دارايي و شركت داري 
بانك ها وساير شركت ها متمركز شده و گردش ندارد و 
لذا بايد مكانيزم مناسبي براي هدايت نقدينگي تعريف 
كرد كه باعث رشد توليد و رونق اقتصاد شود. رييس كل 
بانك مركزي گفته است: دارايي بانك ها بايد فروخته 
شده و معوقات آنها وصول شود اما نكته اصلي آن است 
كه نقدينگي را نمي توان هدايت كرد و مثل مهمان به او 

گفت اينجا برو و آنجا برو.
در حال حاضر نرخ تورم در اقتصاد كشور به 30 درصد 
نزديك ش��ده اس��ت. از همين رو اگر سياست گذاران 
بخواهند رويه هاي سابق را در پيش بگيرند و نرخ سود 
بانكي را تابعي از تورم درنظر بگيرند، بايد نرخ سود بانكي 
به باالي 30 درصد برسد؛ موضوعي كه همواره به دليل 
نگراني از خروج سپرده ها از بانك ها و تبديل شبه پول به 
پول تورمي، در اقتصاد ايران تجربه شده است و درنهايت 
به همان دور باطل گرفتار شده است. به نظر مي رسد 
با توجه به گفته هايي كه همتي در سال جديد درباره 
رشد نقدينگي حاصل از سودسپرده هاي بانكي و تغيير 
تركيب نقدينگي عنوان كرده اس��ت، سياست بانك 

مركزي اين بار شكل ديگري خواهد داشت. 
 با توجه به اينكه بانك مركزي بستر قانوني به كارگيري 
ابزار عمليات بازار در سال 9۸ را در اختيار دارد و مي تواند 
با اين ابزار نرخ س��ود و حجم نقدينگ��ي را منقبض و 
منبس��ط كند، تزريق پاي��ه پولي از كانال��ي خارج از 
چارچوب سود سپرده و اضافه برداشت بانك ها، عالوه 
بر فراهم ش��دن زمينه كاهش نرخ سود بانكي و ايجاد 
تقاضاي موثر در اقتصاد، آن قاعده اي كه خواس��ته يا 
ناخواسته در نظام بانكي به وجود آمده بود و مي رفت، تا 
بانك ها و نظام اقتصادي كشور را با چالش هاي اساسي 
و جبران ناپذيري مواجه كند را بر هم بزند و بازار پول و 

سياست هاي پولي را در به مسير منطقي هدايت كند.
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۵۰۰ ميليارد تومان به مناطق 
سيل زده اختصاص يافته است

ايسنا| گرچه هنوز وضعيت نهايي خسارات وارده 
به مناطق سيل زده مش��خص نيست و منابع الزم و 
محل آن براي پرداخت هزينه هاي پيش آمده معين 
نشده است، اما تاكنون دستور پرداخت بيش از 500 
ميليارد تومان تنخواه براي تامين هزينه هاي اوليه آن 
صادر شده است. سيل اخير در مناطق مختلف كشور 
هزينه هاي سنگيني را با خود به همراه داشته و با وجود 
برآوردهاي��ي كه در رابطه با آن وج��ود دارد و برخي 
نمايندگان ارقامي تا 30 هزار ميليارد تومان را هم اعالم 
كرده اند، دولت رقم مش��خصي براي آن هنوز اعالم 
نكرده و گفته كه با توجه به اينكه همچنان خسارت ها 
در حال وقوع است، پيش بيني دقيقي وجود ندارد. از 
اين رو تا نهايي شدن آمار و ارقام مربوط به هزينه هاي 
س��يل و پرداخت هاي آن دولت مبالغ��ي را در قالب 
تنخواه در اختيار دس��تگاه هاي مربوطه قرار داده تا 
پرداخت هاي اوليه در اين رابط��ه را انجام دهند. در 
ابتداي امر سازمان برنامه و بودجه از پيش بيني مبلغ 
700 ميلياردي براي پرداخت اوليه خبر داد و تاكنون 
نيز بخشي از آن در اختيار دستگاه ها قرار گرفته است. 
بررس��ي آخرين وضعيت تخصيص و پرداخت هاي 
انجام شده براي س��يل از اين حكايت دارد كه تا مرز 
500 ميليارد تومان آن ابالغ و تخصيص داده ش��ده 
است. اين در حالي است كه در ابتدا حدود 56 ميليارد 
تومان براي استان هاي درگير سيل و 100 ميليارد 
تومان براي س��تاد بحران پرداخت شده بود و 442 
ميليارد تومان براي خسارت بخش هاي كشاورزي 
پيش بيني شد كه در آخرين اعالم سازمان برنامه و 
بودجه دس��تور پرداخت حدود 240 ميليارد تومان 
آن به خزانه داده ش��ده تا براي بخش كشاورزي در 
استان هاي گلستان و مازندران قرار گيرد. در كنار آن 
حدود 30 ميليارد تومان ديگر نيز در روزهاي گذشته 
به استانداري خوزستان بابت پيشگيري از حوادث 
غيرمترقبه از طريق تكميل و اصالح س��يل بندها و 
اليروبي رودخانه ها و همچنين ايمن سازي شرايط 
حادثه در حوزه آبريز و سدهاي اين استان پرداخت 
ش��د. پرداختي ديگر مربوط به 100 ميليارد تومان 
در قالب تنخواه براي تامين هزينه هاي ضروري اوليه 
جبران خسارات و بازسازي تاسيسات و ابنيه ناشي از 
سيل در استان هاي مربوطه بوده است. اما در مجموع 
خس��ارت  سنگين س��يل با اين اعداد و ارقام جبران 
نخواهد شد و شرايط به گونه اي است كه در كنار منابع 
بودجه اي و بانكي پيشنهاد اصلي در مورد برداشت 
حدود دو ميليارد دالري از صندوق توسعه ملي است 
كه ممكن اس��ت به زودي اين برداشت انجام شود و 

دولت براي پرداخت هزينه ها از آن استفاده كند.

بازگشت تخصيص هاي لغو 
شده پارسال

رييس سازمان برنامه و بودجه در توييتي از تخصيص 
و پرداخت 3737 ميليارد تومان به آموزش و پرورش، 
بخش بهداشت، دانشگاه ها و ساير دستگاه هاي اجرايي 
از محل تخصيص هاي لغو شده س��ال 97 خبر داد. 
»محمدباقر نوبخت« روز جمعه در توييتر خود نوشت: 
5۸6 ميليارد تومان به آموزش و پرورش، يك هزار و 
977 ميليارد تومان به وزارت بهداشت و 959 ميليارد 
تومان به دانش��گاه ها پرداخت مي شود. وي در ادامه 
آورده اس��ت: »هماهنگي ه��اي الزم براي پرداخت 
دو هزار و 100 ميليارد تومان ديگر به دس��تگاه هاي 
ذي ربط در هفته آتي نيز انجام ش��ده است. چون در 
آخرين روزهاي سال 97 مبالغ قطعي نفت فروخته 
ش��ده به خزانه واريز نشده بود، مجبور شديم برخي 
تخصيص هاي بودجه اي صادر ش��ده را لغو كنيم تا 
بتوانيم مقدار منابع موجود را با اولويت براي مواردي 
بپردازيم كه بايد تا پايان اسفند لزوما پرداخت مي شد 

و بقيه در فروردين امسال پرداخت شود.«

تحريم فعاليت   بين المللي ايران 
توسط امريكا غيرقانوني است

»فاطمه پهلواني«، رييس س��ازمان ملي بهره وري 
ايران، در ش��صت و يكمين اجالس ش��وراي حكام 
سازمان بهره وري آسيايي گفت: اقدام اخير امريكا در 
اعمال دوباره تحريم عليه ايران و پيامدهاي منفي آن 
با طرف ژاپني كه در روند اجرايي پروژه هاي آموزشي، 
تحقيقاتي و مشاوره اي بهره وري ايران تاثيرگذار بوده، 
محكوم است.  وي بر اهميت توسعه و ترويج مفاهيم 
به��ره وري در بخش هاي مرتبط ب��ا رقابت پذيري 
و مفاهي��م نوظهور دوران تح��والت ديجيتال كه از 
الزامات نگرش آينده محور در اين بخش است، تاكيد 
كرد.  لزوم تشكيل مراكز منطقه اي بهره وري با توجه 
به  گستردگي و تنوع اجتماعي، فرهنگي، مذهبي، 
سياسي و اقتصادي آسيا به  منظور تمركز بر حوزه هاي 
مشترك و اثربخشي فعاليت هاي تخصصي، از ديگر 
موضوعات مورد اشاره رييس سازمان ملي بهره وري 
ايران بود. پهلواني همچنين خواستار مشاركت فعال 
همه كشورهاي عضو APO از جمله كشورهاي توسعه 
يافته و پيشرو در حوزه بهره وري براي انتقال دانش و 
تجارب موفق به ساير كشورها شد و بر آمادگي ايران 
براي مش��اركت در اين برنامه ها تاكيد كرد. در اين 
اجالس با توجه به تحريم هاي ظالمانه امريكا كه از سال 
گذشته و به دنبال خروج آن كشور از برجام اعمال شده 
است، مسائل مرتبط با ايران و موانع بانكي و مالي نقل 
و انتقاالت پولي با دبيرخانه APO به بحث و بررسي 
گذاشته ش��د. در حاشيه اين اجالس نيز نشستي با 
 APO حضور مقام هاي عالي برخي كشورهاي عضو
به منظور معرفي، بررس��ي و اجراي ابتكارات جديد 
آن سازمان در برخي كشورهاي عضو از جمله ايران 
و بهره برداري موث��ر از ظرفيت فني و تخصصي اين 
كش��ورها برگزار شد. در اين نشس��ت، ابتكار جديد 
سازمان بهره وري آسيايي كه از سال گذشته و به دنبال 
تحوالت استراتژيك APO متناسب با پيشران هاي 
آينده بهره وري و براي دستيابي به اهداف چشم انداز 
2020 سازمان بهره وري آس��يايي )APO( به اجرا 

درآمده است، مورد بررسي قرار گرفت.



بانك و بيمه4اخبار

در جلسه هماهنگي بانك مركزي با صرافي هاي منتخب بانكي مقرر شد 

  عرضه بيش از 420 ميليون يورو در سامانه نيما از ابتداي سال                                  5 عامل كاهش نرخ دالر

كارمزدنقلوانتقاالتوتبديالتارزيحداقلميشود

پيش بيني نظام بانكي در سال ۹۸ 

گروه بانك وبيمه| محسن شمشيري|
جلسه هماهنگي بانك مركزي با صرافي هاي منتخب 
بانكي براي مديريت ب��ازار ارز با حضور پناهي معاون 
ارزي بان��ك مركزي، مديران بخ��ش ارزي و مديران 
عامل صرافي هاي منتخب بانكي و با تاكيد بر ضرورت 
خريد به موقع ارز حاصل از صادرات و حداقل س��ازي 
كارمزدهاي نقل و انتقاالت و تبديالت ارزي در بانك 
مركزي برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومي بانك 
مرك��زي، پناهي ضمن تبريك س��ال نو و تش��كر از 
زحمات صرافي هاي منتخب بانكي در حفظ ثبات در 
بازار ارز گفت: بانك مركزي خواستار حضور پررنگ تر 
صرافي هاي بانكي در مديريت و تنظيم بازار ارز كشور 

در سال جديد است.
در ادام��ه ضمن تاكي��د مع��اون ارزي بانك مركزي 
بر ض��رورت خريد به موق��ع ارز حاص��ل از صادرات 
و همچنين تامي��ن مالي به موقع تج��ارت، مديران 
عامل صرافي هاي منتخب بانكي نيز به بيان مسائل 
خ��ود پرداختند و راهكارها و پيش��نهادهاي خود را 
جهت تس��هيل امور عمليات ارزي اشخاص حقيقي 
و حقوقي ارايه دادند. همچنين مقرر شد صرافي هاي 
منتخب بانكي در تعامل با بانك ه��اي عامل و بانك 
مركزي اقدامات الزم را براي پوش��ش تقاضاي ارز به 
صورت اس��كناس و حواله هاي ارزي با حداقل سازي 
كارمزدهاي نقل و انتق��االت و تبديالت ارزي انجام 

دهند.

 عرضه بيش از 420 ميليون يورو در س�امانه 
نيما 

از س��وي ديگر، بانك مركزي اعالم كرد كه از ابتداي 
سال جاري تا تاريخ 20 فروردين 98 در سامانه نيما 
بيش از 420 ميليون يورو به نرخ متوسط 10 هزار و 
800 تومان توسط صادركنندگان و بانك مركزي با 
هدف تامين كاالهاي وارداتي مورد نياز كشور عرضه و 
خريداري شده است. گفتني است بيش از 50 درصد از 
عرضه ارز در اين مدت براي تامين نيازهاي ارزي بخش 

صنعت كشور صورت گرفته است. 

  فعاليت صرافي هاي منتخب بانكي تا 6 عصر
همچنين بنابر اعالم روابط عمومي بانك مركزي به 
منظور تامين نياز ارزي اش��خاص حقيقي و حقوقي، 
صرافي هاي منتخب بانكي هر روز و تا اطالع ثانوي تا 

ساعت 18 فعال هستند.

  نرخ ها در بازار 
از س��وي ديگر، تحوالت بازار ارز و س��كه و طال نشان 
مي دهد كه نرخ دالر همچنان در كانال 13 هزار تومان 
و نزديك به مرز 14 هزار تومان و سكه طال نيز در كانال 
4 ميليون تومان و نزديك به مرز 5 ميليون تومان در 
نوسان اس��ت و در روزهاي چهارشنبه، پنج شنبه و 
جمعه، نسبت به اوايل هفته گذشته و از شنبه تا سه 
شنبه كه روند صعودي داشته، روندي متفاوت داشته 
و با افت و نوسان اندك همراه شده است.  سامانه سنا 
ميانگين نرخ ارز براي روز پنج شنبه 22 فروردين 98 
را براي دالر 14019، ي��ورو 15662، پوند 17855، 
درهم 3778، لير تركيه 2575 و يوآن 2217 تومان 
اعالم كرده كه افزايش قابل توجه نسبت به روزهاي 
قبل داشته است.  روز پنج شنبه 22 فروردين 98 نرخ 
فروش دالر در صرافي هاي مج��از بانكي به 13740 
توم��ان و نرخ خري��د آن 13640 تومان اعالم ش��د. 
همچنين نرخ فروش ي��ورو 15540 و نرخ خريد آن 
15440 توم��ان بود. نرخ دالر نيز در ب��ازار تهران به 
14040 تومان رسيد و در بازار هرات نيز بين 13620 
تا 14090 تومان در نوسان بود. نرخ درهم امارات نيز 

بين 3800 تا 3890 تومان معامله شد. 
 بازار ارز و طال برخالف روزهاي ش��نبه تا سه ش��نبه، 
از چهارش��نبه با روند كاهش��ي همراه شد و روزهاي 
پنج شنبه و جمعه نيز نرخ دالر زير 14 هزار تومان تا 
مرز 14 هزار تومان در نوسان بوده و عصر جمعه با نرخ 

13950 تومان معامله شد. 
نرخ نقدي دالر كه در روزهاي قبل تا 14600 تومان 
افزايش يافت��ه بود با بي��ش از 600 تومان كاهش به 

13900 تومان رسيد و در كانال 13 هزار تومان قرار 
گرفت و عصر جمعه نيز در كانال 13 هزار تومان بوده 
و به نرخ 13750 تومان معامله شده است. يورو نيز به 
قيمت 15550 تومان معامله شد و همچنان در كانال 

15 هزار تومان قرار داد. 
 همچنين اونس جهاني به 1308 دالر افزايش يافت 
و در نتيجه قيمت طال و س��كه به خاطر كاهش نرخ 
دالر در چهارش��نبه و پنج شنبه و جمعه نيز كاهشي 

بوده است. 
 قيمت هر گرم طالي 18 عي��ار به 441 هزار، مظنه 
مثقال 17 عيار 1 ميليون و 910هزار تومان، س��كه 
گرمي 950، ربع سكه 1 ميليون و 750 هزار، نيم سكه 
2 ميليون و 700هزار، سكه طرح جديد به 4 ميليون و 
825 هزار تومان داد و ستد شد. و سكه تمام در كانال 
4 ميلي��ون قرار دارد. عصر جمعه نيز قيمت دالر بين 
13760 تا 13950 تومان در نوسان بوده است. قيمت 
هر گرم طالي 18 عيار به 443 هزار، مظنه مثقال 17 
عيار 1 ميليون و 920هزار تومان، سكه گرمي 950، 
ربع سكه 1 ميليون و 680هزار، نيم سكه 2 ميليون و 
650 هزار، سكه طرح جديد به 4 ميليون و 860 هزار 
تومان داد و ستد شد. و سكه تمام همچنان در كانال 

4 ميليون قرار دارد.

  5 عامل كاهش نرخ دالر 
روز چهارش��نبه، دالر اولين كاهش قيمتي را پس از 
4  روز افزايش متوالي به ثبت رساند و از مرز 14 هزار 
توماني پايين تر رفت. به گفته فعاالن، 5 عامل مهم در 
تغيير روند بازار موثر بودند؛ عامل مهم اول، اعالم خبر 
مجوز بانك مركزي به صرافي ها براي تحويل درهم در 
دبي بود كه ريال آن را نيز اين صرافي ها مي توانستند 
در ايران دريافت كنند. بسياري از معامله گران ارزي 
باور داش��تند دليل اصلي رشد دالر در روزهاي اخير، 
سيگنال افزايش��ي بود كه از سوي حواله درهم صادر 

مي شد.
 دومين عامل��ي كه از نظر فعاالن توانس��ت تا حدي 
مس��ير انتظارات را تغيير دهد، اعالم اخباري به نقل 
از تحليلگران نزدي��ك به بانك مركزي بود كه عنوان 
كردند، اين نهاد در تالش اس��ت با افزايش مبادالت 
مالي با ع��راق، تاثير درهم امارات بر ب��ازار ايران را به 
حداقل برساند و به جاي آن دينار عراق را قرار دهد. 

نوع عرضه بازارساز در روز چهارشنبه و بازي پلكاني 
با نرخ ها در كنار اعالم افزايش س��اعات اداري كاري 
صرافي هاي بانكي عامل سومي بود كه سد راه افزايش 
قيمت دالر در روز پنجم هفته شد. صرافي هاي بانكي 
بيشتر از گذشته نرخ ها را بر تابلوي خود عوض كردند 

و قيمت ها را به صورت آرام و پلكاني پايين آوردند.
عامل چهارمي كه از نگاه فعاالن در افت قيمت دالر اثر 
داشت، تحليل هايي بود كه در كانال هاي معامله گران 
فني منتشر مي شد. بيشتر تحليلگران و معامله گران 
فني در كانال هاي خصوصي خود عنوان مي كردند، 
معامله گران در نرخ هاي ب��االي 14 اقدام به فروش و 
خود را براي خريد در قيمت هاي پايين تر آماده كنند.

عامل پنجم نيز ح��ذف دالر 4 ه��زار و 200 توماني 
بود كه قدرت عرضه بازارس��از را افزايش مي دهد. در 
روزي كه دالر كاهشي بود، سكه نيز از مرز 5 ميليوني 
عقب نشيني كرد و س��اعت 4بعدازظهر روي عدد 4 
ميليون و 850 هزار تومان قرار گرفت. اين قيمت 150 

هزار تومان كمتر از روز سه شنبه بود.

  عرض�ه رقابتي ارز با تش�كيل بازار متش�كل 
ارزي

از سوي ديگر، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، بر 
تسريع در راه اندازي بازار متشكل ارزي تاكيد كرد و 
گفت: بانك مركزي ب��راي مديريت بازار ارز و كنترل 
قيمت آن طي روزه��اي آتي برنام��ه دارد كه با اين 

اقدامات قيمت ارز كاهش مي يابد.
علي اكبر كريمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس، 
با اشاره به افزايش قيمت ارز در روزهاي اخير، اظهار 
داشت: رييس كل بانك مركزي براي مديريت بازار ارز 
و كنترل قيمت آن طي روزهاي آتي برنامه دارد كه با 

اين اقدامات قيمت ارز كاهش مي يابد.

نماينده م��ردم اراك، خنداب و كميجان در مجلس، 
افزود: قيمت ارز طي چند روز گذش��ته رشد زيادي 
داشته اس��ت، بنابراين دولت و بانك مركزي بايد در 

اسرع وقت مشكالت را مديريت كنند.
وي با بيان اينكه قيم��ت ارز و مديريت بازار آن براي 
توليد و توليدكننده مهم است، ادامه داد: مسائلي كه 
س��بب افزايش قيمت ارز ش��ده بايد علت يابي شود 
ك��ه مهم ترين عاملي كه براي اي��ن افزايش مي توان 
برشمرد، ايجاد فضاي رواني كاذب است كه اميدواريم 
با تصميمات و تدابير صحيحي كه توسط بانك مركزي 

اتخاذ مي شود اين موضوع مديريت شود.
كريمي با اش��اره به اينكه از سال گذشته كميسيون 
اقتصادي و صاحبنظران اقتصادي در سراس��ر كشور 
بر تسريع راه اندازي و فعال كردن بازار متشكل ارزي 
تاكيد كردند، اظهار داشت: اين بازار محلي براي عرضه 
و تقاضاي ارز اس��ت و كس��اني كه در قالب صادرات 
ارزي را به دس��ت آورده اند، مي توانند در اين بازار ارز 
خود را معامله كنند كه شرايط و جزييات نحوه عمل 
صادركنندگان و ساير عرضه كنندگان ارز در اين بازار 
و خريد و تقاضاي ارز، در بخشنامه و مقرراتي كه بانك 

مركزي در اين باره تعيين كرده مشخص مي شود.
وي در ادامه افزود: اميدواريم تش��كيل بازار متشكل 
ارزي و ايجاد يك س��ازوكار مناس��ب سبب شود كه 
صادركنندگان و س��اير دارندگان ارز بتوانند ارز خود 
را در يك فضاي رقابتي، كنترل شده و مناسب عرضه 
و نيازهاي ارزي خود را رفع كنند. عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس، با بيان اينكه بازار ارز طي يك سال 
گذش��ته به دليل تحريم هاي خارجي اعمال شده و 
اتفاقات و مس��ائلي كه در داخل كش��ور رخ مي دهد، 
ملتهب و پر نوسان شده است، تصريح كرد: آنچه كه 
بازار ارز را ملتهب كرده افزايش تقاضا براي ارز به ويژه 
عوامل رواني كاذب است، اما ش��واهد و قرائني براي 

افزايش قيمت ارز در ميان مدت وجود ندارد.

  قيم�ت ط�ا در ايران تحت تاثي�ر 2 عامل 
است

رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال، 
جواهر، نقره و س��نگ هاي قيمتي اي��ران اعالم كرد: 
قيمت طال از قيمت جهاني و نرخ ارز تاثير مي پذيرد 
و افزايش قيمت طال از ابتداي س��ال نيز ناشي از اين 

2 متغير است.
س��يدحجت ش��فايي در گفت وگ��و باايِبن��ا درباره 
ارزيابي اش از تحوالت بازار طال در سال جاري با بيان 
اين مطلب افزود: عمده ترين خريداران طالي ساخته 
شده در كشور، مردم استان هاي جنوبي و شمال شرقي 
هستند كه اين افراد در ابتداي سال با زيان هاي جدي 

از ناحيه س��يل مواجه ش��دند. وي ادامه داد: با وجود 
وعده هاي دول��ت درباره جبران خس��ارت هاي وارد 
شده به كش��اورزان و خانه هاي مسكوني كه در سيل 
اخير آسيب ديده اند اما زندگي مردم تحت تاثير سيل 
قرار گرفته و حتما در خريد و س��رمايه گذاري آنها در 
طال موثر خواهد بود. رييس اتحاديه توليدكنندگان 
و صادركنن��دگان ط��ال، جواهر، نقره و س��نگ هاي 
قيمتي ايران خاطرنش��ان كرد: ب��ا وجود آنكه خريد 
و نگهداري س��كه و موضوع حراج آن از س��وي بانك 
مرك��زي از آب و تاب افتاده اما بايد بپذيريم كه ذائقه 
مردم به سمت خريد سكه، شمش و طالي آب شده 
به جاي مصنوعات طال رفته اس��ت و تغيير اين ذائقه 
نيازمند زمان است. شفايي از مردم خواست از خريد 
طالي آب شده خودداري كنند و افزود: مردم به جاي 
طالي آب شده مي توانند از طالي ساخته شده توسط 
توليدكنندگان داخلي استفاده كنند كه داراي فاكتور 
خريد بوده و س��ازمان استاندارد نيز بر روند توليد آن 
نظارت دارد. وي همچنين اظهار داشت: قيمت طال 
از 2 عامل قيمت جهاني و ن��رخ ارز تاثير مي پذيرد و 
افزايش قيمت طال در ابتداي سال نيز ناشي از اين 2 

متغيير مهم بوده است.

  ادامه افت ارزش دالر در معامات جهاني
از سوي ديگر، به دنبال افزايش نگراني از كاهش رشد 
اقتصادي جهان، ارزش دالر در برابر همتايانش براي 

دومين روز متوالي كاهش يافت.
پس از آنكه رهبران اتحاديه اروپا با تمديد زمان خروج 
انگليس از اتحاديه اروپا موافقت كردند، پوند توانست 
به ثبات نسبي برسد و هر پوند با 0.05 درصد افزايش 
به ازاي 1.3097 دالر معامله شود. هر يورو نيز با 0.1 
درصد افزايش به 1.1283 دالر رسيد و هر دالر به ازاي 
111.12 ين معامله شد. شاخص دالر بلومبرگ 0.1 
درصد كاهش يافت. ش��اخص ارزي »ام اس سي آي« 
بازارهاي نوظهور نيز با 0.05 درصد كاهش به كار خود 
خاتمه داد. اكنون معامله گران بيش از هر چيز ديگري 
منتظر انتش��ار آمارهاي اقتصادي چين هستند كه 
قرار است توليد ناخالص داخلي سه ماهه نخست اين 
كشور در روز جمعه منتشر شود. از طرف ديگر ماريو 
دراگي، رييس بانك مركزي اروپ��ا از احتمال اتخاذ 
سياست هاي انبساطي بيشتر خبر داده است تا از ورود 
كشورهاي عضو منطقه يورو به ركود جلوگيري شود.

كريس ترنر، استراتژيست ارزي در بانك »آي ان جي« 
گفت: تمديد مهلت خروج انگلي��س از اتحاديه اروپا 
احتمااًل نخواهد توانست به بهبود حس معامله گران 
بيانجامد. ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را مي سنجد به 96.93 واحد 

رسيده است كه يكي از پايين ترين سطوح ثبت شده 
آن در طول دو هفته اخير محسوب مي شود.

در بازار اوراق، بازده اوراق قرضه 10 ساله وزارت خزانه 
داري امريكا به 2.48 درص��د افزايش يافت. بازدهي 
اوراق قرضه 10 س��اله آلمان بدون تغيير نس��بت به 
روز قبل در س��طح منفي 0.03 درصد باقي ماند كه 
پايين ترين سطح دو هفته اخير محسوب مي شود. در 
انگليس بازده اوراق قرضه 10 ساله با دو واحد افزايش 
به 1.116 درصد رس��يد كه باالترين سطح سه هفته 

اخير محسوب مي شود.

  كاهش ذخاير ارزي تركيه لير را زمين زد
بانك مركزي تركيه اعالم كرد ذخاير ارزي اين كشور 
در حدود 2 ميليارد دالر كاه��ش پيدا كرد و اين امر 

باعث روند نزولي لير شد.
به گزارش روزنام��ه تركيه اي اهوال، ب��ه دنبال آمار 
منتشر ش��ده از س��وي بانك مركزي تركيه در مورد 
روند كاهش��ي تقريبا 2 ميليارد دالري ذخاير ارزي 
اين كش��ور، لير تركيه در 24 س��اعت گذشته به اين 
خبر واكنش نشان داد هر 5.74 لير در مقابل يك دالر 
معامله شد كه حاكي از روند نزولي يك درصدي پول 
اين كش��ور دارد. لير از ابتداي س��ال جاري ميالدي 
تاكنون تقريبا 8 درصد از ارزش خود را از دست داده 
اس��ت. همچنين كاهش ذخاير ارزي تركيه منجر به 

روند نزولي مجدد لير شده است.
بر همين اس��اس، ذخاير خالص ارزي بانك مركزي 
تركيه به 157 ميليارد لير معادل 27.9 ميليارد دالر 
كاهش پيدا كرد. ذخاير ارزي تركيه براي دفاع از لير 
در زمان تالطم مالي استفاده مي شود كه اكنون يكي از 
ضعيف ترين ارزهاي موجود در بازارهاي نوظهور است. 
سرمايه گذاران بر اين باور هستند كه بانك مركزي و 
بانك هاي دولتي تركيه كه تحت نظارت صندوق ثروت 
ملي هستند اقدام به فروش دالر به لير مي كنند تا ارز 

تركيه را بصورت غير رسمي پشتيباني كنند.
بعداز آنكه رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه 
خواستار كاهش نرخ بهره از سوي بانك مركزي تركيه 
شد، اعتماد در بانك مركزي و دولت در سطح پاييني 
قرار گرفته و باعث شده تا سياست گذاران افزايش نرخ 
بهره را به تعلي��ق در آورند. دولت اردوغان همچنين 
يكس��ري اقدامات خاصي را به منظور كاهش تورم و 
تشويق به وام دهي بيشتر از سوي بانك ها معرفي كرده 
است. بر پايه اين گزارش، از جمله داليل ديگر كاهش 
لير تركيه به رونمايي از برنامه اقتصادي جديد وزارت 
دارايي اين كش��ور براي اقتصاد تركيه است. برخي از 
كارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند كه اين برنامه 
به اندازه كافي جامع نيست و يكسري كاستي ها دارد.

برخي مدي��ران عامل بانك ه��اي دولتي و خصوصي 
پيش بيني و تحليل خود از عملكرد سيستم بانكي در 

سال 98 را اعالم كردند.
به گ��زارش خبرنگار ايِبن��ا، بانك ها هم��واره يكي از 
بازوان اقتصاد كشور بوده و هستند به گونه اي كه طي 
س��ال هاي اخير در عين تحريم هاي ظالمانه ايران از 
س��وي كش��ورهاي غربي، بانك ها در تمامي شرايط 
سعي كردند تا خدمات مورد نياز داخلي و خارجي را به 
مش��تريان ارايه دهند. به دنبال برخي شرايط در سال 
97 و همچنين آغاز دور دوم تحريم هاي كشور از سوي 
اياالت متحده امريكا و همچنين شرايط اقتصاد داخلي و 
بازار ارز، بسياري از كارشناسان و فعاالن اين حوزه، پيش 
بيني هاي متفاوتي از سال 98 دارند كه برخي بسياري 
بدبينانه و برخي نويد روزهاي ايستادگي ملت ايران و 

پيروزي بر تحريم ها را مي دهد.
حال در نخستين روزهاي كاري سال 98 ايِبنا با برخي 
از مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي كش��ور 
گفت وگويي درباره پيش بيني و تحليل آنها از عملكرد 
سيس��تم بانكي در سال 98 داش��ته است كه به شرح 

زير است: 
محمدرضا حسين زاده، در اين باره اظهار داشت: نظام 

اقتصادي در كشور ما بانك محور است و به همين دليل 
شاهد حمايت بانك ها از واحدهاي توليدي و اقدام در 

جهت رونق كسب و كار و افزايش اشتغال بوديم.
وي ادامه داد: قطعا با توجه به اينكه مقام معظم رهبري 
س��ال 98 را با عن��وان رونق توليد نامگ��ذاري كردند، 
وظيفه بانك ها بيش از گذشته خواهد بود. البته هرچند 
در بحث بين المللي تحريم اثرات و مشكالتي را ايجاد 
كرده، اما بانك هاي كشور با توجه به تجربيات قبلي از 
عهده كارها بر خواهند آمد و خدمات شايسته اي را به 
مردم و كشور ارايه خواهند داد. محمدكاظم چقازردي، 
نيز با ابراز همدردي با سيل زدگان، درباره پيش بيني 
عملكرد سيس��تم بانكي در س��ال 98، اظهار داشت: 
مجموع عملكرد نظام بانكي در سال 97، قابل قبول و 
خوب بود و با دولت نيز در شرايط مختلف، همكاري و 
همراهي خوبي داشت. در سال 98 نيز نامگذاري سال 
بر مبناي مقتضيات اقتصاد داخلي و شرايط بين المللي 
از سوي مقام معظم رهبري صورت گرفت و طبيعتا تمام 
توان نظام بانكي معطوف به تحقق اين شعار و تقويت 

توليد خواهد شد.
وي افزود: سيستم بانكي در زمينه تقويت توليد از منظر 
عرض��ه و تقاضا موثر خواهد بود به گونه اي كه از منظر 

عرضه، امكانات منابعي و سپرده اي نظام بانكي بايد براي 
پشتيباني از واحدهاي توليدي با محوريت سرمايه در 
گردش و افزايش ظرفيت آنها به كار گرفته ش��ود و از 
منظر تقاضا نيز ب��ا افزايش عرضه كل مي توان در بازار 
داخلي قدرت خريد فعاالن اقتصادي كشور را افزايش 
داد. با اين روند چرخه اقتصادي مطلوبي در كشور فراهم 
خواهد شد و نظام بانكي تمام امكانات منابعي خود را 
در جهت تحقق اين ش��عار قرار خواه��د داد و اولويت 

بانك هاي دولتي نيز تحقق اين شعار خواهد بود.
حجت اهلل صيدي، نيز در اين باره گفت: بطور حتم نظام 
بانكي در سال 98 به مانند سال گذشته پيچيدگي هاي 
خاصي خواهد داشت اما با نامگذاري سال جاري با عنوان 
رونق توليد قطعا بانك ها حمايت ويژه اي از بخش توليد 

در تمامي فرآيندها خواهند داشت.
محمد بيگدلي، با اشاره به اينكه سال 98، سالي سخت 
پيش بيني ش��ده، افزود: بانك ها نيز بايد آمادگي الزم 
را براي فعاليت در اين شرايط داشته باشند و در حوزه 
داخلي با برنامه ريزي در جهت افزايش درآمدها حركت 
كنند.در ح��وزه بين المللي نيز بانك ها در حال عبور و 

پشت سر گذاشتن شرايط سخت هستند.
مجي��د قاس��مي، درباره س��ال جاري معتقد اس��ت: 

جهت گيري ه��اي بان��ك مرك��زي، توانمندي ه��ا و 
مسووليت پذيري بانك ها اگر در يك راستا و منطبق با 
نظريات علمي باشد بطور اقتصاد كشور شرايط خوبي 

خواهد داشت.
وي افزود: دليلي بر عدم تصور آينده اي روش��ن براي 
سيس��تم بانكي وجود ندارد به خصوص سياست هاي 
پولي كه در بانك مركزي برنامه ريزي و ابالغ مي شود 
تفاوت هاي جدي را با يك س��ال گذشته جهت گيري 

كرده و خوشبينانه  مي شود به آينده نگاه كرد.
عليرضا بلگوري، با تاكيد ب��ر اينكه بانك ها در اقتصاد 
كش��ور نقش موثري دارند، گفت: در كشور ما اقتصاد 
بانك محور اس��ت و بانك ها در رونق اقتصادي و توليد 
موثر واقع خواهند ش��د و در س��ال 98 هم با توجه به 
دستورات مقام معظم رهبري و مباحث مطرح شده از 
سوي رييس كل بانك مركزي، بانك ها به مانند گذشته 
همه همت و تالش خود را در راستاي كمك به توليد و 

رونق به كار خواهند گرفت.
وي افزود: امسال هم در ابتداي سال كشور با مشكالتي 
مواجه ش��د ك��ه بطور حت��م بانك ها نيز بس��ته هاي 
تسهيالتي و كمك براي هموطنان ايجاد خواهند كرد 
تا بتوانند با اين روش در رونق و توليد نقش بس��زايي 

داشته باشند.
عباس عس��گرزاده، گفت: به اميد خدا سال 98 سالي 
پر بركت براي مردم و كش��ور خواهد بود و اكنون كه با 
حوادثي از جمله سيل مواجه شده ايم بطور حتم بانك ها 
نيز بايد تالش خود را افزايش دهند تا نيازهاي كشور 
را در حوزه هاي مختلف پوشش دهند البته به نظر من 
تاكنون كه كمتر از يك ماه از سال گذشته جهت گيري 

خوبي صورت گرفته است.
محمدحسين حسين زاده، نيز در اين باره اظهار داشت: 
با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در ابتداي س��ال 
جاري و همچنين سياست هاي دولت براي سال 98، 
بانك ها بطور حتم با توجه به تجارب چند سال اخير، 
براي رونق توليد نقش آفريني بااليي خواهند داشت.

به نظرم بايد منتظر ثباتي در سياست هاي اقتصادي و 
تقويت توليد در كل كشور باشيم.

س��يد امين جوادي، اعتقاد دارد: سال 98 سال خوبي 
خواهد بود و بطور حتم نظام بانكي راه خود را پيدا كرده 
و مقام معظم رهبري نيز رهنمودهايي به بانك ها داشتند 
كه مجموع اينها نشان مي دهد كه سال خوبي در پيش 
رو خواهيم داشت و سيس��تم بانكي مي تواند به رونق 

توليد و رشد اقتصادي كمك كنند.
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الزام جديد بانك مركزي 
براي انتخاب حسابرس

بانك مركزي اعالم كرد: بر اساس اختيارات خود و با 
در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات، بانك يا موسسات 
اعتب��اري غير بانك��ي را مي تواند مل��زم به انتخاب 
حسابرس مس��تقل متفاوت از حسابرسان مستقل 
ش��ركت هاي تابعه خود كند. به گزارش »تعادل«، 
بانك مركزي در اين بخش��نامه كه به مديران عامل 
بانك هاي دولتي، غير دولتي، شركت هاي دولتي پست 
بانك، موسسات اعتباري غير بانكي و بانك مشترك 
ايران- ونزئوال ابالغ شده، آمده است: پيرو بخشنامه 
17 مرداد ماه 88 موضوع لزوم تفكيك حس��ابرس 
مستقل شركت هاي بانك ها و موسسات اعتباري غير 
بانكي از حسابرس مستقل بانك يا موسسه اعتباري 
غير بانكي بدين وس��يله به اس��تحضار مي رساند با 
توجه به بررس��ي بعمل آمده و نظر به بازخوردهاي 
دريافتي از ش��بكه بانكي كشور، جامعه حسابداران 
رسمي ايران، موسس��ات حسابرسي عضو جامعه و 
همچنين به منظور همگرايي با استاندارد حسابرسي 
شماره 600 با عنوان مالحظات خاص در حسابرسي 
صورت هاي مالي گروه )شامل كار حسابرسان بخش( 
تكليف يادشده در فراز پاياني بخشنامه صدرالذكر از 
زمان ابالغ اين بخشنامه كان لم يكن تلقي مي گردد و 
درخواست هاي واصله مطابق مفاد اين ضوابط بررسي 
خواهد شد. بانك مركزي مي تواند حسب اختيارات 
نظارتي خود و با در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات، 
بانك يا موسسات اعتباري غير بانكي را ملزم به انتخاب 
حسابرس مس��تقل متفاوت از حسابرسان مستقل 
شركت هاي تابعه خود نمايد. با توجه به مراتب فوق، 
خواهشمند است دستور فرماييد انتخاب و معرفي 
موسسات حسابرسي پيش��نهادي به بانك مركزي 
جهت احراز س��مت حسابرس مس��تقل و بازرس 
قانون اصلي و علي البدل آن بانك يا موسسه اعتباري 
غير بانكي و همچنين انتخاب حس��ابرس مستقل 
شركت هاي گروه )هلدينگ( در چارچوب ضوابط و 
مقررات ابالغي از سوي بانك مركزي و نيز با رعايت 
شرايط مقرر در استاندارد هاي حسابرسي انجام پذيرد 

و بر حسن اجراي آن نظارت الزم را به عمل آورند.

طرح مجلس براي كاهش 
سود تسهيات و سپرده  بانكي

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، از تدوين 
طرحي براي كاهش سود تسهيالت و سپرده هاي 
بانكي خبر داد و تصريح كرد: در صورتي كه نرخ سود 
بانكي كاهش پيدا كند انقالب عظيمي در توليد رخ 
مي دهد. به گزارش خانه ملت، محمدرضا منصوري، 
انتخاب ش��عار رونق توليد براي سال 98 را فرصت 
مناس��بي براي بهبود وضعيت واحدهاي توليدي 
دانست و اظهار داشت: همان گونه كه ژاپن با حمايت 
از توليد داخلي اقتصاد برتر دنيا شد ايران نيز مي تواند 
از طري��ق الگوبرداري از اين كش��ورها به راحتي به 
قله هاي موفقيت دست يابد كه تحقق اين مهم در 
گرو حمايت از كاالهاي داخلي باكيفيت و جلوگيري 
از واردات بي رويه است. نماينده مردم ساوه و زرنديه 
در مجلس، افزود: با تحقق رونق توليد از يك سو نياز 
داخل تأمين شده و از س��وي ديگر زمينه صادرات 
گسترده فراهم مي ش��ود. وي با بيان اينكه حمايت 
از توليدكنندگان داخلي، صادرات را به يكي از منابع 
اصلي كس��ب درآمد تبديل مي كند، اظهار كرد: با 
حماي��ت از توليدكنندگان داخل��ي، جلوگيري از 
قاچاق، كاهش واردات، تأمين تسهيالت ارزان قيمت 
براي واحدهاي توليدي مي توان زمينه رونق توليد را 
فراهم كرد. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان 
اينكه تحريم مي تواند به فرصتي براي تقويت توليد 
ملي تبديل شود، خاطرنشان كرد: سود تسهيالت 
بانكي 18 درصد، س��رعت رش��د تولي��د را كاهش 
مي دهد، بنابراين بايد با برنامه اي مدون مانند ساير 
كشورها از تورم جلوگيري كرده و پس از ثابت كردن 
نرخ ارز حجم صادرات و واردات را كنترل و مشخص 
كرد. منصوري از تدوين طرحي براي كاهش س��ود 
تسهيالت و س��پرده هاي بانكي خبر داد و تصريح 
كرد: در صورتي كه نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند 
انقالب عظيمي در توليد رخ مي دهد، در حال حاضر 
بانك ها روزانه يك هزار ميليارد تومان سود پول به 
مردم پرداخت مي كنند كه با طرح مذكور سود پول 
كاهش پيدا مي كند، در نتيج��ه انگيزه مردم براي 
سرمايه گذاري در توليد و صنعت افزايش پيدا مي كند. 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه 
تسهيالت بانكي با سود 18 درصد كمر توليدكننده را 
شكسته است، گفت: نقدينگي در جامعه بايد با اخذ 

تدابير ويژه به سمت توليد سوق داده شود.

سرمايه گذاري ارزي مردم، 
راهكار رونق توليد است

عضو هيات رييس��ه كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات مجلس اعالم كرد: سرمايه گذاري ارزي 
مردم، راهكار رونق توليد است. محسن بيگلري در 
گزارش با ايِبنا با تاكيد بر ضرورت اعتماد سازي ميان 
مردم در مباحث اقتصادي، گفت: طرح سپرده گذاري 
ارزي با هدف جمع آوري ارز در دسترس مردم با پيش 
زمينه اعتماد س��ازي تهيه و تدوين شد اما به هدف 
نرسيد. نماينده مردم سقز و بانه در مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه به سرانجام رسيدن اين طرح 
مي تواند اعتماد مردم به دولت و شبكه بانكي را احيا 
كند، افزود: با توجه به برخي اقدامات صورت گرفته 
از س��وي بعضي بانك ها مردم اعتماد خ��ود را براي 
س��پرده گذاري ارزي نزد آنها از دست داده اند از اين 
رو بايد در مس��ير جلب اعتمادها در راستاي جذب 
حداكثري منابع در سرمايه گذاري ها گام برداشت. 
وي با تاكيد بر اينكه جذب سرمايه هاي ارزي مردم در 
امور مولد مي تواند به كاهش مشكالت اقتصادي كمك 
كند، تصريح كرد: در حال حاضر مبالغ هنگفتي ارز در 
اختيار مردم است كه اگر به بازار راه پيدا كند حتي در 

شكستن حباب ارزي نيز مثمر ثمر خواهد بود.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل« از نقش آفرینی فاکتورهای پولی در بورس گزارش می دهد

نگاهي به بازارهاي جهانيمدیرعامل فرابورس ایران تشریح كرد

سوت ها به نفع بورس به صدا  در می آید

صندوق ها بهترین گزینه سرمایه گذاري 

چشم انداز صنعت بانك در بازار سرمایه

ریزش شاخص  هاي آسيایي

گروه بورس| 
اخی��را رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت که 
روند آتی س��ود بانکی، روند نزولی خواهد بود. به طور 
ذاتی چنین خبری می توان��د به عنوان محرکی برای 
بورس به شمار آید و در شرایط فعلی که بازار، رو به رشد 
است و عوامل بسیاری از روزهای ابتدایی سال جاری، 
سبز پوشی بازار را پوشش می دهند، مزید بر علت رشد 

شده است. 
رصد اخبار بین المللی بازار کاالهای اساس��ی به طور 
خاص در فوالد و س��نگ آهن نیز خبر از رشد بیش از 
پیش فلزات در آینده نزدیک دارد که این موضوع نیز به 

بهبود وضعیت بورس تهران دامن زده است. 
بازار سهام در روزهای سپری شده سال 98  با افزایش 
بیش از 9 درصدی شاخص کل مواجه بود. این صعود 
مدت ها با محوریت سهام کوچک تر صورت پذیرفت؛ 
هر چند دامنه  فضای مثبت روزهای اخیر تا حدودی به 

نمادهای بزرگ تر نیز سرایت کرده است.
در رفتارشناسی کنونی بازار س��هام بار دیگر می توان 
به میانداری س��رمایه گذاران حقیقی اشاره کرد که با 
اس��تفاده از فرصت تعطیالت و غیب��ت عرضه کننده 
حقوقی بزرگ، نوک پیکان تقاضا را به س��وی صنایع 
کوچک تر نشانه رفتند و رونق مطلوبی را از این رهگذر 
در سهام گروه های سیمانی، قندی، ساختمانی، دارویی 

و خودرویی و برخی تک سهم ها رقم زدند.
با این حال، با بازگش��ت بورس ب��ه ایام کاری عادی 
و نیز نگرانی از برخی تنش های سیاس��ی، احتمال 
حاکم شدن سایه احتیاط بر فضای معامالت وجود 
دارد. به این ترتیب، با قرار گرفتن شاخص بورس در 
فاصله حدود یک درصدی از اوج ۱9۵ هزار واحدی 
مهر ماه سال گذشته، بازار سهام در کوتاه مدت با یک 
مقاومت تاریخی درگیر خواهد ش��د که عبور از آن، 
نیازمند تحوالت بنیادی جدید و تقویت چشم انداز 
س��ودآوری ش��رکت های ب��زرگ به وی��ژه از منظر 
تحوالتی نظی��ر افزایش نرخ تبدیل ارز در س��امانه 
نیما برای صادرکنندگان ی��ا قیمت های فروش در 

بورس کاال باشد.

    چالش بی پایان بورس و ارز
نگاه��ی به چند خب��ر در زمین��ه افزایش فش��ارهای 
ایاالت متحده در زمینه سیاسی، روند نرخ های آزاد ارز در 
هفته قبل بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفت و برای یک 
روز از مرز ۱۴ هزار تومان به ازای هر دالر عبور کرد. قیمتی 
که تقریبا معادل باالترین سطح در پنج ماه گذشته است.

به رغم این مساله، رصد تحوالت عینی از احاطه بانک 
مرکزی بر ش��رایط کلی بازار و مدیریت عرضه و تقاضا 
حکایت می کند. در همین راستا، هر چند برآیند حرکتی 
قیمت ها از ابتدای سال در مجموع افزایش ۵ درصدی را 
رقم زده اما صرافی های منتخب بانکی با حمایت بانک 

مرکزی نقش مهمی در پاسخگویی به تقاضا و جلوگیری 
از قوام گرفتن روند صعودی بی محابا داشته اند.

افزون بر این، توجه بر افزایش صادرات به عراق، با توجه 
به روابط سیاس��ی مطلوب و درآمد سرشار نفتی این 
کشور نقش مهمی در مدیریت سهم عرضه در بازار ایفا 
کرده است. در همین حال، مطالعه سایر متغیرهای 
بنیادی از قبیل ارزش کل نقدینگی به دالر و نیز ارزش 
ریالی صادرات غیرنفتی نسبت به نقدینگی، به دلیل 
جهش ارزی س��ال گذش��ته، هم اکنون به ترتیب در 
س��طوح تاریخی حداقل و حداکثر قرار گرفته اند که 
گویای پشتوانه مطلوب فعلی ریال جهت مقاومت در 

برابر موج کاهش ارزش معنادار است. به این ترتیب، 
با تمدید بخش عمده ای از معافیت خریداران نفتی 
از تحریم ک��ه از قرار معلوم احتم��ال زیادی دارد و 
خبرگزاری های بی��ن المللی از جمل��ه رویترز نیز 
در گزارش های پی��ش بینی خود از آن صحبت می 
کنند، می توان انتظار داشت که در مجموع رفتار ارز 
در سال 98 به ش��رط عدم بروز ریسک های بیشتر 
)از سطح کنونی( در کنترل بانک مرکزی و با شیب 
صعودی مالیم باشد؛ وضعیتی که از یکسو می تواند 
زمینه مناس��بی برای انتفاع شرکت های بورسی از 
نرخ های مطلوب تبدی��ل ارز کنونی فراهم کند و از 

سوی دیگر میزان نااطمینانی ناشی از التهابات شدید 
بازار ارزی نظیر سال 9۷ را کاهش دهد.

    فرصت نفتی بورس تهران
تعقیب تحوالت بازار نفت برای اهالی بورس تهران هم 
از جهت تاثیرگذاری بر سهام پاالیشگاه ها و هم از جهت 
تامین درآمدهای نفتی دولت به عن��وان بزرگ ترین 
کارفرمای اقتصادی ایران مهم تلقی می شود. خبرها 
در این ح��وزه در چند هفته اخی��ر همگی حکایت از 
محدودیت عرضه و قوت تقاضا دارد. در همین راستا، 
موقعیت های آتی خرید در ب��ورس نفت امریكا برای 
 شش��مین هفته روند صعودی داش��ته و از کف اخیر

۵۰ درصد بیشتر شده است.
گزارش بانک های سرمایه گذاری بین المللی و نیز اداره 
اطالعات انرژی امریكا نش��ان می دهد س��طح فعلی 
تولید نفت این کشور در محدوده ۱2.2 میلیون بشکه 
با مقاومت جدی رو به روس��ت و افزایش تولید در سال 
2۰۱9 به دلیل محدودیت های فنی و مالی امکان پذیر 
نیست. گزارش های دیگر از احتمال رسیدن تولید نفت 
امریكا به اوج در سال آینده میالدی و آغاز افت سریع 
آن از سال 2۰2۱ خبر می دهند که دالیل مختلف فنی 
و نیز مالی دارد. در همین حال، روند سقوط سریع تولید 
نفت ونزوئال از 2.۴ میلیون بشکه در پایان سال 2۰۱۵ به 
کمتر از یک میلیون بشکه فعلی و احتماال کمتر از ۷۰۰ 
هزار بشکه در سال آینده )براساس برآورد پایگاه تحلیلی 
ریستاد( فشار مضاعفی بر تعادل بازار نفت وارد می کند.

کش��ورهایی نظیر عربستان و روس��یه نیز از یک سو 
ظرفی��ت خالی چندانی برای افزای��ش تولید ندارند و 
از سوی دیگر، به قیمت های باالی نفت برای پوشش 
نیازهای مالی خ��ود نیازمندند. بدین ترتیب می توان 
گفت عبور نفت اوپک از مرز ۷۰ دالر در هر بشکه نه تنها 
احتماال پایدار خواهد بود بلکه امکان فشار بیشتر دولت 
ترامپ بر خریداران نفت ایران را در کوتاه مدت کاهش 
می دهد؛ وضعیتی که از هر دو جنبه برای اقتصاد ایران و 
اهالی بورس تهران در مقطع دشوار کنونی، خبر خوشی 

تلقی می شود.

مدیرعامل فرابورس ایران حضور فین تك هاي مشاوره اي 
را عامل توس��عه جامعه س��رمایه گذاران بورسي ارزیابي 
ك��رد و ورود تازه واردها را به این بازار از طریق صندوق هاي 
سرمایه گذاري توصیه اي مفید براي آنها دانست. امیر هاموني 
با اش��اره به حضور كدهاي تازه وارد در بازار سرمایه به سنا، 
گفت: بررسي هاي تحلیلي و آماري از وضعیت اقتصاد و بازار 
نشان مي دهد كه فعالیت سرمایه گذاران در بازار سرمایه در 
بازه زماني مورد نظر كامال كارا و عقالیي بوده است؛ چرا كه 
شاخص كل برایند تمام رقابت هایي است كه میان خریداران 
و فروشندگان در بازار شكل مي گیرد و احتمال اینكه عده اي 
جدیدالورود بخواهند یا بتوانند این جریان را تحت تاثیر قرار 
دهند، بس��یار ضعیف و در حد صفر است. وي متغیرهاي 
كالن اقتصادي، صنعتي و شرایط فعالیت شركت ها را بر روند 
حركتي بازار سهام تعیین كننده و موثر خواند و خاطرنشان 
كرد: در بازار س��هام همواره با نگاه به آینده تصمیم گرفته 
مي شود و بر اساس شرایط حاكم بر صنایع مختلف خرید 
و فروش سهام صورت مي گیرد، بنابراین نمي توان گفت كه 
خرید یا فروش هیجاني یك عده مي تواند موجب سقوط یا 

صعود یك باره شاخص شود.
مدیرعامل فرابورس ایران در توصیه به عالقه مندان حضور در 
بازار سرمایه گفت: اینكه مردم بخواهند به صورت مستقیم 

وارد بورس شوند هیچ گاه توصیه نمي شود، بنابراین همواره از 
سرمایه گذاران عالقه مند خواسته شده تا از طریق صندوق ها 
وارد سرمایه گذاري در بازار س��رمایه شوند. وي با اشاره به 
اینكه در همه جاي دنیا عموم مردم از طریق شركت هاي 
سرمایه گذاري یا صندوق هاي س��رمایه گذاري وارد بازار 
سرمایه مي شوند، اظهار كرد: شاید سرمایه گذار یك پزشك، 
یك بازنشسته، یك نظامي و... باش��د، اما پس اندازي دارد 
كه مي خواهد آن را در بورس س��رمایه گذاري كند، در این 
حالت بهترین راه ورود به بورس براي حفظ س��رمایه اولیه 
او، از طریق صندوق هاي س��رمایه گذاري و ETFها است. 
هاموني تصریح كرد: چنانچه افراد بخواهند مستقیما به بازار 
سرمایه ورود كنند شاید به دلیل مشغله كاري كه در حوزه 
تخصصي خود دارند، كمتر به اخبار و مسائل بازار سرمایه 
اشراف داشته باشند، بنابراین به دلیل مجهز نبودن آنان به 
دانش و سواد مالي الزم این مساله مي تواند در میان مدت یا 
در بلندمدت باعث هدر رفت منابع مالي و سرمایه آنان شود.  
مدیرعامل فرابورس ایران كسب مش��اوره از شركت هاي 
مشاوره سرمایه گذاري یا روبوادوایزرها را براي ورود مستقیم 
سرمایه گذاران به بورس ناكافي دانست و گفت: هر چند كه 
دریافت این نوع مشاوره ها مي تواند مسیر فعالیت را براي 
سرمایه گذاران روش��ن تر كند، اما براي ورود مستقیم به 

بورس كافي نیست؛ چرا كه سرمایه گذاري در بورس عالوه 
بر دریافت اطالعات، معیاره��ا و توانمندي هاي دیگري را 
نیز مي طلبد كه فرد براي ورود به بازار سرمایه باید خود را 
مجهز به آنها كند. این مقام مسوول در فرابورس ایران ورود 
به بازار سرمایه از طریق افراد حرفه اي را راهكار دیگري براي 
سرمایه گذاري در بورس عنوان كرد و افزود: همواره مي توان 
در كنار یك فرد حرفه اي و قابل اعتماد، قدم هاي نخست در 
سرمایه گذاري را برداشت و این در حالي است كه در حال 
حاضر حرفه اي ترین و قابل اعتمادترین ابزار ما براي مدیریت 
ثروت و مدیریت منابع مردم، صندوق هاي سرمایه گذاري 
هستند. مدیرعامل فرابورس ایران اولویت اصلي برنامه هاي 
پیش روي این ركن بازار س��رمایه را براي سال 98 توسعه 
تكنولوژي عنوان كرد و افزود: این اولویت تنها شامل ارتقاي 
سامانه هاي معامالتي نخواهد بود و توسعه تكنولوژي ها را 
در حوزه سامانه هاي نظارتي نیز شامل مي شود. وي با ابراز 
امیدواري از بهب��ود روبه هاي مقرراتي بازار SME گفت: با 
كمك و همكاري س��ازمان بورس، در حوزه بازار SME و 
شركت هاي دانش بنیان مي تواند اتفاقات خوبي رخ دهد و با 
ریل گذاري مقرراتي در این بازار زمینه بهبود فرایندها و رشد 
و توسعه بازار شركت هاي كوچك و متوسط از طریق جذب 

شركت هاي SME و دانش بنیان فراهم شود.

روزه��اي بهاري، بهتری��ن تعبیري اس��ت كه این 
روزها مي توان براي بازار سرمایه به كار برد؛ نمادها 
از رش��د مناسبي برخوردار هس��تند و در این میان 
س��هام بانك ها هم هر روز وضعیت بهتري را تجربه 
مي كنند. به گزارش مهر، نوید اختري زاده كارشناس 
بازار سرمایه عنوان كرد: بطور كلي، گروه بانكي در 
بازار س��رمایه به صورت بلندمدت از رشد مناسبي 

برخ��وردار خواهند بود و اگر بخواهیم ش��رایط آن 
را تحلی��ل كنیم، به ه��ر حال با توجه ب��ه اجازه اي 
كه بان��ك مركزي به بانك ها براي تس��عیر ارز داده 
است، به نظر مي رسد كه ظرف یك ماه آتي كه این 
فرآیند تس��عیر در بانك ها انجام خواهد شد، تأثیر 
مثبتي بر گروه معامالت بانكي در بازار س��رمایه به 
جاي خواهد گذاش��ت. به گفته این كارشناس بازار 

سرمایه، افق گروه بانكي در بازار سرمایه مثبت است 
و احتمال اینكه بعد از ادغام بانك ها در یك بانك و 
بازگشایي نماد آنها در بازار سرمایه با هر اسمي، رشد 
مناسبي حاصل شده و سهام آن مورد توجه باشد نیز 
امیدواري زیادي وجود دارد. وي اظهار داشت: به هر 
حال، طي هفته هاي گذشته گروه بانكي رشدهاي 
خوبي را در بازار سرمایه داشته اند و این ۵ نماد بانكي 

نیز كه به دلیل ادغام بسته شده و مجدد بازگشایي 
ش��ده اند، اگرچه ممكن است بطور مقطعي از رشد 
بازار س��رمایه عقب مانده باشند؛ اما به هر حال باید 
گپ ناش��ي از رش��د را پر كنند و به همین دلیل در 
مجموع در گ��روه بانكي باید منتظر رش��د قیمتي 
بسیار خوبي حتي در نماد جدیدي كه از ادغام این 

۵ بانك حاصل مي شود هم، باشیم.

اختري زاده گفت: نماد بازگشایي شده ناشي از ادغام 
بانك ها، به نظر مي رسد كه افق بسیار مثبتي در بازار 
س��رمایه دارد و اگر بخواهیم تحلیلي به قضیه نگاه 
كنیم، به دلیل اینكه بانك ها رشد خوبي كرده اند و 
بازار سرمایه نیز از رشد مناسبي برخوردار بوده است، 
حتمًا بدون هیچ گونه ش��ك و تردیدي دچار رشد 

خوبي مي شوند و سهامداران منتفع خواهند شد.

بازارهاي آسیایي معامالت روز جمعه را با روند كاهشي 
آغاز كردند در حالي كه نگراني از آغاز فصل گزارش  دهي 
ش��ركت ها در امریكا و ناامیدي نسبت به بهبود اوضاع 
اقتصادي، سایه سنگیني را روي شاخص هاي آسیایي 
ایجاد ك��رد. به گزارش س��نا، نگران��ي از وضعیت بد 
اقتصادي در دنیا موجب شد شاخص آسیا پاسیفیك 
با افت ۰.۱ درصدي رو به رو شود در حالي كه در ساعات 
آغازین معامالت روز گذش��ته، روند مثبت را در پیش 
گرفته بود. عالوه بر این، بازار چین نیز همسو با وخامت 
اوضاع اقتصادي در دنیا با افت شاخص هاي خود رو به 
رو شد. به این ترتیب شاخص بلوچیپ در این كشور با 
كاهش ۰.8 درصدي مواجه شد . این در حالي است كه 
افزایش قیمت سنگ آهن در چین موجب رشد شاخص 
اس اند پي در اس��ترالیا ش��د و این متغیر را با افزایش 
۰.۷ درصدي رو به رو ك��رد. در این بین، نیكي ژاپن نیز 

افزایش ۰.۵ درصدي داشت.
در همین حال، مایكل مك كارتي تحلیل گر بازار سي ام 
سي در س��یدني در این خصوص بیان داشت: بازارها 
در ی��ك الگوي مكث فرو رفته ان��د و به این دلیل هیچ 
معامله اي را در این زمان به نفع خود نمي بینند و جالب 
اینجاست كه حتي فروش را هم به نفع خود نمي دانند. 

ترجیح بازارها این است كه در زمان فعلي تنها تماشاگر 
باش��ند. همچنین، مت سیمپس��ونف تحلیلگر ارشد 
موسسه سرمایه گذاري گین در س��نگاپور نیز اظهار 
داشت: تحركي كه از س��وي بانك هاي مركزي براي 
پشتیباني از بازارها به وجود آمده است و مانند دومینو 
در تمامي كشورها در حال اتفاق افتادن است . همزماني 
این حمایت با توافق احتمالي چین و امریكا مي تواند 
بازارهاي سهام را در هفته هاي آینده پشتیباني كند. 
بر اساس این گزارش، افت ش��اخص هاي آسیایي در 
معامالت روز گذشته به دلیل افت متغیرهاي امریكا در 
پي معامالت آتي و صبحگاهي در این بازار اتفاق افتاد. 
به نظر مي رسد، گزارش دهي شركت ها در فصل جدید 
چندان نتواند سهامداران را خشنود كند و كاهش رشد 
اقتصادي جهان تأثیر بسزایي بر گزارش مالي شركت ها 
داشته باش��د. به همین دلیل شاخص هاي آتي امریكا 
معامالت صبحگاهي را با روند منفي آغاز كردند و این 
روند، تأثیر بس��زایي را در معامالت بازارهاي آسیایي 
برجاي گذاشت. در بازار امریكا، شاخص آتي داوجونز با 
افت .۰.۰۵ درصدي همراه شد و اس اند پي بدون هیچ 
تغییري معامالت را ادامه داد در حالي كه شاخص آتي 

نزدك نیز با كاهش ۰.2 درصدي همراه شد.
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   اختصاص سود5۰۷ ريالي»شيران«: شركت 
س��رمایه گذاري صنایع ش��یمیایي ایران در دوره ۳ 
ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه ۱۳9۷، به هر س��هم 
خود مبلغ ۵۰۷ ریال س��ود اختصاص داد كه نسبت 
به دوره مشابه در سال گذشته ۳۵۷ درصد افزایش را 
نشان مي دهد. عالوه بر این، شركت با سرمایه ۴ هزار 
و ۶28 میلیارد و 988 میلیون ریال، صورت هاي مالي 
سه ماهه نخست سال مالي منتهي به ۳۰ آذر ماه 98 را 
به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. بر اساس این 
گزارش، شركت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایران 
در دوره یاد ش��ده، مبلغ 2 هزار و ۳۴۵ میلیارد و ۶۵8 
میلیون ریال سود خالص كسب كرد و بر این اساس 
مبلغ ۵۰۷ ریال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد 
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۳۵۷ درصد 
افزایش داشته است. همچنین، با احتساب سود انباشته 
ابتداي سال در نهایت مبلغ ۶ هزار و ۷۵۵ میلیارد و ۶۴9 
میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب هاي 
این شركت منظور شد. افزون بر این، »شیران« در دوره 
سه ماهه نخست سال مالي منتهي به آذر 9۶، به صورت 
حسابرسي نشده، مبلغ ۵۱۳ میلیارد و ۴8۵ میلیون 
ریال سود خالص كسب كرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۱۱ 

ریال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

   نگاهي بر آمار توليد و فروش »خكاوه«: شركت 
سایپا دیزل در دوره یك ماهه منتهي به پایان اسفند 
ماه ۱۳9۷، معادل ۵۷9 میلیارد و ۱۴۱ میلیون ریال 
از محصوالت خود را به فروش رس��اند و »كامیونت 
فوتون« در ص��در فروش این دوره قرار گرفت. بر این 
اس��اس، شركت با س��رمایه 2 هزار و ۶۳۵ میلیارد و 
۷۱۳ میلیون ریال گزارش فعالیت یك ماهه منتهي 
به پایان اسفند 9۷ را منتشر كرد. همچنین، شركت 
سایپا دیزل در دوره یك ماهه منتهي به پایان اسفند 
ماه سال 9۷، معادل ۵۷9 میلیارد و ۱۴۱ میلیون ریال 
از محصوالت خود را به فروش رس��انده است. افزون 
بر این، بررسي آمار تولید و فروش این شركت نشان 
مي دهد در این دوره شركت سایپا دیزل تنها به تولید 
۵۷ دستگاه كامیون ولوو )FH۱۳ ۵۰۰ )۴*2 پرداخته 
اس��ت. در این دوره یك ماهه، »كامیونت فوتون« با 
فروش 9۷ دس��تگاه در صدر فروش هاي اسفند ماه 
»خكاوه« قرار گرفت. همچنین، شركت سایپا دیزل 
ابتداي سال جاري تا پایان اسفند ماه سال گذشته، 
معادل ۱۰ هزار و 2۳2 میلیارد و 28۷ میلیون ریال 
محصول به فروش رسانده است كه بیشترین فروش 
براي »كامیون ول��وو )FH۱۳ ۵۰۰ )۴*2« به تعداد 

یك هزار و 2۶8 دستگاه بوده است.

   »س�كارون« در تلفي�ق ۶۰۸ري�ال زي�ان 
پيش بين�ي ك�رد: ش��ركت س��یمان كارون در 
صورت هاي مالي میان دوره اي تلفیقي ۶ماهه، براي 
هرس��هم ۶۰8ریال زیان شناسایي كرد. همچنین، 
این شركت در گزارش منتشر شده زیان عملیاتي را 
۱۳۳میلیارد ریال، زیان خالص را ۱2۶میلیارد ریال و 
سود انباشته در پایان دوره را ۴۰۷میلیارد ریال درج 
كرده است. افزون بر این، »سكارون« در صورت هاي 
مالي ۶ماهه ش��ركت اصلي با سرمایه 2۰8میلیارد 
ریالي زیان هرسهم را ۶۱۳ریال منتشر كرده و زیان 
عملیات��ي را ۱۳8میلیارد ریال، زی��ان خالص ۱2۷ 
میلیارد ریال و س��ود انباش��ته را ۳۳8میلیارد ریال 
اعالم كرد. عالوه بر این، میزان انواع تولید سیمان و 
كلینكر این ش��ركت ۳۴2هزار و ۵9۴تن بوده كه با 
فروش 2۵۶هزار و 9۵2تن آن به مبلغ ۱9۴میلیارد و 
۵۶میلیون ریال رسید كه در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته ۴8درصد افزایش داشته است. 

   ص�ادرات ۸.۲ ميلي�ارد دالري محص�والت 
معدني ارزش صادرات محصوالت معدني: طي 
۱۱ماهه سال9۷ بیش از 8 میلیارد و 299 میلیون دالر 
اعالم شده است. این بخش سهم 2۱ درصدي از ارزش 
كل صادرات كشور را به خود اختصاص داده است. به 
گزارش سنا، از ابتداي فروردین تا پایان بهمن ماه 9۷، 
افزون بر ۵۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تن انواع محصوالت 
معدني صادر ش��د كه ارزش آن ب��ه 8 میلیارد و 299 
میلیون و ۶۰ هزار دالر رس��ید. این در حالي است كه 
میزان صادرات وزني این محصوالت، ۶ درصد كاهش 
یافت. صادرات زنجیره فوالد طي ۱۱ ماه س��ال 9۷ با 
۱۷ درصد رشد به۳میلیارد و 82۱ میلیون و ۴۱۰هزار 
دالر رسید. در مدت یاد شده، میزان صادرات زنجیره 
فوالد با رشد یك درصدي به 8 میلیون و ۴۴۵هزار تن 
افزایش یافت و در صدر صادرات حوزه معدن و صنایع 
معدني قرار گرفت. همچنین ط��ي این مدت، ۷8۳ 
میلیون و ۶۶۰ ه��زار دالر زنجیره مس و محصوالت 
پایین دستي، ۳98 میلیون و ۴8۰ هزار دالر زنجیره 
س��یمان، ۴8۵ میلیون و ۵2۰ هزار دالر كنس��انتره 
سنگ آهن، ۳۱۶ میلیون و 8۶۰ هزار دالر انواع سنگ 
و محصوالت مرتبط، 2۱8 میلی��ون و 82۰ هزار دالر 
زنجیره روي و ۱۱8 میلیون و ۵۴۰ هزار دالر زنجیره 
سرب صادر ش��د. طي ۱۱ ماه نخست سال گذشته، 
همچنین ۷۰ میلیون و ۴8۰ هزار دالر زغال سنگ و 
كك، ۵۰ میلی��ون و ۶۵۰ هزار دالر زنجیره كروم، 28 
میلیون و 2۰ هزار دالر زنجیره مولیبدن، ۱۰ میلیون 
و ۴۵۰ هزار دالر انواع سفال، آجر، كاشي و سرامیك، 
۱۵۰ هزار دالر پودر آلومینا و محصوالت مرتبط، 2۳۰ 
هزار دالر زنجیره تیتان، ۱۴۰ هزار دالر آنتیموان، ۱۵۰ 
هزار دالر فلزات و س��نگ هاي گرانبها، ۴۰ هزار دالر 
میكا، 2۰ هزار دالر نیكل و محصوالت و همچنین یك 
میلیارد و 2۵۵ میلیون و ۴۵۰ هزار دالر سایر معادن و 
صنایع معدني صادر شد. بر این اساس، طي ۱۱ ماهه 
نخست سال 9۷، بیش از ۳ میلیون و ۳۷۶ هزار تن انواع 
محصوالت معدن و صنایع معدني به ارزش ۳میلیارد 
و 2۴۴ میلیون و ۵۷۰ هزار دالر وارد شد كه حاكي از 
كاهش ۳9 درصدي میزان تناژ و كاهش۳۳ درصدي 
ارزش محصوالت است. در مدت یاد شده، بالغ بر یك 
میلیارد و 2۰۶میلیون و ۷۶۰ هزار دالر زنجیره فوالد و 
محصوالت فوالدي، ۱۵ میلیون و ۷۱۰ هزار دالر مس 
و محصوالت پایین دس��تي، ۱99 میلیون و ۶۰ هزار 
دالر زنجیره آلومینیوم و محصوالت و ۱9۶میلیون و 
2۵۰هزار دالر زغال سنگ و كك وارد كشور شده است.

گروه بورس|
 در پایان معامالت سومین هفته كاري سال 98 شاخص 
كل با 8۶9۷ واحد افزایش معادل ۶9 / ۴ درصد افزایش 
نس��بت به هفته ماقبل، به رقم ۱9۳9۷8 واحد رسید. 
عالوه بر این، ش��اخص بازار اول با ۶۶۷9 واحد افزایش 
به رقم ۱۴۴۵۶8 واحد بالغ ش��د و ش��اخص بازار دوم با 
۱۶۰۴۳ واحد افزایش رقم ۳۷8۴۰۰ واحد را تجربه كرد و 
به این ترتیب شاخص بازار اول 8۴ / ۴ و شاخص بازار دوم 
هر دو با ۴۳ / ۴ درصد افزایش نسبت به هفته ماقبل همراه 
شدند. بر اساس این گزارش، در ۵ روز كاري هفته گذشته 
ارزش كل معامالت اوراق بهادار به ۴8۰۱۱ میلیارد ریال 
بالغ شد كه نس��بت به هفته ماقبل 2۶۷ درصد افزایش 
یافته اس��ت. افزون بر این، تعداد ۱۵۷۵۷ میلیون انواع 
اوراق بهادار در بیش از یك میلی��ون و 2۷9 هزار دفعه 
مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 28۶ درصد و 2۱۴ 
درصد افزایش را نسبت به هفته ماقبل تجربه كردند. این 

درحالي است كه تعداد ۳۰۷ میلیون واحد از صندوق هاي 
سرمایه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل 
بیش از ۳۳9۵ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به 
ترتیب با ۱۶۳ درصد و ۱۵۷ درصد افزایش نسبت به هفته 
ماقبل همراه شدند. این در حالي است كه، در بازار بدهي 
۵۰۰ هزار برگه ب��ه ارزش ۵۱۳ میلیارد ریال مورد داد و 
ستد قرار گرفت. از سویي دیگر، معامالت فرابورس ایران 
هفته گذشته در حالي ادامه یافت كه در مقیاس هفتگي 
شاخص كل ۶۵ واحد رشد كرد و متغیرهاي حجم، ارزش 
و تعداد دفعات معامالت كل بازارهاي فرابورس افزایش 
پیدا كرد. عالوه بر این، طي هفته گذش��ته در فرابورس 
دادوستد ۵  هزار و ۶۰8 میلیون ورقه بهادار در ۷۷۴ هزار 
دفعه به ارزش 2۳ هزار و ۳2۶ میلیارد ریال رقم خورد و به 
این ترتیب افزایش چشم گیر حجم و ارزش معامالت به 
ثبت رسید. همچنین، سهامداران در ۵ روز كاري هفته اي 
كه سپري ش��د به ترتیب در بازارهاي اول و دوم ۴۵۴ و 

2۵2۱ میلیون سهم را به ارزش یك هزار و ۴۰۱ و 8 هزار 
و 9۷ میلیارد ریال معامله كردند كه حاكي از رشد ۱۷۷ 
و 2۷۱ درص��دي حجم معامالت این دو بازار بود. ارزش 
دادوس��تدها در بازارهاي اول و دوم نیز به ترتیب 2۵۷ 
و ۱8۰ درص��د افزایش یافت. عالوه بر این، معامله گران 
س��هام همچنین به جابه جایي 2۵۱۶ میلیون سهم در 
۳۰۴ هزار نوبت دادوستدي در بازار پایه اقدام كردند كه 
این حجم از مبادالت ارزش ۶ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریالي 
را به ثبت رس��اند و از این رو حجم و ارزش دادوس��تدي 
این بازار بیش از 2۰۰ درص��د افزایش یافت. در همین 
حال بازار ابزارهاي نوین مال��ي از معامله ۱۱۷ میلیون 
ورقه بهادار به ارزش ۷ هزار و ۳۵2 میلیارد ریال میزباني 
كرد. به تفكیك ابزارهاي معامالت��ي در این بازار، اوراق 
بدهي به میزان ۶ میلیون ورق��ه به ارزش ۵ هزار و ۵۳9 
میلیارد ریال دست به دست شد. همچنین صندوق هاي 
سرمایه گذاري قابل معامله شاهد جابه جایي ۱۱۰ میلیون 

ورقه به ارزش ۱۶8۱ میلی��ارد ریال بودند. عالوه بر این 
2۶۰ هزار ورقه تسهیالت مسكن به ارزش ۱۳2 میلیارد 
ریال طي این هفته خریدوفروش ش��د. از س��وي دیگر 
نگاهي به صنایع فرابورسي نشان مي دهد كه ۱9 درصد 
از كل ۱۵ هزار و ۵2۰ میلیارد ریال ارزش معامالت خرد 

بازار سهام شامل بازارهاي اول، دوم، پایه، اختیار معامله 
خریدوفروش و SMEبه گروه فلزات اساسي اختصاص 
یافته است. بر اساس این گزارش، آیفكس با ثبت عملكرد 
مثبت در هفته گذشته بازدهي خود را از ابتداي سال 98 

به 9 درصد رساند.

گام بلند شاخص 
مروري بر آمار معامالت هفته گذشته نشان مي دهد

بينالملل

ديدگاه

نگاهبازار
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چالش باال رفتن هزينه هاي توليد

رييس اتاق بازرگاني ايران و امارات مطرح كرد

آياصنعتبهرونقميرسد؟

سرمايه در گردش چالش جدي توليد

آيا واردات كاغذ بحران را برطرف مي كند

دولت اجازه افزايش قيمت اقالم پرمصرف ماه رمضان را ندهد

فروش مستقيم ارز صادراتي به واردكنندگان از ارديبهشت ۹۸

سال 98 با افزايش شديد هزينه ها همراه است. بسياري 
از قيمت ها ديگر قابل سركوب نيست و افزايش شديد 
حقوق و دس��تمزد به يك چالش جدي براي فعاالن 
اقتصادي بدل شده اس��ت. كاهش هزينه توليد يكي 
از مولفه هاي اساسي در پيشرفت و شكوفايي صنعتي 
و توليدي محس��وب مي شود. در كش��ور ها و جوامع 
صنعتي، از اين هدف، به عنوان يك دستور كار اساسي 
ياد مي شود و با بررسي و مطالعه نقشه راه و مسير طي 
شده از سوي كشور هاي اينچنيني )توسعه يافته( اين 
واقعيت مسجل و مبرهن مي شود كه تقريبا اكثريت 
قريب به اتفاق آنها، براي حصول اين امر تالش نموده اند.

  ضرر توامان توليدكننده و مصرف كننده
بابك موحدي، يكي از اعضاي اتاق بازرگاني با اش��اره 
به هزينه تمام ش��ده باالي توليد در كشور اظهار كرد: 
متاسفانه اين نقيصه يكي از نارس��ايي هاي جدي در 
بخش توليدي كشور به ش��مار مي رود و بواسطه اين 
عارضه توليد كننده و مصرف كننده، توامان با يكديگر 
متضرر مي شوند، زيرا هر كدام از طرفين به ناچار هزينه 
بااليي ب��راي توليد و خريد محصول م��ورد نظر خود 

پرداخت مي كنند.
وي افزود: همواره بر لزوم توس��عه ص��ادرات كاال هاي 
ايراني به عنوان يكي از ابزار هاي قدرتمند در شكوفايي 
و رونق اقتصادي كش��ور ياد مي شود، امري كه يكي از 
پيش نياز هاي اساسي آن را بايد در كاهش قيمت تمام 

شده جست وجو نمود.
اين فعال صنعتي و توليدي در ادامه بيان كرد: اساسا در 
عرصه تجاري و بازار هاي بين المللي كه رقابت عنصري 
برجسته به شمار مي رود، هزينه باالي توليد يك پوئن 
منفي اس��ت و به تبع در چنين شرايطي رقبا با هزينه 
نازل تر توليد، عرصه رقابت را از ديگر كشور ها مي ربايند 
و به تعبيري توليدات چنين كشور هايي )كه از حيث 
قيمت پايين تر از كاال ها و محصوالت نمونه مشابه است( 

با اقبال افزون تري مواجه خواهد شد.
موحدي گفت: برخي گمان مي كنند مضرات قيمت و 
هزينه تمام شده باالي توليد، صرفا در عرصه صادراتي 
و بازار ه��اي بين المللي ظهور پيدا مي كند، اما در واقع 
امر، اث��رات زيان بار اين نارس��ايي در بازار هاي داخلي 

نيز نمود دارد.
وي افزود: يكي از داليل تمايل و گرايش بخشي از مردم 
به كاال ها و محصوالت خارجي، ناظر بر همين موضوع 
اس��ت و به تبع در ش��رايطي كه متقاضي يا مشتري 
مش��اهده مي كند قيمت فالن كاالي نمونه داخلي به 
نسبت نمونه مشابه خارجي آن )با همان كيفيت( باالتر 

اس��ت، احتمال گرايش متقاضي ب��راي خريد كاالي 
خارجي تش��ديد مي ش��ود و  بايد براي رفع و دفع اين 

اختالفات و تمايزات بيش از پيش تالش شود.
موحدي بيان كرد: در صورت حص��ول اين امر، اقبال 
ب��ه كاال هاي توليد داخلي افزايش مي يابد و در س��ايه 
استقبال هر چه بيشتر از محصوالت و كاال هاي ايراني، 
ترديدي وجود ندارد كه بستر براي حصول و تحقق رونق 

توليد نيز هموار مي شود.

  پيشنهادي براي واقعي شدن قيمت ها
جمشيد عدالتيان معتقد است اگر در سال رونق توليد، 
زمينه عرضه مس��تمر و با حجم مناس��ب مواد اوليه و 
كاالهاي واس��طه اي در بورس كاال فراهم شود، ديگر 
نيازي به دخالت در روند كشف قيمت كاالها نيست و 

قيمت ها واقعي و با ثبات مي شود.
عضو اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: با تقويت سمت 
عرضه محصوالت در ب��ورس كاال به ويژه در زمان هاي 
رش��د تقاضا و احتمال ايجاد التهاب، تعادل نسبي در 
بازارها برقرار مي شود كه اگر اين رشد عرضه با اعتقاد به 

مكانيسم عرضه و تقاضا رقم بخورد، شاهد اتخاذ بهترين 
روش تنظيم و ثبات بازار خواهيم بود.

اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به حجم عرضه ها 
در ب��ورس، گفت: ب��ه هر ميزان حج��م و تنوع عرضه 
محصوالت در بورس كاال بيشتر باشد، شاهد شفافيت 
بيشتر در بازار كاالي كشور خواهيم بود. در اين بين با 
عرضه زنجيره تولي��دات در بورس كاال، امكان نظارت 
كامل بر زنجيره توليدات و روند قيمت ها فراهم مي شود.

عدالتيان افزود: اينكه بخش��ي از توليدات در زنجيره 
بورس كاال و در ش��فافيت كامل معامله مي ش��ود اما 
بخش ديگر توليدات با نظارت حداقلي و در بازارهاي 
غير رسمي مبادله مي ش��ود، زمينه بروز مشكالت و 
امكان سوءاستفاده و رش��د قيمت ها فراهم مي شود؛ 
از اين رو بايد زمينه عرض��ه حداكثري محصوالت در 

بورس ايجاد شود.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه بورس كاال قابلي��ت ورود تعداد 
بيش��تري از عرضه كنندگان كاالهاي متنوع را دارد، 
گفت: حتي ب��راي تنظيم بهتر بازار و تقويت بيش��تر 
سمت عرضه، بورس كاال مي تواند محلي براي عرضه 

كاالهاي وارداتي باشد، تا عالوه بر رشد حجم عرضه ها، 
رقابت پوياتري نيز در ميان توليدكنندگان براي فروش 

محصول باكيفيت تر و با قيمتي كاراتر رقم بخورد.
عدالتيان در ادامه بيان ك��رد: ايجاد يك اقتصاد كاماًل 
خصوصي و آزاد در كشور ما به دليل بدنه دولتي اقتصاد 
كاري سخت و زمانبر است، اما با وجود همه سختي ها 
نبايد مولفه هاي اقتصاد را در زمان هاي رشد تقاضاي 
خريد محصوالت زير پا گذاشت، چراكه تجربه نشان 
داده اس��ت اتخاذ سياست اقتصاد دس��توري خود بر 
 التهاب بيش��تر بازار دامن مي زند و يارانه پرداختي كه 
با اعمال قيمت دس��توري قرار است به مصرف كننده 

برسد، نصيب واسطه ها مي شود.
وي در پاي��ان ابراز كرد: بورس كاال داراي ظرفيت هاي 
بااليي اس��ت كه رفته رفته با توسعه ابزارهاي مالي در 
ميان صنايع، پتانسيل هاي بيشتر اين بورس در حال 
نمايان ش��دن است كه در حوزه بازار نقدي نيز توصيه 
مي شود با تالش در تعادل عرضه و تقاضا، صنايع كوچك 
و پايين دستي در سال رونق توليد در فضايي شفاف و 

عادالنه مواد اوليه موردنياز خود را تأمين كنند.

  وقتي توان رقابت نداريم
فيروز ابراهيمي، دبير خان��ه صنعت، معدن و تجارت 
خراسان با اش��اره به نقيصه مذكور )قيمت تمام شده 
باالي توليد در كشور( اظهار كرد: به واسطه اين عارضه، 
توان رقابت از بسياري كاال هاي توليدي و صنعتي داخلي 

در بازار هاي داخلي و خارجي سلب شده است.
وي در تش��ريح عوامل موثر در ب��اال رفتن هزينه هاي 
توليد بيان كرد: سود ماخوذه فراتر از قاعده تسهيالت 
بانكي از كارخانه ه��اي توليدي و دريافت ماليات هاي 
سنگين، يكي از داليل باال رفتن هزينه توليد در كشور 
به شمار مي رود. وي گفت: اساسا احصاء و تحليل علل 
و داليل باال بودن هزينه توليد در ايران، ناظر و معطوف 
به يك عامل منفرد و واحد نمي ش��ود و مجموعه اي از 
هزينه كرد ه��ا باعث فزوني يافتن نرخ هزينه توليد در 

كشور مي شود.
وي افزود: به صورت طبيعي، توليدكننده يا صنعتگر 
ناچار اس��ت تمامي هزينه كرد ه��ا در فرآيند توليد را 
از محل عرض��ه و فروش كاال تامين كن��د و اين امر با 
محاسبه هزينه انرژي اعم از آب، گاز و برق تا دستمزد 
نيروي انس��اني، بيمه، هزينه نگه��داري تجهيزات و 
ادوات توليدي، اجاره مح��ل و اماكني كه براي توليد 
در نظر گرفته شده )در صورت استيجاري بودن آن( تا 
سود دريافتي بانك ها از محل ارايه تسهيالت و... قابل 
بررسي خواهد بود كه به واقع تماما روي نرخ تمام شده 

كاال اثر گذار است.
اين فعال صنعتي و توليدي گفت: به واقع براي كاهش 
هزينه توليد بايد با اتخاذ تدابير هوشمندانه و همسويي 
و همگرايي تمامي دستگاه هاي ذي ربط براي نائل شدن 
به اي��ن هدف خطير گام برداش��ت در غير اين صورت 

حصول چنين توفيقي ناممكن خواهد بود.
وي افزود: به طور طبيعي هر آنچه هزينه توليد كاهش 
يابد، جاذبه كاال و محصول توليدي براي مصرف كننده 
نيز افزايش مي يابد و در چنين فضا و بس��تري، فروش 
اقالم توليدي تسهيل مي شود و توليد با رونق افزون تري 

همراه خواهد شد.
شايان ذكر است در حال حاضر در دو سمت بازار يعني 
عرضه و تقاضا با مش��كل روبه رو خواهيم بود زيرا هم 
توليدكنندگان مشكالتي دارند و هم با توجه به كاهش 
قدرت خريد در بخش مص��رف با چالش هايي روبه رو 
خواهيم بود. در اين شرايط دو سياست موازي بايد به 
كار گرفته شود. از يك سوي هزينه هاي توليد بايد براي 
توليدكنندگان كاهش يابد تا سود بيشتري كسب كند و 
از سوي ديگر بايد توان خريد مردم تقويت شود تا به اين 

ترتيب بتوان بخش مصرف را تضمين كرد.

بسياري از كارشناسان اقتصادي در دنيا بر اين باورند 
كه حمايت از توليد داخلي، اساس تشكيل يك اقتصاد 
قدرتمند اس��ت؛ رونق توليد نه تنها در شرايط خاص 
امروز بلكه براي كليت اقتصاد ايران يك ضرورت بوده 
و هست؛ مسعود دانشمند رييس اتاق بازرگاني ايران 
و ام��ارات در رابطه با عمده ترين موانع رونق توليد در 
كشور گفت: عمده ترين مشكل توليد، كمبود سرمايه 

در گردش در واحدهاي توليدي است
وي تش��ريح كرد: با افزايش قيمت دالر، س��رمايه در 
گردش واحدهاي توليدي كفاف حجم فعاليت واحد 
توليدي را نمي دهد در واقع با چهار برابر شدن قيمت 
دالر، س��رمايه در گ��ردش واحده��اي توليدي تنها 
پاس��خگوي 25 درصد توليد آنهاس��ت و اين يكي از 
چالش هايي است كه براي دس��تيابي به رونق توليد 

بايد آن را به سرعت رفع كرد.
 دانشمند الزمه تصميم گيري هاي كالن اقتصادي را 
مشورت با اهل آن دانست و گفت: بدون كارشناسي و 
بررسي نتايج تصويب يك سياست اقتصادي، عواقب 
جبران ناپذيري بر بدنه اقتصاد كشور وارد مي آيد كه 
رفع و رجوع آن هزينه هاي كالني در پي خواهد داشت.

 عضو خانه اقتصاد اي��ران در خصوص افزايش حقوق 
كاركنان و مصوبه اخير مجلس در مورد آن، گفت: اين 
افزايش تأثير مس��تقيم بر توليد خواهد داشت چراكه 
واحد توليدي با اين افزايش حقوق هزينه تمام ش��ده 
كاال و خدماتش��ان افزايش خواه��د داد و اين به هيچ 
عنوان ب��ا اهدافي كه براي رون��ق توليد در نظر گرفته 
شده مطابقت ندارد؛ معتقدم اگر بناست كه كمكي به 
اقشار آسيب پذير شود بايد از طريق تخصيص يارانه به 

مصرف كننده باشد؛ حال آنكه در حال حاضر با اعطاي 
يارانه و تغذيه واردات با ارز 4200 توماني زمينه وسيعي 
براي سوءاستفاده فراهم شده است؛ مثال جهش قيمت 
مرغ با وجود تخصيص ارز دولتي براي واردات خوراك 
دام و طيور يكي از نمونه هاي بارز اين جريان است؛ به 
وضوح مشخص است كه وارد كننده نهاده هاي دامي به 
جاي فروش خوراك با قيمت يارانه اي آن را به چند برابر 

قيمت به مرغ داري ها مي فروشد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: ارز تك نرخي به معناي 
واقعي چاره س��از مش��كالت به وجود آمده در عرصه 
توليد است؛ اگر قرار اس��ت كمكي هم به مردم بشود 
بهترين نقطه اجرايي ش��دن آن در نظام توزيع نهفته 
است؛ اعطاي يارانه مستقيم به بخش مصرف كاهش 
فس��اد و نا به ساماني در توليد و عرضه را در پي خواهد 

داشت. دانشمند از ديگر محاسن ارز تك نرخي، قطع 
دس��ت دالالني دانست كه در كش��ورهاي همسايه از 
تفاوت قيمت دالر در كشور سوءاستفاده هاي گسترده 
مي كنند؛ وي گفت: دام، بنزين و هرآنچه با ارز دولتي به 
نام تامين نياز داخلي وارد مي شود و بالفاصله از مرزها 
با چند برابر قيمت خارج مي شود كه حاصل آن به هم 

ريختگي بازار داخلي است.
وي افزود: ما خيلي روشن پيشنهاد داديم كه به جاي 
افزايش حقوق ها، 20 قلم كاالي اساسي را بر مبناي 
دالر دولتي به عنوان يارانه به مردم بدهيد؛ اين سياست 
عالوه بر اينكه جلو موج تعديل نيرو در ش��ركت هاي 
دولتي و خصوصي را خواهد گرفت مي تواند در بهبود 

معاش مردم و نيز رونق توليد موثر واقع شود.
مس��عود دانش��مند تخصيص كوپن را يك تصميم 

درس��ت ارزيابي ك��رد و بيان داش��ت: كوپني كردن 
كاالي اساسي فكربدي نيس��ت؛ مي توان به مرور در 
يك پروس��ه 3 تا 5 س��اله با افزايش توليد و اشتغال 
سطح درآمد خانوار را باال برد و به آهستگي از حاشيه 

كوپن ها كم مي كرد.
عضو خانه اقتصاد ايران، با اظهار تاس��ف از سيل اخير 
گفت: امروز با مشكالت فعلي راه حل دولت اين است 
كه به جاي پرداخت پول به هر خانواده سيل زده كاالي 
اساس��ي مورد نياز زندگي مانند لوازم خانگي و فرش 
را به صورت يخچال مجاني بده��د و در مقابل پول آن 
را مس��تقيما به واحدهاي توليدي پرداخت كند. اين 
تصمي��م مي تواند عالوه بر كمك به مردم س��يل زده، 
به كارخانج��ات لوازم خانگي جان ت��ازه اي بدمد و به 

اشتغالزايي نيز كمك كند.

در حالي كه بحران كمبود و گراني كاغذ در سال گذشته مصرف كنندگان 
را با مشكالت جدي مواجه كرده، رييس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ 
و مقواي ايران معتقد است كه ورود محموله هاي جديد كاغذ وارداتي 

به كشور مي تواند مشكالت مربوط به عرضه كاغذ در بازار را حل كند.
بحران كاغذ از پاييز ۱39۶ آغاز ش��د و با وجود اينكه در همان سال با 
ترخيص يك محموله كاغذ از گمرك اين بحران تا حدي كنترل شده، اما 
افزايش نرخ ارز بار ديگر اين صنعت را با مشكالتي مواجه كرد؛ تا جايي كه 
در آخرين روزهاي اسفند ماه در پي افزايش بي رويه قيمت كاغذ، صنف 
ناشران در نامه اي به مسووالن دولتي خواستار پيگيري جدي براي حل 
معضل كمبود و گراني كاغذ شدند. از طرف ديگر در روزهاي آخر اسفند 
ماه، دبير كارگروه ساماندهي كاغذ گفته بود كه در سال گذشته 3۷ هزار 
و 354 تن كاغذ روزنامه اي و 2۱8 هزار و ۶23 تن انواع كاغذ تحرير وارد 
كشور شده اس��ت، اما فقط ۶9۱5 تن روزنامه اي و ۱3۶49 تن تحرير 
با حواله معاونت هاي فرهنگي و مطبوعاتي وزارت فرهنگ توزيع شده 
است. به اين معنا كه ساير مقادير كه با ارز دولتي وارد شده، غيرقانوني 
توزيع ش��ده اس��ت. اما ابوالفضل روغني گلپايگاني رييس سنديكاي 
توليدكنندگان كاغذ و مقواي اي��ران با بيان اينكه ورود محموله هاي 
وارداتي جديد به كشور، مي تواند نگراني هاي مربوط به عرضه كاغذ در 

بازار را برطرف كند، گفت: در پايان سال گذشته دولت منابعي را براي 
واردات كاغذ تأمين و امكاناتي فراهم كرده تا سفارش ها براي واردات اين 
محصول انجام شود. وي با اشاره به جهش قيمت كاغذ در سال گذشته 
و مشكالتي كه براي مصرف كنندگان ايجاد شده، تصريح كرد: وزارت 
ارشاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتي براي واردات كاغذ انجام 
دادند تا كمبود و افزايش قيمت را جبران كنند. روغني گلپايگاني در 
ادامه با بيان اينكه وضعيت توليد كشور در بخش كاغذ روزنامه و كاغذ 
تحرير خوب نيست، اظهار كرد: براي تأمين بازار اميد چنداني به توليد 
داخل نيست. در حال حاضر ميزان دقيق ظرفيت فعال صنعت كاغذ 
مشخص نيست، اما مي توان گفت با وجود اينكه ظرفيت توليد ۱50 
هزار تن كاغذ وجود دارد توليد ما نهايتًا به 20 هزار تن مي رسد. رييس 
سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقواي ايران علت پايين بودن ظرفيت 
فعال صنعت كاغذ را كمبود مواد اوليه و ارز و همچنين نبود حمايت هاي 
الزم عنوان كرد. وي همچنين وضع تعرفه مناسب، فراهم كردن امكانات 
سرمايه گذاري و تخصيص وام هاي ارزان قيمت را از جمله حمايت هاي 
مورد نياز اين صنعت عنوان كرد. روغني گلپايگاني افزود: از طرف ديگر 
با توجه به كمبود كاغذ تحرير، بايد بخش��ي از منابع��ي كه به واردات 

تخصيص داده مي شود صرف گسترش توليد شود.

دبيركل اتحاديه بنكداران از دولت خواست تا همزمان با 
نزديك شدن به ماه رمضان، اجازه افزايش قيمت اقالمي 
همچون روغن، خرما، پنير، چاي و ... را به كارخانجات 
توليدكننده ندهد چراكه ميزان اين اقالم دپو شده در 
كارخانجات، نياز 3 ماه ابتدايي س��ال را جوابگو است. 
قاسمعلي حسني با اشاره به واكنش بازار به زمزمه هاي 
حذف تخصيص ارز 4200 توماني به برخي كاالها اظهار 
كرد: در روزهاي گذشته زمزمه هايي درباره حذف ارز 
4200 توماني مطرح شد ولي خوشبختانه اين موضوع 

باعث تغييرات قيمتي اقالمي همچون برنج و روغن و 
چاي نشده است و هم اكنون هيچ مشكلي درخصوص 

اين كاالها در بازار وجود ندارد.
دبيركل اتحاديه بنك��داران با اس��تقبال از حذف ارز 
4200 توماني اضافه كرد: متاسفانه ارز 4200 توماني 
و تخصيص آن تنها به برخي از بازرگانان باعث شده تا 
تجار حرفه اي كشورمان كه در بيش از ۶0 كشور دنيا 
دفاتر تج��اري دارند، نتوانند در تامين و قيمت گذاري 
كاالها در بازار رقابت موثري داشته باشند و در صورت 

حذف اين ارز و تك نرخي شدن آن، تجاري كه سال ها 
در اين حوزه فعاليت داشته اند، وارد ميدان مي شوند و 
ورودشان به بازار باعث مي شود تا رقابت درستي در بازار 
شكل بگيرد و در نهايت نيز به نفع مصرف كننده باشد.

وي با اش��اره به در پيش ِرو بودن ماه مبارك رمضان و 
افزايش مصرف برخي اق��الم كااليي در اين ماه گفت: 
اقالمي همچون، برنج، روغن، چاي، شكر، خرما، پنير 
و حبوبات از جمله كاالهايي هستند كه مصرف آنها در 
ماه مبارك رمضان بيشتر مي شود و خوشبختانه تا اين 

لحظه هيچ تحول قابل توجهي در قيمت اين كاالها در 
بازار رخ نداده است.

حسني با تاكيد بر نظارت بيشتر دولت بر كارخانجات 
و قيمت گذاري اين كاالها گف��ت: نكته حايز اهميت 
آن اس��ت كه دولت در سه ماهه نخست سال، نبايد به 
هيچ وجه اجازه افزايش قيم��ت به كارخانجات بدهد 
چراكه مواد اوليه موجود در كارخانجات و كاالهاي دپو 
ش��ده سال گذشته، آن قدر هست كه نياز بازار تا 3 ماه 

نخست را تامين كند.

دبيركل اتحاديه بنكداران خاطرنش��ان كرد: از طرف 
ديگر متاس��فانه ش��اهديم برخي كارخانجات كه به 
دنبال افزايش قيمت هستند، در عين حال تخفيفاتي 
تا 30 درص��د را در نظر مي گيرند ك��ه اين تخفيفات 
نصيب س��وداگران مي شود. لذا الزم اس��ت تا با اتخاذ 
تدابير صحيح، دولت اج��ازه افزايش قيمت را ندهد و 
كارخانجاتي كه مدعي افزايش هزينه هاي خود هستند، 
اين هزينه ها را از حذف تخفيفاتي كه مي دهند جبران 

كنند تا قيمت كاال براي مصرف كننده تغييري نكند.

مس��وول ارزي س��امانه جامع تجارت با اش��اره به فعال شدن بخش 
فروش مستقيم ارز صادركنندگان به واردكنندگان در اين سامانه از 
ابتداي ارديبهش��ت 9۷، جزيياتي از نحوه فروش ارز حاصل صادرات 
به واردكنندگان را تشريح كرد. حسين تاجيك در تشريح جزيياتي 
از بخش ارزي سامانه جامع تجارت كه قرار است به زودي فعال شود و 
ارتباط بين واردكنندگان و صادركنندگان را براي مبادله ارزي ميان 
اين دو فراهم آورد، اظهار كرد: س��ال گذش��ته يكي از روش هايي كه 
براي بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح شد، روش واردات در مقابل 
صادرات بود ولي بهره مندي از اين روش براي هر دو گروِه صادركنندگان 
و واردكنندگان با توجه به اينكه امكان شناسايي طرفين وجود نداشت، 
چندان امكان پذير نبود و صادركنندگاني كه تمايل داشتند ارز حاصل از 
صادراتشان را به واردكنندگان بفروشند، نمي توانستند با واردكنندگاني 
كه قصد واردات كاال داشتند، مرتبط شوند. مسوول ارزي سامانه جامع 
تجارت افزود: با توجه به اين مشكل، در اسفند ماه سال گذشته مقرر شد 
سامانه جامع تجارت، امكاني براي شناسايي صادركنندگاني كه قصد 
فروش ارز حاصل از صادراتشان را داشتند و در مقابل، واردكنندگاني 
كه به دنبال تامين ارز س��ريع تر از فرايند بانكي بودند فراهم كند. وي 
با بيان اينكه در حال حاضر اين امكان در سامانه جامع تجارت فراهم 

شده و از ابتداي ارديبهشت ماه، اين بخش فعال مي شود گفت: در اين 
سامانه، صادركنندگان مي توانند ميزان ارز حاصل از صادراتشان را ثبت 
كنند و اين سامانه پس از احراز هويت شخصي و تجاري اين افراد، نام و 
مقدار ارز آنها را در ليستي قرار مي دهد و از طرف ديگر، واردكنندگاني 
كه قصد خريد ارز دارند نيز پس از ثبت س��فارش، اخذ تاييديه بانك 
مركزي و احراز هويت حقيقي و حقوقي شان، مي توانند به اين ليست 
دسترسي داشته باشند تا با اين شيوه، به صادركنندگاني كه قصد فروش 
ارز خود را دارند، متصل شوند. تاجيك خاطرنشان كرد: اين سامانه تنها 
كنترل هويت صادركنندگان و واردكنندگان و همچنين چك كردن 
مجوزهاي اوليه بازرگاني طرفين را انجام مي دهد و هيچ دخل و تصرفي 
چه در تعيين قيمت خريد و فروش ارز و چه ثبت فرايند معامله ارزي 
بين صادركننده و واردكننده ندارد. مسوول ارزي سامانه جامع تجارت 
در پاسخ به اين سوال كه آيا محدوديتي در عرضه و فروش ارز حاصل از 
صادرات از نظر واحد پولي وجود دارد يا خير، گفت: در اين سامانه تمام 
ارزه��اي حاصل از صادرات فارغ از واحد پولي قابليت عرضه و خريد و 
فروش دارد و صادركنندگان دارنده ارز مي توانند تمام واحدهاي پولي 
از جمله روپيه، روبل، دينار، دالر، درهم، يورو يا هر واحد پولي را در اين 

سامانه ثبت كنند و هيچ محدوديتي در اين بخش وجود ندارد.
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مديريت بازار ارز و تجربيات 
بخش خصوصي 

يك فعال بخش خصوصي و عضو اتاق بازرگاني 
معتقد اس��ت براي مديريت بازار ارز، استفاده از 
تجربه و نظ��ر اين بخش اهميت باالي��ي دارد و 
ناديده گرفتن آن باعث سلب آرامش بازار خواهد 
شد. اكبر كالنتر نيستانكي در گفت وگو با ايسنا، 
اظه��ار كرد: بخ��ش خصوصي به خ��ودي خود 
امكان تصميم گيري و برنامه ريزي براي شرايط 
اقتصادي كشور را ندارد و از اين رو وقتي راه هاي 
مشاوره بسته شود، نمي توان انتظار داشت نظر 
اي��ن بخش در تصميمات لحاظ ش��ود. به گفته 
وي در ش��رايط فعلي اقتصاد ايران، در كنار هم 
قرار گرفتن تمام بخش ها و استفاده حداكثري از 
نظرات و مشاوره ها بيشترين اهميت را دارد زيرا 
در غير اين صورت با به هم ريختگي بازار مواجه 
خواهيم بود. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه در 
بازار ارز قرار گرفتن نظرات اقتصادي در كنار تجربه 
اهميت باالي��ي دارد، گفت: ما نمي توانيم انتظار 
داشته باشيم كه صرفا تصميمات بيرون از بازار با 
استفاده از مطالعات نظري، گرفته شود و از سوي 
ديگر بخش خصوصي كه تجربه حضور در بازار را 
دارد نتواند خود تصميم ساز باشد. از اين رو بايد 
تالش كرد با يك جمع بندي نهايي ميان دولت و 
تاجران، تصميمات جديد براي بازار گرفته شود. 
كالنتر درباره نرخ ارز مدنظر بخش خصوصي براي 
بازار نيز اظهار كرد: نمي توان به طور دقيق از يك 
نرخ مشخص س��خن گفت. آنچه در حال حاضر 
بيشترين اهميت را دارد ثبات نرخ در بازار است 
زيرا بازرگانان ب��راي تصميم گيري درباره آينده 
كاري ش��ان نياز به يك آرامش دارند و در مرحله 
بعد بايد ديد نرخ در كدام نقطه مي ايستد. جداي 
از افزايش نرخ ارز، يكي از دغدغه هاي اصلي فعاالن 
بازار، تغييرات مداوم نرخ ها است كه به اعتقاد آنها 

قدرت تصميم گيري و برنامه ريزي را مي گيرد.

توسعه گلخانه ها تنها راه حل 
برون رفت از چالش بحران آب

ول��ي اهلل بني عام��ري، مج��ري طرح توس��عه 
گلخانه ه��اي كش��ور در چهارمين نمايش��گاه 
بين الملل��ي ايران س��بز در جم��ع خبرنگاران، 
اظهار كرد: در 3 سال گذشته با آغاز طرح توسعه 
گلخانه ه��اي كش��ور اتفاقات خوب��ي در بخش 
توانمندسازي توليدات از ُبعد سازه و تجهيزات، 
دان��ش و مديريت فني و تولي��دات محصوالت 
گلخانه اي ص��ورت گرفته اس��ت. وي صادرات 
محصوالت گلخانه ها در سال 9۷ را بيش از 500 
ميلي��ون دالر اعالم كرد و گفت: براي س��ال 98 
پيش بيني مي شود كه ارزش صادرات محصوالت 
گلخانه اي با رش��د 2 برابري به يك ميليارد دالر 
برس��د. بني عامري ادامه داد: ايران تقريبًا اولين 
كشوري اس��ت كه در زمينه توسعه محصوالت 
گلخانه اي از لحاظ كمي در دنيا رشد داشته است.

اين مقام مس��وول با اشاره به اينكه سال گذشته 
2 هزار و ۶50 هكتار گلخانه در كش��ور احداث و 
راه اندازي ش��د، بيان كرد: در سال 98 قرار است 
سطح گلخانه ها را تا 2 برابر افزايش دهيم، چراكه 
بخش گلخانه اي از لحاظ دانش پذيري، فناوري و 
تلفيق با ساير بخش ها نمادي براي تأمين امنيت 

غذايي كشور محسوب مي شود.
وي با اش��اره به اينكه ام��كان توليد محصوالت 
گلخانه اي در طول س��ال فراهم است، گفت: در 
فضاي گلخانه در مصرف آب به ازاي هر كيلوگرم 
محصول ۱0 ليتر آب كمتري مصرف مي ش��ود 
كه از اين رو گلخانه ها راه حل مناسبي براي برون 
رفت از چالش فعلي بحران آب محسوب مي شوند. 
مجري طرح توسعه گلخانه هاي كشور مجموع 
صادرات كل محصوالت كشاورزي كشور را 5.4 
دهم ميليارد دالر اعالم كرد و گفت: 50 درصد از 

اين ميزان مربوط به بخش باغباني است.

سازمان برنامه به تعديل 
قراردادهاي برق تن داد

حميدرضا صالحي، نايب رييس كميسيون انرژي و 
محيط زيست اتاق تهران با اشاره به نوسانات نرخ ارز 
در سال 9۱ اظهار كرد: در سال 9۱ به دليل تحريم هاي 
بين المللي و نوسانات نرخ ارز، حدود هزار قرارداد در 
حوزه توزيع و انتقال برق به دليل مشكالت ذكر شده 
متوقف شد، اين س��ونامي ارزي نيز در سال گذشته 
تكرار شد و به دليل عدم پيش بيني و آمادگي مشكالت 
فراواني براي اي��ن صنعت به وجود آمد. نايب رييس 
كميسيون انرژي با اشاره به بخش سازمان برنامه و 
بودجه تصريح كرد: با پيگيري سنديكاي صنعت برق 
بخشنامه اي از سازمان برنامه و بودجه براي تعديل 
قرارد ادهاي حوزه برق اعالم شد كه تا حدودي مي تواند 
مشكالت اين صنعت را مرتفع سازد. وي افزود: صنعت 
برق به عنوان صنعت زيرساخت نقش مهمي در توسعه 
و تجارت محسوب مي شود، اما در كشور اين انرژي به 
شكل خدمات است و نگاه اقتصادي به آن وجود ندارد.

صالحي با اشاره به اقتصاد برق تصريح كرد: مشكل 
اصلي صنعت برق به قيمت آن بازمي گردد و نخستين 
گام براي رش��د و توس��عه در اين صنعت، مي تواند 
واقعي س��ازي قيمت ها باش��د. وي با اشاره به سهم 
انرژي هاي نو بيان كرد: بنا به برنامه ششم توسعه بايد 
سهم انرژي هاي نو در توليد برق به 5 درصد معادل 5 
هزار مگاوات برق برسد كه مشكالت ارزي باعث كندي 

پيشرفت در اين حوزه شده است.
نايب رييس كميسيون انرژي با اش��اره به صادرات 
برق در شبكه توزيع اظهار كرد: با توجه به موقعيت 
جغرافيايي مي توان با صادرات برق در زمس��تان به 
كشور هاي ش��مالي در زمس��تان و واردات برق در 

تابستان شرايط را براي تبادل انرژي فراهم كرد.
وي ادامه داد: تبادل انرژي با كش��ورهاي همسايه از 
بسياري از سرمايه گذاري هايي كه نيازمند بودجه هاي 

كالن در صنعت برق است، جلوگيري مي كند.
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توقف توليد 2 ميدان نفتي
 براي جلوگيري از صدمه محيط

گروه انرژي|  شركت ملي نفت ايران اعالم كرده است 
كه موقتا توليد ميدان نفتي آب تيمور و واحد اهواز 3 را 
متوقف كرده است. اين تصميمات براي جلوگيري از 
صدمه محيط گرفته شده است. اين خبر را كريم زبيدي 
عصر روز پنج شنبه به ايرنا اعالم كرد. توليد در ميادين 
نفتي غرب كارون اما با رقم 350 هزار بشكه در روز ادامه 
دارد. ظرفيت توليد ميدان نفتي آب تيمور 50 هزار 
بشكه در روز است.  »كريم زبيدي«، عضو هيات مديره 
شركت ملي نفت ايران كه به عنوان نماينده وزير نفت 
و ش��ركت ملي نفت ايران با هدف ايجاد هماهنگي و 
بسيج امكانات در كمك به سيل زدگان به خوزستان 
رفته است با اعالم آخرين وضعيت ميدان ها زبيدي 
به آبگرفتگي برخي از ميادين نفتي در خوزس��تان 
اشاره كرد و گفته است: توليد در آب تيمور و اهواز 3 را 
متوقف كرديم، همچنين بخشي از اهواز 5 را بسته ايم.  
او در ادامه عنوان كرده است: در حال حاضر تعدادي 
از چاه ه��ا در آب تيمور زير آب رفته و در منطقه اهواز 
3 نيز بخشي از خطوط لوله و چاه ها دچار آبگرفتگي 
شده اند. به گفته عضو هيات مديره شركت ملي نفت 
ايران، بخشي از ميدان منصوري نيز كه از ابتدا تاالب 
بوده دچار آبگرفتگي شده و تعدادي از چاه هاي ميدان 
آزادگان به زير آب رفته است. وي تاكيد كرد: هر كجا 
تاسيسات نفتي در معرض آبگرفتگي قرار بگيرند آنها 
را مي بنديم تا محيط صدمه نبيند.به گزارش »تعادل« 
ميدان نفتي آب تيمور ميداني در غرب اهواز است كه 
بين ميادين منصوري و سوسنگرد قرار دارد. اين ميدان 
در دهه 40 كشف شده و طبق آخرين آمار منتشر شده 
از سوي شركت ملي نفت روزانه 48 هزار بشكه توليد 
نفت داشته است. آب تيمور از جمله ميادين نفتي است 
كه ايران قصد داشت در دوران پسابرجام براي افزايش 
ضريب بازيافت آن با شركت هاي بين المللي قرارداد 
امضا كند. شركت ملي نفت ايران و شركت اندونزيايي 
پرتامينا براي انعقاد قرارداد بسيار نزديك شدند اما وضع 
تحريم هاي دوباره از سوي امريكا اجازه نداد ماجرا به 
سرانجام برسد. هيات مديره NIOC در ادامه وضعيت 
توليد نفت خام اي��ران از ميادين مهم غرب كارون را 
پايدار توصيف كرده و گفته است: در شرايط فعلي نيز 
از كل منطقه غرب كارون بيش از 350 هزار بشكه در 
روز نفت توليد مي شود و تمام تعهدات در غرب كارون، 
منطقه اهواز و مارون صورت مي گيرد.زبيدي با اشاره به 
اينكه توليد نفت در خوزستان همچنان در حال انجام 
است، افزود: آنقدر ظرفيت توليد در خوزستان وجود 
دارد كه تمام تعهدات توليد را با وجود اين آبگرفتگي ها 
مي توانيم انجام دهيم.وي در پايان گفته است: هنوز 
برآورد دقيقي از خس��ارات سيل بر تاسيسات نفتي 
نداريم و بيشتر اين خسارات پراكنده است و ممكن 

است گسترش پيدا كند.

كمبود پلي اتيلن در چين
به دليل سيل ايران

تس�نيم| تأثير اختالل در خط لول��ه اتيلن غرب 
ايران به شدت در كمبود پلي اتيلن در چين احساس 
مي شود. قيمت پلي اتيلن در چين در بحبوحه اختالل 
در عرضه آن از طرف ايران باال رفته است.ايران دومين 
عرضه كننده بزرگ پلي اتيلن به چين پس از عربستان 
س��عودي اس��ت كه در حال تعمير خط لوله بزرگ 
اتيلن خود اس��ت. اين خط لوله كه چندين كارخانه 
پتروشيمي را در كشور تغذيه مي كند، در اوايل همين 

هفته بر اثر سيل و رانش زمين منفجر شد.
به گزارش اي س��ي اي اس، طي همين دوره قيمت 
واردات براي پلي اتيلن غليظ در شرق چين 75 يوآن 
در هر تن باال رفت و به هشت 8600 تا 8650 يوآن در 
هر تن رسيد و باز هم جا براي افزايش دارد.كارخانه هاي 
پتروشيمي ايالم و كردستان، هر دو به دنبال سه هفته 
پياپي بارندگي س��يل آسا و رانش زمين، بخش پلي 
اتيل��ن خود را از زمان انفجار خط لوله غرب اس��تان 
كرمانش��اه در 7 آوريل بستند.كارخانه پتروشيمي 
كرمانش��اه كه متكي به اين خط لوله است، با نصف 
ظرفيت خود فعاليت مي كند. دو كارخانه پتروشيمي 
ديگر ايران در مهاباد و لرستان احتماالً با توقف اين خط 
لوله اتيلن، فعاليت هايشان را متوقف مي كنند.يك 
توزيع كننده چيني گفت: »آنها از موجودي اتيلن براي 

راه اندازي نيروگاه هاي پلي اتيلن استفاده مي كنند«.

احتمال افزايش توليد اوپك
ايسنا| منابع آگاه در اوپك مي گويند اگر عرضه نفت 
ايران و ونزوئال كاهش بيشتري يافته و روند افزايشي 
قيمت ها ادامه پي��دا كند، اين گروه ممكن اس��ت 
توليدش را باال ببرد.كاهش توليد داوطلبانه اوپك و 
تحريم هاي امريكا امسال قيمت هاي نفت را 3۲ درصد 
باال برده و به 7۲ دالر در هر بشكه رسانده و باعث فشار 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امري��كا بر اوپك براي 
تسهيل محدوديت هاي عرضه شده است.يك منبع 
آگاه در اوپك به رويترز گفت: اگر افت چش��مگيري 
در عرض��ه روي دهد و نفت ب��ه 85 دالر صعود كند، 
ممكن است اوپك توليدش را افزايش دهد.يك مقام 
روسي هفته جاري اظهار كرد كه مسكو مي خواهد 
نفت بيشتري توليد كند. به نظر مي رسد هدف از اين 
اظهارات آماده كردن بازار براي پايان محدوديت هاي 
توليد است. اما والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه 
موضع ماليم تري نشان داده است.يك منبع آگاه ديگر 
در اوپك اظهار كرد: توليدكنندگان اگر كاهش بيشتر 
توليد ايران و ونزوئال و صعود نفت به باالي 80 دالر در 
هر بشكه را مشاهده كنند، ممكن است نفت بيشتري 
توليد كنند.سومين منبع آگاه در اوپك نيز چشم انداز 
تغيير توافق كاهش توليد در ژوئن به دليل افت توليد 
ايران و ونزوئال و نوسان توليد ليبي را مطرح كرد.يك 
منبع آگاه ديگر در اوپك گفت: اين بحث مطرح است 
كه آيا اوپك بايد به تنهايي به كاهش توليد ادامه دهد 
يا براي همراه نگه داشتن روسيه، توافق كاهش توليد را 
به مدت سه ماه تمديد كند يا در صورت افزايش بيشتر 

قيمت ها، توليدش را باالتر ببرد.

آژانس بين المللي انرژي در گزارش ماهانه خود بر موضوع تقاضاي نفت خام متمركز شد 

وضعيت تقاضاي جهاني نفت به ما چه مي گويد؟ 

روز گذشته قيمت طالي سياه رقم 71 دالر و 76 سنت را نيز ثبت كرد

رشد برق آساي نفت خام در معامالت جمعه 
گروه انرژي|

در حالي كه گزارش آژانس بين المللي انرژي در گزارش 
پنج شنبه خود بر سفت و س��خت بودن بازار و كمبود 
عرضه صحه گذاشت، بهاي نفت خام ديروز جمعه در 
حال از سر گذراندن رشدي قابل توجه بود. در ساعت 
17:33 دقيقه به وقت تهران، بهاي نفت خام برنت به 71 
دالر و 71 سنت در هر بشكه رسيده بود. قبل از آن در 
حوالي ساعت 14:00 به وقت تهران رويترز در گزارشي 

نوش��ته بود كه بهاي نفت خام برنت با 56 سنت رشد 
نسبت به روز قبل به 71 دالر و 39 سنت رسيده است. 
اين رقم رشدي 1.5 درصدي را نسبت به قيمت هفته 
پيش نفت خام نشان مي داد. بهاي نفت خام دبليو تي اي 
نيز عصر ديروز به 64 دالر و 57 سنت در هر بشكه رسيد. 
شركت آر بي سي كاپيتال ديروز در يادداشتي برآورد 
خود از ميانگين نفت خام در ۲019 را به رقم 75 دالر 
در هر بشكه افزايبش داد. در يادداشتي كه از سوي اين 

گروه منتشر ش��ده آمده است: ما انتظار داريم تا پايان 
امسال ميانگين قيمت برنت 75 دالر و وست تگزاس 
اينترمديت 67 دالر باش��د. حت��ي افزايش قيمت ها 
تحت تأثير عوامل ژئوپليتيكي ممكن است باعث شود 
قيمت ها براي فواصل كوتاهي در تابستان امسال از مرز 

80 دالر فراتر روند.
قيمت نفت امس��ال تحت تأثير اج��راي دور جديد از 
توافق كاهش توليد ميان كشورهاي اوپك و غيراوپك 

و تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت ايران و ونزوئال و 
همچنين تشديد درگيري ها در ليبي، بيش از يك سوم 
رشد كرده است.توليد در ونزوئال به دليل تحريم هاي 
امريكا دچار فروپاشي شده و بحران اقتصادي و سياسي 
اين كش��ور را عميق تر كرده اس��ت. توليد اين كشور 
در م��ارس ۲90 هزار بش��كه در روز كاهش يافته و به 
73۲ هزار بشكه در روز رسيد. توليد نفت ايران كه در 
۲.7 ميليون بشكه در روز ثابت مانده است، در صورت 

عدم تمديد معافيت از تحريم ه��اي امريكا در ماه مه، 
ممكن است متأثر ش��ود.اوپك و متحدانش قرار است 
در ژوئن براي تصميم گيري در خصوص سياست توليد 
خود ديدار كنند. عربستان س��عودي كه بزرگ ترين 
صادركننده عضو اوپك است، مايل است به كاهش توليد 
ادامه دهد اما منابع آگاه اظهار كرده اند اگر اين كش��ور 
اختالالت توليد در نقاط ديگر را مشاهده كند، ممكن 

است توليدش را از ژوئيه افزايش دهد.

گروه انرژي| فرداد احمدي |
در حالي كه تمركز رسانه ها روي اقدامات صورت 
گرفته در بخش عرضه توس�ط اوپ�ك، اياالت 
متحده و ساير بازيگران عرضه نفت است، آژانس 
بين المللي ان�رژي در گزارش م�اه آوريل خود 
كه ديروز منتشر ش�د با اين استدالل كه بخش 
تقاضاي نفت نيز تحركات معناداري از خود نشان 
مي دهد، تمركز خود را بر وضعيت رشد تقاضاي 
جهاني نفت اختص�اص داد و پيش بيني كرد كه 
ميانگين رش�د تقاضاي نفت در سال 2019، 100 
هزار بشكه به نسبت سال قبل افزايش خواهد 
ك�رد و به يك ميليون و 400 هزار بش�كه در روز 
خواهد رسيد. با اين حال بيشتر اين رشد تقاضا 
از سوي چين و هند خواهد بود و اكثر كشورهاي 
سازمان همكاري  و توسعه )OECD(، مخصوصأ 
اعضاي اروپايي آن كاهش تقاضاي نفت را تجربه 
خواهند كرد. گ�زارش آژانس بين المللي انرژي 
تأكيد مي كند كه عوامل بر ه�م اثر گذار زيادي 
در عرض�ه و تقاض�اي نفت دخيل هس�تند كه 
اين امر خطاي پيش بيني ه�ا را باال مي برد، اما با 
توجه ب�ه وضعيت عرضه و تقاض�اي جهاني و با 
توجه به »طبيعي« ب�ودن وضعيت ذخاير نفت، 
پيش بيني مي كند با وجود آنكه در سه ماهه دوم 
س�ال 2019، بازار با كمبود عرضه مواجه خواهد 
شد، اما اين مساله اثرگذاري عميقي بر اقتصاد 
جهاني نخواهد داش�ت. در ادامه متن گزارش را 

مي خوانيد: 

افزايش عظيم توليد نفت كه در ش��ش ماهه دوم س��ال 
۲018 ش��اهد آن بوديم، به دنبال پياده سازي توافقنامه 
جديد اوپك در وين و افزايش اثرگذاري تحريم هاي اياالت 
متحده عليه ايران و ونزوئال روندي معكوس به خود گرفت.

تولي��د نف��ت كش��ورهاي عض��و اوپ��ك در م��اه 
مارس ۲ ميليون و ۲00 هزار بشكه در روز كمتر از ماه 
نوامبر )ش��روع توافق( بود و اكنون شرايط توليد نفت 
كشور ليبي نيز نامطمئن است. توليد نفت كشورهاي 
غيرعضو اوپك نيز در س��ه ماهه نخست سال ۲019، 
700 هزار بش��كه در روز كمتر از سه ماهه چهارم سال 
۲018 بود. اين تغييرات عرضه نفت به افزايش چشمگير 
قيمت ها كمك كرد و شاخص نفت برنت از 50 دالر در 
هر بشكه در ماه دسامبر، امروز به بيش از 70 دالر در هر 

بشكه رسيده است.
با اين حال سفت و سختي در بازار نفت صرفأ به موضوع 
عرضه ختم نمي شود. در ماه هاي اخير، انعطاف پذيري 
بخش تقاضا نسبت به تحوالت توليد نفت كمتر مورد 
توجه قرار گرفته است، اما اين موضوع هم بسيار مهم 
است. اطالعات س��ال ۲018 هنوز ناقص هستند، اما 

مي توان اطمينان داش��ت كه رش��د تقاضا در حدود 
يك ميليون و 300 هزار بش��كه در روز بوده اس��ت. از 
آنجايي كه سال ۲019 وضعيت نگران كننده اي دارد، 
اختالف نظر وس��يعي در ميان جامعه تحليل گران به 
وجود آمده اس��ت كه قدرت رشد تقاضا چقدر خواهد 
بود. ما پيش بيني مي كنيم كه رشد تقاضاي نفت سال 
۲019، يك ميليون و 400 هزار بشكه در روز باشد، اما 
مي پذيريم كه نش��انه هاي موثر زيادي درباره سالمت 
اقتصاد جهاني وجود دارد و ديدگاه ها درباره احتماالت 

سطوح قيمت نفت را تنوع مي بخشد.
با در نظر گرفتن مقادير واقعي تقاضا در س��ال ۲019، 
اگرچه هنوز در روزهاي اوليه هستيم، اما مراكز اصلي 
رشد تقاضاي نفت پرقدرت ظاهر ش��ده اند. در چين 
به نظر مي رس��د كه اقتصاد به اقدامات محرك دولت 
مثل خريداري كردن شاخص هاي مديريتي و بهبود 

سفارشات صادراتي، واكنش نشان داده است، اگر چه 
نش��انه هايي وجود دارد كه حجم تج��ارت هوايي اين 

كشور كم شده است. 
مقادير تقاضاي نفت براي دوره ماه هاي ژانويه تا فوريه 
رشد خالص 410 هزار بشكه در روز را به نسبت مدت 
مشابه سال قبل نشان مي دهد. در جاي ديگري، تقاضاي 
نفت در همان بازه زماني در هند با 300 هزار بشكه در 
روز و در امريكا كه همچنان از طرف بخش پتروشيمي 
حمايت مي شود با ۲95 هزار بشكه در روز، قوي ظاهر 

شده است. 
اگر چه مراكز اصلي رشد تقاضا وضعيت خوبي دارند، اما 
در نقاط ديگر نشانه هاي متداخلي وجود دارد. تقاضاي 
كلي در كشورهاي عضو س��ازمان همكاري و توسعه 
)OECD( در سه ماهه چهارم سال ۲018 معادل 300 
هزار بشكه در روز به نسبت مدت مشابه سال گذشته 
كاهش داشته است كه نخستين كاهش تقاضاي سه 
ماهه از پايان سال ۲014 تاكنون بوده است. همچنين 
احتماال رش��د تقاضاي نفت OECD به دنبال ضعف 
اقتصادي برخي از كش��ورهاي اروپايي در س��ه ماهه 
نخست سال ۲019 باز هم كاهش خواهد يافت و حتي 
اگر در فرايند برگزيت )خروج انگلستان از اتحاديه اروپا( 
اختالل ايجاد ش��ود، اين كاهش در رشد تقاضا بيشتر 

هم خواهد شد. 
وضعيت تقاضاي نفت در آرژانتين و تركيه نامطمئن 
است و در خاورميانه با وجود انگيزه هاي اقتصادي فراهم 
شده با افزايش قيمت نفت، نشانه هاي تقاضاي به نسبت 

كمي ديده مي شود.
نگراني هاي تج��اري معطل مانده ان��د و اين حالت از 
برآورد بدبينانه اخير صندوق بين المللي پول از رش��د 
GDP جهاني اثر مي پذيرد. اگر چه الزم به ذكر است 
كه صندوق بين المللي پ��ول انتظار ندارد كه در آينده 
نزديك بحران اقتصادي فرا برسد. روشن است كه قيمت 

70 دالر در هر بشكه اي نفت برنت كمتر از قيمتي كه در 
شروع سال داشت، مورد پسند مشتريان است و آژانس 
بين المللي انرژي )IEA( بطور منظم به خطرات افزايش 
قيمت نفت هش��دار مي دهد. تنها زمان مي تواند به ما 
بگويد كه پيش بيني هاي جاري از تقاضاي نفت دقيق 
بوده اند يا نه، اما در حال حاضر ريسك ها نزولي هستند. 
هنگامي كه اولين توافقنام��ه وين براي كاهش توليد 
نفت در سال ۲017 بسته شد، روندها با ذخاير تجاري 
OECD اندازه گيري شد كه به سطح متوسط 5 ساله 
كاهش پيدا كرد. اكنون توافق دوم در حال اجرا است 
و اطالعات ماه فوريه نش��ان مي دهد كه ذخاير نفت به 
اندازه 16 ميليون بشكه باالتر از ميانگين آمده است. با 
اين وجود، از لحاظ روزهاي پوش��ش تقاضاي پيش رو 
-كه يك ارزيابي مرتبط تر به اين موضوع به حس��اب 
مي آيد- ذخاير نفت كش��ورهاي عض��و OECD در 
حال كمتر شدن از ميانگين 5 س��اله است و حتي در 
برخي دوره ها كمتر هم بوده است. ضمنأ، بايد ذخاير 
سوخت هاي متوسط )فراورده هاي پااليشي نه سبك و 
نه سنگين كه بيشتر به عنوان سوخت كشتي ها مورد 
استفاده قرار مي گيرد( را به خصوص با شروع به اجراي 
بندهاي معاهده سوختي سازمان بين المللي دريايي از 

ماه ژانويه، در نظر گرفت.
اگر نيمي از تقاضاي گازوييل دريايي، يعني حدود 540 
هزار بشكه در روز، در نتيجه اين مقررات، در كشورهاي 
عض��و OECD افزاي��ش يابد، ذخاير س��وخت هاي 
متوسط، ۲9.3 روز را پوشش مي دهد كه 3.5 روز كمتر 

از ميانگين است.
زماني كه ما به س��ه ماهه دوم سال ۲019 برسيم، بازار 
نفت نش��انه هايي از عرضه كمتر از تقاض��ا را نمايش 
مي دهد، اما ما نشانه هاي متداخلي از چشم انداز تقاضا 
مي بينيم و بايد در نظر داشت كه سطح ذخاير نفت هنوز 

»طبيعي« است.

رييس آژانس بين المللي انرژي: جهان 2.7 درجه سانتي گراد گرم تر مي شود

آينده انرژي امن و پايدار براي همه
گروه انرژي| 

در حالي كه روز پنج ش��نبه گزارش ماهانه IEA منتشر 
شد، چند روز پيش از آن نيز نامه اي از سوي فاتيح بيرول 
رييس اين سازمان خطاب به بخشي از پژوهشگران حوزه 
انرژي كه خواهان موضع گيري آژانس بين المللي انرژي 
در مورد روند آينده پروژه هاي نفتي ش��ده بودند منتشر 
شد. در اين نامه آمده است: گزارش هاي 6 ساله سازمان 
بين الدولي تغييرات اقليم س��ازمان ملل )IPCC( كه بر 
اساس هشدارهاي داده شده در آخرينش )سال ۲014( 
كنفرانس آب وهوايي پاريس در سال ۲015 تشكيل شد 
و كش��ورها تصميم گفتند براي جلوگيري از گرمايش 
بيش از ۲ درجه اي زمين اقدامات ضروري مربوط به خود 
را انجام دهند، اهميت موضوع انتشار گازهاي گلخانه اي را 
بطور رسمي نشان دادند. از آنجا كه توليد انرژي در سراسر 
جهان الجرم انتشار گازهاي گلخانه اي را به دنبال دارد و 
حوزه انرژي در انتشار اين گازها در جو و گرمايش زمين 
بازيگر موثري است، آژانس بين المللي انرژي )IEA( مولفه 
پيوسته مهم تر شونده گرمايش زمين را در گزارش هاي 
خود مد نظر قرار داده اس��ت. اين سازمان در چشم انداز 
جهاني انرژي )WEO( خود كه به نوعي نقشه راه جهان 
در حوزه انرژي به حساب مي آيد، تعهد به كاهش انتشار 
جهاني كربن و مقابله با تغييرات اقليمي را در كنار دو هدف 

ديگر خود -آينده انرژي مقرون به صرفه و پايدار براي همه- 
جزو ماموريت هاي اصلي قرار داده است.  همكاران عزيز 
از نظراتتان درباره اينكه چگونه WEO چراغ راه با ثباتي 
براي تفسير نيازهاي علمي جهان هم تراز با واقعيت هاي 
طرح ريزي شده و جاري اين بخش شده است، قدرداني 
مي كنم و سپاسگزاري خود را براي پيشنهادهايتان درباره 

نحوه اصالح كارمان در اين مسير ابراز مي دارم.
براي س��ال هاي بسياري، WEO س��ناريوهاي ساالنه 
»ثبات اقليمي« را با آميختن آخرين داده ها در حوزه هاي 
تكنولوژي، بازار و علوم تهيه كرده اس��ت. ما باز هم اين 
كار را در نس��خه ۲019 انجام خواهي��م داد. تا آنجا كه 
من مي دانم، هي��چ جاي ديگري چنين تحليل منظم و 
جامعي از وضعيتي كه نظام انرژي جهاني و انتشار گازهاي 
گلخانه اي در آن به سر مي برند و همچنين جايي كه اين 
نظام بايد برود تا به اهداف مشترك مان برسيم را توليد 
نمي كند. داده ها و تحليل هاي ما همچنين در گزارش هاي 
س��ازمان بين الدولي تغييرات اقليم��ي )IPCC( مورد 
استفاده قرار گرفته است كه ش��امل آخرين تحليل ها 
درباره گرماي��ش 1.5 درجه  س��انتي گرادي زمين نيز 
مي شود.ده سال پيش از اين، WEO سناريوي دقيقي 
را به منظور يك انقالب حقيقي كاهش كربن براي پيك 
انتشار دي اكسيدكربن در سال ۲0۲0 ترتيب داد و هشدار 

داد كه در صورت انجام ندادن اقدامات سياسي قوي تر، 
انتش��ار كربن مربوط به بخش انرژي به رشد خود ادامه 
خواهد داد. بالفاصله پس از آنكه توافق نامه پاريس امضا 
شد، ما داللت هاي بخش انرژي مربوط به گرمايش 1.5 
درجه اي جهان را در گزارش WEO سال ۲016 بررسي 
كرديم. در س��ال WEO ،۲017 »س��ناريوي توسعه 
پايدار« را معرفي كرد. اين س��ناريو رويكرد يكپارچه اي 
براي رسيدن به اهداف اقليمي مان تحت لواي توافق نامه 
پاريس دارد و در عين حال دسترس��ي همگان به انرژي 
در جهان و كاه��ش آلودگي هوا را تضمين مي كند. اين 
سناريو منحصربه فرد راه را براي جهان هموار مي سازد تا 
بطور هم زمان به اين اهداف مهم بحراني زير چتر اهداف 
توسعه پايدار س��ازمان ملل متحد دس��ت يابد. اكنون 
كشورها نه تنها براي رسيدن به اهداف مشترك اقليمي 
تالش مي كنند كه نقش هاي مربوط به خود را انجام دهند، 
بلكه حتي به شكلي به دنبال كاهش آلودگي مرگبار هوا 
هستند كه تضمين كننده دسترسي همه شهرواندانشان 

به خدمات انرژي نيز باشد.
سناريوي توس��عه پايدار بطور كامل در مسير آن هدف 
توافق نامه پاريس قرار دارد كه به دنبال نگه داشتن افزايش 
دماي متوسط جهاني كمتر از ۲ درجه سانتي گراد باالتر از 
سطوح دوره پيشاصنعتي است و تالش مي كند افزايش 

دماي جهان را به 1.5 درجه سانتي گراد محدود سازد. در 
حقيقت، اين سناريو جاه طلبانه تر از ساير سناريوهاي »زير 
۲ درجه سانتي گراد« اس��ت: انتشار گازهاي گلخانه اي 
در چش��م انداز ۲040 درون مجموعه اي از سناريوهاي 
انتش��ار گازهاي گلخانه اي قرار دارد ك��ه افزايش دماي 
جهاني كمتر از 1.5 درجه سانتي گراد را براي سال ۲100 

برنامه ريزي كرده اند.
علم به ما مي گويد كه نيازمند رسيدن به پيك انتشار كربن 
در آينده نزديك و كاهش سريع آن هستيم. اين امر همان 
چيزي است كه سناريو توسعه پايدار به دنبال آن است. اما 
همانطور كه آخرين داده هاي سال ۲018 نشان مي دهد 
و همانطور كه سال ها هشدار داده ايم، جهان دقيقأ در حال 
حركت در مسير مخالف است و ما را به سمت گرمايش 
زمين حداقل تا ۲.7 درجه سانتي گراد هدايت مي كند. ما 
اين گسست را در هر فرصتي برجسته مي كنيم. نياز به 
اقدام عملي روشن است. در IEA تمركز ما بر راه حل هاي 
جاه طلبانه و عملي اس��ت كه مي تواند تفاوت واقعي در 
دنياي واقعي ايجاد كند. ما در حال قدم گذاشتن در قسمت 
اصلي كارمان براي حمايت از سياست هاي صحيح و پايدار 
هستيم. براي نمونه، از طريق داده هاي مناسب، آموزش، 
مشاوره ظرفيت سازي در اين راه قدم برمي داريم. عالوه 
بر سابقه طوالني مش��اوره اعضاي IEA براي بيش از 40 

سال، ما همچنين با اعضاي جديد خانواده IEA همكاري 
مي كنيم و براي رسيدن به اهداف انرژي پاك آنها در اسرع 
وقت؛ براي مثال، از طريق برنامه اخير ما با عنوان »برنامه 
انتقال انرژي پاك«؛ به آنها كمك مي كنيم. براي نمونه، 
ما در حال همكاري با دولت هند بر روي بازده استاندارد 
كولرها هستيم. كولرها در دهه هاي پيش رو بزرگ ترين 
مصرف كنندگان برق اين كشور خواهند بود. ما به چين 
درباره سيستم تجارت انتشار گازهاي گلخانه اي مشاوره 
مي دهي��م. ما در ح��ال كمك به دولت ه��اي اندونزي و 
تايلند هستيم تا راه حل هايي را بيابند كه سهم بيشتري 
از انرژي هاي تجديدپذير را در ش��بكه انرژي خود جاي 
دهند. من همچنين مي توانم كار ده س��اله مان در مورد 
حذف يارانه هاي سوخت فس��يلي يا تمركز اخيرمان بر 
روي راه هاي كاهش انتش��ار گاز متان در ج��و را در اين 

ليست اضافه كنم.
من از مس��ووليت بزرگي كه ما به عن��وان هدايت گران 
جريان انرژي داريم و از نقشي كه در كمك به نزديك شدن 
فاصله بين روند فعلي انتشار گازهاي گلخانه اي و اهداف 
بلندمدت اقليمي مان مي توانيم بازي كنيم، آگاهي دارم. 
مطمئن باش��يد كه IEA همچنان به استفاده از داده ها، 
تحليل ها و برد جهاني اش براي ساختن آينده انرژي امن تر 

و پايدارتر براي همگان ادامه خواهد داد.

وزير نفت در بازديد از مناطق سيل زده اهواز:
هر جا الزم باشد توليد را براي محيط زيست متوقف مي كنيم 

 شانا|  
بيژن زنگنه وزير نفت ايران كه پنج ش��نبه به اهواز سفر 
كرد، ش��امگاه اين روز پس از دريافت گزارش از س��وي 
مديران ش��ركت هاي حاض��ر در س��تاد هماهنگي و 
پشتيباني مديريت بحران شركت ملي نفت ايران گفت: 
در آغاز س��ال نو رنج و غم زيادي به جمعي از هموطنان 
ما در مناطق مختلف كش��ور از جمل��ه بخش هايي از 
خوزستان وارد شد كه همه بايد خود را در اين غم و رنج 
شريك بدانيم و شريك هستيم، به ويژه در خوزستان و 

صنعت نفت.
وي با قدرداني از فعاليت هاي شركت هاي مختلف صنعت 
نفت از جمله ش��ركت ملي مناط��ق نفت خيز جنوب، 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي، شركت 
ملي گاز، شركت نفت و گاز اروندان، شركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت، شركت ملي حفاري، شركت مهندسي 
و توسعه نفت )متن( تصريح كرد: واقعيت اين است كه 
بايد طوري رفتار كنيم تا مردم بدانند در غم و دردشان 

شريك هستيم و همين روند دنبال شده را ادامه دهيم.
وزي��ر نفت با تاكيد بر ضرورت همراه��ي و همدردي با 
مردم گفت: همدردي هميشه به معناي پول خرج كردن 
نيست؛ مردم بايد احساس كنند همراهشان هستيم و 
ما را همراه خود بدانند، در متني كه خطاب به شركت ها 
در زمينه سيل نوشتم هيچ اشاره اي به تاسيسات نفت 
نداشتم و تاكيد كردم هواي هموطنان را داشته باشيد و 

درد و رنج شان را كاهش دهيد.
زنگنه گفت: هر چه غير از م��رگ چاره دارد؛ الحمداهلل 
آسيب جاني كم بوده كه اين موضوع بسيار مهم است، 
بقيه آسيب ها را هم كه دولت در حد توانايي اش كمك 
مي كن��د تا درد و رن��ج مردم كمتر ش��ود، ما نيز تحت 

مديريت واحد استان كمك مي كنيم.
وي با اشاره به اينكه از روز چهارشنبه )۲1 فروردين ماه( 
دكتر زبيدي نماينده دكتر مسعود كرباسيان و نماينده 
ويژه بنده در اهواز مستقر شده است، تاكيد كرد: مردم بايد 
احساس كنند حواسمان هست؛ آنچه بد است احساس 

فراموش شدن است و نبايد اينگونه باشد؛ ما هم پاي كار 
هستيم و تا آخر ايس��تاده ايم. همانطور كه مقام معظم 
رهبري فرمودند كارهاي زيادي براي كاهش آالم مردم 

سيل زده باقي مانده است.
وزير نفت با بيان اينكه من 60 س��ال سن دارم و چنين 
سيلي را در خوزستان و هيچ جاي كشور به خاطر ندارم 
كه ۲0 استان همزمان سيل درگير سيل باشند، تصريح 
كرد: سيل در خوزستان هنوز تمام نشده و يك موج رفته 
و موج هاي ديگري ممكن است باشد؛ بايد آماده باشيم و 

حضور داشته باشيم كه خسارت به كمترين حد برسد
وي به سدهاي موجود در استان خوزستان كه عمليات 
اجرايي بسياري از آنها در زمان مرحوم  آقاي هاشمي 
آغاز ش��د، اشاره كرد و با بيان اينكه اگر اين سدها نبود 
مشكالت بيشتري را شاهد بوديم، افزود: در اين مرحله 
بايد تالش ها ب��راي كمك  به مردم و كاهش درد و رنج 
آنها و همچنين آسيب ها باشد تا ان شاءاهلل به عنوان يك 
پيكره واحده اين شرايط را عبور دهيم و دوباره سرافراز 

بتوانيم كارهايمان را انجام دهيم. زنگنه در زمينه تاالب 
هورالعظيم هم يادآور شد: در نخستين روزهايي كه در 
اين دوره به وزارت نفت آمدم، جلسه اي بود كه مي گفتند 
مي خواهيم هور را خشك كنيم كه پاسخ دادم اين جنايت 
بشري است، من از ابتدا مخالف دستكاري در اكوسيستم 
هورالعظيم بودم و اعالم كردم هيچ منابعي براي اين كار 
اختصاص نخواهم داد و هور بايد به شرايط اوليه بازگردد.

وي ادامه داد: چگون��ه در خليج فارس كار مي كنيم و 
جكت با ارتف��اع 100 متري مي زنيم؟ در هور هم الزم 
باشد )حاال الزم نيست( چهار پايه و سكو مي زنيم، من 
هور را خشك نمي كنم، كاري كنم كه مردم  يك عمر 
لعنتم كنن��د؟ اكنون نيز به هيچ عن��وان جلو زندگي 
طبيعي و جريان چرخ��ه آزاد طبيعت را نمي گيريم، 
برنامه ما هم نبوده و نيست و نفت چنين اراده اي نداشته 
و نخواهد داش��ت، ما بايد با طبيعت زندگي كنيم و در 

سازگاري با طبيعت.
وزير نفت با بيان اينكه يكسري دشمن داريم، همان هايي 

كه مي گويند سپاه تروريست اس��ت، ادامه داد: اكنون 
برخي به زبان فارسي مي نويسند، فكر نكنيد هر كه به 
زبان فارس��ي حرف مي زند ايراني است؛ خير، اينها ضد 
بشر هستند، اينها همان اسراييلي ها هستند، همان هايي 

كه مخالف ما هستند.
زنگنه تصريح كرد: متاسفانه برخي دوستان ما هم متوجه 
نمي شوند و اينها را بازنشر مي كنند و ابزار دست دشمنان 
ايران و دشمن يكپارچگي مي شوند. اينها ادعا مي كنند 
به دليل اينكه )مردم منطقه( عرب هس��تند  رسيدگي 
نمي شود، چنين چيزي به هيچ وجه در مخيله هيچ يك 

از مسووالن نظام نيست.
وي با بيان اينكه بخشي از بدن ايران به درد آمده و تمام 
ايران در درد و رنج است، تاكيد كرد: با همين قدرت به 
كار ادامه دهيد. من ه��م از هيچ كمكي دريغ نخواهم 
كرد. توليد را هر جا الزم ش��د براي كارهاي زيس��ت 
محيطي تعطيل كنيد، نبايد بگذاريم به محيط زيست 

آسيب رسد.
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سيل زدگان چشم به راه تحقق وعده هاي مسووالن

كي  اين  وعده ها محقق خواهد  شد

جلوگيري از تعميق ركود، گام اول براي رونق توليد

راه تنفس صنايع كوچك چگونه گشوده خواهد شد؟

شروع سيل در استان هاي كشور باعث شد تا بسياري از 
مسووالن برحسب وظيفه خود راهي اين مناطق شوند 
و با وعده هاي خود دلگرمي و قوت قلب را براي اين مردم 
مصيبت زده به ارمغان آورند و با حمايت از آنان گوشه اي 

از درد و رنج سيل زدگان را كاهش دهند.
ايرنا در اين ارتباط وعده هاي مسووالن را از ابتداي سيل 

تاكنون جمع آوري كرده كه در زير مي خوانيد.

  گلستان را به روز اول باز مي گردانيم
يك��ي از مهم تري��ن وعده ه��ا را »حس��ن روحاني« 
رييس جمهوري به س��يل زدگان داده است. روحاني 
كه پس از سيل به گلس��تان رفته بود، در جمع مردم 
گفت: »ب��ه همه آنهايي كه مسكن ش��ان خس��ارت 
ديده يا ش��غل، دام و زمي��ن كشاورزي ش��ان دچار 
آس��يب ش��ده حتمًا ه��م كمك بالعوض مي ش��ود 
 و ه��م وام بلندم��دت كم به��ره خواهي��م داد.«

رييس جمهوري در جمع مردم روس��تاي چن سبلي 
با اش��اره به اينكه دولت تمام توانش را براي كمك به 
سيل زدگان به ميدان آورده است، گفت: »گلستان را 

به روز اول باز مي گردانيم و در كنار شما هستيم.«
روحاني همچنين در سفر خود به خوزستان در شوراي 
هماهنگي مديريت بحران اين استان گفت: »دولت 
حتمًا خسارت ها را جبران خواهد كرد همانطوري كه 
در شمال كشور به مردم قول داديم كه خسارت ناشي 
از سيل را جبران مي كنيم در اينجا هم به كشاورزان 
عزيز استان قول مي دهم كه خسارت احتمالي ناشي از 

رهاسازي آب سدها را جبران خواهيم كرد.«

  جبران خسارت ها به ميزان قابل توجه
»اسحاق جهانگيري« معاون اول رييس جمهوري نيز 
در سوم فروردين به مناطق سيل زده گلستان رفت و 

بر روند امدادرساني نظارت كرد. 
جهانگيري در اين س��فر به مردم سيل زده وعده داد 
كه »پس از خروج آب از منازل مردم فرصت بازسازي 
فراهم مي شود و دولت از طريق وام هاي قرض الحسنه 
و كمك هاي بالعوض مردم را در بازسازي خانه هاي 

خود مورد حمايت قرار خواهد داد.«
همچنين معاون اول رييس جمهوري س��فري نيز به 
خوزستان سيل زده داشت و به مردم آنجا قول داد كه 
»براي جبران خسارت و تأمين نيازهاي شهروندان پس 
از سيالب اخير مصوبات مختلفي تصويب و با اجراي 
آنها، خسارت وارد شده به ميزان قابل توجهي جبران 
مي شود. به مردم اطمينان مي دهيم با توجه به ايجاد 
خسارت بر اراضي كشاورزي استان خوزستان پس از 
سيالب اخير، اين خسارت جبران و مردم در اين زمينه 

نگران نباشند.«
با توجه به سيل زدگي مردم لرستان جهانگيري سفري 
نيز به آنجا داشت و در ستاد مديريت بحران لرستان 
گفت: »براي بازس��ازي هر واحد مسكوني در شهر و 
روستا عالوه بر كمك بالعوض 40 تا 50 ميليون تومان 

وام پرداخت مي شود.«
وي در آنج��ا از پرداخ��ت پنج تا 15ميلي��ون تومان 
براي خريد و جايگزيني وس��ايل زندگي در شهرها و 

روستاهاي آسيب ديده از سيل خبر داد.

  تحقق وعده هاي دولت
هي��ات دول��ت در جلس��ه هفت��م فروردي��ن 
1398خورش��يدي خود مصوبه اي را ب��راي جبران 

خسارت آسيب ديدگان تصويب كرد. بنابراين براساس 
اين مصوبه، حداكثر 10 ميليون تومان كمك بالعوض 
و 40 ميلي��ون تومان وام براي خانه هاي روس��تايي و 
حداكث��ر 12 ميلي��ون تومان كمك بالع��وض و 50 
ميليون تومان وام براي بازس��ازي خانه هاي شهري 

تخريب شده پرداخت خواهد شد.
پرداخت وام براي واحدهاي تجاري آس��يب ديده به 
ميزان حداكثر 45 ميليون تومان ديگر بخش مصوبه 

دولت است. 
دولت همچنين ب��راي هر هكتار زمين كش��اورزي 
2 ميليون توم��ان، براي هر هكتار ب��اغ پنج ميليون 
تومان، براي دامداري هاي كوچك پنج ميليون تومان 
و براي هر هكتار مزرعه پرورش آبزيان تخريب ش��ده 
پنج ميليون تومان كم��ك بالعوض و پرداخت وام به 

كشاورزان خسارت ديده از سيل  را نيز تصويب كرد.

  اليروبي رودخانه ها و باز شدن مسيرها
»علي الريجاني« رييس مجلس نيز يكي از مقام هايي 
بود كه به چند اس��تان س��فر كرد. او س��وم فروردين 
1398خورش��يدي به مازن��دران رف��ت و از نزديك 
قسمت هاي خسارت ديده ناشي از سيل را بازديد كرد. 

الريجاني در اين سفر گفت: »بايد به عنوان پروژه اي 
مهم در آينده اليروبي رودخانه ها و باز شدن مسيرها مد 

نظر باشد كه ديگر شاهد تكرار اين اتفاقات نباشيم.«
رييس مجلس در س��فر به خوزس��تان و در نشست 
ش��وراي هماهنگ��ي مديري��ت بحران اين اس��تان 
اظهار داشت: »روس��تاييان، كش��اورزان، دامداران 
و مردمي كه خانه هايش��ان دچار خس��ارت و آسيب 
شدند و با همتي كه ميان مس��ووالن وجود دارد اين 
خس��ارت ها پرداخت و جبران مي ش��ود. نمايندگان 
مجل��س، مس��ووالن اس��تاني و اعض��اي ش��وراي 
هماهنگي مديريت بحران اس��تان خ��ود بايد مصر، 
 مبلغ و پيگير پرداخت خسارت ها و آسيب ها باشد.«

   ماموريت سازمان بازرسي
حجت االسالم  »سيد ابراهيم رييسي« رييس قوه قضاييه 
نيز در س��فر به گلس��تان گفت كه به س��ازمان بازرسي 
دس��تور داده است مساله س��يل و حوادث ناشي از آن را 

آسيب شناسي كند.
رييسي با اشاره به وعده دولت به سيل زدگان براي جبران 
خس��ارت ها تصريح ك��رد: »عمران و آبادان��ي و جبران 
خسارت ها مساله مهمي اس��ت كه  همه  به دنبال انجام 

آن هستند.«
رييس قوه قضاييه بيان داشت: »از همان ابتداي موضوع 
سازمان بازرسي را براي آسيب شناسي اين مساله بسيج 
كرديم و از دولتي ها، مردم و فعاالن حوزه محيط زيست 
مي خواهي��م در اين موضوع به ما كمك كنند تا بار ديگر 

شاهد اين مشكالت نباشيم.«

   وعده هاي وزير نيرو
»رضا اردكانيان« وزير نيرو را مي توان پركارترين مسوول 
دولتي يك ماه اخير معرفي كرد. مديريت س��يالب ها، 
وضعيت سدهاي كشور و رودخانه ها به حوزه مديريتي 
اردكانيان مربوط اس��ت و به همين دليل او در روزهاي 
بحران در ميان استان هايي كه وضعيت بحراني داشتند، 

در رفت و آمد بوده است. 
اردكانيان در حاش��يه جلسه مديريت بحران خوزستان 
در 19 فروردين س��ال جاري گفت: »در س��ه روز آينده 
با همكاري هم به گونه اي عمل خواهيم كرد كه فش��ار 
در پايين دست س��د كرخه كم تر شود و چنانچه همين 
شرايط استمرار پيدا كند در آينده نزديك مردم به خانه 

خود بازمي گردند.«
وزير نيرو با اشاره به پيش بيني وضعيت هوا، عنوان كرد: 
»شرايط آب و هوايي به گونه اي است كه بايد در بازه هاي 
زماني كوتاه اطالعات دقيق تر را بگيريم و اطالعات قبلي 
را تصحيح كنيم كه به وس��يله اساتيد مجرب در استان 
خوزستان مدل سازي هاي الزم انجام شود. بايد به گونه اي 

عمل كنيم كه هم پايداري سازه هاي بسيار موثر و سدهاي 
بزرگ حفظ شود و هم مردم در پايين دست تحت فشار 

نباشند.«

   تالش ارتش براي كمك به سيل زدگان
سرلشگر »سيد عبدالرحيم موسوي« فرمانده كل ارتش 
هم بطور مكرر به مناطق س��يل زده گلستان سفر كرد. 
سرلشگر موس��وي در يكي از اين سفرها گفت: »آمده ام 
در اين روزهاي سخت همراه ديگر هم رزمانم كنار مردم 

باشم، بلكه بتوانيم كارهاي جديد را در دست بگيريم.«
فرمانده كل ارتش در ادامه بازديد از مناطق س��يل زده 
استان گلستان خاطرنشان كرد: »يگان هاي مهندسي 
ارت��ش مس��تقر در اين مناطق ب��ا عزم راس��خ و تالش 
شبانه روزي خود در تالش اند تا كانال هايي كه باعث خروج 
آب از روستاي گميشان به درياي خزر است را بازگشايي 
تا حجم آب در اين روستا كاهش و مردم بتوانند به زندگي 
عادي خود ادامه دهند.« وي با اش��اره ب��ه اعزام نيروي 
انساني؛ اقالم، تجهيزات و به خصوص يك دستگاه بارج از 
ناوگان شمال نيروي دريايي ارتش در استان گيالن به اين 
مناطق، افزود: »ان شاء اهلل با هماهنگي هاي بعمل آمده، 
نيروي دريايي ارتش يك دس��تگاه اليروب بسيار مجهز 
از پايگاه دريايي خرمشهر با كمك نيروي هوايي ارتش به 
اين منطقه اعزام تا كار اليروبي گرگان رود با سرعت هر 

چه بيشتر پايان يابد.«

  به حداقل رساندن آسيب هاي ناشي از سيل 
به وسيله سپاه پاسداران

سرلش��گر »محمدعلي جعف��ري« فرمانده كل س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي نيز يكي ديگر از مقام هاي نظامي 

بود كه به مناطق سيل زده سفر كرد. 
سرلش��گر جعفري در جريان س��فر به گلس��تان گفت 
كه ش��تاب در ارايه خدمات و امدادرس��اني مطلوب به 
س��يل زدگان از اولويت هاي مهم س��پاه در اين منطقه 

آسيب زده اس��ت. اقداماتي نيز بايد شروع شود تا جلوي 
ورود مجدد سيالب به مناطق مسكوني و اراضي كشاورزي 

مردم گرفته شود.
فرمانده كل سپاه پاسداران به سيل زدگان گفت: »نهادهاي 
سازندگي و نهادهايي مثل بسيج و سپاه، ارتش و گروه هاي 
جهادي كه وظيفه امداد رساني دارند با كمك خود مردم 
تا آخرين لحظه همراه هم باشند و در بازسازي و نظافت 

شهر موثر واقع شوند.«
وي اظهار داش��ت: »تمامي هم��ت و ظرفيت هاي خود 
براي پيش��گيري و به حداقل رساندن آسيب هاي ناشي 
از س��يالب هاي احتمالي روزهاي آينده در خوزس��تان 
و باز كردن مس��ير رودخانه هاي كرخه و نيس��ان به كار 

گرفته ايم.«

   اختصاص اعتبارات به سيل زدگان
بحراني بودن وضعيت شهرستان پلدختر و مناطق ديگر 
استان لرستان موجب شد، »محمدجواد آذري جهرمي« 
وزي��ر ارتباطات با دس��تور رييس جمه��وري به عنوان 
نماينده ويژه دولت در مديريت بحران مناطق سيل زده 

لرستان شود. 
جهرمي در خصوص رسيدگي به وضعيت سيل زدگان 
گفت: »مسير پلدختر به خرم آباد به  صورت كلي جاده در 
دسترس نيست و امكان ندارد و بخش زيادي از مسير فيبر 
نوري از بين رفته است و شايد الزم باشد اين فيبر نوري 
مجدد تجديد شود چون قطعي هاي گسترده دارد. بايد 

خدمات اصلي را به شهر برگردانيم.«
وزير ارتباطات اين وعده را به مردم سيل زده داد كه »در بحث 
اعتبارات اطمينان خاطر به مردم و كشاورزان داده شده است 

و بايد از ظرفيت صندوق توسعه ملي استفاده شود.«

   اختصاص تسهيالت به سيل زدگان
»پرويز فتاح« رييس كميته امداد امام خميني )ره( نيز 
يكي از مسووالن رده باال و البته مرتبط بود كه در سفرهاي 

مختلفي در مناطق سيل زده حاضر شد.
در همين ارتباط فتاح در نشس��ت با استاندار لرستان به 
خس��ارت هاي وارده به مسكن و لوازم خانگي اشاره كرد 
و گفت: »تأمين لوازم منزل مددجويان توسط اين نهاد 
انجام مي ش��ود.« رييس كميته امداد امام خميني )ره( 
به آسيب هاي وارده به فضاي كسب و كار و اشتغال اشاره 
كرد و افزود: »تسهيالت اش��تغال پرداخت شده توسط 
اين نهاد كه دچار آسيب شده اند بدون تشريفات اداري 
استمهال ش��ده و براي ايجاد ش��غل جديد از 20 تا 50 
ميليون وام توس��ط صندوق قرض الحسنه امداد واليت 

پرداخت مي شود.«
وي با اش��اره به تخصيص 200 ميليارد ريال تسهيالت 
كارگش��ايي در مرحله نخس��ت به س��يل زدگان، بيان 
داش��ت: »اين تس��هيالت به صورت قرض الحس��نه در 
اختيار متقاضيان با قيد فوريت و ضمانت آسان پرداخت 

مي شود.«

   سخن پاياني 
با توجه به وضعيت وخيم س��يل زدگان و فارغ از هر نوع 
نگاه سياسي، مسووالن خود را موظف دانسته اند كه در 
اين مناطق حضور پيدا كنند و بنا به وظيفه و جايگاه خود 
وعده هايي به آنها بدهند؛ وعده هايي كه در چنين شرايطي 
باعث مي شود، اميدي كه سيل با خود برده است، به اين 
مردم بازگردد اما به شرط اينكه اين مهم تحقق پيدا كند. 

از اين رو بايد منتظر عملي شدن اين وعده ها بود.

اصالحات خرد و گام به گام و نيز اصالحات سطح كالن، 
مهم  ترين محورهاي مطرح شده در كميته اقتصاد كالن 
وزارت اقتصاد، براي ارايه بسته رونق توليد در سال جاري 
بودند و اينكه اين وزارتخانه چگونه مي تواند با شرايط 

فعلي اقتصاد كشور، از تعميق ركود جلوگيري كند؟
 رييس جمهور، كليه دس��تگاه هاي اجرايي را مامور به 
ارايه برنامه هاي خود در راس��تاي تحقق ش��عار سال 
1398، يعني رونق توليد كرده اس��ت و به دنبال اين 
ماموريت، وزارت امور اقتصاد و دارايي امروز جلسه اي با 
موضوع بحث و تبادل نظر پيرامون سياست هاي رونق 
توليد، تشكيل داد. وحيد شقاقي شهري، عضو هيات 
علمي دانش��گاه خوارزمي در گفت وگ��و با ايرناپالس 
گفت: اين جلسه با حضور كميته هم انديشي اقتصاد 
كالن اين وزارتخانه تشكيل شده است كه تعدادي از 
اقتصاددانان و برخي از مسووالن دستگاه هاي اجرايي 
و پژوهشي عضو آن هستند. وي مباحث مطرح شده 
در جلسه را هم انديشي درباره ابزارها و سياست هايي 
عنوان كرد كه وزارت مي تواند براي رونق توليد در پيش 

بگيرد. شقاقي در ادامه گفت: هر كدام از همكاران، نظر 
خود را ارايه دادند و خود بنده هم نسبت به چند محور 
تأكيد داشتم. نظرات در دو سطح ارايه شدند. سطح اول، 
اصالحات خرد و تدريجي و گام به گام بود و سطح دوم 
اصالحات كالن بود. در سطح اول، هم به اقدامات الزم 
براي طرف عرضه اقتصاد و هم طرف تقاضاي اقتصاد، 
پرداخته شد. او در تشريح اصالحات تدريجي و گام به 
گام گفت: ما مي توانيم برخي از اصالحات بسيار جزئي 
را انجام بدهي��م كه هر كدام از آنها مي توانند به نحوي 
تأثيرگذار باش��ند. به عنوان مثال، اگر يك يا دو مجوز 
كسب و كار را كمتر كنيم يا يك بخش از محيط كسب 
و كار را بهبود دهيم، شاهد تأثير مثبت در بازار و كاهش 
هزينه هاي توليد خواهيم بود. وي ديگر ابزارهاي سطح 
اول را در نظام مالياتي عنوان كرد و ادامه داد: در حوزه 
نظام مالياتي مي تواني��م از معافيت هاي مالياتي براي 
حمايت از برخي از بنگاه هاي توليدي استفاده كنيم يا 
اينكه وزارت اقتصاد مي تواند برخي از پايه هاي مالياتي 
را كه مانع سوداگري مي شوند، تصويب كند. ماليات بر 

عايدي سرمايه، ماليات بر كاالهاي لوكس و نيز ماليات 
تصاعدي بر واردات كاالهاي لوكس از جمله اين موارد 
هستند. اينها بخش��ي از اقدامات متصور براي وزارت 

اقتصاد در زمينه اصالحات خرد و گام به گام است.
 ش��قاقي، برنامه پذير و پيش بيني پذير كردن اقتصاد 
ايران، تالش براي مقررات  زدايي از اقتصاد و محورهاي 
موث��ر بر طرف عرض��ه اقتصاد را از جمل��ه محورهاي 
مطرح ش��ده در س��طح دوم، يعني اصالحات س��طح 
كالن دانست و گفت: اين جلسه به عنوان اولين جلسه 
هم انديش��ي وزرات اقتصاد بود و قرار شد برنامه هاي 
اعالمي همكاران و صاحب نظران جمع بندي ش��ود و 
در جلسات آتي، يك بسته رونق توليد از سوي وزارت 

اقتصاد به دولت ارايه شود.
اين عضو هي��ات علمي دانش��گاه خوارزم��ي درباره 
هماهنگ��ي دس��تگاه هاي اجرايي در سياس��ت  هاي 
رونق توليد گفت: برخي افراد حاضر در اين جلس��ات، 
در جلسات هم انديش��ي وزارت صمت، بانك مركزي، 
س��ازمان برنامه و بودجه و مركز پژوهش هاي مجلس 

نيز شركت مي كنند. 
در اين كميته از افرادي دعوت شده است كه در نهادهاي 
ديگر هم به عنوان مشاور و صاحب نظر حضور دارند و 
تالش مي شود همپوشاني و موازي كاري در دستگاه ها 
وجود نداشته باشد. وي با اشاره به اينكه گاهي ممكن 
است برخي سياست هاي اتخاذ شده در يك دستگاه، در 
دستگاه ديگري خنثي شوند گفت: طبيعتاً هر سياستي 
ممكن اس��ت در نهاد ديگري بطور موازي كار يا حتي 
خنثي شود. اما انتخاب تركيب صاحب نظران در اين 
كميته به نحوي است كه جلوي اين اتفاق را مي گيرد. 
اين افراد به دس��تگاه هاي مختلف مشاوره مي دهند و 
مي توانند نظرات م��وازي را حذف كنند و در واقع اين 
تدبير در نظر گرفته شد كه موازي كاري ها كاهش پيدا 
كند. شقاقي هدف تشكيل اين جلسه را ارايه بسته اي 
توسط وزارت اقتصاد براي رونق توليد در سال جاري و 
مبتني با ش��رايط تحريم ها و گستره آنها عنوان كرد و 
گفت: سعي در اين است كه آسيب ها و چالش ها كاهش 
پيدا كنند. ش��ايد نتوان براي س��ال 1398 اصالحات 

ساختاري بنياديني را اتخاذ كرد، ولي حداقل مي توانيم 
برخي از اصالحات جزئي و گام به گام را انجام دهيم تا 
جلوي تعطيلي برخ��ي از بنگاه هاي توليدي و صنايع 
گرفته شود و حداقل، اگر نتوانيم در اقتصاد رونق ايجاد 
كنيم، وضع موجود حفظ شود و جلوي تعميق ركود 

را بگيريم.
وي در پاي��ان گف��ت: جلوگي��ري از تعمي��ق رك��ود 
جزو محورهايي ب��ود كه در اين جلس��ه تقريبًا تمام 
صاحب نظران بر آن اتفاق نظر داشتند؛ به اين صورت 
كه حتي اگر امس��ال نتوانيم به رشد اقتصادي كمك 
كنيم، مي توانيم برنامه هاي��ي را ارايه دهيم كه جلوي 
تعميق ركود اقتصادي و تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي 
را بگيرد كه براي اين منظور، الزم اس��ت به ش��ناخت 
دقيقي از وضعيت بنگاه هاي توليدي، نيازهايش��ان و 
ابزارهاي در اختيار وزارت اقتصاد برسيم. وزارت اقتصاد 
مي تواند با بهره گيري از ابزارهايي مانند ماليات و نظام 
ماليات��ي، و برخي ابزارهاي نظام بانكي در اين راس��تا 

نقش آفريني كند.

رونق تولي��د در صنايع كوچك و متوس��ط به دليل 
شرايط حاكم بر اقتصاد ما يكي از اصلي ترين راهكارها 
براي تحقق شعار سال در بخش صنايع است. اين در 
حالي است كه بس��ياري از قوانين حمايت از توليد، 
طي سال هاي اخير به دليل نبود ضمانت اجرا بي اثر 

مانده است.
»رونق توليد« ش��عار مباركي براي سال جديد است 
و تحق��ق آن مي توان��د منجر ب��ه اتفاق��ات مباركي 
هم در اقتصاد كش��ورمان ش��ود اما تحقق اين شعار 
آس��ان نخواهد بود. افزايش جهشي قيمت ها و تورم، 
دور جدي��د تحريم ها، كاه��ش واردات م��واد اوليه، 
بروكراسي هاي بي انتهاي اداري و پروسه هاي طوالني 
ثبت سفارش ها، و ... از جمله موانع بسيار سخت پيش 
روي بنگاه ها و صنايع توليدي كشورمان است. بنابراين 
تنها زماني رونق توليد از شعار فراتر مي رود كه نظام و 
دولت مصمم باشد از اين بخش مهم و حياتي كشور 

حمايت واقعي كند. 
در اين شرايط بايد نگاه واقع بينانه از توان توليد داخل 
داشته باش��يم تا در بخش هايي سرمايه گذاري شود 
كه بيش��ترين بازدهي را دارند. طبق سند چشم انداز 
1404، ايران بايد به جاي��گاه اول اقتصادي، علمي و 
فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي دست 
پيدا كند و همچنين بر اساس سند الگوي پايه اسالمي 
ايراني قرار بر اين اس��ت كه كشورمان تا سال 1444 
جزو چهار كشور برتر آس��يا باشد. در اين حوزه هايي 
كه ايران در كوتاه مدت و بلندمدت بايد در آن صاحب 
جايگاه برتر شود كشورهايي مانند چين، ژاپن و كره 
جنوبي هم حضور دارند كه ه��ر كدام صاحب نام در 

بخش هاي مختلف از جمله صنعت و توليدند. 
در حال حاضر س��هم بخش صنعت از توليد ناخالص 
داخلي چيزي حدود 13 درصد است كه اين رقم در 
مقايس��ه با سهم صنايع كش��ورهاي اروپايي و حتي 

برخي از كشورهاي همسايه در نرخ رشد اقتصادي و 
توليد ناخالص داخلي كمتر است. 

واقعيت اين است كه هزينه هاي توليد به دليل برخي 
از ناكارآمدي ها بس��يار گران تر از ساير كشورها است 
براي نمون��ه، در صنعت خودرو ما 49 پروانه خودرو و 
32 پروانه در دس��ت س��اخت داريم، در مجموع 81 
واحد توليد خودرو در كش��ورمان وجود دارد. تعداد 
واحدهاي صنعت خودرو در آلم��ان 12، امريكا 29، 
فرانسه 8، ژاپن 11 و كره جنوبي 5 واحد است. حال 
اينكه ژاپن با 11 شركت خودروسازي ساالنه حدود 
10 ميليون وسيله نقليه توليد مي كند كه بخش بزرگ 
آن به كشورهاي ديگر صادر مي شود. در مقايسه، ايران 
با ده ها برابر شركت خودروسازي كمتر از يك ميليون 
خودرو مي سازد كه تقريبا تمام آنها وارد بازار انحصاري 

داخلي مي شود. 
بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه در 

حال حاضر بهترين حوزه براي رونق توليد در كشور 
بنگاه هاي توليدي در مقياس كوچك و متوسطند چرا 
كه در وهله اول به س��رمايه كمتري براي راه اندازي، 

تقويت و احيا نياز دارن��د. در وهله هاي بعدي ميزان 
اشتغالزايي بااليي دارند و مي توانند نيازهاي منطقه اي 

و ملي را در بازارهاي مختلف برآورده سازند. 
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ظهور جهاني پوپوليسم
ژاير بولسونارو، رييس جمهوري برزيل اخيرا پس 
از ديدار با دونالد ترامپ محافظه كار پوپوليس��ت 
همتاي خود در اياالت متحده به ش��يلي س��فر 
كرد. اين واقعيت كه اين دو، رهبر دو دموكراسي 
قدرتمند در امريكا هس��تند، نش��ان دهنده يك 
تمايل گس��ترده جهاني اس��ت. طبق تحقيقات 
جهاني، ح��دود 2 ميليارد نفر از جمعيت جهاني 
اكنون تحت دولت رهبران پوپوليستي اينچنيني 

زندگي مي كنند.
ديپلماس��ي ايراني به نقل از گالف نيوز نوش��ت: 
پيوند نزديك و ش��خصي ترامپ و بولسونارو كه 
گاهي اوقات او را »ترامپ استوايي« مي خوانند، در 
نتيجه اين حقيقت كه او هم از طريق تاكتيك هاي 
مب��ارزات انتخاباتي مش��ابه ترامپ يعني حمله 
به س��ازمان هاي چند مليتي، »رسانه جعلي« و 
مهاجرت در برزيل پيروز شد، تقويت شده است. 
و اين پيروزي انتخاباتي خود يك نمونه كوچك از 
تغيير و تحوالت در چشم انداز سياسي جهاني است 
كه در »پايگاه داده هاي پوپوليسم جهاني« ثبت 
شده است. اين پايگاه داده ها مباحثات پوپوليستي 

را بطور جامع رديابي مي كند.
طبق داده هاي منتشر ش��ده در اوايل ماه جاري، 
شبكه بين المللي افراد دانشگاهي با تحليل متن 
سخنراني هاي رهبران كليدي در 40 كشور اعالم 
كردند كه پوپوليسم پس از حدود 2 دهه در حال 
ظهور است. اين تحقيق نشان داده كه حدود 20 
سال پيش، تنها تعداد انگشت شماري از كشورها 
از جمله ايتاليا، آرژانتي��ن و ونزوئال با بيش از 20 
ميليون جمعيت، رهبراني پوپوليست داشتند. 
طبق تحقيقات پايگاه داده هاي پوپوليسم جهاني، 
اين گروه نسبتا كوچك پوپوليست در سال هاي 
منتهي به بحران مالي جهاني از س��ال 2006 تا 
2009 گستره فعاليت خود را گسترش دادند. اما 
تا نيمه دهه گذشته و در پي انتخاباتي كه امسال 
ترامپ و بولسونارو را روي كار آوردند، پوپوليسم 
هنوز ظهور نيافته بود. ظهور پوپوليسم در 2 دهه 
گذش��ته يك نمونه از چندين مورد ظهور آن در 
صد سال گذشته به ش��مار مي رود. براي نمونه، 
پيش ترها پوپوليسم در برخي كشورها از جمله 
اياالت متحده يك پديده عادي و تكرار شونده به 
شمار مي رفته است. با اين حال، تحقيقات اخير 
نش��ان مي دهد كه اين آخرين موج پوپوليس��م 
كه بحران مالي بين المللي ب��ه آن دامن زده، رد 
پاي بزرگ تري نس��بت به گذشته بر جا گذاشته 
است. امروز حدود 2 ميليارد نفر تحت رهبري يك 
سياس��تمدار »تا حدودي / نسبتا پوپوليست«، 
»پوپوليس��ت« يا »پوپوليست افراطي« هستند 
كه از 120 ميليون نفر در اوايل دهه 2000 خيلي 
بيشتر اس��ت. در اين تحقيقات رهبران ديگري 
همچون آنده مانوئل لوپز اوبرادور رييس جمهوري 
مكزيك و ناراندرا مودي نخست وزير هند را نيز از 

كمپ پوپوليست ها به شمار آورده است.
يكي ديگ��ر از يافته هاي كلي��دي اين تحقيقات 
به تفاوت هاي س��ايه پوپوليسم در سراسر جهان 
مربوط مي شود. براي نمونه، پوپوليسم امريكاي 
جنوبي به سمت سوسياليس��م گرايش دارد در 
حالي كه پوپوليست هاي كنوني در اروپا بيشتر به 

راست ميانه متمايل هستند.
توسعه پوپوليسم در اروپا يكي از قابل توجه ترين 
تحوالت در دوران مورد بررسي است. نقش ركود 
مالي جهاني و رياضت اقتص��ادي از زمان بحران 
مالي سال 2008 عامل كليدي در ظهور پوپوليسم 
در قاره سبز و به ويژه در كشورهايي كه بيشتر تحت 
تاثير بحران منطقه يورو قرار گرفتند از جمله يونان 
و اسپانيا، به شمار مي رود. با اين حال، ناآرامي ها 
به احزاب سياسي و نظام هاي اروپايي پيشين هم 
كشيده شده است. عوامل گس��ترده اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و فناوري نيز در بسياري از ديگر 

نقاط جهان به ناآرامي انجاميده اند.
سر نايجل اينكستر رييس پيشين عمليات خدمات 
اطالعات مخف��ي بريتانيا طبيع��ت متنوع اين 
بي ثباتي سياسي از كشورهاي امريكاي شمالي و 
جنوبي گرفته تا اروپا و خاورميانه را بارها »موجي 
انقالبي« خوانده است. با توجه به احتمال گسترش 
بيش��تر پوپوليسم در س��ال هاي آتي، اين سوال 
مهم پيش مي آيد كه آيا اين بي ثباتي سياس��ي 
بين المللي در آينده و به ويژه در نتيجه ادامه بهبود 
وضعيت اقتصادي در بيشتر نقاط جهان، از بين 

خواهد رفت يا خير.
اگرچه خنثي ش��دن موج پوپوليس��تي چندان 
غيرمحتمل نيست، اما انتظار مي رود اعتراض ها 
دست كم به 2 دليل عمده ادامه يابند: اول اينكه 
يك سري عوامل بي ارتباط با دوران پس از بحران 
مالي س��ال 2008 نه تنها از بين نرفته اند، بلكه 
در مواردي تشديد هم ش��ده اند كه از جمله آنها 
مي توان به نقش مختل كننده رسانه هاي اجتماعي 
اشاره كرد. دوم اينكه اگرچه بدترين بحران مالي 
جهاني به پايان رسيده، اما عواقب آن به ويژه براي 
جوانان بيكار همچنان باقي اس��ت و اين مساله 
به درآمدهاي بالقوه و چش��م انداز شغلي آسيب 
مي زند و موجب نارضايتي مي شود. براي نمونه، 
در اتحاديه اروپا شمار نسبتا زيادي از افراد زير 25 
سال قادر به يافتن كار نيستند و اين مساله نگراني 
بسياري از جمله آنگال مركل صدراعظم آلمان كه 
نسل جوان را »نسل گمگشته« خوانده، برانگيخته 
است. اين مشكل به ويژه در كشورهايي مانند يونان 
و اسپانيا جدي است چراكه نرخ بيكاري جوانان در 

اين كشورها به حدود 60 درصد مي رسد.
بطور كلي، نمي توان گفت كه ظهور پوپوليس��م 
كه بعد از گذشت بيش از يك دهه از بحران مالي 
بين المللي آغاز ش��ده، به اوج خود رسيده است. 
علت هم اين اس��ت كه عواقب بح��ران از جمله 
بيكاري جوانان نارضايتي ها را تشديد كرده است 
و رسانه هاي اجتماعي هم نقشي تحريك كننده 
در تشديد اين نارضايتي سياس��ي، اجتماعي و 

اقتصادي ايفا مي كنند.
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كدام شايستگي؟

موفق ها و ثروتمندان دوست ندارند قبول كنند شانس در زندگي شان نقشي داشته است

آيا مردم به آن چيزي مي رسند كه شايسته اش هستند؟

مولف:  ديويد رابرتس|
مترجم:  محمد معماريان|

ووكس| در جوالي ۲۰۱۸، كه اين يادداشت را منتشر 
كرديم، غوغاي نصفه نيمه اي به پا شده بود، چون كايلي 
جنر روي جلد »ش��صت زن خودس��اخته ثروتمند« 
مجله فوربس آمد. بسياري از افراد گفتند جنر محال 
بود موفق ش��ود اگر سفيدپوست، س��الم، ثروتمند و 
مش��هور به دنيا نمي آمد. او يك ش��ركت محصوالت 
آرايش��ي موفق ساخت، اما نه با سخت كوشي، بلكه بر 

پايه خوش شانسي فراوان.
در همان اي��ام، غوغاي نصفه نيمه ديگ��ري هم به پا 
شد چون وب س��ايت ريفاينري۲۹ مطلبي با عنوان 
»يك هفته در نيويورك سيتي با دستمزد ۲۵دالر در 
ساعت« منتشر كرد: يك دفترچه خاطرات آنالين به 
قلم كس��ي كه اجاره خانه و قبض هايش را والدينش 
مي دهند. گويا اگر زندگي تان هزينه اي نداشته باشد، 
 با ۲۵دالر در س��اعت مي توانيد به خيلي جاها برسيد!

اين دو پرده، مصداقي از ي��ك مضمون ماندگار عصر 
مايند: سرآمدان اجتماع، كه از هزاران امتياز بادآورده 
برخوردارن��د، با وجود فش��ارهاي محرومان اجتماع، 
عامدانه از پذي��رش نقش اين امتيازها طفره مي روند. 
البته كه اين مضمون جديدي نيست )و بنا به اقتضائات 
زماني ج��زر و مد دارد( اما، پ��س از چند دهه افزايش 

نابرابري، دوباره با سروصداي زياد مطرح شده است.
البته كه سرآمدان اجتماع حق دارند شانس را ناديده 
بگيرند. و پرزيدنت ترامپ هم ولي نعمتش��ان ش��ده 
اس��ت، همان كه يك بار مدعي ش��د: »پدرم يك وام 
بسيار كوچك در س��ال ۱۹۷۵ به من داد، و من با آن 
وام شركتي س��اختم كه چندين و چند ميليارد دالر 

مي ارزد.«
هر دو جزء ادعاي او كذب است. اما اين بي پروايي ترامپ، 
مثل بسياري چيزهاي ديگر، يك پوشش است، عالمت 

اينكه هنوز مي شود به آن افسانه چسبيد.
اين جنجال هاي اخي��ر مرا ياد كتاب��ي مي اندازد كه 
چند سال پيش منتشر شد و غوغا به پا كرد: موفقيت 
و ش��انس: اقبال خوش و افس��انه شايسته س��االري، 
به قل��م رابرت فرانك اقتص��اددان )ش��ان ايلينگ از 
مجله ووكس پارس��ال با فرانك مصاحبه اي داشت( 
. اي��ن كتاب مي گويد كه ش��انْس نق��ش عظيمي در 
هريك از موفقيت ها و شكس��ت هاي انسان دارد. اين 
نكته اساس��ًا پيش پاافتاده و بي حاش��يه اس��ت، ولي 
بس��ياري افراد با ُبهت و خشم واكنش نشان دادند. در 
شبكه فاكس بيزينس، استورات وارني چنين فرانك 
را نواخ��ت: »مي داني اين را كه خوان��دم چقدر برايم 

توهين آميز بود؟«
راحت مي ش��ود فهميد چرا يادآوري شانس به مردم، 
خصوصًا به آنهايي كه بيش از همه ش��انس آورده اند، 
برايشان توهين آميز است. قبول نقش شانس مي تواند 
به فهم مان از خويشتن ضربه بزند. مي تواند احساس 
كنترل مان بر امور را كم رنگ كند. باب انواع و اقس��ام 
پرسش هاي ناخوشايند را پيرامون وظيفه مان در قبال 

ديگراِن كم شانس تر باز مي كند.
ولي گريزي از اين جنگ نيس��ت. آتش بس هم در كار 
نيست. در سطح فردي، كنارآمدن با نقش شانس براي 
س��كوالرها مثل بيداري ديني اس��ت، يعني گام اول 
در مسير س��اخت يك ديدگاه اخالقي جهان شمول 
منس��جم. در س��طح اجتماعي، قبول نقش ش��انس 
مي تواند مبنايي اخالقي براي سياست گذاري انساني تر 

در زمينه هاي اقتصاد و مسكن و زندان بسازد.
خلق يك جامع��ه غمخوارتر يعني نقش ش��انس )و 
قدرشناس��ي ها و وظايف منش��عب از آن( را، با وجود 

مقاومت هاي گريزناپذير، به خودمان يادآوري كنيم.

  و اين نوشته هم آن يادآوري است
در اينك��ه در زندگ��ي ب��ه كج��ا رس��يده ايم و چ��ه 
كسي ش��ده ايم، چق��در س��زاوار س��تايش اخالقي 
هس��تيم؟ برعكس، س��زاوار آنيم كه مسوول و مقصر 
نتاي��ج ب��ه حس��اب بياييم؟ منظ��ورم فق��ط كايلي 
 جنر ي��ا دونال��د ترامپ نيس��ت. همه م��ا. هر كس.

نحوه پاسخ تان به اين س��واالت نكات زيادي را درباره 
جهان بيني اخالقي تان آشكار مي كند. در نظر اول، هرچه 
اعتبار/مسووليت بيشتري قائل باشيد، بيشتر احتمال 
دارد پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ناگزير را بپذيريد 
كه اغلب هم س��نگدالنه و نابرابرند. يعني مي گوييد 
 مردم اساسًا به آني مي رس��ند كه سزاوارش هستند.

هرچ��ه اعتبار/مس��ووليت كمت��ري قائل باش��يد، 
بيش��تر معتقديد كه نيروهايي خارج از كنترل ما )و 
شانس محض( س��ير زندگي مان را شكل مي دهند، 
و بيش��تر ب��راي شكس��ت خوردگان غم خ��واري 
مي كني��د و از خوش اقبال ها انتظار كمك بيش��تري 
داري��د. نقش ش��انس را كه بپذيري��د، تلطيف اثرات 
 زمختش به پروژه اخالقي اصلي تان تبديل مي ش��ود.

براي فهم نقش ش��انس، ابتدا بايد از آن بحث قديمي 
»طبيعت يا تربيت« گذشت. اين بحث مردم را درگير 
مي كند، ن��ه به خاطر وج��وه علم��ي اش، بلكه چون 
 پرس��ش هاي وجودي عميق تري را پيش مي كشد.

»طبيعت« اسم رمز همه آن چيزهايي شده كه گريزي 
از آنها نداريم: تن هاي مان، ژن هاي مان. تير سرنوشت 
از كمان پرتاب شده و مسيري را طي مي كند كه از پيش 
معين است. و »تربيت« به يك اسم اختصاري تبديل 
شده است براي ظرفيت ما براي تغيير، توانايي مان در 
شكل گرفتن توس��ط اقتضائات و ديگران و خودمان، 
فضاي تكان و تحّرك مان در همان مسير معين، يا حتي 
گريز از آن. يك اسم اختصاري براي ميزان كنترل مان 
روي سرنوشت.ولي اين نوع نگاه به مساله هميشه، به 

نظرم، گمراه كننده بوده است.

  طبيعت و تربيت، هر دو، براي تان رخ مي دهند
درست اس��ت كه در بحث ژن هايتان، رنگ موي تان، 
قواره ت��ن و ظاهرتان، اس��تعدادتان در ابتال به برخي 
بيماري ها، حق انتخ��اب نداريد. گريزي نداريد از آني 
كه طبيعت به شما داده است، و طبيعت هم لطف خود 
 را منصفانه يا براساس شايستگي ها تقسيم نمي كند.

ولي در عمده مس��ائل تعليمي مه��م نيز حق انتخاب 
نداريد.

روان شناس��ان رش��د كودك ب��ه م��ا مي گويند كه 
شكل گيري عميق و ماندگار مسيرهاي عصبي در اولين 
س��اعات، روزها، ماه ها و سال هاي زندگي ُرخ مي دهد. 
تمايالتي اساسي شكل مي گيرند كه شايد يك عمر دوام 
داشته باشند. اينكه بغل تان كنند، با شما حرف بزنند، 
غذاي تان بدهند، موجب شوند احساس ايمني كنيد 
و از شما مراقبت كنند؛ در هيچ يك از اينها حق انتخاب 
نداريد، اما همين ها كمابيش اس��كلت عاطفي شما را 
مي سازند. اين هاست كه تعيين مي كند چقدر در برابر 
تهديد حساسيد، چقدر پذيراي تجربه هاي جديديد، و 

ظرفيت همدلي تان چقدر است.
كودكان در قبال نحوه گذران س��ال هاي رشدشان و 
تأثير ماندگار آن سال ها مسووليتي ندارند. ولي گريزي 

هم از آن ندارند.
از منظ��ر حقوق��ي، در اياالت متح��ده، ما اف��راد را تا 
هجده سالگي ش��ان فاع��الن اخالق��ي خودمختاري 
نمي دانيم كه مس��وول تصميمات شان باشند. روشن 
است كه هر فرهنگي س��ن و نشانه هاي خاص خود را 
براي بزرگسالي )فاعليت اخالقي( دارد، ولي اين گذار 
از كودكي به بزرگ سالي در همه فرهنگ ها وجود دارد. 
نقطه اي مي رسد كه كودك -اين موجود غريزه محوري 
كه كاماًل مسوول تصميماتش نيست- بزرگ مي شود، 
يعني توانايي كاركردهاي شناختي بهتر براي تنظيم و 
تعديل رفتار خود بنا به معيارهاي مشترك را دارد و اگر 

چنين نكند بايد حساب و كتاب پس بدهد.
عطف به بحث، مهم نيس��ت كه اين مرز را كجا رس��م 
كنيد. مهم آن اس��ت كه اين اتفاق پس از آن مي افتد 
ك��ه بخش عمده ُخلقي��ات، ش��خصيت، و اقتضائات 

اجتماعي اقتصادي او معين شده اند.
بدين ترتيب به اينجا مي رس��يد. هجده ساله شده ايد. 
ديگر كودك نيستيد؛ بزرگ ساليد، يك فاعل اخالقي، 

و مسوول كسي كه هستيد و كاري كه مي كنيد.
تا آن زمان، ميراث هنگفتي به ش��ما رس��يده است. 
طبيع��ت و والدين، بنا ب��ه تصادف، نه تنها س��اختار 
ژنتيكي بلكه قوميت را به شما اعطا كرده اند. همچنين 
خصيصه هاي ژنتيكي پنهاني داريد كه به شيوه اي بسيار 
خاص، بنا به پرورش خاص در يك محيط خاص با يك 

مجموعه تجارب خاص، »فعال« مي شوند.
سيم پيچي رواني و عاطفي ش��ما برقرار است. غرايز، 
تمايالت، ترس ها و هوس هاي معين��ي داريد. مقدار 
خاصي پول، ارتباطات و فرصت هاي اجتماعي خاص، 
و يك نس��ب خانوادگي خاص داريد. ميزان و كيفيت 

تحصيالت تان خاص است. شما فرد خاصي هستيد.
ش��ما مس��وول هيچ ي��ك از آن چيزه��ا نيس��تيد؛ 
نمي توانسته ايد مسوولش باشيد. فقط يك بچه بوده ايد، 
يا بدتر از آن: يك نوجوان! ژن ها يا تجربه هاي تان را كه 
انتخاب نكرده ايد. عمده چيزي كه از طبيعت و تربيت 
به شما رسيده و مهم است صرفًا براي تان ُرخ داده است.

درعين حال، هجده ساله كه مي ش��ويد، همه اينها از 
آِن شماس��ت: تم��ام آن مي��راث، ازجمله بخش هاي 
ناخوش��ايندش. وقتي يك فاعل اخالقي خودمختار و 
مسوول مي ش��ويد، عماًل گلوله اي هستيد كه از يك 
توپ در مسيري معين پرتاب شده ايد. ازلحاظ اخالقي، 

در ميانه اين پرواز از خواب بيدار مي شويد.

  بهبود خويشتن عمومًا يعني غلبه بر ميراثمان
ما چقدر قادريم مسير زندگي مان را تغيير دهيم؟ چقدر 

مي توانيم خودمان را تغيير دهيم؟
در اينجا، تماي��زي كه دنيل كانمِن روان ش��ناس در 
كتاب تفكر، س��ريع و آهسته به ش��هرت رساند، به 
درد مي خورد. كانمن مي گويد انس��ان ها دو نوع تفكر 
دارند: »سيستم اول« كه س��ريع، غريزي، خودكار و 
اغلب ناخودآگاه است، و »سيس��تم دوم« كه كندتر، 

س��نجيده تر و از لحاظ هيجاني »خون سردتر« است 
)كه عمومًا به قشر پيش پيشاني نسبت داده مي شود.( 
زماني كه بزرگ سال مي ش��ويم، شاكله واكنش هاي 
سيس��تم اول ما عمومًا بسته شده است. ولي سيستم 

دوم چطور؟
گويا قدري كنت��رل روي آن داريم. مي توانيم به مرور 
زمان تاحدي از آن براي شكل دهي، جهت دهي يا حتي 
تغيير واكنش هاي سيس��تم اول مان استفاده كنيم؛ 

يعني خودمان را تغيير بدهيم.
همه با اين كشمكش آش��نايند. به واقع درگيري بين 
سيس��تم هاي اول و دوم معمواًل درام اصلي در زندگي 
عموم انسان هاست. درنگ و تأمل كه بكنيم، مي دانيم 
بايد بيشتر ورزش كنيم و كمتر بخوريم، سخاوتمندتر 
باش��يم و كمتر بدخلقي كنيم، زمان را بهتر مديريت 
كنيم و موّلدتر باشيم. سيستم دوم اين موارد را تصميم 
درس��ت مي داند: منطقي اند؛ حساب وكتاب معقولي 

دارند.
اما لحظه عمل كه فرا مي رسد، وقتي كه روي صندلي 
نشسته ايم، سيس��تم اول قويًا احساس مي كند كه 
نمي خواهد كفش ورزشي بپوشد. مي خواهد سفارش 
بدهد غ��ذاي چرب برايش بياورن��د. مي خواهد پيك 
رس��توران را بزند كه دير رس��يده اس��ت. اآلن كه به 
سيس��تم دوم نيازمنديم، كجاست؟ سيستم دوم دير 
مي رسد، سرشار از حس��رت و ندامت. خيلي ممنون 

جناب سيستم دوم.

آدم بهتري شدن يعني حداقل قدري تصميم بگيريم 
مي خواهي��م چه نوع آدمي باش��يم، چ��ه زندگي اي 
مي خواهيم داش��ته باش��يم، و آن تصميم كلي را در 
تصميم هاي ريزتر روزمره پي��اده كنيم. مي گويند تو 
هماني كه دايم تكرار مي كني: انتخاب هايمان تبديل 
به عادت مي شوند، و عادت تبديل به شخصيت مي شود. 
پس شكل دادن يك شخصيت خوب، تبديل شدن به 
يك آدم خوب، يعني انتخاب مكّرر گزينه درس��ت تا 

زماني كه تبديل به عادت شود.
يك مثال بزنم تا ملموس تر شود: من به هر دليلي بدم 
مي آيد كه به خاطر ديگران منتظر بمانم. تحمل ندارم 
در پياده رو پشت سر ديگران راه بروم. رانندگي پشت 
ماشين هاي ديگر مرا از خش��مي كوچك ولي مدام و 
جان گداز لبريز مي كند. وقتي مي بينم افراد جلوتر از من 
در صف مغازه خيلي آهسته حساب وكتاب مي كنند، 

مي خواهم چشم هايم را از حدقه دربياورم.
وقتي از تفكر سيستم دوم استفاده مي كنم، مي فهمم 
كه اين واكنش غريزي ام هم غيرعقالني اس��ت و هم 
نامهربانانه: غيرعقالني است چون ما هميشه منتظر 
همديگر مي ماني��م و راه گريزي نداري��م؛ نامهربانانه 
است چون از ديگران انتظار سرعتي را دارم كه خودم 
نمي توانم هميشه به ديگران مرحمت كنم. من هم، مثل 
هركس ديگري، بقيه را منتظر مي گذارم، ولي مطلقًا 

نمي توانم منتظر ديگران بمانم.
به بيان صريح ت��ر، از اين جهت ي��ك آدم مزخرفم. و 
نمي خواهم مزخرف باشم! چون اين آدم مزخرف بقيه 
را عصبي مي كند. چون خودم را بي نوا مي كند. مطلقاً به 

هيچ دردي نمي خورد.
يگانه راه تغييرش استفاده از تفكر سيستم دوم براي 
غلبه بر سيستم اول است: مداخله در خشمم، دوباره و 

چندباره، تا آنكه يك واكنش متفاوت و بهتر تبديل به 
عادت شود و من به معناي تحت اللفظي كلمه يك فرد 
متفاوت و بهتر ش��وم )اين پروژه هم،  اي بابا، در دست 

اجراست.( 
همين در مورد پدر يا مادر خوب بودن، پس اندازكردن، 
دوست هاي بيشتر يافتن، يا هر هدف درازمدت زندگي 
صادق است: اين كارها اغلب مستلزم غلبه بر غرايزمان 
هستند، كه تغييردادن بس��ياري از آنها اساسًا دشوار 

است.
آيا افراد، به خاطر كاري كه با تفكر سيس��تم دوم شان 
مي كنند، سزاوار ستايش اند؟ شايد شايسته ساالري از 
طريق همين سيستم عمل كند كه، از طريق آن، مردم 

به آنچه واقعًا سزاوارند مي رسند؟
اگر زرنگ هس��تيد، خوش به حال تان! ولي نه، آن هم 

شانس خوب شماست
تفكر سيستم دوم به دو دليل نمي تواند ما را از تله شانس 
درآورد: هم ظرفيت و هم نياز به تفكر سيستم دوم نابرابر 

تقسيم شده است.

  اول، بحث ظرفيت
اس��تفاده از سيس��تم دوم ب��راي تعدي��ل سيس��تم 
اول دشوار است. مشِق آن نوع خودانضباطي كه براي 
غلبه واكنش هاي سيس��تم اول از طريق انتخاب هاي 
س��نجيده سيس��تم دومي الزم اس��ت تالش زيادي 

مي طلبد. اين كار انرژي بر است .
انجام اين كار مستلزم پيش نيازهاي خاصي است: قدري 
خودداري، قدري آزادي از نيازهاي اساسي جسماني 
مانند غذا و سرپناه، قدري تمرين و عادت سازي. حتي 
با وجود اين امتيازات هم آن كار دشوار است. يك ژانر 
ُپر و پيمان در زمينه »هك كردن زندگي« پيرامون آن 
شگردها و فنوني است كه تفكر سيستم دومي مي تواند 
استفاده كند تا با تمايالت سيستم اولي به خوراكي هاي 

شور و اهمال كاري مقابله نمايد.
و مساله اين است كه همگان دسترسي يكسان به اين 
پيش نيازها ندارند. اينكه اصاًل توان استفاده از سيستم 
دوم به اين صورت را داش��ته باشيد، يا چقدر توانش را 
داشته باش��يد، عمدتًا )البد خودتان حدس مي زنيد( 
بخشي از ميراثي است كه به شما رسيده است. اين هم 
وابسته به آن است كه كجا به دنيا آمده ايد، چگونه بزرگ 

شده ايد، و به چه منابعي دسترسي داشته ايد.
مسير زندگي مان حتي ميل و توانايي مان به تغييردادن 

همان مسير را تعيين مي كند.

  دوم، بحث نياز
برخي افراد چندان نيازي به توانايي تعديل خويش��تن 
ندارن��د، چون ناكامي ش��ان در اين زمينه بخش��يده و 
فراموش مي ش��ود. اگر مثاًل مردي سفيدپوست باشيد 
كه در دامن يك خانواده پول دار به دنيا آمده است، كسي 
مثل دونالد ترامپ، مي توانيد بارها و بارها خطا كنيد و 
گند بزنيد. شما هميش��ه به پول و ارتباطات اجتماعي 
بيشتر دسترسي داريد، سيستم قضايي هميشه با شما 
مسامحه مي كند، هميشه فرصت دوباره اي به شما داده 
مي شود. حتي مي توانيد رييس جمهور شويد بي آنكه 
چيزي آموخته باشيد يا مهارت هاي الزم براي اين شغل 

را كسب كرده باشيد.
ولي اگر مثاًل مردي سياه پوس��ت باشيد، از شما انتظار 
مي رود حجم خارق العاده اي از تعديل خويش��تن را به 
كار بنديد. دور و بر ش��ما را دايمًا كس��اني گرفته اند كه 
دست ش��ان روي ماشه است: مس��تعد آنند كه به شما 
ظنين شوند يا از شما بترسند، تقاضاي اجاره يا وام تان را 
رد كنند يا براي استخدام به جاي شما سراغ يك متقاضي 
»امن تر« بروند، مس��تعد آنند كه براي تان پليس خبر 
كنند، و اگر پليس باشند مستعد آنند كه شما را هدف 

بگيرند و آزار بدهند.
و به ويژه اگر فقير باش��يد، يك قدم ك��ه از خط بيرون 
بزنيد )يك حادثه در مدرسه، يك كشمكش با سيستم 
قضايي، يك شوخي احمقانه دوران نوجواني( كافي است 
كه سال ها يا حتي تا پايان عمر عواقبش را تحمل كنيد. 
گروه هاي فرودست بايد دو برابر در تعديل خود بكوشند، 

تا بلكه نصف شانس بقيه نصيبشان شود.
نه ظرفيت و نه نياز به تعديل خويشتن، برابر يا منصفانه 

تقس��يم نش��ده اس��ت. طنز تلخ ماجرا آنجاس��ت كه 
بيش ازهمه اي��ن كار را از آنهايي طلب مي كنيم )فقرا، 
گرسنگان، بي خانمان ها يا بي آش��يان ها( كه احتمااًل 
كمترين دسترسي را به پيش نيازهاي زمينه ساز اين كار 
دارند )اين هم يك روايت ديگر از همان جمله مش��هور 

است كه: فقيربودن پرهزينه است.( 
ظرفيت شما براي تعديل و بهبود خويشتن، و نيازتان به 
اين كارها، هر دو جزئي از ميراث شماست. اين زندگي با 

قرعه بخت آزمايي نصيب تان شده است. بنا به شانس.

  پذيرفت�ن نقش ش�انس تهديدي اساس�ي و 
عميق براي خوش شانس هاست

مي فهم��م كه چرا م��ردم از اين نكت��ه مي رنجند. آنها 
مي خواهند ك��ه ب��راي دستاوردهاي ش��ان و صفات 
نيكوي شان ستوده ش��وند. به قول وارني، توهين آميز 
است كه به كس��ي بگوييم علت اصلي موفقيتش يك 

قرعه خوب بوده است.
صدالبته مردم مايل نيستند شكست ها و نقص هاي شان 
به پاي شان نوشته شود. روان شناسان نشان داده اند كه 
تمام انسان ها مستعد »خطاي بنيادي اِسناد« هستند: 
در ارزيابي ديگران، موفقيت هايش��ان را به اقتضائات و 
شكست هاي شان را به شخصيت شان نسبت مي دهيم؛ 
ولي در ارزيابي زندگي خودم��ان، برعكس. آدمي يك 

رابطه منفعت طلبانه و فرصت طلبانه با شانس دارد.
و هرچه ف��رد از قرعه زندگي بهتر س��هم ُبرده باش��د، 
انگي��زه اش براي ان��كار اين ماجرا بيش��تر مي ش��ود. 
خوش ش��انس ها، در مقام يك طبقه اجتماعي، انگيزه 
سياسي تام و تمامي دارند كه دستاوردهاي اجتماعي 
و اقتصادي را بازتاب يك نظ��م طبيعي جلوه دهند. از 
آغاز تمدن، برنده هاي زندگي قصه خاص بودن خود را 

تعريف مي كرده اند.
ولي حرفم درب��اره داللت هاي اخالقي نقش ش��انس 
همين است: اين داللت ها بنيادينند و الجرم زيرآب نظم 
قوام يافته را مي زنند. آنها سايه ترديد بر هر شكلي از امتياز 
مي گسترانند و سازوكارهايي را روشن مي كنند كه مايه 

دوام امتيازات مي شوند.
پذيرش نقش شانس )يا به تعبير كلي تر، تأثير گسترده 
عواملي بر زندگي مان كه در آنها حق انتخاب نداشته ايم 
و به خاطرشان س��زاوار ستايش يا نكوهش نيستيم( به 
معناي انكار كامل فاعليت نيست. معنايش اين نيست 
كه آدمي يعني مجموعه ميراثي كه به او مي رسد، يا اينكه 
شايستگي هيچ نقشي در دستاوردها ندارد. معنايش اين 
نيست كه نبايد كسي را به خاطر كارهاي بدش مسوول 
دانست يا به خاطر كارهاي خوبش پاداش داد. معنايش 
لزوماً اين هم نيست كه يك سوسياليست تمام عيار شويم. 
هركس چنين ادعاهاي مشهوري كند، دست به دامن 

مغالطه پهلوان پنبه شده است.
ن��ه. معن��اي حرف��م فق��ط اي��ن اس��ت ك��ه 
هيچ كس سزاوار گرسنگي، بي خانماني، رنج بيماري 
كش��يدن يا انقي��اد نيس��ت. و در نهاي��ت، هيچ كس 
هم س��زاوار ثروت خارق العاده نيست. در تمام چنين 

چيزهايي، شانْس نقش زيادي بازي كرده است.
وعده پاداش مالي بزرگ مي تواند محّرك ريسك پذيري، 
رقابت بازار و نوآوري شود. بازارهايي كه درست تنظيم 
شده باش��ند، يك شكل س��الم از قمارند. دليلي وجود 
ندارد كه بخواهيم نتايج ب��ازار براي همگان كاماًل برابر 
و يكسان باش��ند. ولي دليلي هم وجود ندارد كه اجازه 
دهيم گرسنگي، بي خانماني، رنج بيماري يا انقياد وجود 

داشته باشد.
و دليلي هم وجود ندارد كه از هم��گان، به ويژه آنهايي 
كه بيشترين بهره را از شانس خوبشان ُبرده اند )از تولد 
در محلي خاص، با رنگ خاص، در دامن افراد خاص در 
يك قشر اقتصادي خاص، كه به مدرسه خاص فرستاده 
شده و با افراد خاص آشنا شده اند(، نخواهيم در كمك 
به آنهايي كه قرعه زندگي شان اينقدر خوب نبوده است 

سهيم شوند.
و كاماًل ميّسر است كه هر دو كار را بكنيم: از رقابت بازار 
بهره ببري��م و درعين حال از ثروت خلق ش��ده در بازار 
استفاده كنيم تا وضع بدشانس ها را بهبود دهيم و كاري 
كنيم كه آنها دسترس��ي بهتر و منصفانه تري به همان 

رقابت بازار داشته باشند.
كري��س هيز در كتاب گران س��نگ خود گرگ وميش 
نخبگان گفت: »اگر خواستار شايسته ساالري هستيد، 
براي برابري تالش كنيد. چ��ون فقط در جامعه اي كه 
برابري نتايِج محقق شده را ارج مي نهد، جامعه اي كه رفاه 
عمومي و همبستگي اجتماعي را ترويج مي كند، فقط در 
چنين جامعه اي است كه فرصت و تحّرك سزاوار افراد 

مي تواند رونق بگيرد.«
يا چنان ك��ه الكس��اندريا اوكازيوكورت��ز، آن آتش پاره 
سوسيال دموكرات كه در حوزه انتخابيه چهاردهم منطقه 
نيويورك توانست نامزد دموكرات ها براي مجلس شود، 
دوس��ت دارد بگويد: »در يك جامعه مدرن و اخالقي و 
ثروتمند، هيچ كس نبايد آنقدر فقير باشد كه نتواند زندگي 
كند.« عطف به نقش خارق العاده شانس در زندگي مان، 
نه ژن هاي انس��اْن اس��تعداِد زندگي را، بنا به اصولي كه 
بتوانيم منصفانه يا انس��اني بدانيم، تقسيم مي كنند و 
نه جوامع بش��ري. ما همگي با كوله باري از ميراث هاي 
متفاوت به بزرگ سالي مي رسيم، زندگي مان را در نقاط 
اساساً متفاوت آغاز مي كنيم، و به سمت مقصدهاي بسيار 
متفاوت پرتاب مي شويم. نمي توانيم شانس را حذف كنيم 
يا به برابري كامل برسيم. اما به سادگي مي توانيم اثرات 
زمخت شانس را تلطيف كنيم، تضمين كنيم هيچ كس 
به عمق دّره پرتاب نمي شود، اينكه همه به يك زندگي 
موّقر دسترسي دارند. ولي، پيش از وقوع اين اتفاق، بايد با 

شانس رودررو و چهره به چهره مواجه شويم.
منبع:ترجمان
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خسارت سيل به كشاورزي 
۱۵هزار ميليارد تومان شد

رييس دفتر مديريت بحران و كاهش مخاطرات 
وزارت جهاد كشاورزي توضيحاتي در مورد ميزان 
خسارت هاي ناش��ي از سيل در حوزه كشاورزي 

ارايه كرد.
به گ��زارش خبرگزاري تس��نيم، س��يد محمد 
موسوي گفت: »بر اساس اطالعاتي كه از سازمان 
هواشناسي و ايستگاه هاي باران سنجي دريافت 
شده است، دوره بازگشت اين بارندگي ها ۱۰۰ساله 
است، بطوري كه در برخي مناطق طي ۲4 ساعت 

ميزان بارندگي ها به 4۰۰ ميلي متر رسيد«.
موسوي با بيان اينكه، ميزان خسارت ها در حوزه 
كشاورزي، حدود ۱۵هزار ميليارد تومان در ۲6 
استان برآورد شده اس��ت، ادامه داد: »۷۵ درصد 
اين خسارت ها به چهار استان خوزستان، گلستان، 
لرستان و مازندران اختصاص دارد و ۵۰ درصد اين 

خسارات در خوزستان رخ داده است«.
موس��وي س��پس به اقدامات نهاد وزارت جهاد 
كشاورزي در مواجهه با اين آسيب ها اشاره كرد و 
گفت: »به محض بروز اين خسارت ها، همه امكانات 
براي امدادرساني به اين مناطق بسيج شد؛ طوري 
كه هزار دستگاه خودروي سبك و سنگين به اين 
مناط��ق انتقال يافت و 4۰هزار ت��ن نهاده دامي 
تأمين ش��د و در اين مدت 6۰۰ ه��زار رأس دام 

جابه جا شده است«.
وي در ادامه جزييات بيشتري از خسارت ها ارايه 
كرد و گفت: »3۰ درصد اراضي كشاورزي در اين 
مناطق بطور ۱۰۰درصدي تخريب شده است. 
همچنين، ۱۵۹ هكتار گلخانه، ۱4۰۰ دامداري 
روستايي، ۵۲ هزار كلوني زنبورداري، ۱3۰۰ واحد 
آبزي پروري خس��ارت ديده و ۲۷ هزار رأس دام 
تلف شده ضمن اينكه به ۱۰ هزار كيلومتر شبكه 
فرعي آبياري و ۲ هزار ايستگاه پمپاژ رودخانه به 

اراضي كشاورزي آسيب وارد شده است«.
موسوي ادامه داد: »اين وزارتخانه قصد دارد 3هزار 
ميليارد تومان كم��ك بالعوض و 6هزار ميليارد 
تومان تس��هيالت ارزان قيمت با سود حداكثر 4 
درصد به خسارت ديدگان اعطا كند. همچنين 
به ۵ه��زار ميليارد توم��ان اعتبار ب��راي احياي 

زيرساخت ها نياز داريم«.
وي در بخش ديگري از سخنانش به نياز استان ها 
اشاره كرد و گفت: »۱۰۰ هزار تن علوفه، داروهاي 
دامي، سموم و آفت كش ها، بذور دانه هاي روغني، 
سبزي و صيفي و ماشين آالت سنگين اليروبي و 
تسطيح از جمله نيازهاي غير مالي استان هاست«.

موسوي با اعالم اينكه »6۰ درصد كل خسارت ها 
به بخش كش��اورزي وارد آمده است« ادامه داد: 
»معيشت يك ميليون نفر بطور مستقيم تحت 

تأثير اين خسارت ها قرار دارد«.

يك مقام مسوول: با كشت 
برنج در خوزستان موافقم

مديركل دفتر امور غالت و محصوالت اساس��ي 
وزارت جهاد كشاورزي، با بيان اينكه با كشت برنج 
در استان خوزستان به دليل شرايط فعلي سيل 
در منطقه موافق هس��تم،  گفت: »كارگروه ملي 
سازگاري با كم آبي استان« بايد آن را بررسي كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، 
سيل هاي مكرر در استان خوزستان به كشاورزي 
اين منطقه به ويژه گندمكاران خسارت جدي وارد 
كرده است و زمين هاي كشاورزي آنها غرق در آب 
شده است.  برخي كارشناسان و خود كشاورزان 
اين منطقه معتقد هس��تند حاال ك��ه آب با پاي 
خودش به مزارع آمده و زمين كشاورزي را غرقآب 
كرده است، اقدام به كشت برنج كنند تا حداقل از 
خسارتي كه به آنها وارد شده كاسته شود. مانعي 
كه در برابر اين كار وجود دارد، ممنوعيت كشت 
برنج را »كارگروه ملي سازگاري با كم آبي استان« 
اعالم كرده است. اين كارگروه كشت برنج در همه 
استان هاي كش��ور به غير از گيالن و مازندران را 
ممنوع كرده اس��ت؛ يعني اگر كشاورزي خارج از 
دو استان يادش��ده بخواهد اقدام به كشت برنج 
كند، با آن مقابله و احتماال جريمه هم مي ش��ود.  
در اي��ن زمينه با عزيز كريمي مديركل دفتر امور 
غالت و محصوالت اساسي وزارت جهاد كشاورزي 
گفت وگو كرديم. وي در پاسخ به اين سوال كه در 
ش��رايط فعلي كه گندمكاران استان خوزستان 
خسارت ديده و با توجه به بارندگي  و سيل اخير، 
مزارع كش��اورزان غرقآب شده است آيا احتمال 
صدور مجوز براي كشت برنج در استان خوزستان 
وج��ود دارد؟ گفت: صدور مج��وز يا ممنوعيت 
كش��ت برنج در استان ها توس��ط كارگروه ملي 
سازگاري با كم آبي هر استان به رياست استاندار 
تعيين و ابالغ مي شود.  وي ادامه داد: اگر بخواهم 
نظر شخصي خودم را بيان كنم، كامال در شرايط 
فعلي موافق هستم كه در اس��تان خوزستان به 
دليل وقوع شرايط فعلي و مهيا بودن شرايط براي 
كش��ت برنج، ممنوعيت برداشته و مجوز كشت 
صادر ش��ود.  كريمي در پاسخ به اينكه آيا وزارت 
جهاد كشاورزي براي صدور چنين مجوزي اين 
سوي اين كارگروه تالش مي كند، گفت: فعال اين 
استان درگير برداشت غالت است و فصل كشت 
برنج در اين منطقه هم تيرماه اس��ت، اما ما تمام 
تالش خود را مي كنيم تا با بررسي هاي بيشتر، اگر 
شرايط بارندگي ادامه يابد، مجوز كشت برنج در 
اين منطقه داده شود.  به گفته مديركل دفتر امور 
غالت و كشت برنج كشت برنج در استان هايي به 
غير از استان گيالن و مازندران ممنوع يا محدود 
اس��ت.  كريمي در توصي��ف محدوديت گفت: 
تبصره اي وجود دارد ك��ه مي گويد اگر مناطقي 
بتوانند با روش هاي مختلف از جمله خشكه كاري 
به ازاي مصرف يك مترمكعب آب 6۰۰ گرم ماده 
خشك توليد كنند، مي توانند بدون در نظر گرفتن 

ممنوعيت، برنج كشت كنند.

  دانشمندان مي گويند عواطف يك نوزاد 
در اولين لحظه ها و روزهاي تولدش شكل 
مي گيرد، دقيقًا حين دوراني كه او هيچ حق 
انتخابي ندارد. عالوه برآن، اين نوزاِد بيچاره 
هيچ كدام از صفاتش را »خودش« انتخاب 
نمي كند: نه خانواده، نه طبقه اقتصادي، نه 
محل زندگي و نه خيلي چيزهاي ديگرش 
را. اما به س�ن قانوني كه مي رس�د مسوول 
آدمي مي ش�ود كه هس�ت. انگار گلوله اي 
باش�د كه از يك توپ پرتاب ش�ده و حاال، 
در ميان اين پ�رواز، از خواب بيدارش كرده 
باشند. چقدر مي شود او را مسوول موفقيت 

يا شكست هاي زندگي آينده اش دانست؟

برش



دانش و فن10اخبار

بازسازي شبكه ارتباطي استان هاي سيل زده 

توسعه فيبر نوري براي افزايش كيفيت اينترنت 
گروه دانش و فن  مرجان محمدي 

روزهاي پاياني سال 97 زمزمه هايي مبني بر افزايش 
قيمت اينترنت ثابت و همراه باعث شد تا كاربران به اين 
خبرها واكنش نشان دهند و با حضور در شبكه هاي 
اجتماعي كه وزير ارتباط��ات در آنها عضويت دارد از 
وي خواس��تند تا مانع افزايش قيمت اينترنت ثابت و 
همراه شود،  درخواس��تي كه از سوي وزير ارتباطات 
بي پاس��خ نماند و وزير ارتباطات اعالم كرد سازمان 
تنظيم مقررات به عنوان نه��اد نظارتي بر اين حوزه 
ورود خواهد كرد . پس از صحبت هاي وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات رييس س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديوي در مصاحبه اي اعالم كرد كه تصميم 
بر اين است تا قيمت اينترنت در سال 98 افزايش پيدا 

نكند و قيمت ها بدون تغيير باقي بماند .
وي افزود:  در س��ال 98 برنامه براي توسعه اينترنت 
و افزايش كيفيت در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت، 
 چرا كه يكي از اه��داف موردتوجه وزارت ارتباطات و 
بالطبع همه سازمان هاي زيرمجموعه به ويژه سازمان 
تنظيم- با توجه به وظايف ذاتي اش توسعه دسترسي 
م��ردم به ارتباطات از طريق تأمين زيرس��اخت هاي 
مناسب باهدف بهبود كيفيت زندگي آنها است، چرا 
كه ICT مي تواند امكان توانمندسازي، توسعه فعاليت 
اقتصادي، ايجاد كسب وكارهاي نوين، اشتغال بيشتر 
و در نهايت رفاه ايجاد كند ك��ه اين مباحث در قالب 

»اقتصاد ديجيتال« معنا پيدا مي كند. 
از سوي ديگر در برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات مكلف ش��ده اس��ت تا دسترسي 
80 درصد خانوارهاي ايراني را به اينترنت با س��رعت 
۲0 مگابي��ت بر ثاني��ه فراهم كن��د،  از همين رو بايد 
فناوري هاي جديدي مانند فيبر نوري را توسعه دهد 

و آن را جايگزين ADSL كند .
بنابراين، اگرچه تا چند سال پيش، برخي معتقد بودند 
فن��اوري اطالعات و اينترنت، ج��زو كاالهاي لوكس 
است و اينترنت ۱۲8 كيلوبيتي براي دسترسي مردم 
كافي است، اما طي سال هاي گذشته، روند استفاده 
از اينترن��ت از س��رعت هاي كيلوبيت��ي در اينترنت 
دايال آپ، رفته رفته جاي خود را به فناوري ADSL داد 
كه سرعتي به مراتب بيشتر داشته و حتي ۱۶ مگابيت 
را هم پوشش مي داد و اكنون نوبت به فيبر نوري است 
كه س��رعت هايي به مراتب باالتر را ب��راي كاربران به 

ارمغان آورد.فيبر نوري بستر انتقالي است كه امكان 
انتقال ديتاي پرسرعت باالتر از گيگابيت در آن وجود 
دارد. يعني اگر تاكنون اينترنت نهايتًا ۲0 مگابيت بر 
ثانيه سرعت داشت، با فيبر نوري اين امكان وجود دارد 
كه سرعت تا ۱000 مگابيت يا يك گيگابيت بر ثانيه 

هم به مشتري تحويل داده شود.
اخيراً برخي مديران مخابراتي با تاكيد بر لزوم حركت 
به سمت جايگزيني فيبر نوري با كابل هاي مسي اعالم 
كرده بودند تا س��ال ۲0۲0 تمام روستاها و شهرهاي 
كشور همانند يك تار عصبي گسترده، تحت پوشش 
شبكه فيبر نوري قرار خواهد گرفت. كابل هاي قديمي 
كه امروزه در منازل ب��راي انتقال داده هاي اينترنتي 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرند، ظرفيت الزم را براي 
انتقال با سرعت باال ندارند و اگرچه شايد به زعم برخي، 
كاربران عادي اينترنت نيازي به اينترنت با سرعت هاي 
چند ده مگابيتي نداشته باشند، اما گسترش فناوري به 
مرور به اين سمت حركت خواهد كرد و همين موضوع 

لزوم حركت به سمت فيبر نوري را آشكار مي كند.
در همين راستا، حسين فالح جوشقاني - معاون وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات - اخي��راً با بيان اينكه 
رويكرد ما اين نيست كه صرفًا توسعه يك جانبه روي 
تلفن همراه داشته باشيم بلكه به موازات آن در حوزه 
دسترس��ي اينترنت ثابت هم برنامه هاي توس��عه اي 
داش��ته ايم، گفت: البته در ح��وزه اينترنت ثابت بايد 
واقعيت را گفت كه متأسفانه هنوز نتوانسته ايم به آنچه 

شايسته مردم ايران است برسيم.
وي با بيان اينكه در حال حاضر حدود ۱۱ تا ۱۲ ميليون 
دسترس��ي به اينترنت پرسرعت داريم، اظهار كرد: با 
اين حال فناوري كه در اين حوزه اس��تفاده مي شود 
ADSL و نهايت سرعتي كه مي تواند در اختيار مردم 
قرار دهد، ۱۶ مگابيت بر ثانيه است. اين در حالي است 
كه بر اس��اس اهداف تعيين شده برنامه ششم توسعه 
بايد 80 درصد خانوارهاي ايراني به اينترنت با سرعت 

۲0 مگابيت بر ثانيه دسترسي پيدا كنند.
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
همچنين خاطرنش��ان كرد: براي اينك��ه اين هدف 
محقق ش��ود بايد به سمت اس��تفاده از فناوري هاي 
جديد همچ��ون VDSL ي��ا FTTX  حركت كنيم. 
س��رعت دانلود روي اينترنت VDSL نزديك به پنج 
برابر سرعت دانلود ADSL است و به مرز ۶0 مگابيت 

بر ثانيه مي رسد.فالح ادامه داد: شركت مخابرات ايران 
اقداماتي در اين راستا را آغاز كرد و اپراتورهاي بخش 
خصوصي هم در اين مس��ير گام هايي را برداشته اند، 
 VDSL بطوري كه اكنون يكي از شركت ها در حوزه
با ظرفيت حدود 70 هزار پورت، كل ش��هر دزفول را 
تحت پوشش قرار داده است؛ هرچند در حال حاضر 
حدود ۶000 پورت فعال اس��ت يا در پرديس هم در 
همين حوزه شركتي ظرفيتي حدود ۳0 هزار پورت 

ايجاد كرده است.
وي با بي��ان اينكه در حوزه اراي��ه خدمات ارتباطات 
ثابت سيمي- كابلي اقداماتي آغاز شده است، هرچند 
سرعت روند كار رضايت بخش نيست، گفت: در اين 
ح��وزه چند اقدام بايد انجام مي ش��د و يك��ي از آنها 
بسترس��ازي مقرراتي بود كه مصوب��ه ۲۶0 مصوبه 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره مقررات 

حاكم بر ارايه خدمات عمده فروش��ي بيت استريم در 
همين راستا بود.

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
به ايسنا گفت: با اجراي اين مصوبه، زيرساخت هاي 
فيبر نوري در بخش دسترسي شركت مخابرات ايران 
با شركت هاي FCP و Servco به اشتراك گذاشته 
مي ش��ود و با رفع انحصار مخاب��رات در اين بخش، 
كيفيت خدمات افزايش يافته و امكان انتخاب براي 
مشتركين فراهم مي شود.فالح ادامه داد: در راستاي 
بسترسازي مقرراتي، مصوبه ۲۳0 كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات هم شرايط جديدي براي استفاده 
تمامي سرويس دهندگان ارتباطي از امكانات پايه اي 
شامل تجهيزات سيم مسي، ميكروداكت، سابداكت 
و داكت شبكه دسترسي مخابرات ايجاد كرد.معاون 
وزير ارتباطات تصري��ح كرد: همچنين اين آمادگي 

را داريم س��ال جاري هم در حوزه دسترس��ي هاي 
فيبر با اس��تفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي ساير 
دستگاه ها همچون وزارت نيرو و شهرداري ها بتوانيم 
در حوزه اينترنت ثابت توسعه مناسبي داشته باشيم 
چون تنها ات��كا به ظرفيت ش��ركت مخابرات روند 
پيش��رفت و توسعه دسترس��ي را كند خواهد كرد.

گفتني اس��ت با توجه به سيل و درگير شدن برخي 
از اس��تان ها به اين بالي طبيعي ش��بكه ارتباطي و 
مخابراتي آنها نيز تخريب يا آسيب ديده است بطوري 
كه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات برآورد خسارت 
ناشي از س��يل به شبكه ارتباطي كش��ور را ۱500 
ميلي��ارد تومان تخمين زد و به نظر مي رس��د براي 
توسعه اينترنت بايد ش��بكه ارتباطي اين استان ها 
و شهرها از نو ساخته ش��ود يا با فناوري هاي جديد 

بازسازي شود . 

افتا| مركز مديريت افتا نس��بت به آلودگي هزاران كاربر 
 Roaming Mantis اينترنتي كه هدف حمالت بدافزاري
قرار گرفتند، هشدار داد. ايران در ليست كشورهاي هدف اين 

حمالت قرار دارد.
اين بدافزار براي اولين بار در مارچ ۲0۱8 مش��اهده شد كه 
به مسيرياب هاي ژاپني نفوذ كرد و باعث انتقال كاربران به 
سايت هاي مخرب شد. آخرين موج حمالت اين بدافزار بر 
گسترش لينك هاي فيشينگ از طريق پيامك تمركز دارد 
كه قربانيان اين حمالت در كشورهاي روسيه، ژاپن، هند، 

بنگالدش، قزاقستان، آذربايجان، ايران و ويتنام قرار دارند.
بدافزارهاي مرتب��ط ب��ا Roaming Mantis بيش از 
۶800 بار توسط پژوهشگران مشاهده شدند كه اين تعداد 
براي 950 كاربر منحصر به فرد و در ب��ازه ۲5 فوريه تا ۲0 
مارچ ۲0۱9 است.همراه با تكنيك دستكاري DNS كه در 
گذشته انجام شده بود، مهاجمان از روش فيشينگ جديدي 
با پيكربندي هاي موبايل مخرب استفاده كردند. مهاجمان 
از صفحات فرود جديدي براي هدف قرار دادن دستگاه هاي 
iOS استفاده كردند كه باعث نصب پيكربندي مخرب در 
iOS مي شود. اين پيكربندي باعث باز شدن سايت فيشينگ 
در مرورگر دستگاه هاي هدف مي شود تا اطالعات قربانيان 
جمع آوري شوند.كاربران اندرويد توسط بدافزارهايي آلوده 
ش��دند ك��ه Trend Micro آن را با ن��ام XLoader و 
McAfee با نام MoqHao شناسايي مي كنند.در اواخر 

ماه فوريه ۲0۱9، كارشناسان يك URL را شناسايي كردند 
كه مهاجمين از آن براي تغيير DNS مسيرياب استفاده 
كردند. اين حمله تحت شرايطي موفق عمل مي كند كه هيچ 
احراز هويتي براي كنترل پنل مسيرياب وجود نداشته باشد، 
دستگاه يك نشست ادمين براي پنل مسيرياب داشته باشد و 
نام كاربري و گذرواژه پيش فرض براي مسيرياب تعيين شده 
باشد. كارشناسان كسپرسكي هزاران مسيرياب را كشف 
كردند كه از اين طريق DNS آنها به آدرس هاي مخرب تغيير 
يافته است. اين نوع حمله توسط فايل sagawa.apk نيز 
انجام شده است.تغيير شناسه و گذرواژه هاي پيش فرض 
و اعمال وصله هاي امنيتي منتش��ر ش��ده، دانلود نكردن 
فايل هاي APK از منابع نامعتبر توس��ط كاربران اندرويد، 
 .iOS عدم نصب پيكربندي ثالث نامعتبر توسط كاربران •
از جمله مواردي است كه براي جلوگيري از نفوذ و آلودگي 

توسط اين حمالت، توصيه شده است .

انگجت| محقق��ان رباتي براي بازياف��ت زباله ها ابداع 
كرده ان��د كه در دس��ت هاي آن حس��گرهاي مختلفي 
وجود دارد و مي تواند با لمس مواد بين كاغذ و يك ش��ي 

پالستيكي تمايز قائل شود و آنها را دسته بندي كند.
بازياف��ت مواد كار مش��كلي اس��ت زيرا ع��الوه بر آنكه 
براي انس��ان ها خطر ايمن��ي دارد و از س��وي ديگر كار 
خسته كننده اي است. اما اكنون به نظر مي رسد ربات ها 
مي توانند اين فرايند خطرناك و خسته كننده را به جاي 
 MIT انس��ان انجام دهن��د. در همين راس��تا محققان
CSAIL يك ربات بازيافت كننده با حس المس��ه ابداع 
كرده اند. اين ربات كه RoXycle نام دارد با اس��تفاده از 
حسگرهاي موجود در دست خود مي تواند ماهيت يك 
شيء را تش��خيص دهد و آن را دسته بندي كند.در اين 
ربات يك حسگر كششي اندازه شيء را تشخيص مي دهد. 
از سوي ديگر دو حسگر فشار ميزان نرمي شيء را تعيين 
مي كنند. به عنوان مثال آيا شيء مذكور يك كاغذ است كه 
به آساني مچاله مي شود يا يك شيء پالستيكي است. ربات 
مذكور حتي مي تواند وجود فلز را در شيء رديابي كند زيرا 
حسگرها رسانا نيز هستند.بازوهاي روباتيك از نوعي ماده 
آكوستيك ساخته شده اند. آكوستيك ها در هنگام اعمال 
تنش كششي عمودي، برخالف مواد معمول، در راستاي 
 RoCycle عمود بر نيروي وارده، ضخيم تر مي شوند. البته
هنوز آماده به كارگيري در واحدهاي بازيافت نيست. ربات 
مذكور اشياي ثابت را با دقت 85 درصد شناسايي مي كند 
اما دقت شناس��ايي آن در اشياي متحرك روي كمربند 

نقاله ۶۳ درصد اعالم شده است. 

آسوشيتدپرس| فضاپيماي رژيم صهيونيستي كه 
قرار بود روي ماه فرود بيايد با شكست مواجه شد. مدتي 
كوتاه قبل از فرود، ارتباط اين فضاپيما با زمين قطع شد 
و در نتيجه با سطح ماه برخورد كرد.ماموريت فضاپيماي 
رژيم صهيونيس��تي كه قرار بود روي ماه فرود بيايد، با 

شكست روبرو شد.
اين فضاپيما كه Beresheet نام داشت در سطح ماه 
سقوط كرد و به اين ترتيب تالش رژيم صهيونيستي 
براي نخس��تين فرود يك ش��ركت خصوصي در ماه 

شكست خورد.
ارتباط فضاپيماي مذك��ور طي آخرين مرحله فرود با 
مركز كنترل در زمين قطع شد و لحظاتي بعد اعالم شد 

اين ماموريت شكست خورده است.
»اوف��ر دورون« از ش��ركت صنايع هوافض��اي رژيم 
صهيونيس��تي اعالم كرد: ما بطور حتم به س��طح ماه 
برخورد كرديم.به گفت��ه او موتورهاي فضاپيما مدت 
كوتاهي قبل از فرود خاموش ش��د. دانشمندان هنوز 
س��عي دارند دليل اين امر را بيابند. س��قوط فضاپيما 
در س��طح م��اه در حالي اتف��اق افتاد ك��ه جمعي از 
تماشاچيان از جمله »بنيامين نتانياهو« نخست وزير 
رژيم صهيونيس��تي مشغول تماش��اي رويداد بودند. 
همچنين اين رويداد بطور زنده در تلويزيون ملي رژيم 

صهيونيستي پخش مي شد.
فضاپيم��اي رباتي��ك مذك��ور با همكاري موسس��ه 
غي��ر انتقاع��يSpaceIL و صنايع هوافض��اي رژيم 

صهيونيستي ساخته شده بود.

انگجت| پروژه محاس��به ابري پنتاگون موس��وم به 
»JEDI« با سرمايه هنگفت ۱0 ميليارد دالري خود، 
نام هاي بزرگ دنياي فناوري را به خود جلب كرده است 
و بزرگاني همچون مايكروسافت و آمازون در حال رقابت 

براي تصاحب آن هستند.
آمازون و مايكروس��افت دو شركت نهايي هستند كه 
در حال تقال براي تصاحب قرارداد ۱0 ميليارد دالري 

محاسبه ابري وزارت دفاع امريكا هستند.
مهاجرت پنتاگون به محاس��به ابري ك��ه به نام پروژه 
»JEDI« شناخته مي شود، در سال ۲0۱7 اعالم شد 
و برخي از بزرگ ترين ش��ركت هاي دنيا از آن زمان در 

رقابت براي اجراي آن بوده اند.
برنده ش��دن در تصاحب اي��ن قرارداد درس��ت مثل 
مسابقات تلويزيوني شده است. بطوري كه بزرگ ترين 
ش��ركت هاي فناوري دنيا نظي��ر آي ب��ي ام، اوراكل، 
مايكروسافت، گوگل و آمازون پيشنهادات خود را براي 
تصاحب آن ارايه داده اند و در آخر اين مايكروسافت و 
آمازون بودند كه فيناليست شدند.حتي در اين فرآيند، 
 JEDI اوراكل از يكي از كارمندان آمازون كه قباًل روي
كار مي كرد به دليل تأثير منفي وي روي فرآيند انتخاب، 
شكايت كرد. با اين حال پنتاگون اين ادعا را رد مي كند.

آمازون و مايكروسافت هر دو در حال حاضر به شدت بر 
محاسبات ابري تمركز كرده اند و تصاحب يك قرارداد 
دولتي آن هم در اين اندازه به نفع هر دو خواهد بود و در 
واقع يك معامله دو سر سود براي آنها است.برنده اين 

قرارداد اواسط ماه ژوئيه اعالم خواهد شد.

ديجيتال ترندز | يك شركت فناوري به تازگي اعالم 
كرده است كه يخچال هاي هوشمند اين شركت از اين پس 
به فناوري بالك چين مجهز خواهند شد كه قابليت هاي 
جديدي را براي كاربران به ارمغان خواهد آورد. اين روزها 
كه فناوري بالكچين از محبوبيت و استقبال بي نظيري 
از س��وي كاربران و همچنين شركت هاي فعال در حوزه 
تكنولوژي در جهان برخوردار شده است، به نظر مي رسد 
كه با گذر زمان كاربردهاي بسيار بيشتري پيدا مي كند.

حاال با اعالم شركت فناوري كه در زمينه توليد و طراحي 
لوازم خانگي همچون يخچال، ماشين لباسشويي، ماشين 
ظرف شويي و بس��ياري ديگر از دستگاه هاي الكتريكي 
فعاليت هاي گسترده اي داشته است، مي توان گفت كه 
حاال فناوري بالك چين به منازل كاربران نيز راه يافته و 
به لوازم خانگي آنها ورود پيدا كرده است.اين فناوري به 
كاربران اجازه مي دهد كه متوجه شوند و انتخاب كنند كه 
انرژي مورد نياز يخچال از چه منبعي پنل هاي خورشيدي 
بادي يا برق تأمين شده است. در واقع مي توان گفت كه 
كاربران قادر خواهند بود با استفاده از يك اپليكيشن در 
گوشي هوشمند خود تأمين انرژي مورد نياز يخچال خود 
را از منابع الكتريكي موجود كنترل كنند.اين يخچال ها 
همچنين امكانات ديگري براي كاربران به ارمغان مي آورد 
كه از جمله مهم ترين آنها مي توان ب��ه كنترل از راه دور 
دماي داخل يخچال هشدار در صورت باز ماندن درب آن 
و همچنين دريافت گزارش دقيقي از مصرف برق آن اشاره 
كرد كه همگي آن توسط يك اپليكيشن در گوشي هاي 

هوشمند كاربران قابل كنترل و بررسي خواهد بود.

كرانچ | اينس��تاگرام از اين پس به پست هايي كه 
محتواي نامناسب، خشن و هرزنگاري دارند، اجازه 
انتشار وس��يع نمي دهد و در نتيجه كاربران كمتري 

مي توانند آنها را مشاهده كنند.
در اينستاگرام گاهي اوقات مطالب نامناسبي منتشر 
مي ش��ود و به نظر مي رسد اين ش��بكه اجتماعي از 
امروز به بع��د اين مطالب را ب��راي كاربران كمتري 

نمايش مي دهد.
در همين راس��تا اينس��تاگرام اعالم كرده اس��ت از 
گسترش انتشار پست هايي كه نامناسب هستند اما 

خالف قوانين ما نيستند، جلوگيري مي كند.
اين بدان معناس��ت كه پستي حاوي خشونت يا آزار 
نباش��د اما از نظر اينس��تاگرام، هرزنگاري، خشن، 
اهانت آميز، آزار دهنده يا در كل نامناسب باشد، براي 

كاربران كمتري نمايش داده مي شود.
همچنين اين نوع محتوا احتمااًل در بخش جست وجو 
)Explore( يا صفحات هشتگ نيز ظاهر نمي شود. 
اين روند توانايي توليد كنندگان مطالب براي جذب 

فالوئر جديد را به شدت مي كاهد.
به هر ح��ال اين خبر بخش��ي از بيانيه هاي مختلف 
»يكپارچه سازي« خانواده اپليكيشن هاي فيس بوك 

است كه در يك برنامه خبري اعالم شد.
»ويل روبي��ن« مدير محصوالت اينس��تاگرام براي 
Discovery در اي��ن باره مي گويد: ما از يادگيري 
ماشيني براي تعيين نامناسب بودن پست هاي انتشار 

يافته استفاده مي كنيم.

اسپيس| تصويري كه در روزهاي گذشته به عنوان 
اولين عكس از يك سياهچاله منتشر شد 55 ميليون 

سال نوري با ما فاصله دارد.
اولين تصويري كه ما از يك سياهچاله ديديم، حاصل 
تالش محققاني بود ك��ه داده هاي به دس��ت آمده از 

تلسكوپ »افق رويداد« را در يك جا جمع كردند.
اين س��ياه چاله ۴0 ميليارد كيلومتر قطر دارد كه سه 
ميليون برابر قطر زمين اس��ت و توسط دانشمندان به 

»هيوال« تشبيه شده است.
س��ياهچاله »Pōwehi« يا كمان اي * در كهكشاني 
به نام »M87« قرار دارد كه 55 ميليون س��ال نوري 
با ما فاصله دارد. س��ال ن��وري )Light-year( يكي 
از يكاهايي اس��ت كه به مخفف به صورت »ly« نشان 
مي دهند و براي سنجش طول يا درازا است كه بيشتر 
در محاس��بات مربوط به كيهان شناسي و نجوم به كار 
مي رود. سال نوري طبق تعريف برابر است با مسافتي 
اس��ت كه نور در خأل در مدت يك سال طي مي كند و 
تقريبًا برابر است با 9 پتامتر )9Pm( كه عددي معادل 
9.۴۶0.7۳0.۴7۲.580.800 مت��ر يا تقريبًا 9.5 هزار 
ميليارد كيلومتر مي شود. اگر اين عدد را در 55 ضرب 
كنيم فاصله نجومي اين سياه چاله به زمين به دست 

مي آيد.
در اين تعريف، دو عامِل سرعت نور در خأل و مدت زماِن 

يك س��ال دخالت دارند. در ح��ال حاضر، مدت زمان 
دقيق س��ال كه بايد براي محاس��به مقدار سال نوري 
استفاده شود، به صورت بين المللي تعريف نشده است 
و تنها توصيه نامه اي مبتني بر اس��تفاده از سال رومي 
)يولياني( توس��ط اتحاديه بين المللي اخترشناس��ي 
ارايه شده اس��ت. بر مبناي اين توصيه نامه، يك سال 
برابر اس��ت با ۳۶5.۲5 روز كه هر روز معادل 8۶.۴00 
ثانيه است، كه با احتساب تعريف سرعت نور به مقدار 
۲99.79۲.۴58 متر بر ثانيه، مقدار مسافت سال نوري 

معادل 9.۴۶0.7۳0.۴7۲.580.800 متر خواهد بود.
دانشمندان توانس��تند براي اولين بار در سال ۲0۱7 
ميالدي تصوير س��ياهچاله را رويت كنند كه تجزيه و 
تحليل هاي آنها دو سال به طول انجاميد و در ۱0 آوريل 
براي اولين بار در تاريخ اولين تصوير از يك سياهچاله را 
منتشر كردند.تصاويري كه ما از اين سياهچاله ديديم 

مربوط به بازه زماني ۱0 روزه از اين سياهچاله در آوريل 
۲0۱7 ميالدي است.

داليل متعددي وجود دارد ك��ه چرا با اينكه محققان 
تصوير را سال ۲0۱7 ديدند، در آن زمان آن را منتشر 

نكرده و دو سال بعد به ديد عموم رساندند.
يك دليل اين است كه در هر شب از رصد تنها مي توان 

يك پتابايت از داده ها را بررسي كرد.
حجم تصاوير ارسالي از تلس��كوپ »افق_رويداد« 5 

هزار ترابايت بود.
الگوريتم “ساخته شده توسط تيم محققان اين پروژه 
اين 5 هزار ترابايت تصوير را پردازش كردند و جهانيان 

توانستند اولين تصوير سياه چاله را نظاره گر باشند.
عالوه بر آن هشت تلس��كوپي كه در اين پروژه به كار 
گرفته ش��د كه در شش سايت گوناگون در جهان قرار 

دارند.
 )Event Horizon( »تلس��كوپ »اف��ق روي��داد
يك تلس��كوپ پژوهش��ي براي س��اخت ي��ك آرايه 
بزرگ تلس��كوپي است كه از هش��ت شبكه جهاني از 

تلسكوپ هاي راديويي تشكيل شده است.
بنابراين گردآوري تمامي اين اطالعات زمان بر است زيرا 
انتقال داده ها از طريق اينترنت امكان پذير نبوده است 
و اطالعات از طريق هارد درايوهاي محتوي اطالعات 

تصوير  سياهچاله منتقل مي شدند.

ايران در ليست كشورهاي هدف حمله بدافزاري

ابداع رباتي مجهز به حس المسه 
براي بازيافت 

ماموريت فرود در ماه رژيم 
صهيونيستي شكست خورد

 جنگ آمازون و مايكروسافت 
بر سر قرارداد ۱۰ ميليارد دالري

 كنترل دماي يخچال  
با موبايل

جلوگيري اينستاگرام از انتشار 
وسيع محتواي نامناسب 

عكسي كه ۵۵ ميليون سال نوري در راه بود
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رويداد

سايبر فراسو

همكاري كميسيون  اتحاديه 
اروپا براي پايش مناطق سيل زده

وزير ارتباطات از همكاري كميسيون اتحاديه 
اروپا و سازمان ملل براي پايش مناطق سيل زده 

ايران خبر داد.
 محمدجواد آذري جهرمي در توييتر با اش��اره 
به ادامه همكاري با كميسيون اتحاديه اروپا در 
پايش مناطق س��يل زده، گفت: از كميسيون 
اتحاديه اروپا و س��ازمان ملل براي همكاري با 
ما در پايش ماهواره اي مناطق سيل زده تشكر 

مي كنم. 
وي گف��ت: ب��ه ادام��ه تالش ها ب��راي پايش 
مناطق سيل زده با استفاده از ماهواره هاي آنها 
اميدوارم و ماهواره هاي آينده ايران هم به آنها 
 كمك خواهد كرد. جهرمي افزود: ديپلماسي 

جواب مي دهد.

 گوگل، گوشي شما را 
امن تر مي كند

ورج| قابليت جديدي به گوگل اضافه ش��ده 
اس��ت كه مي تواند گوش��ي هوش��مند شما را 

تبديل به يك كليد امنيتي فيزيكي كند.
اين روزها امنيت س��ايبري و حفاظت از حريم 
خصوصي كاربران در فضاي مجازي از اهميت 
بااليي برخوردار شده است؛ حاال گوگل اعالم 
كرده است كه كاربران از اين پس قادر خواهند 
ب��ود با بهره گي��ري از قابليت جدي��دي كه به 
سرويس هاي مختلف گوگل اضافه شده است 
امنيت سايبري دستگاه و حساب هاي كاربري 
مورد اس��تفاده خود را به ميزان قابل توجهي 

باال ببرند. 
اين بدان معناس��ت كه هر گوش��ي هوشمند 
مجهز به سيس��تم عامل اندروي��د 7 و باالتر از 
اين پس مي توانند به عنوان يك كليد امنيتي 
فيزيكي براي احراز هويت دو مرحله اي استفاده 
شود و روش امن تري را براي كاربران موبايل و 
رايانه به منظور ورود به برنامه و سرويس هاي 

مختلف گوگل به ارمغان بياورد.
گفته مي ش��ود اين سيستم و قابليت جديد بر 
روي تمام س��رويس هاي فعال گوگل همچون 
جي ميل گ��وگل پ��الس و گوگل ك��روم كار 
مي كن��د و بنا بر اعالم اين كمپاني قرار اس��ت 
س��رويس هاي ديگر گوگل ني��ز در آينده اي 

نزديك به اين قابليت مجهز شوند.
همانطور كه مي دانيم احراز هويت دو مرحله اي 
زماني اهميت پيدا مي كند كه از ورود هكرها و 
مجرمان سايبري به حساب هاي كاربري افراد 

جلوگيري مي كند.
گوگل در كنار ساير كارشناسان فعال در حوزه 
امنيت س��ايبري از تمامي كارب��ران موبايل و 
رايانه درخواست كرده است كه از اين قابليت 
جديد كه گوش��ي آنها را تبدي��ل به يك كليد 
امنيت��ي فيزيك��ي مي كند به��ره بگيرند. اين 
قابليت براي آن دسته از كاربراني كه بيشتر از 
ساير افراد معمولي در معرض حمالت سايبري 
و فيشينگ قرار دارند همچون روزنامه نگاران 
مديران بلند پايه شركت ها صاحبان كسب و كار 
و فعاالن سياس��ي و اجتماعي كاربرد بيشتري 

خواهد داشت.

 حذف پيام توييتي ترامپ 
به خاطر كپي رايت

س�ي نت| توييتر به تازگي ويدئويي را كه از 
س��وي دونالد ترامپ منتشر شده بود، به علت 

نقض قانون كپي رايت حذف كرده است.
ش��بكه هاي اجتماعي كه در سال هاي اخير به 
داليل مختلف سياس��ي، اجتماعي و فرهنگي 
از سوي نهادهاي دولتي و غيردولتي به شدت 
تحت فش��ار قرار گرفته ان��د، قوانين جديدي 
را در پلتفرم ه��اي خود اضاف��ه كرده اند تا در 
صورت نقض آن با بهره گيري از الگوريتم هاي 
پيشرفته مبتني بر هوش مصنوعي و يادگيري 
ماش��يني و همچنين گزارش ه��اي واصله از 
سوي كاربران به سرعت با آن برخورد شده و در 
 صورت تأييد نقض قانون مربوطه از پلتفرم آن 

حذف شوند.
حاال به نظر مي رس��د كه ويدئويي كه از سوي 
دونالد ترامپ به تازگي بر روي توييتر آن منتشر 
ش��ده بود محتوي يك قطعه موسيقي از متن 
آخرين قسمت از سري فيلم هاي بتمن يعني 
»ش��واليه تاريكي برمي خيزد« بوده كه به نظر 
مي رسد براي استفاده از اين موسيقي از سازنده 
فيلم اجازه گرفته نش��ده و به همين دليل نيز 

توييتر آن را حذف كرده است.
به نظر مي رس��د ك��ه ترامپ اين ويدئ��و را به 
منظ��ور موفقي��ت در دور بع��دي انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري اي��االت متح��ده امريكا به 
همراه يك شعار انتخاباتي و موسيقي اين فيلم 
توئيت كرده بود كه حاال از پلتفرم توييتر حذف 
ش��ده و حاال توييتر وي را در اين امر ناموفق و 

ناكام گذاشته است.
در چند س��ال اخير توييتر به خاطر توئيتهاي 
تهديدآميز دونالد ترامپ رييس جمهور كنوني 
امريكا به ش��دت مورد انتقاد قرار گرفته و حاال 
به نظر مي رس��د كه روش كار خود را در قبال 
حس��اب كاربري ترام��پ تغيير داده اس��ت و 
مي خواهد به كاربران نشان دهد كه در مقابله 
با نقض قوانين در اين ش��بكه اجتماعي بسيار 
جدي و مصر عمل خواه��د كرد.اين در حالي 
اس��ت كه جك دورس��ي، مديرعام��ل توييتر 
پيش تر اع��الم كرده بود كه ب��ا توجه به نقض 
قوانين متعدد از سوي حساب كاربري ترامپ 
در توييت��ر، احتمال حذف اكان��ت وي از اين 

پلت فرم وجود دارد.
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معاونرييسجمهوري

اليروبي آب بندان هاي گيالن خطر بروز سيل را كاهش داد
گروهبنگاهها|

مع��اون رييس جمهور ب��ه موضوع اليروب��ي انهار، 
رودخانه ها و ساماندهي وضعيت آب بندان ها اشاره 
كرد و گفت: نزوالت آسماني طي هفته هاي گذشته 
در گيالن بيش از دو استان مازندران و گلستان بوده 
اما اليروبي بخش��ي از انهار، رودخانه و آب بندان ها 
سبب ش��د تا اين اس��تان با خطر وقوع سيل مواجه 

نشود.
محمدباقر نوبخت در جلس��ه ش��وراي برنامه ريزي 
اس��تان گيالن با اش��اره ب��ه اينكه پ��روژه راه آهن 
مهم ترين اولويت  س��ازمان مديريت و برنامه ريزي 
كشور براي گيالن بود، اظهار كرد: با عنايت خداوند 
اين پروژه مورد بهره ب��رداري قرار گرفت و خدمات 
مناس��بي را به گيالني��ان و ديگر هموطن��ان ارايه 

مي دهد.
وي با بيان اينكه اجراي اين پروژه اقدام بزرگي بود كه 
نيازمند تكميل است، افزود: اين راه آهن از مرزهاي 
جنوبي كشور آغاز شده و به يقين بايد به درياي خزر 

نيز متصل شود.
نوبخت با اشاره به اينكه اجراي اين عمليات داراي دو 
بخش است، گفت: يك بخش از اين راه آهن از رشت 
به انزلي و سپس بندر كاس��پين بوده كه اجراي آن 

نيازمند استمالك زمين است.
وي تصريح كرد: براي اس��تمالك ارضي نياز به ۴۰ 
ميليارد تومان اعتبار بود كه قبل از س��فر به استان 
گيالن اين مبلغ اختصاص يافته و در اختيار وزارت 
راه قرار گرفته اس��ت و اميدواريم ب��ا انجام اين امر 

اجراي پروژه با سرعت بيشتري دنبال شود.

   اتصال خليج فارس به درياي خزر
معاون رييس جمهور با اشاره به اينكه اين پروژه بايد 
تا پايان س��ال جاري خليج ف��ارس را به درياي خزر 
متصل كند، تأكيد كرد: اين كار ش��دني است دولت 
و سازمان برنامه و بودجه نيز مصمم به اجراي آن تا 

پايان امسال است.
وي در ادامه همچنين به احداث مس��ير ريلي رشت 
به آستارا با همكاري قرارگاه خاتم اشاره كرد و گفت: 
روز گذشته نشستي با فرمانده قرارگاه خاتم برگزار 

ش��د و امروز نيز نماينده ايشان براي تسريع در امور 
و بيان مطالبات خود در جلسه شوراي برنامه ريزي 

استان گيالن حضور يافته است .
معاون رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد به صورت 
لحظه اي اين پروژه مورد بررسي و بازديد قرار گيرد، 
اف��زود: دولت در زمينه پرداخ��ت منابع مالي كه بر 

عهده دارد انجام وظيفه مي كند.
معاون رييس جمهوري تصريح كرد: قسمتي از اين 
پروژه بر عهده قرارگاه خاتم و مابقي تأمين مالي نيز 
برعهده طرف آذربايجاني است و خوشبختانه از نظر 

مالي مشكلي نداريم.
وي با بي��ان اينكه در حوزه اش��تغال نيز س��ازمان 
مديري��ت و برنامه ريزي در اس��تان گي��الن داراي 

اولويت هاي��ي بوده تصريح ك��رد: در گيالن بيش از 
۱۰هزار ج��وان بيكار داريم كه با توجه به بيانيه گام 
دوم و همچنين اس��تراتژي و راهبردهاي اساس��ي 
س��ال ۹۸ از جانب رهبري معظم براي رونق توليد، 

بايد اقدامات الزم براي اشتغال آنها اجرايي شود.
وي با بيان اينكه اقدام مهم ديگري كه بايد در استان 
گيالن انجام ش��ود تا زمينه ايجاد اشتغال فراوان را 
فراهم آورد، اجراي پروژه در حوزه پتروشيمي است، 
اظهار كرد: براي اجراي اين پروژه وزارت نفت اعالم 
آمادگ��ي كرده و برنامه ريزي الزم نيز از حدود س��ه 
ماه پيش در س��ازمان مديريت و برنامه ريزي انجام 
شده، لذا بايد از اين فرصت مهم براي ايجاد اشتغال 

و سرمايه گذاري در استان گيالن استفاده كنيم.

   استقبال دولت از سرمايه گذاران
نوبخت با بي��ان اينك��ه دولت آماده اس��تقبال از 
سرمايه گذار در پتروشيمي است افزود: نماينده اي 
تام االختيار كه گيالني است و در اين امر تخصص 
دارد را به عنوان مش��اور انتخاب مي كنم تا مبحث 
پتروشيمي و س��رمايه گذاري در حاش��يه دريا را 

پيگيري كند.
معاون رييس جمهور همچنين به موضوع اليروبي 
انهار، رودخانه ها و ساماندهي وضعيت آب بندان ها 
اشاره كرد و گفت: نزوالت آسماني طي هفته هاي 
گذش��ته در گيالن بيش از دو اس��تان مازندران و 
گلستان بوده اما اليروبي بخشي از انهار، رودخانه 
و آب بندان ها سبب شد تا اين استان در اين زمينه 

با مشكل مواجه نشود. وي با اشاره به پرداخت ۵۰ 
ميليارد تومان اعتبار براي بازسازي خسارت ناشي 
از سيل سال ۹۷ استان گيالن، افزود: اينكه برخي 
افراد اعالم مي كنند هنوز مشكالتي در اين زمينه 
وجود دارد جاي سوال دارد و بايد دستگاه مربوطه 

پاسخگو باشد.
نوبخ��ت در ادامه به ۸ كيلومت��ر باقيمانده آزاد راه 
رش��ت- قزوين نيز اشاره كرد و اظهار كرد: احداث 
يك آزاد راه در مح��دوده منجيل- رودبار بيش از 
اينكه براي اس��تان گيالن مهم باش��د از نظر ملي 

داراي اهميت است.
وي ب��ا بيان اينك��ه در تعطيالت تع��داد زيادي از 
هموطنان به گيالن س��فر مي كنند كه طي مسير 
در اين محدوده از آزاد راه دچار مشكل مي شوند، 
افزود: با توجه به آماده نبودن اين قطعه همه ساله 
ش��اهد چندين كيلومتر ترافيك در همين محور 
هستيم و از اين حيث تكميل آن براي دولت مهم 

و در اولويت است.

   پيشبرد آزاد راه تهران-شمال
رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي با اش��اره 
به اينكه ت��الش مي كنيم حداكثر تا پايان س��ال 
آتي ۸ كيلومتر باقي مانده آزادراه رش��ت- قزوين 
نيز تكميل و مورد بهره ب��رداري قرار گيرد، گفت: 
دو پيمان��كار براي اين پروژه تعيين ش��ده و به هر 
پيمان��كار احداث ۴ كيلومت��ر اختصاص يافته كه 
آنها نيز وعده داده اند در صورت تأمين منابع مالي 

پروژه تا پايان سال آينده تكميل شود.
وي در ادام��ه از پيش بيني ۴۰۰ ميلي��ارد تومان 
اعتبار براي تكميل و بهره برداري اين پروژه اشاره و 
بيان كرد: با توجه به اينكه براي تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام كش��ور به بي��ش از ۴۰۰ ميليارد تومان 
اعتبار نياز است نمي توانيم در سال جاري تمامي 
اين مي��زان اعتبار را براي تكميل آزادراه رش��ت- 
قزوين اختصاص دهيم اما اي��ن جزو اولويت هاي 

ملي كشور است.
نوبخت ادامه داد: پيش پرداختي براي پروژه تعيين 

شده كه در همين ماه پرداخت خواهد شد.

بيشاز90درصدتاالب
هورالعظيمپرآباست

خوزس�تان|اس��تاندار 
خوزس��تان گفت: شهادت 
مي ده��م كه هيچ فش��ار و 
تاكيدي از سوي وزارت نفت 
براي آنكه به مردم فشار وارد 
شود و آب به تاسيسات نفتي 
نرسد، وجود نداشته است. 
به گزارش ايسنا، غالمرضا شريعتي در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: هيچ معذوريتي براي اينكه بخواهيم دكل هاي 
نفتي را رعايت كنيم و به مردم فشار بياوريم نداشته ايم و 
شهادت مي دهم كه هيچ فشار و تاكيدي براي اين كار از 
سوي وزارت نفت نيز نداشته ايم تا به مردم فشار وارد شود 

و آب به تاسيسات نفتي نرسد.
وي با اشاره به بازديدي كه همراه وزير كشور از هورالعظيم 
داشت، افزود: بيش از چندين دكل و تاسيسات پشتيباني 
نفت در ت��االب هورالعظيم پر آب بودند و اينكه بيش از 
۹۰ درصد از تاالب هورالعظيم پر آب اس��ت نيز بيانگر 
همين مساله اس��ت. ميزان حجم آب به حدي باال بود 
كه حتي دايك مرزي را در تاالب شكس��ته ايم تا آب به 

سمت عراق برود.
شريعتي بيان كرد: بخشي از آبي كه از اتصال كرخه و دز 
به سمت اهواز مي آمد نيز از طريق كانال سلمان به مخزن 
شماره ۵ تاالب هورالعظيم هدايت كرده ايم تا آب وارد آن 
مخزن شود. در اين مخزن نيز دكل هاي نفتي وجود دارد 

و آب نيز در آنجا رهاسازي شده است.

پسماندهايعفونياراكبايدتا2
ماهآيندهتعيينتكليفشوند

ن  و مع��ا مرك�زي| 
هماهنگي ام��ور عمراني 
استانداري مركزي گفت: 
دفن بهداش��تي و اصولي 
زباله ه��ا و پس��ماندهاي 
استان بايد با دقت بيشتري 
انجام شود و انتظار مي رود 
تا حداكثر 2 ماه آينده وضعيت پسماندهاي عفوني 
شهرستان اراك تعيين تكليف شود. به گزارش ايسنا، 
مهدي زنديه وكيلي در اولين كارگروه مديريت پسماند 
استان مركزي در سال ۹۷، با بيان اينكه بيشتر نگراني 
مجموعه مسووالن استان در خصوص شيرابه هاي 
طبيعي پسماندها و نفوذ آنها به آب هاي زير زميني بوده 
است، افزود: اين موضوعي است كه مدت زيادي درگير 
ارايه راهكاري براي مقابله با آن بوده ايم، اما خوشبختانه 
با همكاري و همفكري ايجاد ش��ده، هم اكنون اين 

نگراني به حداقل رسيده است.
وي با تاكيد بر اينكه سيالب ناشي از بارندگي هاي اخير 
به سايت اصلي دفن پسماندهاي اراك نرسيده است، 
گفت: اين پسماندها كه ناشي از پراكندگي محيطي 
هستند بايد هرچه سريع تر از مسيرهاي اصلي آب 
جمع آوري ش��وند تا در مورد آلودگي آب هايي كه از 
اين مسير عبور مي كنند نگراني وجود نداشته باشد. 
خوشبختانه تاكنون اين پسماندها باعث نفوذ آلودگي 

به اين آب ها نشده اند.

سيل1500ميلياردتومان
خسارتبهكرمانشاهواردكرد
ر  ندا س��تا كرمانشاه|ا
كرمانش��اه گف��ت: طب��ق 
برآوردهاي انجام ش��ده، در 
حادث��ه س��يالب اخير كه 
حدود ۱۰ روز پيش شاهد 
آن بودي��م ح��دود ۱۵۰۰ 
ميليارد تومان خسارت به 

بخش هاي مختلف از جمله كشاورزي استان وارد شد.
به گزارش ايرنا، هوشنگ بازوند ديروز در جلسه مربوط 
به شناسايي مناطق در مسير سيل استان در سرسراي 
جلسات استانداري برگزار شد، اظهار داشت: از چهارم تا 
دوازدهم فروردين امسال ميانگين بارش باران در استان 
به ۱۵۱ ميلي متر رسيد كه تقريبا اندازه يك فصل در اين 
۱۰ روز ش��اهد بارندگي بوديم. وي ادامه داد: با توجه به 
اخطاريه هاي صادر شده از سوي اداره كل هواشناسي، 
ستاد مديريت بحران اس��تان و شهرستان ها به موقع 
تشكيل و با برنامه ريزي مناسب و اطالع رساني هاي دقيق 
باعث شدند كه خسارت هاي مالي و جاني به حداقل برسد. 
بازوند تصريح كرد: همراهي خوب مردم در جريان وقوع 
سيل اخير و انديشيدن تمهيدات الزم باعث شد تا اين 
بحران طبيعي به خوبي مديريت شود. استاندار كرمانشاه 
با اشاره به وارد آمدن خسارت ۱۵۰۰ ميليارد توماني به 
بخش هاي مختلف استان، گفت: بايد با كمك نماينده ها 
تالش كنيم تا بخش قابل توجهي از اين خسارت ها جبران 

و اعتبارات عمراني الزم را دريافت كنيم.

خبرتخليهبرخينقاطآبادان
صحتندارد

خوزستان|فرماندار ويژه 
آبادان گف��ت: پيامك هاي 
واهي ارسالي از سوي برخي 
بدخواهان مبني بر تخليه 
آبادان منتش��ر شده است، 

كذب محض است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
زين العابدين موسوي با تاكيد بر اينكه بطور حتم عوامل 
انتشار اخبار كذب شناسايي و توسط دستگاه قضايي با 
آنان برخورد مناسب خواهد شد، افزود: حضور وزير كشور 
در خوزستان و رصد لحظه اي اوضاع سيل در اين استان و 
صدور دستورات به موقع سبب آرامش و اعتماد عمومي 
شده است، اكنون سيالب هاي خوزستان بطور كامل در 
كنترل دولت است و نيرو هاي مسلح همچون هميشه در 

كنار مردم و دولت هستند.
وي اظهار كرد: استاندار به من دستور داد تا تمام تالشمان 
را به كار ببريم تا سيالب ها را بدون هيچ تهديدي براي 
آبادان، به خليج فارس هدايت كنيم بر همين اساس به 
همراه همكاران از صبح تا شب در اطراف و اكناف شهر 

هوشيارانه اوضاع را كنترل مي كنيم.
رييس ستاد مديريت بحران شهرستان آبادان گفت: ١٢ 
كيلومتر سيل بند شمال جاده قفاص در حال تكميل 
است و سه كيلومتر ديگر نيز به آن اضافه خواهد شد، با 
تكميل اين سيل بند ١٥ كيلومتري، سيالب ها راهي جز 

خليج فارس نخواهند داشت.

وارداتبيرويهبرنجضربه
سنگينيبهكشاورزانميزند

گي�ان| رييس مجمع 
نمايندگان استان گيالن 
گف��ت: برن��ج مهم ترين 
محصول اس��تان گيالن 
اس��ت و واردات بي رويه 
آن ضرب��ه س��نگيني به 
كشاورزان گيالني مي زند. 
به گزارش تسنيم، محمدصادق حسني در جلسه 
شوراي برنامه ريزي استان گيالن اظهار داشت: اعتبار 
اختصاص يافته براي مديريت پسماند در استان هاي 
شمالي به محيط زيست واگذار شده بود اما مجلس 
آن را در اختيار س��ازمان همياري شهرداري ها قرار 
داد و باع��ث بي نظم��ي در اين زمينه ش��د. رييس 
مجمع نمايندگان استان گيالن در مجلس شوراي 
اسالمي ضمن انتقاد از اوضاع نابه سامان بازار برنج 
گفت: برنج نخس��تين و مهم ترين محصول استان 
گيالن محسوب مي شود و واردات بي رويه آن هنگام 
برداش��ت محصول ضربه س��نگيني به كشاورزان 
گيالني مي زند كه باعث تاس��ف اس��ت. وي با بيان 
اينكه اوضاع بد اقتصادي كشاورزان گيالني را مجبور 
مي كند كه محصول خود را در ابتداي فصل برداشت 
بفروشند افزود: كشاورزان مجبور هستند كه اواخر 
شهريور محصول خود را بفروشند در حالي  كه اسفند 
سال گذشته قيمت برنج 6 هزار تومان افزايش پيدا 

كرده بود و اين نشان دهنده عدم نظارت است. 
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۹۱ سال حبس، راي متهمان  
تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان

مشهد|رييس كل دادگس��تري خراسان رضوي 
گفت: متهمان پرونده تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان 
در مجم��وع به ۹۱ س��ال حب��س، ش��الق و رد مال 
محكوم شدند. حجت االس��الم علي مظفري، اتهام 
عمده متهمان پرونده تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان را 
عالوه بر تخلفات متعدد؛ طبق كيفرخواست صادره 
توسط دادسراي عمومي و انقالب مشهد؛ »مشاركت 
در اخالل عمده و كالن در نظام اقتصادي كش��ور از 
طريق وجوه كالن به صورت قبول س��پرده اشخاص 
حقيقي كه موجب تصاحب و حيف و ميل اموال مردم 
توأم با مشاركت در كالهبرداري با توسل به شيوه ها و 
مانورهاي متقلبانه و اميدوار كردن مردم به امور واهي، 
اشتغال غيرمجاز به عمليات بانكي« اعالم كرد. وي 
افزود: در مجموع دادگاه محترم نهايتاً با در نظر گرفتن 
كليه موازي��ن قانوني متهم رديف اول محمد مهدي 
پورسليمي فرزند محمد را به لحاظ نقش برجسته اي 
كه در تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان به عنوان رييس 
هيات مديره داشته و به عبارتي سردستگي تخلفات و 
عناوين مجرمانه را در تعاوني مزبور برعهده داشته است 
به تحمل 2۰ سال حبس )از مجازات تعزيري درجه 
2( و تحمل ۷۴ ضربه شالق تعزيري در انظار عمومي، 

محكوم مي كند.

 سد اكباتان همدان 
سرريز كرد

همدان|مديرعامل شركت آب منطقه اي همدان از 
سرريز شدن سد اكباتان همدان خبر داد و گفت: سد 

اكباتان جمعه 2۳ فروردين ماه سرريز كرده است.
منصور ستوده از سرريز شدن سد اكباتان همدان خبر 
داد و اظهار داشت: رودخانه پايين دست سد اكباتان 
همدان پايش شده و گنجايش اين حجم عبور آب را 
دارد. وي با بيان اينكه از ۵ روز گذش��ته دريچه هاي 
سد اكباتان همدان باز شد، گفت: به واسطه اين اقدام 
حدود ۱۵ هزار مترمكعب آب از سد خارج مي شود تا 
هم رسوبات سد تخليه شود و هم آب بي كيفيتي كه نور 
و اكسيژن دريافت نمي كند رها شود و در ازاي آن آب 
تميز و با كيفيت جايگزين شود. مديرعامل شركت آب 
منطقه اي همدان ورودي سد اكباتان را ۱۵ مترمكعب 
در ثانيه آب دانست و گفت: يك متر مكعب در ثانيه 
نيز از آب اين سد براي شرب شهروندان همدان مورد 

استفاده قرار مي گيرد.

سرمايه گذاري در ابوموسي 
باعث توسعه   گردشگري مي شود

بندرعباس| فرماندار شهرس��تان ابوموس��ي با 
اشاره به نامگذاري سال مقام معظم رهبري به نام 
رونق توليد، اظهار كرد: ما برنامه بس��يار خوبي در 
جهت رونق شهرس��تان ابوموسي داريم. نماينده 
عالي دولت در شهرستان ابوموسي ضمن استقبال 
از س��رمايه گذاران جهت رونق توليد در ابوموسي 
به ظرفيت ها و پتانسيل هاي شهرستان پرداخت. 
پوربابايي با توجه به پتانس��يل پ��رورش ماهي در 
قفس در ابوموسي، افزود: امروزه پرورش ماهي در 
قفس مورد توجه پژوهش��گران و محققان جامعه 
و هم پرورش دهندگان اس��ت كه اين ش��رايط در 
جزيره ابوموسي وجود دارد و براي سرمايه گذاران 
هم مقرون به صرفه است كه مي توانند با افزايش 
توليد حتي صادرات نيز انجام دهند و سرمايه گذاري 
در اين زمينه بسيار س��ودآور است. وي با اشاره به 
ظرفيت بازارهاي هفتگي و دوره اي در ابوموسي، 
اظهار كرد: در س��ال گذش��ته به اين سبك بازار 
در جزي��ره راه اندازي كرديم ول��ي بايد اين برنامه 
گس��ترش و تنوع پيدا كن��د و م��ردم مي توانند 
محصوالت توليدي و كش��اورزي و دريايي خود را 
بدون واس��طه دالل در بازار عرضه نمايند و قطعا 
با گسترش اين بازارها رونق اقتصادي در خانواده 
و شهروندان ابوموس��ي ايجاد خواهد شد و حتي 

موجب كاهش بيكاري فصلي نيز مي شود.

خسارت سيالب به 30 هزار 
هكتار از مزارع نيشكر

اهواز| مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبي با اشاره به اينكه مزارع پنجمين كشت و 
صنعت توسعه نيشكر در خوزستان نيز ديروز به 
زير آب رفت، گفت: سيالب خوزستان تاكنون به 
۳۰ هزار هكتار از مزارع نيشكر خسارت زده است.

محمود شميلي با اشاره به اينكه امروز مزارع كشت 
و صنعت فارابي در اثر ورود سيالب به زير آب رفت، 
بيان كرد: با پيش��روي سيالب به سمت كشت و 
صنعت نيشكر فارابي، اردوگاه اسكان اضطراري 
س��يل زدگان در اين شركت نيز در معرض خطر 
آبگرفتگي قرار گرفت. وي ادامه داد: بيش از ۸۰۰ 
نفر از سيل زدگان روستاي دريسيه دارخوين از 
توابع شادگان در اردوگاه هاي اضطراري شركت 
كشت و صنعت حكيم فارابي اسكان داده شدند.

پروژه گازرساني ۱8 روستاي   
ديواندره  واگذار شد

س�نندج| فرماندار ديوان��دره، از واگ��ذاري پروژه 
گازرساني روستاي شهرستان ديواندره به پيمانكار 
خبر داد و گفت: به زودي عمليات اجرايي گازرساني به 
اين روستاها آغاز خواهد شد . جعفر توان اظهار كرد: در 
سفر استاندار كردستان به ديواندره گازرساني به 2۱ 
روستاي شهرستان كلنگ زني شد كه ۱۸ روستاي 
آن به پيمانكار واگذار ش��ده و پروژه گازرساني به سه 
روستاي درويان فارس، گرجي و قزلبالغ از توابع بخش 
سارال نيز در مرحله تعيين پيمانكار قرار دارد . او با بيان 
اينكه از مجموع ۱۷۳ روستاي شهرستان ۱۵۹ روستا 
قابليت گازرساني را دارد، تصريح كرد: تاكنون به ۱2۳ 
روستاي شهرستان گازرساني شده و در سال جاري 

2۱ روستاي ديگر   مي شود .

چهرههاياستاني

رييسسازمانصنعت،معدنوتجارتهرمزگان:

پارسال16.5ميليارددالركاالازگمركهايهرمزگانصادرشد
رييس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت هرمزگان 
مي گويد: ۱6 ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر كاال به وزن 
۴۵ ميليون تن در سال گذشته از طريق مبادي گمركي 

استان به خارج از كشور صادر شد.
خليل قاس��مي در نشست با رييس س��ازمان توسعه 
تجارت ايران افزود: اين ميزان كاال نسبت به مدت مشابه 
سال ۹6 از لحاظ ارزش دالري رشد 6۵ درصدي داشته 
است. وي بيان داشت: بيشترين صادرات هرمزگان به 
كش��ورهاي امارات متحده عربي، چين، هند، عمان و 
تايلند اس��ت. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

هرمزگان اظهار داش��ت: بيشترين كاالهاي صادراتي 
شامل روغن هاي معدني و محصوالت حاصل از تقطير 
آنها، مواد قيري موم هاي معدني، مواد پالس��تيكي و 
اش��ياي ساخته ش��ده از اين مواد، چدن آهن و فوالد، 
سنگ فلز جوش و خاكس��تر آن، مس و مصنوعات از 
مس است. رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان در راس��تاي سياس��ت هاي 2 كشور ايران و 
عمان نيز گفت: يكي از برنامه هاي هدف گذاري شده 
اين سازمان در س��ال جاري، افزايش مراودات تجاري 

با كشور عمان است.

قاسمي افزود: همچنين در راستاي توسعه همكاري 
بازرگاني و اقتصادي 2 كشور ايران و عمان برنامه هايي 
براي امسال تدارك ديده شده كه مي توان به پيگيري 
مفاد كميس��يون هاي مش��ترك اقتصادي 2 كشور و 
همچنين مفاد تفاهم نامه بين استان هاي هرمزگان و 

مسندم اشاره كرد.
وي بيان داش��ت: برگزاري سه نمايش��گاه توانمندي 
توليدي و صادراتي و همچنين برقراري مجدد خطوط 
دريايي مش��ترك جهت حمل بار و مس��افر بين بندر 
خصب و بندرعباس نيز از ديگر اقدامات انجام شده در 

سال هاي گذشته بين استان هاي هرمزگان و مسندم 
عمان بوده است. قاسمي يادآورشد: يكي از ظرفيت هاي 
برجس��ته هرمزگان اس��تقرار مجتمع كشتي سازي 

و صنايع فراس��احل است و اس��تفاده بهينه و تدوين 
برنامه هاي اصولي براي استفاده از صنايع دريايي استان 
در كشورهاي همسايه امري مهم براي اين استان است.

ازهفتهآيندهكليدميخورد

فروش فوري تنظيم بازار محصوالت ايران خودرو در سال ۹8 
مدير بازاريابي و ش��بكه فروش شركت ايران خودرو از 
آغاز طرح فروش فوري تنظيم بازار در سال ۹۸ از هفته 

آينده خبر داد.  
به گزارش »تع��ادل«، اهورا گلي��اري ضمن بيان اين 
خبر گف��ت: طرح فروش ف��وري تنظيم ب��ازار كه در 
اسفندماه سال گذشته اجرا شد اثرات بسيار مطلوبي 
بر قيمت هاي بازار گذاشت، به گونه اي كه قيمت ها در 

روزهاي پاياني سال به سمت تعادل حركت و التهاب 
ايجاد شده توسط دالالن و سودجويان فرونشانده شد 
و ش��رايط بازار به ثبات قابل قبولي رس��يد. وي افزود: 
اثرگذاري طرح فروش فوري به دلي��ل مداوم بودن و 
قيمت گذاري محصوالت بر اساس حاشيه بازار است و 
بر همين اساس در سال ۹۸ نيز اين طرح با هدف تنظيم 
و كنترل قيمت بازار و برقراري تعادل در عرضه و تقاضا 

ادامه خواهد داشت تا مشتريان نهايي محصوالت نيز 
از خدمات فروش اي��ران خودرو رضايتمندي باالتري 
داشته باشند و از مزاياي طرح بهره مند شوند. گلياري 
در پايان اضافه كرد: زمان دقيق اجراي شرايط فروش 
فوري، پيش از آغاز، اطالع رساني خواهد شد و مشتريان 
 مي توانند از طريق س��ايت فروش اينترنتي به نشاني

 esale.ikco.ir نسبت به ثبت نام اقدام كنند. 



اقتصاد اجتماعي12اخبار

با آغاز بارندگي در 10 استان كشور احتمال وقوع دوباره سيل وجود دارد 

250 روستا در خوزستان زير آبند 

سيالب در كمين 

۴۰ درصد اقالم آرايشي و بهداشتي قاچاق است

بارندگي هاي ش��ديد از ديروز در 10 اس��تان كشور 
شروع شده و همچنان ادامه دارد. با ادامه بارندگي ها 
كه به گفته سازمان هواشناسي تا اواسط هفته ادامه 
خواه��د يافت، احتمال موج جديد س��يالب به ويژه 
در مناطق س��يل زده وجود دارد. اين در حالي است 
كه امدادرساني در اس��تان هاي گلستان، لرستان، 
خوزستان و ايالم ادامه دارد و در برخي شهرها مردم 
با گوني هاي ش��ني جلوي ورود س��يالب به شهر را 
گرفته اند. بارش دوباره ش��ديد باران، وضعيت را در 

اين مناطق وخيم تر كرده است. 
مدي��ركل پيش بيني و هش��دار س��ريع س��ازمان 
هواشناس��ي گفت كه ديروز بارش باران در جنوب 
كردس��تان، كرمانش��اه، لرس��تان، ايالم، ش��مال 
خوزس��تان، كهگيلويه و بويراحمد و شمال بوشهر 

شدت بيشتري داشته است.
احد وظيف��ه درب��اره وضعيت آب و هوايي كش��ور 
اظهارك��رد: ب��ا توج��ه ب��ه نقش��ه هاي پيش يابي 
هواشناسي، امروز )ديروز( در بيشتر مناطق جز نوار 
غربي كشور ش��اهد بارش باران خواهيم بود كه در 
مناطقي از جنوب، جنوب شرق،  شرق و بخش هايي 
از شمال شرق به شكل رگبار، رعد و برق و وزش باد 

شديد موقتي خواهد بود.
ش��دت بارش در امروز براي اس��تان هاي گلستان، 
سمنان، خراسان شمالي، جنوب فارس، هرمزگان، 
جنوب كرمان، نيمه ش��رقي اصفهان، سيس��تان و 
بلوچستان، خراسان جنوبي و بخش هايي از خراسان 
رضوي پيش بيني مي ش��ود ك��ه آبگرفتگي معابر و 
احتمال سيالبي شدن مسيل ها در اين مناطق دور 

از انتظار نخواهد بود.
او افزود: روز يك شنبه ۲۵ فروردين در نيمه شرقي 
كشور شاهد بارش باران همراه با رعد و برق و وزش 
باد ش��ديد موقتي خواهيم بود. اين ش��رايط در روز 
دوشنبه )۲۶ فروردين( براي نوار شرقي پيش بيني 
مي ش��ود. روز س��ه ش��نبه )۲۷ فروردين ماه( نيز 
اين ش��رايط محدود به شمال ش��رق و شرق كشور 

خواهد بود.
به اين ترتي��ب نگراني از بابت احتمال وقوع س��يل 

در تهران وجود ندارد اما ش��رايط براي استان هاي 
لرستان، گلستان و خوزستان به اين شكل نيست. 

   ۲۵۰ روستا در خوزستان زير آب 
رييس س��ازمان مديريت بحران نيز با بيان اينكه در 
حال حاضر ۲۵0 روس��تا در زير آب هستند، گفت: 
با توجه به تمهيداتي كه در دو روز گذش��ته صورت 
گرفته، احتمال ورود آب به ش��هر اهواز منتفي شده 

است.
اسماعيل نجار درباره آخرين وضعيت سيل در استان 
خوزس��تان گفت: دو روز پيش جلس��اتي با حضور 
وزير كشور و كارشناس��ان برگزار شد، بررسي هاي 
همه جانبه اي صورت گرفت و چند اقدام اساسي در 
اين جلس��ه تصويب ش��د و با توجه به اينكه ورودي 
س��دها كاهش پيدا كرده دبي خروجي سدها را نيز 

كاهش داديم.
او با اشاره به دس��تور تخليه ۵ منطقه در شهر اهواز 
ب��ه ايلنا گفت: دس��تور تخلي��ه اين مناط��ق براي 
پيش��گيري از خطر ب��ود و تمام عوام��ل اجرايي در 
تالش هس��تند تا آب بيش از اين وارد ش��هر شود و 
غير از منطقه عين دو كه دچار آبگرفتگي شده ديگر 
مناطق نيز در حال حاضر شرايط تثبيت  شده  دارند 
و معتق��دم ورود آب به ش��هر در حال حاضر منتفي 
است و بارندگي هاي پيش رو نيز بر اساس پيش بيني 
هواشناسي بارندگي هايي نيست كه تا ۲۹ فروردين 
ش��دت زيادي داشته باشد و اميدواريم با تمهيداتي 
كه انديش��يده ش��ده مشكل در اس��تان خوزستان 

برطرف شود.
نجار در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود وزارت 
نفت اجازه ورود آب به همه مخازن هورالعظيم را به 
دليل احتمال خسارت به تجهيزات نفتي نمي دهد، 
تصريح كرد: تا جايي ك��ه اطالع دارم اين موضوع از 
سوي وزير نفت تكذيب شده است و در هور العظيم 
تا جايي كه توان داشته نسبت به ورود آب اقدام شده 
اس��ت و حتي به بخش هايي در س��مت هورالعظيم 

عراق نيز آب وارد شده است.
اظهارات نجار در حالي است كه غالمرضا شريعتي، 

استاندار خوزستان مي گويد: اس��تاندار خوزستان 
تاكيد كرد: سيالبي كه به سمت اهواز در حركت بود 
كنترل ش��ده اما همچنان خطر وجود دارد و تاكيد 
مي كنم بر حال��ت فوق العاده در مناط��ق عين دو، 
مالشيه، زردشت و كيان شهر كه به گوش باشند و به 

موقع اقدامات را انجام دهند. 

   نگراني از سرازير شدن سيالب
 دجله و فرات به آبادان

ازس��وي ديگر فرماندار ويژه آبادان گفت: سيالب، 
سدهاي عراق را س��رريز و دجله و فرات را خروشان 
كرده است.به گزارش پايگاه اطالع رساني شبكه خبر، 

زين العابدين موسوي افزود: رهاسازي آب از سدهاي 
سرريز عراق تا حدودي به افزايش دبي رودخانه اروند 

منجر شده است.
 او گفت: باال رفتن حجم آبهاي روان به سمت آبادان 
از عراق و سدهاي خوزس��تان، جنوب آبادان، جاده 
آبادان – ماهش��هر، جاده هاي ش��رق بهمنش��ير و 
محورهاي مواصالتي ش��هر مرزي چوئبده را تهديد 

مي كند و اين يك هشدار است.
موسوي افزود: با هدف پيشگيري از بحران احتمالي، 
۲0 كيلومتر س��يل بند در جاده ورودي شهر يعني 
جاده قفاص در حال ساخت است و ۷ كيلومتر سيل 
بند و انس��داد ۷ نهر نيز در مسير اروندرود در دست 

اجراس��ت. فرماندار وي��ژه آبادان تاكي��د كرد: همه 
در تالش و آماده باش��ند تا مس��ير سيالب از سوي 

اروندرود كنترل و مهار شود.
در استان گلستان نيز محمدرضا رحمان نيا، معاون 
توسعه و پيش بيني هواشناس��ي استان گلستان با 
اشاره به نفوذ دوباره سامانه بارشي و سرد گفته است: 
با توجه به ورود سامانه بارشي از ديروز و ميزان باالي 
بارندگي و قطعي بودن روان آب ها، وقوع سيالب به 
ويژه در نقاط مستعد اس��تان در اين هفته محتمل 
اس��ت. در ارتفاعات گلستان حداكثر بارندگي 100 
ميلي متر و در مناطق پايين دس��ت و دش��ت به ۵0 

ميلي متر خواهد رسيد.

سخنگوي سازمان غذا و دارو گفت: متاسفانه حدود 
۴0 درصد از اقالم آرايشي و بهداشتي در كشور قاچاق 
است. كيانوش جهانپور در مورد قاچاق مواد آرايشي و 
بهداشتي در كشور گفت: متاسفانه حدود ۴0 درصد 
از اقالم آرايشي و بهداش��تي در كشور قاچاق است، 
درباره فرآورده قاچاق هم اصل براين است كه جعلي 
و تقلبي است، مگر اينكه خالف آن ثابت شود، زماني 
كه از فرآورده قاچاق استفاده مي شود، مواردي مانند 

رنگ هاي تقلبي و فلزات س��نگين و هزار يك مشكل 
ديگر بر آن محتمل است.

او در ادام��ه بي��ان ك��رد: در زمين��ه قاچ��اق جدا از 
برخوردهاي گذشته انتظامي، قضايي يا حوزه سالمت 
در موضوع پيشگيري، مصون سازي و فرهنگ سازي 
در نظ��ر اس��ت تا جامعه م��ا كاالهاي قاچ��اق را هم 
بشناسند و از آنها استفاده نكنند. سخنگوي سازمان 
غ��ذا و دارو به ايلنا گفت: تا زماني كه نتوانيم تقاضاي 

قاچاق را درحوزه آرايشي، بهداشتي با فرهنگ سازي 
مس��دود كنيم، متاسفانه اس��تفاده از كاالي قاچاق 
وجعلي ادامه پيدا خواهد كرد. جهانپور با بيان اينكه 
بايد شناس��ه اصالت كاال بررسي ش��ود، اظهار كرد: 
حداقل توصيه ما به مردم براي اس��تفاده از كاالهاي 
آرايش��ي بهداشتي اين اس��ت، حتما شناسه اصالت 
كاال را بررسي كنند، كااليي كه شناسه اصالت ندارد 
از نظر ما قاچاق است، شناسه اصالت از طريق سامانه 

پيامكي هم بررسي شود و اگر اصالت تاييد شد، بعد از 
آن محصول استفاده شود.

او مهم ترين عنصر پيشگيري از قاچاق را فرهنگ سازي 
دانس��ت و بيان كرد: مردم بايد موضوع اصالت كاال را 
شناسايي كنند و استعالم كاال را نيز جدي بگيرند، زيرا 
سبب كاهش تقاضاي كاالي قاچاق مي شود. جهانپور 
در ادامه گفت: در گذش��ته براي جلوگيري از قاچاق 
قدم هايي برداش��ته ش��ده و درحال حاضر هم انجام 

مي ش��ود كه مي توان به تشديد نظارت هاي ميداني، 
اقدامات پليس و قضايي اشاره كرد.

سخنگوي سازمان غذا و دارو درخصوص اصالح قانون 
و مق��ررات در زمينه قاچاق تصريح كرد: اميدواريم با 
همكاري هايي كه انجام مي ش��ود، قوانين و مقررات 
مربوط به حوزه مجازات و برخورد با پديده قاچاق در 
كشور اصالح و ارتقا پيدا كند تا بتوانند نقش بازدارنده 

خود را ايفا كنند.
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 ورود سازمان بازرسي
به غذافروشي دستفروشان

نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه صدور پروانه 
كاري براي فعاليت دستفروشان امكان پذير نيست، 
گفت: ورود سازمان بازرس��ي به فروش مواد غذايي 
توسط دستفروشان براي حفظ سالمت مردم الزامي 
است. اصغر سليمي درباره وضعيت حضورگسترده 
دستفروشان در كشور، گفت: پديده دستفروشي در 
كشور تبديل به معضل اساسي در حوزه اشتغال كاذب 
شده است بنابراين الزامي است كه فكر اساسي براي 
ساماندهي دستفروشان در كشور مدنظر قرار بگيرد. 
نماينده مردم س��ميرم در مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه صدور مجوز پروانه كاري براي دستفروشان 
موادغذايي كارشناس��ي شده نيس��ت تصريح كرد: 
موادغذايي غير بهداش��تي، سالمت ش��هروندان را 
به شدت به خطر مي اندازد. او ادامه داد: سازمان غذا و 
دارو بر توزيع و فروش موادغذايي توسط دستفروشان 
نظارت كند زيرا موادغذايي بطور مس��تقيم با سرانه 
سالمت جامعه س��رو كار دارد. سليمي افزود: صدور 
پروانه كاري براي دستفروشان در حقيقت اجحاف در 
حق مغازه داراني است كه ماليات و عوارض پرداخت 
مي كنند بنابراين نمي توان بدون حساب و كتاب، مجوز 
قانوني براي فعاليت دستفروشان را صادر كرد. وي ادامه 
داد: فعاليت دستفروشان مواد غذايي در كشور قابل 
رصد نيست بنابراين اگر كاالهاي غذايي غير بهداشتي 
ميان مردم توزيع شود، نمي توان مقصران اين پديده 
شوم را شناسايي كرد. سخنگوي كميسيون شوراها 
و امور داخلي با بيان اينكه ص��دور پروانه كاري براي 
دستفروشان امكان پذير نيست يادآورشد: ورود سازمان 
بازرسي به فروش مواد غذايي توسط دستفروشان براي 

حفظ سالمت مردم الزامي است.

جاي خالي بيمه سيل در كشور
معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست 
با اشاره به عدم رعايت حريم رودخانه ها و همچنين 
نهادهادي مس��وول در بحث مديريت رودخانه ها، 
گفت: در مش��هد رودخان��ه اي به مدت ۵0 س��ال 
توسط وزارت نيرو به شهرداري اجاره داده مي شود و 
شهرداري ها ضمن حفظ رودخانه ها، از طريق ساخت 
و ساز در اين مناطق كسب درآمد مي كنند!  مسعود 
تجريشي گفت: شايد دست اندازي هاي انساني باعث 
وقوع مخاطرات طبيعي از جمله س��يل اخير شده 
باشند. سازمان محيط زيست به عنوان يك دستگاه 
حاكميت��ي، خطرات اين دس��ت اندازي ها را هم به 
مردم و هم به مس��ووالن هشدار داده است. او با بيان 
اينكه ايران جزو 10 كشور باالي دنيا از لحاظ وقوع 
بالياي طبيعي اس��ت، گفت: متأسفانه در كشور ما 
براي مديريت مخاطره سيل برنامه مشخصي وجود 
ندارد. همچنين بين دستگاه ها هماهنگي و تقسيم 
كار وجود ندارد. معاون محيط زيست انساني سازمان 
محيط زيست با اشاره به اينكه نمي توان صرفاً به لحاظ 
سازه اي به سيل و نحوه كنترل آن نگاه كرد، گفت: در 
دهه هاي اخير در برخي كشورها بيمه سيل مطرح 
شده است و از اين طريق همه خسارت هاي ناشي از 
سيل بر عهده دولت ها نيست. به اين ترتيب كساني 
كه در نزديك رودخانه ها خانه دارند، بايد خانه هاي 
خود ر ا بيمه كنند. اگر بيمه سيل وجود داشته باشد، 

حتماً بايد حريم رودخانه ها نيز رعايت شده باشد.

تصويب نظام جامع مشاوره و هدايت تحصيلي

برخورد قانوني با متخلفان سالمت

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با بيان اينكه 
يكي از خرده نظام هاي سند تحول بنيادين، نظام جامع 
مش��اوره و هدايت تحصيلي است، افزود: نظام جامع 
مشاوره و هدايت تحصيلي اكنون مراحل نهايي خود 
را طي مي كند و در اولين جلسات شوراي عالي در سال 

جديد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مهدي نويد ادهم با بيان اينكه خوش��بختانه در سال 
۹۷، زير نظام هاي س��ند تحول را در ش��وراي عالي 
آموزش و پرورش به تصويب رس��انديم، اظهار كرد: 
اهداف دوره هاي تحصيلي نيز در سال گذشته تصويب 

شد كه بسيار مهم و تعيين كننده بود.
او افزود: قصد داريم در س��ال ۹۸ چن��د خرده نظام 
س��ند تحول بنيادين آموزش و پرورش را به تصويب 

برسانيم كه در دستور كار قرار گرفته است. دبيركل 
ش��وراي عالي آموزش و پرورش با بي��ان اينكه يكي 
از خرده نظام هاي س��ند تحول بنيادين، نظام جامع 
مشاوره و هدايت تحصيلي است، به ايسنا گفت: نظام 
جامع مشاوره و هدايت تحصيلي اكنون مراحل نهايي 

خود را طي مي كند و در اولين جلسات شوراي عالي 
در سال جديد مورد بررسي قرار خواهد گرفت. نويد 
ادهم همچنين به تعيين تكلي��ف قانوني براي ارايه 
برخي خدمات آموزش��ي تربيتي در مناطق محروم 
مرزي، مناطق آزاد و مدارس خارج از كشور اشاره كرد 
و گفت: اين موارد نيز در س��ال ۹۸ در دستور كار قرار 
خواهد گرفت، اكنون متون اين قوانين جهت بررسي 

آماده شده است.
او به استقرار سامانه رصد پيشرفت سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش نيز اش��اره و اظهار كرد: اين سامانه 
اكنون مستقر شده اس��ت و امور اجرايي آن در حال 
انجام است. ما ارزيابي هاي خود را داريم و آمار و ارقام 

مربوطه را وارد آن سامانه مي كنيم.

مديرعامل س��ازمان بيمه س��المت اي��ران گفت: با 
توجه به وظيفه خدمات رس��اني و پيشگيري از بروز 
مش��كالت براي بيمه ش��دگان، در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، با متخلفان برخورد قانوني مي شود.

طاهر موهبتي در پاس��خ به اين موضوع كه برخي از 
مراكز درماني افراد داراي دفترچه هاي بيمه سالمت 
را به ديگر بيمارس��تان ها ارج��اع مي دهند، افزود: 
هيچ مشكلي براي استفاده بيماران از دفترچه هاي 
درماني بيمه س��المت در بيمارستان ها وجود ندارد 
و هر كس��ي بيمار را به خارج از بيمارس��تان ارجاع 
دهد، تخلف كرده اس��ت. او اظهار ك��رد: به همين 
منظ��ور بايد تمام افرادي كه با اين مش��كل روبه رو 
مي ش��وند، در سريع ترين زمان مش��كل را از طريق 
شماره تماس 1۶۶۶ اين س��ازمان يا 1۶۹0 وزارت 

بهداشت اطالع دهند.
موهبتي با بيان اينكه با هرگونه تخلف در اين زمينه 
حتما برخورد مي ش��ود، اظهار داشت: البته تاكنون 
گزارش رسمي تاييد ش��ده در اين زمينه نداشتيم 

اما برخي از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي به 
من زنگ زدند كه بطور مش��خص اش��خاصي وجود 
دارند كه اين اقدامات را انجام مي دهند و درخواست 
كرديم تلفن آنها را در اختيار سازمان بيمه سالمت 

قرار دهند.
اما تاكنون تلفني به ما داده نش��ده است. وي تاكيد 
كرد: وقتي در يك جريان، 1۹0 ميليون بار مراجعه 
به سازمان بيمه سالمت وجود دارد، طبيعي است كه 
برخي مش��كالت اينچنيني ايجاد شود، اما در عين 
حال ما مراقبت مي كنيم و اگر جايي ارجاع به بيرون 

شده يا بيمار را در بيمارستان هاي مختلف نپذيرفته 
باشند حتما برخورد خواهيم كرد.

مديرعامل س��ازمان بيمه س��المت ايران ادامه داد: 
براي بررسي مش��كالت بيمه شدگان بيمه سالمت 
از بيمارس��تان ها بازديد مي كنيم تا مشكالت آنها را 
مورد ارزيابي قرار دهيم. موهبتي با بيان اينكه هيچ 
محدوديتي براي بيمه ش��دگان نداريم، اضافه كرد: 
اكنون ۴0 ميليون نفر زير پوش��ش بيمه سالمت، از 
۴3 هزار مركز درماني طرف قرارداد بيمه سالمت و 
بيمه شدگان اين بيمه، خدمات دريافت مي كنند. او 
اظهار كرد: اكنون شمار داروخانه هاي طرف قرارداد 
بيمه سالمت نيز 10 هزار مركز است. همچنين هزار 
و 300 دفتر پيشخوان دفترچه هاي بيمه درماني را 
كنترل مي كنند. مديرعامل س��ازمان بيمه سالمت 
اي��ران گفت: تمام تالش مس��ووالن اين س��ازمان، 
خدمات رس��اني مطلوب به بيمه شدگان است، پس 
بايد با برنامه ريزي درس��ت براي ارايه بهتر خدمات، 

تالش بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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دكتر فرشاد مومني و ناصر ذاكري در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد تشريح كردند

كالبد شكافي حاشيه نشيني و بدمسكني در ايران
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه براساس اظهارات وزير سابق راه و شهرسازي 
و آمارهاي رسمي منتشر شده، حدود 19 ميليون نفر در 
كشور بد مسكن هس��تند و درواقع يك چهارم ايراني ها 
در شرايط نا مناسبي زندگي مي كنند، اما طي سال هاي 
گذشته برنامه اي جامع از س��وي وزارت راه و شهرسازي 
براي ساماندهي به اين وضعيت، تنظيم و اجرايي نشده 
است، از سوي ديگر با جهش هاي قيمتي رخ داده در بازار 
مس��كن، احتمال بهبود اين شرايط توسط ساكنان اين 
واحدهاي مسكوني غيراستاندارد و خريد مسكن مناسب 

به شدت كاهش يافته است. 
در اين ميان، به دليل رش��د نرخ تورم س��االنه، احتمال 
كاهش آمار 19 ميليون بد مسكن دور از ذهن است، ضمن 
اينكه با افزايش مداوم قيمت ها در بازار مسكن، هر ساله به 

تعداد بدمسكن ها در كشور افزوده مي شود.
حال سوال اين است كه دليل افزايش بدمسكني )8ميليون 
نفر در بافت فرسوده شهري و 11ميليون نفر در حاشيه 
شهرها( طي سال هاي گذش��ته چه بوده است و تمركز 
بر چه اقداماتي مي تواند وضعيت بغرنج بخش مسكن را 

ساماندهي كند؟
كارشناس��ان معتقدن��د ت��ا زماني كه تعري��ف دقيقي 
از بدمس��كني از سوي مس��ووالن كش��ور ارايه نشود، 
سياست هاي كالن اقتصادي تغيير نكند، سيستم بانكي 
كشور اصالح نشود و وزارت راه و شهرسازي برنامه جامع 
و كارشناسي شده اي براي ساماندهي به حاشيه شهرها و 
بافت فرسوده تدوين و اجرايي نكند، هرساله شاهد افزايش 

تعداد آمار مربوط به بدمسكن ها خواهيم بود.

    بازتاب سياست هاي اشتباه در مسكن
فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
با اشاره به اينكه در اثر سياست هاي تورم زا و ركودآفرين 
ش��اهد رشد پديده حاشيه نشيني هس��تيم، مي گويد: 
براساس گزارش هاي رس��مي  حدود 11 تا 19 ميليون 
ايراني زندگي حاش��يه اي دارند و درست است كه دولت 
بطور مستقيم بابت اين مساله هزينه نمي دهد اما بدون 

ترديد آثار اين مساله فراتر از حدود تصور است.
به گزارش ايلنا، مومني اظهار مي كند: به موازات افزايش 
حاشيه نشيني به غير از هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي، 
حاكميت زدايي از حكومت به دس��ت حكومت صورت 
مي گيرد و به موازات گسترش حاشيه نشيني، شاهد رشد 
بخش غيررسمي اقتصاد هستيم كه ويژگي اين بخش آن 
است كه به هيچ وجه از سياست گذاري حكومت تبعيت 
نمي كند. او در توضيح سوداگري در بخش مسكن اضافه 
مي كند: بخش مسكن يكي از خصوصي ترين بخش هاي 
اقتصاد ايران اس��ت كه برنامه تعديل ساختاري موجب 
افزايش نابساماني و آشفتگي هم براي مردم و هم دولت 
شده است، براساس داده هاي سرشماري در دوره 1۳8۵ 
تا 1۳9۵ حدود 1۰.۵ ميليون مسكن به موجودي مسكن 
كش��ور افزود شد اما در اين دوره تنها ۲.۴ ميليون خانوار 

جديد صاحب مسكن شدند.
به گفته اين استاد دانش��گاه، در اثر سياست هاي تورم زا 
و ركودآفري��ن، ۷۷ درصد كل واحد هاي اضافه ش��ده به 
تقاضاي واقعي مسكن اصابت نكرده و دست مايه تشديد 

مناسبات رانتي و سوداگري شده است.
مومني تصريح مي كند: از سال ۵۵ تا ۶۵ كه بخش اعظم آن 
در دهه اول پس از پيروزي انقالب بود به دليل هوشمندي 
و بستن گلوگاه رانت و فساد حدود 9۰ درصد از واحد هاي 
مسكوني اضافه  شده ، مستقيمًا به متقاضيان كه انگيزه 
سوداگري نداشتند، تعلق گرفت، براساس گزارش ها در 
دوران دفاع مقدس تعداد خانه هاي خالي بسيار ناچيز بود 
در حالي كه از سال 9۰ تا 9۵ تعداد خانه هاي خالي از 1.۶ 

ميليون به ۲.۶ ميليون افزايش يافت.
او اظهار مي كند: از س��ال 1۳۷1 ت��ا 1۳9۴ در حالي كه 
سطح عمومي قيمت ها ۶۷ برابر شده بود، قيمت زمين در 
تهران 1۲8 برابر شده، يعني بر انگيزه هاي رانتي افزوده 
شده است كه به موازات اين افزايش خانوارهايي كه نياز 
واقعي به مس��كن دارند ناتوان شده اند، بطوري كه سهم 

جمعيت مستأجر در دوره  ۳۰ سال اخير نسبت به دوران 
دفاع مقدس جهش داشته است و بايد توجه داشت كه كل 
جمعيت اجاره نشين شهري تا پايان جنگ حدود 8درصد 

بود كه اين ميزان به ۳۰ درصد افزايش يافته است.
او ادامه مي دهد: عايدي سرمايه در دوره مذكور ۶.1برابر 
ارز، ۴.1 براب��ر عايدي س��پرده هاي بلندم��دت و ۲ برابر 
سوداگري سكه بوده اس��ت. ضمن اينكه وزارت مسكن 
در اوايل سال 9۶ گزارشي تهيه كرد كه از قول وزير وقت 
مس��كن تصريح كرده بود كه ارزش خانه هاي خالي در 
مناطق شهري ايران به قيمت سال 9۵ معادل ۲۵۰ ميليارد 
دالر بوده كه به قول آقاي وزير در آن زمان ارزش كل بورس 

11۰ ميليارد دالر بوده است.
اين اقتصاددان با اشاره به وضع ماليات بر خانه هاي خالي 
مي گويد: در س��ال هاي اخير سه بار تالش مجلس براي 
گرفتن اين نوع ماليات به عن��وان كنترل كننده انگيزه 

سوداگري با شكست روبرو شده است.

    رابطه مستقيم بدمسكني و فقر
 ناصر ذاكري، كارشناس اقتصاد مسكن نيز در اين نشست 
بدمسكني يا فقر مسكن را وضعيتي مي داند كه يك خانوار 
ناگزير از اقامت دايم در خانه اي كه فاقد حداقل امكانات 
ايمني و رفاه باشد. او در نشست هفتگي موسسه دين و 
اقتصاد ادامه مي دهد: يك خانوار گرفتار فقر طبعاً به دليل 
برخورداري از درآمد اندك، ناگزير از حذف برخي موارد 
هزينه يا كاس��تن از هزينه هاي ضروري زندگي خويش 
است، طبعًا تعريفي كه از »حداقل امكانات ايمني و رفاه« 
ارايه مي شود، همانند ميزان درآمدي كه براي تعيين خط 
فقر درنظر  مي گيريم، در برآورد ابعاد پديده بدمسكني و كم 

يا زياد برآورد كردن آن بسيار حائز اهميت است.
به گزارش ايلنا، ذاكري اضاف��ه مي كند: ابعاد اين پديده 
بخشي از تعهد دولت را در ميدان توليد و عرضه مسكن 
مشخص مي سازد و هرچه بدمسكني گسترده تر و رايج تر 
باشد، تعهدات دولت در اين عرصه جدي تر خواهد بود و 
اين سطح حداقل امكانات ايمني و رفاه واحد مسكوني را 

مي توان »خط فقر مسكن« ناميد.
اين كارش��ناس اقتصادي ادامه مي دهد: اصل ۴۳ قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران بر تأمين نيازهاي اساسي 
از جمله مس��كن تأكيد كرده است و قبل از آن، اصل ۳1 
داشتن مسكن متناس��ب با نياز را حق هر فرد مي داند، 
و دول��ت را موظف به فراهم س��اختن زمينه تحقق اين 
مهم مي كند.  او اضافه مي كند: نكته قابل تأمل در اينجا 
اين اس��ت كه دولت هم مثل يك بنگاه اقتصادي ناگزير 

از ب��رآورد ميزان بدهي ها و تعهدات خود و تدوين برنامه 
زمانبندي ش��ده براي ايفاي اين تعهدات است ازاين رو 
اهتمام دولت به گردآوري اطالعات پايه در مورد بدمسكني 
و شناخت دقيق جغرافياي بدمسكني را مي توان نشانه اي 
از اين امر مثبت و اميدواركننده تلقي كرد كه گويي اراده 
سياس��ي جدي براي بازپرداخت اين »بدهي« و ايفاي 
تعهدات وجود دارد به همين ترتيب، نبود اين اطالعات 
پايه را نيز مي توان نشانه بي اعتنايي دولتمردان به پرونده 

فقر مسكن و عدم تعهدشان به تسويه اين بدهي دانست.

    مصاديق بدمسكني
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به مصاديق بدمسكني 
تصريح مي كند: در اولين قدم براي شناسايي مصداق هاي 
فقر مسكن، بايد به واحدهاي مسكوني كه با استفاده از 
مصالح كم دوام ساخته مي شوند، توجه كرد. سكونتگاه هايي 
از نوع آلونك و كپر و حلبي آباد كه در مناطق فقيرنشين يا 
حاشيه كالن شهرها ساخته مي شوند، اولين مصداق هاي 
فقر مسكن هستند، در سرشماري س��ال 1۳9۵، فقط 
۵۷.۲درصد از كل واحدهاي مسكوني كشور از نوع اسكلت 
فلزي يا بتون آرمه بوده اند كه طبعًا بخش��ي از آنها از نوع 
مسكن مهر هس��تند، همچنين در ساخت ۲۵.۶درصد 

ديگر از آهن استفاده شده است.
او اضافه مي كند: سكونت دو يا چند خانواده در يك واحد 
مس��كوني يا س��كونت يك خانواده پرجمعيت در واحد 
مس��كوني با متراژ كم به گونه اي كه اتاق كافي در اختيار 
اعضاي خانوار نباشد، حتي اگر ساختمان از نظر مصالح و 
شيوه ساخت فاقد ايراد باشد هم بايد از مصاديق بدمسكني 
تلقي شود. در سرشماري سال 9۵ تعداد خانوارها از تعداد 
واحدهاي مسكوني يك ميليون و ۳۶۶ هزار مورد بيشتر 
بوده  اس��ت و از كل واحدهاي مسكوني درحال استفاده 
11۴هزار واحد هركدام پذيراي س��ه يا چه��ار خانوار و 
حتي بيشتر بوده اند.  ذاكري اظهار مي كند: به بيان ديگر 
بيش از ۲ ميليون خانوار يعني نزديك به 8.۵درصد از كل 
خانوارهاي كشور تجربه زيستن در يك واحدمسكوني 
به صورت اشتراكي و غيرمستقل را دارند. از سوي ديگر 
در همين سال ۳1.۴درصد واحدهاي مسكوني در حال  

استفاده مساحتي كمتر از ۷۵مترمربع داشته اند.

    افزايش جمعيت اجاره نشيني
اين كارشناس اقتصادي ديگر مصداق بدمسكني را افزايش 
جمعيت اجاره نشيني مي داند و مي افزايد: ممكن است 
واحد مسكوني اس��تيجاري از نظر ايمني و اندازه و ساير 

معيارها حداقل كيفيت الزم را داشته باشد، اما در شرايط 
حاكميت تورم دورقمي بس��ياري از مستأجران نگران 
آينده خواهند بود كه آيا س��ال بعد هم مي توانند اقامت 
خود را در واحد مسكوني فعلي تمديد كنند، يا ناگزير از 
نقل مكان به محله اي پايين تر هستند.  او اظهار مي كند: 
در سرش��ماري سال 8۵ س��هم خانوارهاي مالك واحد 
مسكوني از كل خانوارها ۶۷.9درصد بود. اما اين رقم در 
سال 9۵ به ۶۰.۵درصد كاهش يافته است، همچنين در 
اين فاصله 1۰ ساله تعداد خانوارها ۶ ميليون و 8۴۳ هزار 
واحد افزايش يافته، كه فقط كمتر از ۴۲درصد آنها موفق 
به تملك واحد مسكوني شده اند. اين بدان معني است كه 
جامعه درحال پيش روي به سمت مستأجر شدن است و با 
شكل گيري نسخه جديدي از نظام ارباب و رعيتي در عرصه 
امالك شهري، و رشد تدريجي جمعيت مستأجر با سرعت 

قابل توجه، ابعاد بدمسكني هم درحال گسترش است.
ذاكري ادامه مي دهد: برخي كارشناسان با استناد به سهم 
۶۰درصدي جمعيت مستأجر در كشوري مثل آلمان، 
افزايش جمعيت مستأجر را نگران كننده نمي دانند، اما بايد 
دانست بازار مسكن استيجاري در كشوري مثل آلمان با 
ايران تفاوت بنيادين دارد زيرا علت گسترش اجاره نشيني 
در ايران افزايش ميزان فقر و رشد تقاضاي سفته بازانه در 
بازار امالك و مستغالت است كه موجب مي شود، طبقه 
متوسط و خانوارهاي تازه  تأسيس اصاًل فكر خريد مسكن 
را از سر بيرون كنند كه چنين اتفاقي در بازار امالك آلمان 

هرگز قابل تصور نيست. 
او تصريح مي كن��د: ديگر مصداق بدمس��كني افزايش 
ازدحام شهري است، دش��واري هاي مربوط به معماري 
شهري و تسهيالت زيربنايي، وضعيت شبكه معابر، نبود 
فضاي كافي براي پاركينگ، نبود فضاي سبز و زمين بازي 
و تفريحات س��الم هم  باي��د در تعريف و يافتن مصاديق 
بدمس��كني موردتوجه ق��رار گيرد، در يك��ي از مناطق 
۲۲گانه ش��هر تهران تراكم جمعيت حدود ۳۰ هزار نفر 
در كيلومترمربع است كه طبعًا اين ميزان از تراكم با برهم 
زدن آرامش و سالمت روان شهروندان بايد به عنوان يكي 

از مصداق هاي بارز فقر مسكن تلقي شود.
اين كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به بررسي اطالعات 
موجود از وضعيت سكونت شهروندان و كيفيت واحدهاي 
مسكوني موجود مي گويد: مي توان نتيجه گرفت كه نظام 
آماري موجود كاس��تي هاي فراواني دارد و به بيان ديگر 
اطالعات دقيق و روشني از ابعاد واقعي بدمسكني نداريم 
و فقط بايد با اس��تناد به اطالعات موجود به حدس هاي 
كارشناسانه اكتفا كنيم. ذاكري مي افزايد: يكي از اولين 

اقدامات ضروري متوليان بخش مس��كن كش��ور، ارايه 
تعريفي جامع و مانع از بدمسكني با توجه به مصاديق باال 
سپس برآورد دقيق ابعاد اين معضل در سرتاسر كشور با 
هدف احصاي درست و بدون تعارف ابعاد تعهد دولت در 
بخش مسكن است. براي ارايه تعريف درست »بدمسكني« 
مي توان مثاًل با تخصيص امتياز به هريك از موارد باال، به 

سنجش وضعيت هر ساختمان پرداخت.
او يادآور مي شود: جمعيت شهر تهران در فاصله سال هاي 
1۳18 ت��ا 1۳۵۵ س��االنه بطور متوس��ط ۵.9۲ درصد 
افزايش يافته اس��ت. درواقع در اين دوره مقصد بسياري 
از مهاجرت ها شهر تهران بوده است. رشد سريع جمعيت 
آن هم طي يك دوره طوالني طبعًا موجب رشد تقاضاي 
مسكن در مقياس��ي مي ش��ود كه برآورده ساختن آن 
به راحتي ممكن نيست، و نتيجه آن سقوط شاخص هاي 

مربوط به كيفيت سكونت است.
به گفته اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي، درصد جمعيت 
شهرنشين كشور در فاصله سال هاي 1۳۳۵ تا 1۳۵۵ از 
۳1.۴درصد به ۴۷درصد رسيد. اين بدان معني است كه 
تقاضا براي مسكن شهري حتي در شهرهاي متوسط و 

كوچك هم با سرعت افزايش يافته است.
او بيان مي كن��د: در س��ال 1۳۴۶ براس��اس مطالعات 
انجام گرفته براي تدوين برنامه عمراني چهارم، ۴۰ درصد 
خانوارهاي شهري كشور فقط يك اتاق و ۳۰ درصد ديگر 
هم كه از موقعيت بهتري برخوردار بودند، فقط دو اتاق در 
اختيار داشتند و همين آمار وضعيت نامطلوب سكونت در 

شهرها را نشان مي دهد.
ذاكري اضافه مي كند: برنامه عمراني چهارم كه از س��ال 
1۳۴۷ تا 1۳۵1 به طول انجامي��د، از نظر تحقق اهداف 
موفق ترين برنامه دوران قبل از انقالب اس��ت. بااين حال 
طي همين دوره شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني 
شهري از 1.۵۴ به 1.۶۰ خانوار رسيد. به بيان ديگر سرعت 
سقوط شاخص هاي مرتبط با كيفيت سكونت به حدي بود 
كه حتي برنامه چهارم هم با وجود موفقيت نسبي نتوانست 

اين روند را متوقف كند.
اين كارشناس اقتصادي اظهار مي كند: در فاصله سال هاي 
1۳۵۳ تا 1۳۵۷ قيمت مس��كن بطور متوس��ط ساالنه 
۲۲.۳8درصد رشد كرد درحالي كه متوسط نرخ تورم در 
اين دوره برابر با 1۵.۲1درصد بود همچنين در سال 1۳۵۵ 
اجاره بهاي مسكن در شهر تهران رشد 1۷.۳درصدي را 
تجربه كرد. با كنار هم گذاشتن همين چند مورد عدد و 
رقم مي توان دريافت كه شرايط سكونت در سطح كشور و 
به ويژه در شهرهاي بزرگ به تدريج گرفتار وخامت شده، و 
فشار وارده بر اقشار كم درآمد شهري بيشتر و بيشتر شده 
اس��ت. او درباره حل مشكل يك باره معضل فقر مسكن، 
مي گويد: در قدم اول بايد بازگشت به ارزش هاي سال هاي 
نخست انقالب و آشتي مجدد با آرمان هاي عدالتخواهانه 
آن ايام، بازگشت به قانون اساسي و مهم تلقي كردن هدف 
رفع فقر را مدنظر قرار داد و بايد اين واقعيت را پذيرفت كه 
مسكن يك »كاال« مشابه ساير كاالها نيست كه جريان 
توليد و مصرف آن به دس��ت نامرئي بازار سپرده ش��ود و 

مسكن يكي از نيازهاي اساسي شهروندان است.
ذاكري اضافه مي كند: يك برنامه جامع رفع فقر مسكن 
بايد از پايين ترين دهك شروع كرد و با شناسايي دقيق 
خانوارهايي كه نامطلوب ترين وضعيت را دارند و با اولويت 
دادن به آنان، فاصله پايين ترين دهك را با دهك بااليي 
كاهش داد و با تداوم اين جريان، معضل بدمسكني را از 

چهره جامعه زدود. 
او ادامه مي دهد: مقابله سرس��ختانه و البته گام به گام با 
تقاضاي سفته بازانه در بازار امالك و مستغالت و اعمال 
محدوديت براي مالكيت واحدهاي مسكوني در شهرها 
به ويژه شهرهاي بزرگ، و درنهايت تالش براي بازآرايي 

بازار مسكن يك ضرورت انكارناپذير است.
به گفته اين كارشناس اقتصاد مسكن، حضور شبكه بانكي 
در كنار خريداران و متقاضيان واقعي به گونه اي كه آنان 
بتوانند به پشتوانه درآمد سال هاي آتي خود مسكن بخرند 
و به جاي اجاره بهاي ماهيانه، اقساط وام مسكن را بپردازند، 

نيز يك ضرورت است .

وزير راه و شهرسازي اعالم كرد

جزييات تازه از خسارت  سيل به راه ها و واحدهاي مسكوني
وزير راه و شهرسازي اعالم كرد: 1۴ هزار و ۳8۰ كيلومتر 
انواع راه، 1۰ هزار و ۷19 دستگاه ابنيه فني و 1۵1هزار و 
۵۶۴ واحد شهري و روستايي بر اثر وقوع سيل آسيب ديده 
است. به گزارش تسنيم، محمد اسالمي با بيان اينكه صدور 
مجوز ساخت و ساز در مسير رودخانه ها نادرست است، 
اظهار كرد: مسيل آب نبايد تصرف شود. حال اين سوال 
كه چه شخصي مجوز ساخت و ساز را در مسيل رودخانه ها 
داده هميشه مطرح بوده است. البته در سال هاي گذشته 
و سال گذشته ش��اهد بوديم كه ويال، ساختمان و حتي 
ساختماني مانند هتل كه در بستر رودخانه ساخته شده 

بود با حكم مراجع قضايي تخريب شده است.
وي افزود: در دهه گذشته اين اتفاق افتاده و امروز بهترين 
فرصت است كه اينگونه موارد يك بار براي هميشه خاتمه 
يابد و از تكرار آن جلوگيري شود. همچنين مردم به نقاط 
امن منتقل شوند و اجازه دهيم كه آب خانه خود را پيدا 
كند. وي با بيان اينكه وقوع سيل يك آزمون مديريتي، 
رزمايش و مانوري بود كه بار ديگر جلوه اي از همبستگي 
مردم در 8 س��ال دفاع مقدس را نش��ان داد، گفت: طبق 
دستور رييس جمهوري ابالغ شد در حريم رودخانه ديگر 

خانه اي احداث نشود و خانه هاي فعلي نيز جابه جا شود.
اسالمي با اشاره گزارش تهيه شده مبني بر آسيب ديدگي 
۲۴ استان، ۲1۳ شهرس��تان، ۲۶9 شهر و حدود ۵9۰۰ 
روستا گفت: بالغ بر 1۴ هزار و ۳8۰ كيلومتر انواع راه، حدود 
1۰ هزار و ۷19 دستگاه ابنيه فني، شامل آب رو، آب نما 
و پل آسيب ديده اند كه از اين تعداد ۵۶۳ دستگاه شامل 

۶۰ آب نما، ۴۴۷ آبرو و ۵۶ پل با دهانه ۶ متر تخريب شده 
است. طبق برآورد بيش از ۳ هزار ميليارد تومان به غير از 

هزينه هاي كار جايگزين كردن است.
وزير راه و شهرس��ازي اظهار كرد: حدود ۴۰ كيلومتر از 
مسير 1۰۴ كيومتري جاده خرم آباد-پلدختر به شدت 
تخريب شده كه از اين ۴۰ كيلومتر حدود 1۲ كيلومتر بايد 
اساسي ترميم و بازسازي شود و ۲۰ كيلومتر نيز قابليت 
بازسازي دارد. اما حدود 9 كيلومتر آن بدون ساخت تونل 

قابل بازسازي و اتصال نيست.
اسالمي با بيان اينكه »ما به دنبال ساخت جاده ديگر در 
جاي قبلي نيستيم« تصريح كرد: موقعيت زمين شناسي 
اجازه نمي دهد كه در همان جا بارگزاري جاده انجام شود. 
در مح��ور خرم آباد- پلدختر مرحله دوم عمليات آزادراه 
در حال انجام است. س��اخت راه جديد و كنارگذري نيز 
در دس��ت اقدام اس��ت. در مجموع امكانات به مسيرها 
گسيل شده و يكي از معاونين در خوزستان مستقر است و 

دستورات ستاد بحران را اجرا مي كنند.
وزير راه و شهرس��ازي گفت: خط آهن در همه مسيرها 
فعال ش��ده و كار جدي بازسازي ها آغاز شده است و بايد 
تا پايان امس��ال كار بازسازي ها تكميل شود. اما تكميل 
9كيلومتر راه پروژه سنگيني است كه حدود ۲ سال زمان 
مي برد و براي برطرف شدن مشكل تا تكميل راه هاي اصلي 

كنارگذري احداث خواهد شد.
اسالمي يادآور شد: در مسير ياسوج- شيراز زمين دچار 
رانش و شكاف شده است كه بايد مسيري جديد شناسايي 

شود، اما شرايط عبور و ايمني برقرار شده است. جا دارد از 
1۲ هزار راهدار و خانواده هاي آنها كه در ايام نوروز در انجام 
ماموريت فعاليت داشتند و در مناطق سيل زده شبانه روزي 

تالش مي كنند تشكر و قدرداني كنم.
وي افزرود: 1۵1 هزار و ۵۶۴ واحد ش��هري و روس��تايي 
آس��يب ديده اس��ت كه از اين تعداد 1۰۵ هزار واحد در 
روس��تاها و ۴۶ هزار و ۴88 واحد در شهرها هستند كه 
در مصوبه دولت ابالغ شده مبلغ ۵۰ ميليون تومان براي 
احداث واحد هاي ش��هري به اضاف��ه 1۲ ميليون تومان 
بالعوض و براي روس��تاها ۴۰ ميليون توم��ان وام و 1۰ 

ميليون تومان بالعوض در نظر گرفته شده است.
اسالمي درباره لزوم طرح جامع حفاظت از سيل و تخريب 
راه ها در سيل گفت: به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي 
از اوايل فروردين ماه در شهرهايي كه سيل داشتيم دستور 

بازبيني مسيل ها و حريم هاي رودخانه صادر شده است.

    اعمال ميزان جديد بارش ها در محاسبات
 وي افزود: موضوع اصلي اين است كه حجم بارش و ميزان 
آب نسبت به دوره بلندمدت ۵۰ سال گذشته بي سابقه بوده 
است. بنابراين مفروضات در مطالعات تغيير كرده بايد در 
طرح جامع جديد مدنظر و بازنگري ش��ود. موضوع دوم 
طرح جامع حفاظت از سيالب است كه به صورت كلي و 
كالن در دولت مصوب و قرار شد وزارت راه و شهرسازي، 
نيرو وزارت شهرسازي به نوبه خود همكاري الزم را داشته 
باشند. موضوع سوم نيز اين است كه در بازنگري جديد به 

ميزان آب و جاده ها توجه جدي شود و به ويژه در محاسبات 
پل ها و خانه ها مالك قرار گيرد. 

وزير راه و شهرسازي گفت: اقدام نابخردانه دولت امريكا 
در قراردادن نام س��پاه در ليس��ت گروه هاي تروريستي 
موجب شد بار ديگر مردم عزيز كشورمان و همه صاحبان 
فكر قلم در كشور ما عليه امريكاي جهانخوار متحد شوند. 
امريكايي ها نشان داده اند كه دش��مني آنها با مردم ما و 
منافع ملي ما يك دشمني ديرينه است و شاهد اقدامات 
دولت امريكا در جلوگيري از ارسال كمك ها به سيل زدگان 
بوديم. اين مانور موجب همبستگي مردم شده و اميدوارم 
اين همبستگي كمك كند كه ما قدرتمندانه بازسازي را 

انجام دهيم و بارديگر شاهد ارتقا كشور عزيزمان باشيم.

    برآورد خسارت سيل به شبكه ارتباطي
خداداد مقبل��ي، معاون برنامه ريزي س��ازمان راهداري 
و حم��ل و نقل جاده اي با بيان اينك��ه در مجموع حدود 
1۳هزار كيلومتر از شبكه ارتباطي كشور در اثر وقوع سيل 
آسيب ديده  اس��ت، گفت: برآورد مي شود كه حدود ۳ تا 
۴هزار ميليارد تومان ميزان خسارت شبكه هاي ارتباطي 

كشور باشد.
مقبلي در گفت وگو با ايس��نا، متأس��فانه در مسيرهاي 
بسياري از 1۳ استان كشور دچار خسارت ناشي از سيل 
شده ايم كه در اس��تان هاي گلس��تان، مازندران، ايالم، 
خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و 
بويراحمد و فارس خسارت ها بيشتر بوده و سيل بيشترين 

خسارت بر شبكه هاي ارتباطي را به استان لرستان متحمل 
كرده است. معاون برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي با اش��اره به اينكه جمع��ًا ۶۰۰ كيلومتر از 
جاده هاي اصلي، فرعي و روستايي استان لرستان دچار 
خسارت 1۰۰ درصدي شده اند، اظهار كرد: ۲۴۰ ابنيه فني 
بطور كامل تخريب شده كه ۳۰ دستگاه از آن مربوط به 
پل هايي با دهانه ۲۰ تا ۶۰ متر است و ۲1۰ ابنيه فني نيز 
از ۲ تا ۲۰ متر بطور كامل با تخريب 1۰۰ درصدي مواجه 
شده اند. همچنين در مجموع 8۰۰ دستگاه پل در حوزه 

استان لرستان، ۵۰ تا ۷۰ درصد آسيب ديده اند.
مقبلي با بيان اينكه در برآورد اوليه به شبكه هاي ارتباطي 
اس��تان هاي لرس��تان و خوزس��تان به ترتيب 1۲۵۰ و 
۲۵۵ ميليارد تومان خسارت وارد شده است، اظهار كرد: 
شبكه هاي ارتباطي اس��تان ايالم ۲۰۰، گلستان ۲۷۰ و 
مازندران ۲۶۷ ميليارد تومان آسيب ديده اند و در ارتباط 
با اس��تان هاي چهارمحال و بختياري، فارس، ياسوج و 
كهگيلويه و بويراحمد هنوز اطالع��ات كاملي دريافت 
نكرده ايم و كارشناس��ان در حال محاس��به خسارت ها 

هستند كه بالفاصله اطالع رساني خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه مشكل جدي در استان لرستان مربوط 
به ريزش و رانش پس از بازگش��ايي شبكه هاي ارتباطي 
است، گفت: متأسفانه پس از آنكه شبكه ارتباطي در استان 
لرستان بازگشايي مي شود در مسيرهاي كوهستاني شاهد 
رانش و ريزش هس��تيم كه اين مساله فعاليت را براي ما 

سخت تر مي كند.
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ريزش زمين   فرو
در بزرگراه نواب

 در پي بارش هاي شديد در اغلب استان هاي كشور و 
از جمله در تهران، همانطور كه كارشناسان پيش بيني 
مي كردند، فرونشست ها و فروريزش هاي زمين نيز 
افزايش يافته است، به گونه اي كه پس از فرونشست 
زمين در خيابان مولوي تهران در روزهاي نخست سال 
جديد، بامداد پنجشنبه در بزرگراه نواب نيز اين حادثه 
تكرار شد. به گزارش ايسنا، اكرم مقدم، شهردار ناحيه 
۳ منطقه 1۷ در خصوص فرونشست زمين در مسير 
ش��مال به جنوب بزرگراه نواب در محدوده ميدان 9 
دي، گفت: اين حادثه ساعت ۳۶: ۴ پنج شنبه  به ما 
اطالع رساني شد و در همان زمان تمامي مسووالن 
مربوطه در محل حضور پي��دا كردند . طول و عرض 
اين نشست ۲ متر و و ارتفاع آن ۳ متر عمق داشت و 
باعث آسيب سطحي به چهار دستگاه خودرو شد. البته 
خوشبختانه در اين حادثه خسارت جاني نداشتيم.  او 
افزود:   پس از بررسي هاي اوليه نسبت به رفع خطر 
و پر كردن حفره با مخلوط شفته آهك و همچنين 
آب پاشي مداوم آن جهت نشست مصالح و كاهش 
تورم مصالح خاكي وتحكيم بستر اقدام شد.  وي افزود: 
يكي از داليل اين نشست را مي توان بارندگي هاي اخير 
و نفوذ آب به اليه هاي زيرين بزرگراه دانست، اما اين 

مساله جاي بررسي بيشتر دارد.

 احتمال آبگرفتگي معابر 
و طغيان رودخانه ها

سحر تاجبخش، معاون وزير راه و شهرسازي و رييس 
سازمان هواشناس��ي گفت: فعاليت سامانه بارشي 
فعال در كشور به صورت رگباري است، اما احتمال 
آبگرفتگي معابر، طغيان رودخانه ها و سيالب احتمالي 
در اس��تان هاي تحت تأثير همچنان وجود دارد.  به 
گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، او بيان 
كرد: در حال حاضر وضعيت دماي هوا رو به افزايش 
است كه اين مساله احتمال ذوب برف و افزايش دبي 
طبيعي رودخانه ها را باال خواهد برد. تاجبخش  از ورود 
سامانه بارشي جديدي از روز جمعه به نواحي جنوبي 
كش��ور خبر داد و گفت: در روزهاي ش��نبه )امروز(، 
يكشنبه و دوشنبه اين سامانه در مناطق جنوبي كشور 
فعاليت مي كند، البته موجب بارش در استان هاي 
خوزس��تان، لرستان و همچنين س��اير استان هاي 
حاشيه اي زاگرس مياني نخواهد شد، اما استان هاي 
ديگر را درگير بارش خواهد كرد. مع��اون وزير راه و 
شهرس��ازي با بيان اينكه س��امانه بارشي روز شنبه 
استان هاي بوشهر، فارس، جنوب كرمان، سيستان و 
بلوچستان، هرمزگان و جنوب اصفهان را تحت تأثير 
قرار مي دهد، گفت: فعاليت اين سامانه روز يكشنبه 
گسترده تر شده و پس از عبور از استان بوشهر، موجب 
بارش در هرمزگان، سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، 
اصفهان، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و خراسان 
رضوي خواهد شد. رييس سازمان هواشناسي  ادامه 
داد: بارش هاي مذكور به صورت رگباري بوده و قطعا 
مانند روزهاي گذشته نخواهد بود اما بايد بگوييم كه 
همچنان احتمال آبگرفتگي معابر، طغيان رودخانه ها و 
سيالب احتمالي در اين مناطق وجود دارد. به گفته اين 
مقام مسوول در اين ۳ روز شاهد وزش باد در مناطق 
ساحلي و همچنين تالطم دريا خواهيم بود. تاجبخش  
تأكيد كرد: اين وضعيت بارش تا جنوب استان گلستان 
ادامه داشته و گسترده خواهد شد، با اينكه فعاليت 
سامانه بارش��ي در اين منطقه هم در سه روز آينده 
پيش بيني شده اس��ت. معاون وزير راه و شهرسازي 
با بيان اينكه سامانه بارشي مذكور تا روز دوشنبه در 
منطقه فعال خواهد بود، گفت: طبق پيش بيني هاي 
انجام شده فعاليت سامانه در مناطق جنوبي از جمله 
هرمزگان، سيستان و بلوچس��تان و بخش هايي از 
خراسان هاي شمالي، جنوبي و رضوي بيشتر خواهد 
بود. به گفته تاجبخش اين س��امانه روز دوشنبه از 
حاشيه شرقي عبور و خارج شده و از روز سه شنبه هفته 

آينده ديگر مساله خاصي را در كشور نخواهيم ديد.

نبود ثبات در بازار مسكن
دبير كانون انبوه سازان  تاكيد كرد: هيچ نوع ثباتي در 
اقتصاد مسكن وجود ندارد و به همين دليل سازندگان 
با احتياط و دست به عصا وارد بازار مي شوند. فرشيد 
پور حاجت در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: سازندگان 
كه انواع و اقسام هزينه ها بر دوششان قرار دارد اوضاع 
را سبك سنگين و براي سرمايه گذاري جديد احتياط 
مي كنند. او افزود: اعتقاد ندارم كه سازندگان از فروش 
مس��كن امتناع مي كنند، بلكه با توج��ه به افزايش 
هزينه هاي توليد و نبود ثبات در اقتصاد مس��كن با 
احتياط بيشتري وارد بازار مي شوند. او با بيان اينكه 
هزينه هاي توليد، تأثير مستقيم بر قيمت تمام شده 
مس��كن دارد، افزود: زمين به يك ابزار ناجوانمردانه 
در حوزه مس��كن تبديل ش��ده و قيمت تمام شده 
مس��كن را به نحوي تحت تأثير قرار داده كه مابقي 
فاكتورها را به محاق برده است، زمين قابل عرضه اي 
هم توسط مردم و دولت در كالن شهرها وجود ندارد. 
او با بيان اين ادعا كه هيچ عزمي براي تغيير شرايط 
موجود ديده نمي ش��ود، گفت: ظاهراً روز سه شنبه 
۲۰ فروردين ماه هيات وزيران مصوب كرده كه ارزش 
معامالتي امالك موضوع ماده ۶۴ قانون ماليات ها با 
ضريب ۳۶ درصد محاسبه شود. اين بدان معناست 
كه ماليات حوزه مس��كن در سال 1۳98 نزديك به 
۶۰ درصد افزايش خواهد داشت و ساير عوامل هم كه 
حدود ۲۰ نوع عوارض در حوزه ساختمان است تورم 
بيش از تورم عمومي را به اين بخش تحميل خواهد 
كرد. پورحاجت، ۶ فاكتور ماليات ها، بيمه كارگران 
ساختماني، پيش فروش، سيستم بانكي، قانون نظام 
مهندسي و قيمت زمين را پاشنه آشيل حوزه توليد 
مسكن دانست و گفت: اين موارد عالوه بر اينكه فضاي 
كسب و كار را آلوده كرده، شكافي بين قيمت مسكن 
با توان خريد متقاضيان ايجاد كرده است و متأسفانه 
ابزارهاي قانوني كه بايد موجب تثبيت كسب و كار شود 
به افزايش قيمت تمام شده مسكن منجر شده و مردم 

را از خريد مسكن نااميد كرده است.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

چه راهكارهايي براي ساماندهي وضعيت صنايع معدني بايد مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد؟ 

تهديدات نهفته در بازار معادن
تعادل|

معدن وصنايع معدني در س��ال 97 دوران پرتنشي را 
پش��ت سرگذاش��تند كه در اين ميان »سياست هاي 
جديد ارزي دول��ت«، »رويكردهاي وزارت صنعت در 
تنظيم بازار محصوالت معدني و فلزي« و »آغاز مرحله 
دوم تحريم هاي امريكا در آبان ماه« را مي توان جمله سه 
فاكتور اثرگذار در اين بخش نام برد. اگرچه دامنه تأثير 
اي��ن رخدادها در زنجي��ره ارزش محصوالت معدني و 
فلزي متفاوت بود، اما نتيجه آن »افت صادرات«، »ايجاد 
چالش در ثبت س��فارش و تأمين نيازهاي وارداتي« و 
»فعال شدن واس��طه ها و افزايش كارت هاي بازرگاني 
يك بار مصرف« شد كه در نهايت به هم خوردن بازارهاي 
صادراتي صنايع معدني و صادرات با قيمت هاي بسيار 
كمتر از قيم��ت جهاني را در پي داش��ت. به طوري كه 
بررسي هاي آماري نيز نشان از افت صادرات محصوالت 
معدني، فلزي و فوالدي در فصل پاييز 97 دارد. همچنين 
بيش��ترين افت صادرات نيز مربوط به »شركت فوالد 
مباركه اصفهان« است كه در ليست تحريم هاي ثانويه 
امريكا نيز قرار گرفته اس��ت. اما براي س��امان دادن به 
وضعيت اين بخش بايد چه كرد؟ براساس بررسي هاي 
صورت گرفته، »توسعه صادرات ورفع موانع صادرات و 
تسريع فرايندهاي مربوط، براي زنده نگه داشتن توليد 
و«، » حذف فاصله قيمتي نرخ دالر در سامانه نيما با بازار 
آزاد«، »اصالحات جدي در بورس كاال براي حذف رانت و 
امكان رقابت براساس مكانيزم هاي عرضه و تقاضا )راهكار 
اين موضوع تجديدنظ��ر در اعطاي مجوز به خريداران 
مجاز از بورس كاال اس��ت( «، »حذف مس��تثنا شدن 
صادركنندگان زير 1 ميليون يورو از بازگرداندن ارز«، 
» اصالح روند به روزرساني قيمت كاالهاي صادراتي« و 
»ضعف ديپلماسي اقتصادي و تجاري« از جمله مواردي 
است كه بايد در دستور كار سياستگذاران قرار گيرد تا 

روند توليد و تجارت صنايع معدني متحول شود. 

 فصل تحوالت در حوزه معادن
مشاهده جزييات آماري از روند فعاليت معادن و صنايع 
معدني در سه ماهه سوم سال 1397، حاكي از آن است 
كه مواردي همچون »سياست هاي جديد ارزي دولت«، 
»رويكردهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظيم 
بازار محصوالت معدني و فل��زي« و »آغاز مرحله دوم 
تحريم هاي امريكا در آبان ماه« از رويدادهاي مهم اثرگذار 
در بخش معادن و صنايع معدني ايران بوده است. دامنه 
تأثير اين رخدادها براي زنجيره ارزش محصوالت معدني 
و فلزي متفاوت بوده و هر بخش با مشكالت و چالش هاي 
خاصي روبه رو شد. از سوي ديگر، اگرچه آمار گمرك، 
حاكي از رش��د صادرات فوالد و محص��والت فوالدي 
كش��ور در 9 ماهه س��ال 1397 بود، اما آمار صادرات 
توليدكنندگان عمده فوالد كه نزديك به 80 درصد فوالد 
كشور را توليد مي كنند، روند كاهشي داشت. اين موضوع 
نشان دهنده فعال شدن واسطه ها در حوزه صادرات بوده 
كه عمدتا به بازگشت ارز به كشور نيز منجر نشده است. 
به گزارش بازوي پژوهشي مجلس، »صنعت آلومينيوم« 
به عنوان يكي از وابس��ته ترين صنايع كشور به واردات 
مواد اوليه و مصرفي نيز با افت چشمگير توليد و صادرات 
مواجه شد و به دليل عدم امكان انتقال پول، در تأمين 
»پودر آلومينا« به عنوان ماده اوليه اصلي فرآيند با چالش 
روبه رو شد. همين امر صنايع پايين دستي آلومينيوم را 
در تأمين مواد اوليه براي توليد محصوالت آلومينيوم 
دچار مشكل كرد و بازار با افزايش قيمت اين محصوالت 
روبه رو شد. صدور مجوز براي خريداران آلومينيوم در 
بورس كاال نيز محدود بوده و تنها بخشي از واحدهاي 

صنايع پايين دس��تي آلومينيوم امكان خريد از بورس 
كاال را پيدا كردند. از ديگرسو، تحريم هاي امريكا عالوه 
بر تأثير در حوزه مبادالت مالي موجب افزايش قابل توجه 
هزينه حمل ونقل دريايي شد؛ به طوري كه هزينه حمل 
دريايي از بندرعباس تا بنادر چين از حدود 15 دالر بر 
تن در اوايل سال 2018، به نزديك 30 دالر بر تن رسيد. 
عالوه بر اين، برخي توليدكنندگان ايراني مانند شركت 
فوالد مباركه اصفهان نيز در ليست تحريم هاي ثانويه 
قرار گرفتند كه بررسي آمار مربوط به صادرات مجموعه 
فوالد مباركه، روند كاهشي صادرات را در ماه هاي اخير 

نشان مي دهد. 
ام��ا در اواخ��ر تابس��تان 1397، بانك مرك��زي براي 
كنترل بازار ارز و بازگرداندن ثبات به نرخ ارز، به صدور 
دس��تورالعمل هايي با ه��دف بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات به كشور اقدام كرد. ماهيت اين دستورالعمل 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور 
بود بطوريك��ه صادركنندگان براس��اس ارزش كاالي 
صادراتي خود ب��ه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به 
كشور و فروش آن در سامانه »نيما« موظف شدند. در 
اين ميان صادركنندگاني كه ميزان صادرات آنها كمتر 
از 1 ميليون دالر در س��ال بود از بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات به سامانه نيما معاف شدند. همچنين مجوز 
صادرات ريالي به »عراق« و »افغانستان« لغو شد. اين 
اقدام هاي بانك مركزي اگرچه به پايداري نسبي بازار 
ارز منجر ش��د، اما به دليل عدم در نظر گرفتن روندها 
و فرآيندهاي حاكم بر تج��ارت محصوالت و كاالهاي 
مختلف در كشور و همچنين عدم لحاظ كردن شرايط 
ويژه ه��ر حوزه، به ايجاد چالش ه��اي جدي در بخش 
توليد و تجارت محصوالت معدني و فلزي منجر شد كه 
بخشي از اين مشكالت در تعامل ميان بانك مركزي و 
توليدكنندگان حل و بخشي از آن همچنان باقي مانده 
است. به طور كلي اما مي توان مشكالت ايجاد شده در 
زمينه »تامين نيازهاي وارداتي« و »صادرات محصوالت 
معدني و فلزي« را ازجمله چالش اساسي صنايع معدني 

و فلزي در فصل پاييز سال 1397 عنوان كرد. 

 افت صادرات و خيز توليد
به گزارش »تعادل«، جزييات آماري از وضعيت توليد 
محصوالت معدني و فلزي توليدكنندگان بزرگ كشور 
در 9 ماهه نخس��ت س��ال 1397 نش��ان مي دهد، در 
اين مدت توليد »كنس��انتره آهن« رشد 21 درصدي، 
»گندله« رش��د 32 درصدي، »آهن اسفنجي« رشد 
27 درصدي، »ش��مش ف��والد« رش��د 9 درصدي و 
»محصوالت فوالدي« رشد 3 درصدي را نسبت به مدت 
مشابه سال 96 داشته اند. در حوزه فلزات غيرآهني نيز 
» آلومينيوم « افت 5 درصدي و در توليد »كاتد مس« 
رشد 61 درصدي را نشان داده است. در مجموع مي توان 
گفت كه 9 ماهه نخست سال 1397 همراه با رشد توليد 
در بسياري از حوزه هاي بخش معدن و صنايع معدني 

كشور بوده است. 
از سوي ديگر، صنعت آلومينيوم كشور در 9 ماهه سال 
1397 با چالش جدي در توليد و تجارت محصوالت خود 
مواجه بوده است. اين صنعت به دليل وابسته بودن به 
واردات مواد اوليه و مصرفي خود با چالش هاي متعددي 
در زمينه »انتقال پول«، »حمل ونق��ل«، »بيمه« و... 
مواجه است به طوري كه عمده تأمين »پودر آلومينا« و 
»پتروليوم كك« به صورت تهاتر با »شمش آلومينيم« 
انجام مي ش��ود. بي توجهي به اين موارد در كنار ايجاد 
محدوديت هايي در عرضه »شمش آلومينيم« در بورس 
كاال از نظر قيمت گذاري و اعطاي مجوز به خريداران از 

بورس، صنعت آلومينيوم كشور را با بحران جدي روبه رو 
كرده است. 

از ديگرس��و، با بررس��ي آمار صادرات واحدهاي بزرگ 
فوالدي كش��ور كه بيش از 80 درصد توليد و تجارت 
فوالد را در اختيار دارند مشخص مي شود كه صادرات 
اين واحدها در فصل پاييز سال 1397 نسبت به مدت 
مشابه س��ال 1396 با افت چش��مگيري روبه رو بوده 
است. بيشترين افت صادرات براي شركت فوالد مباركه 
اصفهان است كه در ليست تحريم هاي ثانويه امريكا نيز 
قرار گرفته است. قيمت »اسلب« و »بيلت« صادراتي 
ايران در سه ماهه سوم سال 1397 نيز با افت چشمگيري 
روبه رو بوده است به طوري كه از متوسط 470 دالر در 
ابتداي مهرماه، ب��ه ح��دود 390 دالر در اواخر آذرماه 

رسيده است. 
آمار صادرات محصوالت معدني و فلزي در 9 ماهه سال 
1397 نش��ان دهنده كاهش 10 درصدي وزني و رشد 
1 درصدي ارزشي صادرات محصوالت معدني و فلزي 
نسبته به مدت مشابه سال 1396 است. كاهش صادرات 
در حوزه هايي مانند »سنگ ساختماني«، »سنگ آهن 
دانه بندي«، »كاشي و سراميك«، »زنجيره آلومينيم« 
و »زنجيره سرب و روي« قابل توجه است. درخصوص 
صادرات »فوالد و محصوالت فوالدي« نيز با اينكه آمار 
صادرات، رشد 11 درصدي وزني و 36 درصدي ارزشي 
را نش��ان مي دهد، اما آمار صادركنندگان عمده فوالد 
كشور، روندي كاهشي دارد كه نشان دهنده انجام شدن 
صادرات به صورت محموله هاي كوچك زير يك ميليون 
دالر است. در اين ميان استفاده از كارت هاي بازرگاني 
يك بار مصرف راهي براي گريز از دس��تورالعمل هاي 
بانك مركزي مبني بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
به كشور شده اس��ت. نبود كميته تخصصي مشترك 
ميان وزارت صنعت، بانك مركزي و گمرك نيز موجب 
اختالل يا طوالني شدن روندهاي مربوط به ثبت سفارش 
جهت تأمين نيازهاي وارداتي و ايجاد موانع متعدد براي 
صادرات محصوالت معدني و فلزي شده است.اما با توجه 
به اينكه ميزان مصرف فوالد داخل كش��ور در شرايط 

فعلي از 13 ميليون تن در سال تجاوز نمي كند، »توليد 
پايدار فوالد و محصوالت فوالدي« كش��ور به شدت به 
صادرات وابس��ته اس��ت و در صورت ع��دم رفع موانع 
صادراتي و با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده بر اثر 
تحريم هاي امريكا امكان كاهش قابل توجه حاشيه سود 

فوالدسازان در سال 1398 وجود دارد.

 اختالل در بازارهاي بين المللي 
در س��طح جهاني، بازار محصوالت معدن��ي و فلزي با 
تحوالتي همراه بود كه ازجمل��ه اين موارد مي توان به 
توافق اوليه امريكا و چين در زمينه پايان دادن به جنگ 
تعرفه اي اشاره كرد كه آثار مثبتي بر بازار كاموديتي ها 
داشت. در سه ماهه سوم س��ال 1397 حوزه معادن و 
صنايع معدني دنيا شاهد تحوالت مختلفي بود. جنگ 
تعرفه اي ميان امريكا و چين درنهايت با يك توافق اوليه 
در دس��امبر 2018 پايان يافت و تأثير مطلوبي بر بازار 
كاموديتي ها داشت. تداوم كاهش موجودي انبارهاي 
دنيا نيز عمدتاً موجب افزايش قيمت فلزاتي مانند »مس، 
سرب، روي و آلومينيم« شد. زنجيره فوالد نيز به دليل 
رسيدن فصل زمستان و اعمال برخي محدوديت هاي 
زيست محيطي دچار نوسان هايي بود اما درمجموع رشد 

توليد و تقاضا و افزايش قيمت ها مشاهده شده است. 
اما براساس گزارش عملكرد منتشر شده انجمن جهاني 
فوالد كه شامل بررسي عملكرد 66 كشور است، رشد 
عملكرد هشت ماهه نخس��ت 2018 دنيا 4.7 درصد و 
رشد توليد در ماه س��پتامبر در جهان 2.8 درصد بوده 
است كه اين آمار براي چين در هشت ماه 5.8 درصد و 
در ماه سپتامبر 2.7 درصد رشد داشته است. براساس 
اين گزارش، ايران با 9 درصد رش��د توليد فوالد يكي از 
بيشترين رشدهاي توليد فوالد دنيا را ثبت كرده است.

 پاشنه آشيل معادن در سال جديد 
حال اما موضوع مهم اينجاس��ت كه توليدكنندگان 
بخش مع��دن و صنايع معدني كش��ور در ش��رايط 
عادي به س��ر نمي برن��د. تأمين نيازه��اي وارداتي، 

محدوديت در انتقال پول و افزايش هزينه هاي توليد 
)مواد اوليه، مصرفي، حملونق��ل، بيمه و...(، موجب 
ش��ده اس��ت كه به طور مثال ارز حاص��ل از صادرات 
محص��والت معدني و فل��زي با رونده��اي متداول و 
هميشگي به دس��ت صادركننده نرس��د يا به دليل 
افزايش هزينه هاي توليد ب��ه ويژه در صنايعي كه به 
 واردات وابس��تگي دارند، نيازهاي ارزي اين واحدها 

1.5 تا 2 برابر شده است. 
اما راه حل كجاست؟ براي ساماندهي به وضعيت حوزه 
معدن و صنايع معدن��ي و رفع موانع توليد و صادرات 
مي ت��وان برخي م��وارد را در نظر گرفت. نخس��تين 
موردي كه در سال 98 بايد مورد توجه سياست گذار 
قرار گيرد، »توسعه صادرات« است كه به دليل ركود 
حاكم بر بازار داخل كشور و رشد اقتصادي پايين، يكي 
از مهم ترين راه هاي زنده نگه داشتن توليد در كشور 
است. اما در اين راس��تا، رفع موانع صادرات و تسريع 
فرايندهاي مربوط ضروري است. مابه التفاوت ميان 
نرخ دالر در سامانه نيما با بازار آزاد« نيز موضوع ديگري 
است كه تاكنون منشأ بسياري از رانت ها و رشد قاچاق 
كاالهاي معدني و فلزي ش��ده و به خروج منابع ارزي 
كشور منجر شده و بازارهاي صادراتي توليدكنندگان را 
تهديد مي كند. از سوي ديگر، شرايط حاكم بر »بورس 
كاال« نياز به اصالحات جدي دارد تا رانت حذف شده و 
امكان رقابت براساس مكانيزم هاي عرضه و تقاضا ايجاد 
شود. راهكار اين موضوع تجديدنظر در اعطاي مجوز به 
خريداران مجاز از بورس كاالست زيرا در حوزه هايي 
مانند آلومينيوم تنها بخش كوچكي از صنايع پايين 
دس��تي امكان خريد از بورس كاال را دارند كه اين امر 
موجب كاهش رقابت و ايجاد رانت شده است. »حذف 
مستثنا ش��دن صادركنندگان زير 1 ميليون يورو از 
بازگرداندن ارز«، »اصالح روند به روز رس��اني قيمت 
كاالهاي صادراتي« و »ضعف ديپلماسي اقتصادي و 
تجاري« را مي توان از جمله موارد ديگري در اين حوزه 
دانس��ت كه در صورت اصالح، مي تواند روند تجاري 

صنايع معدني را متحول كند.

دبيراتاق مشترك ايران و عراق مطرح كرد

عضو اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد

وزير صنعت، معدن و تجارت در ايالم خبر داد
موانع توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق 

رانتخواري به بهانه كمبود محصوالت كشاورزي

حمايت از بنگاه هاي آسيب ديده
دبي��ر اتاق مش��ترك ايران و عراق دس��تيابي ب��ه تجارت 
20 ميليارد دالري بين دو كش��ور را امري دس��ت يافتني 
عنوان مي كند، اما معتقد اس��ت براي توسعه صادرات بايد 
بروكراس��ي ها را كم كرد و بسترس��ازي هاي الزم را ايجاد 
كرد. يحيي آل اس��حاق در گفت وگو با فارس با بيان اينكه 
زمينه خوبي با وجود همه تحريم ها ب��راي صادرات ايجاد 
شده است، گفت: سال جاري صادرات ما به عراق حدود 12 
ميليارد دالر بود و پيش بيني مي شود كه با برنامه ريزي اين 
رقم به 20 ميليارد دالر افزايش يابد. عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: به دليل مزيت نسبي كه در 
توليد ارزان قيمت انرژي و برق داريم ما مي توانيم حجم چند 
10 ميليارد توماني برق به كشورهاي همسايه از قبيل عراق 
صادر كنيم. گسترش همكاري ها در حوزه انرژي از جمله 
مسائل مورد بحث براي گسترش همكاري ها بين دو كشور 
در سفر روحاني به عراق بود، به طوري كه در سفر اخير نخست 
وزير عراق به ايران، رضا اردكانيان وزير نيرو ايران از تدوين 
برنامه اي 3 ساله براي بازسازي صنعت برق عراق خبرداد.از 
آنسو، سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران هم در رابطه با 
توسعه روابط تجاري با عراق گفت: وقتي صحبت از تجارت 
20 ميليارد دالري مي شود بحث تجارت دو طرفه است، اين 

در حالي است كه ميزان صادرات فعلي ايران به عراق ساالنه 
حدود 13 ميليارد دالر است. محمدرضا مودودي اظهار كرد: 
تراز تجاري ايران و عراق كامال به نفع ايران مثبت است و در 
مقابل 8.5 ميليارد دالر صادرات كاال در 11 ماهه اول سال 
97 به عراق فقط 50 ميليون دالر وارد كش��ور شده است، 
در حالي كه بايد زمينه توازن تراز مبادالت تجاري را بيشتر 
فراهم كرد. سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: عراق 
صادركننده نفت به اغلب كشورهايي است كه با آنها مبادالت 
تجاري دارد، بنابراين موازنه تجاري بين عراق و اين كشورها 

بيشتر برقرار است.
گسترش همكاري ها در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه 
بانكي با توج��ه به ظرفيت ه��اي اين كش��ور در دور زدن 
تحريم هاي امريكا از جمله مواردي براي توسعه روابط تجاري 
بين دو كشور است كه در سفر رييس كل بانك مركزي به 
عراق مورد توجه قرار گرفت. از سويي ديگر اما، »محمد هاشم 
عبدالمجيد«، وزير بازرگاني عراق هم در سفر خود به همراه 
هيات عاليرتبه عراق به ايران از بخش خصوصي ايران براي 
شركت در بازس��ازي عراق دعوت كرد و براي اين منظور از 
بخش خصوصي ايران خواس��ت تا براي همكاري با بخش 
خصوصي عراق در زمين بازسازي عراق وارد همكاري شود، 

فرصتي كه با دقت، برنامه ريزي و حمايت مسووالن نبايد از 
دست برود. همكاري اقتصادي و توسعه روابط تجاري از جمله 
مهم ترين محورهاي سفر روحاني رييس جمهور كشورمان 
در واپسين روزهاي سال 1397 به عراق و همچنين سفر اخير 
عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق به ايران بود. با توجه به 
روابط ديرينه دو كشور ايران و عراق، مشتركات فرهنگي و 
مذهبي فراواني بين مردم دو كشور وجود دارد كه اين موضوع 
توانسته در كنار روابط خوب سياسي شرايط مراودات تجاري 
را هم بين دو كشور ايجاد كند، طوري كه روساي جمهور دو 
كشور با توجه به توانايي هاي مختلف اقتصادي، صنعتي و 
علمي بين دو كشور براي رساندن مبادالت تجاري بين دو 
كشور به 20 ميليارد دالر تا سال1400 برنامه ريزي كرده اند 
و اين در حالي اس��ت كه اكنون روابط تجاري ايران و عراق 
حدود 12 تا 13 ميليارد دالر اس��ت. »عادل عبدالمهدي« 
نخست وزير عراق هم كه چندي پيش به همراه هياتي بلند 
پايه در ايران حضور داشت، يكي از دستاورد مهم سفر روحاني 
به عراق را از بين رفتن ترس  و شك هايي كه موجب كندي در 
اقدامات شده اعالم كرد و معتقد بود كه اين سفر باعث شد تا 
موافقت نامه هايي كه پيش از اين امضا شده، اما به مرحله اجرا 

نرسيده بود، اجرايي شود.

عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: اگر دادستاني يك بار براي 
هميشه به بازار ورود كند و به جرم اخالل در نظام اقتصادي 
كشور آنها را تحت پيگرد قرار دهد ريشه آنها خشكانده 
خواهد شد آن وقت مي بينيم كه با وجود صادرات، قيمت ها 
ارزان تر از امروز خواهند شد. علي شريعتي در گفت وگو با 
ايلنا، در مورد حذف تخصيص ارز 4200 توماني به گوشت 
وارداتي گفت: ما از اين اقدام دولت حمايت مي كنيم زيرا 
باعث خواهد شد كه بساط رانت جمع شود. بانك مركزي 

در اواخر سال گذشته س��رانجام اعالم كرد كه سياست 
تخصيص ارز دولتي اش��تباه بوده هرچند براي رسيدن 
به اي��ن نتيجه 13 ميليارد دالر ارز كش��ور از بين رفت و 
فساد زيادي ايجاد شد. اكنون نيز با اين تصميم خوشحال 
هستيم كه بساط دالالن و رانت خواران جمع مي شود. او 
گفت: اميدواريم اين يارانه ها از راه هاي ديگري همچون 
اعطاي بسته هاي كمكي كه شامل كاالهاي اساسي باشد 
به جامعه هدف كه همان اقشار آسيب پذير هستند، برسد. 

او در مورد اثرگذاري سيل بر محصوالت كشاورزي گفت: 
بخش دامپروري بيشترين لطمه ها را از سيل مي خورد. 
هرچند اين امر باعث نخواهد شد كه در بازار مشكلي به 
وجود  آيد. كساني كه امروز به دنبال القا كردن كاستي و 
كمبود در بازار كش��اورزي به بهانه سيل هستند بيشتر 
به دنبال رانت واردات و گرانفروشي هستند. ضمن آنكه 
محصوالت استراتژيك ما همچون گندم و شكر آن چنان 
آسيبي از سيل نديده است.شريعتي در مورد ممنوعيت 

صادرات پياز و آزاد ش��دن صادرات گوجه فرنگي گفت: 
در اقتصاد امروز ممنوعيت معنا ندارد. اينكه يك ش��به 
تصميم بگيريم فالن كاال را ممنوع كنيم فقط به اعتبار 
صادركنندگان لطمه مي زند. آقايان وقتي كااليي گران 
مي شود، بالفاصله براي كنترل بازار صادرات آن را ممنوع 
مي كنند؛ ديگر اين كار به يك شوي پوپوليستي تبديل 
شده اس��ت. به جاي اينكه بروند عوامل تاثيرگذار بر اين 
افزاي��ش قيمت را پي��دا كنند فقط س��راغ صادركننده 
مي روند. او ادامه داد: اگر نهادهاي امنيتي و اطالعاتي ريشه 
اين افزايش قيمت ها را در بياورند مي بينند كه اين اختالف 
قيمت نه به جيب كشاورز مي رود نه صادركننده، بلكه فقط 
يك عده خاص به اسم داللي اين وسط بهره مي برند. عضو 

اتاق بازرگاني تهران گفت: اين افراد، متخصص ايجاد موج 
رواني هستند و خيلي راحت در عرض يك ساعت كااليي 
را چندهزار تومان ارزان يا گ��ران مي كنند. در آن طرف 
هم دولت صادركننده را تهديد مي كند كه چرا ارز خود را 
به كشور برنمي گرداند، در حالي كه 80 درصد صادرات 
غيرنفتي كشور در دست شركت هاي بزرگ دولتي است؛ 
اما چون زورش��ان به آنها نمي رس��د به صادركنندگان 
كوچك گير مي دهند. اگر دادستاني يك بار براي هميشه 
به بازار ورود كند و به جرم اخالل در نظام اقتصادي كشور 
آنها را تحت پيگرد قرار دهد ريشه آنها خشكانده خواهد 
ش��د آن وقت مي بينيم كه با وجود ص��ادرات، قيمت ها 

ارزان تر از امروز خواهند شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خسارت حدود 2 
هزار ميليارد توماني سيل به واحد هاي صنعتي، معدني 
و صنفي از كم��ك به واحدهاي اي��ن بخش از طريق 

»امهال وام و معافيت مالياتي« خبر داد.
به گزارش شاتا، رضا رحماني درباره خسارت سيل به 
بخش هاي صنعت، معدني و تج��ارت گفت: حدود 2 
هزارميليارد تومان اين واحدها خسارت ديده اند و 25 
ش��هرك صنعتي دچار آب گرفتگي شده و البته هنوز 
آمار استان خوزستان به اين ليست اضافه نشده است. 
رحماني افزود 300 واحد صنعتي آس��يب ديده اند و 
9 هزار واحد صنفي دچار آب گرفتگي و خس��ارت از 
20 تا 90 درصد شده اند. به گفته وزير صنعت، معدن 
و تجارت در جلسات آتي دولت پيشنهادات مشترك 
اين وزارتخانه به همراه وزارت كشور و سازمان برنامه و 

بودجه براي كمك به واحدها مطرح مي شود.
او افزود: تسهيالتي همچون امهال وام، معافيت مالياتي 
براي آنها كه بيشتر اسيب مواجه شده اند، اعطا مي شود 
و در بخش مسكن، معيش��ت مردم و... دولت مصمم 
به كمك به مردم اس��ت. رحماني ادامه داد: تسهيالت 
بالعوض براي مساكن روستايي است و همچنين وام 

كم بهره تا سقف 45 ميليون تومان است براي اصناف 
در نظر گرفته شده است، در حوزه كمك به واحد هاي 

صنعتي نيز هفته هاي آينده تصميم گيري مي شود.
او با بيان اينكه پل ها، راه ها و زيرس��اخت شهرك ها در 
جريان سيل آس��يب ديده كه براي رفع آن مساعدت 
خواهد شد، گفت: در استان هايي كه سيل وجود نداشت 
نيز بخش هاي صنعتي معدني و تجاري مشاركت كردند 
و همكاران ما در سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
و شركت شهرك هاي صنعتي نيز در مديريت بحران 

نقش داشتند.
رحماني عنوان كرد: در اين مدت كمك هايي از سوي 
فعاالن بخش خصوصي و صنعتگران استان هاي مختلف 
جمع آوري شد كه براي استان هاي سيل زده ارسال شد. 
او همچنين درباره خسارت سيل به صنعت و تجارت 
ايالم، با بيان اينكه مديريت و هماهنگي در اين استان، 
آسيب سيل را به حداقل رسانده است، گفت: ايالم در 
صنعت پتانسيل بااليي دارد كه متاسفانه به اين اندازه 
توسعه نيافته است، با اين همه، در حال حاضر پروژه هاي 
خوبي به خصوص در حوزه پتروشيمي و صنايع پايين 

دستي در استان وجود دارد.
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 تامين سيمان مورد نياز
مناطق سيل زده 

تسنيم|دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت 
سيمان گفت: سيل موجب افزايش قيمت سيمان 
نخواهد شد و حتما تمهيداتي براي مناطق سيل 
زده انديش��يده مي شود تا مردم از اين بابت دچار 
مشكلي نش��وند. عبدالرضا شيخان در خصوص 
تاثير سيل اخير بر مصرف سيمان داخلي، اظهار 
كرد: س��يل اخير، اتفاق ناگواري بود و اميدواريم 
ديگر هرگز ش��اهد چني��ن حوادثي در كش��ور 
نباشيم. اما متاسفانه در اين حادثه، خسارت هايي 
به جا ماند و بازسازي مناطق آسيب ديده، مصرف 
س��يمان داخلي را افزايش خواه��د داد. او افزود: 
احداث هر متر مربع مسكوني تقريبا 150 كيلوگرم 
تقاضاي سيمان ايجاد خواهد كرد. با توجه به اخبار 
منتشر شده و تعداد واحدهاي آسيب ديده، به نظر 
مي رسد بازسازي ساختمان ها نيازمند حدود 375 

هزار تن سيمان خواهد بود. 
 به گفته ش��يخان، بنياد مس��تضعفان قرار است 
كمك هايي براي بازس��ازي، س��يمان رايگان در 
اختي��ار اي��ن مناطق ق��رار دهد. كم��ا اينكه در 
زلزله كرمانش��اه هم بنياد مستضعفان از طريق 
ش��ركت هاي زيرمجموعه، بخش��ي از سيمان را 
رايگان تامين كرد. برهمين اساس انجمن صنفي 
صنعت سيمان در حال تشكيل ستاد بحران است 
تا از اين طريق بتوان تامين سيمان مورد نياز براي 
بازسازي مناطق سيل زده را به نحوي ساماندهي 
كرد كه ب��ا كمك بنياد مس��تضعفان بت��وان از 
سيل زدگان حمايت كرد و از بار مشكالت مردم 
كاست و هم هزينه ناشي از تامين سيمان مناطق 
سيل زده را بين كل صنعت سيمان تقسيم كرد. 
دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت س��يمان 
تصريح كرد: سيل موجب افزايش قيمت سيمان 
نخواهد شد و حتما تمهيداتي براي مناطق سيل 
زده انديشيده خواهد شد تا مردم از اين بابت دچار 

مشكلي نشوند.

فروش فوري تنظيم بازار 
محصوالت ايران خودرو 

تسنيم|مدير بازاريابي و شبكه فروش شركت 
ايران خ��ودرو از آغاز طرح فروش فوري تنظيم 
ب��ازار در س��ال 98 از هفت��ه جاري خب��ر داد. 
اهورا گلياري ضم��ن بيان اين خبر گفت: طرح 
فروش ف��وري تنظيم ب��ازار كه در اس��فندماه 
سال گذشته اجرا ش��د اثرات بسيار مطلوبي بر 
قيمت هاي بازار گذاشت، به گونه اي كه قيمت ها 
در روزهاي پاياني سال به سمت تعادل حركت 
و التهاب ايجاد شده توسط دالالن و سودجويان 
فرونش��انده ش��د و ش��رايط بازار به ثبات قابل 

قبولي رسيد. 
او افزود: اثرگ��ذاري طرح فروش فوري به دليل 
مداوم بودن و قيمت گذاري محصوالت بر اساس 
حاشيه بازار است و بر همين اساس در سال 98 
ني��ز اين طرح با هدف تنظي��م و كنترل قيمت 
بازار و برقراري تعادل در عرض��ه و تقاضا ادامه 
خواهد داشت تا مشتريان نهايي محصوالت نيز 
از خدم��ات فروش ايران خ��ودرو رضايتمندي 
باالتري داشته باشند و از مزاياي طرح بهره مند 
شوند. گلياري در پايان اضافه كرد: زمان دقيق 
اجراي ش��رايط ف��روش فوري، پي��ش از آغاز، 
اطالع رساني خواهد شد و مشتريان مي توانند از 
طريق سايت فروش اينترنتي نسبت به ثبت نام 

اقدام كنند.

كمك ۵۰ ميلياردي بخش 
خصوصي به سيل زدگان

اتاق تهران |رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: 
فعاالن بخ��ش خصوص��ي در گام عملي براي 
كمك به سيل زدگان، مبلغ نقدي 50 ميليارد 
تومان و انواع كمك ه��اي غيرنقدي اختصاص 

دادند.
 مس��عود خوانس��اري در نشس��ت هم انديشي 
بخش خصوصي براي كمك به سيل زدگان كشور 
گفت: اين آغاز راه است و در ادامه، هم كمك هاي 
نقدي و غي��ر نقدي را ادام��ه خواهيم داد و هم 
در بازسازي مناطق س��يل زده، زيرساخت ها و 
خانه هاي آسيب ديدگان از سيل حضور پررنگ 

خواهيم داشت. 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ته��ران هدفمن��د ك��ردن كمك ه��اي بخش 
خصوصي و فعاالن اقتصادي به آسيب ديدگان 
سيل اخير در كش��ور را يكي از داليل تشكيل 
س��تاد بحران در اتاق تهران بي��ان كرد و گفت: 
عالوه بر مس��ووليت بزرگي كه ات��اق بازرگاني 
ته��ران در حوزه هاي اقتص��ادي برعهده دارد، 
اين اتاق تالش كرده اس��ت تا در بعد مسووليت 

اجتماعي نيز نقش خود را ايفا كند. 
او افزود: از اين رو به دنبال اتفاق ناگوار س��يالب 
اخير كه در مناطق وس��يعي از كش��ور رخ داده 
اس��ت، اتاق تهران پيش قدم شده و قصد دارد 
با مركزيت اين ات��اق، كمك هاي خيرخواهانه 
فعاالن اقتص��ادي و بنگاه هاي بخش خصوصي 
را ب��ا هماهنگي نهاده��اي امدادگر كش��ور به 
دست هموطنان آس��يب ديده از سيل برساند. 
خوانساري با بيان اينكه اتاق تهران پيش از اين، 
كمك يك ميليارد توماني براي جبران بخشي 
از خس��ارات هموطنان گرفتار در س��يالب را 
تخصيص داده است، افزود: بيمارستان بازرگانان 
تهران نيز آماده پذيرش و درمان آسيب ديدگان 
مناطق سيل زده اس��ت. او گفت: اتاق تهران با 
همراهي تش��كل ها و فع��االن اقتصادي پس از 
فروكش س��يالب در مناطق آس��يب ديده، در 
كنار هموطنان اين مناطق براي بازسازي امور 

زيربنايي و بازسازي ها خواهد بود.



15 جهان

جوليان آسانژ بنيانگذار ويكي ليكس، مجرم شناخته شد

درخواست جامعه جهاني براي تسريع انتقال قدرت به غيرنظاميان

بازداشت و محاكمه افشاگر جنجالي

سقوط عمر البشير

گروه جهان| 
دادگاهي در لندن جوليان آسانژ بنيانگذار سايت افشاگر 
ويكي ليك��س، را به دليل نقض مق��ررات آزادي با وثيقه 
گناهكار شناخته است. دادگاه مي تواند او را تا ۱۲ ماه به 
زندان محكوم كند. اياالت متحده هم آسانژ را به توطئه از 
راه ربودن اطالعات ارتشي محرمانه متهم كرده و خواستار 

استرداد اوست.
به گزارش دويچه وله، جوليان آسانژ بنيانگذار سايت افشاگر 
ويكي ليكس، پنجشنبه در لندن دستگير شد. آسانژ تنها 
چند ساعت پس از دستگيري در سفارتخانه اكوادور در 
لندن، به دادگاه برده شد و به اتهام تخلف از مقررات آزادي 
به قيد وثيقه محاكمه شد. بنيانگذار ويكي ليكس اكنون 
بايد منتظر حكم دادگاه باش��د كه ممكن است او را به تا 

۱۲ماه زندان محكوم كند. 
مقامات لندن به مدت سه سال ٢٤ ساعته مقابل سفارت 
اكوادور نگهبان گذاش��ته بود تا اگر جوليان آسانژ خارج 
شود او را دس��تگير كنند. اما در سال ٢٠١٥ ميالدي به 
آن خاتمه دادند تا اينكه دولت اكوادور چندي پيش اعالم 
كرد پناهندگي را از آسانژ بازپس گرفته و او بايد سفارت 
اين كشور را ترك كند. مسووالن سفارت اكوادور در طول 
سال هاي گذشته دسترسي آسانژ به اينترنت را قطع كرده 
و او را به انجام فعاليت هاي سياسي متهم كرده بودند. از 
زماني كه به آس��انژ پناهندگي داده بودند، او از انجام هر 

فعاليت سياسي منع شده بود.
مناسبات بنيانگذار ويكي ليكس و دولت اكوادور در پي 
انتش��ار اس��نادي درباره زندگي خصوصي لنين موِرنو 
رييس جمه��وري كنون��ي اكوادور، تيره ش��د. س��ايت 
ويكي ليكس مدعي اس��ت كه اقدام دولت اكوادور مبني 
بر بازپس گيري پناهندگي غيرقانوني بوده اس��ت. لنين 
مورن��و رييس جمهور اكوادور كه خواهان اخراج آس��انژ 
از سفارتخانه كش��ورش در لندن بوده، متعهد شده او به 
امريكا تحويل داده نشود. رافائل كورئه آ رييس جمهوري 
پيشين اكوادور درباره اين بازداشت در صفحه توييتر خود 

نوشته: »تاريخ امريكاي التين خائنان زيادي داشته است 
اما مي توان گفت كه لنين مورنو، امروز يكي از بزرگ ترين 
خائنان تاريخ است. او كسي است كه به پليس بريتانيا اجازه 
ورود به سفارت اكوادور را داد. مورنو مردي فاسد است اما 

اين كار او را بشريت همواره در خاطر خواهد داشت.«
جوليان آس��انژ خود را بي گناه مي داند. وكيل بنيانگذار 
ويكي ليكس هم استدالل كرده چنانچه او به اياالت متحده 
اعزام شود، در دادگاهي منصفانه محاكمه نمي شود و با 

خطر جاني روبه رو خواهد شد. گفته شده، قاضي دادگاه 
تصريح كرده، چنانچه آسانژ را خطر مرگ تهديد كند، او 
به اياالت متحده تحويل داده نخواهد شد. جوليان آسانژ 
قرار است دوم ماه مه بار ديگر در برابر دادگاه ظاهر شود، 
كه در همان جلسه درباره تحويل او به امريكا تصميم گيري 
مي ش��ود. دادگستري امريكا پنجش��نبه جوليان آسانژ 
را متهم ك��رده كه در ۲۰۱۰ از طريق نفوذ در دس��تگاه 
كامپيوتري و با ربودن اس��ناد ارتشي محرمانه دست به 

توطئه زده اس��ت. به ادعاي دادگس��تري امريكا آسانژ 
عمليات نفوذ به رايانه هاي ارتشي را در همكاري با چلسي 
منينگ، تحليلگر پيشين ارگان اطالعاتي ارتش انجام داده 
است. چنانچه جرم او به اثبات برسد، ممكن است تا پنج 
سال زندان نصيب او شود. منينگ كه به عنوان تحليلگر 
اطالعاتي در زم��ان خدمت در عراق ب��ه كامپيوترهاي 
ارتشي دسترس داشته، در سال ۲۰۱۳ به جرم جاسوسي 
به ۳۵ س��ال زندان محكوم شد. در سال ۲۰۱۷ ميالدي 

باراك اوباما او را بخش��يد. منينگ ماه گذشته، به دنبال 
ممانعت از حضور و شهادت در دادگاه عليه ويكي ليكس 

بار ديگر دستگير شد.
س��ايت ويكي ليكس در يك پيام توييت��ري اعالم كرده 
خالف خبرهاي رسمي آسانژ به دلخواه از سفارت خارج 
نشده، بلكه ماموران بريتانيا به داخل سفارتخانه رفته و 
او را دستگير كرده اند. پليس لندن مي گويد كه نخست 
به آسانژ هش��دار داده است كه خود را تسليم كند و پس 
از آنكه او از خروج از س��فارتخانه امتناع ورزيده، ماموران 
براي دس��تگيري او وارد محوطه س��فارتخانه شده اند. 
ادوارد اسنودن روزنامه نگار افشاگر امريكايي، در يك پيام 
توييتري نوشته كه دستگيري آسانژ لحظه اي تاريك براي 

آزادي بيان بوده است.
ترزا مي نخس��ت وزير بريتانيا، اما از دس��تگيري آسانژ 
استقبال كرده و با خشنودي در پارلمان گفته : »هيچ كس 
باالتر از قانون نيس��ت و حاال آس��انژ هم بايد به مقررات 
دادگستري تن دهد.« جرمي كوربين رهبر حزب اصلي 
مخالف دولت بريتانيا، گفته است كه دولت بريتانيا بايد 
با استرداد جوليان آسانژ، بنيانگذار سايت افشاگر ويكي 
ليكس به امريكا، مخالفت كند. كوربين گفته استرداد 
آس��انژ به دليل افشاي ش��واهدي در خصوص جنايات 
صورت گرفته در عراق و افغانستان، اقدامي اشتباه است. 
دولت بريتانيا بايد درباره اس��ترداد او به امريكا تصميم 

بگيرد. 
جوليان آس��انژ ژوئن ۲۰۱۲ ميالدي از بيم دستگيري 
توسط پليس بريتانيا و اعزام به سوئد به سفارت اكوادور در 
لندن پناه برد. در آن زمان پليس سوئد قصد داشت او را به 
اتهام تجاوز جنسي بازداشت كند. همزمان اياالت متحده 
خواهان استرداد آسانژ بود، زيرا او با افشاي اسناد مهمي در 
رابطه با دخالت امريكا در جنگ هاي افغانستان و عراق، به 
نظر دادگستري امريكا مرتكب خيانت شده است. افزون بر 
اين دادگستري بريتانيا نيز به دنبال دستگيري آسانژ بود، 
با اين اتهام كه او شرايط وثيقه مالي را زير پا گذاشته است.

گروه جهان| 
»ما هيچ راه حلي را بر شهروندان ديكته نخواهيم كرد 
و ماموريت اساسي ما تأمين شرايطي براي گفت وگوي 
متمدنانه و مسالمت آميز است.« اين واكنش شوراي 
نظامي انتقالي س��ودان به اعتراض شهروندان پس از 
س��رنگوني عمر البشير در اين كش��ور بود. معترضان 
مي گويند ش��وراي نظامي حاكم كه پس از بركناري و 
دستگيري عمر البشير، زمام امور در كشور را براي يك 
بازه زماني دو ساله به دس��ت گرفته است، آن نيرويي 
نيست كه بتواند آزادي و تحول را در سودان ايجاد كند.

رس��انه ها پنجش��نبه گزارش دادند كه عمر البش��ير 
رييس جمهوري سودان، پس از ماه ها اعتراض  گسترده 
عليه دولتش از سوي ارتش بازداشت و دولتش سرنگون 
شده اس��ت؛ به اين ترتيب پس از عبدالعزيز بوتفليقه 
رييس جمهوري الجزاير كه در هفته هاي گذشته مجبور 
ش��د از قدرت كناره گيري كند، پرون��ده يكي ديگر از 
رهبران ديكتاتور آفريقا بسته شد. اما آنچه اكنون محل 
مناقشه است، تركيب دولت انتقالي است كه قرار است 

كشور را اداره كند.
اس��كاي نيوز جمعه به نقل از ش��وراي نظامي انتقالي 
س��ودان در واكنش به ت��داوم اعتراض م��ردم پس از 
س��رنگوني دولت البش��ير نوش��ت: »ما هيچ راه حلي 
را بر ش��هروندان ديكت��ه نخواهيم ك��رد و ماموريت 
اساسي ما تأمين شرايطي براي گفت وگوي متمدنانه و 
مسالمت آميز است. تحصن كنندگان و احزاب سياسي 

راه حل هاي سياسي را ارايه مي دهند و ماموريت اساسي 
ما حفظ امنيت و ثبات كشور است. ما اجازه نخواهيم 
داد كه امنيت كشور به بازي گرفته شود. ما حداكثر دو 
سال را براي مرحله انتقالي بنا به تجارب پيشين تعيين 
كرده ايم. ما راه حل هايي براي وضعيت اقتصادي كه از 
۳۰ سال پيش نابسامان اس��ت، در اختيار نداريم. اگر 
امنيت و ثبات در مدتي كمتر از دو س��ال محقق شود، 

دوره مرحله انتقالي كوتاه خواهد شد.« 
عمر البشير افسر ارتش بود كه ۱۹۸۹ به قدرت رسيد. او 
كه از سوي دادگاه بين المللي به ارتكاب جنايت جنگي 
متهم شده و ۳۰سال در سودان يكه تازي كرد، اكنون 
با كودتاي نظاميان بركنار ش��ده است. از حدود چهار 
ماه پيش مردم ناراضي س��ودان عليه ديكتاتور كشور 
مبارزه مي كنند. ارتش از اين فرصت براي بركنار كردن 

او استفاده كرد. 
اتحاديه اروپا، امريكا و دبيركل سازمان ملل خواستار 
تسريع انتقال قدرت به يك دولت غيرنظامي شده اند. 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم جمعه نشستي 
فوق العاده برگزار كرده اس��ت. گروه هاي اپوزيسيون 
از طرف��داران خود خواس��ته اند در خيابان ها بمانند و 
به اعتراض خ��ود ادامه دهند. به گ��زارش خبرگزاري 
آلم��ان، فدريكا موگريني هماهنگ كننده سياس��ت 
خارج��ي اتحاديه اروپا، از ش��وراي نظام��ي حاكم بر 
سودان درخواست كرده روند سياسي باورپذيري براي 
تامين انتظارات و خواست هاي مردم سودان آغاز كند. 

موگريني از شوراي نظامي حاكم بر سودان خواسته هر 
چه زودتر امكان انتقال قدرت به يك دولت غيرنظامي 
را فراهم آورد. سخنگوي وزارت خارجه امريكا نيز گفته 
واشنگتن خواستار انتقال قدرت سياسي به يك دولت 
غيرنظامي اس��ت. گفته ش��ده، امريكا تا روشن شدن 
سرنوشت سياسي سودان از ادامه گفت وگوهاي خود بر 
سر نقش دولت سودان در پشتيباني از تروريسم پرهيز 
خواهد كرد. آنتونيو گوترش، دبيركل س��ازمان ملل 
متحد نيز طرفين را دعوت به خويش��تن داري كرده و 
خواستار تسريع انتقال قدرت به يك دولت غيرنظامي 

شده است. 
عمر البشير زير فشارهاي خارجي در ۱۹۹۶ با مبارزان 
استقالل جنوب سودان كه با حكومت شرعي مخالف 
بودند، پيمان آشتي امضا كرد. در سال ۲۰۰۵ به سودان 
جنوبي خودمختاري داده ش��د و س��رانجام در ژانويه 
۲۰۱۱ مردم جنوب كه بيشتر آنها مسيحي هستند، 
در يك همه پرس��ي با اكثريت بسيار باال به استقالل و 

تأسيس كشور سودان جنوبي راي دادند.
بح��ران دارفور نيز يك��ي ديگر از چالش ه��اي دوران 
زمامداري البش��ير بود. مردم دارفور در جنوب غربي 
سودان از ده ها سال پيش در هر فرصتي عليه حكومت 
مركزي شورش مي كردند. ارتش سودان به رهبري عمر 
البشير براي درهم كوبيدن اعتراض هاي مردم بومي اين 
اقليم بارها به لشكركشي هاي بيرحمانه دست زد. گفته 
مي ش��ود در جريان حمالت زميني و هوايي نظاميان 

سودان حدود ۳۰۰ هزار نفر از مردم غيرنظامي كشته 
شدند، هزاران زن از سوي ارتشيان سودان مورد تجاوز 
قرار گرفتند و حدود دو و نيم ميليون نفر از زادوبوم خود 
آواره شدند. ش��وراي امنيت از آغاز ۲۰۰۱ رشته اي از 
تحريم هاي اقتصادي را عليه حكومت البشير اعالم كرد. 
در جوالي ۲۰۰۸ دادگاه بين المللي جنايات جنگي در 
الهه عمر البشير و تني چند از فرماندهان ارتش او را به 
ارتكاب جنايت جنگي در دارفور متهم كرد و خواهان 

دستگيري آنها شد.
در سال ۲۰۱۳ كه در مجموعه اي از كشورهاي عربي 
انقالب شد، مردم سودان نيز در اعتراض به ديكتاتوري 
البشير به خيابان آمدند، اما با سركوبي بيرحمانه روبه رو 
شدند. بنا بر آمار سازمان هاي مدافع حقوق بشر بيش 
از صد نفر كشته و هزاران نفر بازداشت شدند. در همان 
س��ال البشير دس��تور بازداشت ش��ماري از نظاميان 

و فعاالن اس��الم گرا را، كه گفته مي ش��د قصد كودتا 
عليه او را داش��تند، صادر كرد. عمر البشير تالش كرد 
فرماندهان تازه و جوان را در رأس مقام هاي امنيتي و 
انتظامي قرار دهد. با اين حال بارديگر در پايان ۲۰۱۸ 
موجي از تظاهرات در اعتراض به گراني و نابس��اماني 
خدمات دولتي شروع شد. رفته رفته وجهه سياسي اين 
اعتراض ها پررنگ تر شد و مردم خواهان بركناري دولت 
البشير شدند. در ماه مارس ۲۰۱۹ مردم ناراضي چندين 
بار در برابر مقر فرماندهي ارت��ش گرد آمده، خواهان 
مداخله ارتش و بركناري البشير شدند. بامداد ۱۱ آوريل 
تلويزيون سودان بيانيه مهمي از سوي نيروهاي مسلح 
منتشر كرد. در اين بيانيه اعالم شد كه فرماندهي ارتش 
عمر البش��ير را بركنار كرده، مهم ترين دستياران او را 
دستگير كرده و يك ش��وراي موقت براي اداره كشور 

تشكيل داده است.

دريچه

كوتاه از منطقه

 IMF دسترسي ونزوئال 
به پولش را مسدود كرد

گروه جهان| صندوق بين المللي دسترسي دولت 
ونزوئال به صدها ميليون دالر از اعتباراتش نزد اين 
صندوق را مس��دود كرد. به گزارش اس��پوتنيك، 
صندوق بين الملل��ي پول اعالم كرده دسترس��ي 
دولت ونزوئال به اعتباراتش ب��ه ارزش حدودا ۴۰۰ 
ميليون دالر نزد اين صندوق را تا زمان حل موضوع 
به رسميت شناختن دولت مسدود مي كند. صندوق 
بين الملل��ي پ��ول و بانك جهاني مدعي هس��تند 
كه آماده كمك به رس��يدگي به بحران انساني در 
ونزوئال هستند اما مساله رهبري در اين كشور سد 
راه آنها شده است. كريستين الگارد مدير صندوق 
بين المللي پول، گفته: »كشورهاي عضو در سازمان 
ملل بايد نش��ان دهند ك��ه كدام مق��ام را به لحاظ 
ديپلماتيك به رسميت مي شناس��ند تا بتوانيم به 
كارمان ادامه بدهيم.« در همين حال معاون نماينده 
دايم روسيه در سازمان ملل به امريكا كه قصد اجراي 
كودتاي دولتي در ونزوئال را دارد، توصيه كرده پيش 
از هر تالشي براي محروم كردن ونزوئال از اختياراتش 
در اين س��ازمان، درباره نتيجه اين اقدام فكر كند. 
ديميتري پوليانسكي معاون اول نماينده دايم روسيه 
در سازمان ملل، چنين اقدامي را تالش براي توجيه 
راه اندازي كودتاي دولتي و تحميل خواست امريكا 

بر كشور مستقل ديگري خوانده است.
خ��وان گواي��دو مخال��ف ني��كالس م��ادورو 
رييس جمهوري فعلي ونزوئال، خود را رييس جمهور 
موقت اين كشور خوانده و برخي از كشورهاي اروپايي 
و امري��كا از اين اقدام او حمايت كرد ه اند. روس��يه، 
چين، تركيه و ايران از جمله كشورهايي هستند كه 

همچنان از مادورو حمايت مي كنند. 

قوانين فعاليت بانك هاي 
خارجي در امريكا تغيير مي كند
گروه جهان| بانك مركزي امريكا از ارايه قوانين 
نظارتي جديد بر فعاليت ۲۳ بانك خارجي در بازار 
اين كشور خبر داده است. به گزارش رويترز، طبق 
قوانين پيشنهادي جديد كه انتظار مي رود بيش 
از همه فعاليت بانك هاي »يو بي اس«، »كرديت 
س��وييس«، »دويچه بانك« و »اچ اس بي اس« را 
تحت تأثير قرار ده��د، فدرال رزرو يك گام ديگر 
براي تحقق هدف به حداقل رساندن ريسك سبد 
دارايي بانك هاي خارجي نزديك تر خواهد ش��د. 
هر چند كه اين تغييرات باعث تس��هيل شرايط 
الزامات ارايه يارانه و كنترل س��رمايه بانك هاي 
خارج��ي خواهد ش��د ام��ا نظارت ب��ر نقدينگي 
بانك هاي خارجي و محدوديت بر قدرت وام دهي 
آنها به فعاليت هاي پر ريس��ك تري نظير تأمين 
مالي ه��اي كوتاه مدت بيش��تر خواهد ش��د. اين 
تغييرات در راستاي مصوبه سال ۲۰۱۸ ميالدي 
كنگره امريكا صورت مي گيرد كه تصميم گيري 
درخصوص هموار شدن مسير فعاليت بانك هاي 
خارجي در امريكا را بر عهده فدرال رزرو گذاشته 
بود. فدرال رزرو معتقد اس��ت بانك هاي خارجي 
در مقايس��ه با بانك هاي داخلي عالقه بيش��تري 
به فعاليت در بازارهاي پر ريس��ك تر، پر بازده تر 
و كوتاه مدت تر دارند و اين مس��اله توانايي كسب 
و كارهاي كم بازده تر و آن دسته از فعاليت هايي 
كه در زمان طوالني تري به س��ودآوري مي رسند 
را براي تأمين نقدينگي كاهش داده اس��ت. بنا بر 
اعالم بانك مركزي امريكا، بانك هاي خارجي در 
حال حاضر حدود ۵۰ ميليارد دالر دارايي در اين 

كشور در اختيار دارند.

درخواست ترزا مي  براي 
مصالحه برگزيتي با كوربين 

گروه جه�ان| ترزا مي  نخس��ت وزير بريتانيا، از 
تصميم خود براي به تاخير انداختن برگزيت دفاع 
كرده و خواس��تار مصالحه با رهبر حزب كارگر بر 
سر طرح خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا شده است. 
به گزارش رويترز، اتحاديه اروپا با تاخير در برگزيت 
به مدت ش��ش ماه موافقت كرده در حالي كه ترزا 
مي  ت��الش مي كند كه بتواند ب��ا جلب نظر حزب 
اپوزيسيون كارگر توافقي را كه با اتحاديه اروپا بر سر 
برگزيت به دست آورده است، عملي كند. پارلمان 
بريتانيا تاكنون سه بار اين توافق را رد كرده است. 
ترزا مي  پنجش��نبه خطاب به پارلمان گفته: »راه 
و روش معمول سياس��ت  ورزي در بريتانيا چنين 
نيس��ت... دس��تيابي به توافق كار ساده اي نيست 
و اگر قرار اس��ت موفق ش��ويم بايد هر دو طرف با 
ه��م مصالحه كنند.« مي  با نتيجه نشس��ت صبح 
پنج شنبه اتحاديه اروپا مبني بر تاخير در برگزيت 
موافقت كرد تا بريتانيا جمع��ه بدون توافق از اين 
اتحاديه خارج نشود، اما او مشخص نكرده چگونه 
مي خواه��د بزرگ ترين بحران سياس��ي بريتانيا 

در۷۰سال اخير را حل كند.  
تصميم مي خشم تندروها در پارلمان را برانگيخته 
كه خواستار خروج از اتحاديه اروپا در اولين فرصت 
ممكن هستند. بيل كش عضو حزب محافظه كار، 
كه اين تاخير را تس��ليمي خفت بار ناميده، گفته: 
»آيا او اين را هم مي پذيرد كه اين توافق با اتحاديه 
اروپا به دموكراس��ي م��ا، به اصل قانون اساس��ي 
ايرلند ش��مالي، به حق حاكميت م��ا بر خودمان، 
به اختيارم��ان در مورد قوانين خود و همچنين به 

منافع ملي ما ضربه مي زند؟«

 توافق جديد بانك جهاني 
و چين براي همكاري سازنده 
گروه جهان| ريي��س جديد بانك جهاني گفته 
همكاري س��ازنده اي را با چين دنبال خواهد كرد 
و در جلسه خود با رييس جمهور چين درباره اين 
مساله توافق كرده است. برخي ناظران پيش بيني 
كرده بودند از آنجايي ك��ه ديويد مالپاس رييس 
جديد بانك جهاني از نزديكان دونالد ترامپ است، 
اين امكان وجود دارد كه دولت امريكا با استفاده 
از اين نهاد بانكي فشارها را بر پكن افزايش دهد. 

به گزارش رويترز، ديويد مالپ��اس رييس جديد 
بانك جهاني، در نشس��ت س��االنه اي��ن بانك با 
صندوق بين المللي پول در واشنگتن گفته: »رابطه 
س��ازنده اي را با چين در پيش خواهد گرفت. در 
س��ال هاي اخير تامين اعتبار بانك جهاني براي 
چين كاهش پيدا كرده است.« مالپاس گفته: »در 
ديدار  با ش��ي جين پينگ رييس جمهوري چين، 
توافق كردم تا درباره دستورجلس��ه توس��عه اين 
بانك با يكديگر همكاري نزديك تري داشته باشيم. 
چين در كاهش فقر ش��ديد به طور گس��ترده اي 
موفق بوده اس��ت. چين درس ه��ا و بينش هايي 
براي به اشتراك گذاشتن با جهان دارد.« مالپاس 
ب��ه عنوان يك مقام ارش��د در وزارت خزانه داري 
دولت ترامپ پيش از اين منتقد وام گرفتن چين 
از بانك جهاني بوده و خواس��تار شفافيت بيشتر 
چين در مورد برنامه ه��اي وام دهي چند ميليارد 
دالري اين كش��ور به ملت هاي فقير بوده است. از 
زمان انتصاب مالپاس به عنوان رييس جديد بانك 
جهاني كه هفته گذشته بود، او مي گويد، هدفش 
دنبال كردن ماموريت فقرزدايي و برنامه هاي تغيير 

اقليمي اين بانك است. 

تغييرات گسترده در رده هاي 
ارشد حكومت كره شمالي

گروه جهان| به دنبال انتخاب مجدد رهبر كره شمالي 
از سوي پارلمان به سمتي به عنوان  رييس كميسيون 
امور دولت، حكومت اين كشور گسترده ترين تغييرات 
در سال هاي اخير در ميان مقام هاي ارشد را آغاز كرده 
است. شي جين پينگ رييس جمهور چين، انتصاب 
مجدد كيم جونگ اون رهبر كره شمالي به سمت رييس 
كميس��يون امور دولت از سوي پارلمان كره شمالي را 
تبريك گفته است. رويترز نوشته، خبرگزاري رسمي 
كره شمالي در گزارش خود از يك سمت جديد براي 
كيم جونگ اون تحت عن��وان »نماينده معظم خلق 
كره« استفاده كرده است. آسوشيتدپرس نيز نوشته، 
اي��ن عن��وان در حكم وي��ژه اي به تاريخ فوريه س��ال 
جاري ميالدي براي رهبر كره ش��مالي تصويب شده، 
اما تا جمعه كه توسط خبرگزاري رسمي كره شمالي 
استفاده ش��د آشكارا مورد اس��تفاده قرار نگرفته بود. 
تحليلگران مي گويند، اين تغييرات در راستاي تقويت 
تسلط كيم جونگ اون بر قدرت صورت گرفته است. 
مشخص نيست كه اين تغييرات جديد در كره شمالي 
در قانون اساسي اين كشور نيز گنجانده خواهد شد يا 
خير، اما ناظران بر اين باورند، با اعمال تغييرات جديد، 
كيم جونگ اون اكنون كنترل كام��ل بر تمامي امور 
كره شمالي، هشت س��ال بعد از آغاز رهبري اش را به 
دست گرفته است. براساس گزارش خبرگزاري رسمي 
كره شمالي، در راستاي تغييرات جديد چوئه ريونگ 
هائه، به عنوان رييس هيات رييسه مجمع عالي خلق 
كره شمالي به جاي كيم يونگ نام منصوب شده است. 
شخصي كه اين سمت را به عهده مي گيرد طبق قانون 
اساسي رييس دولت كره شمالي منصوب شده و معموال 

نماينده اين كشور در رخدادهاي ديپلماتيك است.
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خروج هيات مذاكره كننده 
طالبان  از فهرست سياه

گروه جهان| طالبان خارج ش��دن اسامي اعضاي 
هيات مذاكره كنن��ده اين گ��روه در گفت وگوهاي 
صلح با امريكا را از فهرست سياه سازمان ملل تأييد 
كرده اس��ت. به گزارش ايس��نا، ذبي��ح اهلل مجاهد از 
س��خنگويان طالبان، گفته اسامي ۱۴ تن از اعضاي 
هيات مذاكره كننده اين گروه از فهرست سياه به طور 
موقت براي ۹ ماه خارج شده است. او گفته اين وعده 
داده ش��ده كه اس��امي اين افراد براي هميشه از اين 
فهرس��ت حذف ش��ود. اين هيات ۱۴ نفره پيش از 
پنجمين نشست   نمايندگان گروه طالبان و نمايندگان 
اياالت متحده امريكا، از سوي رهبري اين گروه تعيين 
ش��ده بودند. مال عبدالغني برادر، از موسسان گروه 
طالبان كه حدود شش ماه پيش از زندان پاكستان 
آزاد شد، ش��امل اين فهرست است. او اكنون رييس 
دفتر سياسي طالبان در قطر است. نام انس حقاني 
كه اكنون زنداني امنيت ملي افغانستان است نيز در 
اين فهرست بود كه براي انجام گفت وگوها آزاد نشد. 
مشخص نيست كه اكنون براي آزادي او اقدامي خواهد 
ش��د يا خير. او فرزند جالل الدين حقاني بنيان گذار 
شبكه حقاني و برادر ناتني سراج الدين حقاني، است. 
سراج الدين حقاني رهبر كنوني اين شبكه و معاون 
گروه طالبان است. خارج شدن نام اين افراد از فهرست 
سياه در حالي صورت مي گيرد كه قرار است به زودي 
دومين نشست بين االفغاني با حضور اعضاي هيات 
مذاكره كننده طالبان و نمايندگان دولت افغانستان 
در دوحه قطر برگزار شود. با اين حال طالبان جمعه 
اعالم كرد كه حمالت خود را در فصل بهار از سر خواهد 
گرفت. طالبان در اين بيانيه از س��ربازان و نيروهاي 
امنيتي افغانستان خواسته وظيفه دولتي خود را رها 
كنند و به آنها بپيوندند. در بخش از اين بيانيه آمده كه 
يكي از اهداف آغاز حمالت جداسازي افغان هايي است 
كه در ارتش، پليس و ديگر بخش هاي امنيتي فعاليت 
مي كنند. سران طالبان از اين افراد  خواسته اند وظيفه 
دولتي خود را ترك كرده و به صفوف آنان بپيوندند. از 
سال ۲۰۱۴ تاكنون ۴۵ هزار تن از نيروهاي امنيتي 
افغانستان در درگيري هاي داخلي اين كشور جان 
باخته اند. نمايندگان دولت افغانستان كه طالبان آن را 
بازيچه امريكا مي خواند همچنان در اين گفت وگوها 
حضور نخواهند داش��ت. سال گذشته دولت امريكا 
اعالم كرد كه ترامپ در نظر دارد تا با طالبان براي صلح 
به توافق برسد و حدود نيمي از نيروهاي كشورش را از 

افغانستان خارج كند.

 كاهش ذخاير ارزي 
بانك مركزي تركيه 

بانك مركزي تركيه اعالم كرده ذخاير ارزي اين 
كش��ور حدود ۲ ميليارد دالر كاهش پيدا كرد و 
اين امر باعث روند نزولي لير شده است. به گزارش 
روزنامه تركيه اي اهوال، به دنبال آمار منتشر شده 
از سوي بانك مركزي تركيه درباره روند كاهشي 
تقريبا ۲ ميليارد دالري ذخاير ارزي اين كشور، لير 
تركيه به اين خبر واكنش نشان داد و هر ۵.۷۴ لير 
در مقابل يك دالر معامله شد. لير از ابتداي سال 
جاري مي��الدي تاكنون تقريبا ۸ درصد از ارزش 
خود را از دست داده است. سرمايه گذاران بر اين 
باور هستند كه بانك مركزي و بانك هاي دولتي 
تركيه كه تحت نظارت صندوق ثروت ملي هستند 
اقدام به فروش دالر به لير مي كنند تا ارز تركيه را 

غير رسمي پشتيباني كنند.

 صادرات تسليحاتي آلمان 
به عربستان و امارات

آلمان پس از قتل جمال خاشقجي روزنامه نگار 
منتقد عربس��تاني توس��ط آل س��عود صادرات 
تسليحاتي خود به عربستان را متوقف كرده بود. در 
اواخر مارس، دولت آلمان در اين سياست تجديد 
نظر كرد. اكنون شوراي امنيت فدرال آلمان مجوز 
فروش تسليحات به عربس��تان و امارات را صادر 
كرده اس��ت. خبرگزاري آلمان نوش��ته، حضور 
عربستان و متحدانش در جنگ يمن، سياست 
فروش تسليحاتي به اين كشورها را به موضوعي 

مناقشه برانگيز در آلمان تبديل كرده است.

 46 كشته و زخمي 
در انفجار كويته پاكستان

يك بمب صبح جمعه در بازار تر بار ش��هر كويته 
پاكستان منفجر شد و دست كم ۱۶نفر كشته و 
۳۰نفر مجروح شدند. به گزارش رويترز، نيمي از 
قربانيان اين حادثه شيعيان هزاره بوده اند. هدف 
قرار دادن اقليت هزاره هاي شيعه در اين منطقه از 

پاكستان سابقه داشته است.

 تمايل نداشتن   مصر 
به شركت در پيمان »ناتو عربي«

مصر اعالم كرده حاضر به مشاركت در ائتالف موسوم 
به ناتوي عربي نيس��ت. به همين دليل اين كشور 
نماينده اي به اين نشست در رياض اعزام نكرده است. 
اجالس كشورهاي خواستار مشاركت در »ائتالف 
امنيتي خاورميانه« يكشنبه هفته گذشته در رياض 
برگزار شده بود. رويترز نوشته، يك ديپلمات  عرب 
درباره تصميم مصر گفته اين كشور در جدي بودن 
اين حركت در مجموع ترديد دارد و در عين حال بر 
اين باور است كه چنين اقدامي به تنش ها در منطقه 
دامن مي زند. يكي از مسووالن سعودي نيز گفته كار 
پيشبرد اين پيمان آن گونه كه بايد پيش نمي رود. 
عربستان سعودي ۲۰۱۷ و با هدف محدود كردن 
نفوذ كشورهاي روسيه و چين در منطقه ايده تشكيل 

چنيني ائتالفي را مطرح كرده بود.
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عكسروز

چهرهروز

بزرگ ترين ايراد نمايشگاه كتاب تهران
ميرجالل الدين كزازي ضمن معرفي كتاب هايي كه امسال در نمايشگاه كتاب دارد، بزرگ ترين خرده اي را كه به عقيده او مي توان بر نمايشگاه 
كتاب گرفت بيان كرد. اين نويسنده و مترجم با اشاره به لزوم كارسازي و پايداري نمايشگاه كتاب به ايسنا گفت: نمايشگاه كتاب بيشتر فروشگاهي 
بزرگ است كه كتاب ها در آن فراپيش خواستاران نهاده مي شود و ارج و ارزش آن در همين است كه خواستار و خريدار كتاب مي تواند كتاب هاي 
گوناگوني را كه به آنها نياز دارد در اين فروشگاه بزرگ به آساني به دست بياورد. اما اگر نمايشگاه كتاب نهادي فرهنگي است، مي بايد كارساز، پايدار 
و اثرگذار باشد. مي بايد هنگامي كه برچيده مي شود كارايي و پويايي و اثربخشي آن را بتوان در قلمرو كتاب و كتاب خواني و كتاب دوستي و هر 

آن چه به كتاب بازمي گردد همچنان آشكارا ديد؛ اما چنين نيست و اين شايد بزرگ ترين خرده اي است كه مي توان بر نمايشگاه كتاب گرفت.

بازارهنر

خانه مادري »سايه« تخريب شد

هفته اي بدون كنسرت هاي پاپ!

قاب ۴۰۰ متري كيارستمي در فرودگاه امام 

خانه مادري هوشنگ ابتهاج )هـ. ا. سايه( در رشت 
پس از حدود دو سال كش و قوس تخريب شد. حرف 
و صداي هوشنگ ابتهاج هم نتوانست مانع تخريب 
خانه مادري اين شاعر پيشكسوت در رشت شود و 
مالك خانه كه مي گفت قصد فروش ندارد سرانجام 
تيشه به ريشه خانه اي زد كه بحث بر سر انتسابش 
به ابتهاج مانع از ثبت ملي آن شده بود و ظاهرا پيچ و 

خم هاي اداري مانع نجات آن شد.
هوشنگ ابتهاج دي ماه سال ۹۷ سرانجام سكوتش 
را درباره خانه مادري اش در رشت شكست و با اينكه 
مي گفت آدم هايي كه در اين خانه زندگي مي كردند 
برايش اهميت داشتند و حاال هر باليي مي خواهند 
سر اين خانه بياورند، در عين حال تاكيد داشت اين 
خانه حيف است و يادگاري است و اگر مركز فرهنگي 

شود بهتر از اين است كه به يك اداره  تبديل شود.
ماجرا از خردادماه سال ۱۳۹۶ شروع شد كه برخي از 
همشهريان ابتهاج از احتمال تخريب خانه مادري او 
به دليل اينكه ثبت ملي نبود خبر دادند. در آن شرايط 
ميراث فرهنگي استان گيالن معتقد بود نخست بايد 
تعلق اين بنا توسط خانواده ابتهاج تاييد شود. چندي 
بعد در مردادماه همان سال، رضا عليزاده- مديركل 
وقت ميراث  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
ــتان گيالن- از گذراندن مراحل آخر ثبت خانه   اس

ابتهاج در ميراث فرهنگي خبر داد. 
اما بعد از گذشت چند ماه، فرهاد نظري- مديركل 
دفتر ثبت آثار تاريخي- در آبان ماه سال ۹۶ اعالم كرد 
پرونده خانه »ابتهاج« ناقص است و گفت: در نامه اي 
به اداره كل ميراث  فرهنگي استان گيالن درخواست 
كرده ايم تا اسناد و مدارك متعلق به اين خانه تكميل 

ــت كم به يك دست نوشته از آقاي ابتهاج  شود، دس
ــا تعلق اين خانه به خانواده ابتهاج ثابت  نياز داريم ت
شود. همچنين چندي بعد از تولد ۹۰ سالگي ابتهاج، 
رضا رسولي - عضو شوراي شهر رشت - از تصويب 
طرحي خبر داد كه قرار بود الزام شهرداري رشت به 
خريد خانه زادگاه هوشنگ ابتهاج و گلچين گيالني 
در محله استادسرا و تبديل آن به »بنياد شعر و غزل 

سايه« را در پي داشته باشد.
بعد از گذشت يك  سال دوباره زمزمه هاي تخريب اين 
خانه بلند شد. آن زمان شهرود اميرانتخابي- مديركل 
ميراث  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
گيالن- در توضيحي درباره صدور مجوز تخريب خانه 
ــوت و اقدام اين نهاد براي  پدري اين شاعر پيشكس
مقابله با آن گفت: ما پيگير ثبت اين خانه هستيم و با 
مالك فعلي خانه صحبت كرديم تا به ما فرصتي بدهد 
كه اين خانه خريداري شود. استادار گيالن نيز وارد 
اين موضوع شده است و مي خواهد به هر نحوي كه 

شده خانه را حفظ، ثبت و نگهداري كنيم.
حاال در فروردين ماه سال ۱۳۹۸ خانه مادري سايه 
ــده و هيچ كدام از اين حرف ها كمكي به  تخريب ش

حفظ آن نكرد. 

در هفته پاياني فروردين ماه پايتخت شاهد برگزاري 
ــمفونيك تهران و كيهان كلهر  كنسرت  اركستر س
ــي  ــامانه بليت فروش خواهد بود. نگاهي به چند س
ــرت اصلي حكايت از اين دارد كه تهران هفته  كنس
پيش رو را بدون برگزاري كنسرت هاي پاپ سر مي كند 
و به نظر مي رسد خوانندگان پاپ در حال استراحت 

پس از كنسرت هاي نوروزي هستند.
اركستر سمفونيك تهران ۲۸ و ۲۹ فروردين در تاالر 
وحدت تهران مي نوازد؛ منوچهر صهبايي به عنوان 
ــت خواهد كرد.  ــتر را هداي رهبر مهمان اين اركس
ــا ۱۰۰ هزار تومان  ــاي اين اجرا ۴۵ ت قيمت بليت ه
ــت. كيهان كلهر و كوارتت مينياتور  تعيين شده اس
هم ادامه كنسرت شهر خاموش را ۲۵ تا ۲۹ فروردين 
در تاالر وحدت به روي صحنه مي برند؛ عالقه مندان 
ــن اجرا بايد ۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان  براي حضور در اي

پرداخت كنند.
همزمان با سالروز تولد سامان احتشامي )آهنگساز 

ــامان  ــب س ــده پيانو( ۳۰ فروردين ماه »ش و نوازن
احتشامي« با آثاري از ساخته هاي او و رهبري مهدي 
وجداني در تاالر وحدت برگزار مي شود كه براي يك 
ــب ديگر در ارديبهشت ماه نيز تمديد شده است.  ش
بليت هاي اين اجرا ۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان قيمت دارند.

كوارتت كالرينت باس »وودي بلك« از كشور اتريش 
ــراي نياوران به اجراي  نيز ۲۴ فروردين در فرهنگس
برنامه مي پردازد؛ بليت هاي اين كنسرت ۸۰ تا ۱۴۰ 

هزار تومان فروخته مي شود.

ــالم در فرودگاه امام  مدتي است كه طرح ترمينال س
ــط برخي از هنرمندان تجسمي در  خميني)ره( توس
ــاي اين ترمينال به  ــت. يكي از طرح ه حال انجام اس
منظور بزرگداشت ياد زنده ياد عباس كيارستمي به اين 
هنرمند اختصاص دارد. سپيده سحر، هنرمند نقاش 
كه اجراي طرح بزرگداشت زنده ياد كيارستمي را در 
ترمينال سالم برعهده دارد، درباره اين طرح به ايسنا 
توضيح مي دهد: هم اكنون اين پروژه تقريبًا تمام شده 
و فقط نصب المپ ها مانده است كه ان شاءاهلل تا يك ماه 
ديگر افتتاح خواهد شد. او ادامه مي دهد: در اين طرح از 
عكس هايي كه آقاي كيارستمي گرفته بودند، استفاده 
كردم؛ البته به خاطر پايين بودن حجم اين عكس ها 
ــل به پيكسل به وسيله كامپيوتر  دوباره آنها را پيكس
نقاشي كردم. در نهايت از ۹ فريم عكس، يك قاب تصوير 
ــه كالژ آنها در كنار همديگر تصوير  به وجود آوردم ك
ــت. سحر يادآور مي شود:  جالبي را به وجود آمده اس
اين قاب فضايي حدود ۴۰۰ متر را به خود اختصاص 

داده و به وسيله استكير روي شيشه نصب شده است. 
ــبزي نيز كار شده كه  همچنين روي اين قاب نور س
ــتمي يك  ــت هر روز به احترام آقاي كيارس قرار اس
ساعت روشن بماند. اين نور سبز از فيلم »خانه دوست 
ــت؟« و راهي كه پسربچه هر روز طي مي كرد،  كجاس
برگرفته شده است. به گفته اين هنرمند نقاش، علي اكبر 
صادقي، كامبيز صبري، محمد احصايي، علي شيرازي، 
احسان ضيايي از ديگر هنرمنداني هستند كه در طرح 

ترمينال سالم حضور دارند.

تاريخنگاري

نشست سنتو در تهران 
ــورهاي پاكستان، عراق و تركيه با  بيست و چهارم فروردين ۱۳۳۵، روساي كش
هدف تبيين راهكارهاي آينده سازمان پيمان مركزي )سنتو( وارد تهران شدند. 

اين گفت وگوها دو روز به طول انجاميد. 
ــفند ۱۳۳۳ ميان وزيران امور خارجه دو  پيمان بغداد معاهده اي بود كه پنجم اس
كشورعراق و تركيه تحت عنوان »پيمان همكاري هاي متقابل « در بغداد به امضا 
رسيد. اين پيمان كه ماهيت دفاعي و امنيتي داشت ، مانند پيمان »سنتو« منعقده 
ميان ۸ كشور آسياي جنوب شرقي )۱۳۳۳( و پيمان پاسيفيك منعقده ميان سه 
ــتراليا و ونزوئال )۱۳۳۰( حلقه ديگري از يك رشته پيمان هاي  كشور امريكا، اس
امنيتي و سياسي بود كه امريكايي ها پس از شكست درجنگ ويتنام در كشورهاي 
آسيايي به صورت اتحاديه هاي منطقه اي ايجاد كردند تا متضمن منافعشان باشد.

پيمان بغداد يك مقدمه، هشت ماده و دو ضميمه داشت . هدف پيمان »تضمين 
دفاع و امنيت منطقه خاورميانه « اعالم شده بود. همچنين در مقدمه آن بااستناد 
به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد تصريح شده بود كه طرفين متعاهدين به 
منظور حفظ امنيت خود و براي تأمين خوشبختي و رفاه اجتماعي ملت هاي خويش 

با يكديگر همكاري خواهند كرد.
براساس ماده ۵ پيمان بغداد ورود به اين پيمان براي كشورهاي ذي نفع در منطقه 
آزاد گذارده شده است . به همين دليل انگلستان در دهم فروردين ۱۳۳۴، پاكستان 
در اول مهر ۱۳۳۴ و ايران در ۱۹ مهر همان سال وارد پيمان بغداد شدند. اما امريكا كه 
خود باني تشكيل اين سازمان بود، از ورود به اين پيمان خودداري كرد. شكل گيري 
اين پيمان از ابتكارات دولت امريكا، به ويژه »جان فوستر دالس« وزير خارجه آن 
كشور بود كه مي خواست يك سازمان دفاعي قوي در خاورميانه به وجود آورد تا 
ازگسترش نفوذ شوروي در اين منطقه جلوگيري كند و سنگرهاي دفاعي غرب 
را تكميل كند. اما دولت امريكا ترجيح داد كه خود عضويت اين پيمان را نپذيرد تا 
موجبات تحريك دولت شوروي را فراهم نكند ودوستي اعراب خاورميانه را نيز از 
دست ندهد. از اين رو امريكا تا پايان عمر سنتو عضويت در اين پيمان را نپذيرفت ولي 
بامعاهدات نظامي دوجانبه با هر سه كشور ايران ، تركيه و پاكستان عماًل نفوذ خود 
را در اين سازمان حفظ كرد. تفاوت پيمان بغداد با پيمان سعدآباد كه در ۱۳۱۶ ش. 
ميان ايران، تركيه و افغانستان به امضا رسيد در اين بود كه در آن پيمان  اين سه كشور 

متعهد شده بودند به خاك يكديگر تعرض نكنند ولي در پيمان بغداد، همكاري هاي 
متقابل نظامي پيش بيني شده بود.

ــم در عراقـ  ۲۳ تير ۱۳۳۷ـ  ضربه  پيمان بغداد متعاقب كودتاي عبدالكريم قاس
اساسي ديد. قاسم كه يك نظامي چپگرابود به اين پيمان روي خوش نشان نداد، 
در نتيجه مركزيت پيمان به آنكارا انتقال يافت و از اين پس اين پيمان بانام »سنتو« 

به كار خود ادامه داد.
ــازمان، آن بود كه اين تشكل ميان قلمرو پيمان  ــنتو« به اين س علت اطالق »س
»سيتو« در شرق و قلمرو پيمان »ناتو« در غرب قرار گرفته بود. سنتو كه در وسط 
ــته از يكسو با عضويت تركيه به ناتو پيوند داشت و از  مركز اين دوپيمان قرار داش
سوي ديگر با عضويت پاكستان با »سيتو« مرتبط بود. پاكستان در۱۳۵۰ ش. با 
انتقاد از عدم حمايت سنتو از مواضع اسالم آباد در برابر تعرضات هند، از آن جدا شد 
و ايران نيز متعاقب پيروزي انقالب اسالمي در ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ خروج خود را از 
اين سازمان اعالم كرد. با خروج ايران ازسنتو، اين مجموعه كه تأمين كننده منافع 

امريكا در ُبعد سياسي و امنيتي در منطقه بود فرو پاشيد.

میراثنامه

كشف بقاياي گونه جديدي از انسان هاي اوليه
پس از سال ها حفاري، محققان بقايايي از استخوان 
ــف  ــي در غاري واقع در فيليپين كش و دندان هاي

كردند كه در سير تكاملي انسان نقش داشته اند.
ــف شده در  ــاينس، اين آثار كش به گزارش اليو س
ــامل  ــن جزيره فيليپين، ش ــوزون« بزرگ تري »ل
دندان هاي كوچكي هستند كه نشان دهنده جثه 
ريز اين گونه است. خميدگي استخوان هاي انگشت 
كشف شده نيز بيانگر اين امر است كه اين گونه از 
ــان براي باال رفتن از درخت استفاده  دست هايش

مي كردند.
ــيس«  ــه، »هومو ايوزوننس ــه ك ــاي اين گون بقاي
ــام دارد به ۵۰ هزار  )Homo luzonensis( ن
ــق دارد. اين تيم در  ــال پيش تعل الي ۸۰ هزار، س
مجموع موفق به كشف ۱۳ استخوان و دندان شده 
كه اين مجموعه شامل انگشتان پا و دست، دندان 
ــت. اين استخوان ها متعلق به  و استخوان ران اس

حداقل سه فرد مختلف هستند.
ــه  ــده گون ــتخوان هاي كشف ش ــا و اس دندان ه
»Homo luzonensis « قديمي ترين بقاياي 
انساني كشف شده در فيليپين محسوب مي شوند. 

اين آثار از بقاياي به جا مانده از انسان هاي هوشمند 
كشف شده در »پاالوان« فيليپين كه قدمتشان به 
ــال پيش باز مي گردد نيز  ۳۰ هزار الي ۴۰ هزار س

قديمي تر محسوب مي شوند.
 »Homo luzonensis« به گفته محققان گونه

ــان همچون  ــرده انس هم دوره گونه هاي ديگر س
ــمند« و  ــان هوش ــي«، »انس ــان فلورس »انس
»نئاندرتال ها« بوده اند. »آدام برام« باستان شناس 
ــف را  ــتراليا اين كش ــث« اس ــگاه »گريفي دانش

»اكتشافي بسيار تاثيرگذار« ناميد.

ايستگاه

 جيك جيلنهال بازيگر 
سريال شد

»هاك آي« مارول با سريال 
خودش 

جيك جيلنهال بازي در 
يك سريال محدود با عنوان 
»درياچه موفقيت« را براي 
شبكه اچ بي او پذيرفت. به 
ــي، جيك  گزارش ورايت
جيلنهال بازيگر سريالي 
شد كه با اقتباس از رمان 
ــت«  ــه موفقي »درياچ

نوشته گري ستين گارت براي اچ بي او ساخته مي شود. 
اين نخستين نقش آفريني جيلنهال در نقش اصلي 
يك سريال خواهد بود. وي قرار است در كنار ريوا ماركر 
تهيه كننده اجرايي اين سريال هم باشد. ستين گارت به 
عنوان يكي از نويسندگان سريال در كنار تام اِشپزيالي 
ــتان اين مجموعه درباره  حضور خواهد داشت. داس
مردي به نام بري كوئن با بازي جيلنهال است كه مدير 
مالي و شخصيتي خودشيفته و گريزان از خانواده و 
گذشته اش است كه راهي سفري در كشور مي شود تا 
بتواند نامزد سابقش را پيدا كند و آخرين شانس شروع 
يك زندگي جديد و رمانتيك را براي خودش رقم بزند. 
اين در حالي است كه در منهتن همسر او سعي دارد تا 

پسر اوتيستي شان را بزرگ كند.
جيلنهال از اين رمان به عنوان نتيجه اي بسيار زيبا در 
مطالعه عمق شخصيتي با تناقض ها و عوارض انساني 
ياد كرد كه با توجه به مسائل پشت صحنه امروز امريكا 
بسيار به موقع است. او و شريكش ماركر از همكاري 
ــحالي و از فعاليت اين شبكه در  با اچ بي او ابراز خوش
۲ دهه اخير تجليل كردند. جيلنهال به عنوان يكي 
ــهورترين بازيگران نسل خودش مطرح است  از مش
ــكار را براي نقش مكمل براي بازي در  و نامزدي اس
ــرده و نامزدي  ــتان بروك بك« دريافت ك »كوهس
ــق و  ــب« و »عش گلدن گلوب را براي »خزنده در ش
ديگر مخدرها« به دست آورده است. وي از بازيگران 
»برادران سيسترز« بوده و در فيلم بعدي مارول با عنوان 

»اسپايدر من: دور از خانه« به زودي ديده مي شود. 

ــي  ن يو تلويز ــاي  ني د
شخصيت هاي مارول دارد 
از »نت فليكس« به سمت 
ــتريمينگ  سرويس اس
»ديزني« حركت مي كند 
ــو آن  ــن عض و جديدتري
ــم   ــاي تي ــي از اعض يك

»انتقام جويان« است.
ــاك آي« يا  ــخصيت »ه ــي، ش ــزارش ورايت به گ
ــارول با  ــم از مجموعه كميك هاي م شاهين چش
نقش آفريني جرمي رنر تبديل به جديدترين عضو 
دنياي سينماتيك مارول شده كه سريال جداگانه 
خود را دريافت مي كند. سرويس استريمينگ جديد 
ــمًا دارد  ديزني با نام ديزني پالس )+Disney( رس
سريالي محدود بر پايه اين شخصيت تيرانداز مارول 
ــازد و رنر هم در آن نقش آفريني خواهد كرد.  مي س
منابع آگاه مي گويند اين پروژه قرار است يك سريال 
ماجراجويانه باشد كه در آن شخصيت كلينت بارتون 
يا همان هاك آي در نهايت تيركمان خود را به دست 
ــپارد. بيشاپ يكي از  شخصيت كيت بيشاپ مي س
ــخصيت هاي كميك هاي مارول است كه بعد از  ش
بارتون در نقش هاك آي ظاهر شد. او همچنين يكي 
از اعضاي گروهي است كه با نام »انتقام جويان جوان« 
شناخته مي شود. رنر نخستين بار در فيلم »تور« مارول 
حضوري كوتاه در نقش هاك آي داشت. او از آن موقع 
تا به حال در فيلم هاي »انتقام جويان«، »انتقام جويان: 
عصر اولتران« و »كاپيتان امريكا: جنگ داخلي« در 
قالب اين شخصيت ظاهر شده است. نقش آفريني 
بعدي او در فيلم »انتقام جويان: پايان بازي« خواهد بود 

كه روز بيست وششم آوريل اكران مي شود.

مسير  سخت تيم ملي اميد براي صعود  به  المپيك

توضيحات پژمان نوري درباره خداحافظي اش از فوتبال

ــد بعد از نمايش نه چندان  تيم ملي امي
دلچسب در تهران و صعود به عنوان يكي 
از تيم هاي دوم مرحله مقدماتي انتخابي 
المپيك در آسيا، مسير سختي براي صعود به المپيك 

۲۰۲۰ توكيو دارد.
تيم ملي اميد در ايام نوروز، ميزبان مرحله مقدماتي 
انتخابي المپيك در تهران بود كه بعد از تيم ملي عراق 
در رده دوم قرار گرفت و نتوانست بطور مستقيم راهي 
مرحله نهايي انتخابي المپيك شود اما به لطف تفاضل 
ــف، در رده دوم  ــبت به چند تيم مختل گل بهتر نس
بهترين تيم هاي دوم مرحله مقدماتي جاي گرفت و 

يكي از چهار تيم صعود كننده از اين مسير بود.
با اين نتايج، تيم ملي اميد در قرعه كشي مرحله نهايي 
در سيد چهارم به همراه امارات، بحرين و سوريه قرار 
ــت و اين احتمال وجود دارد كه در مرحله  گرفته اس
گروهي با تيم هاي قدرتمند و صاحب نام آسيا هم گروه 

شود كه مسير سختي خواهد بود.
ــابقات  ــاس نتايج تيم ها در مس اين رده بندي بر اس
ــال آسيا در سال ۲۰۱۸ و مرحله  قهرماني زير ۲۳ س
مقدماتي قهرماني زير ۲۳ سال آسيا در سال ۲۰۱۹ 

به دست آمده كه تيم ملي در سال ۲۰۱۸ نتوانست به 
اين مسابقات صعود كند.

ــد )ميزبان(،  ــدي AFC، تيم هاي تايلن طبق رده بن
ــتان، قطر و ويتنام در سيد يك، تيم هاي كره  ازبكس
جنوبي، عراق، ژاپن و كره شمالي در سيد دو، تيم هاي 

چين، استراليا، عربستان و اردن در سيد سه و تيم هاي 
ــوريه در سيد چهارم قرار  ايران، امارات، بحرين و س
گرفتند. شاگردان كرانچار در صورت بدشانسي، در 
ــتان، ژاپن و استراليا قرار  گروهي متشكل از ازبكس

مي گيرند.

ــدواري كرد تا  ــوان بندرانزلي ابراز امي كاپيتان مل
ــي در اين تيم حاضر  در ادامه بتواند به عنوان مرب
ــد. پژمان نوري كاپيتان تيم ملوان بندرانزلي  باش
ــاره خداحافظي اش با  ــنا، درب در گفت وگو با ايس
پيراهن ملوان بعد از بازي اين تيم برابر آلومينيوم 
ــاق براي من افتاد چون در  اراك گفت: بهترين اتف
ــردم و در كنار اين مردم و در  ملوان خداحافظي ك
استاديومي كه در آن بزرگ شده بودم، توانستم از 
دنياي فوتبال خداحافظي كنم و از اين بابت بسيار 
خوشحالم. من در حال حاضر حدود ۳۹ سال سن 
ــحالم كه مي توانم اين ميدان را  دارم و خيلي خوش
ــان را  در اختيار جوانان بگذارم كه بتوانند خودش
ــان دهند. چون ملوان واقعًا جوانان خوبي دارد  نش
كه در آينده مي توانيم بيشتر از آنها در دنياي فوتبال 
بشنويم. آنها حتي مي توانند به تيم ملي هم برسند 
ــد و مي توانند در  ــتعداد زيادي دارن چون واقعًا اس

فوتبال ايران خودشان را نشان دهند.

او ادامه داد: من بازي برابر شاهين بوشهر در هفته 
بعد را به علت سه كارت بودن از دست داده ام و بازي 
آخر ملوان برابر نود اروميه را هم بازي نمي كنم و در 

اصل بازي برابر آلومينيوم بازي آخر من بود.
كاپيتان تيم ملوان درباره مربيگري در ملوان بعد از 
خداحافظي خاطرنشان كرد: من خيلي به اين كار 
عالقه مندم و دوست دارم اين كار را انجام دهم. االن 
هم همراه تيم ملوان هستم و از تيم جدا نشدم و در 

كنار مازيار زارع و آقاي احمدزاده هستم. اميدوار 
هستيم تا كاري انجام دهيم كه بتوانيم ملوان را به 
جايگاه اصلي خودش يعني ليگ برتر بازگردانيم. 
ــته باشم، دوست دارم در  اگر واقعًا لياقتش را داش
كادر فني ملوان در عرصه فوتبال ادامه دهم. نوري 
افزود: به كساني كه در اين رشته و اين حرفه قدم 
ــان  مي گذارند، بايد بگويم كه قدر لحظات خودش
ــود و از تك  ــون خيلي زود دير مي ش را بدانند چ
ــد و به آن  ــان لذت ببرن ــك ثانيه هاي زندگي ش ت
هدفي كه مي خواهند برسند. اگر با عشق و تالش 
براي هدف شان برنامه ريزي كنند، مطمئنًا به آن 
هدف مي رسند. پژمان نوري در پايان گفت: تشكر 
مي كنم از كساني من را در اين چند سال حمايت 
كردند مخصوصًا مردم انزلي و كساني كه تيم ملوان 
را حمايت كردند. خيلي خوشحالم دوران فوتبالم 
ــردم انزلي  ــردم و در كنار م ــان ب ــوان پاي را در مل

كفش هايم را آويختم.

ورزشي
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