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رييس جمه��وري در حكم��ي ب��ه »محم��ود نيل��ي 
احمدآبادي« رييس دانش��گاه تهران ماموري��ت داد تا 
رياست »هيات ويژه گزارش ملي سيالب ها« با عضويت 
شخصيت هاي علمي مستقل و خبره در تخصص هاي 
مرتبط را به عهده گرفته و ظرف 6 ماه »گزارش ملي« اين 

رخداد را ارايه كند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، در حكم 
حسن روحاني به دكتر محمود نيلي احمدآبادي، رييس 

دانشگاه تهران، آمده است
س��يالب پدي��ده اي طبيع��ي و اجتناب ناپذير اس��ت، 
اما كاهش خس��ارات و بهره مندي از فواي��د مترتب بر 
سيالب، تابع ميزان آمادگي هاي كشور است. تاب آوري 
ايران در مواجهه با حوادث طبيع��ي بايد افزايش يابد، از 
تكرار اشتباهات و كاستي ها جلوگيري شود و ظرفيت 
مديريت سيالب در اين اقليم خشك و نيمه خشك به 
حداكثر برسد. خساراتي كه بر اثر جاري شدن سيالب 
در استان هاي مختلف بر مردم عزيز و شريف ايران وارد 

شده، احساسات و عواطف عمومي را برانگيخته است. 
مردم حق دارند پاسخ هاي علمي، معتبر و دقيق درباره 
ابعاد مختلف اين س��يالب ها، ميزان آمادگي كشور در 
مقابل سيالب، شيوه مديريت بحران، برآورد خسارات و 
شيوه جبران خسارات و اصالحات ضروري براي افزايش 
آمادگي ملي در برابر س��يالب را درياف��ت كنند. بر اين 
اساس به جنابعالي ماموريت مي دهم تا رياست »هيات 

ويژه گزارش ملي سيالب ها« با عضويت شخصيت هاي 
علمي مستقل و خبره در تخصص هاي مرتبط را به شرح 
زير به عهده گرفته و ظرف مدت ش��ش م��اه »گزارش 
ملي« اين رخداد را ارايه كنيد. الزم اس��ت اين گزارش 
كه به اطالع عموم نيز خواهد رس��يد، ش��امل بررسي 

محورهاي زير باشد: 
- علل و عوامل مرتبط با آمادگي و مديريت س��يالب در 
حوزه هاي هواشناسي و اقليم شناختي، محيط زيستي، 

زيرساختي، مديريت منابع آب و سازه هاي آبي
- وضعيت مديريت بحران، امداد و نج��ات، و ارتباطات 

بحران پس از وقوع سيالب
- ابعاد اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، ارتباطي، 

و مديريت ريسك و بيمه سيالب
- اصالحات ساختاري و قانوني براي افزايش تاب آوري و 

توان ملي در مديريت سيالب
»هي��ات ويژه گزارش ملي س��يالب ها« موظف اس��ت 
از ظرفيت هاي اس��تادان، پژوهش��گران، متخصصان و 
صاحب نظران كش��ور – باالخص دانش��گاه ها و مراكز 
علمي مناطق و استان هاي وقوع سيالب – استفاده كند 
و تجارب جهاني در بررسي سيالب و اصالحات معطوف 
به افزايش تاب آوري در مقابل اين پديده را نيز در جريان 
بررس��ي و ارايه گزارش نهايي مورد توجه ويژه قرار دهد. 
كليه دس��تگاه ها و مس��ووالن ذي ربط در سطوح ملي، 
اس��تاني و محلي موظفند با اين هيات همكاري كرده و 

هرگونه اطالعات مورد نياز را فراهم كنند.
- علي اكبر آقا كوچك )عضو هيات علمي دانشگاه تربيت 
مدرس( - حس��ن احمدي )عضو هيات علمي دانشگاه 
تهران( - علي اردالن )عضو هيات علمي دانشگاه علوم 
پزش��كي تهران( - به��رام ثقفيان )عض��و هيات علمي 
دانش��گاه آزاد اس��المي( - هادي خانيكي )عضو هيات 
علمي دانشگاه عالمه طباطبايي( - محمدرضا ذوالفقاري 
)عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 
طوسي( - حسين سراج زاده )عضو هيات علمي دانشگاه 
خوارزمي( - محمود ش��فاعي بجس��تان )عضو هيات 
علمي دانشگاه ش��هيد چمران( - محمدمهدي عزيزي 
)عضو هيات علمي دانش��گاه تهران( - بهلول عليجاني 
)عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي( - محمد فاضلي 
)عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي( - سيد فرشاد 
فاطمي )عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف( - 
سيدمصطفي محقق داماد )عضو هيات علمي دانشگاه 
شهيد بهشتي( - سيدباقر مرتضوي )عضو هيات علمي 
دانشگاه تربيت مدرس( - سعيد مريد )عضو هيات علمي 
دانشگاه تربيت مدرس( - علينقي مشايخي )عضو هيات 
علمي دانشگاه صنعتي شريف( - سيده فاطمه مقيمي 
)عضو اتاق بازرگاني اي��ران( - رضا مكنون )عضو هيات 
علمي دانشگاه صنعتي امير كبير( - شروين ملكي )عضو 
هيات علمي دانشگاه صنعتي ش��ريف( - دكتر مهدي 

هداوند )عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي( 

با حكم رييس جمهوري هيات ويژه گزارش ملي سيالب ها تشكيل شد
حسين حقگو|

تحليلگر اقتصادي|
وزي��ر اقتصاد درنشس��ت اخي��ر ش��وراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي با اش��اره ب��ه اينكه بخش ها و 
دس��تگاه هاي مختلف در حال مطالعه و تهيه بسته اي 
با هدف تحق��ق رونق توليدند از بخ��ش خصوصي نيز 
خواست تا پيش��نهاد هاي خود را با دستگاه ها در ميان 
بگذارد تا آنها را در اين بسته ها بگنجاند. آقاي دژپسند 
همچنين گفته اس��ت براي اينكه اين بسته ها كارساز 
و منس��جم باش��ند بايد در برگيرنده مجموع��ه اي از 
سياست ها و اقدامات اساس��ي بوده و تضامين اجرايي 
داشته باشند و اس��تفاده از تجربيات بخش خصوصي 
مي تواند در تهي��ه برنامه هاي منس��جم و كارآمد به ما 
كمك كند. اين س��خنان در ش��رايطي عنوان مي شود 
كه توليد صنعتي در يكي از دش��وارترين وضعيت هاي 
خود بسر مي برد. مركز آمار در گزارش اخير خود رشد 
9 ماهه سال گذشته صنعت را منفي 7.9 درصد اعالم 
كرد. اين ميزان كاه��ش ارزش اف��زوده تنها با كاهش 
رش��د اين بخش در س��ال هاي 91 و 92 قابل مقايسه 
است. سال هايي كه شاهد رش��د منفي 12.3 درصدي 
در 9 ماهه سال 91 و منفي 7.6 درصدي سه ماهه اول 
س��ال 92 بوديم. پس از آن س��ال ها و با روي كار آمدن 
دولت هاي يازده و دوازدهم، جز سال 94 كه رشد منفي 
5 درصد حاصل كار صنعت بوده است، در سال هاي 93 
و 95 و 96 رش��د صنعت مثبت و ارقام 7.6، 6.6 و 5.2 
درصد را در كارنامه خود ثبت كرده اس��ت.  اينكه رشد 
صنعت بار ديگر و آن هم اينچنين سقوط كرده است را 
طبعا نمي توان كم اهميت و يك روال دانست و سخنان 
وزير اقتصاد و س��اير مس��ووالن در اين باره و ضرورت 
يافتن علل و تدارك راهكاره��اي الزم براي جلوگيري 
از تداوم اين وضعيت را مي ت��وان در اين جهت ارزيابي 
كرد. به خصوص آنكه به اعتقاد كارشناس��ان، س��قوط 
رش��د ارزش افزوده اين بخش همراه با كاهش رش��د 
بخش نفت، مهم ترين عامل كاهش رش��د كل اقتصاد 
در 9 ماهه س��ال 97 به منفي 3.8 درصد بوده اس��ت.  
متاسفانه اما بنظر مي رس��د مهم ترين راهبرد دولت ها 
و از جمله دولت حاض��ر براي بهبود وضعيت بنگاه هاي 
صنعتي و افزايش رش��د اقتصادي همچن��ان اعطاي 
تسهيالت كم بهره بانكي و تامين نقدينگي واحدهاي 
صنعتي است. سياس��ت هاي حمايتي كه حاصلي جز 
»گس��ترش بخش دولتي، رانت جويي، فس��اد مالي و 
ناكارايي در جغرافيايي اقتصادي و توس��عه نامتوازن و 
اتالف منابع مالي دولتي و بانكي« در بر نداش��ته است 
)الگوي راهبردي حمايت از توليد- مركز پژوهش هاي 
مجلس-( . اين در حالي اس��ت كه تش��كل هاي بخش 
خصوصي همواره راه��كار تغيير وضعي��ت كنوني در 
حوزه توليد صنعتي را در گرو بهبود فضاي كسب و كار 
و كاهش زمان و هزينه فعاليت هاي اقتصادي، آرامش 
و ثبات در ب��ازار و مولفه ه��اي اقتص��اد كالن و اصالح 
س��اختارهاي پولي و مالي و بانكي، تحول در مناسبات 

با جهان و كاه��ش دخالت هاي اخت��الل زاي دولت از 
طريق عدم قيمت گ��ذاري و تخصي��ص ارز ارزان براي 
واردات و برخورد دس��توري با بازار يا حضور مس��تقيم 
در بازار براي تامين بخشي از نيازهاي اقتصادي جامعه 
و... ذكر نموده اند.  كاهش سهم توليد صنعتي از حدود 
20 درصد در دو دهه قبل به 15 درصد در س��ال 93 در 
عين كاهش سهم صنايع ساخت محور و كشاورزي پايه 
)غذايي و نس��اجي( به ترتيب از 12درصد و 38 درصد 
به 10.8 درصد و 16.5 درصد و در مقابل افزايش سهم 
صنايع متكي به مواد خام معدن��ي و انرژي پايه صنايع 
از 12.5 درصد در س��ال 83 به 38.5 درصد در س��ال 
93 را مي توان محصول ع��دم به كارگيري توصيه هاي 
فوق دانست. وضعيتي كه س��بب تنزل جايگاه صنعت 
و سرمايه داري صنعتي در كشورمان و اين خود سبب 
اختالل در فرايند توسعه اقتصادي، كاهش قدرت ملي 
و تحميل آثار سوء عديده اقتصادي و اجتماعي داخلي 
ش��ده اس��ت. راهبرد اصولي براي تغيير اين وضعيت 
ناگوار توسعه اي در صنعت و بنگاه هاي صنعتي همان 
است كه بارها بر آنها تاكيد شده اس��ت يعني تعامل و 
ارتباط س��ازمان يافته تجاري، مالي و توليدي با جهان 
كه در غياب آن نمي توان به موضوعات ديگر پرداخت؛ 
اصالح سياس��ت هاي مالياتي و پولي و... كه سبب عدم 
ش��كل گيري افق بلندمدت در بنگاه ه��اي توليدي و 
وجود يك عدم قطعيت بزرگ در مديريت بنگاه ها شده 
اس��ت؛ اصالح سياس��ت هاي ارزي و ثابت نگاه داشتن 
آن مس��تقل از تورم كه نتيجه اي جز غير رقابتي شدن 
كاالي داخلي، قاچاق، رانت، فس��اد و... نداشته است و 
اصالح نظام ناكارآمد بنگاهداري داخلي كه آش��فتگي 
بس��ياري بر آن حاكم اس��ت و انواع و اقسام مالكيت ها 
از جمل��ه بنگاه هاي حاكميتي غيردولت��ي، بنگاه هاي 
عمومي غيردولت��ي، بنگاه ه��اي نظام��ي، بنگاه هاي 
خصوصي، بنگاه هاي تعاوني و بنگاه هاي دولتي در آن 
فعالند وبهبود فرآيند توليد صنعت��ي در بازاري رقابتي 
را به شدت دشوار و بلكه ناممكن نموده اند. راهكارهاي 
فوق به كرات ط��ي س��ال هاي اخير از س��وي فعاالن 
و كارشناس��ان تش��كل هاي بخش خصوص��ي عنوان 
شده اس��ت، اينكه وزير محترم اقتصاد و صنعت و ساير 
مس��ووالن مرتبط با توليد همچنان تزريق منابع مالي 
و تس��هيالت بانكي به بنگاه ها يا تغيير چندين و چند 
باره ساختار متولي امر توسعه صنعتي )وزارت صنعت، 
معدن و تجارت( و تفكيك آن ب��ه دو وزارتخانه، كه اين 
روزها در دستور كار دولت و مجلس است و اقداماتي از 
اين دست را در اولويت كاري خود قرار مي دهند خبر از 
نبود اراده الزم در دولت و فقدان نظريه اقتصادي و غلبه 
نگرش كوتاه مدت در تصميم گيري هاس��ت. متاسفانه 
اين ضعف بزرگ با چند توصيه و كمك بخش خصوصي 
رفع نمي شود و نيازمند اراده سياسي و نظريه مشخص 
اقتص��ادي در دول��ت و اعتم��اد و هم��كاري با بخش 
خصوصي جهت انجام اصالحات ساختاري اقتصادي با 

محوريت توسعه صنعتي در اين فرآيند اصالحي است.

دولت، بخش خصوصي و نزول رشد صنعتي
دولتسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

 دولت، بخش خصوصي 
و نزول رشد صنعتي

وزير اقتصاد درنشس��ت 
اخير شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي 
با اشاره به اينكه بخش ها 
و دستگاه هاي مختلف 
در ح��ال مطالعه و تهيه 
بسته اي با هدف تحقق 
رونق توليدن��د از بخش 
خصوصي نيز خواست تا پيش��نهاد هاي خود را با 
دستگاه ها در ميان بگذارد تا آنها را در اين بسته ها 
بگنجاند. آقاي دژپسند همچنين گفته است براي 
اينكه اين بسته ها كارساز و منس��جم باشند بايد 
در برگيرنده مجموعه اي از سياس��ت ها و اقدامات 
اساس��ي بوده و تضامين اجرايي داش��ته باشند و 
اس��تفاده از تجربيات بخش خصوصي مي تواند در 
تهيه برنامه هاي منسجم و كارآمد به ما كمك كند. 

اين سخنان در شرايطي عنوان مي شود كه ...

حسين حقگو

 صفحه12  

اقتصاد اجتماعي

تيغ دو لبه سيل براي 
محيط زيست خوزستان

ريحانه جاويدي|
خوزس��تان كه تا پيش از اين نامش به گرد و غبار 
و ريزگردها گره خ��ورده بود حاال نامش با س��يل 
و تبعات آن بر س��ر زبان هاس��ت. محيط زيس��ت 
خوزستان آرام و قرار ندارد،  زماني آسمانش از پديده 
ريزگردها غبارآلود بود و آب ش��رب مردم آغشته 
به ذرات خاك ناش��ي از آن مي ش��د و حاال هم كه 
تاالب ها پرآب شده و منشا داخلي ريزگردها زير آب 

رفته، باز هم نگراني هاي تازه اي از ...

انرژي

معناي نوسان اخير نفت خام 
براي ايران

 نادي صبوري|
قيمت نفت روز سه ش��نبه به روند كاهش��ي كه 
روز دوش��نبه آغاز كرده بود ادامه داد. تحليلگران 
اين كاهش را واكنش ب��ازار به اظهارات دوپهلوي 
وزير انرژي روس��يه در مورد جنگ در بازار نفت با 
امريكا بر س��ر س��هم بازار قلمداد كرده اند. آقاي 
س��يلوانوف گفته است كه روس��يه ممكن است 
براي حفظ س��هم دس��ت به افزايش توليد خود 
بزند. همزمان با اي��ن اتفاق خبري ني��ز در مورد 
عملكرد مش��تريان نفت��ي ايران ح��دود 2 هفته 
پيش از به سر رس��يدن موعد معافيت ها منتشر 
شده كه به ابهام بر بازار نفت خام دامن زده است. 
 وضعيت اخير ه��م از اي��ران تاثير گرفت��ه و هم 
بر درآمد نفت��ي ايران اثر مي گ��ذارد.  ديروز بهاي 
معامالت آتي نفت برنت 8 س��نت يا 0.13 درصد 
نسبت به قيمت نهايي روز دوشنبه كاهش يافت و 

به 71 دالر در هر بشكه رسيد.
7

با حكم رييس جمهوري تشكيل شد سازمان برنامه و بودجه و مركز پژوهش هاي 
مجلس در دو گزارش جداگانه خواستار شدند

 هيات ويژه
 گزارش ملي سيالب ها

تع�ادل| دي��روز دو نه��اد حكومت��ي در دو گزارش 
جداگانه به بررسي آس��يب هاي توليد و توزيع يارانه در 
كشور پردختند. سال 1398 كه س��ال »رونق توليد« 
نام گرفته، اولين و فوري ترين گام اصالح سياست هاي 
توليد است. در اين راستا آنچه مد نظر است استفاده از 
منابع پنهاني است كه هم مانع رقابت در توليد مي شود و 
هم آنكه بهره وري در توليد و خدمات را پايين مي آورد. 
890 هزار ميليارد تومان،  يارانه اي اس��ت كه بطور پيدا 
و پنهان در اقتصاد كش��ور هزينه مي ش��ود. اين مبلغ 

معادل بودجه دو سال دولت اس��ت. اين گزارشي است 
كه س��ازمان برنامه و بودجه در بررسي هاي خود آورده 
و راه هاي اصالح آن را هم توضيح داده اس��ت. از سوي 
ديگر،  اصالح سياست هاي غلط در حمايت از توليد هم 
گزارشي است كه مركز پژوهش هاي مجلس در شوراي 
گفت وگوي بخش خصوصي با دولت ارايه داده اس��ت. 
17 گام فوري اصالح سياس��ت ها در حمايت از توليد، 
توصيه هايي است كه بازوي پژوهشي مجلس پيشنهاد 
صفحات 3 و 14 كرده است.  

اصالح فوري 
سياست هاي 
توليد و يارانه

گزارش

جمعي��ت ه��الل احم��ر اع��الم كرد: س��يل 
محموله ه��اي ام��دادي جمعيت ه��اي ملي و 
دولت ها براي كمك به سيل  زدگان و ياري مردم 
سيل  زده با هماهنگي ها و اقدامات معاونت امور 
بين الملل و حقوق بشردوستانه هالل احمر، وارد 
كشور خواهد شد. بر اس��اس اعالم روز گذشته 
جمعيت ه��الل احمر، محوله ه��اي امدادي و 
كمك ه��اي نقدي جمعيت ه��اي ملي صليب 
س��رخ و هالل احم��ر و همچني��ن دولت ها به 
كشور وارد خواهد ش��د. بيمارستان جمعيت 
هالل احمر در لبنان اخي��را اقدام به جمع آوري 
كمك هاي مردمي و كم��ك كاركنان درماني 
ش��اغل در اين بيمارس��تان براي سيل زدگان 
كش��ورمان كرده و اع��الم كرده اس��ت كه 25 
هزار دالر از محل كمك هاي مردمي و از سوي 
پرسنل درماني شاغل در اين بيمارستان براي 
كمك به سيل زدگان كشور تامين شده است. به 
عالوه محموله بشردوستانه جمعيت هالل احمر 
امارات متحده عربي روزسه   شنبه 27 فروردين 
وارد فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( شده 
اس��ت. اين محموله ب��ه وزن 80 تن و ش��امل 
2500 بس��ته مواد غذاي��ي و همچنين 292 
دس��تگاه چادر براي توزيع در مناطق سيل زده 
است. بر اس��اس اين گزارش محموله امدادي- 
زيس��تي بخش خدم��ات نجات آتش نش��اني 
جمهوري چك نيز ش��امل چادر، پتو، كيس��ه 
خواب، ژنراتور برق، ل��وازم تثبيت كننده براي 
ژنراتور ب��رق، پمپ لج��ن الكتريك��ي و پالت 
چوبي، چهار ش��نبه 28 فروردين وارد فرودگاه 
بين المللي ام��ام خميني )ره( مي ش��ود. مقرر 
ش��ده اس��ت تا محموله بشردوس��تانه دولت 
هندوس��تان ني��ز 28 فروردي��ن وارد فرودگاه 
بين المللي ام��ام خميني )ره( ش��ود. محموله 
امدادي بشردوس��تانه دولت گرجستان شامل 
130 ع��دد برانكارد، 50 عدد تش��ك برانكارد، 
130 عدد پتو، 50 عدد كيسه خواب، 300 عدد 
كانتينر آب و 200 عدد سيس��تم تصفيه آب، 
بعدازظهر دو ش��نبه 26 فروردي��ن براي توزيع 
در مناطق سيل زده كشور، وارد مرز نردوز شده 
است. همچنين 7 فروند هواپيماي دولت عمان 
ش��امل محموله امدادي اين كشور چهارشنبه 
بين الملل��ي  ف��رودگاه  وارد  فروردي��ن   21
امام خميني )ره( ش��ده اس��ت. اين محموله به 
وزن تقريبي 100 تن ش��امل اقالم زيس��تي، 
خوراكي و ام��دادي از قبيل برن��ج، آرد، خرما، 
عدس، شكر، روغن، چاي، شير خشك، چادر 4 
در 6 متر، پتو، بالشت، مالفه و 10 دستگاه قايق 

براي توزيع در مناطق سيل زده است.

كمك هاي خارجي براي 
سيل زدگان وارد ايران مي شود

جهان

خسارت صدها ميليون يورويي 
آتش به كليساي تاريخي
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 حذف چهار صفر از  پول ملي 
در دستور كار دولت قرار گرفت
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سالم عليکم 
اعتماد گرانق�در مقام معظم رهبری ) مدظل�ه العالی ( و انتصاب جنابعالی به عنوان توليت آس�تان 
مقدس هش�تمين ش�مس فروزان منظوم�ه ی امام�ت و واليت ، حض�رت علی ابن موس�ی الرضا 
عليه الس�الم ، نش�ان از صالحيت های  علمی، اخالقی، امانتداری و  مديريتی ت�وأم با واليتمداری 

جنابعالی دارد .
افتخار خدمت رسانی به زائران و مجاوران بويژه ضعيفان و نيازمندان بطور قطع ذخيره  ارزشمندی 
است که به فضل الهی ياری بخش جنابعالی در انجام موفق مسئوليت خطيری که برعهده گرفته ايد 

خواهد بود .
اينجانب ضمن عرض تبريک، توفيق بهره مندی از انوار مقدس�ه ی آن مضجع روحانی را برايتان از 

درگاه ايزد منان مسألت می نمايم.

حضرت حجت االسالم والمسلمين 
جناب آقای حاج شيخ احمد مروی

محمد  مخبر
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(



روي موج خبر

  تقريظ رهب�ر انقالب بر كتاب »در كمين گل 
سرخ« منتشر شد

تقريظ رهبر معظم انقاب اس��امي ب��ر كتاب »در 
كمين گل سرخ« ديروزدر آستانه  روز ارتش در مراسم 
هشتمين پاسداشت ادبيات جهاد و مقاومت در گلزار 

شهداي بهشت زهرا)س( رونمايي شد.
به گزارش دفتر حفظ و نش��ر آث��ار حضرت آيت اهلل 
العظمي خامنه اي، متن تقريظ رهبر انقاب اسامي 
بر اين كتاب - كه روايتي از زندگي شهيد سپهبد علي 
صياد شيرازي و به قلم آقاي محسن مومني است- 
بدين شرح اس��ت: »اين نمونه جالب و بي سابقه اي 
اس��ت از گزارش جنگ در ضمن داس��تان شيرين 
زندگي يكي از شخصيت هاي آن. آن را يكسره مطالعه 
كردم )تا 84/6/7( زيبا و هنرمندانه نوشته شده است. 
با بسياري از حوادث آن كامًا آشنايم. البته بسياري 
ديگر از حوادث آن دوران و نيز مطالب بسياري از آنچه 
مربوط به اين شهيد عزيز است ناگفته مانده است و اين 
طبيعي است. البته برجستگي هاي شخصيت شهيد 
صياد شيرازي را در نوشته و كتاب به درستي نمي توان 
نشان داد او حقاً نمونه اي از يك ارتشي مومن و شجاع و 

فداكار بود. رحمت خدا بر او.«

  تصوي�ب كليات طرح اق�دام مقابله به مثل 
با امريكا در مجلس-خانه ملت|

نمايندگان مجلس كليات ط��رح اقدام متقابل در 
 برابر اعام سپاه به عنوان سازمان تروريستي توسط 
اياالت متحده امريكا را تصويب كردند. در جلس��ه 
علني نوبت عصر ديروز كليات طرح اقدام مقابله به 
مثل با امريكا ب��ا ۲۰4 راي موافق، ۲ راي مخالف و 
بدون راي ممتنع از مجموع ۲۵6 نماينده حاضر در 
مجلس شوراي اسامي تصويب شد.كمال دهقاني 
نايب رييس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس در دفاع از اين طرح گفت: ما در اين 
طرح از ابزار الزم براي مقابله به مثل استفاده كرده ايم؛ 

طرحي كه كامًا جنبه عملياتي دارد.

  يكي از عوامل شهادت محمدحسين حداديان 
دستگير شد-صداوسيما|

سازمان اطاعات سپاه در اطاعيه اي از دستگيري 
يكي از عوامل شهادت بسيجي شهيد محمدحسين 
حدادي��ان، از ش��هداي غائله زمس��تان ۹6 خيابان 
پاسداران تهران خبر داد. سازمان اطاعات سپاه اعام 
كرد، يكي از عوامل ش��هادت شهيد محمدحسين 
حدادي��ان، از ش��هداي غائله زمس��تان ۹6 خيابان 
پاس��داران تهران دستگير شد. اين فرد كه از عناصر 
اصلي و موثر فرقه اي ضاله است، در مناطق حاشيه اي 
كرج شناسايي و دستگير شد.وي از اول اسفند سال 
۱۳۹6 و پس از به ش��هادت رساندن بسيجي شهيد 
محمدحسين حداديان و مصدوم كردن تعدادي از 

افراد حاضر در منطقه، متواري بود.

  واكنش ضرغامي به ممانعت از حضورش در 
جلسات شوراي انقالب فرهنگي-تعادل|

در شرايطي كه دليل ممنوعيت حضور ضرغامي در 
جلسات شوراي انقاب فرهنگي توصيه برخي افراد 
بلندپايه در خارج از دولت عنوان شده بود؛ عزت اهلل 
ضرغامي در واكنش به موضوع ممانعت از حضورش 
در جلسات شوراهاي عالي انقاب فرهنگي و فضاي 
مجازي گفت: فيلترينگ نوظهور رييس جمهور راه 
به جايي نخواهد برد.عزت اهلل ضرغامي عضو شوراي 
عالي انقاب فرهنگي در توييتي نوش��ت: ممانعت 
غيرقانوني رييس جمهور از حضور من در جلس��ات 
ش��وراي عالي انقاب فرهنگي و فضاي مجازي، در 
برابر ده ها اقدام غيرقانوني مهم تر ايشان در سطح ملي 

خيلي مهم نيست.

  اعتراض ايران و ۷ عضو ديگر سازمان ملل به 
اقدامات يكجانبه امريكا-مهر|

ايران، روسيه، چين، سوريه، ونزوئا، كوبا، بوليوي و 
زيمبابوه با امضاي بيانيه اي مشترك و قرائت آن در 
سازمان ملل به اقدامات يكجانبه امريكا اعتراض كردند.
در اين بيانيه كه از سوي »الكساندر پانكين« معاون 
وزير خارجه روسيه در مجمع ش��وراي اقتصادي-
اجتماعي سازمان ملل متحد درباره توسعه مالي قرائت 
شد، پانكين در اين رابطه گفت: مي خواهيم نگراني 
ش��ديد خود را از اينكه برخي از كشورها به خصوص 
امريكا، از اقدامات يك جانبه و غيرقانوني براي ايجاد 
محدوديت هاي اقتصادي عليه بسياري از كشورها 
استفاده مي كنند، اعام كنيم. چنين اقداماتي با برنامه 
توس��عه پايدار جامعه جهاني تا سال ۲۰۳۰، حقوق 
بين الملل و منشور سازمان ملل متحد در تضاد است.

 دس�تگيري اعض�اي يك تيم تروريس�تي 
در زاهدان- پايگاه خبري پليس|

فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان اعام 
كرد كه اعضاي يك تيم تروريستي كه عامان اصلي 
شهادت مامور خدوم پليس راهورشهرستان زاهدان 

بودند، در عمليات ضربتي پليس دستگير شدند.
سردار محمد قنبري درباره جزييات اين خبر گفت: 
در پي ترور و شهادت مظلومانه يكي از افسران خدوم 
پليس راهور شهرستان زاهدان به نام سرهنگ دوم 
شهيد »غامحسن جام دوست« در هجدهم دي ماه 
سال گذشته در خيابان سعدي زاهدان، موضوع به 

صورت ويژه در دستور كار پليس استان قرار گرفت.
وي افزود: پليس با انجام تحقيقات و رصد اطاعاتي 
مستمر، توانست به سرنخ هايي از فعاليت هاي اعضاي 
يك گروهك تروريستي دست پيدا كند. اين مقام ارشد 
انتظامي ادامه داد: اعضاي اين گروهك با اقدامات و 
فعاليت گسترده در فضاي مجازي با برعهده داشتن 
مديريت چند گروه و كانال هدفمند با برنامه ريزي به 
هواداري و جذب نيرو براي گروهك هاي تروريستي 
و تكفيري اقدام مي كردند.فرمانده انتظامي سيستان 
و بلوچستان گفت: در ادامه با چند ماه تاش مداوم و 
اقدامات پيچيده فني و اطاعاتي سرانجام مخفيگاه 
اين عناصر در دو نقطه از استان شناسايي و با اشراف 
دقيق اطاعات��ي در يك اق��دام عملياتي ضربتي و 

غافلگيرانه دستگير شدند.

ايران2

وزير خارجه در جريان ديدار با بشار اسد مطرح كرد

اعضاي آستانه بايد به تعهدات شان پايبند باشند
ايران|

در فاصله ۱۰ روز مانده تا موعد نهايي برگزاري نشست آستانه 
درباره سوريه، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران به 
اين كشور سفر كرد تا ضمن هماهنگي با دولتمردان سوري 
چشم اندازي از مهم ترين موضوعات مطروحه در اين نشست 

نيز به مقامات سوري ارايه كند. 
ظريف قب��ل و بعد از حضور در س��وريه در گفت وگوهايي 
رسانه اي هدف از اين سفر را »هماهنگي مواضع در مهم ترين 
موضوعات منطقه اي و بين المللي با هدف كمك به تعميق و 
تحكيم صلح و ثبات منطقه اي« عنوان كرد؛ هماهنگي هايي 
كه به اعتقاد ظريف بعد از ماجراجويي هاي اخير امريكا در 
منطقه به نظر ضروري مي رسند تا از دل توسعه مراودات 
ارتباطي كش��ورهاي منطقه امكان تنش زايي منطقه اي 
كاهش پيدا كند..وزير خارجه كش��ورمان كه قبل از ظهر 
ديروز راهي جلسه ديدار با رييس جمهوري سوريه شده بود، 
بعد از ديدار دو جانبه با اسد به خبرنگاران گفت كه با توجه 
به تحوالت منطقه »مخصوصا سياس��ت هاي خصمانه« 
امريكا بعد از »شكست هاي پي در پي ميداني و شكست هاي 
سياسي« امريكا و رژيم صهيونيستي »در منطقه و در جهان« 
اكنون الزم است كه همه تاش ها در منطقه براي »پيگيري 
پيروزي هاي ميداني، هماهنگي سياست هاي كشورهاي 
منطقه و نيز طراحي براي پيش��برد برنامه گفت وگوها در 
سوريه« براي رسيدن به يك راه حل سياسي انجام شود. در 
كنار اين مباحث، ظريف گريزي هم به تاش هاي جديد 
ترامپ براي حاشيه س��ازي در منطقه اشاره كرد و با اشاره 
به اقدام اخي��ر ترامپ در الحاق بلندي هاي جوالن به رژيم 
اشغالگر قدس از ضرورت هماهنگي كشورهاي منطقه اي در 
اين زمينه سخن گفت. وزير امور خارجه كشورمان در تشريح 
سياست هاي امريكا و رژيم اشغالگر قدس و اقدامات به گفته 
او »غيرقانوني« دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده 
به »اعام پذيرش الحاق غيرقانوني و بلندي هاي جوالن« 
به خاك اسراييل، اعام پايتختي بيت المقدس اشاره كرد و 
همچنين اعام سپاه پاسداران انقاب اسامي به عنوان يك 
گروه تروريستي از سوي دولت امريكا را يك اقدام »بسيار 
ابلهانه، غيرقانوني و بي سابقه« خواند. گفتني است ظريف در 
سفر خود به دمشق به جز بشار اسد با نخست وزير و وزير امور 
خارجه و رييس مجلس سوريه نيز ديدار كرد؛ ديدارهايي 
كه با پايان گرفتن آنها ظريف راهي تركيه خواهد شد تا در 
جريان گفت وگو با مقامات بلندپايه تركيه هماهنگي هاي 

الزم را براي نشستآستانه انجام دهد. .

 ظريف با بشار اسد ديدار كرد
مهم ترين ديدار ظريف در جريان سفر به سوريه بدون ترديد 

ديدار او با بشار اسد رييس جمهوري سوريه است؛ ديداري كه 
با توجه به برخي حواشي كه در اثر ناهماهنگي ها در جريان 
سفر اخير اسد در تهران ايجاد شده بود بازتاب هاي وسيعي 
 در رسانه هاي گروهي به وجود آورد. ناهماهنگي هايي كه 
در نهايت منجر به اس��تعفاي چند ساعته ظريف از پست 
وزارت خارجه كشورمان شد .استعفايي كه بافاصله از سوي 
رييس جمهوري رد شد تا تير حاشيه سازان براي جدايي 

ظريف از حوزه ديپلماسي به سنگ بخورد. 
به گزارش اداره كل اطاع رساني و امور سخنگويي وزارت 
امور خارجه، ب��ا عبور از اين فراز و نش��يب »محمد جواد 
ظريف« كه به سوريه سفر كرده است، پيش از ظهر ديروز 
با بشار اسد رييس جمهوري سوريه ديدار و گفت وگو كرد. 
بررس��ي ابعاد مختلف روابط دوجانبه، مهم ترين مسائل 
منطقه اي، بررس��ي آخرين تحوالت ابتكار آستانه و روند 
سياسي حل بحران در سوريه، پيگيري توافقات سفر معاون 
اول رييس جمهوري اسامي ايران به سوريه از محورهاي 

اصلي گفت گو در اين ديدار بود.
وزير امور خارجه در صدر هياتي و براي سفري دو روزه عازم 
دمشق شده اس��ت، در بدو ورود به اين كشور تاش براي 
پيگيري پيروزي هاي ميداني، هماهنگي سياس��ت هاي 
كش��ورهاي منطقه و همينطور طراحي براي پيش��برد 
گفت وگوها به منظور رسيدن به راه حل سياسي در سوريه 
را از اهداف اين سفر ذكر كرد.محمد جواد ظريف وزير امور 
خارجه كه در صدر هياتي به دمشق سفر كرده است از سوي 
فيصل مقداد قائم مقام وزير خارجه سوريه مورد استقبال 
قرار گرفت. ظريف و همراهان با حضور در زينبيه دمشق 

بارگاه حضرت زينب سام اهلل عليها را زيارت كردند.
 

 در مورد ادلب نگراني جدي داريم
محمدج��واد ظريف، پس از ديدار ب��ا وليد معلم، همتاي 
سوريه اي خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در 
مورد وضعيت ادلب خاطرنشان كرد: ما در مورد وضعيت 
ادلب نگراني جدي داريم و حتمًا ايران، تركيه و روسيه بايد 

به تعهدات خود در مورد اين موضوع عمل كنند.
وزير امور خارجه كشورمان، با بيان اينكه يكي از اين تعهدات 
خلع ساح گروه هاي تروريس��تي در اين منطقه و خارج 
كردن آنها از ادلب اس��ت، تصريح كرد: گروه تروريس��تي 
النصره براي م��ردم ادلب و مردم نقاط اطراف اين منطقه، 
يك تهديد جدي است و ما كشورهاي عضو آستانه موظف 
هستيم كه به تعهدات خود در اين زمينه عمل كنيم و من 

در سفر به تركيه اين موضوع را دنبال مي كنم.
اين ديپلمات ارشد كش��ورمان، با بيان اينكه در مورد 
همكاري ه��اي اقتصادي، گفت وگوه��اي خوبي بين 

مقامات دو كشور ايران و سوريه انجام شده و تصميمات 
خوبي براي گسترش همكاري هاي اقتصادي دو كشور 
در حوزه هاي دولتي و خصوصي اتخاذ شده است، اظهار 
كرد: در مورد بحث ترانزيت بين ايران، سوريه و عراق نيز 
بحث هاي خوبي در جريان سفر آقاي روحاني به عراق و 
همچنين سفر آقاي عادل عبدالمهدي به ايران صورت 
گرفت و ما اميدواريم اين اقدامات در جهت ايجاد صلح و 
امنيت در منطقه و منافع مردم منطقه به خصوص ايران، 

سوريه و عراق باشد.
ظريف در پاسخ به س��وال يك خبرنگار درباره ديدار وي 

با بشار اس��د نيز گفت: گفت وگوي خيلي خوبي با جناب 
رييس جمهور اسد داش��تيم. درباره مسائل منطقه اي و 
همچنين چگونگي ادامه پيش بردن مذاكرات در روند صلح 
آستانه و همكاري دوجانبه ميان ايران و سوريه گفت وگو 
كرديم؛ ما هميشه در كنار مردم سوريه بوده ايم و به همكاري 
با دولت و مردم سوريه ادامه مي دهيم تا شرايط اقتصادي 
را در اينجا )سوريه( و ايران بهبود ببخشيم و فكر مي كنم 
از طريق همكاري شرايط زندگي را براي هر دو ملت ارتقا 
ببخشيم.وي افزود: ما همچنين بايد باهم در سطوح مختلف 
بين المللي در روند صلح آستانه همكاري كنيم و همچنين 

درباره پيش برد ش��رايط و حل وفصل سياسي در سوريه 
مذاكره خواهيم كرد.ظريف در ادامه گفت: من همچنين 
با همتاي خ��ود، وليد معلم درباره اينك��ه چطور بتوانيم 
در روند آستانه پروس��ه سياسي را پيش ببريم و اينكه در 
كميته قانوني مذاكرات صلح آستانه چه اتفاقي بايد بيافتد، 
گفت وگوي بسيار خوبي داش��تيم. بنابراين به كار كردن 
روي اين مساله هم با سوريه و هم با شركاي ديگر خود در 
روسيه و تركيه كه گروه آستانه را با ما تشكيل مي دهند و 
هم با ديگران اميدوارم تا شرايط مردم سوريه و صلح و امنيت 

خاورميانه احيا شود.

كليات طرح اقدام مقابله به مثل با امريكا در مجلس تصويب شد

عكس العمل قاطع مجلس 
نمايندگان مجلس دهم كليات طرح اقدام متقابل در 
برابر اعام س��پاه به عنوان سازمان تروريستي توسط 
اي��االت متحده امري��كا را تصويب كردند. در جلس��ه 
علن��ي نوبت عصر ديروز كليات ط��رح اقدام مقابله به 
مثل با امريكا با ۲۰4 راي موافق، ۲ راي مخالف و بدون 
راي ممتنع از مجموع ۲۰6 نماينده حاضر در مجلس 
شوراي اسامي تصويب شد. كمال دهقاني نايب رييس 
كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس 
شوراي اس��امي در دفاع از اين طرح گفت: ما در اين 
طرح از ابزار الزم براي مقابله به مثل استفاده كرده ايم؛ 
طرحي كه كامًا جنبه عملياتي دارد. در بررسي كليات 
اين طرح حاجي دليگاني، صباغيان و موسوي الرگاني 
به عنوان نمايندگان مخالف كليات و قوامي، پوربافراني 
و اميرآبادي ب��ه عنوان نماين��دگان موافق كليات به 

اظهارنظر پرداختند. علي الريجاني رييس مجلس دهم 
گفت كه جزييات اين طرح در جلسه بعدي مجلس مورد 
بررسي قرار مي گيرد. از سوي ديگر جمعي از نمايندگان 
در جريان بررسي طرح اقدام متقابل در برابر اعام سپاه 
به عنوان سازمان تروريستي توسط امريكا تذكراتي را 
مطرح كردند. تذكراتي كه در هر كدام از آنها از زاويه اي 
خاص به موضوع اشاره شده بود.  به گزارش ايسنا، سيد 
كاظم دلخوش در اخطاري مستند به اصل ۱۱۰، ۱۵۰ و 
۱۵۲ قانون اساسي اين طرح دو فوريتي را ناقص دانست 
و گفت: در اين طرح فقط بعد نظامي پيش بيني شده 

در حالي كه اختيارات سپاه فراتر از اين حرف هاست.
شهاب نادري نماينده پاوه نيز در تذكري گفت: مجلس 
عكس العمل خوبي نسبت به اقدام امريكا نشان داد و اين 
طرح هم طرح خوبي است اما كافي نيست و متناسب و 

متناظر نيست. اين صرفًا مجموعه توصيه هاي اخاقي 
اس��ت كه ضمانت اجرايي ن��دارد. محمدعلي وكيلي 
عضو هيات رييسه مجلس نيز در واكنش به اظهارات 
موس��وي الرگاني گف��ت: آقاي موس��وي الرگاني در 
صحبت هايش مجلس را متهم به خيانت كرد و گفت كه 
مجلس خائن به خون شهدا بوده است. مجلس بايد چه 

كار مي كرد كه در مقياس شما انقابي نام مي گرفت؟
وي يادآور ش��د: براي اثبات انقابي گ��ري خود نبايد 
نهاد انقابي مثل مجلس را زير س��وال ببريم و آن را به 
 خيانت متهم كنيم. اين خواست امريكا است مجلس 
پيش قراول اقدام متقابل علي��ه امريكا بوده و اگر الزم 

باشد سينه ما در برابر دشمن سپر خواهد شد.
اين نماينده مجلس ادام��ه داد: نمايندگان يا فرزند يا 
برادر ش��هيد يا جانباز يا داراي س��وابق غير قابل انكار 

هس��تند. نبايد در يك ش��و جايگاه مجلس را متزلزل 
كنيم. مجلس با افتخار پشت اين طرح انقابي است و 
حاضر است جانش را براي استقال مملكت در طبق 

اخاص بگذارد.

 حمايت از اقدام متقابل
مهرداد الهوتي نماينده لنگرود نيز در اخطاري مستند 
به اصل ۱۵۰ قانون اساسي گفت: سپاه پاسداران نقش 
نگهباني از انقاب و دس��تاوردهاي انقاب را دارد و از 
نيروهاي نظامي قدرتمند دنياست. سردار سليماني هم 
از فرماندهان سپاه اسام است كه داعش را ريشه كن 
كرده اما در اين صف س��پاه به يكي از اركان حاكميتي 
دفاعي محدود شده است. حميدرضا حاجي بابايي نيز 
در تذكري ضمن قدرداني از س��ه فراكسيون سياسي 
مجلس ب��راي حمايت از ط��رح اق��دام متقابل عليه 
امريكا گفت: پيام اي��ن مصوبه پيام وحدت ملت ايران 
و جناح هاي سياسي اس��ت ما بايد از همه جناح هاي 
سياس��ي قدرداني كنيم كه وارد ميدان ش��دند. ملت 
ايران هم بداند اين آخرين مصوبه مجلس نخواهد بود 

و ما مطابق اقداماتي كه امريكا داشته اقدامات ديگري 
را انج��ام خواهيم داد.نادر قاضي پ��ور نيز در اخطاري 
مستند به اصل ۵7 قانون اساسي گفت: در مواد زيادي 
از اين طرح دولت مخاطب قرار گرفته در حالي كه كليت 
حاكميت يعني مجلس و قوه قضاييه نيز بايد مورد توجه 
قرار بگيرند. مصطفي كواكبيان نيز در تذكري مستند 
به ماده ۱6۰ آيين نامه داخلي مجلس گفت: طرح هاي 
فوريتي اگر يك شوري باشند بايد بعد از رسيدگي به 
كليات وارد جزييات طرح شويم. وي همچنين با بيان 
اينكه اصاح طلبان و اصولگرايان و مستقلين مجلس 
به دنبال اين طرح بوده و از سپاه حمايت كردند گفت: 
الزم است سپاه هم از اين جريانات حمايت كند. بحث 
ما بحث وحدت و اتحاد است اما برخي اين اتحاد را به هم 
مي زنند. ما در طول سه سال گذشته 4 قانون بيشتر در 
كنگره نديديم اما در مجلس ۹ قانون عليه امريكا وضع 
كرديم لذا مجلس و كميسيون امنيت را تضعيف نكنيد. 
بعد از اين اظهارنظرها در نهايت مجلس با راي قاطع به 
اين طرح راي مثبت داد تا ايران رس��ما اقدام متقابل را 
در مواجهه با حاشيه سازي هاي امريكا انجام داده باشد. 

حمايت ها سرمايه اي بزرگ 
براي سپاه است

تروريست ناميدن سپاه نشان 
از ناكارآمدي حقه تحريم است

 رونق توليد تنها در حد شعار 
و بحث هاي تبليغاتي نباشد

 FATF نبايد فعاليت مرتبط با 
را در قالب روابط با امريكا ديد

ضرورت تامين زير ساخت ها 
براي بازگشت به زندگي
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چهره ها

فرمانده كل س��پاه تاكيد 
ك��رد: در ش��رايطي ك��ه 
دش��مني هاي دش��من، 
نفس ه��اي آخر خ��ود را 
مي زند، س��پاه پاسداران، 
اين درك عميق و نوع نگاه 
و حمايت ها را سرمايه اي 
بزرگ براي خود مي داند.به گزارش س��پاه نيوز، در 
پي حمايت هاي گسترده و قاطعانه مردم، مسووالن 
كش��وري و لش��كري، ش��خصيت هاي حوزوي و 
دانشگاهي و نيز احزاب و جريان هاي مختلف سياسي 
از سپاه و محكوميت شديد اقدام احمقانه و غيرقانوني 
 امريكايي ها در ق��رار دادن نام اين نه��اد انقابي و 
ضد تروريسم در فهرست سازمان هاي تروريستي، 
سرلشكر محمدعلي جعفري فرمانده در نامه هاي 
جداگانه اي از آنان قدرداني كرد.فرمانده كل سپاه در 
اين نامه آورده: »همان گونه كه مستحضريد؛ اقدام 
احمقانه و غيرقانوني رييس جمهور ماجراجوي رژيم 
اياالت متحده امريكا و اطرافيان افراطي وي در قرار 
دادن سپاه در زمره سازمان هاي تروريستي جهان، 
محصول كين��ه و عصبانيت آنان از شكس��ت هاي 
زنجيره اي اين نظام فرعون��ي در منطقه و دريافت 
ضربات مهلكي اس��ت كه از ملت اي��ران و اين نهاد 
مردمي، انقابي، پيشتاز و موفق در مبارزه با تروريسم 

متحمل شده اند.«
س��ردار جعف��ري در ادام��ه تاكيد ك��رد: »در اين 
رهگ��ذر برخود وظيف��ه مي دانم از اب��راز محبت و 
حمايت جنابعالي در محكوميت تصميم شيطاني 

امريكايي ها، قدرداني و سپاسگزاري مي كنم.«

 وزي��ر دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح گفت: قرار 
دادن نام س��پاه در ليست 
تروريستي از سوي امريكا 
نش��ان از ناكارآمد ش��دن 
حقه تحريم ايران از سوي 
امريكاست.به گزارش ايرنا، 
امير س��رتيپ »امير حاتمي« در جلسه علني ديروز 
مجل��س موافقت دولت را با كليات ط��رح دو فوريتي 
»اقدام متقابل در برابر اعام س��پاه پاسداران انقاب 
اسامي به عنوان س��ازمان تروريستي توسط اياالت 

متحده امريكا« را اعام كرد.
وي اظهارداشت: اهتمام يكپارچه، هوشمندانه و بهنگام 
مجلس شوراي اسامي در پاسداري از حقوق مسلم 
كشور و سپاه پاسداران و همچنين رويكرد تضميني 
و گفتماني شفاف و قاطع براي صيانت از امنيت ملي 
و دفاع همه جانب��ه و كارآمد در برابر سياس��ت هاي 
خصمانه، بي ثبات ساز و مداخله گرايانه دولت مستكبر 
امريكا و شبكه هاي تروريس��تي تحت حمايت آن و 
طراحي پيش نويس قانون اقدام متقابل در برابر اعام 
سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروريستي تجلي اراده 
ملي و مردمي در صيانت از جايگاه انقابي سپاه از يك 
سو و اقدام مش��روع و دفاعي است كه اين اقدام را ارج 
مي نهيم.وي از تقويت و رفع ابهامات بودجه دفاعي در 
قانون بودجه سال ۹8 تشكر كرد و گفت: توطئه هاي 
امريكا ش��يطان بزرگ در 4۰ سال بزرگ، استقال و 
تماميت ارضي نظام و انقاب اس��امي همواره وجود 
داشته است اما همواره حركت و پيروزي قاطع با فضل 

و نصرت خداوند با ملت بزرگ ايران بوده است.

ريي��س مجلس ش��وراي 
اسامي، گفت: حذف سود 
مركب به نفع توليد كشور و 
بانك هاست، چرا كه بانك ها 
معوقات فراوان��ي دارند كه 
اگر پرداخ��ت اين معوقات 
تسهيل شود، س��رمايه در 
گردش بانك ه��ا افزايش يافت��ه و باري ك��ه بر دوش 

توليدكنندگان بوده كاهش مي يابد.
 رييس مجلس ش��وراي اس��امي عصر روز دوش��نبه
۲6 فروردي��ن با وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، 
معدن و تجارت، جهاد كش��اورزي، تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي و راه و شهرس��ازي، رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه، رييس كل بانك مركزي و روساي كميسيون هاي 
تخصصي مجلس درخصوص راه حل هاي بهينه رونق 
توليد برگزار شد. الريجاني پس از پايان اين نشست در 
جمع خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرح شده در اين 
جلسه گفت: محور نشست امروز پيرامون رونق توليد بود 
كه مركز پژوهش هاي مجلس نظرات خاصي در اين باره 
مطرح كرده و فعاليت هاي تحقيقي در اين خصوص انجام 
داده است، همچنين سازمان برنامه و بودجه در اين زمينه 

كار كرده و گزارشي در اين نشست ارايه كرد.
رييس نهاد قانونگذاري كشورمان با بيان اينكه وزراي 
جهاد كشاورزي، صمت، راه و شهرسازي و رييس بانك 
مركزي و همچنين روس��اي كميسيون هاي مربوطه 
براي تحقق شعار سال ۹8 نظرات و پيشنهاداتي داشتند 
كه در اين نشست ارايه شد، افزود: حدود 4۰ پيشنهاد 
در نشست امروز مطرح شد كه در برخي موارد اختاف 

نظراتي وجود داشت كه بايد رفع مي شد.

رييس كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس با بيان اينكه موضوع 
قرار دادن نام سپاه در ليست 
گروه هاي تروريستي توسط 
امري��كا با بررس��ي و لوايح 
مرتبط با FATF مقوله هاي 
جداگانه اي هستند، گفت: نبايد فعاليت مرتبط با گروه 
اقدام ويژه مالي )FATF( را در قالب روابط با امريكا ديد. 
همچنين بايد از هر اقدامي كه باعث انزواي بين المللي 

ايران مي شود، پرهيز كرد.
حشمت اهلل فاحت پيش��ه در گفت وگو با ايسنا، در 
واكنش به برخي اظهارنظرها مبني بر اينكه با قرار 
گرفتن نام سپاه در ليست گروه هاي تروريستي توسط 
امريكا لوايح مرتبط با FATF در مجمع تش��خيص 
تصويب نخواهد شد، گفت: اين دو مقوله جدا از هم 
هس��تند.وي توضيح داد: بنده اولين كسي بودم كه 
تاكيد داشتم كه بايد با اقدام امريكا مقابله به مثل كرد 
و نظاميان امريكا در منطقه را در ليست سياه قرار داد. 
ما ملزم به مقابله به مثل و نه تصاعد و گسترش بحران 
هستيم.فاحت پيشه افزود: امريكاي امروز و تل آويو 
جريان هايي را راه انداختند كه تاش مي كنند ايران 
را وارد ميدان جنگ و كمين گاه تشنج كنند كه نبايد 
وارد اين كمين گاه شويم. رفتارهايي در پيش گرفته 
كه بايد با منطقه نسبت به آنها واكنش نشان دهيم.

رييس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با تاكيد بر اينكه ما ب��ه امريكا اعام جنگ 
نكرديم، گفت: اين گفتار كه امريكايي ها بايد منتظر 

تابوت باشند را قبول ندارم. 

مع��اون رييس جمهوري 
در ام��ور زن��ان و خانواده 
ب��ا اش��اره ب��ه تخري��ب 
زيرس��اخت ها در مناطق 
سيل زده استان گلستان، 
گفت: شتاب در بازسازي و 
تامين زيرساخت ها، الزمه 
بازگشت مردم به زندگي عادي در مناطق سيل زده 
اس��ت.به گزارش ايرنا، معصومه ابت��كار ديروز در 
نشست طرح »بانويار« كه به منظور كاهش مهاجرت 
روستاييان به شهرها در گلستان اجرا مي شود، اظهار 
داشت: مردم اين مناطق نيازمند تامين لوازم منزل و 
بازسازي كارگاه هاي توليد و اشتغال هستند كه بايد 
در قالب كمك و تسهيات از سوي دولت انجام گيرد.

وي با بيان اينكه در دولت دوازدهم توجه به اشتغال 
مهم ترين مساله و مورد تاكيد مقام معظم رهبري 
اس��ت، افزود: هم اينك در استاني مانند گلستان، 
بخشي از مردم سيل زده كسب و كار خود را از دست 
داده اند كه باي��د براي احياي اي��ن بخش تاش و 
نگاه ويژه اي داشته باشيم.معاون رييس جمهوري 
از برخ��ي برنامه ها و طرح ها ب��راي اجرا در مناطق 
سيل زده استان گلستان هم خبر داد و گفت: يكي 
از حوزه هاي اش��تغال مربوط به توليد محصوالت 
ارگانيك اس��ت كه اين معاونت آمادگي حمايت از 

اين بخش را دارد.
ابتكار افزود: س��من ها و سازمان هاي مردم نهاد نيز 
طرح هاي اشتغالزا دارند كه به صورت تخصصي در 
اين حوزه اقداماتي انجام شده و حمايت هاي الزم نيز 

انجام مي گيرد.

    وزارت امور خارجه تركيه با انتش�ار بيانيه اي با اعالم زمان سفر وزير امور خارجه كشورمان به تركيه برخي محورهاي مذاكره ميان هيات هاي دو 
كشور را مطرح كرد. به گزارش »تعادل« صفحه رسمي توئيتر وزارت امور خارجه تركيه در بيانيه اي اعالم كرد: محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه 
جمهوري اس�المي ايران در تاريخ ۱۷ آوريل 2۰۱۷ )فردا( به تركيه خواهد آمد. در اين ديدار تمام جنبه هاي روابط دو جانبه ما مورد بحث قرار خواهد 

گرفت و درباره مسائل منطقه اي و بين المللي تبادل نظر خواهيم كرد.

برش
 بيانيه وزارت خارجه تركيه درباره سفر ظريف به آنكارا



اخبار كالن 3 كالن

سازمان برنامه و بودجه  در گزارشي از پيدا و پنهان يارانه هاي 890 هزار ميليارد توماني پيشنهاد كرد

جزييات نرخ رشد اقتصادي 9 ماهه سال 97 منتشر شد

اصالحسريعنظاميارانهها

صنعت در زمستان »21-« درصدي

گروه اقتصاد كالن|
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال 1398 
مجموع هزينه هاي ريال��ي و غيرريالي كه دولت براي 
پرداخت يارانه آشكار )شامل بودجه اي و فرابودجه اي( 
و پنهان متحمل مي شود برابر 890 هزار ميليارد تومان 
يعني دو برابر بودجه دولت در سال 98 است. مطابق اين 
گزارش سرانه يارانه در سال 1398 معادل 10.9 ميليون 
تومان برآورد ش��ده است كه از اين ميزان 7.9 ميليون 
تومان آن يارانه پنه��ان، نزديك به 1.2ميليون تومان 
يارانه بودجه اي و 1.7ميليون تومان يارانه فرابودجه اي 
است. توزيع نامناسب اين حجم از يارانه ميان دهك هاي 
مختلف درآمدي باعث شده يارانه دريافتي دهك هاي 
پايين درآمدي كمتر باشد. بر اساس اين گزارش توزيع 
يارانه پنهان در دهك ها نشان مي دهد متوسط دريافتي 
ياران��ه پنهان دهك دهم بيش��تر از 7 برابر متوس��ط 

دريافتي دهك اول است.

   دولت يارانه ها را بايد به چه كساني پرداخت 
كند؟

به گزارش »تعادل«، اگر دو وظيف��ه عمده دولت ها را 
ارايه كاالي عمومي و اجراي سياس��ت هاي بازتوزيعي 
جهت حمايت از اقشار كم برخورار بدانيم. سياست هاي 
بازتوزيعي با هدف افزايش عدالت اجتماعي و حمايت 
از اقشار آس��يب پذير انجام مي پذيرند و يارانه در واقع 
ابزار اجراي اين سياست هاس��ت. يارانه ها عمدتا به دو 
گروه عمده پرداخت مي شوند. ابتدا توليدكنندگان. اين 
پرداخت ها به دليل سياست حمايتي دولت جهت ارايه 
كاال و خدمات توليد به قيمتي پايين تر از ارزش بازاري 
يا بهاي تمام شده آنها مستقيما به بنگاه هاي اقتصادي 

پرداخت مي شوند.
گروه دوم اما مصرف كنندگان هستند. اين پرداخت ها 
به منظور حمايت از گروه هاي خاصي از مردم به صورت 
نقدي يا غيرنقدي انجام مي شود. پرداخت هايي به عنوان 
يارانه طبقه بندي مي شوند كه به افراد غيركاركن دولت 

انجام شده و در برابر انجام كار صورت نگرفته باشند.

   يارانه در اقتصاد ايران
پرداخت يارانه در اقتصاد ايران سابقه طوالني دارد و در 
اسناد باالدستي مانند قانون اساسي، برنامه هاي پنج ساله 
توسعه و قوانين بودجه ساالنه مورد توجه سياست گذار 
بوده است. از س��وي ديگر در اصل بيست و نهم قانون 
اساس��ي برخورداري از تامين اجتماعي به عنوان حق 
مردم شناخته ش��ده و دولت موظف شده با مشاركت 
مردم خدمات حمايتي برنامه هاي تامين اجتماعي را 
فراهم كند. همچنين در اصل چهل وسوم قانون اساسي 
تامين نيازهاي اساسي مردم )مسكن، خوراك، پوشش، 
بهداشت و آموزش و پرورش و امكانات الزم براي تشكيل 
خانواده(، مورد تاكيد قرار گرفته است. بنابراين قانون 
اساسي به عنوان اصلي ترين سند قانوني كشو، دولت را به 
بسترسازي جهت اعطاي هدفمند يارانه با تاكيد بر تامين 
اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب پذير ملزم كرده است. 
در برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي –اجتماعي نيز 
اين اهداف حمايتي دنبال شده و سياست هاي اجرايي 
آن ارايه شده است. بررسي برنامه هاي پنج ساله نشان 
مي دهد زمين��ه هدفمند كردن يارانه ه��ا و تمركز آن 
براقشار هدف از برنامه اول همواره مورد توجه قانونگذار 
بوده، اما پيشرفت اين سياست سرعت مناسبي نداشته 
است.اخيرا دفتر اقتصاد كالن سازمان برنامه و بودجه 
گزارش��ي تحت عنوان »تخمين ابعاد كمي يارانه هاي 
آشكار و پنهان در نظام يارانه اي«،  منشتر كرده است كه 
در آن گزارش برآوردهايي درباره هزينه هاي يارانه اي 
دولت ارايه شده است. طبق اين گزارش، در سال 1398، 
مجموع هزينه هاي ريال��ي و غيرريالي كه دولت براي 
پرداخت يارانه آشكار )شامل بودجه اي و فرابودجه اي( 
و پنهان متحمل مي شود برابر 890 هزار ميليارد تومان 

است اين رقم تقريبًا 2.2 برابر بودجه ساالنه كشور است. 

   279 هزار ميليارد يارانه گاز طبيعي
مطابق اين گزارش مي��زان يارانه هاي بودجه اي احصا 
ش��ده 100 هزار ميليارد تومان در سال 1398 است. 
مجموع يارانه ه��اي فرابودجه اي از محل صندوق هاي 
فرابودجه اي، مناب��ع نهادهاي عموم��ي غيردولتي و 
ش��ركتهاي دولتي 140 هزار ميليارد تومان در س��ال 
تخيمن زده مي شود. در نتيجه، جمع يارانه هاي آشكار 
به 240 هزار ميليارد تومان مي رسد. مجموع تسهيالت 
تكليفي و تحت تضمين دولت از شبكه بانكي در تعهد 
دولت در س��ال بالغ بر 72 هزار ميلي��ارد تومان برآورد 
مي ش��ود. به عالوه، مجموع يارانه ه��اي پنهان بالغ بر 
۶49 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است. الزم 
به توضيح است كه رقم ۶49 هزار بر مبناي ارز 8000 
تومان و نرخ ارز كاالهاي اساسي 4200 تومان تخمين 
زده شده كه طبق جداول اين گزارش شامل 39.900 
ميليارد تومان يارانه كاالهاي اساسي، 102۶0 ميليارد 
تومان يارانه دارو، 310  هزار و 113 ميليارد تومان يارانه 
فرآورده هاي نفتي با احتساب هزينه هاي انتقال، توزيع 
و فروش، 279 هزار ميليارد تومان يارانه گاز طبيعي و 
9هزار و 990 ميليارد تومان يارانه برق مي شود.بنابراين 
در مجموع 890 ه��زار ميليارد توم��ان يارانه پنهان، 
بودجه اي و فرابودجه اي احصا شده كه بيش از دو برابر 

بودجه دولت در سال 1398 است.

   ضرورت اصالح نظام يارانه اي
اين گزارش در ادامه با محاسبه ميزان اصابت اين ميزان 
يارانه به دهك هاي مختلف كشور، ضرورت اصالح اين 
نظام را گوش��زد مي كند.  بر اساس اين گزارش با وجود 
توجه زيادي كه براي تخصيص هر ريال بودجه صورت 
مي گيرد، نحوه فعلي توزيع اين يارانه ها با نظارت و كارايي 
اندك همراه است. شاخص ديگري نشان مي دهد سرانه 
يارانه اعطايي به هر فرد مع��ادل 10.9 ميليون تومان 
در س��ال اس��ت، اين رقم حدود 20براب��ر يارانه نقدي 
دريافتي افراد تخمين زده مي شود. ابعاد ارقام تخمين 
زده شده نشان مي دهد افزايش كارايي نحوه توزيع اين 
منابع مي تواند معيشت بخش بزرگي از جامعه را بهبود 
ببخشد. با اين حال نكته اي كه نبايد فراموش كرد اين 
است كه ارقام محاسبه شده لزوما دراختيار اقشار هدف 

سياست گذار قرار نداشته و بخشي از منابع در فرآيند 
توزيع تلف مي شوند و بخشي از منابع با ضريب اصابت 
نامناسب به گروهي غير از گروه هدف دولت مي رسد. در 
نتيجه، انتفاع مردم از يارانه هاي دريافتي با هزينه دولت 
در زمينه يارانه پرداختي همسان نيست. اكنون نياز براي 
انجام مطالعات تكميلي براي تدقيق در موضوع يارانه ها 

ضرورت يافته است. 
شيوه پرداخت يارانه را در يك طبقه بندي كلي مي توان 
به پرداخت مستقيم به خانوار و پرداخت غيرمستقيم 
)يا پرداخت به بنگاه(، تقس��يم كرد. از ابتداي انقالب 
اسالمي تاكنون شيوه پرداخت يارانه بيشتر بر پرداخت 
غيرمستقيم متمركز بوده و حجم محدودي از يارانه در 
اين سال ها به صورت مستقيم به خانوار پرداخت شده 
است. اين در حالي اس��ت كه پرداخت مستقيم از سه 
منظر ش��فافيت در عملكرد، باال بودن ضريب اصابت 
به اقش��ار هدف و كاهش اخت��الل در قيمت گذاري و 
عملكرد بازار نس��بت به پرداخت غيرمستقيم مرجح 
است.بررسي انجام شده نشان مي دهد ضريب اصابت 
پرداخت يارانه در دو نوع يارانه غيرمستقيم و مستقيم 
به دهك هاي نيازمند تفاوت قاب��ل مالحظه اي دارند 
به طوري كه ضريب اصابت يارانه مستقيم )كه توسط 
ش��اخص پرداختي دو نهاد حمايتي كميته امداد امام 
خميني و بهزيستي برآورد شده( به دهك اول بردرصد 
از مجموع كل پرداختي اين دو نهاد و به دهك دهم برابر 
2درصد است . بنابراين پيشنهاد مي شود شيوه پرداخت 
يارانه در يك فرآيند تدريجي به پرداخت مستقيم تبديل 
شود تا بهره مندي اقش��ار هدف اين پرداختها افزايش 
يابد.بنابراين از نظر اين گزارش سياست هاي بازتوزيعي 
كه بايد منجر به بهبود ش��اخص هاي رفاهي ش��وند، 
كارايي زيادي نداشته اند. اصلي ترين دليل آن را بايد در 
سازوكار توزيع يارانه جست وجو كرد. سازوكارهاي فعلي 
تخصيص يارانه سبب شده يارانه لزومًا به اقشار هدف 
طرح يعني توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان نهايي 
نرسد و بخشي از آن در اختيار گروه هاي ديگر زنجيره 
توزيع قرار بگيرد يا در طول زنجيره به هدر برود. بنابراين 
در اين شرايط با وجود تالش هاي دولت براي دستيابي 
به عدالت اجتماعي و فراه��م آوردن فرصت هاي برابر 
براي همه اقشار جامعه، ضريب اصابت كاهش و اختالف 
طبقاتي و نابرابري افزايش مي يابد.اهم اصالحات مورد 
نياز در نظام يارانه اي ش��امل تغيي��ر در نحوه پرداخت 

يارانه، ح��ذف يارانه اعطايي از مناب��ع ناپايدار و بهبود 
فرآيند استحقاق سنجي است كه در ادامه به اختصار 

تشريح مي شود.

   تغيير در نحوه پرداخت يارانه
تغيير نحوه پرداخت يارانه از غيرنقدي به نقدي يارانه 
غيرنقدي شامل يارانه حامل هاي انرژي و كاالي اساسي 
و دارو است. در اين بخش يارانه پنهان كاالي اساسي، 
دارو، بنزين، گاز طبيعي و برق كه مس��تقيما به خانوار 
اصابت مي كنند مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است 
و س��اير يارانه هاي پنهان مانند نفت سفيد، نفت گاز، 
نفت كوره، گاز مايع و سوخت هوايي و سوخت جت به 
دليل اينكه بيشتر از طريق بنگاه ها مصرف مي شوند در 
محاسبات اين بخش احصا نشده اند. الزم به ذكر است 
كه گفته شده شناسايي بهره مندي خانوار از اين اقالم 

نيازمند مطالعات و بررسي هاي بيشتر است.
توزيع يارانه پنهان در دهك ها نشان مي دهد متوسط 
دريافتي يارانه پنهان دهك دهم بيشتر از 7 برابر متوسط 
دريافتي دهك اول است. هر خانوار دهك دهم ساالنه 
به طور متوسط از 21 ميليون تومان يارانه پنهان مستقيم 
خانوار بهره مند مي شود در حالي كه هر خانوار دهك اول 
فقط از 3 ميليون تومان از يارانه پنهان بهره مند مي شود. 
اين اع��داد گواه توزيع ناعادالن��ه يارانه پنهان از جمله 
يارانه انرژي، كاالي اساسي و دارو است كه مي توان به 
آساني و به كمك يك نظام باز توزيع كارآمد و عادالنه 
مكانيزم هايي طراحي كرد كه دهك هاي پايين از اين 
يارانه بيشتر بهره مند شوند. كاالهاي اساسي مشمول 
يارانه ارزي شامل سه نوع كاالي اوليه، واسطه و نهايي 
هس��تند. هر كدام از اين كاالها مس��يري متفاوت را تا 
رسيدن به مصرف كننده نهايي طي مي كنند. لذا بررسي 
ميزان موفقيت در اهداف اعطاي يارانه هر گروه نيازمند 
شاخص ها و ابزارهاي ويژه است. كاالهاي اساسي اوليه 
مانند گندم و جو و انواع بذر كشاورزي، كاالهايي هستند 

كه در اولين حلقه زنجيره توليد قرار مي گيرند.
كاالهاي اساس��ي نهايي مانند برنج خارجي و گوشت 
مرغ، كاالهايي هس��تند كه ارزش اف��زوده اي در طول 
زنجيره تامين به آنها تعلق نمي گيرد و به طور مستقيم 
در اختيار مصرف كننده نهايي قرار مي گيرند. اگر چه به 
نظر مي رس��د نظارت و اطمينان از انتقال يارانه كاال به 
مصرف كننده در اين نوع كاال بيشتر از دو نوع كاالي ديگر 

است، اما شاخص هاي قيمت نشان مي دهد يارانه ارزي 
اختصاص داده ش��ده به كاالهاي خوراكي )غالبا از نوع 
كاالي اوليه و واسطه اي( تاثير مثبت اندكي بر شاخص 
قيمت مصرف كننده داشته، اين حقيقت نشان دهنده 
لزوم بازبيني و اصالح اين سياست است؛ به عبارت ديگر، 
يكي از جنبه هاي حماي��ت از مصرف كننده به عنوان 
هدف يارانه غير مستقيم )قيمت مناسب و ثابت( محقق 
نشده است. به نظر مي رسد اولويت اول اصالح يارانه ها 
با دسته اول كاالها است كه سياست هاي يارانه اي فعلي 
در آن يا كم اثر در قيمت است يا ارايه كاالي نهايي ارزان، 
موجب تضعيف زنجيره تامين و بيكاري كارگران شاغل 
در اين رشته فعاليتها مي شود. پيشنهاد سياستي در اين 
بخش عدم تخصيص يارانه ارزي به اين دسته از كاالها، 
حمايت نقدي از مصرف كنن��ده نهايي كم برخوردار و 
تسهيل تامين مالي سرمايه در گردش توليدكنندگان 
است. اولويت اول پرداخت يارانه نقدي افراد فقير و سه 
دهك پايين درآمدي هستند كه با پايگاه هاي داده، از 
جمله پايگاه داده رفاه ايرانيان و اطالعات بانكي خانوار با 

تقريب خوبي قابل شناسايي هستند.

   حذف يارانه هايي كه از منابع مالي ناپايدار 
تامين مالي مي شود

پايداري نظام تخصيص و توزيع يارانه در گرو پايداري 
منابع تامين مالي يارانه ها است. بر اين اساس الزم است 
ميزان پرداخت يارانه در هر سال مالي به اندازه اي تعيين 
ش��ود كه منابع مالي پايدار براي آن وجود داشته باشد 
و دولت براي تامين آن مجبور به اس��تقراض )يا ايجاد 
بدهي( نشود. اين در حالي است كه بررسي سازوكارهاي 
تخصيص يارانه هاي فرابودجه اي نشان مي دهد عمليات 
توزيع و تخصيص يارانه دولت در س��ال 1398 موجب 
خواهد ش��د حدود 140 هزار ميلي��ارد تومان از منابع 
مالي نهادهاي بخش عمومي مانند بانك هاي دولتي، 
صندوق هاي فرابودجه اي جهت ارايه يارانه اس��تفاده 
ش��ده يا بدهي دولت به نهادهاي عمومي مانند تامين 
اجتماعي افزايش يابد. نتيجه استفاده از اين سازوكار در 
سال هاي گذشته را مي توان در اطالعات بدهي انباشته 

شده دولت مالحظه كرد.
برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد بدون اصالحات 
در حامل هاي ان��رژي و افزايش منابع پايدار در اختيار 
جهت بازتوزيع، دولت تنها ۵۵ هزار ميليارد تومان امكان 
پرداخت يارانه از منابع پايدار دارد. اين در حالي اس��ت 
كه دولت در سال 1398 متعهد به پرداخت 240 هزار 
ميليارد تومان يارانه آشكار )مجموع يارانه بودجه اي و 
فرابودجه اي( مي ش��ود. اين عدم تطابق باعث افزايش 
بدهي دولت و حركت به سمت ناپايداري بودجه و بدهي 
در ميان مدت خواهد شد. ادامه وضعيت موجود سبب 
خواهد ش��د نسبت بدهي به 2 توليد ناخالص داخلي و 
نسبت تامين مالي ناخالص مورد نياز به توليد ناخالص 

داخلي در سال 1399 از آستانه بحران عبور كند.

   اصالح فرآيند استحقاق سنجي دريافت يارانه
شناس��ايي و تحت پوش��ش ق��رار دادن نيازمندان در 
نهادهاي حمايتي چون كميته امداد و سازمان بهزيستي 
مي تواند با دو نوع خطا همراه باش��د. خطاي نوع اول به 
معني تحت پوش��ش قرار ندادن فرد، در صورتي كه در 
واقعيت نيازمند است و خطاي نوع دوم به معني تحت 
پوش��ش قرار دادن فرد، در صورتي ك��ه واقعا نيازمند 
نيست. نتايج مطالعات نش��ان مي دهد سازوكار فعلي 
شناسايي نيازمندان در كميته امداد و بهزيستي از هر 
دو نوع خطا آس��يب ديده است. به طور خالصه بيش از 
۶0 درصد نيازمندان در دهك اول درآمدي مش��مول 
طرح مستمري بگيري نيستند و نزديك به 22 درصد 
مس��تمري بگيران فعلي در ۶ دهك ب��االي درآمدي 
هس��تند و انتظار مي رود كه واقعا مس��تحق دريافت 

مستمري نباشند.

گروه اقتصاد كالن |
جزييات گزارش تولي��د ناخالص داخلي طي ماهه اول 
سال 97 نشان مي دهد كه بخش هاي مختلف اقتصادي 
طي 3 فصل اول سال همواره رشدي روبه پايين را تجربه 
كرده اند. يكي از بااهميت ترين گروه ها در ميان بخش هاي 
مختلف اقتصادي صنعت است كه رشد توليد آن در فصل 
زمستان به 21.4- رسيده است. اين در حالي است كه 
همين گروه در فصل اول )بهار( نرخ مثبت 0.4 را كسب 
كرده بود. از نظر كارشناسان اين تغيير مسير يكدفعه اي 

اقتصاد به دليل نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاده است.
به گزارش »تعادل« مركز آمار كشور جزييات نرخ رشد 
اقتصادي 9 ماهه اول سال 97 را منتشر كرد. روز يكشنبه 
2۵ فروردين مركز آمار با تاخيري چندماهه نرخ رشد 
اقتصادي سال 97 )9 ماهه( را  روي سايت خود قرار داد 
و ارقام منفي آن كه قابل پيش بيني هم بود، باعث ايجاد 
فضايي روشن تر از قبل شد. اين گزارش نشان مي دهد كه 
هرچقدر به سمت فصول پاياني سال 97 حركت كرده ايم، 
همواره اقتصاد با اوضاع بدتري از نظر توليد روبه رو شده 
است. در فصل بهار سال 97 رشد اقتصادي با نفت 1.9 
درصد و بدون نفت 2.2 درصد شده است، اما اين نرخ هاي 
مثبت در دو فصل بعدي تبديل به ارقامي منفي و منفي تر 
شد. در فصل تابستان سال گذش��ته رشد اقتصادي با 
نفت 1.1- درصد و بدون نفت 1.۶- درصد گزارش شد. 
همچنين در فصل پاييز سال 97، رشد اقتصادي با نفت 

11.9- درصد و بدون نفت ۶- درصد ثبت شد.
براس��اس گزارش مركز آمار در 9 ماهه س��ال 97 رش��ته 

فعاليت هاي گروه كش��اورزي ٢.١- درصد، گروه صنعت 
٧.٩- درص��د و گروه خدمات ٠.٦ درصد نس��بت به دوره 
مشابه سال قبل به دس��ت آمد. گروه كشاورزي شامل دو 
زيربخش كش��اورزي و ماهيگيري مي شود كه در آن نرخ 
رشد زيربخش كش��اورزي 2.۶- و زيربخش ماهيگيري 
1۶.1 درصد شده است. با اينكه نرخ مثبت رشد اقتصادي 
ماهيگيري بس��يار باال بوده اس��ت، اما در كل توليد گروه 
كشاورزي اهميت چنداني ندارد كه بتواند اين گروه را تحت 
تاثير قرار دهد به بيان ديگر ماهيگيري از نظر كميت نسبت 
به زراعت و باغداري  )زيربخش كش��اورزي( درصد بسيار 
پاييني از توليد اين بخش را تشكيل مي دهد و به همين دليل 

ضريب اهميت آن نسبت به كشاورزي بسيار كمتر است.
در مورد كش��اورزي بايد به اين موضوع اشاره كنيم كه 
نوسانات توليدي اين بخش متاثر از فصول مختلف است 
و از همين رو متفاوت با ديگر گروه ها اس��ت كه روندي 
كاهشي طي 3 فصل مورد بررسي داشته اند. اين گروه 
فصل بهار را با نرخ رش��د 0.4- درصد ش��روع كرد و در 
تابستان به 3.4- رسيد. اما وضعيت پاييزي اين گروه بهتر 
از تابستان شد و نرخ رشد آن به 1.8- درصد رسيده است. 

   رشد 31.7- گروه معدن در زمستان
يكي از مهم ترين بخش هاي توليدي در اقتصاد مربوط 
به بخش صنعت مي شود. اين گروه در واقع نبض اصلي 
توليدي كشور را نشان مي دهد. البته بايد متذكر شد 
كه در محاس��بات توليد ناخالص داخل��ي مركز آمار 
گروه نفت و گاز هم جز وگروه نفت محسوب مي شود؛ 

گروهي كه ارتباط زيادي با خود توليد صنعتي ندارد و 
بيشتر مربوط به نرخ هاي جهاني و فروش نفت است. اما 
با اين حال در ميان زيربخش هاي گروه صنعت، بخشي 
هم با عنوان صنعت وجود دارد كه مي توان آن را معادل 
همان بخش هاي مولد كارخانه اي كشور در نظر گرفت.

طبق گزارش مركز آمار نرخ رشد 9 ماهه گروه صنعت 
كه تمام زير گروه هاي آن از جمله معدن، استخراج نفت 
و گاز طبيعي، ساير معادن، صنعت،  تامين آب برق و گاز 
طبيعي و ساختمان رشد منفي را تجربه كرده اند، 7.9- 
درصد بوده است. روند رشد اين گروه طي سه فصل اول 
سال 97 به ترتيب 0.4، 2.8- و 21.4- درصد بوده است. 
به همين ترتيب همه زيربخش هاي اين گروه روندي 
روبه كاهش طي سه فصل اول سال 97 از سرگذرانده اند 
به ش��كلي كه بخش معدن از مثب��ت 1 فصل بهار به 
31.7- در فصل زمستان رسيده است. استخراج نفت 
و گاز هم از 1 درصد به 22.۵- درصد رس��يده اس��ت. 
زيربخش صنعت هم از اين گروه طي سه فصل به ترتيب 
1.1-، 3- و 8.9- درصد را تجربه كرده است. در بخش 
ساختمان هم ما با رشدهاي 1-، 8- و 3.4 درصد طي 

سه فصل ابتدايي سال 97 روبه رو شده ايم. 
اما در بخش خدمات كه بيش از نيمي از مش��اغل كشور 
در اي��ن بخش قرار دارند ما با رش��د 9 ماهه 0.۶ درصدي 
مواجه بوده ايم. اين بخش هم از روند كاهشي گروه صنعت 
تبعيت كرده اس��ت به اين ش��كل كه از رشد مثبت 3.3 
فصل اول س��ال 97 به رقم 1.1 در تابستان و در نهايت به 
2.۵- زمستان رسيده است. گروه خدمات معموال حتي در 

شرايط رشد منفي اوضاع بهتري نسبت به بقيه بخش ها 
دارد ام��ا جزييات اين گزارش مركز آمار نش��ان مي دهد 
كه زيرگروه هاي آن ش��رايط پرنوسان و رشد منفي در 9 
ماهه 97 را س��پري كردند. پايين ترين رش��د مربوط به 

فعاليت هاي مالي و بيمه گزارش شد.
به طور كلي گروه خدمات شامل زيربخش هاي »عمده 
و خرده فروشي، فعاليت هاي خدماتي مربوط به تامين 
جا و غذا«، »حمل و نقل، انبارداري، پست، اطالعات و 
ارتباطات«، »فعاليتهاي مالي و بيمه«، »مس��تغالت، 
كرايه و خدمات كس��ب و كار و دامپزش��كي«، »اداره 
امور عمومي و خدمات شهري، آموزش، فعاليت هاي 
مربوط به س��المت انس��ان و مددكاري اجتماعي« و 
»ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي« 
مي ش��ود. اگر بخواهيم وضعيت 9 ماه��ه را مبنا قرار 
دهيم، از ميان اين بخش ها گروه عمده و خرده فروشي 

بيشترين كاهش را نسبت به ديگر گروه ها داشته است. 
رشد 9 ماهه اين گروه 4.4- بوده است. اما اگر بخواهيم 
تنها وضعيت فصل زمستان را مبناي مقايسه قرار دهيم 
گروه فعاليت هاي مالي و بيمه بيشترين كاهش را داشته 
است. اين گروه در فصل زمستان رشد 12.2- درصد را 
تجربه كرده است. جالب است بدانيم كه اين گروه طي 
س��ال هاي 9۵ و 9۶ همواره بيشترين رشدهاي حتي 
باالي 18 درصد را تجربه مي كرد كه كارشناسان آن را 
مربوط به فعاليت هاي بانكي و سودهاي كسب شده در 

اين بخش مي دانستند. 
تنها زيربخشي كه طي فصل زمستان از مجموعه گروه 
خدمات رشد مثبت داشته است، گروه »اداره امور عمومي 
و خدمات شهري، آموزش، فعاليت هاي مربوط به سالمت 
انسان و مددكاري اجتماعي« است كه طبق محاسبات 
مركز آمار طي اين فصل رشد ۶.۵ درصدي داشته است. 
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اختيار بخشودگي جرايم 
مالياتي در دست مديران استاني

سرپرست سازمان امور مالياتي اختيار تقسيط 
بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي 
موضوع قانون ماليات هاي مس��تقيم و ماليات 
برارزش افزوده را به مديران استاني تفويض كرد.
در اي��ن نامه ك��ه در تاري��خ 2۵ فروردين 98 
صادر شده آمده اس��ت: نظر به اهميت تحقق 
به موقع درآمدهاي مالياتي، رعايت اصل عدم 
تمرك��ز و اجتناب از انجام مكاتب��ات متعدد و 
اتالف وقت موديان محترم مالياتي، همچنين 
ب��ه منظور تس��ريع در ام��ر وص��ول ماليات و 
پيرو بخشنامه هاي ش��ماره 2/97/200 مورخ 
 1397/1/2۶و شماره 49/97/200 / ص مورخ 
1397/3/23 با موضوع بخشودگي جرايم قابل 
بخشش و تقسيط بدهي مالياتي، بدين وسيله 
اختيارات قانوني مندرج در هر دو بخشنانه مورد 
اشاره تا اطالع ثانوي به مديران كل امور مالياتي 

سراسر كشور تفويض مي گردد. 

قدرت خريد مردم
10 درصد كاهش يافت

اس��تاد اقتصاد دانشگاه ش��هيد باهنر كرمان با 
اشاره به اعالم نرخ 30 درصدي افزايش قيمت ها 
اظهار كرد: با اين ميزان رش��د قيمت ها انتظار 
است 10 درصد قدرت خريد مردم كاهش يابد.

حسين مهرابي با اش��اره به قدرت خريد مردم 
در ش��رايط اقتصادي موجود اظهار كرد: از نظر 
اقتصادي قدرت خريد تعاريف متفاوتي دارد؛ از 
نظر ريالي به معني اين است كه يك ريال قدرت 
خري��د چه كاالي��ي را دارد و يك نف��ر با درآمد 
ماهانه چه سبدي از كاال را مي تواند خريد كند 
و اينك��ه با پول يك گرم طال در مناطق مختلف 

چه مي توان خريد؟
وي ادامه داد: تعريف ديگر توان خريد پول است، 
اينكه پول چقدر توان خريد دارد كه شامل سبد 
اقالم خوراكي، اجاره مسكن، حمل و نقل و… 
مي ش��ود. قدرت خريد به طور متوس��ط براي 
خانوارها به دو عامل عمده سطح درآمد و سطح 
قيمت ها بستگي دارد و اگر سطح درآمد خانوارها 
به اندازه قيمت ها رشد نكند، يعني قدرت خريد 

كم شده است.
اين اس��تاد اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان 
بيان كرد: به طور عاميانه اگر يك نفر در تهران با 
3 ميليون تومان درآمد به كرمان بيايد، قدرت 
خري��دش افزايش پيدا مي كند چ��را كه اينجا 
با س��بد ارزان تري از خري��د، حمل و نقل و … 
مواجه است. آنچه مهم است اين است كه مردم 
در طول زمان مي توانند با پولشان سبد كااليي 

بيشتري بخرند يا نه؟
اين اقتصاددان عنوان كرد: يك گروه از اقش��ار 
جامعه فقط مزدبگير هستند و درآمد ديگري غير 
از دستمزد ندارند و به شدت تحت تأثير نرخ هاي 
دس��تمزد قرار مي گيرند و ع��ده ديگر عالوه بر 
دستمزد درآمدهاي ديگر ناشي از ثروت، سهام، 
س��پرده بانكي و… دارند ك��ه اين گروه قدرت 

خريدشان كمتر كاهش مي يابد.
وي افزود: گروه اول به محض افزايش قيمت ها به 
دليل اينكه دستمزد به اندازه افزايش قيمت رشد 
نمي كند، قدرت خريدشان خيلي تحت الشعاع 
قرار مي گيرد و كارمن��دان حدود 20 درصد به 
دستمزدشان اضافه مي ش��ود و درآمد ديگري 
ندارن��د و اگر قيمت كاالها بي��ش از 20 درصد 
افزايش يابد، 10 درصد س��فره آنها كوچك تر و 
قدرت خريدشان كمتر مي ش��ود اما گروه دوم 
از افزايش قيمت ها به ان��دازه گروه اول متضرر 

نمي شوند.
مهرابي با اشاره به اعالم نرخ 30 درصدي افزايش 
قيمت ها اظه��ار كرد: با بيان اين ميزان رش��د 
قيمت ها انتظار اس��ت 10 درصد قدرت خريد 
مردم كاهش يابد. البته 30 درصد ميانگين وزني 
همه قيمت هاست كه زمين، چاه كشاورزي و… 
را شامل مي شود و آنچه كه طبقه فقير با آن سر 

و كار دارند، قيمت مواد غذايي است.
وي تصريح كرد: طبقه كم درآمد با دو قلم از سبد 
اصلي س��ر و كار دارند كه قيمت غذا و مس��كن 
اس��ت كه اين سبد قيمت ها بيش��تر براي آنها 

محسوس است.
اي��ن اس��تاد اقتصاد با اش��اره به ني��از مردم به 
بهداشت و آموزش گفت: دولت كنترل هايي روي 
هزينه هاي بهداشت و درمان داشته و اين بخش 
خيلي رشد نكرده اما به جز بيماري هاي سخت و 
صعب العالج، در ذهن مردم جايي ندارد و بخشي 
هم مربوط به آموزش اس��ت كه دولت افزايش 
قيمت اين بخش را با سوبس��يد دادن سركوب 
مي كند.وي افزود: اما نظارت، مداخله و كنترل 
دولت در بخ��ش مواد غذايي خيلي به چش��م 
مي آيد زيرا مردم قيمت مسكن و … را كه ساالنه 
يك بار به آن ش��وك وارد مي شود خيلي حس 
نمي كنند اما در مورد غذا كه روزانه يا هفتگي بايد 
خريد كنند، افزايش قيمت ها آزارشان مي دهد.

مهرابي در ادامه با اشاره به فقر و احساس فقر و با 
بيان اينكه گاهي آزار احساس فقر بيش از خود 
فقر است تصريح كرد: سفره هاي مردم تا حدي 
كوچك تر شده و مي شود و اين براي دهك هاي 
پايين درآمد بيشتر محسوس خواهد بود زيرا با 
سبدي سر و كار دارند كه اين روزها قيمت هاي 

آن خيلي تغيير مي كند.
اين استاد اقتصاد درباره ماه هاي آينده وضعيت 
اقتصادي كش��ور بيان كرد: خيلي خوش��بين 
نيس��تم زيرا بودجه هاي عمران��ي دولت تغيير 
چنداني از نظر اس��مي نكرده است. رقم بسته 
شده بودجه جاري دولت از نظر اسمي انبساطي 
است اما با توجه به پيش بيني قيمت ها، انقباضي 

حقيقي خواهد بود.



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل«جزئياتطرحجديدحذفصفرهاازپولمليرابررسيميكند

»تعادل«ازتازهترينتحوالتبازارارزوسكهگزارشميدهد

انتقادواردبهرابطهريالوتوماندرحذفصفرها تومانجايگزين10هزارريالوريالجديدجايگزين100ريالميشود 

حذف چهار صفر از  پول ملي در دستور كار دولت

تنش بازار ارز فروكش كرد

سهم78درصديچكرمزدارازوصوليمبادالتچك

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
پيش��نهاد بانك مركزي كه در سال گذشته مبني بر 
حذف چهار صفر از پول ملي به هيات دولت ارايه شده 
بود، براي بررسي در دستور كار كميسيون اقتصادي 
هيات دولت قرار گرفت. حذف چهار صفر از پول ملي 
در كميسيون اقتصاد هيات دولت بررسي مي شود و 
براساس پيشنهاد مطرح شده، يك تومان جايگزين 
10 ه��زار ري��ال و ريال جديد جايگزي��ن 100 ريال 
مي شود. بدين ترتيب با جايگزين شدن تومان، در واقع 
سه صفر حذف مي شود و با جايگزين شدن ريال جديد 
به جاي 100 ريال قديم دو صفر حذف مي شود كه اين 
موضوع يك تناقض آش��كار از نظر عرف نام گذاري و 
رابطه ريال و تومان در طول 700 سال اخير است. زيرا 
اگر هدف حذف چهار صفر است بايد تومان جايگزين 
10 هزار ريال ش��ود و اگر هدف حذف سه صفر است 
بايد ريال جديد معادل 1000 ريال قديم باشد تا رابطه 
تومان و ريال همچنان يك تومان برابر 10 ريال باشد. 
به گزارش »تعادل«، در طول تاريخ 700 سال اخير، 
همواره تومان معادل 10 هزار بوده كه از 10 هزار دينار 
طال به تدريج با حذف صفر و تبديل واحدهاي پولي 
و كم ارزش شدن آن به سمت 10 ريال حركت كرده 
و همواره مردم از 1304 تاكنون يك تومان را معادل 
10 ريال قبول كرده اند و در عرف مردم و بازار و جامعه 
تومان معادل 10 ريال بوده است و لذا تغيير آن عمال 
مش��كالتي را در بيان و كالم و حساب و كتاب مردم 

ايجاد خواهد كرد. 
 در سال هاي قبل از انقالب نيز يك ريال معادل 100 
دينار رايج بوده است كه نشان مي دهد موضوع كاهش 
صفر قبال نيز وجود داش��ته است و يك تومان معادل 
10 هزار دينار به تدريج به 1000 دينار يا 10 ريال در 
دوران رضاخان تبديل شده است. لذا بايد توجه داشت 
كه با بي ارزش ش��دن چهار صفر فعلي كه عمال مردم 
10 هزار ريال را تقريبا در هيچ معامله اي نمي توانند 
استفاده كنند، نيازي به استفاده از نام ريال يا حذف 
دو صفر نيست و حذف چهار صفر كامال پذيرفته شده 
اس��ت و مردم حتي اس��كناس چك پول 500 هزار 
ريالي را معادل 50 تومان نام مي برند و اسكناس 1 تا 
5 هزار توماني نيز به راحتي مي تواند به س��كه 1 تا 5 

توماني تبديل شود. 
براين اساس، از آنجا كه چهار صفر فعلي عمال بي ارزش 
است به سرعت موضوع جايگزين شدن ريال جديد به 
جاي 100 ريال قديم به حاشيه خواهد رفت و همان 
تومان در معامالت و همچنين در آمار و ارقام، حساب 
و كتاب و دفاتر و گزارش ه��اي مالي جايگزين چهار 
صفر قبلي خواهد شد و عمال ريال استفاده اي نخواهد 
داشت و لذا دولت بهتر است موضوع استفاده از ريال 
را كال حذف كند و به خصوص برخالف عرف جامعه و 
بازار و مردم در 700 سال اخير عمل نكند و نرخ برابري 
تومان با 10 ري��ال را به هم نزند. زيرا قانوني پذيرفته 
مي شود كه مردم آن را با عرف و آداب مرسوم همخوان 
بدانند. وقتي در 700 سال اخير تومان به خاطر جبر 
حمله مغول در بازار حاكم شده و همواره معادل 10 
هزار دينار طال تا 10 ريال در 100 س��ال اخير تغيير 
ارزش داشته اما همچنان استفاده شده، لذا نمي توان 

تومان جديد را معادل 100ريال پذيرفت.  به عبارت 
ديگر، عمال كسي از 100 ريال فعلي يا 1 ريال جديد 
اس��تفاده نخواهد كرد و تومان را با 100 ريال جديد 

نخواهد پذيرفت. 
لذا بهتر بود كه عرف كنوني رعايت شده و همان ريال 
جديد معادل 1000 ريال قديم جايگزين ش��ود زيرا 
مردم يك تومان را مع��ادل 10 ريال مي دانند و عمال 
بايد سه صفر از ريال حذف شده و ريال جديد جايگزين 
1000 ريال قديم شود و يك تومان مانند شرايط فعلي 

معادل 10ريال جديد يا 10 هزار ريال فعلي باشد. 
دوم، موض��وع نام گذاري تومان به جاي ريال اس��ت و 
اگرچه در 700 س��ال گذش��ته تاريخ ايران تومان در 
عرف بازار و حساب و كتاب ها مطرح بوده و همه پول ها 
و ارزش طال و... به تومان سنجيده شده و يادگار حمله 
مغول و رنج ملت ايران بوده است و در ابتدا معادل 10 
هزار دينار طال بوده است، اما چون يك واژه گرفته شده 
از زمان حمله مغوالن به ايران بوده و يك كلمه تركي 
مغولي به معناي 10 هزار سرباز است، بهتر بود كه نام 
ايراني يا باس��تاني جايگزين ريال شود از مردم در اين 
مورد نظر س��نجي هايي صورت بگيرد تا مثال كرشه، 
دريك، پول، قران، دينار، ايرا و... جايگزين شود و پول 
ملي يادگار فتح ملي باش��د نه اش��غال كشور توسط 

مغوالن 

  روند حذف چهار صفر
حذف صف��ر از پول ملي ايران در جمهوري اس��المي 
تاكنون چندين بار مطرح ش��ده، اما هيچ گاه اقدامات 
اجرايي به صورت جدي در راس��تاي آن انجام نگرفته 
است كه س��ال هاي 137۲ و 13۸۶ از نمونه هاي بارز 
اين موضوع بوده است. نخستين جرقه از جدي شدن 
دوباره ح��ذف چهار صفر از پول ملي زماني زده ش��د 
كه بانك مركزي در دي ماه س��ال گذشته از اسكناس 
50 هزار توماني جديد خود رونمايي كرد و در طراحي 
اين اسكناس نكاتي وجود داشت كه توجه برخي را به 

خود جلب كرد.
نكته مهم نخست، استفاده از رنگ آميزي متفاوت در 
ارقام چاپ شده روي اسكناس بود؛ به طوري كه چهار 
صفر بعد از عدد 50 با رنگ متفاوت و كم رنگ تر طراحي 
شده و در قسمت پاييني اسكناس نيز عدد 50 به طور 

جداگانه درج شده بود.
1۶ دي ماه بود كه عبدالناصر همتي، رييس كل بانك 
مركزي در نشس��تي كه به دعوت فراكس��يون واليي 
مجلس شوراي اسالمي برگزار شد، سياست هاي پولي 
و ارزي دولت را تش��ريح و اعالم كرد كه اليحه حذف 
چهار صفر از پول ملي، روز گذشته از سوي بانك مركزي 
تقديم دولت شده است و اميدوارم هر چه سريع تر اين 

مهم به نتيجه برسد.
اما پس از اين طرح اين موضوع از سوي همتي، بار ديگر 
اين موضوع مس��كوت ماند و اين طور به نظر رسيد كه 
اين بار نيز عزم جدي براي اين اقدام وجود ندارد، حال 
آنكه همتي نيز اين موضوع را نيازمند كار كارشناسي 

بسيار و زمانبر دانسته بود.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر هيات دولت، با 
پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، طرح 

اصالح نظام پولي كش��ور در قالب حذف چهار صفر از 
واحد پولي كنوني و تعريف واحد پولي جديد و بازنگري 
در اقطاع اسكناس و مسكوك در دستور كار دولت قرار 

گرفته است.
براساس اين طرح واحد پولي ملي جديد تحت عنوان 
»تومان« تعريف مي شود كه هر »تومان« معادل ده هزار 
)10000( ري��ال فعلي و يكصد )100( »ريال جديد« 

خواهد بود.
با اجراي طرح حذف 4 صفر از پول ملي ضمن تسهيل 
و بازيابي نقش ابزارهاي پرداخت نقد در تبادالت پولي 
داخلي و كاهش هزينه هاي چاپ و نش��ر اس��كناس و 
مس��كوك، كارٱمدي نظام پولي جديد طي سال هاي 
آتي استمرار يافته و نرخ برابري واحد پول ملي با ارزهاي 
جه��ان روا در كوتاه مدت آثار روان��ي مثبتي به همراه 

خواهد داشت.
وجود تورم مزمن و كاهش قدرت خريد واحد پول ملي 
مشكالتي از قبيل افزايش قابل توجه حجم اسكناس در 
گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادالت ساده روزمره 
و مسائل محاسباتي ناشي از آن، خارج شدن مسكوكات 
از چرخه مبادالت اقتصادي، افت حيثيت ظاهري پول 
ملي در مقايسه با ساير اسعار بين المللي، عدم كاربرد 
اضعاف پول ملي )دينار( و نيز عدم استفاده از نام واحد 
پول رس��مي )ريال( و جايگزيني آن با واژه غيررسمي 
»تومان« را به دنبال داشته است. عالوه براين، باال بودن 
اس��تهالك اس��كناس به دليل نگهداري آن در حجم 
باال، هزينه باالي چاپ و امحاي اسكناس و همچنين 
استهالك باالي دستگاه هاي خودپرداز و پول شمار از 
ديگر پيامدهاي منفي كاهش ارزش واحد پول ملي به 

حساب مي آيد.

با توجه به تحوالت اقتصادي پيش آمده طي دهه هاي 
اخير، ضرورت اص��الح نظام پولي كش��ور و بازآرايي 
جايگاه اسكناس و مس��كوك در مبادالت نقدي آحاد 
جامعه به شدت احساس مي شود. شاخص بهاي كاالها 
و خدمات مصرفي )100=13۹5( از 0.05۶ در س��ال 
1350 به 153.۶ در آبان س��ال 13۹7 )۲743 برابر( 
رسيده اس��ت؛ اين در حالي است كه بزرگ ترين قطع 
اسكناس با احتس��اب ايران چك بانك مركزي در اين 
مدت متناسب با نرخ تورم تعديل نشده و تنها 50  برابر 
)از 10 هزار به 500 هزار ريال( افزايش يافته است كه 
در مجموع كاهش كارايي پول ملي در تسويه مبادالت 
جاري فعالين اقتصادي كشور را به همراه داشته است. 
از سوي بانك مركزي طول »دوره گذار« از »ريال« به 
»تومان« ۲4 ماه پيشنهاد ش��ده است و در اين مدت 
اسكناس ها و سكه هاي قديمي جمع آوري و جايگزين 

مي شود.
از تاريخ رواج قانوني »تومان« در كليه قوانين خاص 
و عام، »تومان« جايگزين »ري��ال« به عنوان واحد 
رس��مي پول جمهوري اس��المي ايران خواهد شد، 
»تومان« بر مبناي نرخ برابري جايگزين مي ش��ود. 
همچنين مبالغ مندرج در تمامي تعهدات و اسناد و 
دفاتر و قراردادها از تاريخ رواج قانوني »تومان« بايد 
به اين پول تقويم و ثبت و مطالبه شود و هرجا كه در 
تعهدات و اسناد و دفاتر تجاري و قراردادها تا قبل از 
تاريخ رواج »تومان« از واحد »ريال« استفاده شده 
است، تقويم اين مبالغ براساس نرخ برابري به تومان 

الزامي خواهد بود.
چگونگ��ي عملي��ات حس��ابداري، مال��ي، مالياتي، 
محاس��باتي، آماري، تهيه و تنظيم صورت هاي مالي، 

داده ه��اي تاريخي، ثب��ت اطالعات، اص��الح دفاتر و 
حساب ها و گرد كردن اعداد، در دستگاه هاي اجرايي و 
همچنين توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق 
مقررات قانوني مربوط مكلف به نگهداري دفاتر تجاري 
هس��تند، در فرآيند تغيير واحد پول قانوني كشور، بر 
طبق آيين نامه اي خواهد بود كه طرف مدت شش ماه 
از تاريخ تصويب اين قانون مشتركان »توسط وزارت امور 
اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اس��المي 

ايران« تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

 تج�ارب اص�اح نظ�ام پول�ي در س�اير 
كشورهاي جهان

از سال 1۹۲3 تاكنون بيش از 50 كشور اقدام به حذف 
صفر از پول هاي ملي خود نموده اند.

اين طرح در برخي كشورها اهم از توسعه يافته يا در حال 
توسعه و نوظهور اجرا شده است.

تا ابتداي ده��ه 1۹40، صفرزدايي از پول ملي تنها در 
منطقه اروپا اجرا شد.

از ابتداي دهه 1۹70 تا ابتداي دهه 1۹۹0، كشورهاي 
امريكاي التي��ن از نظر دفعات و تع��داد حذف صفر، 

پيشرو بودند.
اما در دهه 1۹۹0 اين سياست در ساير مناطق جهان نيز 
اجرا شد كه به لحاظ دفعات اجرا جهش قابل توجهي 

نسبت به دوره هاي قبل داشته است.
آخرين نمونه حذف صف��ر در دهه ۲000: زيمبابوه با 
ركورد حذف 10 و 1۲ صف��ر از پول ملي به ترتيب در 

سال هاي ۲00۸ و ۲00۹ است.
جديدترين مورد در حال حاضر: بالروس با حذف چهار 

صفر از پول ملي در جوالي ۲01۶ است.

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
 بازار ارز و طال و س��كه روز سه شنبه ۲7 فروردين ۹۸، 
كاهش نسبي را در برخي شاخص ها ادامه داد. در بازار 
سنا نرخ لحظه اي دالر با 140 تومان كاهش به 13 هزار 
و 550 تومان و يورو به 15 هزار و 550 تومان رس��يد. 
همچنين ميانگين نرخ هاي ارز سنا براي روز دوشنبه 
نيز به ترتيب براي دالر 13هزار و 70۸ تومان، يورو 15 
هزار و 303 تومان، پوند 17 هزارو 5۹3، درهم 375۶، 

ليرتركيه ۲47۸، يوآن ۲0۶4 تومان اعالم شد.

  كاهش نرخ دالر و طا و سكه 
نرخ دالر نقدي نيز در بازار به 13۶40 تا 13۶۹0 تومان، يورو 
به 15۶00 تومان رسيد كه نسبت به روزهاي قبل كاهش 
داشته است. از سوي ديگر در جريان معامالت بازار طالي 
تهران نيز قيمت اونس جهاني طال 1۲۸4دالر اعالم شد كه 
متاثر از كاهش قيمت دالر نقدي، قيمت سكه طرح جديد 
روز سه شنبه ۲7 فروردين ۹۸ به 4 ميليون و 735 هزار تومان 
رسيد. همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 

قديم 4 ميليون و ۶00 هزار تومان، نيم سكه ۲ ميليون و ۶00 
هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و ۶50 هزار تومان و سكه 
يك گرمي ۹30 هزار تومان كاهش يافت. هر گرم طالي 1۸ 
عيار نيز 430 هزار تومان و مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 

۸۶۲هزار تومان معامله شد. 
روز سه شنبه ۲7 فروردين ۹۸، نرخ دالر و يورو با كاهش 
قيمت همراه شد و نرخ يورو در صرافي هاي مجاز بانكي 
نسبت به روز دوش��نبه با كاهش حدود 100 توماني 
همراه شد. قيمت خريد يورو در صرافي هاي مجاز بانكي 
15 هزار و 500 تومان و قيمت فروش آن 15 هزار و 550 

تومان اعالم شده است 
در بانك ها نيز قيمت خريد يورو به زير 15 هزار تومان رسيد و 
بانك ها هر دالر امريكا را 13 هزار و ۲0۸ تومان و هر يورو را 14 
هزار و ۹۲۸ تومان خريداري مي كردند. اين در حالي است كه 
قيمت خريد دالر در روز دوشنبه در بانك ها 13 هزار و ۲۹5 
تومان و يورو 15 هزار و 3۹ تومان بود. همچنين بانك ها پوند 
را با افزايش قيمت 17 هزار و ۲۹0 تومان خريداري كردند. 
يورو مسافرتي نيز در شعب ارزي بانك ها 15 هزار و ۶7۹ 

تومان بود كه با احتساب كارمزد بانك مركزي و بانك 
عامل به حدود 1۶ هزار تومان مي رسد.

در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم كرد 
كه براساس آن نرخ 10 ارز نسبت به روز دوشنبه افزايش و 
قيمت ۲3 واحد پولي ديگر مانند يورو و پوند كاهش يافت. 
نرخ دالر و 13 ارز ديگر نيز ثابت ماند. هر دالر امريكا 4۲ هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين روز جاري هر پوند انگليس با ۲3 
ري��ال كاهش 54 هزار و ۹۸۹ ريال و هر يورو نيز با 37 ريال 

افت 47 هزار و 474 ريال ارزش گذاري شد

  آرامش در بازار ارز 
از سوي ديگر، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با بيان اينكه بازگشت آرامش نسبي نرخ ها به بازار 
نزديك است، افزود: به زودي تنش هاي قيمتي بازار ارز به 

حداقل خود خواهد رسيد.
مهرداد بائوج الهوتي در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه فضاي 
رواني حاكم بر بازار بيشترين تاثير را در تنش هاي مقطعي 
قيمت ها دارد، گفت: اقدام امريكايي ها عليه س��پاه هيچ 

ربطي به مجامع بين المللي نداشته، از اين رو خنثي سازي 
اثرات آن بسيار راحت تر است.

نماينده مردم لنگرود در مجلس با تاكيد بر اينكه معرفي 
سپاه پاس��داران به عنوان تروريست هيچ تاثير سياسي و 
اقتصادي بر عملكرد ايران در دنيا نخواهد داشت، افزود: 
دولتمردان و مسووالن داخلي بايد بدانند كه براي چنين 
اقداماتي بايد برنامه ريزي مناسب از قبل داشت زيرا منطقي 
است كه امريكا از عملكرد سپاه ناراضي و حتي در پي ايجاد 

هراس در خصوص آن در مجامع بين المللي باشد.
وي با بيان اينك��ه خلق كننده تروريس��ت امريكا بوده و 
هست، گفت: چنين اقداماتي براي لطمه به اقتصاد و وجهه 
بين المللي ايران است از اين رو بايد بتوانيم با برنامه هاي از 

پيش تعيين شده اهداف پشت پرده آنها را خنثي كنيم.
بائوج الهوتي با تاكيد بر اينكه خوش��بختانه بازگشت 
آرامش به بازار س��كه و ارز نش��ان از برنامه مداري تيم 
اقتصادي دولت به ويژه بانك مركزي دارد، تصريح كرد: 
در چنين شرايطي دولت بايد زمينه نفوذ جو رواني به 
بازار را مس��دود كند تا عده اي با موج سواري به كسب 

سودهاي هنگفت از اين مسير نائل نشوند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه ايران 4٠ 
سال است كه با تحريم دست و پنجه نرم مي كند، گفت: 
بايد بدانيم كه تنش هاي مقطعي قيمت ها در بازار ماندگار 
نبوده و مردم نيز نبايد در چنين شرايطي عريان به بازارهاي 
مختلف هجوم بياورند زيرا عدم ماندگاري قيمت ها در اوج 

در نهايت ضرر زيادي را به آنها متحمل خواهد كرد.
وي با تاكيد بر اينكه رس��د نرخ ارز نيز در ماه هاي اخير به 
دالي��ل اقتص��ادي رخ داده و در نهايت به قيمت منطقي 
خود نهايت ١٠ هزار تومان باز خواهد گشت، افزود: با اين 
اوصاف مردم بايد بدانند كه سرمايه گذاري در حوزه ارز آن 
هم ارزهاي خانگي براي كسب سود ديگر صرفه اقتصادي 

نخواهد داشت. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي يادآور شد: با استماع برنامه هاي دولت به ويژه بانك 
مركزي به زودي تنش هاي قيمتي به حداقل خود خواهد 
رسيد كه نتيجه آن استمرار آرامش در بازار خواهد بود، از 

اين رو جاي نگراني وجود ندارد.

گروه بانك و بيمه| 
در بهمن ماه ١٣٩٧، دركل كش��ور بالغ بر ٧ ميليون فقره 
چك وصول ش��د كه از اي�ن تع�داد حدود ٦ ميليون فقره 
عادي و بالغ بر 1 ميليون فقره رمزدار بوده اس��ت كه نشان 
مي دهد تعداد چك هاي رمزدار نسبت به سال ها و ماه هاي 

قبل افزايش داشته است. 
به گزارش »تع��ادل«، ۸5 درص��د از كل تعداد چك هاي 
وصولي عادي و 15 درصد رمزدار بوده است . همچنين حدود 
٣٠٧٤ هزار ميلي�ارد ري�ال چ�ك وص�ول شده ك�ه حدود 
٦٥٩ هزار ميليارد ريال چك ع��ادي و حدود ٢٤١٥ هزار 
ميليارد ريال چك رم�زدار است. به عبارتي در كل كش�ور 
۲1.4 درص�د از ك�ل ارزش چ�ك هاي وص�ولي، ع�ادي و 

7۸.۶ درص�د رم�زدار بوده است
در بين چك هاي عادي نيز ۶4۲ هزار فقره چك به ارزشي 

بالغ بر ٨٢ هزار ميليارد ريال در بهمن ماه سال ٩٧ در كل 
كشور برگشت داده شده كه نسبت به ماه قبل از آن از نظر 
تعداد و مبلغ ب��ه ترتيب 15.7 درص��د و ٧ درصد كاهش 
نشان مي دهد. اين نكته نش��ان مي دهد كه اگرچه تعداد 
چك برگشتي كاهش يافته اما واقعيت اين است كه سهم 
چك هاي رمزدار بيشتر شده است و اكنون بيش از 7۸ درصد 
مبادالت چك عمال با چك رمزدار صورت مي گيرد و دليل 
كاهش چك برگشتي به خاطر از رونق افتادن يا از گردش 
افتادن و كاهش سهم چك عادي نسبت به چك رمزدار از 

چك هاي وصولي است
براساس آمار بانك مركزي بالغ بر۶.۶ ميليون فقره چك به 
ارزشي بالغ بر ٧٤١ هزار ميليارد ريال در بهمن ماه ١٣٩٧ در 
كل كشور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتيب ۸.5 درصد و 0.۶ درصد كاهش نشان مي دهد. در 

ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۲.3 ميليون فقره 
چك به ارزشي بالغ بر ٤٠٢ هزار ميليارد ريال مبادله شد.

در بهمن ماه سال گذشته، 5۲.7 درصد از تعداد چك هاي 
مبادله اي كل كشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان 
رضوي مبادله ش��ده اس��ت كه به ترتيب با 35.1 درصد، 
۹.7 درصد و 7.۹ درصد بيش��ترين س��هم را در مقايسه با 
ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين ۶5.4 درصد از ارزش 
چك هاي فوق در سه استان تهران )54.3 درصد(، خراسان 
رضوي )5.۶ درصد( و اصفهان )5.5 درصد( مبادله شده است 
كه بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند.

حدود ٦ ميليون فقره چك به ارزش��ي ح��دود ٦٥٩ هزار 
ميليارد ريال در بهمن ماه ١٣٩٧ در كل كشور وصول شد 
كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 7.7 درصد كاهش و از نظر 
مبلغ 0.3 درصد افزايش نشان مي دهد. در ماه مورد گزارش، 

دركل كشور ۹0.3 درصد از كل تعداد چك هاي مبادله اي و 
۸۸.۹ درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي وصول شد. در 
بهمن ماه ١٣٩٧، در استان تهران بالغ بر ۲.1 ميليون فقره 
چك به ارزشي بالغ بر ٣٥٨ هزار ميليارد ريال وصول شد. در 
ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۹0.7 درصد 
و از نظر ارزش ۸۹.1 درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي 

وصول شده است.
در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور بيشترين نسبت 
تعداد چك هاي وص�ولي به كل چك ه��اي مبادله اي در 
استان، به ترتيب به استان هاي گيالن )۹۲.۶ درصد(، البرز 
و خوزس��تان هر كدام )۹1.۹ درصد( و يزد )۹1.۶ درصد( 
اختصاص يافته است و استان هاي كهگيلويه و بويراحمد 
)۸4.7 درصد(، كرمان )۸5.7 درصد( و كردس��تان )۸5.۹ 
درصد( پايين ترين نسبت تعداد چك هاي وصولي به كل 

چك هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد گزارش، در بين ساير استان هاي كشور بيشترين 
نسبت ارزش چك هاي وصولي به كل ارزش چك هاي مبادله 
اي در استان به ترتيب به استان هاي خراسان شمالي )۹۲.۶ 
درصد(، كرمانشاه و خوزستان هر يك )۹۲.5 درصد( و گيالن 
)۹1.4 درصد( اختصاص يافته است و استان هاي سمنان 
)۸5.۲ درصد(، اصفهان و خراسان جنوبي ه�ر يك )۸5.7 
درص��د( و مركزي )۸۶.5 درصد( كمترين نس��بت ارزش 
چك هاي وصولي به كل ارزش چك هاي مبادله ش�ده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.
معادل ٦٤٢ هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر ٨٢ هزار ميليارد 
ريال در بهمن ماه ١٣٩٧ در كل كشور برگشت داده شده 
است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 15.7 

درصد و ٧ درصد كاهش نشان مي دهد. 
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طرح سپرده طايی بانک رفاه 
تمديد شد

در راستای تنوع بخشی به سبد خدمات اعتباری و 
با هدف جلب رضايت عموم مشتريان، مهلت زمانی 
پرداخت تس��هيالت در قالب طرح " سپرده طاليی" 

بانک رفاه تا پايان اسفند ماه سال 13۹۸ تمديد شد.
گفتنی است، در اين طرح، تمامی اشخاص حقيقی که 
نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاری بلند 
مدت طاليی رفاه اق��دام کنند، ضمن بهره مندی از 
سود علی الحساب، امکان اخذ تسهيالت به نام خود و 
يا بستگان درجه يک ايشان )شامل: پدر، مادر، همسر، 
فرزند، برادر و خواهر( در قبال توثيق سپرده بلند مدت 
طاليی را خواهند داشت. متقاضيان می توانند برای 
کسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رسانی بانک به 
نشانی www.refah-bank.ir مراجعه و يا با مرکز 
اطالع رسانی وپاسخگويی بانک رفاه )فراد( به شماره 

تلفن ۸5۲5-0۲1 تماس حاصل کنند.
 

از  پیش�گیری  امنیت�ی     توصیه ه�ای 
برداشت های غیر مجاز 

پيرو سلسله هش��دارهای قبلی، بانک رفاه کارگران 
به منظور پيش��گيری از جرايم و کالهبرداری های 

سايبری و رايانه ای هشدار داد.
بر اساس تجارب و سوابق کسب شده در سنوات قبل، 

رعايت نکات امنيتی زير مورد تاكيد است:
کارب��ران گرامی در حف��ظ نام کارب��ری و رمز عبور 
اينترنت��ی و کارت های بانکی خ��ود، نهايت دقت را 
معمول کرده و برای پيشگيری از هرگونه سوء استفاده 
احتمالی، از ارائه اين اطالعات به س��اير افراد به ويژه 
افشای آنها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
خودداری کنند. تغيير رمزهای عبور س��امانه های 
بانکداری الکترونيکی نظير: موبايل بانک، بانکداری 
اينترنت��ی، کارت های بانکی و نظاي��ر آن به صورت 
دوره ای توصيه و تاكيد می شود. از انتخاب رمزهای 
عبور تکراری در سامانه های مندرج در بند ۲، اجتناب 
کرده و حتی االمکان گذر واژه های انتخابی، ترکيبی از 
اعداد، سمبل ها و حروف التين کوچک و بزرگ باشد. 
همچنين استفاده از رمزهای يکبار مصرف، راهکاری 
مناسب برای جلوگيری از جرايم بانکی و برداشت های 
غير مجاز اس��ت. مش��تريان گرامی، در مواجهه با 
کالهبردارانی که با استفاده از تکنيک های مهندسی 
اجتماعی نظير سايت های جعلی و ... ، درصدد سوء 
اس��تفاده از اعتماد افراد و متقاعد کردن آنها به فاش 

کردن اطالعات و ... هستند، مراقب و هوشيار باشند.
مشتريان محترم به منظور کسب اطالعات بيشتر 
می توانند به قسمت توصيه های امنيتی در پورتال 
www.refah-bank. بانک رفاه کارگران به نشانی

ir مراجعه کنند.
 

   بازدي�د عض�و هی�ات مدي�ره از مناط�ق 
سیل زده مازندران 

 در پی وقوع س��يل اخير در استان مازندران فرشيد 
فرخ نژاد عضو هيات مديره بانک رفاه و هيات همراه از 
مناطق سيل زده اين استان بازديد کردند. عضو هيات 
مديره، مدير امور ناحيه ۲ و رئيس اداره روابط عمومی 
بانک رفاه ضمن حضور در مناطق سيل زده شهرستان 
های سيمرغ و زيرآب، از منازل مسکونی هموطنان 
آس��يب ديده بازديد و با آنها به گفت و گو پرداختند. 
فرخ نژاد در اين بازديد با ابراز تأسف از سيل اخير در 
برخی از استان های کشور اظهار داشت: بانک رفاه در 
راستای ايفای مسئوليت های اجتماعی، با اختصاص 
بودجه در قالب تسهيالت قرض الحسنه و جعاله به 

کمک هموطنان آسيب ديده شتافته است.
وی همچنين در ديدار با مسئوالن شعب اين استان 
خواستار همکاری الزم با سيل زدگان به منظور رفع 

مشکالت آنان شد.

   نرخ حق الوکاله سال 98 اعام شد 
ن��رخ ح��ق الوکال��ه ب��ه کارگي��ری س��پرده های 
سرمايه گذاری بانک رفاه کارگران در سال ۹۸ اعالم 
شد.  بر اين اس��اس، نرخ حق الوکاله دريافتی بانک 
رفاه کارگران از س��پرده گ��ذاران، حداکثر 3 درصد 
تعيين شده است. الزم به ذکر است، نرخ حق الوکاله 
اين بانک در سال گذش��ته نيز معادل 3 درصد بود. 
حق الوکاله مبلغی اس��ت که بانک ها در چارچوب 
بانکداری اس��المی و بدون ربا در قبال به کارگيری 

منابع سپرده گذاران می توانند از آنها دريافت کنند.

46 میلیارد ريال كمك هاي 
اهدايي نزد بانك رفاه 

هموطنان ش��ريف و خيرين خ��دا جو با جاري 
شدن سيالب در برخي از اس��تان هاي كشور، 
هماهنگ و يكدل آس��تين همت باال زدند و از 
طريق درگاه هاي مختلف بان��ك رفاه، بيش از 
45 ميلي��ارد و۶۹0 ميليون ري��ال كمك هاي 
نقدي خود را به هموطنان عزيز آسيب ديده از 

سيل هاي اخير اهدا كردند.
به گ��زارش روابط عمومي بانك رف��اه كارگران، 
در پي س��يالب هاي اخير، هموطنان شريف در 
اقصي نقاط كش��ور عزيزمان با روحيه همدلي و 
همبستگي مثال زدني خود، از روزهاي آغازين 
رخداد س��يل در برخي از اس��تان هاي كشور از 
طريق ش��ماره حس��اب ۹۹۹۹۹۹00 يا شماره 
كارت 5۸۹4۶31۸50۲5۹730 به نام سازمان 
هالل احمر نزد بانك رفاه كارگران تا ۲۶ فروردين 
م��اه بي��ش از 45 ميلي��ارد و۶۹0 ميليون ريال 
كمك هاي نقدي خود را به هموطنان آسيب ديده 
از سيل هاي اخير اهدا كردند كه اين كمك ها از 
طريق س��ازمان هالل احمر در اختيار آنها قرار 

خواهد گرفت. 
كاركنان خير و متعه��د بانك رفاه كارگران نيز براي 
همراهي هر چه بيشتر با آالم مردم سيل زده كشور، 
خالصانه با اهداي كمك ه��اي نقدي خود بيش از 3 
ميليارد و 1۹۲ ميليون ريال به هموطنان سيل زده 

اهدا كردند .



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل« حاشيه هاي صعود شاخص هاي بازار سهام را بررسي مي كند 

كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد يك كارشناس بازار سرمايه بيان كرد

بورس در نيمه مربيان

توانايياقتصادايرانبرايعبورازتحريمشاخصدرقلهنگاهها

گروه بورس |سميرا  ابراهيمي| 
پس از رشد بيش از 5 هزار واحدي شاخص كل بورس 
اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه، ديروز شاخص كمي 
آرام گرفت و با استراحت نسبي، كار خود را در حوالي 

روز قبل به پايان رساند. 
ش��اخص هاي بورس در اين روزها، درگير رشد و صعود 
هستند و پي در پي س��قف هاي تاريخي آن ها شكسته 
مي ش��ود. در اين اوقات، سهامداران خوشنود از وضعيت 
فعلي،  سبد سرمايه گذاري خود را سنگين مي كنند و در 
جستجوي سهم هايي هستند كه بتواند آورنده رشدهاي 
بيشتري براي آنها باشد. البته پيدا كردن سهم هايي كه 
بازدهي داشته باشند، چندان هم سخت نيست هرچند 
ممكن است برخي از س��هامداران نيز در تله خريد سهم 

هايي بيفتند كه رشد آنها تمام شده است. 
بايد توجه داشت كه در چند روز اخير، روند رو به رشد 
قيمت كاالهاي اساس��ي در بازارهاي جهاني به پايان 
رسيده و تاثير آن در معامالت اين گروه از محصوالت 
در بورس كاال نيز پايان يافته،  به طوري كه در روزهاي 
اخير فلزات اساسي در رينگ هاي معامالتي بورس كاال 
پس از حدود 10 درصد افزايش، اكنون با كاهش قيمت 
مواجه اند. بنابراين احتماال رشد سهام توليدكنندگان 
فلزات اساس��ي در بورس ته��ران و فرابورس ايران نيز 
چنانچه صعودي باشد، به اندازه يك هفته كاري اخير 

شارپي نخواهد بود. 
فارغ از اتفاقاتي كه اكنون در بازار س��هام رخ مي دهد، 
حاشيه هايي نيز در كنار اين بازار برقرار است كه برخي 
از آن ها باعث رش��د بيش��تر يا كمتر بازار مي شوند و 
برخي ديگر نيز به دليل رشد بازار، تغييراتي را تجربه 

خواهند كرد. 
از جمله متغيرهاي تاثير پذي��ر از روند بازار كه عامل 
بسيار مهمي براي جذب سرمايه گذار به شمار مي رود، 
وضعيت صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك است. 

صندوق هاي درآمدثابت از نيمه اسفند سال گذشته كه 
رشد بورس به آهستگي آغاز شد، طبق سنت هميشه 
خ��ود در اين اوقات منابع خود را از دس��ت مي دهد، با 
كاهش منابع و خروج س��رمايه گذاران مواجه شد. اما 
به جاي آن،  وزن منابع صندوق هاي درسهام در حال 
سنگين تر شدن بوده و هست و چنانچه عبارت »پول 

هوشمند« را براي نحوه عملكرد منابع سرمايه گذاري 
اين صندوق ها بپذيريم، چندان هم دور از ذهن نيست 
كه اقبال س��رمايه گذاران به صندوق هاي درس��هام 

زياد شود. 
بر اساس اطالعاتي كه به روز رساني اطالعات مالي صندوق 
هاي سرمايه گذاري در روز 26 فروردين ماه سال جاري 
نشان مي دهد،  وضعيت بازدهي صندوق هاي درسهام در 
يك ماه اخير به 23.5 درصد هم رسيده است. اين موضوع 
به اين معناست كه تعداد كثيري از صندوق هاي سرمايه 
گذاري مشترك در سهام توانسته اند در يك ماه به اندازه 

كل سال يك بانك سود بدهند. 
در صندوق هاي سرمايه گذاري در آمدثابت نيز مشاهده 
مي شود كه به جز يك صندوق كه بازدهي 7 درصدي 

در يك ماه اخير داده است، مابقي صندوق ها بازدهي 
متداول 3 الي 4.5 درصدي داشته اند. 

از س��وي ديگر، خبري كه اين روزها فع��االن بازار 
س��رمايه را به استمرار رش��د اين بازار اميدوار كرده 
اس��ت، اصرار همتي، رئيس كل بانك مركزي براي 
باال نرفتن نرخ سود و تثبيت نرخ دالر است. موضوع 
باالنرفتن نرخ س��ود بانكي در ش��رايطي تورم رشد 
بسيار بااليي را تجربه كرده است، هرچند براي بازار 
س��رمايه خبر مثبتي از اين جهت است كه منابع از 
بانك ب��ه بورس مي آيد، اما بايد ب��ه اين موضوع نيز 
توجه كرد كه جنس سرمايه در بانك،  ريسك گريز 
است و ورود عمده آن به بازار سرمايه، نهايتا مي تواند 

بخش بدهي بازار را بارور كند. 

صعودتافصلمجامع
حال براي به دس��ت آوردن افق پي��ش روي بورس و 
حركت شاخص ها، بايد به بررسي عواملي پرداخت كه 

در رشد آتي بازار سهام،  نقش بسزايي دارند. 
سيد علی خسروشاهی،  كارش��ناس بازار سرمايه  در 
بررسی روند بازارسرمايه اش��اره کرد: در کوتاه مدت و 
ميان مدت و با توجه به عملکرد شرکت های بزرگ انتظار 
می رود، تا فصل مجامع روند بازار صعودی و با ش��يب 
ماليم باشد، هر چند که اين مسير همراه با نوسان های 
روزانه خواهد بود. در بلند مدت اما، بايد به عوامل بنيادی 

توجه بيشتری کرد.
اين فعال بازارسرمايه در ادامه گفت: نرخ ارز، قيمت نفت، 
نرخ های جهانی کاالها و اثرات تحريم بر ش��رکت ها از 

مهمترين عوامل تاثيرگذار بر بازار سرمايه هستند. در 
اين بين مهمترين عامل تاثيرگذار بر س��ود )اسمی( و 

ارزش بازار شرکت ها، تغييرات نرخ ارز است.
وی يکی از مهمترين عوامل موث��ر در افزايش نرخ ارز 
را بس��ته بودن مبادی ورودی دالر دانست و افزود: هم 
اکنون تنش های سياسی ميان ايران و امريکا به باالترين 
حد خود از زمان روی کار آمدن ترامپ رسيده است و 
نمی توان تحليل دقيقی از آينده اين تنش ها داشت؛ اما 
می توان برآورد کرد افزايش تنش ها موجب افزايش نرخ 
دالر و درنهايت افزايش ارزش بازار شرکت های صادرات 
محور بورس، همچون شرکت های پتروشيمی، فلزی و 

معدنی و... خواهد شد.
به گزارش س��نا،  معاون اجرايی سرمايه گذاری تامين 
سرمايه س��پهر تصريح کرد: در بحث نفت، با توجه به 
اينکه طی سال های اخير، نقش ايران در اثرگذاری بر 
روی قيمت نفت تا حدود زيادی کمرنگ ش��ده است، 
اما موقعيت ژئوپوليتيکی ايران می تواند بر قيمت نفت 
تاثيرگذار باشد. افزايش سطح ناآرامی ها در منطقه از 
يک طرف موجب افزايش قيمت نفت خواهد شد و با 
درنظر گرفتن ثبات س��اير عوامل اتفاقی مثبت برای 
اقتصاد نفت محور ايران تلقی می شود، اما از طرفی ديگر، 
افزايش تنش ها باعث باال رفتن ريسک سياسی کشور 

خواهد شد که امری منفی است.
خسروشاهی، عامل موثر بعدی در روند بازار را تغييرات 
نرخ کاالهاي اساسي عنوان کرد و گفت: اين نوسانات 
عمال وابسته به نرخ رشد اقتصادی کشور چين است. 
با توجه به اخبار مثبت ناش��ی از توافقات تجاری ميان 
چين و امريکا، انتظار می رود که در س��ال 201۹، نرخ 
کاموديتی ها فارغ از نوس��انات مقطع��ی روند باثباتی 

داشته باشد.
وی ادامه داد: در نهايت اثرات تحريم ها بر توليد و فروش 
شرکت ها، وضعيت سودسازی شرکت ها را مشخص 
خواهد کرد. گزارش های فصل زمس��تان سال 13۹7 
شرکت ها نشان داد که عملکرد ش��رکت ها در توليد 
و ف��روش قابل قبول و بهتر از حد انتظ��ار فعاالن بازار 
سرمايه بوده است. هر چند که انتظار می رود سال 13۹۸ 
سالی سخت تر برای شرکت ها از لحاظ مقادير فروش 

محصوالت باشد.

يك كارشناس بازار سرمايه با اشاره به رشد چشمگير بازار 
در روزهاي اخير و به ويژه صعود 5200 واحدي روز دوشنبه 
شاخص گفت: چنانچه بخواهيم به بررسي درست داليل 
رشد فعلي شاخص دست يابيم، بايد ابتدا داليل افت بازار در 
حدود 6 ماهه اخير را مورد بررسي قرار دهيم كه اين داليل 

را مي توان در سه دسته مورد بررسي قرار داد.
 عليرضا كديور در تش��ريح اين داليل افزود: مساله اول يا 
اثرگذارترين دليل افت بازار سرمايه در انتهاي دهه اول مهر، 
افت قيمت هاي جهاني در آن مقطع زماني بود كه در طي 
سه ماهه پاييز گذشته رخ داد و بازار جهاني و به تبع آن بازار 
سرمايه ما را نيز تحت تاثير خود قرار داد. مساله دوم نزديك 
ش��دن به زمان اجرايي شدن تحريم ها و نگراني بازار از آثار 
تحريم بر ش��ركت ها و به ويژه شركت هاي صادرات محور 
و سومين عامل بحث كاهش نرخ ارز به دليل دخالت هاي 
بانك مركزي در ب��ازار ارز بود. وي با بيان اينكه بازار پس از 
اصالح شديد مهرماه به استراحت طوالني و دور از انتظاري 
پرداخت، درباره داليل وقوع نوسان هاي كوچك بازار تا پايان 
سال ۹7 گفت: با وجود پيش بيني تحليل گران مبني بر رشد 
ديگر بازار سرمايه و شكستن سقف قبلي شاخص در ماه هاي 
انتهايي سال ۹7 مي توان گفت داليلي سبب رخ ندادن اين 

صعود شد و رشد آن به اوايل سال جاري موكول شد.

داليلرشدفعليبازار
اين كارشناس بازار سرمايه ضمن گفت وگو با سنا در خصوص 
داليل رشد كنوني بورس خاطرنشان كرد: دليل اول افزايش 
قيمت هاي جهاني كاموديتي ها و نفت بوده كه باعث جبران 
افت هاي پاييز نيز شده است. دوم رشد نرخ ارز از محدوده 
10 هزار تومان به 13 تا 14 هزار تومان بود. سوم گزارش هاي 
ماهانه شركت ها و به ويژه شركت هاي صادرات محور است 
كه بر اساس عملكرد خود در مدت اجراي تحريم ها منتشر 
كرده اند و نش��ان از عدم تاثيرپذيري آنچناني شركت ها از 
تحريم ها بوده اس��ت؛ چراكه تحريم ها آثار آنچناني روي 
فروش شركت ها به ويژه شركت هاي صادرات محور نداشته 
است. وي عامل چهارم تاثيرپذيري بازار به ويژه در روزهاي 
اخير را اخبار منتشر ش��ده مبني بر كاهش يا حذف دالر 

4200 توماني در مراودات اقتصادي عنوان كرد و تصريح 
كرد: اين مساله كه اخيرا نيز اتفاق افتاده است و روي همه 
شركت ها اعم از صادرات محور و غير صادراتي تاثيرگذار بوده، 
تحليل بازار را به سمت اين مساله برده است كه ديگر دالر 
4200 توماني نخواهيم داشت و همه شركت ها ارز مبناي 
فعاليتشان همان ارز نيمايي يا همان ارز ۸ تا ۹ هزار توماني 
است. كديور تداوم رشد فعلي بازار سرمايه را نيازمند توفيق 
صنايع در فعاليت ها فعلي دانست و گفت: با فرض ثبات در 
شرايط فعلي چنانچه شركت ها و صنايع بورسي بتوانند به 
فروش خود در ش��رايط تحريم ادامه دهند و نتايج مثبتي 
را از اين فعاليت ها همچن��ان در گزارش فعاليت هاي آنها 
شاهد باش��يم مي توانيم به تداوم رشد و رونق بازار سرمايه 

نيز اميدوار باشيم.

فعاليتدربازارهموارهبهتحليلنيازدارد
كديور برخي س��رمايه گذاري در صنايع و شركت ها را در 
جهش هاي بازار سرمايه فاقد تحليل درست ارزيابي كرد و 
گفت: آنچه همواره در صعودهاي اينچنيني بازار و همچنين 
ريزش هاي شديد همواره شاهد هستيم اين است كه هر 
سهمي در دوره صعود حتي با بنياد ضعيف مورد اقبال قرار 
مي گيرد، همچنين هر سهمي حتي با بنياد قوي و ارزنده از 
ريزش بازار مصون نمي ماند و سهامدار بعضا ناآگاه از آن خارج 
مي شود.اين در حالي است كه ممكن است در سهام با بنياد 
ضعيف سهامدار سهم را در سقف قيمتي و تحت تاثير جو 
بازار خريده باشد يا سهام با بنياد قوي در كف قيمتي باشد و 

تحليل ها نشان از رشد آن داشته باشد.
وي عدم توجه بازار به تحلي��ل را عامل اصلي متضرر 
شدن برخي س��رمايه گذاران بورسي در شرايط افت و 
خيزهاي چشمگير بازار عنوان كرد و يادآور شد: چنانچه 
سرمايه گذار بدون دانش اوليه اقدام به خريد و فروش 
كند، نه تنها امكان از بين رفتن سرمايه او وجود دارد، 
بلكه مي تواند خود به عنوان يك تجربه ناموفق و تبلغ 
منفي براي بازار سرمايه تلقي شود.بنابراين فعاليت در 
بازار در شرايط خوشبيني محض يا بدبيني محض هر دو 

هم به بازار و هم به سرمايه گذار آسيب مي زند.

شاخصتاكجاصعودميكند؟
اين كارش��ناس بازار سرمايه رش��د فعلي بازار سرمايه را با 
فرض ثبات شرايط فعلي ادامه دار پيش بيني كرد و گفت: 
اكنون كه بازار تحت تاثير عوامل مختلف توانسته است رشد 
مناسبي را تجربه كند و امروز از 200 هزار واحد نيز گذشته 
اس��ت، مي تواند با رشد كوتاه مدت 5 تا 10 هزار واحدي به 
استراحت برود. وي با اش��اره به فصل برگزاري مجامع به 
عنوان مهم ترين رويداد پيش روي بازار سرمايه در ماه هاي 
آتي افزود: شاخص ممكن است پس از رشد فعلي و استراحت 
كوتاه مدت تا ماه هاي تير و مرداد و زمان برگزاري مجامع، 
بار ديگر صعود را تجربه كند كه اين صعود مي تواند با فرض 
ثبات در شرايط فعلي تا 220 هزار يا حتي 240 هزار واحد 
رخ دهد.در اين ميان بايد به مسائل ديگر تاثيرگذار بر صنايع 
و سهام نيز بي توجه نبود و در پيش بيني ها و تصميم گيري ها 

آنها را نيز لحاظ كرد.

بازار،بياعتنابهتحريمها
عضو پيشين هيات مديره فرابورس از تمديد معافيت هاي 
نفتي ايران به عنوان فاكتوري مهم و تاثيرگذار در روند بازار 
سرمايه ياد كرد و تصريح كرد: هر چند كه هنوز هيچ چيز 
درباره تمديد اين معافيت ها بطور روشن بيان نشده است 
و بايد تا زمان مشخص شدن آن صبر كنيم، بازار خوشبيني 
مف��رط درباره آينده را در پيش گرفت��ه و با توجه به دوره 
ريزشي بازار در زمان نزديك شدن به اجراي تحريم ها در 
آبان بايد گفت كه اين مساله نشان دهنده افراط و تفريط 
در پيش بيني عموم سرمايه گذاران است. وي با اشاره به 
برخي تحليل ها در بعد جهاني براي تمديد اين معافيت ها 
براي 4 كش��ور گفت: چنانچه اين معافيت ها نيز تمديد 
شود، ممكن است برخي صنايع با توجه به محدوديت هاي 
ديگري همچون اجرايي نشدن كانال مالي نتوانند به فروش 
خود ادامه دهند و اين امر تاثير خود را در گزارش هاي آنها 
نشان دهد. اين در حالي است كه هر آن ممكن است اين 
برنامه ها نيز عملي شود و شرايط به سمت بهبود پيش برود. 
بنابراين توجه به اخبار تاثيرگذار بر بازار سرمايه مي تواند 

سرمايه گذاران را در تحليل درست تر ياري كند.

ش��اخص بورس اوراق بهادار تهران اخيرا ب��ا عبور از مرز 
200 هزار واحد ركورد جديدي را در كارنامه كاري خود 
ثبت كرده است.در حالي كه بازارهاي موازي بورس اوراق 
بهادار در ركودي س��خت و س��نگين و نفس گير به س��ر 
مي برند، بورس اوراق بهادار از ابتداي سال جاري تاكنون 

پيشتازي اش را به رخ كشيده است.
 رشد 10 درصدي اين بازار از ابتداي سال جاري تاكنون 
نشان مي دهد وضعيت در حال تغيير است و بازاري كه 
سال گذش��ته از ديگر بازارها نظير طال و سكه و مسكن 
و خودرو عقب مانده بود، حاال دس��ت به اصالح قيمت 

زده است.
 به گزارش خبرآنالين حميد ميرمعيني، تحليلگر بازار 
سرمايه معتقد است وضعيت بورس اوراق بهادار نشان 
مي دهد ظرفيت هاي اقتصادي ايران در س��ال جاري 
مي تواند براي عبور از ش��رايط سخت تحريمي به كار 
گرفته شود. وي با تاكيد بر اينكه عقب ماندگي بورس 
نسبت به ساير بازارها در سال گذشته، اين نشانه را در 
خود داشت كه رش��د واقعي امسال از سر گرفته شود، 
ادامه داد: هر چند به دليل مشكالت ناشي از تحريم ها، 
اقتصاد ايران با وضعيتي غيرعادي روبروست اما بررسي 
وضعيت نشان مي دهد امكان رشد بورس فراهم است 
و كاالهايي كه مواد اوليه آنها در داخل توليد مي شود يا 
بازارهاي داخلي دارند، امسال در وضعيت مناسبي به 

سر خواهند برد.
 او به محدوديت هاي واردات و... اشاره كرد و گفت: وقتي ار 
فرصت تحريم صحبت مي كنيم اينجا مي توانيم مصاديق 
را بيابيم، در اين شرايط توليد كنندگان داخلي وضعيت 

مساعدتري پيدا مي كنند.
 اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه قيمت ها در 
بورس نياز به تعديل داش��تند، به وضعيت ش��ركت هاي 
بورسي اشاره كرد و ادامه داد: سال گذشته بازدهي بورس 
در ح��دود 77 درصد بود اما امس��ال اين ام��كان فراهم 
است كه در صورت حمايت دولت از بازار سرمايه و اتخاذ 
سياس��ت هايي متناس��ب با ظرفيت هاي اين بازار، رشد 

بيشتري نصيب بورس اوراق بهادار شود.

هدايتسرمايههايبهتوليد
وي به بانك محور بودن اقتصاد ايران اش��اره كرد. گفت: 
بازار سرمايه توانايي تامين نقدينگي مورد نياز بسياري از 
شركت ها را داراست و در اين شرايط كه تنگناهاي اقتصادي 
خود را نشان مي دهد مي تواند با تدوين برنامه هايي نسبت 

به اثرگذاري بيشتر اين بازار اقدام كرد.
ميرمعيني ادامه داد: ما معتقديم رشد اين بازار در همين 
روزهاي محدود كاري س��ال جاري نش��ان مي دهد اين 
پتانس��يل و توانايي وجود دارد و باي��د آن را مورد توجه 

قرار داد.

تالشبرايكاهشريسك
اين كارشناس ادامه داد: ريسك هاي اقتصادي به سرعت 
بازار سرمايه را تحت فشار قرار مي دهد، تحريم هم ريسكي 
اقتصادي تلقي مي ش��ود از اين رو تغيير در اين ش��رايط 

مي تواند بازار سرمايه را دستخوش شرايطي تازه نمايد.
ميرمعيني با تاكيد بر اينكه پيوس��تن ايران به FATF يا 
نپيوستن به اين كنوانسيون خود عامل موثري در افزايش 
يا كاهش ريس��ك سياسي و اقتصادي ايران است، گفت: 
اگر مجموعه سياست گذاران برنامه كاري خود را بر كاهش 
ريسك هاي اقتصادي و سياس��ي متمركز كنند، بورس 
پتانسيل پيشي گرفتن از ساير بازارهاي را در سال جاري 

داراست و بايد اين مهم را دريافت.
وي با اشاره به اينكه رشد تمامي بازارها در سال گذشته 
تحت تاثير افزايش نرخ دالر در وهله اول و رشد نرخ تورم 
در مرحله دوم بوده است، اضافه كرد: بورس نيز از اين دو 
عامل تاثيرپذيرفته است اما حجم تاثيرپذيري اش كمتر 
از ساير بازارهاست از اين رو بورس در صورت عدم تغيير 
شرايط مي تواند خود را رشدي مناسب و حتي بيش از 
بازارهاي ديگر را در سال جاري تجربه نمايد چرا كه ساير 

بازارها وارد دوره ركود شده اند.
وي تاكيد كرد: البته اين مهم، همانطور كه گفتم بستگي 
به ريسك هايي دارد كه متوجه اقتصاد است اما با اجراي 
برنامه هاي حمايتي از بازار سرمايه مي توان انتظار تداوم 

رشد را داشت.
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  عرضه سهام بلوك ايران ترانسفو در بورس: 
بلوك 13.36 درصدي سهام شركت ايران ترانسفو 
به قيمت پايه هر سهم 624۹ ريال در بورس واگذار 
مي ش��ود. به گزارش ايِبنا، بلوك 13.36 درصدي 
سهام شركت ايران ترانس��فو شامل 501 ميليون 
و 152 هزار و 611 س��هم به قيمت پايه هر س��هم 
624۹ ريال و ارزش كل پايه 3 هزار و 131 ميليارد 
و 702 ميليون ريال توسط سازمان خصوصي سازي 
در بورس اوراق بهادار عرضه خواهد شد. اين ميزان 
سهام در حالي به صورت 20 درصد نقد و بقيه اقساط 
4 ساله، به وكالت از شركت صنعت و تجارت آداك و 
از طريق شركت كارگزاري پارسيان واگذار مي شود، 
كه زمان عرضه آن توسط شركت بورس اعالم خواهد 
شد. همچنين مطابق شيوه نامه تشويق بخش هاي 
خصوصي و تعاوني به منظور جلب مش��اركت در 
واگذاري ها براي خريداران بل��وك 13.36 درصد 
از سهام ش��ركت ايران ترانس��فو كه از بخش هاي 
خصوصي و تعاوني باشند، مشوق هايي درنظر گرفته 

شده است كه اين موارد عبارتند از: 
1. افزايش سقف كل زماني و مجموع تعداد اقساط 
براي خريداران بخش خصوصي تا ميزان يك سوم و 
براي خريداران بخش تعاوني تا ميزان دو پنجم جمع 

مدت و تعداد اقساط مصوب
2. بازپرداخت پلكاني اقساط با شيب 10 درصد رشد 
ساالنه براي خريداران بخش هاي خصوصي و تعاوني، 

به مأخذ 100 براي رقم ميانه دوره اقساط
3. سود فروش اقساطي تا ميزان 3 درصد پايين تر 
از ساير خريداران براي خريداران بخش خصوصي 
و 3.6 درصد پايين تر براي خريداران بخش تعاوني.

  حذف س�خت آژند از ب�ورس تهران: بورس 
تهران اعالم كرد كه يك ناشر از فهرست شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران حذف 
مي شود. بر اساس اطالعيه منتش��ر شده از سوي 
بورس تهران، شركت سخت آژند »ثاژن« از فهرست 
شركت هاي پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار 

تهران حذف و قابل انتقال به فرابورس خواهد بود.
در ادامه اين اطالعيه آمده است كه شركت سخت 
آژند »ثاژن« بر اساس ضوابط و قوانين بورس تهران 
از تاريخ 2۸ فرودين ماه ۹7 و از فهرست شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران حذف 
مي شود و بر اين اساس اين شركت مي توند به بازار 

پايه فرابورس منتقل شود.

  عرضه يك ميليون بشكه ميعانات گازي در 
بورس انرژي: بر اساس اعالم بورس انرژي، ديروز 
يك ميليون بش��كه ميعانات گازي مجتمع پارس 
جنوبي در بخش بين الملل بورس انرژي ايران عرضه 
شد. بر اس��اس اطالعات مندرج در سامانه شركت 
مديريت فناوري بورس تهران در روزز سه شنبه 27 
فروردين ۹۸، به ميزان 1705 تن متانول پتروشيمي 
ش��يراز در رينگ داخلي بورس انرژي با قيمت پايه 
هر كيلو 20 هزار و 760 ريال عرضه شد. همچنين 
عرضه هاي مازاد در بورس انرژي ش��امل بلدينگ 
نفتا، حالل 410، پااليش نفت شيراز به حجم يك 
ميليون ليتر و به قيمت هر ليتر 42 هزار و 1۸5 ريال 
از روزهاي قبل عرضه شدند و نفتاي سبك پااليش 
نفت كرمانشاه به حجم 3000 تن و قيمت هر كيلو 
47 هزار و 636 ريال از مازاد عرضه روز 24 فروردين 
و نيز آيزوفيد پااليش نفت شيراز در رينگ داخلي 
به حجم 6000 تن و قيمت هر كيلو 46 هزار و ۹77 
ريال از مازاد عرضه سه روز قبل، هم در روز اخير پا 

در رينگ هاي معامالتي بورس انرژي گذاشتند. 

صدور۸۹۵هزاركد
سهامداريجديددرسال۹۷

شركت سپرده گذاري مركزي اعالم كرد: بيش از 
۸۹5 هزار كد س��هامداري جديد در سال ۹7 در 
بازار سرمايه صادر شد تا تعداد كدهاي سهامداري 
به رقم 10 ميليون و ۸44 هزار كد برسد. شركت 
س��پرده گذاري مركزي اعالم كرد: بيش از ۸۹5 
هزار كد سهامداري جديد در س��ال ۹7 در بازار 
سرمايه صادر شد تا تعداد كدهاي سهامداري به 
رقم 10 ميليون و ۸44 هزار كد برسد. به گزارش 
سمات، اين شركت اعالم كرد: با صدور 215 كد 
سهامدار خارجي جديد در سال گذشته، تعداد 
كدهاي س��هامداران خارجي بازار سرمايه ايران 
به رقم 12۹0 كد رس��يد. جديدترين گزارش ها 
حاكي از آن اس��ت كه تعداد س��هامداران فعال 
بازار س��رمايه افزايش چشمگيري داشته است؛ 
بطوري كه ۸40 هزار كد حداقل يك تا 10 معامله 
)خريد يا فروش(، 77 هزار كد بين 11 تا معامله 
و بيش از 100 هزار كد نيز بيش از 20 معامله در 
اسفندماه گذشته انجام دادند. شايان ذكر است، 
صدوركد سهامداران از سال گذشته با راه اندازي 
سامانه جامع ثبت اطالعات مشتريان )سجام( به 
صورت آني انجام مي شود. پيش از اين، اشخاص 
حقيقي ب��راي دريافت كد معامالتي بايد به يك 
شركت كارگزاري مراجعه و پس از احراز هويت 
و تكميل فرم ه��اي مربوطه، 24 تا 4۸ س��اعت 
منتظر صدور كد معامالتي خود مي ش��دند. اما 
در روش جديد، اين اش��خاص مي توانند با ثبت 
نام در س��امانه س��جام و دريافت كد پيگيري به 
نزديكترين شركت كارگزاري مراجعه و به صورت 
آني كد سهامداري خود را دريافت كنند. بر اساس 
اين گزارش، سجام يك سامانه زير ساختي براي 
شناسايي مشتريان جهت ورود به باشگاه بزرگ 
بازار سرمايه ايران است كه تمام فعاالن اين بازار 
اعم از سرمايه گذاران، مشتريان و مديران نهادها 
در اين سامانه، فقط يك بار براي هميشه اطالعات 
خ��ود را در آن ثبت خواهند ك��رد و پس از احراز 
هويت حضوري قادر به دريافت خدمات مبتني بر 

داده هاي تاييد شده خواهند بود.

خبر

گروه بورس|  روز گذشته شاخص كل بورس تهران با 
افزايش ۸4 واحدي و رسيدن به رقم 201 هزار و ۸۹0 
واحد به روند معامالت پايان داد. در پايان چهارمين 
روز معامالتي ب��ورس در هفته جاري، در 417 هزار و 
۹45 نوبت معامالتي، 11 ميليارد و ۹64 ميليون برگه 
اوراق بهادار ب��ه ارزش 1۸ هزار و 756 ميليارد تومان 
در بورس معامله شد و ارزش بازار به 773 هزار و 716 

ميليارد تومان رسيد.
بر اساس آمارهاي معامالتي، ديروز اكثر شاخص هاي 
بورس با ريزش دسته جمعي مواجه شدند بطوري كه 
ش��اخص كل با ۸4 واحد رشد معادل 0.04 درصد به 
201 هزار ۸۹0 واحد، شاخص قيمت »وزني - ارزشي« 

با 24 واحد افزايش مع��ادل 0.04 درصد به 5۸ هزار 
21۸ واحد، ش��اخص كل »هم وزن« ب��ا )24( واحد 
كاهش معادل )0.61( درصد به 3۹ هزار و 734 واحد 
رسيد. از سويي ديگرجزييات داد و ستدها مشخص 
مي كند كه 2 نماد »فملي با )1۹۹( واحد و ش��پنا با 
)124( واحد« افت، بيشترين تاثير منفي را در كاهش 

شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.

درخششبازاردومفرابورس
معامالت چهارمين روز كاري هفته منتهي به سي ام 
فروردين م��اه در فراب��ورس ايران با دادوس��تد يك 
ميليارد و 230 ميليون  ورقه بهادار به پايان رسيد كه 

معامله گران، اين حجم از مبادالت را در بيش از 16۹ 
هزار نوبت معامالتي دس��ت به دست كردند و  ارزش 
بالغ بر ش��ش هزار ميليارد ريالي را به ثبت رساندند.  
شاخص كل فرابورس ايران با اهرم منفي 22 واحدي 
از جانب نماد »مارون« و همچنين معامالت منفي در 
نمادهاي   »ذوب« و »دماوند« با 3۸ واحد افت مواجه 
شد و در ارتفاع دو هزار و 457 واحدي قرار گرفت.  در 
روز سه ش��نبه 27 فروردين ماه در پي دادوستد 752 
ميليون سهم به ارزش افزون بر دو  هزار و 56۸ ميليارد 
ريال در بازارهاي اول و دوم، بيش از 60 درصد از حجم 
و 40 درص��د از ارزش دادوس��تدهاي كل بازارهاي 

 فرابورس به اين دو بازار اختصاص يافت. 

در اين ميان نم��اد »ذوب« در عين حال كه در صدر 
ج��دول پربيننده ترين نمادها به چش��م  مي خورد، 
بيشترين حجم و ارزش  مبادالتي بازارهاي اول و دوم 
را نيز در اختيار گرفت.  در بين نمادهاي فرابورس��ي 
عنوان بيشترين افزايش قيمت به نماد »سمگا« از گروه 
هتل و رس��توران رسيد و پس از آن نماد   »كرمان« از 
گروه انبوه سازي، امالك و مستغالت بيشترين رشد 
قيمتي را تجربه كرد. در سمت مقابل، نماد معامالتي 
شركت هاي  دامداري تليس��ه نمونه و داروسازي آوه 
سينا با بيشترين افت قيمتي روبرو شدند.  رصد بازار 
پايه حاكي از آن است كه در سه تابلو معامالتي اين بازار 
بيش از 435 ميليون سهم به ارزش افزون بر يك هزار 

و 151  ميليارد ريال مورد دادوستد قرار گرفته است. 
همچني��ن در بازار ابزارهاي نوي��ن مالي بيش از 47 
ميليون ورقه بهادار شامل اوراق بدهي، ETF    و اوراق 
تسهيالت مس��كن نقل وانتقال  يافته كه ارزشي بالغ 

ب��ر دو هزار و 2۹1 ميليارد ريال را رقم زده اس��ت.  در 
اين ميان رصد دادوس��تد اوراق تس��هيالت مسكن 
به صورت جداگانه نش��ان مي دهد ك��ه خريداران و 
فروشندگان اين اوراق بيش  از 57 هزار ورقه به ارزش 
نزديك به 2۹ ميلي��ارد ريال را مبادله كرده اند كه در 
اين ميان بيشترين قيمت مربوط به امتياز تسهيالت 
 مسكن مهرماه ۹5 است كه ديروز با 545 هزار ريال 

خريدوفروش شد. 

شاخص ها آرام گرفتند
نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس 

نگاهبازار



تشكلها6اخبار

پيدا و پنهان طرح جديد وزارت صمت

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران تحليل كرد

نقش روستا ها در افزايش رونق توليد كشور

بازارباوارداتدرازايصادراتبهتعادلميرسد؟

تقويت ديپلماسي اقتصادي براي انعقاد پيمان هاي پولي و تجاري با همسايگان

 از لزوم توسعه توليدات سنتي تا راه اندازي صنايع تبديلي

يك س��ال قبل زماني كه بح��ث دالر 4200 توماني و 
سپس مساله محدوديت هاي تجاري مطرح شد صداي 
بخش خصوصي واقعي بلند ش��د كه اين راه به مقصد 
نخواهد رسيد. با اين وجود يك سال زمان الزم بود كه 
دولت حاضر به پذيرش واقعيت ها شود. باالخره بحث 
واردات در ازاي صادرات مورد قبول بانك مركزي قرار 
گرفت، طرحي كه مدت ها بود از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مطرح مي شد اما بانك مركزي زير بار 
آن نمي رفت. هرچند امروز هم بخش خصوصي با ديده 

ترديد به اين روش مي نگرد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحماني 
در جلسه كنترل پروژه  برنامه هاي سال ۹۸ با بيان مطلب 
باال تاكي��د كرد: با پيگيري انجام ش��ده بانك مركزي 
موافقت كرده اس��ت كه صنعتگران در سال ۹۸ به هر 
ميزان صادرات داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور، به جاي انتقال 
ارز به كش��ور مي توانند مواد اوليه و واس��طه اي بخش 

توليد وارد كنند.
وي با بيان اينكه سيستم وزارتخانه بايد به گونه اي باشد 
كه نه فق��ط معاونين كه بدنه وزارتخانه براي توس��عه 
صادرات و توليد فعاليت كند، گفت: با ۱۵ كشور همسايه 
هستيم كه براي توس��عه صادرات به اين كشورها بايد 
برنامه و عزم جدي داش��ته باش��يم و اولويت هم براي 

صادرات بايد به اين كشورها باشد.

  سامانه ها جوابگو نيستند
اما نگاه بعضي از اعضاي ات��اق بازرگاني چندان به اين 
مس��اله مثبت نيس��ت. يك عضو اتاق بازرگاني تهران 
معتقد اس��ت همان طور كه در ماه هاي گذشته فعال 
كردن سامانه هاي ارزي نتوانستند براي بازار ايران راه حل 
قابل قبولي ارايه كنند، تداوم استفاده از آنها يا طراحي 

شيوه هاي جديد براين اساس نيز جوابگو نخواهد بود.
سيد رضي حاجي  آقاميري اظهار كرد: اين صحبت كه با 
راه اندازي يك سامانه يا امكان جديد شرايط براي ايجاد 
ارتباط مستقيم ارزي ميان صادركننده و واردكننده 
به وجود بيايد، اتفاق جديدي نيس��ت و بازار در طول 
تمام سال هاي گذشته به همين شكل كار خود را ادامه 

داده است.
وي ادامه داد: در طول تمام اين سال ها صادركننده ارز 
حاص��ل از فروش كاالهاي خود را به ب��ازار وارد كرده و 

شركت هاي واردكننده نيز با خريداري اين ارز نسبت 
به انتقال آنها و واردكردن كاالهاي مدنظرش��ان اقدام 
مي كرده اند. آنچه در حال حاضر مطرح ش��ده و جديد 
اس��ت به احتمال ح��ذف صراف ها از اي��ن فرآيند باز 

مي گردد.
عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه با حذف صراف ها 
تفاوت نرخ خاصي در بازار ارز به وجود نمي آيد، توضيح 
داد: آنچه نقش اصلي صراف ها بوده، مديريت ارز وارداتي 
به كشور و س��پس تأمين نياز مورد نياز براي واردات يا 
ديگر موارد بوده است، زيرا در غير اين صورت عماًل نظم 
بازار برهم خواهد ريخت. براي مثال اگر يك صادركننده 
يك ميليون دالر ارز داش��ته باش��د احتمااًل فرآيندي 
طوالني مورد نياز خواهد بود تا واردكننده اي پيدا كند 
كه دقيقاً همين رقم را براي واردات نياز دارد، اما صراف ها 
هر دو بخش اين بازار را ادغام كرده و نيازهاي دو طرف 

را پوشش مي دادند.
آقاميري اضاف��ه كرد: در كن��ار آنك��ه صادركننده و 
واردكننده در بازار آزاد نسبت به خريد و فروش ارز اقدام 
مي كردند، احتمااًل سرعت نقل و انتقاالت در اين بازار نيز 
در قياس با ديگر بازارها بسيار باالتر بود. از اين رو اينكه 
با طرح جديد بخواهيم به باال رفتن سرعت فكر كنيم، 

امكان پذير نخواهد بود.
اين صادركننده ب��ا بيان اينكه نرخ گذاري آزاد بهترين 
شرايط را براي بازار ارز ايجاد مي كند، اظهار كرد: مسائلي 
مانند سامانه نيما كه در ماه هاي گذشته مطرح شد يا 
س��امانه جديد كه از آن بحث شده هيچ يك نمي تواند 
مانند نرخ گذاري در بازار آزاد عمل كند، زيرا در صورتي 
كه نرخ ها آزاد باشد دو طرف مي تواند براساس نياز خود 
خريد و فروش كرده و همين مساله يك نظم قابل قبول 

در بازار ايجاد مي كند.

  بخش خصوصي به دنبال تك نرخي ش�دن 
ارز

گفتني اس��ت كه به دنبال افزايش نرخ ارز در ماه هاي 
ابتدايي سال قبل، دولت با راه اندازي سامانه نيما تالش 

كرد عرضه و تقاضاي ارز را مديريت كند.
به دنب��ال به وجود آم��دن اختالف نظرهاي��ي درباره 
چگونگي بازگشت ارز حاصل از صادرات، بانك مركزي 
با اراي��ه ارز حاصل از صادرات به واردكنندگان موافقت 
كرد. اخيراً گمانه زني هايي مطرح ش��ده كه بر اساس 

آن صادركنندگان مي توانند در ارتباطي مس��تقيم با 
واردكننده، ارز خود را به آنها ارايه كنند.

بخش خصوصي در ماه هاي اخير بارها از دولت خواسته 
مقدمات تك نرخي شدن ارز در بازار را فراهم كند. با اين 
وجود نگراني هايي از هم اكنون مبني بر افزايش نرخ ارز 

در ماه هاي آتي وجود دارد.

  تعلل بانك مركزي توليد را زمين گير 
كرده است

از سوي ديگر دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم 
خانگي ايران با اعالم اينكه بانك مركزي تعلل زيادي 
براي تخصيص ارز به ثبت سفارش كاالها مي كند، گفت: 
همين موضوع عاملي شده تا واحدهاي توليدي نتوانند 
مواد مورد نياز خود را در زم��ان مقرر به خط توليدي 
برسانند.  اسماعيل بازارچي با اشاره به جلسه تشكل هاي 

صنعتي با مسووالن وزارت صنعت براي رفع مشكالت 
واحدهاي صنعتي كشور، اظهارداشت: در اين جلسه 
عالوه بر لزوم اجراي س��ند راهبردي صنعت بخشي از 
موضوعات و مش��كالت واحدهاي توليدي به صورت 

كالن مطرح شد.
وي با اعالم اينكه در صنعت لوازم خانگي امروز مهم ترين 
مشكل كمبود س��رمايه در گردش واحدهاي توليدي 
اس��ت، افزود: واحدها نمي دانند با چه سرمايه اي كاال 
توليد كرده و راهي بازار كنند. عالوه بر اين قيمت مواد 
اوليه نيز رشد قابل توجهي پيدا كرده به نحوي كه حتي 
تأمين كننده ه��اي داخلي نيز به تبعي��ت از بازارهاي 
جهاني قيمت مواد را افزايش داده كه اين موضوع براي 

توليدكنندگان بسيار سخت شده است.
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي ايران، 
تصريح ك��رد: توليدكننده امروز با اين س��وال روبه رو 

هس��تند كه اس��ت كه مگر من كاال را با قيمت جهاني 
مي فروشم كه بايد مواد اوليه متناسب با قيمت جهاني 

در اختيار ما قرار بگيرد.
بازارچي با اعالم اينكه بانك مركزي تعلل زيادي براي 
تخصيص ارز به ثبت س��فارش كاالها مي كند، گفت: 
همين موضوع عاملي شده تا واحدهاي توليدي نتوانند 
مواد م��ورد نياز خود را در زمان مق��رر به خط توليدي 
برسانند. البته جالب اينجاست توليدكنندگان دل پري 
از بانك مركزي دارند اما آنها هنوز پاسخ قانع كننده اي به 
اين مشكالت نداده اند و فقط وزارت صنعت قول پيگيري 
اين موضوعات را داده است. عالوه براين مسائل گمركات 
و ترخيص مواد در آنجا نيز با تعلل روبه روس��ت. وي در 
ادامه صحبت هاي خود با تأكيد براينكه سود بانكي براي 
صنعت اصاًل مناسب نيست، افزود: بايد سود بانكي به 

مراتب پايين بيايد تا جوابگوي نياز صنايع شود.

حدود دو س��ال پ��س از ايجاد معاونت ديپلماس��ي 
اقتصادي در تش��كيالت وزارت امور خارجه، در اوايل 
هفته جاري، از وب سايت ديپلماسي اقتصادي وزارت 
امور خارجه نيز رونمايي شد. بر اساس آنچه غالمرضا 
انصاري، معاون ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه 
توضيح داده، راه اندازي اين وب سايت، با هدف تسهيل 
بازاريابي توليدكنندگان و تجار صورت گرفته است. به 
گفته او، اين سايت شامل دو بخش، معرفي بازارهاي 
خارجي و معرفي ظرفيت هاي اقتصادي ايران خواهد 

بود.
محمدجواد ظريف، رييس دستگاه ديپلماسي كشور 
بارها در سخنان خود اعالم كرده است كه اين تغييرات، 
نظير ايجاد معاونت ديپلماس��ي اقتصادي به منظور 
بازنگري در جهت گيري ه��اي وزارت امور خارجه كه 

عمدتًا معطوف به مسائل سياسي و امنيتي بوده، است. 
به بيان ساده تر، ظاهراً اين وزارتخانه با احياي معاونت 
اقتصادي و حاال با راه اندازي سايت ديپلماسي اقتصادي 
قصد دارد، نقش پررنگ تري در حوزه اقتصاد ايفا كند. 
احياي معاونت اقتصادي در نيمه دوم سال ۱3۹6 براي 
فعاالن اقتصادي، نويدبخش تالش مجدانه دس��تگاه 
ديپلماسي در حوزه بين الملل براي گشودن درهاي 
بيش��تري به روي اقتصاد ايران بود. حاال كه حدود دو 
سال از شكل گيري اين معاونت سپري شده، عملكرد 
آن تا چه حد براي توليدكنندگان و بازرگانان رضايت 
بخش بوده اس��ت؟ آيا اكنون كه تحريم هاي جديد بر 
اقتصاد ايران تحميل ش��ده، ماموريت اين معاونت به 
پايان رسيده يا مسووليت س��نگين تري بر گرده اين 

نهاد گذاشته شده است؟

حسين سالح ورزي، نايب رييس اتاق ايران در رابطه با 
عملكرد اين معاونت و ماموريت هاي آن گفت: تشكيل 
معاونت اقتصادي و تاسيس پايگاه رسانه اي ديپلماسي 
اقتصادي گام مثبت و اميدواركننده اي قلمداد  مي شود؛ 
چرا كه ت��ا پيش از اين، تمرك��ز وزارت امور خارجه و 
سفارتخانه ها به عنوان نمايندگان جمهوري اسالمي در 
خارج از كشور، صرفاً معطوف به حوزه سياسي و امنيتي 
بود. از اين رو، شكل گيري اين معاونت، اين اميدواري 
را در ميان فعاالن اقتصادي ايجاد كرد كه وزارت امور 
خارجه و س��فارتخانه ها از اين پس در خدمت توسعه 

صادرات قرار  مي گيرند.
او ادام��ه داد: اما اينكه، اي��ن معاونت تاكنون اقدامات 
موثري داش��ته اس��ت يا خير، به نظر  مي رس��د تاثير 
اقدامات اين نهاد در اين مدت كوتاه قابل اندازه گيري 

 و س��نجش و قضاوت منصفانه نباش��د. اين معاونت 
به طور حتم، تحركاتي داشته اما فعاليت ها و عملكرد 
آن بايد در سال ۱3۹۸ نمود پيدا كند؛ يعني در دوراني 
كه حلقه تحريم ها تنگ تر ش��ده و م��راودات بانكي و 
ارتباطات پولي ما با ساير كشورها با چالش مواجه شده 
است. در اين شرايط، فعال شدن ديپلماسي اقتصادي 
به ويژه با كش��ورهاي پيراموني و همجوار كه منجر به 
انعقاد پيمان هاي تجاري دوجانبه يا چندجانبه تجاري 
و پيمان هاي پولي ش��ود، در كم اثر ش��دن تحريم ها 
بسيار موثر خواهد بود. پيمان هاي پولي و تجاري كه 
اين امكان را فراهم كند، بدون نياز به استفاده از دالر، 
م��راوادت اقتصادي براي ص��ادرات و تامين نيازهاي 
داخلي، برقرار بماند. در اينجا نقش وزارت امورخارجه 
و معاونت اقتصادي آن بسيار تعيين كننده خواهد بود.

رييس اتاق بازرگاني لرستان با بيان اينكه ادامه فعاليت 
و حيات بنگاه ه��اي اقتصادي در گرو دسترس��ي به 
بازارهاي مصرف و صادراتي اس��ت، افزود: بنگاه هاي 
صادراتي به دليل تنگناهاي ناشي از تحريم و مسافت، 
در بازاه��اي دوررس و حتي آس��ياي ش��رقي قادر به 
تحرك كافي نخواهند بود. در شرايط كنوني، ۱۵ كشور 
همسايه ايران، بهترين بازارهاي هدف براي محصوالت 
صادراتي ما تلقي  مي شود. البته انجام مراودات تجاري 
با اين كشورها نيز به سادگي ميسر نخواهد بود و آنها 
نيز در معرض تحريم قرار دارند. اما در صورت مذاكرات 
قوي و جلب موافقت براي امضاي پيمان تجاري و پولي 
 مي توان، راه ها و مسيرهايي را براي تجارت باز كرد. به 
همين سبب در اين مقطع، تقويت ديپلماسي اقتصادي 

موثر خواهد بود.

بناب��ر مطالعات انجام ش��ده، قريب ب��ه ۹0 درصد از 
محصوالت كش��اورزي، به واسطه زراعت در روستا ها 
تامين مي ش��ود و همين عدد و رق��م به تنهايي براي 
به تصوير كشيدن اهميت روستا ها در اقتصاد و نظام 

توليدي كشور كفايت مي كند.
در ابتداي انقالب با دس��تور تاسيس جهاد سازندگي 
و بنياد مس��كن ص��ادر و بواس��طه آن، موفقيت هاي 
بسياري در عرصه روستايي كشور رقم خورد، حوزه اي 
كه متاس��فانه تا پيش از آن و در دوران ستمشاهي با 
غفلت هاي بسياري مواجه بود و همين كم توجهي ها، 
مسبب تحميل آسيب ها و خسارات بسياري به اقتصاد 
و توليد كشور شد و چه بسيار فرصت سوزي هايي كه در 

سايه شوم اين كم توجهي متوجه كشور شد.
با مطالعه گزارش و مقاالت منتش��ر شده در ارتباط با 
روس��تا ها و اهميت آن در اقتصاد و توليد كش��ور اين 
واقعيت عيان مي شود كه سرچشمه و نقطه ابتدايي 
بسياري از نارسايي ها، نابرابري هاي اقتصادي، عقب 
ماندگي ه��ا، بيكاري ها و در ي��ك كالم، چالش هاي 
اقتصادي از روستا ها آغاز مي شود، طرح اين موضوع 
به معناي هزينه س��از يا دردسر ساز بودن حوزه هاي 
روستايي نيس��ت، بلكه كم توجهي به اين مناطق به 
مثابه خشت اولي است كه با تعبيه نادرست آن، تا ثريا 
ديوار را كج خواهد كرد، به تعبير ديگر، روستا ها فرصتي 
بالقوه و بسيار موثر محسوب مي شوند كه غفلت از آنها، 
باعث بروز تهديد هاي جدي در عرصه هاي مختلف از 

جمله اقتصادي و توليدي خواهد شد.
تجربه ساليان گذشته و مطالعه بررسي هاي موجود 
نشان مي دهد، بخش قابل توجهي از فقراي كشور در 
مناطق روستايي سكونت دارند و اساسا يكي از عوامل 
اصلي در رشد و گسترش حاشيه نشيني را نيز بايد در 
مهاجرت از روس��تاها، جست وجو كرد، مهاجرتي كه 
علت آن كمبود امكانات، توزيع نامتوازن ثروت ميان 
شهر ها و روستا هاس��ت و به تبع در چنين شرايطي، 

روستانشينان براي برخورداري از فرصت ها و امكانات 
مطلوب تر به ناچار عطاي س��كونت در روستا ها را به 
لقايش مي بخشند و همين خروِج از مناطق روستايي، 
سرمنشأ بروز و تحميل آسيب هايي جدي به اقتصاد 

كشور مي شود.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه اقتصاد كشور هاي در 
حال توسعه )همچون ايران( به شدت متكي به كيفيت 
اقتصاد روستايي است، بيش از پيش به اهميت روستا ها 
و نقش كليدي حوزه هاي جغرافيايي اينچنيني در فراز 

و فرود هاي اقتصادي كشور ِپي خواهيم برد.
آنچنان ك��ه آمار و ارق��ام منعكس ش��ده در اخبار و 
گزارش هاي رسانه ها نشان مي دهد بيش از سه ميليارد 
نفر از جمعيت موجود در دنيا، در مناطق روس��تايي 
سكونت دارند كه البته احصاء معدل براي اين آمار امري 
علمي و صحيح به نظر نمي رسد، زيرا ضريب سكونت 
مردم در مناطق روستايي به فراخور كشور ها و ميزان 
توسعه يافتگي آنها بسيار متفاوت است، اما آنچه در اين 
خصوص قابل كتمان نيست به اهميت روستا ها در فراز 
و فرود هاي يك كشور در تمامي عرصه هاي اقتصادي، 
توليدي، صنعتي، فرهنگي، كشاورزي و حتي سياسي 
باز مي گردد. اين اصل و قاعده در خصوص كشور ايران 
نيز مصداق دارد و با اين تعبير و اوصاف هر آنچه براي 
توسعه روستا ها تالش شود به همان ميزان ضرباهنگ 
توسعه كشور در عرصه هاي گوناگون از جمله اقتصادي 

با سرعت و شتاب فزاينده تري همراه خواهد شد.
بايد به تلخي اذعان كرد با وجود توجه ويژه امام راحل 
)ره( از ابتداي انقالب به مناطق روستايي و نگاه ويژه و 
ژرف مقام معظم رهبري به اين عرصه، ضريب اقدامات 
انجام شده با ظرفيت هاي موجود در مناطق روستايي 
كش��ور همسان نيس��ت، البته انصاف حكم مي كند، 
ميزان اقدامات عمراني و تالش��ي كه ب��راي آباداني 
روستا ها از حيث زيرساختي در طول چهار دهه اخير 
عملياتي شده )در راستاي تاكيدات و رهنمود هاي امام 

راحل )ره( و مقام معظم رهبري( ناديده انگاشته نشود، 
اما با همه اين اوصاف و با وجود تاكيدات دلسوزان نظام 
و انقالب، از حيث توليدي به روستا ها به ميزاني كه بايد 

توجه نشده است.

  روس�تا ها كان�ون و قطب مولد كش�ور در 
عرصه هاي زراعي و باغي

در ميان توليدات مورد نياز يك كشور، تامين و توليد 
محصوالت زراعي كشاورزي و باغي كه در دايره اقالم 
غذايي قابل تعريف است از اهميت بسزايي برخوردار 
است و به واقع از روس��تا ها مي توان به عنوان بستري 
تاثيرگذار در تامين استقالل، سالمت و امنيت غذايي 
كشور ياد كرد. بدون ترديد، ايجاد رونق در نظام توليدي 
كش��ور كه به عنوان شعار س��ال از سوي مقام معظم 
رهبري برگزيده شده، صرفا به توليدات صنعتي خالصه 
نمي شود و در اين دايره گسترده، توليدات زراعي و باغي 

نيز قرار مي گيرد.
توليداتي كه تقريبا اكثر قريب به اتفاق كش��ور هاي 
توس��عه يافت��ه، در اي��ن ح��وزه، ب��ه توانمندي ها و 
موفقيت هاي بسياري نائل شده اند و اساسا پيشرفت 
در حوزه توليدات روس��تايي به عنوان پيش نياز يك 

توسعه تمام عيار و همه جانبه مطرح است.
مصطفي ق��ره چايي، يك��ي از فعاالن كش��اورزي با 
اشاره به لزوم توجه هر چه بيشتر به روستا ها از سوي 
دستگاه هاي ذي ربط و مسووالن و مديران استاني و 
كشوري اظهار كرد: سير و روند طي شده در خصوص 
روس��تا ها مويد اين واقعيت تلخ است كه متاسفانه به 
داليل گوناگون، بسياري از روستا هاي كشور در طول 
س��اليان و دهه هاي اخير با معضل مهاجرت و خالي 
شدن از سكنه مواجه ش��ده اند، امري كه از آن تحت 
عنوان گام نخستين اضمحالل مناطق روستايي ياد 

مي شود.
وي افزود: ترديدي وجود ندارد كه پايه اصلي و محوري 

فعاليت و كس��ب و كار روستانش��ينان ب��ر دو حوزه 
كشاورزي و دامداري اس��توار مي شود و فعاليت هاي 
مرتب��ط با اي��ن عرصه ب��ه فراخور ش��رايط حاكم بر 
مناطق روستايي و پتانسيل ها و ويژگي هاي طبيعي 
و جغرافيايي با تنوع و تكثر قابل توجهي همراه است 
و هركدام از اين عرصه ها به نوبه خود سهمي ويژه در 

تامين امنيت غذايي كشور ايفاء مي كند.
قره چايي در ادامه بيان كرد: به داليل گوناگون همچون 
خشكسالي، تغييرات اقليمي، واردات بي رويه، برخي 
بي برنامگي ها و ... حوزه هاي روستايي كشور و به تبع 
آن روستانشينان با معضالت اقتصادي بسياري مواجه 
شده اند و همين عارضه انگيزه خروج روستانشينان از 
مناطق روس��تايي و بروز تغيير كاربري هاي بسيار در 

اراضي روستايي را فراهم كر ده است.
اين فعال زراعي و كش��اورزي در غرب اس��تان تهران 
در ادامه بيان كرد: واقعيت اين اس��ت كه در ش��رايط 
فعلي اقتصادي جامعه و در مقطعي كه دشمن جنگ 
اقتصادي با ايران اس��المي را در دستور كار قرار داده 
است، ضرورت اهميت و توجه به مناطق روستايي )و 
به تعبير صحيح تر، اقتصاد روستايي( فزاينده تر از قبل 
شده و مي طلبد با اتخاذ تدابير هوشمندانه در راستاي 
بهبود اقتصاد روستايي و توسعه و رشد هر چه بيشتر آن 

تالش افزون تري در دستور كار قرار گيرد.
چندي پيش، مسعود گودرزي، نماينده شهرستان هاي 
ممسني و رس��تم آباد در مجلس شوراي اسالمي در 
حاش��يه بازديد از روستاي س��راب بهرام، اظهار كرد: 
خشكسالي هاي تجربه شده در سال هاي گذشته و كم 
آبي، كيفيت زندگي روستانش��ينان را به شدت تحت 
تاثير قرار داده است و در چنين شرايطي انتظار مي رود 
با عمران و بازسازي هر چه بيشتر روستا ها براي ايجاد 
درآمد، كارآفريني و ارتقاي معيش��تي روستانشينان 
برنامه ريزي ش��ود. وي در ادامه مي افزايد: بس��ياري 
از روستا هاي كشور، از اس��تعداد ها و توانمندي هاي 

طبيعي بسياري براي پيش��رفت و توسعه برخوردار 
هستند، اما به دليل برخي كاس��تي ها و نارسايي ها، 
اس��تعداد هاي بالقوه موجود رها شده اند و متاسفانه 
بسياري از مردم ساكن در روستا ها در فقر، تنگدستي 
و محروميت به س��ر مي برند و براي برون رفت از اين 
وضعيت دشوار به مهاجرت و عزيمت به مناطق شهري 

مبادرت مي ورزند.
يكي ديگر از ظرفيت هاي موجود در مناطق روستايي 
به عرصه گردشگري معطوف مي شود، حوزه اي كه با 
برنامه ريزي مدون و اصولي ق��ادر به ميزباني از خيل 
عظيمي از توريس��م ها و گردشگران خواهد بود كه با 
توجه به موضوعيت اين امر در قالب ميراث فرهنگي و 
گردشگري از طرح و واكاوي هر چه بيشتر آن در اين 

گزارش اجتناب مي كنيم.
تولي��دات س��نتي و ظرفيت وي��ژه اي��ن صنعت در 
اش��تغالزايي از ديگر اس��تعداد هاي نهان و آشكار در 
مناطق روستايي به شمار مي رود كه  بايد با برنامه ريزي 
دقيق تر و فراهم سازي بازار مناسب عرضه و فروش و 
بازاريابي حرفه اي، بس��تر رونق توليد در اين عرصه را 

بيش از گذشته فراهم كرد.
راه اندازي و توس��عه مراكز و كارخانجاتي كه در قالب 
صنايع تبديل��ي و تكميلي قابل تعريف هس��تند در 
اين مناط��ق، از ديگر ضرورياتي اس��ت كه به موازات 
برخورداري اي��ن عرصه ها و حوزه ه��اي جغرافيايي 
از قابليت هاي زراعي و باغ��ي، نقش قابل توجهي در 
حصول رونق توليد ايفاء مي كنن��د و قطعا با تامين و 
عملياتي س��اختن موارد ذكر ش��ده در اين گزارش، 
توسعه روستايي به نحو هر چه مطلوب و شايسته تري 
محقق خواهد ش��د، توس��عه اي كه قطع به يقين به 
ايجاد رونق توليد هر چه بيشتر در كالن اقتصاد كشور 
منتهي مي شود و بدون ترديد از منافع و مزاياي چنين 
موفقيتي، كليت اقتصاد كشور و تمامي آحاد جامعه، 
)به صورت مستقيم و غير مستقيم( منتفع خواهند شد.
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گسترش »مال« ها در مقابل 
»رونق توليد« است

رييس خانه صنعت، معدن و تج��ارت ايران با بيان 
اينكه روند فعلي گسترش مال ها بهره اي به اشتغال 
و توليد نمي رساند، تصريح كرد كه دست اندركاران 
فروشگاه هاي بزرگ بايد متعهد شوند كه ۵0 تا ۸0 
درصد كاالهاي خود را از توليدات داخلي تأمين كنند.

عبدالوهاب س��هل آبادي در گفت وگو با ايس��نا، با 
بيان اينكه اگر نگاه ما نگاه ش��خصي باشد تأسيس 
مال، فروش��گاه و كارخانه هيچ ك��دام نمي تواند به 
اشتغال كشور كمك كند، گفت: با توجه به اينكه اين 
فروش��گاه هاي بزرگ با استفاده از امكانات كشور به 
بهره برداري مي رس��د، بايد مشخص شود كه چقدر 
از كاالهايي كه در اين فروش��گاه ها عرضه مي شود 
از محصوالت توليد داخل تأمين ش��ده اس��ت. وي 
افزود: متأس��فانه بيش��تر مال ها از كاالهاي توليد 
شده در كش��ورهاي خارجي استفاده مي كنند كه 
اين محص��والت معمواًل نيز به ص��ورت قاچاق وارد 
كشور مي شود، اما اگر يك فروش��گاه بزرگ حدود 
۷0 درصد محصوالت خ��ود را در داخل تهيه و 30 
درص��د را از طريق واردات تأمي��ن كند، براي توليد 
و اشتغال كشور س��ودمند خواهد بود. رييس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينكه اگر دستگاه 
حاكميتي راه اندازي مال ها را متوقف كند متهم به 
تضعيف رقابت مي شود، تصريح كرد: دست اندركاران 
فروشگاه هاي بزرگ بايد متعهد شوند كه ۵0 تا ۸0 
درصد كاالهاي خود را از توليد داخل تأمين كنند. وي 
ادامه داد: روند فعلي گسترش مال ها از طرفي فرهنگ 
پوشش را تغيير داد و از طرف ديگر بهره اي به اشتغال 
و توليد نمي رساند. سهل آبادي در ادامه درباره تجربه 
كشورهاي ديگر در ساخت فروشگاه هاي بزرگ، اظهار 
كرد: كشورهاي در حال توسعه حتي اجازه نمي دهند 
مشابه كاالهايي كه توليد مي كنند به كشورشان وارد 
شود، اما در كشورهاي توسعه يافته كه معمواًل چند 
برابر واردات از يك كشور، به آن صادر مي كنند؛ اين 
محدوديت ها مطرح نيس��ت. رييس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ايران با بيان اينكه در ش��رايط فعلي 
كه در برخي زمينه ها مانند پوشاك مي توانيم ادعاي 
خودكفايي كنيم نبايد مصرف كاالهاي خارجي را 
ترويج كنيم، تصريح كرد: البته نبايد مرزهاي كشور را 
ببنديم و اجازه ندهيم كه هيچ كااليي وارد كشور شود.

دريافت »حق سرويس«
 در رستوران ها تخلف است

در حالي كه “حق س��رويس “ در سال هاي اخير به 
جزو جدانشدني فاكتور بس��ياري از رستوران ها به 
خصوص رس��توران هاي لوكس بدل شده، رييس 
اتحاديه دارندگان رستوران و سلف سرويس، دريافت 
حق سرويس از مشتريان را خالف قانون مي داند. در 
بس��ياري مواقع كه به رستوران ها مراجعه مي شود، 
بررسي قيمت درج ش��ده در منو رستوران با قيمت 
نهايي فاكتور بسيار متفاوت است و حق سرويس به 
ميزان ۱0 تا ۱۵ درصد، دليل تفاوت قيمت فاحش 
فاكتور و قيمت درج شده در منو است. در اين رابطه 
سيدعلي اصغر مير ابراهيمي  رييس اتحاديه دارندگان 
رستوران و سلف سرويس  به ايسنا گفت: دريافت حق 
سرويس خالف قانون اس��ت و هر رستوراني كه به 
دريافت حق س��رويس بپردازد مرتكب تخلف شده 
است. وي ادامه داد: قيمت اعالمي در منو رستوران ها 
با توجه به قيمت خريد كاالهاي مصرفي، هزينه هاي 
جاري، دستمزد كارگر و نرخ سود رسمي براي فعاليت 
رستوران ها تعيين شده است، از اين رو هيچ رستوراني 

حق دريافت حق سرويس از مشتريان را ندارد.
رييس اتحاديه دارندگان رستوران و سلف سرويس 
بيان ك��رد: در صورتي كه واحد صنفي در اين زمينه 
مرتكب تخلف شود، مشتريان مي توانند با مراجعه به 
اتحاديه يا سايت اين اتحاديه به ثبت شكايت بپردازند.

با اين تفاسير مي توان گفت كه بسياري از رستوران ها 
به ويژه رستوران هاي لوكس سطح شهر با دريافت حق 

سرويس مرتكب تخلف مي شوند.

كاالهاي مصرفي بيشترين 
اقالم وارداتي در مناطق آزاد

محمد عباس زاده، عضو انجمن اتحاديه كش بافان 
درباره تاثير واردات بر بازار نس��اجي كش��ور گفت: 
توليدات نس��اجي كش��ور با واردات عجين شده و 
حدود 60 درصد از توان توليد نخ، پنبه و پلي اس��تر 
و ... با واردات مواد اوليه ممكن اس��ت. عضو انجمن 
اتحاديه كش بافان ادامه داد: در حالي اجازه واردات 
۱40 ميليون دالر كاالي گروه چهارم به مناطق آزاد 
داده شده است كه بسياري از اين اقالم وارداتي، مواد 
اوليه نيستند. وي افزود: در كارگروه نظارت بر واردات 
و كميته تنظيم مقررات و حماي��ت از كاالي ايراني 
كه با حضور وزير صم��ت و بخش خصوصي برگزار 
مي شود پيشنهاد واردات مواد اوليه از منطقه آزاد را 
ارايه داده ايم كه به ج��اي كاالي مصرفي مواد اوليه 
را وارد كنيم چرا كه واردات مواد اوليه از مناطق آزاد 
فرصتي طاليي است تا بتوانيم مشكل اصلي مواد اوليه 
واحد هاي توليدي را رفع كنيم. عباس زاده تاكيد كرد: 
كارخانجات و كارگاه هاي توليدي تنها با مشكل مواد 
اوليه مواجه هستند، اگر واردات مواد اوليه بر اساس 
فشار هاي اقتصادي و تحريم ها كاهش پيدا نمي كرد 
توليد كنندگان با نوس��انات ارزي تا حدودي مقابله 
مي كردند. وي ادام��ه داد: تحريم هاي ناجوانمردانه 
امريكا منجر شده است تا بسياري از كشور هاي طرف 
معامله با ايران از فروش مواد اوليه امتناع كنند، البته 
در 2 ماه اخي��ر با رايزني هاي وزارت اقتصاد و صمت 
شرايط رو به بهبود است و كارگاه ها به فكر استفاده 
بيشتر از ظرفيت داخلي خود هستند. عضو اتحاديه 
كش بافان گفت: كارخانه ه��ا و كارگاه ها با نيمي از 
نيروي انساني و تجهيزات خود در حال فعاليت هستند 
چرا كه توان مالي كاف��ي براي اداره انبوهي از نيرو ي 
انساني را ندارند، با تسهيل در تامين مواد اوليه و تك 
نرخي شدن دالر قطعا مي توانيم با برنامه ريزي هاي 

بلندمدت به افزايش توان اقتصادي خود بپردازيم.
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بازار نفت خام در واكنش به اظهارات مبهم وزير دارايي روسيه روند كاهشي به خود گرفت 

معناي نوسان اخير نفت خام براي ايران 
گروه انرژي| نادي صبوري|

قيمت نفت روز سه شنبه به روند كاهشي كه روز 
دوش�نبه آغاز كرده بود ادامه داد. تحليلگران 
اين كاهش را واكنش بازار به اظهارات دوپهلوي 
وزير انرژي روسيه در مورد جنگ در بازار نفت 
با امريكا بر سر سهم بازار قلمداد كرده اند. آقاي 
سيلوانوف گفته اس�ت كه روسيه ممكن است 
براي حفظ سهم دس�ت به افزايش توليد خود 
بزند. همزمان با اين اتفاق خب�ري نيز در مورد 
عملكرد مش�تريان نفتي ايران حدود 2 هفته 
پيش از به سر رسيدن موعد معافيت ها منتشر 
شده كه به ابهام بر بازار نفت خام دامن زده است. 
 وضعي�ت اخير ه�م از ايران تاثي�ر گرفته و هم 

بر درآمد نفتي ايران اثر مي گذارد. 

 ديروز بهاي معامالت آتي نفت برنت ۸ سنت يا ۰.۱۳ 
درصد نسبت به قيمت نهايي روز دوشنبه كاهش يافت 

و به ۷۱ دالر در هر بشكه رسيد.
بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا ۸ 
سنت يا ۰.۱۳ درصد نسبت به روز گذشته كاهش پيدا 

كرد و به ۶۳.۳۲ دالر در هر بشكه رسيد.
شامگاه يك شنبه خبرگزاري تاس روسيه نوشت كه 
آنتون س��يلوآنوف، وزير دارايي روسيه گفته است كه 
اوپك و روسيه احتماال با امريكا به خاطر سهم آن در 
بازار نفت مي جنگند حتي اگر عاقبت آن بيرون رفتن 

از توافق اوپك و كاهش قيمت  نفت باشد .
سيلوانوف در ادامه صحبت هايش عنوان كرده است كه 
روسيه هنوز دقيقا نمي داند كه چه تصميمي خواهد 
گرفت چرا كه نمي داند بايد در توافق بماند يا از سهم 
بازار كه توسط امريكا »اشغال« شده است با افزايش 

توليد دفاع كند. 
او گفته است كه هر شكستي در قرارداد كاهش توليد 
تأثير منفي بر قيمت نفت دارد و از نظر تئوري مي تواند 
قيمت را تا محدوده 4۰ دالر در هر بشكه پايين بياورد 
كه به توليدكنن��دگان نفت امريكا فش��ار مي آورد و 

سرمايه گذاري هاي جديد را به خطر مي اندازد .
سيلوانوف در ادامه بيان كرده است كه اگر اين قرارداد 
كنار گذاش��ته ش��ود، قيمت نفت كاه��ش مي يابد و 
سرمايه گذاري هاي جديد كم مي شوند و توليد امريكا 
پايين تر مي رود چون هزينه توليد براي نفت ش��يل 

گران تر از توليد متعارف است.«
به گفته ادوارد مويا، تحليلگر ارش��د بازار در ش��ركت 

OANDA، نگراني فزاينده اي وجود دارد كه روسيه 
با تمديد كاهش توليد موافقت نكند و ممكن است در 
ماه هاي آينده شاهد خروج آنها از توافق كاهش توليد 

با اوپك باشيم.
اوپك و هم پيمانانش ش��امل روس��يه در ژوئن براي 
تصميم گيري در خصوص ادامه اجراي توافق كاهش 
تولي��د دي��دار خواهد كرد. اوپك و روس��يه و س��اير 
توليد كنندگان غيراوپك با هدف كاهش مازاد عرضه و 
تقويت قيمت ها، موافقت كرده اند از اول ژانويه به مدت 
شش ماه توليدشان را ۱.۲ ميليون بشكه در روز كاهش 
دهند. اما رشد روزافزون توليد نفت شيل امريكا باعث 

شده است رشد قيمت ها محدود شود.
به گفته بنجامين لو، تحليلگر كاال در شركت فيليپ 
فيوچرز، رش��د توليد ش��يل امريكا، موانع��ي را براي 

قيمت هاي نفت ايجاد كرده است.
اداره اطالعات انرژي امريكا در گزارش��ي پيش بيني 
كرده ك��ه توليد نفت خام از هفت منطقه ش��يل اين 
كشور حدود ۸۰ هزار بشكه در روز در ماه مه رشد كرده 

و به ۸.4۶ ميليون بشكه در روز مي رسد.
بر اساس گزارش رويترز، با اين حال عرضه محدودتر از 
سوي ايران و ونزوئال به دليل تحريم هاي امريكا، مانع 

از كاهش بيشتر قيمت هاي نفت شده است.
اين اتفاق ها دي��روز بهاي نفت خام را نس��بت به روز 
دوش��نبه با اندكي كاهش روبرو كردند، قيمت البته 
همچنان باالي ۷۰ دالر در هر بشكه است. در معامالت 
روز جمعه قيمت نفت خام به باالترين سطح خود در 
5 ماه گذشته رسيد. ديروز رويترز نوشت كه عربستان 
س��عودي، بزرگ ترين توليدكننده نفت اوپك تمايل 
دارد ك��ه توافق كاهش توليد را ادامه دهد، اما منابعي 
در داخل گ��روه اعضاي اوپك پ��الس گفتند كه اگر 
اختالالت عرضه در نقاط ديگري از بازار ادامه پيدا كند، 

توليد نفت مي تواند از ماه جوالي افزايش پيدا كند.

    ماجراي ايران
داده هاي رصد تانكري بلومبرگ مي گويند در يك ماه 
اخير روزانه حدود ۱ ميليون و ۱۰۰ هزار بش��كه نفت 
خام صادر كرده است. صادرات نفت خام ايران بر اساس 
اين داده ها، ۶ ماه پيش از خروج امريكا از برجام يعني 
مصادف با مدت زمان مش��ابه فعلي در سال گذشته 
معادل روزان��ه ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار بش��كه در روز 
بوده است. طبق گزارش ماه مي سال ۲۰۱۸ سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت خام، متوسط بهاي نفت 

خام سنگين در ماه مارس سال ۲۰۱۸ معادل حدود 
۶۲ دالر در هر بشكه بوده است، از طرفي گزارش اخير 
اوپك متوسط قيمت نفت خام ايران در ماه مارس سال 
جاري ميالدي را حدود ۶4 دالر در هر بش��كه اعالم 
كرده اس��ت، به اين ترتيب در حالي كه صادرات نفت 
خام ايران نسبت به سال گذش��ته 4۸ درصد معادل 
۱ ميليون بش��كه در روز كاهش يافته است، افزايش 
حدود ۲ دالري متوسط قيمت نفت خام ايران نسبت 
به دوره مشابه، بخشي از عدم النفع ايران از فروش نفت 
خام خود كه به خاطر تحريم ها آس��يب ديده است را 
جبران كرده است. به اين ترتيب درآمد ايران از محل 
فروش نفت نسبت به سال گذشته 4۶ درصد كاهش 

را تجربه كرده است.
در حالي كه اين روزها متوس��ط قيمت نفت در حال 
باالتر رفتن است، اين تفاوت با هر چه باالتر رفتن قيمت 
كمتر مي شود؛ نكته مهم اما در اين است كه بخشي از 
افزايش قيمتي كه اخيرا رقم خورده است در واكنش به 

احتمال تمديد نشدن بخشي از معافيت براي مشتريان 
نفتي ايران بوده اس��ت. در چني��ن وضعيتي اگر بازار 
درست پيش بيني كرده باشد طبق برآوردي كه چندي 
پيش بلومبرگ منتشر كرد احتماال صادرات نفت خام 
ايران با كاهشي حدود روزانه ۲۰۰ هزار بشكه اي روبرو 

خواهد شد. 
البته قيمت هاي باالي ۷۰ دالر در هر بشكه، مي تواند 

كمي به كاهش اثر اين اتفاق كمك كند. 
وضعيت فروش نفت خام ايران اكنون به يكي از عوامل 
ابهام آمي��ز بازار نفت خام كه همواره موجب نوس��ان 
مي شود تبديل شده است، بلومبرگ ديروز در گزارشي 
نوشت كه برخي از خريداران آسيايي نفت خام ايران 
از خريد براي ماه بعد خودداري كرده اند چرا كه هنوز 

مشخص نيست تكليف معافيت ها چه خواهد شد.
معافيت ها در هفته نخست ماه مي به پايان مي رسند. 
از آن جايي كه محموله هاي نف��ت خام براي اينكه از 
ايران به شرق آسيا برسد به ۲۰ روز زمان احتياج دارد، 

برخي از پااليشگاه هاي ژاپني به بلومبرگ گفته اند كه 
احتماال نخستين محموله هاي نفت و ميعانات گازي 
كه از ايران وارد خواهند كرد در ماه ژوئن به اين كشور 

مي رسند.
هند اما گفته است كه از آن جايي كه محموله هاي ايران 
ظرف يك هفته به اين كشور مي رسد ممكن است در 
صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات براي معافيت، براي 

ماه مي نيز از ايران نفت خام وارد كند.
از سوي ديگر توليد نفت خام ايران به دليل سيالب اخير 
با كاهش روبرو شده است، هر چند به نظر مي رسد به 
دليل كاهش قابل توجه صادرات نفت خام نسبت به 
گذشته، مش��كل خاصي در اين زمينه ايجاد نشود و 
ايران بتواند به مش��ترياني كه در ماه مي خواهان وارد 

كردن نفت خام هستند اين محصول را بفروشد. 
نفت خام توليد شده در ايران هم از نظر كيفيت و هم 
از نظر قيمت براي بسياري از پااليشگا ه ها نفتي بسيار 

مطلوب به شمار مي رود. 

مدير دفتر برنامه ريزي منابع آب سازمان آب و برق خوزستان خبر داد 

سرپرست معاونت توليد شركت ملي نفت ايران خبر داد 

سدهاي خوزستان پايدار هستند

توقف فعاليت چند چاه نفت در غرب براي الزامات زيست محيطي

ايلنا|
مدير دفتر برنامه ريزي منابع آب س��ازمان آب و برق 
خوزس��تان با بيان اينكه س��ازمان هواشناسي كشور 
در حال حاضر براي ارديبهش��ت ماه شرايط نرمال را 
پيش بيني كرده كه نياز است به آن توجه شود، گفت: 
هيچ سدي در خوزس��تان به لحاظ پايداري مشكلي 
نداشته و نمي شكند.داريوش بهارلويي با اعالم اينكه 
هيچ سدي در خوزس��تان به لحاظ پايداري مشكلي 
نداشته و نمي شكند، اظهار داشت: همه سدها پايدارند 

و بطور كامل به وظايف خود عمل مي كنند. 
وي درباره تاثير ذوب ش��دن برف هاي باالدس��ت دو 
س��د دز و كرخه بر افزاي��ش دبي و خط��ر احتمالي 
گف��ت: ذوب برف در س��ال هاي قبل ه��م به همين 
شكل بوده است. وقتي در زمستان بارش برف داريم 

در ماه هاي فروردين و ارديبهش��ت ذوب مي شوند و 
دبي پايه ورودي ب��ه رودخانه ها را افزايش مي دهند، 
اين مس��اله يك روند غير طبيعي نيست.مدير دفتر 
برنامه ريزي منابع آب س��ازمان آب و برق خوزستان 
اف��زود: به خاطر س��يالب متوالي ابت��داي فروردين 
حجم كنترل سيل س��دهاي خوزستان افزايش پيدا 
كرده است. سدها شرايط حساسي دارند و بايد بطور 
روزانه رصد شوند. بر اساس پيش بيني هاي سازمان 
هواشناس��ي، برنامه ريزي و تصميم گيري مي شود، 
شوراي تصميم گيران از متخصصان فن، ساعت ها تمام 
اطالعات سدها را به شكلي مطلوب رصد مي كنند تا 
بهترين تصميم را در خصوص ورودي و خروجي آب 
سدها بگيرند و خروجي را تنظيم كنند تا حتي االمكان 

از فشار آب در پايين دست هم كاسته شود.

بهارلويي تصريح كرد: در حوضه س��دهاي خوزستان 
از جمل��ه كارون، كرخه و دز تا جايي كه ممكن بوده از 
خروجي سد كاستيم و سعي كرديم تا جايي كه امكان 
داشته و ريسك و محاسبات فني اجازه مي دهد روند 
كاهشي در خروجي سد داشته باشيم. بايد اين ظرفيت 
را در سد ايجاد كنيم كه اگر سيلي رخ داد بطور مستقيم 
به پايين دس��ت منتقل نش��ود و ميزان حجم اوليه و 
حداكثر جرياني كه در ساعات اوليه سيل وارد مي شود 
را كنترل كنيم.وي تاكيد كرد: سعي مي كنيم تا جايي 
كه ميسر است با توجه به ورودي به سدها، خروجي ها را 
به شكلي تعديل كنيم كه هم كنترل سيل داشته باشيم 
و هم از فش��ار فزاينده اي كه آب در پايين دست ايجاد 
كرده كم شود و با قطع بارش ها هم در روزهاي آينده اين 
روند تداوم يايد و شرايط تنظيم شده و با حداقل ميزان 

عبوري آب از رودخانه ها باشد. مدير دفتر برنامه ريزي 
منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بيان كرد: فعال 
براي چند روز آينده بارندگي پيش بيني شده و ما هم در 
حال رصد شرايط هستيم، خروجي ها را كم مي كنيم و 
ظرفيت كنترل سيل را هم در نظر مي گيريم تا بتوانيم از 

سيالب هاي احتمالي آينده جلوگيري كنيم. 
وي با اش��اره به ورودي و خروجي دو س��د دز و كرخه 
گفت: در حال حاضر ورودي و خروجي س��د دز با هم 
برابر و نزديك ۱۲5۰ مترمكعب بر ثانيه است، ورودي 
سد كرخه ۱۲5۰ متر مكعب بر ثانيه و خروجي از سد 

۱4۰۰ تا ۱5۰۰ مترمكعب بر ثانيه است. 
وي يادآور ش��د: مطمئنا ما نمي توانيم همه معيارها 
را بطور كامل اجرا كنيم چون در پايين دس��ت هم 
محدوديت هاي��ي وجود دارد. بايد ب��ه نحوي بهينه 
بين اين دو محدوديت باالدست و پايين دست سد 
عمل كنيم. بايد بحث سيالب را در باالدست در نظر 
بگيريم و در پايين دست آبي كه در مناطق مختلف 
جاري شده را مديريت كنيم تا از فشار آب كم شده 

و از منطقه خارج شود.

وي درباره زمان تداوم شرايط كنوني سيالب و بارندگي 
در خوزستان گفت: بطور طبيعي دوره بارش معموال تا 
ارديبهشت ماه به پايان مي رسد، سازمان هواشناسي 
كشور در حال حاضر براي ارديبهشت ماه شرايط نرمال 
و بيش از نرمال را پيش بيني كرده كه نياز است به آن 
توجه شود، در نتيجه اگر بارندگي رخ دهد تا ارديبهشت 
ماه همچنان درگير شرايط آماده باش هستيم و كنترل 

سيل و سدها را داريم.
مدير دفتر برنامه ريزي منابع آب س��ازمان آب و برق 
خوزستان با بيان اينكه خروجي آب از كرخه به سمت 
تاالب هورالعظيم و از كارون و مارون به ش��ادگان و 
خليج فارس مي رود، خاطرنشان كرد: بعد از سال ها 
خشكس��الي متوالي هر دو تاالب در شرايط مطلوبي 
هستند. اگرچه درگير سيل گرفتگي در برخي مناطق 
هس��تيم اما واقعيت اين اس��ت كه اثر مثبتي هم در 
برخي نقاط از جمله تاالب ها داش��ته است. هدايت 
آب به برخي مناطق كانون ريزگردها كمك مي كند 
در سال هاي آينده در ش��رايط بهتري از نظر محيط 

زيستي، تاالب ها و ريزگردها باشيم.
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 پااليشگاه سازي عراق
در كركوك

ايس�نا| عراق قصد دارد يك پااليش��گاه نفت به 
ظرفيت ۱5۰ هزار بش��كه در روز را در شهر كركوك 
احداث كند.ثامر غضبان، وزير نفت عراق پس از ديدار 
از كركوك اعالم كرد پااليشگاهي با ظرفيت فرآوري 
۱5۰ هزار بشكه در روز در اين شهر شمالي ساخته 
خواهد شد.وزيران عراقي متعددي به كركوك سفر 
كرده و با اس��تاندار آن ديدار كرده و درباره پروژه ها و 
طرح هاي جديدي كه متوقف مانده اند و برخي از آنها 
مربوط به بخش هاي نفت و برق هستند، گفت وگو 
كرده اند.وزي��ر نفت عراق بر اهمي��ت كركوك براي 
دولت مركزي اين كش��ور تاكيد كرد. عراق صادرات 
نفت از كركوك را يك سال پس از توقف آن به دليل 
اختالف با منطقه نيمه خودمختار كردستان، در نوامبر 
گذشته از سر گرفت.پيش از آن حدود ۳۰۰ هزار بشكه 
در روز نفت از استان كركوك به بندر سيهان تركيه 
براي صادرات منتقل مي شد كه پس از اقدام دولت 
مركزي عراق در به دست گرفتن كنترل اين منطقه از 
نيروهاي كرد، متوقف شد. دولت فدرال عراق و دولت 
منطقه اي كردستان ماه هاست كه تالش مي كنند 
براي ازسرگيري صادرات از كركوك، به توافق برسند.

سياست حمايتي عربستان 
براي خريداران آسيايي

 بارش هاي كشور 
از مرز 300 ميلي متر گذشت

ايس�نا| با وجود ادامه كاهش توليد عربس��تان 
سعودي در راستاي توافق اوپك پالس، خريداران 
بزرگ نفت خام شركت آرامكوي سعودي سهميه 
كامل نفت سعودي را در ماه مه دريافت خواهند كرد.
س��هميه هاي ماه مه براي خريداران بزرگ در آسيا 
تأمين ش��ده و معامله گران مي گويند از هيچ گونه 
كاهش فروش مطلع نيستند.يك منبع آگاه در يك 
پااليشگاه شمال آسيا گفت: ما سهميه كامل نفتمان 
را دريافت كرديم.با اين حال برخي عنوان كردند كه 
همانند ماه هاي گذشته درخواست آنها براي خريد 
حجم بيشتر برآورده نشد.براي چهارمين ماه متوالي 
است كه شركت آرامكو سهميه نفت پااليشگاه هاي 
آسيايي را بطور كامل تأمين كرده و همزمان توليدش 
را در راس��تاي توافق كاهش تولي��د اوپك پالس، 
كاهش داده است.طبق گزارش آماري ساالنه اوپك، 
حدود ۶۹ درص��د از كل صادرات نفت عربس��تان 
سعودي در سال ۲۰۱۷ به آسيا بوده و پااليشگاه هاي 
آس��يايي تقاضاي عمده اي براي نفت س��عودي را 
تشكيل مي دهند.طبق نظرسنجي پالتس، توليد 
عربستان سعودي كه بزرگ ترين عضو اوپك است، 
در مارس به ميزان ۲۸۰ هزار بشكه در روز كاهش 

يافت و به ۹.۸۷ ميليون بشكه در روز رسيد.

تسنيم| از مجموع ۳۰۳.۸ ميلي متر بارش ثبت شده 
در ۲۰4 روز ابتدايي سال آبي جاري، ۹۲.۱ ميلي متر 
سهم پاييز، ۱۳۱.۹ ميلي متر سهم زمستان و ۸۰.5 

ميلي متر سهم ۲5 روز نخست بهار است.
بر اس��اس آمار رس��مي دفتر مطالع��ات پايه منابع 
آب ش��ركت مديريت منابع آب اي��ران، ارتفاع كل 
ريزش ه��اي جوي از اول مهر ۹۷ تا بيس��ت و پنجم 
فروردين ۹۸ )۲۰4 روز ابتدايي سال آبي جاري( بالغ 
بر ۳۰۳.۸ ميلي متر است.اين مقدار بارندگي نسبت به 
ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت )۲۰4 ميلي متر( 
4۹ درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي 
گذش��ته )۱۱۱.۹ ميلي مت��ر( ۱۷۲ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد.از مجموع ۳۰۳.۸ ميلي متر بارش 
ثبت شده در ۲۰4 روز ابتدايي سال آبي جاري، ۹۲.۱ 
 ميلي متر سهم پاييز، ۱۳۱.۹ ميلي متر سهم زمستان و

۸۰.5 ميلي متر سهم ۲5 روز نخست بهار است.
ثبت ۳۰۳.۸ ميلي متر بارش در يك سال آبي، در تاريخ 

5۰ ساله ثبت بارش هاي كشور بي سابقه بوده است.

آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه )يک مرحله ای(
شماره مجوز: 1398/307شماره مناقصه: 4777

نوبت اول

 شرکت ملي گاز ايران
 شرکت گاز استان مازندران

)سهامی خاص(

شرکت گاز استان مازندران

1- محل تامين اعتبار: منابع داخلی/ ساير منابع
2- مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه می باشد واين مدت حداکثر برای يک بار قابل تمديد می باشد.

3- نوع تضمين شرکت درفرايندارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبربراساس آيين نامه تضامين معامالت دولتی مصوبه هيات وزيران به شماره 123402/ث 50659 ه�   مورخ 
1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پيمانکاری يا واريز وجه نقدی به حسابی که دراسناد مناقصه قيد گرديده واريز گردد.

4- زمان ارائه پيشنهاد: تا شنبه 98/3/18 ساعت 16
5- زمان گشايش پيشنهادات: يکشنبه 98/3/19 ساعت 14

6- ضمنا :هرگونه تغيير در زمان های يادشده کتبا اعالم می گردد.
7- شرايط متقاضی:

- اشخاص دارای گواهی صالحيت رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز با ظرفيت آزاد و مجاز
- داشتن توانايی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرايند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

- داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی ودارايی
 http://iets.mporg.ir ثبت نام واخذ کد اطالع رسانی پايگاه ملی مناقصات با مراجعه به سايت -

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 96/12/29 برای پيشنهادهای باالی 10 برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است.
- قيمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.)درصورتی که کاال مشابه توليد داخل دارد(

- )حداقل نصاب پيشنهاددهنده دراين مناقصات برای رديف يک 3 مناقصه گر و برای رديف 2 به هر تعداد مناقصه گر می باشد.(
متقاضيانی که دارای ش�رايط مذکور در بند )7( فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ، می توانند درمهلت تعيين ش�ده فوق الذکر جهت دريافت اعالم آمادگی به آدرس 

مازندران، ساری، بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران امور پيمانها مراجعه نمايند.
 جهت کس�ب اطالعات بيش�تر در س�ايت ش�رکت گاز اس�تان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran.ir  و پايگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات کشور به آدرس

 http://iets.mporg.ir  مراجعه نماييد.

صرفه جويی، کم مصرف کردن نيست، درست مصرف کردن است. )روابط عمومی شرک گاز استان مازندران(

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طريق فراخوان ارزيابی کيفی نسبت به شناسايی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذيل اقدام نمايد. .بدين وسيله ازکليه 
ش�رکتهای واجد شرايط که مايل به شرکت در اين ارزيابی هس�تنددعوت می گردد از تاريخ درج آگهی الی 98/2/11 جهت اعالم امادگی به امور پيمان ها مراجعه نموده تا نسبت به 
معرفی آنها جهت دريافت استعالم ارزيابی کيفی به واحد کميته فنی- بازرگانی اقدام گردد. اسناد تکميل شده می بايست حداکثرتا تاريخ 98/2/25 به کميته فنی بازرگانی تحويل 
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گروه انرژي|توليد نفت خام در برخي از ميادين نفتي 
ايران به دليل رعايت الزامات زيست محيطي و اصول 
ايمني فعال به حالت توقف در آمده است. فرخ عليخاني 
سرپرست معاونت توليد شركت ملي نفت ايران البته 
گفته است كه پس از پايان شرايط بحراني توليد از سر 

گرفته خواهد شد. 
سرپرست معاونت توليد شركت ملي نفت ايران ضمن 
تاييد كاه��ش توليد در برخ��ي ميدان هاي نفتي اين 
شركت به داليلي از جمله رعايت الزامات زيست محيطي 
و اص��ول ايمني، عنوان كرد: اولويت نفت در ش��رايط 

بحراني، تمركز بر مسووليت هاي اجتماعي است.
ف��رخ عليخاني با بي��ان اين مطلب اف��زود: با توجه به 
تاثيرپذيري توليد در چهار شركت تابع شركت ملي نفت 
ايران - شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت 
نفت و گاز غرب و شركت هاي نفت و گاز اروندان و متن 
)غرب كارون( - از س��يالب اخير و با توجه به ضرورت 
رعايت الزامات زيس��ت محيطي و ايمني از يك س��و و 
آسيب ديدگي بخشي از تاسيسات و خطوط لوله از سوي 
ديگر، فعاليت تعدادي از چاه هاي نفتي در برخي مناطق 

غرب كشور متوقف شده است.
وي با اشاره به بحران س��يل كه از ابتداي امسال نقاط 
مختلف كش��ور را درگير ساخته است، به توضيحاتي 
درباره مشخصات ش��رايط بحراني پرداخت و عنوان 
كرد: فعاليت هاي س��ازماني يا در شرايط نرمال انجام 
مي شود، يا در شرايط اضطراري، يا در شرايط بحراني. 
بطور مثال، اگر در ش��ركتي مثل شركت بهره برداري 
نفت و گاز كارون دچار مشكل شويم، در سطح ۱ شرايط 
اضطراري قرار مي گيريم. اگر مشكل به سطح شركت 
ملي مناطق نفتخيز جنوب تعميم پيدا كند، در سطح 
۲ ش��رايط اضطراري واقع مي شويم و اگر شركت ملي 
نفت ايران دچار مشكل شود، به سومين سطح شرايط 

اضطراري، يا سطح نخست شرايط بحراني مي رسيم.
عليخاني با بيان اينكه وقوع شرايط بحراني به معناي 
عبور كردن از ش��رايط اضطراري و حركت به س��مت 
شرايطي سخت تر است، ادامه داد: در شرايط بحراني 
نيز با چهار سطح روبرو هستيم كه رويدادي مانند سيل 
به عنوان بحراني زيست محيطي در چهارمين سطح 
و به عبارت ديگر در بحراني ترين س��طح قرار دارد. در 
اين شرايط مشكالت از سطح سازماني و شركتي فراتر 

مي رود و ابعاد ملي پيدا مي كند.
وي با بيان اين مطلب نتيجه گيري كرد: بنابراين اگر در 
شرايط اضطراري در نفت، مديريت بحران به وزارت نفت 
محدود مي شود، در شرايط بحراني با گستره ملي، ستاد 
مديريت بحران زيرنظر وزارت كشور شرايط را مديريت 
خواهد كرد و همه سازمان ها از جمله نفت از دستورات 

اين ستاد تبعيت مي كنند.
سرپرس��ت معاونت توليد ش��ركت ملي نفت ايران با 
تاكيد بر اينكه تفاوت اصلي شرايط اضطراري با شرايط 
بحراني در اين است كه در شرايط بحراني اولويت هاي 
ملي ارجحيت پيدا مي كند، اظهار كرد: به اين ترتيب 
در بحران سيل اخير، اولويت اصلي شركت ملي نفت 
ايران، انجام مسووليت هاي اجتماعي با درنظر گرفتن 
دغدغه ها و اولويت هاي ملي اس��ت و توليد در اولويت 

دوم قرار مي گيرد.
اين مقام مسوول با بيان اينكه در چنين شرايطي، رعايت 
مسائل زيست محيطي و اصول ايمني كه در قالب اهداف 
مسووليت اجتماعي شركت ها تعريف شده، اهميتي 
دوچندان مي يابد، ادامه داد: نفت نيز با در نظر گرفتن 
اين مهم و به تبعيت از دستورات وزير نفت و مديرعامل 
شركت ملي نفت ايران كه بر همين رويكرد تاكيد دارند، 
بطور موقت نسبت به بستن برخي چاه هاي نفتي اقدام 
و تمركز اصلي خود را بر فعاليت هاي CSR )مسووليت 

اجتماعي( متمرك��ز كرده اس��ت.به گفته عليخاني، 
آسيب ديدگي برخي تاسيسات و خطوط لوله نيز به ويژه 
در استان لرستان، در اين زمينه بي تاثير نبوده و بديهي 
اس��ت پس از پايان شرايط بحراني و تعمير و بهسازي 

تاسيسات آسيب ديده، توليد از سر گرفته خواهد شد.
همچنين دي��روز مديرعام��ل ش��ركت بهره برداري 
نفت و گاز كارون با اش��اره به اينك��ه رعايت الزام هاي 
زيست محيطي سرلوحه كارهاي صنعت نفت قرار دارد، 
اطمينان خاطر داد كه هيچ گونه نشتي يا آلودگي نفتي 
تاكنون در هيچ نقط��ه اي از مناطق نفت  خيز جنوب 

گزارش نشده است.
محسن دهان زاده در واكنش به انتشار فيلمي در فضاي 
مجازي كه شائبه وجود لكه هاي نفتي را در غرب كشور 
ايجاد كرده است، توضيح داد: نفت به دليل اختالف وزن 
و دانسيته در يك جا نمي ماند، حال آنكه سطح تيره رنگ 
در فيلم منتشر ش��ده جريان پيدا نكرده و كامال ثابت 
است، بنابراين بديهي است كه اين لكه هاي تيره رنگ 

هيچ ارتباطي با نفت ندارند.
وي ادامه داد: اين فيلم از ارتفاع باال گرفته شده و به نظر 
مي رسد اين لكه هاي تيره رنگ كه در تصوير پيداست، 
استپ هاي بياباني باشد كه به دليل شكست نور به رنگ 

سياه نشان داده شده است.
دهان زاده با اش��اره به رصد مس��تمر منطقه از سوي 
سازمان آب و برق خوزستان و ديگر نهادهاي مرتبط، 
اظه��ار كرد: قطعا اگ��ر كوچك ترين نش��تي نفت در 
منطقه اي رخ دهد، به ما گزارش مي ش��ود و سازمان 

حفاظت محيط زيست در جريان قرار مي گيرد.
بر اساس اين گزارش، روابط عمومي شركت مهندسي و 
توسعه نفت )متن( نيز در اين باره به صراحت اعالم كرد 
كه نش��ت نفتي از هيچكدام از تاسيسات اين شركت 

اعالم نشده است.
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نظريه  مدرن   پولي چه مي گويد: 

دستاوردها  و  مخاطرات  احتمالي 

شكست  وعده هاي  ليبراليستي؛ حاشيه نشيني شبكه اي 

احمد سيف|
اي��ن روزها يك��ي از نظريه هاي��ي كه درمي��ان طيف 
گس��ترده اي از چپ انديش��ان مقبوليت زيادي يافته 
نظريه مدرن پولي اس��ت كه درواقع ب��راي برنامه هاي 
اقتصادي دولت زمينه نظري فراهم مي كند تا با پولي كه 
بانك مركزي يك كشور منتشر مي كند در پروژه هاي 
زيرساختي، ايجاد اشتغال و حتي صنايع بدون واهمه 
از ايجاد بحران، س��رمايه گذاري كند. اين نگاه البته در 
تقابل مستقيم با ديدگاه غالب نوليبرالي است كه نه فقط 
مخالف مداخالت دولت دراقتصاد است بلكه به خصوص 
در پيوند با تأمين مالي پروژه هاي دولتي از راه وام ستاني 
مواضع به شدت مخالف دارد و مدعي است كه وام ستاني 
زياد دولت با افزودن بر نرخ بهره در اقتصاد موجب خفگي 

سرمايه گذاري از سوي بخش خصوصي خواهد شد.
بنيان نظري نظريه مدرن پولي چارتاليس��م است كه 
براي اولين بار در 1905 جورج فريدريش نپ، اقتصاددان 
راست گراي آلماني، در كتاب »تئوري دولتي پول« مطرح 
كرد. چارتاليسم در واقع نگاهي به منشأ تاريخي پول است 
كه دربرابر ديدگاه متاليسم – فلزبنيان – قرار مي گيرد. 
اين دو ديدگاه درباره پيدايش پول نظرات متفاوتي دارند.

متاليسم، براين باور است كه پول به اين دليل به وجود 
آمد تا محدوديت هاي نظ��ام مبادله تهاتري را برطرف 
كند. به همين دليل فلزهاي گرانبها، براي نمونه طال و 
نقره كه داراي ارزش ذاتي و طبيعي هس��تند به صورت 
واحد پول درآمدن��د. ارزش واحد پول ملي درنتيجه به 
مقدار خلوص فلزهاي گرانبها، و حتي زماني كه پول هاي 
كاغذي هم رايج شد و جاي سكه هاي طال و نقره را در اين 
مبادالت گرفت، براي چندين دهه، ارزش پول كاغذي به 
ميزان طال و نقره اي كه ذخيره شده بود بستگي داشت 

)به اصطالح استاندارد طال( .
چارتاليس��ت ها به عكس براين باورند كه دولت درواقع 
تصميم مي گيرد كه چه چيزي مي تواند به صورت پول 
دربيايد، و اين كار هم نه به خاطر مش��كالت ناش��ي از 
مبادالت تهاتري، بلكه از آن روس��ت كه دولت تصميم 
مي گيرد كه براي پرداخت ماليات ها يا ديگر بدهي ها چه 
واحدي را مي پذيرد. براساس ديدگاه نپ، پول در واقع 
مخلوق نظام حقوقي است و پول نه به صورت طبيعي بلكه 

به خاطر قوانين دولتي به وجود آمده است.
به اين ترتي��ب، دو ديدگاه متفاوت درباره منش��أ پول 
داريم، براي سادگي كار خودم اولي را تئوري كااليي پول 
مي نامم كه پول به عنوان مقوله اي دروني ناشي از عملكرد 
مبادالت كااليي در بازار است و دوم تئوري دولتي پول، 
كه نپ و پيروانش مدافع آن هس��تند كه درآن استفاده 
از پول براي بازپرداخت بدهي و حتي وام ستاني پيش تر 
از مبادالت كااليي در بازار پيش آمده اس��ت. به عبارت 
ديگر علت اصلي پيدايش پول نه نياز براي رفع مشكالت 
ناش��ي از مبادله تهاتري بلكه درواقع يافتن يك واحد 
محاسبه بود. در ابتدا اشاره كردم كه نظريه مدرن پولي 
مورد استقبال شماري از فعاالن چپ انديش جهاني قرار 
گرفته است به ويژه در انتخابات رياست جمهوري امريكا، 
نامزدهاي چپ گراي حزب دموكرات به ش��دت مدافع 
اين نگرش هستند و حتي با ارايه »طرح جديد )نيوديل( 
سبز« كوشيدند چگونگي اجراي آن را درعمل درمعرض 
نگاه رأي دهندگان امريكايي قرار بدهند. براي ارزيابي اين 
مقبوليت به اختصار سعي خواهم كرد كه تئوري پول نزد 
ماركس را با آنچ��ه كه اين نظريه مدرن مطرح مي كند 

مقايسه كنم.
آنچ��ه بين تئوري پول نزد مارك��س و اين نظريه مدرن 
مش��ترك است اين است كه منش��أ پول به قبل از نظام 
توليدي س��رمايه داري برمي گردد ولي اختالف اين دو 
ديدگاه در اين اس��ت كه براي ماركس منشأ ظهور پول 
دولت نيست. به عالوه هم در نظريه مدرن پولي و هم در 
نظريه پول نزد ماركس اين ام��ر واقعيت دارد كه دولت 
مي تواند پول چاپ كند، ولي اختالف اين دو ديدگاه در 
اين است كه برخالف ادعاي مدافعان نظريه مدرن پولي 
دولت نمي تواند درعين حال ارزش پول را هم كنترل كند.

هم نظريه م��درن پولي و هم ماركس اس��اس تئوري 
مقداري پول را كه سپس ميلتون فريدمن صورت بندي 
كرده است نادرست مي دانند، يعني نمي پذيرند كه تورم 
يا ركود به تصميمات بانك مركزي در تزريق يا عدم تزريق 
پول به وسيله بانك مركزي بس��تگي دارد. درواقع اين 
تقاضا براي پول است كه عرضه پول را معين مي كند، نه 

برعكس. به سخن ديگر وقتي بانك ها وام دهي مي كنند 
در آن صورت است كه وديعه و اعتبار براي تأمين مالي 
وام ايجاد مي شود و اين رابطه برعكس نيست. به سخن 
ديگر در هر دو مورد، پول درواقع پوششي براي اقتصاد 
واقعي نيست بلكه اقتصاد سرمايه داري مدرن اقتصادي 
است كه با مناسبات پولي خصلت بندي مي شود. دولت 
و بانك مركزي نمي توانند با كوشش براي كنترل عرضه 
پول رونق اقتصادي ايجاد كرده ي��ا از ركود جلوگيري 
كنند. براي نش��ان دادن نادرستي نظريه مقداري پول 
بد نيست اش��اره كنم كه در سال هاي اخير كه در اغلب 
كشورهاي سرمايه دارسرمايه داري شاهد سياست تزريق 
پول به اقتصاد بوده ايم و شاهديم كه تزريق مقادير بسيار 
هنگفت پول به اقتصاد موجب ايجاد رونق و افزايش نرخ 
رشد اقتصادي نشده است. تراز مالي بانك هاي مركزي 
به خاطر تزريق بي حساب پول متورم شده است ولي نه 
شاهد افزايش اعتبارات بانكي هستيم و از آن مهم تر نه 

شاهد افزايش نرخ رشد اقتصادي بوده ايم.

عمده ترين اختالف بين نظريه مدرن پولي و پول در ديدگاه 
ماركس اين است كه براي ماركس، سرمايه داري يك نظام 
اقتصادي است كه در آن همه مناسبات پولي شده است. 
سرمايه داران با سرمايه به شكل پول آغاز مي كنند كه در 
توليد و در كاالها سرمايه گذاري مي شود و پس آن گاه از 
فرآيند توليد- با بهره كشي از نيروي كار- به آنجا مي رسد 
كه ارزش هاي تازه اي توليد مي كند كه به شكل سرمايه 
پولي بيشتر درمي آيد. به اين ترتيب، تقاضا براي سرمايه 
پولي در واقع تعيين كننده تقاضا براي اعتبار است. بانك ها 
هم به عنوان بخشي از اين فرآيند انباشت سرمايه به توليد 
پول يا اعتبار دست مي زنند، نه اينكه سرمايه مالي چيزي 
متفاوت از توليد س��رمايه دارانه باشد. نظريه مدرن پولي 
مدعي است كه تقاضا براي پول ناشي از »روحيه حيواني« 
عوامل منفرد است )آن گونه كه كينزگراها مي گويند( يا 
به اين خاطر است كه دولت به توليد اعتبار نيازمند است 

)نظريه م��درن پولي( . برعكِس اين دو نگاه، ماركس ولي 
براين باور است كه ارزش پول در نهايت با سرعت انباشت 

سرمايه و مصرف سرمايه داران تعيين مي شود.
به اين ترتيب، اختالف اساس��ي بين تئ��وري پول نزد 
مارك��س و نظريه مدرن پولي به اين صورت برجس��ته 
مي ش��ود كه تئ��وري پولي ماركس درواق��ع پول وجه 
مشخصه ش��يوه توليد س��رمايه داري اس��ت- از نظر 
مرحله بندي تاريخي مشخص اس��ت- در حالي كه در 
نظريه مدرن پولي، مقوله پول غيرتاريخي است. براي 
مارك��س، در نظام س��رمايه داري، پول در واقع ش��يوه 
بيان ارزش و بيان ارزش اضافي اس��ت. به رابطه زير كه 
دورپيمايي هاي س��رمايه نزد ماركس را نشان مي دهد 

توجه كنيد: 
’M-C-P-C’-M

 C به اين دليل مي تواند با كاال M در اين رابطه، پول اول
مبادله شود چون در واقع شكل بيان ارزش آن است و به 
همين نحو M’ هم در واقع شكل بيان ارزش C’ است. 
به عبارت ديگر اگر نفس مبادله جزيي از توليد كااليي 
نباش��د، پول نمي تواند مبادل هاي را سامان دهد چون 
آنچه مبادله مي ش��ود درواقع بيان كار مجرِد اجتماعا 
الزم و در نتيجه ارزش آن است. درواقع به اين نكته اشاره 
مي كنم كه براي ماركس پ��ول در فرآيند مبادله ايجاد 
نمي شود بلكه درواقع بيان پولي ارزش مبادله، و به عبارتي 

ديگر، زمان كار اجتماعا الزم براي توليد آن كاالست.
تئوري ماركس عملكرد پ��ول را دريك اقتصاد كااليي 
س��رمايه داري نش��ان مي دهد و از نظ��ر مرحله بندي 
تاريخي هم مشخص است. براي ماركس ما يك تئوري 
عمومي پول كه براي همه دوران ها درست باشد و حتي 
مناسبات در دوره هاي پيشا سرمايه داري را توضيح دهد 
نداريم. بالفاصله اضافه كنم كه البته واقعيت دارد كه پول 
همان طور كه چارتاليست ها و كينزگراها مي گويند- به 
عنوان يك واحد محاسبه براي ماليات و پرداخت بدهي 
پيدا شد ولي اين نكته با نظريه پولي ماركس براي دوران 
س��رمايه داري تناقضي ندارد كه ظهور پول را ناشي از 

عمومي شدن توليد كااليي مي داند.
از نگاه ماركس، پول در شيوه توليد سرمايه داري 

سه عملكرد دارد: 
  واحد محاسبه ارزش است.

  وسيله مبادله است.
  واحد ذخيره ارزش است.

عملكرد واحد محاسبه ارزش بودن پول درواقع از تئوري 
ارزش- كار ماركس نتيجه مي شود و اين البته عمده ترين 
اختالف بين ديدگاه ماركس و مدافعان نظريه مدرن پولي 
است كه اساس��ا فاقد تئوري ارزش هستند و به همين 

دليل، براي ارزش اضافي هم فاقد تئوري هستند.
درواقع در نگاه مدافعان نظريه مدرن پولي پول از مقوله 
ارزش جدا مي ش��ود و پول عام��ل اصلي تغيير در نظام 

سرمايه داري برآورد مي شود كه به گمان من از وارسيدن 
واقعيت مناسبات اجتماعي در نظام سرمايه داري و توليد 
براي سود كه عنصر اساس��ي آن است غفلت مي كند. 
مدافعان نظريه مدرن پولي بدون اينكه نظريه ارزش خود 
را تدوين كرده باشند وارد يك دنياي خيالي مي شوند كه 
درآن دولت مي تواند هر ميزان بدهي كه مي خواهد ايجاد 
كرده آن را به اعتبارات تبديل كند و با هيچ محدوديت يا 
پيامدي هم دردنياي واقعي سرمايه مولد و غيرمولد هم 
روبرو نمي شود. از ديدگاه ماركس پول از طريق بهره كشي 
از نيروي كار در فرآيند توليد سرمايه داري است كه پول 
بيشتر مي سازد. ارزش هاي توليدشده تازه در كاالهايي 
كه براي فروش آماده مي شود متجلي مي شود كه وقتي 

به فروش رسيد اين ارزش ها به زبان پول بيان مي شود.
بررسي ماركس درباره پول از بررسي كاالهايي چون طال 
و نقره آغاز مي ش��ود كه ارزش شان مي تواند با كاالهاي 
ديگر مبادله شود. به اين ترتيب، قيمت يا ارزش طال در 
واقع تعيين كننده بيان پولي ارزش ديگر كاالها مي شود. 

ولي اگر ارزش يا قيمت طال تغييركند- به خاطر تغيير در 
ميزان كار اجتماعًا الزم براي توليد طال- ارزش پول هم 
كه براي بيان پولي ارزش ديگر كاالها مورد استفاده قرار 
مي گيرد تغيير مي كند. اگر كار اجتماعا الزم براي توليد 
طال به شدت كاهش يابد، ارزش آن هم سقوط مي كند و 
اين باعث مي شود تا بيان پولي ارزش ديگر كاالها افزايش 
 يابد. مرحله بع��د درباره ماهيت پ��ول ظهور پول هاي 
كاغذي است كه در ابتدا و در دوره حاكميت استاندارد 
طال ميزان پول كاغذي به ازاي مقدار مشخصي طال ثابت 
بود. و بعد وارد مرحله اي شده ايم كه اين نسبت هاي ثابت 
هم رعايت نمي شود و ش��اهد ظهور پول هاي نشانه اي 
)ب��دون پش��توانه fiat money( هس��تيم. برخالف 
ديدگاه مدافعان نظريه مدرن پولي اين تغييرات ماهيت 
نقش پول در نظام سرمايه داري را تغيير نمي دهد. ارزش 
پول هاي نش��انه اي همچنان با زمان كار اجتماعًا الزم 

در انباشت سرمايه داري تعيين مي شود. وقتي كه طال 
و نقره واحد پولي بودند ارزش ش��ان مبناي بيان ارزش 
پولي ديگر كاالها در نظام سرمايه داري بود و حاال كه پول 
نشانه داريم، اين پول هم در واقع بيان پولي ارزش ديگر 

كاالهاست كه به شكل قيمت آن كاالها بيان مي شود.
به گمان من نقطه قوت نظريه مدرن پولي در بيان اهداف 
آن خالصه مي ش��ود. هدف اصلي مدافعان اين ديدگاه 
رسيدن به اشتغال كامل بدون تورم است كه البته هدف 
بسيار وااليي است ولي براي رسيدن به آن ادعاي شان 
بر اين است كه بخش دولتي نيازي به پس اندازكردن يا 
ماليات ستاني ندارد تا بتواند پروژه ها را تأمين مالي كند 
بلكه تنها با چاپ پول خود مي تواند بدون اينكه با موانعي 
روبرو شود به اين اهداف برسد. و اين جاست كه به گمان 

من مخاطره هاي اين ديدگاه عيان مي شود.
حتي بدون توسل به نظريه مدرن پولي دولت هاي مدرن 
در چهار دهه گذشته با سياست هاي كه به اجرا درآوردند 
يا آنچه كه بايد مي كردند ولي ب��ه داليل متعدد انجام 
ندادند باعث ش��دند تا نظام مالياتي نظام سرمايه داري 
به شدت غير كارآمد بشود -كساني كه بيشترين بهره ها 
را از امكان��ات عمومي مي برند، ثروتمندان، درصدهاي 
به ط��ور روزافزون كمتري ماليات بپردازند – و ش��اهد 
بروز مشكالت بي شماري در ش��ماري از اين كشورها 
براي تأمين مالي پروژه هاي عمومي هس��تيم. بيم آن 
دارم كه ادعاهاي نظريه مدرن پولي از س��وي مدافعان 
بهشت هاي مالياتي و متخصصان فرارمالياتي و اجتناب 
 از پرداخت ماليات م��ورد بهره برداري قرار گرفته باعث

 غير كارآمدترشدن نظام مالياتي كنوني ما بشود.
باري، اين نكته درست است كه دولت هاي مدرن درتوليد 
و بازتوليد پول نقش اساسي دارند ولي واقعيت اين است 
كه در تعيين ارزش پول قدرت چنداني ندارند. مسووالن 
نشر پول مي توانند هر مقدار پولي كه مي خواهند منتشر 
كنن��د ولي اينكه ارزش اين واحده��ا در بازارها چگونه 
تعيين مي شود ديگر در كنترل دولت ها نيست. درواقع 
ارزش واحدهاي پولي با تعداد بي شمار تصميماتي كه 
عمدتا بنگاه هاي خصوصي ب��راي تعيين قيمت اتخاذ 
مي كنند تعيين مي شود. به همين دليل است كه ارزش 
پولي كه دولت منتشر مي كند بي ثبات مي شود. پاسخ 
مدافعان نظريه مدرن پولي به اين نكته اين اس��ت كه 
دولت درواقع با تعيين اينكه چه چيزي را براي پرداخت 
ماليات ها مي پذيرد مي تواند نقش تعيين كننده اي در 
تعيين بهاي پول داشته باش��د. ولي واقعيت اين است 
كه اگر نظام مالياتي موثر نباشد – كما اينكه در اين 40 
سال گذشته نكرده است – روشن نيست بر سر قيمت 
پول چه خواهد آمد؟ به سخن ديگر اگر اعتبار دولت به 
مخاطره بيفتد، ارزش پولي كه منتشر مي كند طبيعتا به 
سمت و سوي صفر تغيير مي كند. يعني عوامل اقتصادي 
با كنار زدن پول نشانه اي براي دخيره كردن ارزش خود 
به ذخيره ك��ردن طال رو خواهند كرد كما اينكه پس از 
بحران جهاني 08-2007 شاهد افزايش چشمگير قيمت 
طال در بازارهاي جهاني بوديم. براي يافتن نمونه هايي 
از زماني كه اعتبار دولت ب��ه مخاطره مي افتد مي توان 
به نمونه زيمبابوه در س��ال هاي اخير و حتي ونزوئالي 

كنوني نگريست.
خالصه كنم: 

بي گمان درست است كه دولت هاي مدرن مي توانند 
هر ميزان پولي كه نياز دارند منتشر كنند ولي در عين 
حال ارزش آن را هم همين دولت ها نمي توانند تعيين 
كنند. ارزش پول با حركت سرمايه كه درواقع با زمان 
كار اجتماعًا الزم تعيين مي ش��ود، مشخص مي شود. 
مدافعان نظريه مدرن پولي مدعي اند كه سرمايه گذاري 
بخش خصوصي را مي توان با سرمايه گذاري دولت كه با 
چاپ پول تأمين مالي مي شود جايگزين كرد ولي نكته 
اين است كه اگر سرمايه گذاري دولتي با ارزشي كه در 
فرآيند توليد در يك اقتصادسرمايه داري توليد مي شود 
رابطه تنگاتنگي نداشته باشد، ارزش خود را به سرعت 
از دست خواهد داد. درواقع افزايش قيمت ها و سقوط 
بيشتر سودآوري موجب كاهش بيشتر سرمايه گذاري 
و توليد دربخش خصوصي اقتصاد سرمايه داري خواهد 
شد. البته كه راه برون رفت از اين مخمصه اين است كه 
دولت مدرن بخش هاي اساسي اقتصاد را در كنترل خود 
بگيرد ولي اين سياستي است كه مدافعان نظريه مدرن 

پولي مدافع آن نيستند.

مرتضي دياري|
افرادي كه در مناطق حاشيه اي زندگي مي كنند، از ساخت 
قدرت و سياست عمومي جامعه جدا افتاده اند و به عنوان 

گروه پست اجتماعي تلقي مي شوند.
مناطق حاشيه نشين در موارد متعددي به عنوان منطقه 
ش��هري تغيير نام يافته اند. با اين حال، مس��ائل موجود 
در مناطق حاش��يه اي همچنان به قوت خود باقي است. 
جامعه شناسان يكي از خصيصه هاي عمده حاشيه نشيني 
را پديده فرهنگ فقر عن��وان مي كنند. در پژوهش هاي 
متعددي پديده وقوع جرم نيز در اين مناطق مورد بررسي 

قرار گرفته است.
ب��ه گفت��ه اس��داهلل نق��دي و پرويز پي��ران، از س��ويي 
مهاجرت ه��اي فزاينده به ش��هرها، در ش��كل گيري و 
گسترش حاشيه نشيني در دهه هاي اخير موثر بوده است. 
از سوي ديگر، سكونتگاه هاي غيررسمي، محصول مسائل 
و مش��كالِت برنامه ريزي و مديريت در سطوح مختلف 
كالن، مياني و خرد هستند كه در همين حين به عنوان 
چالشي فراروي توسعه پايدار شهري شناخته مي شوند. 
درواقع شكست وعده هاي ليبراليستي براي رفع مشكالت 
اين سكونتگاه ها باعث شد راهكار هاي عجوالنه اي، چون 
تخليه اجباري و تخريب بولدوزري در صدر دستور هاي 
مديران و برنامه ريزان شهري قرار گيرد و حذف ناگهاني 

اين س��كونتگاه ها، امري متعارف شود. اما آثار اجتماعي 
حاصل از رانده ش��دگان و ساخت وس��از هاي جديد در 
بخش هاي ديگر شهري، بسترساز مشكالت تازه اي شد 

كه تفكرات جديد را طلب مي نمود.
در اين راس��تا، نگاهي به وضعيت موج��ود و آمار هاي به 
دست آمده مي تواند به فهم مساله حاشيه نشيني كمك 
كند. بنا بر گفته عباس آخوندي، وزير سابق راه، شهرسازي 
و مس��كن، باالي 19 ميليون نف��ر در 130 هزار هكتار 
مس��احت در بيش از 2700 محله در ش��رايطي زندگي 
مي كنند كه با كمبود س��رانه خدماتي و زيرساخت هاي 
نامناسب روبرو هستند. آخوندي به عنوان رييس سابق 
ستاد ملي بازآفريني شهري، پيش تر نيز با اعالم رقم 18 
ميليون نفري حاشيه نشينان كشور از بخشي از مشكالت 
حاشيه نشينان س��خن گفته بود؛ اينكه حاشيه نشينان 
حس تعلق به جامعه را از دست مي دهند و خود را شهروند 
درجه دوم مي دانند كه از س��وي شهرنشينان به حاشيه 

رانده شده اند.
با توجه به آنچه عنوان شد و با توجه به جمعيت 80 ميليون 
نفري كشور، نرخ حاشيه نشيني برابر با 22.5% است. به 
گفته آخوندي تراكم جمعيت، در شهر تهران 15 ميليون 
نفر و در مشهد و اصفهان هركدام پنج ميليون نفر است. 
تمركز جمعيت زياد در 10 نقطه ش��هري ايران با بيش 

از 50% جمعيت شهرنش��ين در حالي اس��ت كه حدود 
1100 ش��هر ايران كمتر از 50% شهرنشين دارند. رشد 
حاشيه نشيني در ايران بسيار باالست، شهر مشهد با %30 
حاشيه نشيني و بندرعباس با 40% و تهران با درصد بااليي 
از حاشيه نشيني روبروست. ضمن اينكه دو دولت نهم و 
دهم برنامه ريزي هاي جديدي طراحي كردند كه همان 

حاشيه نشيني مدرن است.
هرچه حاشيه نش��يني گرداگرد شهر هاي بزرگ كشور 
گسترده تر مي شود، زنگ خطر فقر، جرايم و آسيب هاي 
اجتماعي ناشي از آن نيز در جامعه بيشتر طنين مي افكند. 
برخي داده ها حاكي از آن است كه 75% زندانيان ايران از 
حاشيه شهر ها هستند. چنين آماري دربردارنده رابطه 
جرم و حاشيه نش��يني اس��ت. همانطور كه پرويز پيران 
به نقش سرمايه داري و گسترش پديده حاشيه نشيني 
اش��اره مي كند، شكل گسترده پديده حاشيه نشيني در 
امروز، ناشي از ورود سرمايه داري به مرحله دوم خود يعني 
سرمايه داري صنعتي و پيدايش شهر هاي ميليوني است. 
درخصوص مسكن نيز كنترل نكردن قيمت مسكن و رانده 
شدن افراد به مناطق حاشيه اي از مهم ترين علل گسترش 
پديده حاشيه نشيني بوده است.  در سال هاي اخير افزايش 
قيمت مس��كن در تهران، خانوار ه��اي پرجمعيتي را به 
مناطق حاشيه اي رانده است. وجود كارخانه هاي متعدد 

در اطراف تهران و سكونت بسياري از شهروندان در اطراف 
تهران، پديده حاشيه نشيني در تهران را به مساله بغرنجي 
بدل كرده است. در تهران خانواري كه اجاره نشين بوده 
اس��ت، با افزايش قيمت مس��كن به محله هاي پايين تر 
مهاجرت كرده است. در نهايت موجي از حاشيه نشيني 
مدرن در تهران پديد آمده  است. ضعف نظام برنامه ريزي 
و مديريت شهري در تشديد مساله حاشيه نشيني بسيار 
تأثيرگذار بوده اس��ت. نكت��ه تأمل برانگيز درخصوص 
حاشيه نش��يني در ايران، پديده حاشيه راني بوده است. 
اساسا طرد اقتصادي روستاييان سبب شده تا گروه هاي 
گسترده اي از مراكز روستايي به نقاط شهري مهاجرت 
كنند. اين پديده با رخداد اصالح��ات ارضي نيز تبيين 
مي شود. در دهه 30 جمعيت روستاييان قبل از اصالحات 
ارضي، بيش از 70% كل جمعيت كشور بود. اين در حالي 
است كه طبق آمار هاي موجود، امروزه تنها كمتر از %30 
از جمعيت كشور در روستا ها ساكن هستند. بي توجهي به 
مسائل حاشيه شهر و اجراي سياست هاي تشديدكننده 
مساله، نوعي سياس��تگذاري معكوس را رقم زده است. 
يكي از مثال هاي موجود در زمينه مسائل حاشيه شهر در 
ايران، نحوه برخورد با مساله اعتياد بوده است. جمع آوري 
معتادان و انتقال به كمپ هاي اجباري، زندان ها و اماكن 
مش��ابه نه تنها وضعيت را بهبود نبخش��يده، بلكه خود 

تشديد كننده بوده است. حضور در كمپ هاي اجباري و 
زندان ها، افراد را با آموزش هاي زندان نيز آشنا كرده است.

افزايش نرخ س��رقت در زمان افزايش قيمت مواد مخدر 
صنعتي از مهم ترين شواهد تشديد مساله در اين زمينه 
است. معتادان حاشيه شهر در زمان افزايش قيمت مواد 
مخدر صنعتي، به س��رقت موتورسيكلت ها، خودرو ها و 
موارد مش��ابه روي آورده اند. به عنوان جمع بندي بحث، 
پديده حاشيه نشيني از نگاه تاريخي، اجتماعي، اقتصادي 
و سياس��ي بررس��ي پذير اس��ت. اصالحات ارضي، طرد 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، وعده هاي پوپوليستي 
و سياس��ت هاي ناكارآم��د تماما در گس��ترش پديده 

حاشيه نشيني نقش داشته اند. 
با وجود تصويب سند توانمندس��ازي، اغلِب پروژه هاي 
مذكور در پياده س��ازي سياس��ت هاي توانمندس��ازي 
ناموفق عمل كرده اند. نهاد هاي مختلف نيز بستر مناسب 
را فراهم نكردند و اين مهم ترين علت شكس��ت جريان 
توانمندسازي در ايران بوده اس��ت. امروزه پرداختن به 
توانمندس��ازي اجتماعي و اقتصادي در اغلب كشور ها 
به عنوان يكي از سياس��ت هاي توسعه محور تعبيه شده 
اس��ت. در صورت پياده نكردن چنين سياس��ت هايي، 
شبكه مسائل حاشيه نشيني خود سبب بازتوليد مسائل و 
 ايرنا چرخه اي بي پايان خواهد شد. 

  نقط�ه قوت نظريه م�درن پولي در بيان 
اه�داف آن خالصه مي ش�ود. هدف اصلي 
مدافعان اين ديدگاه رسيدن به اشتغال كامل 
بدون تورم است كه البته هدف بسيار وااليي 
است ولي براي رس�يدن به آن ادعاي شان 
بر اين اس�ت كه بخش دولتي نيازي به پس 
اندازكردن يا ماليات ستاني ندارد تا بتواند 
پروژه ها را تأمين مالي كند بلكه تنها با چاپ 
پ�ول خود مي تواند ب�دون اينكه با موانعي 
روبرو شود به اين اهداف برسد. و اين جاست 
كه ب�ه گمان من مخاطره ه�اي اين ديدگاه 

عيان مي شود.

برش
  آنچ�ه بين تئ�وري پول ن�زد ماركس و 
اين نظريه مدرن مش�ترك است اين است 
كه منش�أ پول ب�ه قب�ل از نظ�ام توليدي 
سرمايه داري برمي گردد ولي اختالف اين 
دو ديدگاه در اين اس�ت كه ب�راي ماركس 
منشأ ظهور پول دولت نيست. به عالوه هم 
در نظريه مدرن پولي و ه�م در نظريه پول 
نزد ماركس اين امر واقعيت دارد كه دولت 
مي تواند پول چاپ كن�د، ولي اختالف اين 
دو ديدگاه در اين اس�ت كه برخالف ادعاي 
مدافعان نظريه مدرن پولي دولت نمي تواند 
درعين حال ارزش پول را هم كنترل كند.

برش
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رونق كشاورزي در سايه 
تقويت جامعه مدني روستايي

رونق بخش كش��اورزي و تحقق توس��عه روستايي 
امري خارج از دسترس نيس��ت، اما تقويت جامعه 
مدني و مشاركت واقعي كشاورزان در اداره امور خود 
از ضرورت هاي انكارناپذير آن است. به گزارش ايرنا، 
تاكنون در حيطه هاي مختلفي مانند آس��يب ها و 
مسائل اجتماعي، محيط زيست، حقوق شهروندي 
و غيره انواع س��ازمان هاي مردم نهاِد ريز و درش��ت 
 ايجاد شده كه برخي همچنان فعال بوده و برخي نيز 
فعاليت شان متوقف شده است.  طبق نظر كارشناسان، 
سازمان هاي غير دولتي به عنوان بخشي تخصصي 
خارج از سيستم دولتي مي توانند در قالب فعاليت هاي 
جمعي به كنش گروهي دست زنند تا با تكيه بر اراده 
مردم و ارتباط رسمي و منطقي با دولت ضامن برقراري 
ارتباط پايدار و دو سويه باشند. با وجود اهميت اين 
تشكل ها در تقويت و افزايش ميزان مشاركت مردم در 
اداره جامعه، در برخي حوزه ها، حضور آنها كمرنگ تر 
است. براي مثال در حوزه كشاورزي، با وجود اهميت 
حيات��ي آن براي كش��ور، از نظر ميزان مش��اركت 
كش��اورزان در قالب تشكل هاي مردمي در پيشبرد 
اهداف و برنامه هاي كش��اورزي با وضعيت مطلوب 
فاصله زيادي وجود دارد و اين در حالي است كه طبق 
نظر كارشناسان س��ازمان هاي مردم نهاد مي توانند 
نقش پر رنگي در پيش��برد برنامه ها و اهداف توسعه 
در بخش كشاورزي به عنوان مهم ترين عرصه توليد 
نيازمندي هاي غذايي جامعه داشته باشند.  بخش 
كشاورزي، يكي از سه بخش اصلي اقتصاد است كه 
نقش بسزايي در تامين غذا، رفاه جامعه، توليد ناخالص 
ملي و رشد اقتصادي كشورها دارد. اين بخش به علت 
ارتباطات گسترده اي كه با ساير بخش هاي اقتصادي 
دارد، مي تواند با رشد خود زمينه توليد ثروت، ايجاد 
بازار و ارزآوري و رشد بخش هاي صنعت و خدمات را 
فراهم كند. مطابق نتايج آخرين سرشماري عمومي 
كش��اورزي، تعداد 4 ميليون و 43 هزار بهره برداري 
كشاورزي در كشور وجود دارد كه در زراعت، باغداري، 
كشت گلخانه اي، پرورش طيور سنتي، پرورش زنبور 
عسل، پرورش كرم ابريشم و پرورش ماهي مشغول 
فعاليت هس��تند .   رونق بخش كشاورزي به معناي 
رونق توليد و ايجاد اش��تغال بيشتر و افزايش سهم 
اشتغال در اين بخش در مقايسه با بخش هاي صنعت 
و خدمات اس��ت. دولت هاي مختلف به روش هاي 
مختلف سعي كرده اند كه با حمايت هاي گوناگون از 
بخش كشاورزي به رونق توليد آن كمك كنند. اين 
كمك ها اغلب در قالب ارايه تسهيالت به كشاورزان، 
دادن يارانه در تأمين نهاده هاي مختلف كشاورزي، 
خريد تضميني محصوالت و غيره بوده است. اما به نظر 
مي رسد كه دولت به تنهايي نمي تواند كشاورزي را به 
سطح استانداردهاي جهاني نزديك كند. مشاركت 
كش��اورزان از ضرورت هاي انكارناپذير در اين مورد 
است. اين مشاكت ها بايد در كنار تعامل با نهادهاي 

دولتي در قالب تشكل هاي مردم نهاد شكل بگيرد.
طبق آمارهاي موجود تاكنون بيش از 1200مورد از 
تشكل هاي مردم نهاد با حمايت دفتر امور تشكل هاي 
كشاورزي در حوزه فعاليت زيربخش هاي مختلف 
كشاورزي تشكيل شده اند و با توجه به اهداف و تكاليف 
قانوني براي توسعه بخش كشاورزي و توسعه روستايي 
فعاليت مي كنند. تشكل هاي فعال در بخش كشاورزي 
در زمينه هاي تخصصي ومحصولي، مديريت منابع 
آب )تش��كل هاي آب ب��ران(، مرات��ع )انجمن هاي 
مرتعداران(، منابع طبيعي، دامداري، توسعه روستايي 

و ... سازماندهي و ساماندهي شده اند. 
»نظام صنفي كشاورزي« به عنوان بزرگ ترين تشكل 
غير دولتي بخش كش��اورزي با همت، اراده و تالش 
خستگي ناپذير مسووالن و دست اندركاران بخش پا 
به عرصه تصميم گيري و تصميم سازي گذاشت تا با 
هويت بخشيدن به مشاغل بخش كشاورزي از حقوق 
مسلم كشاورزان دفاع كند. اين نظام از سال 1387 
به منظور دفاع از حقوق و منافع صنفي كشاورزان و 
توليدكنندگان بخش كشاورزي و هويت بخشي به 
مشاغل كشاورزي با اهداف، ماموريت ها و برنامه هاي 
متنوعي در حوزه منافع صنفي كشاورزان و دفاع از 
حقوق ش��غلي، تامين امكانات و خدمات اجتماعي 
توليدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي تشكيل 
شد.  » مجمع ملي خبرگان كشاورزي« تشكلي ديگر 
است مركب از نمايندگان نمونه ها و برگزيدگان فعال 
در بخش كش��اورزي از س��طوح شهرستان، استان 
و كش��ور كه با هدف انتقال تجربيات آنها به س��اير 
كش��اورزان براي ارتقاي كمي و كيفي محصوالت 
كشاورزي فعاليت مي نمايند. اين تشكل در سطح 
ملي تحت عنوان مجمع ملي، استان كانون )31مورد( 
و شهرستان انجمن خبرگان كشاورزي )340 مورد( 
با عضويت46هزار نفر برگزيده كه داراي شخصيت 
حقيقي و به عنوان افراد مرجع هستند، سازماندهي 
شده اند. »مجمع هماهنگي و حمايتي تشكل هاي 
كش��اورزي« تش��كلي اس��ت مركب از نمايندگان 
تش��كل ها و تعاوني هاي فعال بخش كش��اورزي از 
سطوح شهرستان، استان و كشور كه با هدف حمايت 
و تقويت تشكل هاي بخش كشاورزي و بهره گيري از 
مكانيزم هاي مناسب جهت توسعه و ارتقا  ي كيفي 
و كم��ي و تقويت بنيه آنه��ا در زمينه هاي مختلف 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي فعالت مي كنند.اين 
تشكل در سطح ملي تحت عنوان مجمع ملي، استان 
كانون )31مورد( و شهرس��تان انجمن هماهنگي-

حمايتي تشكلهاي كشاورزي )340 مورد( با تحت 
پوشش قرار دادن 525هزار نفر از اعضاي تشكل هاي 
بخش كشاورزي، سازماندهي شده اند. به نظر مي رسد 
چنين تشكل هايي با همكاري نهادهاي دولتي و از 
جمله جهاد كشاورزي ايجاد ش��ده اند. بدون شك 
كاركرد و فوايدي براي جامعه كشاورزي در بر دارند. اما 
نكته قابل توجه در اينجا حضور و مشاركت فعال بدنه 
اصلي كشاورزي در فرآيند تصميم گيري هاي دولت 
اس��ت. درواقع، همان طور كه كشاورزان بدنه اصلي 
فعاليت كشاورزي را شكل مي دهند بايد وزنه اصلي در 
تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي دولت در حوزه 

مربوط به خود باشند. 
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»تعادل« علل كاهش تقاضا براي دريافت تسهيالت خريد آپارتمان را بررسي مي كند 

2 راهكار اساسي براي رونق معامالت مسكن 
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

طي يك س�ال گذشته، همگام با جهش قيمت 
مس�كن، حجم متقاضيان دريافت تسهيالت 
خريد مس�كن هم كاهش يافته اس�ت، شاهد 
اين ادعا انصراف 60 هزار نفر از سپرده گذاران 
در صندوق پس انداز مس�كن يكم و همچنين 
افت 7 درصدي متقاضيان دريافت اوراق ممتاز 
)تسهيالت 60 ميليون توماني يا تسه( در سال 

97 نسبت به سال 96 است.
دراين ميان، كاهش تعداد متقاضيان دريافت 
تسه با افت قيمت اين اوراق همراه شده است 
به گون�ه اي كه قيمت هر ب�رگ از اين اوراق به 
كمتر از 40 هزار تومان رسيده موضوعي كه در 

4 سال گذشته بي سابقه بوده است.
در اين ش�رايط، ب�ا كاهش حج�م متقاضيان 
درياف�ت وام خريد مس�كن )اوراق و صندوق 
پس انداز مس�كن يكم(، س�ناريو افت تعداد 
معام�الت امضا ش�ده در بازار مس�كن هم در 
حال اجراست و ادامه وضع موجود مي تواند به 
عميق ترشدن ركود مسكن بينجامد و وضعيت 

بازار مسكن را بغرنج تر كند.
 ح�ال اين س�وال مطرح مي ش�ود ك�ه علت 
اصلي كاهش حج�م متقاضي�ان دريافت وام 
خريد مس�كن چيس�ت؟ جه�ش قيمت ها و 
كم اثر ش�دن اين وام ها عامل اصلي اس�ت يا 
افزايش هزينه هاي خانوار و ايجاد مش�كل در 

بازپرداخت اين تسهيالت؟
به نظر مي رس�د كه تمامي اين عوامل در افت 
تع�داد دريافت كنن�دگان تس�هيالت خريد 
مس�كن موثر هس�تند و مجموع اي�ن عوامل 
به انص�راف 60هزار نفر از صن�دوق پس انداز 
مسكن يكم و افت 7 درصدي دريافت كنندگان 

اوراق ممتاز منجر شده است.
كارشناس�ان بر اين مس�اله اجم�اع دارند كه 
كليد حل مشكالت بازار مسكن و كاهش حجم 
تقاض�ا ب�راي دريافت وام )به تب�ع آن كاهش 
معامالت انجام ش�ده( در دس�ت دولت است 
البت�ه درباره نوع كمك ارايه ش�ده از س�وي 
دول�ت اظهارنظره�اي مختلفي وج�ود دارد 
برخي معتقدند كه دولت بايد سقف تسهيالت 
را به ويژه براي صندوق پس انداز مسكن يكم 
افزايش دهد، نرخ س�ود را به كمتر از 4 درصد 
كاهش دهد، دوره بازپرداخت را به بيش از 20 
سال برساند و شرط سپرده گذاري يكساله را 
هم حذف كند، در اين صورت اس�ت كه شاهد 
 بازگش�ت متقاضي�ان درياف�ت وام خواهيم

بود.
از س�وي ديگر، برخي پيش�نهاد مي دهند كه 
راهكار س�ريع و قابل اطمين�ان براي حل اين 
مش�كل، عرضه زمين رايگان ب�ه متقاضيان 

خريد مسكن است. 

   جهش قيمت عامل اصلي كاهش تقاضاي 
وام

فرهاد بيضايي، مدير گروه سياس��ت گذاري مسكن 
دانش��گاه عل��م و صنع��ت با اب��راز نگران��ي از ارقام 
مطرح ش��ده درباره كاه��ش دريافت كنندگان وام 
خريد مس��كن، با اش��اره به انصراف 60 هزار نفر از 
صندوق پس انداز مس��كن يكم و كاهش 7 درصدي 
متقاضيان درياف��ت وام اوراق ممت��از به »تعادل« 
مي گوي��د: اصلي تري��ن عامل كاه��ش متقاضيان 
دريافت تسهيالت مسكن، جهش قيمت مسكن در 

يك سال گذشته است.
بيضايي مي افزايد: شاخصي در اقتصاد مسكن مطرح 
اس��ت كه به آن LTV(Loan To Value) گفته 
مي شود، اين شاخص نسبتي مالي است كه از تقسيم 
مبلغ وام به قيمت بازار يا ارزش كارشناس��ي دارايي 
به دس��ت مي آيد و به صورت درصد بيان مي ش��ود. 
اين شاخص هم در بحث ارزش اوراق و هم در بحث 
ارزش وام مس��كن مطرح مي ش��ود، افزايش قيمت 
مسكن موجب تغييراتي در اين شاخص شده است.

او اظهار مي كند : هر چه اين شاخص درصد كمتري 
را به خود اختصاص دهد به اين معنا است كه ارزش 

وام دريافت شده به متقاضي، كاهش يافته است.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د اقتصاد مس��كن، با 
كاهش اين شاخص ارزش وامي كه دريافت مي شود 
نسبت به قيمت يك واحد مس��كوني، افت مي كند 
و همي��ن موضوع اثرگذاري درياف��ت وام را كاهش 
مي دهد، با كاهش اثرگذاري وام، حجم تقاضا براي 
دريافت اوراق يا سپرده گذاري كاهش سيري نزولي 

را سپري مي كند.
بيضايي با اش��اره به كاهش اثرگ��ذاري وام اوراق و 
وام صندوق پس انداز مسكن يكم در خريد مسكن 
تصريح مي كند: با جهش قيمت مسكن، دريافت اين 
دو نوع وام براي متقاضي��ان مصرفي معنايي ندارد، 
زيرا وام هاي پرداخت��ي درصد كمي از هزينه خريد 

يك واحد مسكوني را پوشش مي دهند.
او ادام��ه مي دهد: پيش از ش��وك قيمت��ي در بازار 
مسكن، تسهيالت پرداختي براي متقاضيان تهراني 
اثرچنداني نداش��ت اما براي متقاضيان شهرستاني 
قابل قبول بود و راهكار مناسبي براي خانه دار شدن 
محس��وب مي ش��د اما در ش��رايط فعلي، اين وام ها 
اثرگذاري خود را براي شهرس��تان ها هم از دس��ت 

داده اند.
مدير گروه سياست گذاري مس��كن دانشگاه علم و 
صنعت، اضافه مي كند: نكت��ه ديگري كه بايد مورد 
توجه قرار بگيرد اين اس��ت كه ش��رايط متقاضيان، 
اقتصاد خرد و اقتصاد كالن براي افزايش وام مسكن 

مهيا نيست.

بيضاي��ي اظه��ار مي كند: ب��ه عبارت��ي متقاضيان 
خريد مسكن ش��رايط الزم براي بازپرداخت اقساط 
وام را ندارن��د چ��ون قيمت كاالها و خدمات رش��د 
چش��مگيري داش��ته و همين موضوع فش��ار مالي 
به خانواره��ا را افزايش داده اس��ت بنابراين امكان 
افزايش س��قف وام و به تبع آن اقس��اط سنگين تر 

امكان پذير نيست. 
او تصريح مي كند: سيس��تم بانكي كشور هم امكان 
افزايش سقف وام مسكن را ندارد بنابراين جذابيت 
براي حوزه تسهيالت خريد كاهش يافته است و به 
تبع آن حجم تقاضا براي خري��د اوراق افت كرده و 
بسياري از سپرده گذاران از دريافت تسهيالت خريد 

صندوق پس انداز مسكن يكم انصراف داده اند.

   ركود عميق تر مي شود
به گفته اين كارش��ناس ارشد اقتصاد مسكن، ركود 
حاكم بر بازار مس��كن نس��بت به دوره ه��اي قبلي 
ش��ديدتر اس��ت و احتمال دارد ك��ه دوره ركودي 
پيش رو، طوالني تر از هميشه شود چون بازار مسكن 
دو شوك ارزي )91 و 97( را پشت سر گذاشته است.

بيضايي اضافه مي كند: پيش بيني مي شود، اقتصاد 
خانوار خود را با شوك ارزي جديد تطابق دهد زمان 
زيادي نياز است و بهترين راهكار در شرايط كنوني 

عرضه زمين رايگان توسط دولت است.
او بيان مي كند: دولت با اي��ن اقدام مي تواند قيمت 
تمام شده مسكن را كاهش دهد تا از اين طريق شاهد 

افزايش توانمندي مالي خانوارها باشيم.
مدير گروه سياس��ت گذاري مس��كن دانشگاه علم 
و صنعت با اش��اره ب��ه اينكه عرضه زمي��ن رايگان 
اثرگذارترين و سهل الوصول ترين راهكار در شرايط 
فعلي بازار مس��كن اس��ت، مي گويد: درحال حاضر 
مش��كلي براي عرضه زمين در كالن شهرها و حتي 
تهران وجود ندارد و با عرضه زمين مي توان ش��اهد 

بهبود بازار كنوني مسكن بود.
بيضايي ادام��ه مي دهد: اعتقادي ب��ه حفظ حريم 
70 كيلومترمربع��ي ته��ران ن��دارم و در اين زمينه 
مي توان به تجربه س��اير كش��ورها اش��اره كرد كه 
كالن شهرهاي اين كشورها حريم بزرگ تري نسبت 

به تهران دارند.
او اضاف��ه مي كند: در حال حاضر ب��ا توجه به اينكه 
امكان توس��عه حمل ونقل عمومي در تهران وجود 
دارد مي توان ش��اهد ارايه عرضه زمي��ن رايگان در 
 اين كالن ش��هر كش��ور به متقاضيان خريد مسكن

باشيم.
اين كارش��ناس ارش��د اقتصاد مس��كن با اشاره به 
امكان توس��عه افقي تهران، مي گوي��د: البته انتقال 
پايتخت اقدامي درست است چون تهران پتانسيل 
پايتخت پذي��ري را ندارد و يكي از اش��تباهات دوره 
قاجار انتخاب تهران به عنوان پايتخت اس��ت اما با 

اين وجود مي توانيم شاهد توسعه پايتخت باشيم.
بيضايي تصريح مي كند: تهران ش��هر حادثه خيزي 
است و امكان وقوع س��يل، زلزله، فرونشست و ... در 
اين ش��هر وجود دارد، منابع آبي مناسبي ندارد و ... 
اما بحث بر سر اين اس��ت كه انتقال پايتخت بسيار 
پرهزينه است و دولت بايد به فكر مديريت مناسب 

اين كالن شهر باشد.

   اصالح قيمت مسكن در شهرستان ها 
مدير گروه سياس��ت گذاري مس��كن دانشگاه علم 
و صنعت درب��اره امكان افزايش قيمت مس��كن در 
شهرستان ها و به تبع آن احتمال سفته بازي اوراق 
تس��ه، مي گوي��د: ش��وك ارزي رخ داده در اقتصاد 
كش��ور، معادالت را به هم ريخت و ش��وك رخ داده 
بيش از توان اقتصادي كشور بود به همين دليل در 
شهرهاي كوچك و شهرس��تان ها، ظرفيت افزايش 
شديد قيمت مسكن مانند جهش رخ داده در تهران 

يا ساير كالن شهرها وجود نداشت.
او ادامه مي دهد: درواقع نمي توان انتظار داشت كه 
همپاي رشد رخ داده در تهران شاهد افزايش قيمت 

درشهرستان ها باشيم.
به گفته بيضايي، البته قيمت مسكن در شهرستان ها 
اصالح مي ش��ود اما پتانسيل رش��د شديد قيمت ها 
وجود ندارد. اين كارشناس ارش��د اقتصاد مسكن، 
بيان مي كند: ش��وك وارد شده به اقتصاد در شرايط 
ركودي بود و در اين شرايط تقاضا براي سكونت در 
كالن شهرها افزايش مي يابد و دليل آن هم اين است 
كه موتور اقتصاد كشور تنها توانايي گردش شهرهاي 

بزرگ را دارد.
او اضاف��ه مي كن��د: در ش��رايط رك��ود اقتص��ادي 
كالن ش��هرها، منابع محدود را ج��ذب مي كنند و 
منابع به شهرهاي كوچك و شهرستان ها نمي رسد 
برهمين اس��اس مهاجرت به اين ش��هرها افزايش 

مي يابد.
بيضايي معتقد اس��ت: تجربه نش��ان داده است كه 
مهاجر پذيري كالن ش��هرها و ش��هرهاي بزرگ در 

دوران رونق كمتر از دوران ركود است.

   كاهش اثرگذاري وام هاي خريد مسكن
عباس اكبرپور، اس��تاد دانش��گاه و كارشناس ارشد 
مسكن هم معتقد اس��ت كه افزايش قيمت مسكن 
اصلي تري��ن عام��ل كاه��ش تقاضا ب��راي دريافت 
تس��هيالت خريد مس��كن اس��ت، او درباره كاهش 
حجم تقاضا براي دريافت تس��هيالت خريد مسكن 
به »تع��ادل« مي گوي��د: عكس العم��ل متقاضيان 
دريافت وام كامال مرتبط با ميزان اثرگذاري و دريافت 

تسهيالت است. 
اكبرپ��ور مي افزاي��د: با توج��ه به اينكه نرخ رش��د 
قيمت مسكن در يك سال اخير، بيش از 90 درصد 
بوده اس��ت، اين موضوع موجب مي شود كه كاربرد 

تس��هيالت خريد مس��كن به ويژه وام اوراق كاهش 
مي ياب��د زيرا اين تس��هيالت 60 ميلي��ون توماني، 
نمي توان��د كمكي به حل مش��كل جه��ش قيمت 
مسكن كند چون در هر حال حاضر قيمت متوسط 
هر متر مربع مسكن 10 ميليون تومان است.  او ادامه 
مي دهد: در شرايطي كه قيمت متوسط هر مترمربع 
واحد مس��كوني 10 ميليون تومان است، در صورت 
خريد يك واحد مسكوني كوچك 60 ميليون توماني 
نياز به 600 ميليون تومان سرمايه است كه وام 60 
ميليون توماني تنها يك ششم از هزينه كل مسكن 
را پوش��ش مي دهد و نمي تواند كم��ك چنداني به 

متقاضي خريد مسكن كند.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د مس��كن، البته 10 
ميليون تومان قيمت متوس��ط هر مترمربع از واحد 
مس��كوني اس��ت و اگر نگاهي به آگهي هاي فروش 
بيندازيم قيمت هر مترمربع مس��كن بس��يار باالتر 
اس��ت به عنوان نمونه اگر قيمت هر مترمربع واحد 
مس��كوني 20 ميليون تومان باشد، براي خريد يك 
واحد 50 متري نياز به يك ميليارد سرمايه است كه 
60 ميليون يا 180 ميليون وام اثرگذار نخواهد بود.

اكبرپور اضافه مي كند: جدا از جهش قيمت مسكن 
و كاهش اثرگ��ذاري وام هاي پرداختي بحث فرآيند 
بازپرداخت تسهيالت مسكن به بانك است، مشكل 
بازپرداخت وام مسكن بيش از همه درباره صندوق 

پس انداز مسكن يكم صدق مي كند.
او بيان مي كند: باالبودن سقف اقساط پرداختي وام 
صندوق پس انداز مسكن يكم موجب شده است كه 
بسياري از زوج هاي جوان عطاي اين وام را به لقايش 

مي بخشند و به دنبال راهكارديگري مي روند.
اين استاد دانشگاه با اش��اره به هرم مازلو مي گويد: 
براس��اس اين هرم، مهم ترين نياز انس��ان، خوراك 
سپس مسكن و پس از آن پوشاك است و با افزايش 
قيمت كااله��ا و خدمات ط��ي ماه هاي گذش��ته، 
متقاض��ي خريد مس��كن ك��ه با جه��ش قيمت در 
اين بازار و كل اقتصاد كش��ور مواجه ش��ده، تأمين 
نياز اوليه يعني خ��وراك را در اولويت قرار مي دهد 
چ��ون در ص��ورت دريافت تس��هيالت ب��ا توجه به 
 باالبودن سقف اقس��اط نمي تواند به بازپرداخت آن

اقدام كند.
اكبرپور با انتقاد از س��ود باالي تس��هيالت مسكن 
)صن��دوق پس انداز و اوراق تس��ه( اضاف��ه كرد: در 
واقع متقاضي خريد مس��كن كه پي��ش از اين براي 
دريافت تسهيالت مس��كن برنامه ريزي كرده بود با 
رشد چشمگير قيمت ها از دريافت وام چشم پوشي 
مي كند چ��ون بازپرداخت تس��هيالت و وارد آمدن 
فشار تازه مالي بر خانواده به معناي ايجاد مشكل در 

تأمين نيازهاي اساسي خانواده است.
او اظهار مي كند: البته به دليل فشارهاي اقتصادي، 
بس��ياري از كارگاه ه��اي كوچك و متوس��ط دچار 
ورشكستگي ش��دند و همين موضوع موجب شده 
اس��ت كه تعداد زيادي از كارگران اين مجموعه ها 
بيكار ش��وند و ديگر انگيزه و توان مالي براي خريد 

مسكن و پرداخت هزينه هاي باالي وام را ندارند.
اين كارشناس ارشد مسكن با اشاره به اهميت بهبود 
وض��ع اقتصاد كالن كش��ور براي س��اماندهي بازار 
مسكن مي گويد: نرخ رش��د اقتصادي حدود منفي 
3 درصد است و پيش بيني مي شود كه در سال جاري 
وضعيت اقتصادي و نرخ رشد كمتر از اين ميزان شود 
بنابراين حجم معامالت مسكن در سال 98، كاهش 

مي يابد و اين موضوع ه��م درباره خانه اولي ها و هم 
درباره متقاضياني است كه خواهان اين هستند كه 
واحدهاي مسكوني خود را تبديل به احسنت كنند.

اكبرپ��ور ادامه مي دهد: با افزايش ش��ديد قيمت ها 
در بازار مس��كن و انصراف متقاضيان خريد مسكن، 
تعداد اجاره نش��ين ها رشد مي كند و در اين ميان با 
توجه به باال بودن نرخ اجاره بها، فشار مالي زيادي به 
اجاره نشين ها وارد مي شود و براي تأمين اين هزينه 
باي��د هم مرد و هم زن خان��واده كار كنند تا بتوانند 

كرايه واحد مسكوني را پرداخت كنند.

   افزايش سقف تسهيالت
اين كارشناس ارش��د بخش مسكن با انتقاد از سود 
باالي تس��هيالت پرداختي براي خريد مسكن بيان 
مي كند: بايد براي خانه دار ش��دن متقاضيان خريد 
مس��كن به ويژه زوج هاي جوان، ن��رخ بهره كاهش 
يافته و به 2 تا 4 درصد يعن��ي نرخ بهره بين المللي 

نزديك شود.
اكبرپور اضاف��ه مي كند: درحال حاضر نرخ بهره وام 
اوراق 17 درصد و صندوق پس انداز مسكن يكم هم 
9.5 درصد اس��ت كه اين نرخ هم باالس��ت و بايد به 

كمتر از 4 درصد برسد.
او تصريح مي كند: اقدام ديگري كه بايد براي افزايش 
حجم متقاضيان خريد مس��كن به وي��ژه زوج هاي 
جوان انجام ش��ود اين اس��ت كه ديگر نبايد نيازي 
به س��پرده گذاري باشد و تس��هيالت خريد مسكن 
بايد با كمترين ميزان س��ود و بدون سپرده گذاري 

انجام شود.
اين استاد دانش��گاه ادامه مي دهد: عالوه بر كاهش 
نرخ س��ود، حذف سپرده گذاري يكساله در صندوق 
پس انداز مس��كن يك��م بايد زم��ان بازپرداخت وام 

مسكن به20 تا 25 سال افزايش يابد.
اكبرپور مي افزايد: البته س��قف تس��هيالت هم بايد 
افزاي��ش يافته و حداقل ب��ه 200 ميليون تومان در 
تهران و شهرهاي بزرگ برس��د در غير اين صورت 
با وام 60 ميليون توماني ي��ا حتي وام 160 ميليون 
توماني و بدون سپرده گذاري، حجم معامالت بيش 
از اين كاهش مي يابد و انگيزه خانه اولي ها و س��اير 

متقاضيان خريد مسكن به شدت كاهش مي يابد.

   تجرب�ه س�اير كش�ورها در پرداخت وام 
خريد

او درباره وضعيت آتي بازار مس��كن اظهار مي كند: 
جهش قيمت ها طي يك سال گذشته به حدي بوده 
كه تس��هيالت پرداختي بانك ها 5 ت��ا 15 درصد از 
هزينه يك واحد مسكوني را پوشش مي دهد بنابراين 

اين وام ها اثرگذاري خود را تقريبا از دست داده اند.
اين كارش��ناس ارشد بازار مسكن مي گويد: پوشش 
5 تا 15 درصد از هزينه خريد يك واحد مسكوني با 
وام هاي پرداخت شده توسط بانك مسكن درحالي 
اس��ت كه در ساير كشورها، خريدار فقط 5 درصد از 
هزينه خريد يك واحد مسكوني را پرداخت مي كند 
و 95 درصد مابقي را بانك ها، وامي با نرخ س��ود 1 تا 

1.5 درصد مي دهد. 
اكبرپور ادام��ه مي دهد: در اي��ران، بانك ها نه تنها 
هزين��ه كم��ي را از هزين��ه كل خريد ي��ك واحد 
مسكوني پوشش مي دهند بلكه نرخ سود بااليي هم 

از دريافت كنندگان وام تقاضا مي كنند.
او با اش��اره به اينك��ه در ايران حماي��ت چنداني از 

خريداران مسكن انجام نمي ش��ود، مي گويد: ادامه 
وضعيت موجود )س��قف پايين وام هاي پرداختي، 
نرخ سود باال، درآمد كم خريداران( موجب كاهش 
يافتن حجم متقاضيان دريافت وام و به تبع آن افت 

معامالت مسكن مي شود.
به گفته اين استاد دانش��گاه، عدم تغيير در شرايط 
پرداخت وام صندوق پس انداز مسكن يكم موجب 
مي شود كه ميزان خريد واحدهاي مسكوني توسط 
خانه اولي ها به شدت كاهش مي يابد. البته تبديل به 
احسنت كردن هم با توجه به افزايش شديد قيمت ها 
و بي اثر شدن وام ها روندي نزولي خواهد داشت اما 

به اندازه خانه اولي ها نخواهد بود.
اكبرپور اظهار مي كند: تداوم شرايط موجود، ركود را 
عميق تر مي كند و همين موضوع مي تواند به كاهش 
قيمت واحدهاي مسكوني منجر شود چون كاهش 
تقاضا، افت قيمت را به همراه دارد اما چون خانوارها 
توان اقتص��ادي پاييني دارند نمي توانن��د اقدام به 
خريد مسكن كنند درواقع اين چرخه ادامه مي يابد 

و ركود عميق و عميق تر مي شود.
او تصريح مي كند: تا زماني كه اقتصاد كالن كش��ور 
اصالح نش��ود و وضعيت درآم��دي خانوارها بهبود 
نيابد ركود بازار مسكن تداوم مي يابد و نمي توان در 

انتظار رونق بود. 

   وضعيت نامطلوب وام هاي خريد مسكن
چن��دي پيش بود ك��ه مديرعامل بانك مس��كن از 
انصراف بيش از 60 هزار نفر از دريافت تس��هيالت 
مس��كن از محل س��پرده صندوق پس انداز مسكن 

يكم خبر داد.
رحيمي انارك��ي با اش��اره به اينك��ه در حال  حاضر 
منابع صندوق پس انداز مسكن يكم به اتمام رسيده 
است، اظهار كرد: براي پرداخت تسهيالت جديد يا 
بايد س��قف منابع افزايش ياب��د، در غير اين صورت 
بايد تس��هيالت را از محل وصول اقساط تسهيالت 

پرداخت كنيم.
او افزود: پيش��نهادي براي افزاي��ش منابع از محل 
صندوق توس��عه ملي نيز داده ايم كه هنوز به نتيجه  
نرس��يده اس��ت و بدون اين منابع افزايش س��قف 
تسهيالت امكان پذير نيست، بنابراين فعال افزايش 

سقف در دستور كار قرار ندارد.
عالوه بر انصراف حجم گسترده اي از سپرده گذاران 
صندوق پس انداز مسكن يكم، براساس گزارش هاي 
منتشر ش��ده در فروردين ماه س��ال ج��اري، افت 
معامالت بيش از سال هاي قبل بوده و قيمت اوراق 
تس��ه براي اولين بار در 4 س��ال گذش��ته به كانال 

40 هزارتومان سقوط كرده است.
البته بازار مس��كن هر س��ال در فروردين ماه تحت 
تأثير تعطيالت نوروزي، ب��ا كاهش حجم معامالت 
مواجه مي شود اما امسال قيمت اوراق تسه به كانال 
40 هزارتومان رس��يد. ناگفته نماند كه در ماه هاي 
اخي��ر و در برخ��ي روزها هم ش��اهد كاهش قيمت 
 اوراق تس��هيالت مس��كن به زير 50 ه��زار تومان

بوديم.
در اين ميان برخي كارشناسان پيش بيني مي كنند 
كه با توجه به داش��تن تاريخ اعتبار 2 ساله براي هر 
برگه، آزاد ش��دن امكان فروش هر برگه تسهيالت 
مس��كن در 4 م��اه پ��س از تاريخ خري��د و احتمال 
افزايش قيمت مس��كن در ماه هاي آتي اين احتمال 

وجود دارد.
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انواع وام هاي خريد مسكن
تسهيالت مربوط به خريد مسكن انواع متفاوتي 
دارند و ج��دا از بانك عامل مس��كن، تعدادي از 
بانك هاي ديگر از جمله پاس��ارگاد، اقتصاد نوين 
وملي هم وام هايي با ش��رايط متفاوت در اختيار 

متقاضيان قرار مي دهند.
درواقع اگر چه تمامي اين تسهيالت براي خريد 
مسكن است اما سقف پرداخت، نرخ سود، مدت 
بازپرداخت و... اين وام ها با يكديگر فرق مي كند اما 
جدا از دو تسهيالت اصلي بانك مسكن براي خريد 
)اوراق ممتاز و صندوق پس انداز مس��كن يكم( 
براساس تصميمي كه در سيستم بانكي كشور در 
سال گذشته گرفته شد، يك نوع وام خريد مسكن 
توسط بانك ملي پرداخت مي شود كه سقف وام 
پرداختي بسيار نزديك به سقف تسهيالت اوراق 
اس��ت به همين منظور، روزنامه تعادل عالوه بر 
بررسي دو وام اصلي و تعريف شده در بازار مسكن، 
شرايط مربوط به دريافت اين وام را تحليل مي كند. 
ناگفته نماند تعدد اين وام ها اين سوال را پررنگ 
مي كند كه آيا اين وام ها توانسته اند به متقاضيان 
خريد مسكن كمك كنند؟ به نظر مي رسد پيش 
از افزايش قيمت ها، وام هاي مس��كن اثرگذاري 
بيشتري داشتند اما با جهش قيمت ها و افت حجم 
پوشش دهي اين تس��هيالت در قيمت مسكن، 

شاهد كاهش اثرگذاري آنها بوديم.

   شرايط دريافت وام هاي خريد 
دراين بخش شرايط الزم براي دريافت 3 نوع وام 

اصلي مسكن را شرح مي دهيم.
   ب��راي درياف��ت وام خري��د بانك مل��ي، بايد 
18 ميليون و 200 هزار توم��ان را به مدت 120 
ماه )حدود 10 س��ال( را در بانك سپرده گذاري 
كنيد تا بتواني��د وام 60 ميليون توماني دريافت 
كنيد كه س��ود آن 17.5 درصد و بازپرداخت آن 
12 ساله است؛  در اين نوع طرح، ماهانه به متقاضي 
يك برگه تسهيالت مسكن 500 هزار توماني در 
ازاي سود س��پرده واگذار مي شود كه مي تواند از 
طريق آن از بانك ملي به همين مقدار وام مسكن 
دريافت كند يا حتي اين برگه ها را در فرابورس به 

فروش برساند.
   براي دريافت وام از صندوق پس انداز مس��كن 
يكم، در گام اول بايد حس��اب صندوق پس انداز 
مسكن يكم افتتاح كنيد و س��پس بايد از تاريخ 
افتتاح حساب 12 ماه بگذرد )بايد چك برگشتي 
نداشته باشد و بدهي هاي سررسيده را تسويه كند( 
تا متقاضي موفق به درياف��ت وام از اين صندوق 
شود؛ سقف تسهيالت معادل با 80 ميليون تومان 
در ش��هر هاي بزرگي مانند تهران اس��ت، سقف 
تس��هيالت در ديگر شهر ها معادل با 40 ميليون 
تومان است ضمن اينكه حداقل مدت انتظار اوليه 
حدود 12ماه است و مدت بازپرداخت وام مسكن 

هم در اين حالت حداكثر 12سال است.
   س��قف پرداخ��ت وام ه��اي مس��كن از محل 
خريد اوراق ب��ه صورت انفرادي ب��راي تهران تا 
70 ميليون تومان، مراكز اس��تان ها و شهرهاي 
ب��االي 200 هزار نفر جمعيت ت��ا 60 ميليون و 
ساير مناطق تا 50 ميليون تومان قابل پرداخت 
اس��ت البته اين تس��هيالت ب��راي زوجين هم 
تعريف ش��ده و در تهران تا 120 ميليون، مراكز 
استان و شهرهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت تا 
100 ميليون و ساير مناطق تا 80 ميليون تومان 
مي توانند تس��هيالت دريافت كنند و متقاضي 
بايد براي بازپرداخت، سودي حدود 17.5 درصد 
را بپردازد و زمان بازپرداخت حداكثر 12 سال و 
امكان بازپرداخت به روش هاي س��اده و پلكاني 

وجود دارد.

   امكانات و محدوديت هاي وام 
   دارندگان اوراق تسه مي توانند بدون محدوديت 
ب��ار ديگر وام ه��اي پرداختي از همي��ن محل را 

دريافت كند.
   به طور معمول دارن��دگان وام اوراق دار امكان 
دريافت تسهيالت صندوق پس انداز يكم را ندارد، 
درواقع فردي كه از تس��هيالت مرب��وط به اوراق 
ممتاز استفاده كرده، امكان تامين منابع به صورت 
مس��تقيم از محل صندوق پس انداز يكم را ندارد 
مگر اينكه وام از شخص ديگري كه آن را دريافت 
كرده و قسط اول را هم پرداخت كرده است، به او 

منتقل شود. 
   تس��هيالت صندوق پس انداز يكم در دو گروه 

انفرادي و زوجين قابل پرداخت خواهد شد. 
   براي دريافت هر مبلغ از تس��هيالت صندوق 
پس انداز مس��كن يكم در دوره يكس��اله بايد تا 
نيمي از آن س��پرده گذاري ش��ود اگرچه امكان 
سپرده گذاري كمتر با دوره طوالني تر هم وجود 
دارد و در اي��ن م��دت اگر س��پرده گذار خواهان 
برداشت منابع خود از صندوق پس انداز باشد به 
آنها بر اساس سود مصوب شوراي پول و اعتبار سود 

سپرده تعلق مي گيرد.
   تس��هيالت صندوق پس انداز يكم مخصوص 
خانه اولي ها است يعني هيچ متقاضي  نمي تواند 
قبل از دريافت اين تس��هيالت از س��اير وام هاي 
مسكن استفاده كرده باشد و متقاضي از تسهيالت 
بانك مسكن و ساير بانك ها جهت خريد، احداث 
واحد مسكوني، انتقال سهم الشركه يا تعمير واحد 

مسكوني استفاده نكرده باشد. 
   يك��ي ديگر از ش��رايط دريافت تس��هيالت 
مس��كن صندوق پس انداز مس��كن يكم، طرح 
»خريد زمان« است و متقاضي مي تواند بعد از 
گذشت 6 ماه سپرده گذاري از محل امتيازحساب 
صندوق پس انداز مس��كن خود، از تس��هيالت 
بيش از 8 ميليون تا س��قف 12 ميليون تومان 
اس��تفاده كند و جهت استفاده از اين طرح بايد 
متوسط موجودي در حساب دو برابر تسهيالت 
دريافتي باش��د ب��ه عنوان مث��ال متقاضي وام 
12 ميليوني بايد تا 24 ميليون تومان را در 6 ماه 

سپرده گذاري كند. 

     فرهاد بيضايي: ش�اخصي در اقتصاد مسكن مطرح اس�ت كه به آن Loan To Value(LTV( گفته مي شود، اين شاخص نسبتي مالي است كه از 
تقسيم مبلغ وام به قيمت بازار يا ارزش كارشناسي دارايي به دست مي آيد و به صورت درصد بيان مي شود. اين شاخص هم در بحث ارزش اوراق و هم 

در بحث ارزش وام مسكن مطرح مي شود، افزايش قيمت مسكن موجب تغييراتي در اين شاخص شده است.
پيش از شوك قيمتي در بازار مسكن، تسهيالت پرداختي براي متقاضيان تهراني اثرچنداني نداشت اما براي متقاضيان شهرستاني قابل قبول بود و 

راهكار مناسبي براي خانه دار شدن محسوب مي شد اما در شرايط فعلي، اين وام ها اثرگذاري خود را براي شهرستان ها هم از دست داده اند.
   عباس اكبرپور: عكس العمل متقاضيان دريافت وام كامال مرتبط با ميزان اثرگذاري و دريافت تسهيالت است. با توجه به اينكه نرخ رشد قيمت 
مس�كن در يكس�ال اخير، بيش از 90 درصد بوده است، اين موضوع موجب مي شود كه كاربرد تسهيالت خريد مس�كن به ويژه وام اوراق كاهش 
مي يابد زيرا اين تسهيالت 60 ميليون توماني، نمي تواند كمكي به حل مشكل جهش قيمت مسكن كند چون در هر حال حاضر قيمت متوسط هر 

متر مربع مسكن 10 ميليون تومان است. 
بايد براي خانه دار شدن متقاضيان خريد مسكن به ويژه زوج هاي جوان، نرخ بهره كاهش يافته و به 2 تا 4 درصد يعني نرخ بهره بين المللي نزديك 
ش�ود. درحال حاضر نرخ بهره وام اوراق 17 درصد و صندوق پس انداز مس�كن يكم هم 9.5 درصد است كه اين نرخ هم باال است و بايد به كمتر از 

4 درصد برسد.

برش



دانش و فن10اخبار

پرونده الكترونيك سالمت؛ اولين زيرساخت براي ورود به پزشكي خانواده و نظام ارجاع

اسناد پزشكي الكترونيكي مي شود 
گروه دانش و فن   

وزير ارتباطات با اشاره به اينكه يكي از اهداف ما براي 
اجراي نظام سللامت الكترونيك، كمك به متولي و 
مسللوول سامت يعني وزارت بهداشللت براي بهبود 
مديريت سامت است،  گفت:  بطور قطع الكترونيكي 
شدن اسناد پزشكي مزاياي زيادي را هم براي مردم و 

هم براي بخش هاي درماني كشور دارد .
محمد جواد آذري جهرمي در دومين جلسه شوراي 
سياست گذاري نظام سامت الكترونيك كشور كه با 
حضور وزير بهداشت و جمعي از مديران دو وزارتخانه 
بهداشت و ارتباطات در ستاد وزارت بهداشت برگزار 
شد، گفت: بايد با استفاده از جمع آوري و تحليل داده ها 
به مديريت بهتر سامت كمك كنيم؛ البته الكترونيكي 
كردن سامت، به صرفه جويي در هزينه ها و منطقي 
كردن تقاضاها كه مورد تاكيد رييس جمهوري است، 

منجر مي شود.
وي تصريح كرد: نظام سامت الكترونيك باعث تسهيل 
امور براي مردم در دريافت خدمات بهداشتي و درماني 
مي شود و بيماران در مراجعه به پزشكان مي توانند با 
ارايه كد ملي به پزشللك اجازه دهنللد كه از وضعيت 
سامتي و سللابقه بيماري آنها آگاهي پيدا كند.وزير 
ارتباطات و فنللاوري اطاعات از شللفافيت به عنوان 
چهارمين هدف اجراي نظام سللامت الكترونيك ياد 
كرد و افزود: رييس جمهور اول امسللال از ما خواست 
كه براي ۱۲ ماه سال، ۱۲ طرح الكترونيك مانند اتصال 
كارت هاي سللوخت به كارت هاي بانكي يا اجراي كد 
دسللتوري براي آگاهي از وضعيت سبد كاال كه براي 

مردم قابل احساس و ملموس باشد، اجرا كنيم.
آذري جهرمي خاطرنشللان كللرد: نيازهللاي وزارت 
بهداشت از نظر نقاط فاقد دسترسي به اينترنت مركز 
داده ها را برطرف مي كنيم اما همپوشاني بيمه ها بايد 
حل و اسناد پزشللكي بايد الكترونيكي شوند تا مردم 

راحت شوند.
همچنين در اين جلسه وزير بهداشت گفت: از زماني كه 
به وزارت بهداشت آمدم، چندين نشست كارشناسي در 
مورد اجراي پرونده الكترونيك سامت برگزار كرديم و 
در زمان تصدي وزارت و پيش از آن، بارها براي مشاهده 
سامانه هاي مختلف به استان هاي زيادي سفر كرده ام، 
اما پرونده الكترونيك سامت، اولين زيرساخت براي 
ورود به پزشللكي خانواده و نظام ارجاع است.سللعيد 

نمكي در دومين جلسه شوراي سياست گذاري نظام 
سامت الكترونيك كشور كه با حضور وزير ارتباطات 
و فناوري اطاعات برگزار شد، اظهار داشت: اواخر سال 
گذشته از سامانه اي در بابلسللر بازديد كرديم و وزير 
ارتباطات به همراه تيم مديريتي وزارت ارتباطات يك 
روز پس از آن به اين اسللتان سفر كرده و مشكات را 

بررسي كردند.
به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه پرونده الكترونيك 
سامت يكي از ابزارهاي منطقي شدن ارايه خدمت و 
در راستاي دولت الكترونيك است، افزود: اولين اقدامي 
كه در راسللتاي اجراي پرونده الكترونيك سامت در 
وزارت بهداشت كردم، انتخاب مدير ملي پروژه نظام 
الكترونيك سامت و در اختيار گذاشتن ابزار مورد نياز 
آن يعني مركز فناوري اطاعات وزارت بهداشت بود.

وزير بهداشت تاكيد كرد: به رييس جمهور قول داده ايم 
كه پرونده الكترونيك سللامت در كشللور تا بهار به 
سرانجام برسد. بنابراين بايد تقسيم كار كنيم كه سهم 
وزارت بهداشت و ارتباطات كجا است. البته بايد ابتدا 
پرونده الكترونيك سللامت را اجرايللي و در گام هاي 

بعدي فازهاي ديگر آن را اجرا كنيم.
نمكي يادآور شللد: امروز نظام سامت الكترونيك نه 
فقط به معني پياده سازي دولت الكترونيك و تسهيل 
امور مردم است؛ بلكه يك ابزار براي نظام ارايه خدمت 
است كه مي تواند موجب ارتقاي سطح سامتي مردم، 
مصرف صحيح منابع به نفع اقشار فرودست جامعه و 
پرداخت سوبسيد به مستمندان و عدالت در سامت 
شود.وي خاطرنشللان كرد: اجراي پرونده الكترونيك 
سامت به ما كمك مي كند كه بيماران را در دريافت 
خدمات رديابي كنيم و حتي موعد واكسن در خانه هاي 
بهداشت به صورت اتوماتيك يادآوري شود. بنابراين 
اين سيستم فوايد بسيار زيادي براي مردم، نظام ارايه 

خدمت، سياست گذاران و جمهوري اسامي دارد.
وزيللر بهداشللت ضمللن تاكيللد بللر اهميللت بيان 
دستاوردهاي نظام سامت الكترونيك، گفت: حتما 
بايد دستاوردهاي اجراي نظام سامت الكترونيك از 
جمله در مورد رفع همپوشاني بيمه ها و منطقي كردن 

هزينه ها به جامعه عرضه شود.
بر اسللاس اين گزارش، در حاشيه اين جلسه، رييس 
سللازمان فناوري اطاعات ايران گفللت: در روزهاي 
اخير كليپي در فضاي مجازي منتشر شد كه كودك 

6 سللاله اصفهاني در تماس با اورژانس براي مادرش، 
تقاضاي كمك دارد و در اين شللرايط سخت است كه 
نيروي اورژانس بايد بتواند منطقه سكونت اينچنين 
تماس هايي را شناسايي كند.امير ناظمي اظهار كرد: 
از وقتللي اين كليپ را ديدم با همكارانم در بخش هاي 
مختلف تبادل نظر كرديم و مقرر شد در كمتر از يك 
ماه، سرويسي راه اندازي كنيم كه وقتي فردي با موبايل 
با اورژانس ۱۱۵ تماس مي گيرد، محدوده تماس او را 
به اورژانس اعام كنيم كه در اين صورت فقط نياز به 

آدرس دقيق است. وي تصريح كرد: اگر بخواهيم محل 
تماس افراد با اورژانس را به صورت نقطه زني داشللته 
باشلليم، حريم شللخصي افراد نقض خواهد شد و به 
همين خاطر منطقه محل تماس را به اورژانس ۱۱۵ 
اعام مي كنيم و اميدواريم كه اين سرويس زودتر براي 
اورژانس ۱۱۵ راه اندازي شود. البته اورژانس خصوصي 
نيز تقاضاي راه اندازي اين سللرويس را داشللته است.

رييس سازمان فناوري اطاعات خاطرنشان كرد: به 
همين دليل سللعي كرديم از طريق اپليكيشن دولت 

همراه اجللازه را بگيريم. از طريللق موبايل هم آدرس 
حدودي از طريق آنتن هاي BTS داده مي شود.ناظمي 
افللزود: اميدواريم مورد دوم نيز به زودي و با ريسللك 
پايين نقض حريم خصوصي امكان پذير شود.گفتني 
است معاون وزير ارتباطات و فناوري اطاعات در ادامه 
در توييتي نوشت: »در حاشيه جلسه صبح با زيرساخت 
و سپس در حاشيه جلسه با وزير بهداشت هماهنگ شد 
تا يك ماه آينده موقعيت فرد تماس گيرنده به صورت 

اتوماتيك به اورژانس ها داده شود.«

ديلي ميل|شللركت اسللپيس ايكس اعام كرده 
قسمت مركزي موشك فالكون هوي به دليل شرايط 
نامسللاعد دريايي، در دريا گم شللده است. موشك 
فالكون هوي هفته گذشته به فضا پرتاب شد و بوستر 

مركزي آن در دريا فرود آمد.
اسللپيس ايكس اعام كرده قسمت مركزي موشك 
فالكون هوي را گم كرده است. طبق اعام اين شركت 
شرايط نامساعد جوي سللبب شده قسمت مركزي 

موشك هنگام انتقال به ساحل فلوريدا گم شود.
شركت موشك سللازي الون ماسك روز پنج شنبه با 
ارسللال فالكون هوي به فضا و بازگشللت سه بوستر 
موشك به زمين براي نخستين بار، تاريخ ساز شد. دو 
قسمت موشك در خشللكي فرود آمدند. اما قسمت 

مركزي آن در دريا فرود آمد. 
شركت اسللپيس ايكس به كمك سيسللتمي به نام 
cotograbber كه روي كشللتي قللرار دارد، اين 
قسمت موشك را در دريا شكار كرد تا آن را به خشكي 
ببرد.اما طي اين سفر همزمان با افزايش سطح دريا، 
ارتفاع امواج سبب شد قسمت مركزي موشك از روي 

كشتي واژگون شود.
در بيانيه شللركت اسللپيس ايكس آمده است: تيم 
احياي شللركت اسللپيس ايكس به دليل شللرايط 
نامساعد دريا نتوانست قسمت مركزي موشك را در 

مسير بازگشللت به بندر كاناورال روي عرشه حفظ 
كنند. همزمان با بدتر شدن شرايط و افزايش سطح 
آب، بوستر تكان خورد و در نهايت در حالت ايستاده 

باقي نماند. 
هرچند ما اميدواريم بوستر را صحيح و سالم به مقر 
بازگردانيم، امنيت تيم هميشلله اولويت ما اسللت.

در حال حاضر فالكون هوي قدرتمندترين موشللك 
جهان است. اهميت اين موشك و ماموريت فضايي 
هفته گذشللته از آن جهت بود كه سللرآغازي براي 
انجللام ماموريت هاي فضايي با موشللك هاي عظيم 
و چند بار مصرف اسللت كلله از هزينه هللاي پرتاب 
مي كاهند. پيش از اين قرار بود در ماموريت آتي اين 
موشك، از سه بوستر مذكور استفاده شود. اما به اين 
 ترتيب در ماموريت آتي از يك بوستر مركزي جديد 

استفاده مي شود.

اكو نوميك تايمز| به تازگي محققان و كارشناسان 
امنيتي به كاربران هشدار داده اند كه مرورگر اينترنت 

اكسپلورر از رايانه خود بطور كلي حذف كنند.
 چندي پيش كارشناسللان و پژوهشللگران فعال در 
حوزه امنيت سللايبري به كاربران در فضاي مجازي 
اعام كرده اند كه بلله هيچ عنوان از مرورگر اينترنت 
اكسپلورر )internet explorer( استفاده نكنند 
چرا كه مايكروسافت مدت ها قبل اعام كرده بود كه 
ديگر از اين مرورگر اينترنتي پشتيباني نكرده و براي 
آن نيز به روز رسللاني هاي امنيتي و نرم افزاري ارايه 
نخواهد داد همين امر كافي اسللت تا دليل محكمي 

به شمار بيايد تا كاربران ديگر از آن استفاده نكنند.
امنيت سايبري و حفاظت از حريم خصوصي كاربران 
يكي از مسائلي است كه در سال هاي اخير از اهميت 

بيشتر و بسزايي برخوردار شده است.
اما حاال به تازگي گزارش هاي منتشللر شده از سوي 
كارشناسان امنيتي نشان مي دهد كه عاوه بر آنكه 
استفاده از مرورگر اينترنت اكسپلورر مي تواند براي 
حريم خصوصي كاربران دردسرسللاز و خطر آفرين 
باشد و به هكرها اجازه نفوذ و دسترسي به اطاعات 
شخصي آنها را بدهد، بلكه حتي عدم استفاده از اين 
مرورگر اينترنتي نيز مي توانللد به همان اندازه براي 
آنها خطر آفرين و از لحاظ امنيتي مشكل ساز باشد.

اين كارشناسللان بر اين باورند كه نقص هاي امنيتي 
و آسلليب پذيري هاي موجود در مرورگر مذكور اين 
امكان را بلله هكرها و مجرمان سللايبري مي دهد تا 
تمامي داده هاي مورد نظر خللود را از رايانه كاربران 

به سللرقت برده و به آنها دسترسي پيدا كنند و براي 
اهداف و انگيزه هاي شللما خود از آنها سوءاسللتفاده 

كنند.
همين كه نرم افزار مرورگر اينترنت اكسللپلورر براي 
يك رايانه نصب شللده باشللد و در صورتي كه مورد 
اسللتفاده قرار نگيرد، دريچه و پنجللره اي براي نفوذ 
و ورود هكرها و مجرمان سللايبري به شمار مي رود و 
آنها قادر خواهند بود به راحتي با استفاده از حفره هاي 
امنيتي موجللود در آن به تمامي اطاعات مورد نظر 

خود دست پيدا كنند.
اين آسلليب پذيري كه در آخرين نسخه اين مرورگر 
اينترنتي مشاهده شده بيشتر از همه كاربران سيستم 

عامل هاي ويندوز ۷ و ۱۰ را هدف قرار گرفته است.
به اين ترتيب تمامي كارشناسان امنيتي از كاربران 
رايانه و گوشللي هاي هوشللمند درخواست كرده اند 
كه هر چه سللريع تر اين برنامه را از رايانه و دسللتگاه 
الكترونيكي مورد اسللتفاده خللود حذف و لغو نصب 
كنند تا راه ورود هكرها را به اطاعات خود سد كرده 

و ببندند.

ديلي ميل| گروهي از محققان مجارستاني با بررسي 
يك شهاب سنگ متعلق به مريخ به اين نتيجه رسيده اند 
كه نشللانه هايي از حيات ميكروبي در سياره سرخ وجود 

داشته است.
محققان مجارسللتاني در دومين شهاب سنگ مريخي 
نشانه هايي از حيات ميكروبي كشف كرده اند. اين در حالي 
است كه ۲۰ سال قبل دانشمندان براي نخستين بار چنين 

ادعايي را مطرح كردند.
اين شللهاب سللنگ كه ALH-۷۷۰۰۵ نام دارد حاوي 
نشانه هاي زيستي است كه به گفته دانشمندان وجود بافت 
و ويژگي هاي به جا مانده از ارگانيسم ها را توضيح مي دهد.

كارشناسللان با اسللتفاده از روش هللاي تصويربرداري 
پيشرفته متوجه ميكرو فيامنت هايي شدند كه به وسيله 

فسيل هاي ميكروبي مريخي آنها را به وجود آورده اند.
ميكرو فيامنت ها رشته اي بسيار نازك با قطر 6 نانومتر 
هسللتند و معمواًل از پروتئين اكتين و ميوزين تشكيل 
شده اند. اين نخستين باري نيست كه چنين ادعايي مطرح 
مي شود. در سال ۱۹۹6 ميادي ناسا اعام كرد شواهدي 
مشابه از حيات در مريخ را در يك صخره فضايي ديگر يافته 
است. در آن زمان دانشمندان اعام كردند نمي توان چنين 
ادعايي را تأييد كرد زيرا امكان دارد نشانگرها از فرايندهاي 

غير بيولوژيكي به وجود آمده باشند.
»ايلديكو گواليي« از مركز تحقيقات ستاره شناسي و علوم 
زمين شناسللي در آكادمي علوم بلغارستان اين تحقيق 

جديد را رهبري كرده است.

ماهر| مركز مديريت امللداد و هماهنگي عمليات 
رخدادهللاي رايانه اي نسللبت به آلوده شللدن ۱۵۰ 
ميليون كاربر اندرويد به يك بدافزار موبايلي از طريق 

فروشگاه گوگل پلي هشدار داد.
يك پويش پيشللرفته مخرب كشللف شده است كه 
 Google Play بدافزار  سيمباد ا از طريق فروشگاه
منتشللر مي كند. به گفته كارشناسان، بيش از ۱۵۰ 
ميليون كاربللر در حال حاضر تحت تأثير اين پويش 

قرار گرفته اند.
سلليمباد خود را بلله تبليغات مبللدل مي كند و در 
 RXDrioder  مجموعه كيت توسللعه نرم افللزار
SDK(( كلله براي اهداف تبليغاتي و كسللب درآمد 
استفاده مي شود، مخفي مي شود. هر برنامه اي كه با 
اسللتفاده از SDK مخرب توسعه مي يابد، شامل كد 

مخرب است.
 »addoider [.] com« اين بدافزار توسللط دامنه
به عنوان يك SDK مرتبط با تبليغ ارايه شده است.

با دسترسللي به اين دامنه، كاربللران به يك صفحه 
ورودي دسترسللي پيدا مي كنند كه به  نظر مي رسد 
مشابه ساير پنل هاي بدافزار است. پيوندهاي »ثبت 
نام« شكسللته مي شللوند و كاربر به صفحه ورود به 
سللايت هدايت مي شود.بدافزار سلليمباد همچنين 
قادر به هدايت كاربران اندرويدي است تا برنامه هاي 

مخرب بيشللتري را از فروشگاه Play يا از يك سرور 
از راه دور دانلود كند.

هنگامللي كه يك كاربر اندرويد يللك برنامه آلوده را 
دريافت و نصب مي كنللد، بدافزار سلليمباد خود را 
USER_« و »BOOT_COMPLETE« در

PRESENT« ثبللت مي كنللد. بلله ايللن ترتيللب، 
نرم افزارهاي مخللرب مي توانند عمليللات را پس از 
اتمام مرحله بوت شللدن انجام دهنللد، در حالي كه 
كاربر، بدون اطاع از دستگاه خود استفاده مي كند.

پس از نصب، بدافزار سلليمباد به سرور فرماندهي و 
كنتللرل )C&C( متصل مي شللود و فرماني را براي 
انجللام آن دريافت مي كند. سللپس آيكون خود را از 
النچر حذف مي كند كه اين كار حذف برنامه مخرب 

را براي كاربر دشوار مي سازد. 
همزمان، تبليغات را در پس زمينه نمايش مي دهد و 

يك مرورگر با يك URL مشخص براي توليد درآمد، 
بدون ايجاد سوءظن باز مي كند.

سلليمباد داراي قابليت هايي اسللت كه مي توانند به 
سلله گروه نمايش تبليغات، فيشينگ و قرار گرفتن 
در معرض ديگر برنامه ها تقسيم شوند. با استفاده از 
قابليت بازكردن يك URL مشخص شده در مرورگر، 
مهاجم سيمباد مي تواند صفحات فيشينگ را براي 
سيستم عامل هاي مختلف ايجاد كند و آنها را در يك 
مرورگر بللاز كند، بدين ترتيب، حمات فيشللينگ 

هدف دار را روي كاربر انجام دهد.
همچنيللن با توانايللي بازكردن برنامه هللاي بازاري 
مانند Google Play و ۹Apps، با جسللت وجوي 
كليدواژه خاص يا حتي يك صفحه برنامه منفرد، اين 
مهاجم مي تواند به ديگر مهاجمان تهديد دست يابد 

و سود خود را افزايش دهد. 
مهاجم حتي مي تواند با نصب يك برنامه از راه دور از 
يك سرور اختصاصي، فعاليت هاي مخرب خود را به 
سللطح باالتر ببرد تا به وي اجازه نصب نرم افزارهاي 

مخرب جديد را بدهد.
مركللز ماهللر تاكيد كرد كلله با توجه بلله تحقيقات 
انجام شللده، اكثللر برنامه هللاي آلللوده، بازي هاي 
شبيه ساز، ويرايشللگر عكس و برنامه هاي كاربردي 

تصاوير پس زمينه هستند.

قسمت مركزي موشك »فالكون هوي« گم شد

وايرد| تازه ترين گزارش هاي منتشر شده از موسسه 
تحقيقاتي نشللان مي دهد كه برزيل بسيار بيشتر از 
ميانگين ساير كشورها براي توسعه زيرساخت هاي 
مخابراتي و بخش فناوري سرمايه گذاري كرده است.

بر اساس گزارشللي كه كارشناسللان و تحليلگران 
فعال در موسسه تحقيقاتي IDC مي توان دريافت 
كه سرمايه گذاري برزيل بخش ارتباطات و فناوري 
در سال ۲۰۱۸ ميادي شللاهد يك رشد و افزايش 
۹.۸ درصللدي بوده اسللت اين بدان معناسللت كه 
سرمايه گذاري اين كشور در توسعه زيرساخت هاي 
فناوري و مخابراتي به رقم ۴۷ ميليارد دالر رسيده 

است.
اين در حالي اسللت كه پيش بيني هاي قبلي از يك 
رشد ۴.۱ درصدي در سرمايه گذاري هاي برزيل در 
بخش فنللاوري را تخمين زده بللود. از طرفي ديگر، 
اين گزارش ها حاكي از آن است كه در سال ۲۰۱۸ 
ميادي ساير كشللورهاي جهان نيز بطور متوسط 
تا 6.۷ درصد رشللد را در زمينه سرمايه گذاري هاي 
بخللش تكنولللوژي و زيرسللاخت هاي ارتباطات و 

فناوري تجربه كرده اند.
از ديگللر جزييات ايللن سللرمايه گذاري مي توان به 
بخش سخت افزاري و تأسيسات و تجهيزات مربوط 
به زيرسللاخت هاي مخابراتللي با سللرمايه گذاري 
۵۱.۳ درصللدي معللادل ۲۳.۹ ميليللارد دالر و 
همچنين ۲6.۲ درصد معللادل ۱۲.۹ ميليارد دالر 
 بر روي سرويس هاي آناين اينترنتي در اين كشور 

اشاره كرد.

برزيل همچنين در بازار نرم افللزار نيز تا ۲.۵ درصد 
معادل ۱۰.۵ ميليارد دالر سرمايه گذاري كرده است.

بسللياري از تحليلگران بر اين باورنللد با اين حجم 
عظيللم از سللرمايه گذاري در بخللش تكنولوژي و 
زيرسللاخت هاي مخابراتللي و فنللاوري برزيللل در 
آينده اي نزديك بلله يكي از برتريللن و بزرگ ترين 
ميزبان هاي تكنولوژي در جهان تبديل خواهد شد.

اين كشور در حال حاضر نيز بزرگ ترين بازار فناوري 
در امريكاي التين به شمار مي رود و ۲.۸ درصد از كل 
سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در اين منطقه را 
به خود اختصاص داده است كه بعد از آن مكزيك با 
تفاوت فاحشي معادل يك رشد سرمايه گذاري ۲۰ 
درصدي و آرژانتين نيز بللا ۷.۵ درصد به ترتيب در 

جايگاه هاي بعد از برزيل جاي گرفته اند.
هم اكنللون اياالت متحللده امريكا بللا ۸۲۲ ميليارد 
دالر سللرمايه گذاري در بخش تكنولوژي و فناوري 
در جايگاه نخسللت كشورهاي جهان و چين با ۲۵۰ 
ميليارد دالر و ژاپن با ۱۴۰ ميليارد دالر به ترتيب در 

رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفته اند.

 شناسايي نشانه هايي »اينترنت اكسپلورر« را هرچه سريع تر حذف كنيدسرمايه گذاري برزيل براي تبديل شدن به غول تكنولوژي
از حيات ميكروبي در مريخ 

۱۵۰ ميليون كاربر اندرويد قرباني يك بدافزار
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رويداد

فضا كاربر

سوءاستفاده هكرها از نقص 
امنيتي مرورگر مايكروسافت

انگجت| هكرها با سوءاسللتفاده از نقص امنيتي 
مرورگر اينترنت اكسپلورر مايكروسافت مي توانند 
فايل هاي مختلفي را سرقت كنند و لذا كاربران بايد 

استفاده از مرورگر يادشده را متوقف كنند.
مرورگر IE به علت ضعف هاي متعدد امنيتي شهرت 
فراواني دارد و اين بار جان پيج محقق امنيتي هشدار 
داده كه نحوه مديريت فايل هاي MHT )كه فرمتي 
مربوط به نحوه آرشلليو كردن داده ها در وب است(، 
موجب مي شود تا هكرها بتوانند از فايل هاي ذخيره 
شللده در سيسللتم عامل ويندوز جاسوسي كرده و 
داده هاي ذخيره شده كاربران را سرقت كنند.ويندوز 
فايل هاي MHT  را بطور پيش فرض با اسللتفاده از 
IE باز مي كند و اين مشللكل ويندوزهللاي ۷، ۱۰ و 
سللرور ۲۰۲۱۲ آر ۲ را در بر مي گيرد.مايكروسافت 
هنوز وصله اي براي حل اين مشكل عرضه نكرده و 
وعده داده كه در آينده اي نزديك و همزمان با عرضه 
بسته به روزرسللان تازه خود اين كار را انجام خواهد 
داد. مشكل يادشده مي تواند امنيت صدها ميليون 
كاربر اين مرورگر را بطور جدي به خطر بيندازد و لذا 
كاربران بهتر است از مرورگرهاي ديگري مانند كروم، 

فايرفاكس، اپرا و اج استفاده كنند.

توليد هلي كوپتر نظامي 
هوشمند با پره هاي تاشو

نيو اطلس| دو شركت تجاري با همكاري يكديگر 
موفق به توليد نمونه اوليه يك هلي كوپتر تهاجمي 
هوشمند شده اند كه بسللياري از بخش هاي آن به 

صورت تاشو يا جمع شدني طراحي شده است.
 L۳ و AVX Aircraft در توليد تازه شللركت هاي
Technologiesاز فناوري رايانه اي هوشمند براي 
تسهيل كنترل بخش هاي مختلف هلي كوپتر استفاده 
شده است. اين فناوري اجراي بسياري از فرايندهاي 
چندمرحله اي را با يك دستور ساده ممكن مي كند.

نصب دو فن بزرگ بر روي اين هلي كوپتر و مكش هوا 
توسط آن كنترل تعادل آن را در شرايط دشوار و تنظيم 
حركت هاي هلي كوپتر را تسهيل مي كند. استفاده از 
معماري ديجيتال مبتني بر فناوري MOSA باعث 
شده تا پره ها و بال هاي هلي كوپتر يادشده تاشو باشند.

همين طراحي باعث كاهش فضاي اشللغال شده 
توسط اين هلي كوپتر به خصوص در زمان انتقال و 
جابه جايي مي شود.از جمله ديگر امكانات هلي كوپتر 
مذكللور مي توان به طراحي سللازه زيريللن فرود و 
نشستن روي زمين به صورت جمع شدني، امكان 
افزايش سريع سرعت بافاصله بعد از برخاستن از 
زمين، امكان پرواز در مسافت هاي طوالني و قابليت 
مانور باال حتي در شرايط آب و هوايي نامناسب اشاره 
كرد.انتظار مي رود كار طراحي اين هلي كوپتر براي 
توليد انبوه تا سال ۲۰۲۰ به پايان برسد. اما استفاده 
عملياتي از آن تا سال ۲۰۲۳ رخ نخواهد داد. انتظار 
مي رود ارتش امريكا ۵۰۰ دستگاه از اين هلي كوپتر 

را براي استفاده سفارش دهد.

بزرگ ترين پرونده 
»آنتي تراست« تاريخ كليدخورد

اسپوتنيك| پرونده شكايت غول تكنولوژي امريكا، 
اپل، از كوآلكام كه از روز دوشنبه آغاز شده است، با ۳۰ 
ميليارد دالر خسللارت و غرامت، بزرگ ترين پرونده 

آنتي تراست در تاريخ است.
مديرعامل اپل، تيم كوك، آماده مي شود تا در جريان 
رسيدگي به اين پرونده كه ۴ هفته طول خواهد كشيد، 
در مورد اتهامات مربوط به استفاده از پتنت هاي اين 
شركت توسط كوآلكام، شهادت دهد، اتهاماتي كه 
كوآلللكام آن را رد كرده اسللت.اين پرونده در دادگاه 
فدرال سللن ديگو آغاز شللده اسللت كه اپل در آن از 
كوآلكام براي اقدامات ناعادالنه و استفاده از پتنت هاي 
تكنولوژي اين شركت شكايت كرده بود.اپل همچنين 
در اين پرونده به دنبال به دست آوردن ۱ ميليارد دالر 
غرامت بابت رعايت نشللدن اصول رقابت عادالنه به 
واسطه مدل تجاري كوآلكام و ۲ ميليارد دالر هم بابت 
رعايت نكردن حق امتياز اپل، است.اما كوآلكام هم در 
شكايتي متقابل خواهان به دست آوردن ۷ ميليارد 
دالر غرامت و ميلياردها دالر خسارت از اپل شده است.
اگر كوآلكام در اين پرونده بازنده شود با جريمه هاي 
عظيمي كه متحمل خواهد شد سقوط خواهد كرد. 
اين جريمه ها ۴ برابر درآمد ۵.۷ ميليارد دالري شركت 

كوآلكام در سال ۲۰۱6 خواهند بود. 

بازار اسپيكرهاي هوشمند 
منفجر مي شود

تك كرانچ| كارشناسان فعال در موسسه تحقيقاتي 
كاناليس به تازگي برآورد كرده اند تا پايان سال جاري 
ميادي ۲۰۰ ميليون دستگاه اسپيكر هوشمند به 

فروش خواهد رسيد.
اسپيكرهاي هوشمند يكي از آن دسته از گجت هايي 
هستند كه اين روزها از محبوبيت و استقبال بي نظيري 

از سوي كاربران برخوردار شده است.
بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه اسپيكرهاي 
هوشمند سريع تر از ابزارهاي واقعيت مجازي و افزوده 
به رشد خود ادامه داده و در سال ۲۰۱۸ سهم بسيار 
بيشللتري از بازار ابزارهاي هوشمند و ديجيتال را از 
آِن خود خواهند كرد.بطور كلي در توصيف وظايف 
و معرفي اسپيكرهاي هوشللمند بايد گفت كه اين 
گجت هاي هوشللمند به كاربران امكان مي دهند تا 
در صورت داشتن مشللغله، وسايل خانگي خود را با 
دسللتورهاي صوتي كنترل كنند، به عنوان مثال، از 
وضعيت آب و هوا و جديدترين اخبار روز مطلع شوند، 
تايمر و زنگ هشدار براي خود تنظيم كنند، با دوستان 
و خانواده خود تماس صوتي برقرار كرده و به مخاطبان 
موردنظر خود پيام متني ارسال كنند. همه اين كارها 
بدون دخالت دست كاربر و تنها با ارسال يك پيام و 
دستور صوتي به اسپيكر هوشمند انجام خواهد گرفت.

  رييس سازمان فناوري اطالعات ايران: مقرر شد در كمتر از يك ماه، سرويسي راه اندازي كنيم كه وقتي فردي با موبايل با اورژانس 11۵ تماس 
مي گيرد، محدوده تماس او را به اورژانس اعالم كنيم كه در اين صورت فقط نياز به آدرس دقيق است. اگر بخواهيم محل تماس افراد با اورژانس 
را به صورت نقطه زني داشته باشيم، حريم شخصي افراد نقض خواهد شد و به همين خاطر منطقه محل تماس را به اورژانس 11۵ اعالم مي كنيم و 

اميدواريم كه اين سرويس زودتر براي اورژانس 11۵ راه اندازي شود.

برش



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( اعالم كرد

آيا كشاورزي ايران در آستانه جهش در توليد محصوالت است؟

بيمه ۳۵۰ هزار مسكن روستايي در سراسر كشور

روي ديگر سكه بارش ها در بخش كشاورزي

گروهبنگاهها|
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام گفت: در سراسر كشور 

سالي ۵۰ هزار مسكن روستايي بيمه شده اند.
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه رييس ستاد 
اجرايي فرم��ان حضرت ام��ام )ره( در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: ما در ستاد اجرايي مرحله كمك رساني به اين 
حادثه داشتيم. وي با بيان اينكه قبل از وقوع سيل پيش 
بيني هايي براي اين حادثه انجام شده بود قرارگاه جهادي 
خدمت رساني ايجاد كرده بوديم، گفت: اقالم فوري را از 
قبل آماده كرده بوديم و از ساعات اوليه حادثه در استان هاي 
مختلف حضور فوري وفعال داشته ايم. مخبر گفت: بيمه 
مسكن هاي روستايي قبل از وقوع سيل در دستور كار ما 
قرار داشت در كشور ۳۵۰ هزار مسكن روستايي را بيمه 
كرده ايم كه ۱۴۰ هزار مسكن در استان خوزستان و ۹۰ 
هزار مسكن در استان لرستان است. وي با بيان اينكه افراد 
بيمه شده مي توانند ميزان خس��ارت واردشده را از بيمه 
دريافت كنند، گفت: عوامل مادر اس��تان لرستان دنبال 

مستندسازي و پراخت اين خسارت هستند.
رييس ستاد اجراي فرمان حضرت امام )ره( گفت: بعد از 
حادثه ۸ قرارگاه در ۸ استان درگير سيل ايجاد كرده ايم كه 
از ۲۸ اسفند با همكاري نيروهاي جهادي مشغول خدمت 
هستند. وي با بيان اينكه ۸ درمانگاه سيار راه اندازي شده 
است كه ۲۵۰ پزشك به اين مناطق اعزام شده اند، ادامه 
داد: روزانه ۷۰ هزار غذاي گرم در ۸ اس��تان درگير سيل 

توزيع مي شود.
مخبر ادامه داد: ۴۰۰ هزار بطري آب، ۱۲ تن گوشت، ۱۴ 
هزار بسته جيره خشك مواد غذايي، ۲۴ هزار تخته پتو و ۳۲ 
هزار متر مربع موكت را به مناطق سيل زده ارسال كرده ايم.

وي با بيان اينكه انواع اقالم امدادي ش��امل پالستيك، 
بيل، چكمه و بادگير را ارسال كرديم، ادامه داد: ۴۰۰ هزار 
تن انواع كنس��رو، ۳۷ تن برنج، ۶ تن روغن، ۶ هزار بسته 
پوشك نوزاد، ۷ هزار و ۳۰۰بسته لوازم بهداشتي زنانه و 
۱۶۰۰ تخته چادر اسكان و مقادير قابل توجه قند و شكر را 
ارسال كرده ايم و همچنين ۲۰۰ دستگاه خودروي سبك 
و سنگين را درگير كرده ايم. رييس ستاد اجرايي فرمان امام 
ادامه داد: بعد از حادثه ۲۰ هزار بسته لوازم خانگي شامل 
يخچال، گاز، قالي، موكت، ظرف و پتو را تهيه  كرده ايم كه 
اولين محموله را شنبه الي يك شنبه به استان گلستان 

ارسال خواهيم كرد.
وي با بيان اينكه ۸ هزار دام سبك را تهيه مي كنيم تا بخشي 
از خس��ارات وارد شده سيل زدگان را جبران كنيم، ادامه 
داد: ۲۵ الي ۳۰ هزار بسته لوازم التحرير تهيه شده است 
كه به فوريت بعد از پايان بحران به دانش آموزان آس��يب 

ديده اهدا مي شود.
مخبر با بيان اينكه اش��تغال موضوع مه��م اين مناطق 

است، افزود: ۹ هزار شغل فوري را ظرف ۱ سال راه اندازي 
مي كنيم. وي افزود: هواپيمايي جمهوري اسالمي بدون 
دريافت هزينه يك هواپيما ۷۴۷ راتدارك ديده است كه 
ما بتوانيم امروز سنگين ترين محموله هوايي را به اهواز 

ارسال كنيم.
مخبر ادامه داد: امروز نزديك ۱۰۰ تن اقالم ارسال مي شود 
كه ش��امل ۲هزار تخته چادر اسكان، ۴۰ هزار تخته پتو، 
۵۰هزار متر مربع موكت و ۱۰۰ هزار قوطي كنسرو است 
همچنين ۱۰۰ هزار بطري آب از طريق استان خوزستان 

براي مناطق سيل زده درنظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه ۳ تن لوازم بهداش��تي و ۲ تن دارو امروز 
براي خوزستان اعزام مي ش��ود، ادامه داد: ما مسووليتي 
براي توزي��ع اين اقالم نداريم و مس��ووليت توزيع آن بر 
عهده مس��ووالن محلي و استانداري است. مخبر گفت: 

تنها جمع آوري اين هزينه ها بر عهده ستاد اجرايي است.

    عمل به وعده ها
وعده رئيس ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( در ارسال 
۴ هزار بس��ته لوازم خانگی به مناطق سيل زده گلستان 
تحقق يافت و پس از رس��يدن اين بسته ها به گلستان، 
مسئوالن استان برای سرعت باالی خدمت رسانی ستاد 
اجرايی فرمان حضرت امام)ره( از اين مجموعه تش��کر 

کردند.
۴ هزار بسته لوازم خانگی که ستاد اجرايی فرمان حضرت 
امام)ره( قول ارسال به مناطق سيل زده گلستان را داده بود، 
صبح ديروز وارد استان شد. اين لوازم خانگی پس از اعالم 
استانداری و مراجع ذيصالح، طی فرآيندی به خانواده هايی 
که لوازم منزل شان در سيل آسيب ديده، اهدا می شود. در 
مرحله نخست، ۲ هزار بسته لوازم خانگی با حضور سردار 
حسين معروفی؛ فرمانده سپاه اس��تان گلستان، دکتر 
اميرحس��ين مدنی؛ مديرعامل بني��اد اجتماعی برکت 
احسان، ميرمحمد غراوی؛ سرپرست استانداری گلستان 
و حجت االسالم محمدصالح منصوری؛ امام جمعه بندر 
ترکمن طی مراسمی به مسئولين استان تحويل داده شد.

    تحق�ق وعده س�تاد اجراي�ی فرمان حضرت 
امام)ره( برای کمک به سیل زدگان

مديرعامل بنياد اجتماعی برکت احسان در اين مراسم 
اظهار کرد: س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( به 
وعده خود عمل کرد و کاالهای مورد نياز مردم مناطق 
سيل زده را آماده کرده است. مدنی تاکيد کرد: با ارائه 
ليست از طرف استانداری، ستاد اجرايی فرمان حضرت 

امام )ره( اين بسته ها بين مردم توزيع می شود.
وی با اشاره به اينکه بعد از تاکيدات مقام معظم رهبری 
مس��ئوليتی را روی دوش خود احساس کرديم و همه 

توان را برای کاهش آالم مردم گذاش��تيم، يادآور شد: 
ستاد در ۸ استان درگير س��يل قرارگاه دارد و در حال 

حاضر فعاليت می کند.

    س�رعت باالی خدمت رسانی س�تاد اجرايی 
فرمان حضرت امام )ره( به سیل زدگان

فرمانده سپاه گلستان در اين مراسم اظهار کرد: سرعت 
خدمت رسانی ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( به 
مردم سيل زده بسيار باال است. معروفی با بيان اينکه ستاد 
اجرايی فرمان حضرت امام )ره( نخستين مجموعه ای 
اس��ت که به وعده خود در قبال سيل زدگان عمل کرد، 
گفت: سعی می کنيم، تکميل کننده فعاليت های ستاد 
اجرايی در خدمت رسانی به سيل زدگان استان گلستان 
باشيم. وی با تشکر از خدمت رسانی گروه های جهادی 
در مناطق سيل زده افزود: سپاه پاسداران ادوات نظامی 
خود را در مناطق سيل زده حداقل به مدت ۱۰ روز ديگر 

نگه می دارد.
فرمانده سپاه گلستان با تشکر از انتخاب کاالی ايرانی 
در بسته های لوازم خانگی ارسالی به مناطق سيل زده 
گلستان، تاکيد کرد: تعجب می کنيم که ستاد اجرايی 

فرمان حضرت ام��ام )ره( چگونه در مدت��ی کوتاه اين 
بسته های لوازم خانگی را به خوبی جمع آوری کرده است.

    س�تاد اجراي�ی فرم�ان حضرت ام�ام )ره( 
نخستین مجموعه ياری رسان به سیل زدگان

سرپرست استانداری گلستان نيز با تشکر از فعاليت های 
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( در استان گلستان و 
استفاده از کاالی ايرانی در بسته های لوازم خانگی گفت: 
نخستين مجموعه ای که از روز ۲۹ اسفند برای کمک رسانی 
به مردم گلستان پای کار آمد، ستاد اجرايی فرمان حضرت 

امام )ره( بود.
غراوی با اش��اره به اينکه س��تاد اجرايی فرمان حضرت 
امام )ره( نخس��تين مجموعه ای است که به قولش عمل 
کرد و باعث خوش��حالی و دلگرمی مردم ش��د، افرود: هر 
کمبودی که داشتيم س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام 
)ره( آن را برطرف کرد و برای ما مثل يک بانک هميش��ه 

در دسترس بود.
وی با تأکيد بر اينکه اگر ديگر دستگاه ها و نهادها مثل ستاد 
اجرايی فرمان حضرت امام )ره( عمل کنند، مش��کالت 
به زودی حل خواهد شد، خاطرنشان کرد: سامانه ای برای 

بهره مندان از بسته های لوازم خانگی ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام )ره( و کمک ها از ديگر نهادها راه اندازی شده 
اس��ت تا اين بس��ته ها به خوبی بين مردمی که خسارت 
ديده اند، توزيع شود. امام جمعه بندر ترکمن نيز گفت: ستاد 
اجرايی فرمان حضرت امام )ره( از همان ساعات اوليه وقوع 
سيل در استان، در کنار ما بود، افزود: با کمک اين مجموعه 

مردم را در ۹ اردوگاه اسکان داديم.

    تجهیز آشپزخانه در گمیشان توسط
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره(

حجت االس��الم منص��وری با تأکي��د بر توج��ه ويژه به 
خدمت رسانی در بندر ترکمن گفت: ستاد کمک کرد تا در 
منطقه گميشان خيلی سريع آشپزخانه  ای را تجهيز کنيم.

الزم به ذکر است روز گذشته دکتر محمد مخبر؛ رئيس 
س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( در حاشيه آيين 
ارس��ال ۱۸ هزار بس��ته  لوازم خانگی به مناطق سيل زده 

کشور، از ارسال ۴ هزار بسته لوازم خانگی خبر داده بود.
وی با اعالم اين خبر که ارزش اين ۴ هزار بسته لوازم خانگی، 
۲۰ ميليارد تومان است، تاکيد کرده بود که تمامی اقالم اين 

بسته ها توليد داخل هستند.

بارش هاي شديد و قابل توجه فروردين ماه امسال هر چند 
موجب سيل در بسياري از استان ها شد و در آذربايجان شرقي 
هم خساراتي به بخش كشاورزي وارد كرد، اما تاثير آن را در 
تغذيه سدها و سفره هاي زير زميني و تقويت سطح پوشش 
گياهي مراتع نمي توان ناديده گرفت. هر چند بارش باران 
و راه افتادن سيالب هاي ناشي از آن به صورت طبيعي در 
هفته هاي اخير، خساراتي را به بخش كشاورزي وارد مي كند، 
اما نبايد از فوايد آن در بخش هاي زراعت، باغداري و مرتع 
چشم پوشي كرد. اين امر به ويژه با در نظر گرفتن سهم باالي 
كش��ت ديم و نيز آمار باالي واحدهاي دامي، در كشاورزي 
استان هاي مختلف اهميت دوچندان مي يابد. به عنوان نمونه 
در استاني چون آذربايجان شرقي بر اساس آمار منتشر شده 

از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي، 
در اين استان يك ميليون و ۱۰۱ هزار هكتار اراضي زراعي 
و حدود ۱۰۰ هزار هكتار باغ و قلمستان وجود دارد و ساالنه 
افزون بر س��ه ميليون تن محصول كشاورزي در آن توليد 
مي شود؛ آذربايجان شرقي حدود ۴ درصد مجموع محصول 
كشاورزي ايران را توليد مي كند و در رتبه نهم كشوري از اين 
نظر قرار دارد. بر اساس اين آمار همچنين حدود ۹ ميليون 
راس واحد دامي سبك و سنگين در آذربايجان شرقي وجود 
دارد و اين استان با توليد ساالنه افزون بر يك ميليون و ۱۰۰ 
هزار تن محصول دامي و معادل ۶.۱۹ درصد مجموع توليد 
ملي در رتبه سوم كشوري قرار دارد. گفته مي شود افزايش 
بارش ها و به تبع آن افزايش سطح پوشش گياهي مراتع و 

اراضي كشاورزي مي تواند تا حد زيادي از واردات نهاده هاي 
دامي به عنوان جايگزين علوفه بكاهد. 

    بارش هاي مفید در استان 
بررس��ي داده هاي آماري نيز نشان مي دهد كه آذربايجان 
شرقي به دليل كوهستاني بودن و متوسط بارش ساالنه ۲۷۰ 
ميلي متري، نيازمند بارش هاي مداوم براي عبور از مشكالت 
ناشي از خشكسالي ۱۵-۱۰ ساله اخير است و باران هاي اخير 
مي تواند صرف نظر از خسارات ناشي از آن، در مجموع براي 
كشاورزي استان مفيد باشد. رييس سازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان شرقي در گفت وگو با ايرنا به اثرات مثبت بارش ها 
پس از چند سال خشكسالي اشاره مي كند و معتقد است: 

بارش هاي ابتداي بهار در جاي خود از خسارت سرمازدگي 
هم پيشگيري كرد. اكبر فتحي با اشاره به تاثير بارش ها در 
افزايش تراز آبي درياچه اروميه اضافه مي كند: اين بارش ها 

نياز آبي دو مرحله آبياري مزارع را برطرف كرد.
وي بر ضرورت استفاده از بارش ها جهت تغذيه نباتي بخش 
كشاورزي استان تاكيد مي كند و ادامه مي دهد: با توجه به 
احتمال شيوع برخي آفات آب پسند بايد تدابير الزم براي 
مبارزه با اين آفات انديشيده شود. فتحي با اشاره به وابستگي 
دام سبك به مراتع، توضيح مي دهد: بارش هاي فروردين ماه 
موجب تقويت مراتع شده و با توجه به وارداتي بودن برخي 
نهاده ها، تامين علوفه ما را از واردات نهاده بي نياز مي كند. 
وي با اعالم اينكه در حوزه زراعت غالت، با توجه به افزايش 

بارندگي ها، افزاي��ش ۵ درصدي توليد دانه هاي روغني در 
استان برنامه ريزي شده اس��ت، گفت: با توجه به ضرورت 
اس��تفاده از كود »سرك« در راستاي تغذيه نباتي، نسبت 
به افزايش توزيع اين كود اقدام ش��ده است. وي با اشاره به 
اينكه افزايش رطوبت در حوزه زراعت احتمال شيوع آفت 
زنگ زرد گندم را افزايش مي دهد، مي گويد: مزارع استان 
در حال پايش است تا در صورت مشاهده اين آفت اقدامات 
الزم انجام شود. رييس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان 
شرقي ميزان توليد گندم استان در سال زراعي جاري را ۹۵۰ 
هزار تن برآورد و ابراز اميدواري مي كند افزايش توليد اين 
محصول راهبردي در استان بخشي از خسارت هاي گندم 

خيز را جبران كند.

بارش هاي اخير دليل بر ناديده 
گرفتن مصرف بهينه آب نيست
م��ل  اصفهان|مديرعا
ش��ركت آب و فاض��الب 
اس��تان اصفهان با توجه به 
روند افزايشي حجم ذخيره 
سد زاينده رود عنوان كرد: 
هم اكنون حجم ذخيره سد 
زاينده رود ب��ه بيش از ۴۷۰ 
ميليون مترمكعب رسيده كه پيش بيني مي شود با تداوم 
بارشها در فصل بهار و ذوب شده برف ها در فصل تابستان 
اين رقم نيز افزايش پيدا كند هاش��م اميني اعالم كرد: 
در سال آبي ۹۷و۹۸ ميزان بارندگي ها قابل توجه بوده 
بطوريكه درفصل بهار و تابستان با بحران شديد كم آبي 
روبرو نيستيم اما اين امر دليل بر ناديده گرفتن مصرف 
بهينه آب نيس��ت همچنان بايد آب را درست مصرف 
كرد .وي تصريح كرد: بط��ور ميانگين ميزان بارندگي 
در كش��ور هاي اروپايي به بيش از ۸۰۰ ميلمتر در سال 
مي رسد اما با اين وجود مصرف سرانه آب در اين كشور ها 
بسيار پايين است. و به كمتر از ۱۵۰ ليتر در شبانه روز 
مي رسد.  رييس هيات مديره شركت آب وفاضالب ادامه 
داد: اميدوار هستيم دوره خشكسالي در ايران به پايين 
برسد و وارد دوره تر سالي شويم اما آنچه در اين ميان بسيار 
حائز اهميت است استفاده صحيح و درست از منابع است 
زيرا منابع موجو در كشور فقط متعلق به ما نيست و سهم 
آيندگان نيز بايد محفوظ بماند. وي گفت: تا قبل از اينكه 
استان با خشكسالي شديد مواجه شود مصرف سرانه آب 
در استان به بيش از ۱۸۹ ليتر در شبانه روز رسيده بود 
اما در سال هاي اخير به جهت وقوع پديده خشكسالي 
ودرك آثار ناشي از اين پديده توسط مردم، سرانه مصرف 

در استان كاهش قابل مالحظه اي داشته است.

 هدف گذاري براي ايجاد ۶۵۰ 
گلخانه تا پايان امسال در فارس
فارس| معاون هماهنگي 
امور اقتصادي و توسعه منابع 
اس��تانداري ف��ارس گفت: 
ايج��اد ۶۵۰ هكتار گلخانه 
در سطح استان تا پايان سال 
هدف گذاري شده است.  به 
گزارش ايسنا، يداهلل رحماني 
ديروز در همايش توسعه گلخانه ها با تاكيد بر ضرورت 
افزايش س��طح گلخانه ها در اس��تان گفت: براس��اس 
هدف گذاري ها ايجاد بيش از ۴۸ هزار هكتار گلخانه در 
سطح كشور تا پايان سال ۱۴۰۴ تعيين شده است كه 
از اين مقدار ۷ هزار هكتار به فارس اختصاص دارد. وي 
با اش��اره به اينكه در حال حاضر ۵۲۳ هكتار گلخانه در 
سطح استان وجود دارد، ادامه داد: ۳۳۴ هكتار گلخانه 
محصوالت صيفي، سبزي و گياهان زينتي و دارويي در 
استان راه   اندازي و ۱۸۹ هكتار گلخانه ديگر نيز به صورت 
سايه بان مشغول فعاليت هستند. معاون استانداري فارس 
ادامه داد: در حالي كه در آغاز سال ۹۴ تعداد گلخانه هاي 
استان كمتر از ۱۴۰ هكتار بود اما با پيشرفت سه برابري 
آن شاهد رشد خوبي هستيم. اين رشد از هدف گذاري ها 
بسيار فاصله دارد و بايد در اين راه همه دست به دست 
هم دهيم و با تأمين منابع الزم در جهت افزايش تعداد 
گلخانه ها موفق شويم. رحماني بر جايگاه خوب فارس 
در توليدات محصوالت كشاورزي كشور هم اشاره كرد 
و افزود: استان فارس با تأمين ۱۵ درصد توليدات باغي 
كشور در جايگاه اول، ۸.۱ درصد توليدات زراعي كشور در 
جايگاه دوم، توليد بالغ بر ۷۰۰ هزار تن محصوالت دامي  
در رده سوم و تأمين ۵.۶ درصد اين محصوالت در كشور 

در جايگاه چهارم قرار دارد.

 رشد اقتصادي نيازمند امنيت
و آرامش است

اصفهان|ارش��د نظامي 
ارت��ش در اس��تان هاي 
اصفهان، يزد و چهارمحال 
و بختي��اري گفت: رش��د 
اقتصادي نيازمند امنيت و 
آرامش است و ارتش امنيت 
را براي رونق توليد تامين 
مي كند. امير سرتيپ محسن آذر افروز ديروز در نشست 
خبري به مناسبت روز ارتش افزود: نيروهاي مسلح از 
جمله ارتش نقش خود را با تامين امنيت داخلي براي 
رونق توليد و تحقق ش��عار سال انجام مي دهند. وي 
بيان كرد: با تامين امنيت زمين��ي، دريايي و هوايي 
فرصت هاي اش��تغالزايي و فعاليت اقتصادي براي 
فعاالن اين عرصه فراهم مي شود و ارتش جمهوري 
اسالمي مهم ترين دغدغه اش تامين اين نياز اساسي 
است. ارشد نظامي ارتش در استان هاي اصفهان، يزد 
و چهارمحال و بختياري تصريح كرد: خودكفايي در 
عرصه هاي نظامي، استفاده از ظرفيت هاي داخلي و 
دانش افراد براي توليد تجهيزات جنگي نقش بسزايي 
در رونق توليد دارد كه ارتش در سال هاي بعد از انقالب 
در اين مسير حركت كرده است. وي ادامه داد: تالش 
براي كاهش وابستگي ها يكي از سياست هاي مهم 
ارتش اس��ت كه فعاليت هاي توليدي در يگان هاي 
مختلف ارتش از جمله توپخانه اصفهان انجام شده 
كه دو مورد از توليدات نظامي يگان ارتش در استان 
اصفهان هفته آينده در تهران رونمايي خواهد شد. 
وي اضافه كرد: توليدات نظامي ارتش اصفهان براي 
حمالت تروريستي و متناسب با نيازهاي جنگي امروز 

طراحي شده و امكانات نوين در آن به كار رفته است.

4۵هزار تن فرآورده نفتي به 
خارج از كشور ترانزيت شد

هرمزگان|مديركل بنادر 
و دريان��وردي هرمزگان 
گفت: ۴۵هزار و ۶۹۱ تن 
انواع فرآورده هاي نفتي از 
طريق پايانه ها و بندرهاي 
اين اس��تان در سال ۹۷ به 
خارج از كشور ترانزيت شد.

اهلل مراد عفيفي پور دي��روز در گفت وگو با ايرنا اظهار 
داشت: اين ميزان فرآورده نفتي صادراتي شامل نفت 
كوره، قير، هيدروكربن و گازوييل است. وي در ادامه 
بيان داش��ت: همچنين در ۱۲ ماهه سال ۹۷ حجم 
صادرات غيرنفتي به ۱۱ ميليون و ۷۳۰ هزار و ۲۷۶ 
تن رس��يد و افزون بر ۲ميليون و و ۵۵۸ هزار و ۴۳۰ 
تن كاالي غيرنفتي ترانشيپ ش��د. مديركل بنادر 
و دريانوردي هرمزگان ادام��ه داد: از اين ميزان كاال 
۴ميليون و۲۳۷ هزار و ۸۳۹ تن ترانزيت شده است. 
عفيفي پور تصريح كرد: همچنين در س��ال گذشته 
۵ ميليون و ۴۳۸ هزار و ۲۸۵ تن كاالي غير نفتي وارد 
بندرهاي هرمزگان شد كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از آن ۴۶ درصد كاهش داش��ت. وي همچنين 
حجم صادرات كاالهاي غيرنفتي از طريق بندرهاي 
تجاري اين استان در س��ال گذشته را ۳۶ ميليون و 
۱۹۳ هزار تن اعالم كرد. اين مس��وول ابراز داش��ت: 
ميزان صادرات فرآورده نفت��ي از بندر خليج فارس 
)بخش نفتي منطقه ويژه بندري( بندرشهيد رجايي 
از ابتداي سال ۹۷ تا پايان بهمن سال۹۷، ۶ ميليون و 
۷۶۰ هزار و ۱۴۴ تن بود. عفيفي پور يادآورشد: در اين 
مدت نيز ۳۸ هزار و ۸۹۹ تن نيز از بخش نفتي منطقه 

ويژه بندري بندرشهيد رجايي جابه جا شد.

خسارت 91 ميليارد ريالي 
بارش  ها به شبكه توزيع برق

كردستان|مديرعامل 
شركت توزيع نيروي برق 
كردس��تان، برآورد اوليه 
خسارت بارندگي، سيالب 
و سيل اخير به تأسيسات 
و زيرساخت هاي برق ۱۰ 
شهرستان اس��تان را ۹۰ 
ميليارد و ۵۴۶ ميليون ريال اعالم كرد. به گزارش ايلنا، 
هيوا لهونيان با اشاره به اينكه عمده خسارت هاي ناشي 
از بارش هاي سيالبي اخير به شبكه هاي برق، پست ها 
و تأسيسات زيرساختي اين شركت وارد شده است، 
اظهار كرد: بيشترين ميزان خسارت بخش توزيع در 
روستاهاي منطقه چهاردولي و مركزي شهرستان 
قروه و همچنين شهرس��تان هاي سنندج، بيجار و 
دهگالن گزارش شده است. وي با اعالم اينكه خسارت 
وارده به شهرس��تان قروه، معادل ۳۵ ميليارد و ۸۴۹ 
ميليون ريال است، افزود: بر اساس برآوردهاي صورت 
گرفته در شهرستان سنندج با خسارت ۳۳ ميليارد و 
۹۶۲ ميليون ريالي، در شهرستان دهگالن با خسارت 
۵ ميليارد و ۴۷۲ ميليون ريالي و در شهرستان بيجار 
نيز با خسارت ۳ ميليارد و ۱۹۸ ميليون ريالي ناشي از 
آسيب هاي وارده به تأسيسات شبكه پس از بارش هاي 
سيالبي اخير مواجه شديم.  لهونيان با تأكيد بر تالش 
كاركنان مديريت برق شهرستان قروه  تصريح كرد: ۳۵ 
روستا در ساعات نخست برق دار شد و وصل نمودن 
مجدد برق ۱۹ روستا نيز در كوتاه ترين زمان ممكن 
لحاظ شد و تنها تعداد ۳ روستا به دليل عدم دسترسي 
به راه هاي مواصالتي تا زمان رفع خاموشي با ژنراتور 

تأمين برق شدند.
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نگاه های سیاسی مانع از ثبت 
خانه ابتهاج شد

رشت|نايب رئيس شورای شهر رشت حادثه روز 
جمعه و تخريب خانه ابتهاج را روز تلخی توصيف 
کرد و بيان داشت: به نظر می رسد نگاه های سياسی 
مانع ثبت اين خانه ش��د. رضا رسولی حادثه روز 
جمعه و تخريب خانه ابتهاج را روز تلخی توصيف 
و بيان کرد: به نظر می رسد نگاه های سياسی مانع 
ثبت اين خانه شد. شورا دو سال پياپی مانع تخريب 
اين خانه ش��د و دو س��ال اعتبار برای خريد خانه 
گذاشته شد. مالک هم نمی خواست خانه را بفروشد 
و حق مالکانه افراد محفوظ است. رسولی ادامه داد: 
يا خانه بايد در محور پروژه های شهرداری باشد يا 
ميراث آن را ثبت می کرد تا تخريب نشود. دو سال 
شورا مانع از تخريب خانه ابتهاج شده بود.  وی تاکيد 
کرد: آيندگان از مسببان اين اتفاق ناگوار به نيکی 
ياد نخواهند کرد. بسياری از آسيب ها از همين نگاه 
های تنگ نظرانه رخ می دهد و از شهروندان بابت 

اين حادثه تلخ عذر خواهی می کنم.

33.5تن سنگ غیرمجاز سرب 
در خراسان شمالی کشف شد

اس�فراين|فرمانده انتظامی خراسان شمالی 
گفت: ماموران انتظامی اس��تان موفق به کشف 
۳۳ هزار و ۵۵۰ کيلوگرم سنگ معدنی غيرمجاز 
س��رب در شهرس��تان اسفراين ش��دند. سردار 
عليرضا مظاهری افزود: اين محموله معدنی که 
به صورت غيرمجاز برداشت و در يکی از روستاهای 
اطراف اسفراين انبار شده بود، با دريافت گزارشی 
مردمی، کشف ش��د. وی افزود: ماموران پس از 
هماهنگی قضايی اقدام به بازرسی از محل کردند 
که در نتيجه آن اين ميزان سنگ سرب به ارزش 
س��ه ميليارد و ۳۵۵ ميليون ريال به دست آمد. 
سردار مظاهری گفت: تحقيقات برای دستگيری 

متهمان اين پرونده ادامه دارد. 

۱۶ فقره حکم تخريب بنای 
غیر مجاز در چالوس

چالوس|مدير جهاد کش��اورزی چالوس: سال 
گذش��ته ۱۶ فقره حکم قلع و قمع ساخت و ساز 
غير مجاز در زمين های کشاورزی اين شهرستان 
اجرا شد .مدير جهاد کشاورزی چالوس با اشاره به 
اهميت حفظ کاربری زمين های کشاورزی برای 
تأمين امنيت غذايی جامعه گفت: برای حفظ و 
صيانت از عرصه های کشاورزی ۱۶ فقره حکم قلع 
و قمع ساخت و ساز غير مجاز سال گذشته در اين 
شهرستان اجرا شد. خزايی پول با بيان اينکه تغيير 
کاربری و تبديل زمين های زراعی و باغی دارای 
سابقه کشت و کار ممنوع اس��ت افزود: مالکان 
اين زمين ها قبل از هرگونه اقدام، برای مش��اوره 
و گرفتن مج��وز، به مديريت جهاد کش��اورزی 

مراجعه کنند.

 خريد 9500 تن گندم
از کشاورزان بوشهري

بوش�هر|معاون بهبود توليدات گياهی س��ازمان 
جهاد کشاورزی استان گفت: از آغاز فصل برداشت 
گندم تاکنون ۹هزار و ۵۰۰ تن گندم  از کش��اورزان 
خريداری و تحويل سيلوها شده است. خسرو عمرانی 
بيان کرد: امس��ال در ۹۵هزار هکت��ار از زمين های 
کشاورزی استان گندم کشت ش��ده که با توجه به 
بارش های مناسب، پيش بينی می شود ۱۴۰هزار تن 
گندم از مزارع برداشت شود. وی افزود: از اين ميزان 
۱۲۰هزار تن گندم مازاد بر نياز کشاورزان است که 
دولت به صورت تضمينی از آنها خريداری می کند. 
معاون بهبود توليدات گياهی جهاد کشاورزی استان 
با اشاره به اينکه برداشت گندم از نيمه فروردين ۹۸ در 
استان بوشهر آغاز شده خاطرنشان کرد: تاکنون ۹هزار 
و ۵۰۰ تن گن��دم به قيمت هر کيلو ۱۷۰۰ تومان از 
کشاورزان خريداری و تحويل ۵ سيلوی ذخيره سازی 
شده است.وی همچنين از خريد بذر گندم برای کشت 
سال آينده خبر داد و افزود: پيش بينی می شود ۱۲هزار 
تن بذر گندم امسال خريداری و ذخيره سازی شود که 

اين ميزان، نياز بذری سال آينده را مرتفع می کند.

چهرههاياستاني

ايستگاه هاي شاهد- باقرشهر 
شهرآفتاب و فرودگاه 

امام خمیني)ره( مسافرگیري  ندارد
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران اعالم مي كند ايس��تگاه هاي متروي 
شاهد- باقرشهر، شهرآفتاب و فرودگاه امام خميني 
)ره( همزمان با برگزاري مراسم روز ارتش مسافرگيري 
ندارد.  به گزارش »تع��ادل« از مديريت ارتباطات و 
امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه با اشاره به برگزاري مراسم روز ارتش جمهوري 
اسالمي در جوار حرم مطهر امام خميني )ره( بنيانگذار 
جمهوري اسالمي ايران افزود: از همان ساعات اوليه 
صبح پنجش��نبه ۲۹ فروردين ۹۸ تا پايان مراس��م 
قطارها در ايستگاه شاهد-باقرشهر واقع در خط يك 
متروي تهران توقف نخواهند داشت. همچنين به دليل 
برگزاري مراس��م روز ارتش، در روزهاي چهارشنبه 
۲۸ و پنجش��نبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ايستگاه هاي 
شهرآفتاب و فرودگاه امام خميني )ره( پذيرش مسافر 
ندارد.  شهرونداني كه در روز پنجشنبه )۲۹ فروردين 
۱۳۹۸( قصد استفاده از ايستگاه شاهد-باقرشهر را 
دارند، مي توانند از ايستگاه متروي پااليشگاه استفاده 
كنند . گفتني است پس از پايان مراسم حركت قطارها 
و پذيرش مس��افر به صورت عادي و بر اساس برنامه 

زمان بندي حركت قطارها انجام خواهد شد.

همزمان با برگزاري مراسم روز ارتش 
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اما و اگرهاي حذف بودجه مقابله با گرد و غبار به نفع جبران خسارت سيل

تيغ دو لبه سيل براي محيط زيست خوزستان

كاهش 27 درصدي ازدواج در كشور

ريحانه جاويدي|
خوزس��تان كه تا پيش از اين نامش به گ��رد و غبار و 
ريزگردها گره خورده بود حاال نامش با سيل و تبعات 
آن بر س��ر زبان هاست. محيط زيست خوزستان آرام و 
قرار ندارد،  زماني آسمانش از پديده ريزگردها غبارآلود 
بود و آب شرب مردم آغشته به ذرات خاك ناشي از آن 
مي شد و حاال هم كه تاالب ها پرآب شده و منشا داخلي 
ريزگردها زير آب رفته، باز ه��م نگراني هاي تازه اي از 
شكل گيري كانون هاي تازه گرد و غبار ناشي از رسوبات 
به جا مانده از س��يل ميان مسئوالن سازمان حفاظت 
محيط زيست  كش��ور ش��كل گرفته و زمزمه هايي از 
حذف اعتبارات مقابله با گ��رد و غبار به عنوان يکی از 
گزينه های مدنظر براي جبران خسارات ناشی از سيل 
اخير به زيرساخت های اين استان به گوش مي رسد كه 
از نظر مسئوالن اين سازمان،  تصميم مناسبي نيست و 
بحران ريزگردها در خوزستان را با مشكالت جدي رو 
به رو مي كند اما كارشناسان محيط زيست اين نگراني را 
چندان هم موجه نمي دانند چرا كه معتقدند دست كم تا 
پايان سال 98،  خبري از بحران جدي ناشي از ريزگردها 
در خوزستان نيست و حذف بودجه مقابله با گرد و غبار 

به نفع جبران خسارات سيل، تصميم درستي است. 

   سيل،  منشا ريزگرد جديد
با فاصله گرفتن از روزهاي اوليه بروز س��يل در استان 
خوزس��تان،  برخ��ي مس��ئوالن س��ازمان حفاظت 
محيط زيست كشور معتقدند اگرچه اين اتفاق تا حدي 
از بحران هاي محيط زيست در اين استان كم كرده اما 
مي تواند س��بب بروز مش��كالت جدي از جمله ايجاد 
كانون هاي تازه ريزگرد باش��د. چندي پيش مدير کل 
دفتر آب و خاک س��ازمان حفاظت محيط زيست در 
گفت و گو با ايسنا نس��بت به ايجاد کانون های جديد 
گرد و غبار در خوزستان به علت ته نشين شدن گل های 
ناشی از سيل هش��دار جدی داد. علي مريدي درباره 
اين موضوع بيان كرد:  «يکی از خطرات بزرگ ناش��ی 
از س��يل های اخير ايجاد کانون های گرد و غبار است. 
رس��وباتی که همراه سيل آمده اس��ت در دشت های 
خوزس��تان ته نشين و با خشک ش��دن آب تبديل به 
منش��اء گرد و غبار در استان خوزس��تان خواهد شد. 
يکی از بحران های آتی که بايستی خودمان را آماده و از 
همين روزها برای آن برنامه ريزی کنيم، مقابله با گرد 
و غبارهای احتمالی اس��ت که در آينده نزديک و پس 

از فروکش س��يالب و خشک شدن زمين با آن مواجه 
خواهيم ش��د.« پس از اظهارنظر مريدي، روز گذشته 
دبير ستاد ملی مقابله با گرد و غبار هم از احتمال ايجاد 
کانون های جديد گرد و غبار در نتيجه سيل های اخير به 
ايسنا گفت. علي محمد طهماسبي عالوه بر اين موضوع 
از پيشنهادهايی مبنی بر جابجايی  در رديف های بودجه 
ابالغی دول��ت و حذف اعتبارات مقابله با گرد وغبار به 
عنوان  يکی از گزينه های مدنظر براي جبران خسارات 
ناشی از سيل اخير به زيرساخت های تامين خدمات و 
سرمايه های مردمی اس��تان خوزستان هم خبر داد و 
مخالفت خود را با حذف اعتبارات مقابله با گرد و غبار 
در بودجه سال 98 اعالم کرد. او درباره اين موضوع گفت:  
يکی از تبعات آشکار سيل و خشکسالی، پديده گرد و 
غبار اس��ت، گفت: بايد بر مديريت به هم پيوسته اين 
دو بحران که دو روی يک سکه هستند، توجه و تمرکز 
کافی صورت گيرد بنابراي��ن عدم تخصيص اعتبار به 
اقدامات مقابله ب��ا پديده گرد و غبار در س��ال ۱۳98 
می تواند زمينه س��از وقوع گرد و غبار در آينده نزديک 
و با شدت و گستردگی بيشتر در اقصی نقاط کشور از 

جمله خوزستان شود.
او ب��ا تاکيد بر اينکه س��يل های اخي��ر ميليون ها تن 
ذرات ريزدانه مستعد گرد و غبار را به دشت ها سرازير 
کرده اس��ت، افزود: در حوزه های آبخيز بزرگ با وقوع 
بارش های سيل آس��ا و کوتاه مدت، رس��وبات ريزدانه 
حاصل از فرس��ايش آبی باالدست، توسط مسيل ها و 
آبراهه های مناطق بيابانی به دش��ت های با شيب کم 
منتقل و به شدت توسط بادهای دارای سرعت و با تداوم 
باال جابجا می شود و خسارت جبران ناپذيری را به منابع 
زيستی و اقتصادی کشور وارد می کند، همين موضوع 
لزوم تداوم عمليات اصالحی و احيايی را در اين مناطق 

نشان می دهد.

    ح�ذف بودج�ه مقابله ب�ا ريزگردها به نفع 
سيل؛ منطقي است

نگراني مس��ئوالن س��ازمان حفاظت محيط زيست 
كشور از ايجاد كانون هاي تازه ريزگرد و ابراز مخالفت با 
حذف بودجه مقابله با گرد و غبار به نفع جبران خسارت 
س��يل در خوزستان،  در حالي اس��ت كه كارشناسان 
محيط زيست معتقدند حداقل تا پايان سال 98 خبري 
از ريزگردها نيس��ت. نادرجاللي،  كارش��ناس ارش��د 
آبخيزداري درب��اره اين موضوع به »تع��ادل« گفت:  

رسوبات ناشي از سيل اخير در شرايطي به منشا ريزگرد 
تبديل مي شوند كه شرايط به سمتي هدايت شود كه 
آستانه سرعت باد باال رود و كاهش بارندگي را داشته 

باشيم،  همچنين مسئله روي خاك حذف شود. 
او افزود:  منشا گرد و غبارهاي قبلي بسيار گسترده بود،  
در عراق و سوريه و همچنين در داخل ايران كانون هايي 
را داش��تيم كه منش��ا ريزگرد بود اما با توجه به اينكه 
بارندگي هاي اخير در كش��ور فراگير ب��ود،  حداقل در 
منشا داخلي، ريزگردها به شكل قبل فعال نخواهد بود 
و مي توان انتظار داش��ت كه گرد و غبار به پايين ترين 

حد برسد. 
جاللي درباره درس��ت يا نادرست بودن حذف بودجه 
ريزگردها براي جبران خسارت سيل گفت:  اگر تصميم 
به حذف رديف بودجه گرد و غبار گرفته شده و قرار است 
اين اعتبار به ساماندهي مناطق سيل زده اختصاص داده 
شود،  اين تصميم غيرمنطقي نيست. چرا كه منشا گرد 

و غبار گسترده قبلي در شرايطي است كه كمترين اثر 
را خواهد داشت و رسوبات فعلي هم در مقايسه با منشا 
قبلي خيلي گستردگي ندارد،  بنابراين حذف بودجه اين 

پديده به نفع سيل تصميم درستي است.
عالوه بر جاللي،  ضياالدين شعاعي، عضو هيات علمي 
پژوهشكده آبخيزداري و كه در زمان رياست معصومه 
ابتكار،  رييس مرك��ز ملي مقابله با گرد و غبار هم بوده 
است،  تبديل رس��وبات انباشته ناشي از سيل به منشا 
تازه اي از ريزگردها را يك احتمال مي داند. او درباره اين 
موضوع به »تعادل« گفت:  تجارب مختلف در خوزستان 
نشان مي دهد زماني كه بارش هاي خوبي در اين استان 
داشتيم، معضل گرد و غبار نداشتيم. معضل از زماني 
شروع شد كه خشكسالي هاي مستمر رخ داد. بر اساس 
اين تجربه اين احتمال كه كانون هاي تازه ريزگرد ايجاد 

شود،  نگران كننده نيست.
او افزود:  به طور كلي ب��ا توجه به اينكه بارش مطلوبي 

رخ داد،  اليه هاي زمين چس��بندگي كاف��ي را دارند. 
بنابراين حداقل در سال اول بعد از سيل منشا ريزگرد 
فعال نمي ش��ود. مگر اينكه دوباره بارندگي كم ش��ود 
و خشكس��الي رخ دهد. طبيعتا وقتي تاريخ منطقه را 
نگاه مي كنيم زماني كه بارش متوسط بود گرد و غبار 
وجود نداشت و پوشش گياهي پايداري نسبي داشت. 
در ش��رايط فعلي تاالب هاي استان همگي پر شده اند 
و مي توان نتيجه گرفت كه امسال با توجه به بارش ها 
مش��كل گرد و غبار نداريم و يا كمتر از سال 97 است. 
از طرف ديگر همواره عنوان مي شد كه بخش وسيعي 
از منش��ا ريزگردها در عراق و خارج از ايران است كه با 
توجه به بارندگي هايي كه در ع��راق رخ داده هم باز از 
طرف اين كشور هم ريزگردي به ايران وارد نمي شود 
و اگر فرضا عراق هم بارندگي نداشت،  باز حجم بارش 
داخلي به اندازه اي بود كه مشكلي از جهت گرد و غبار 

نداشته باشيم.

مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداش��ت ضمن اعالم علل مهم مرگ جوانان ايراني، در 
عين حال از تدوين س��ند راهبردي پيشگيري از مرگ 

زودرس جوانان در كشور خبر داد.
حام��د بركاتي گف��ت: ۲۰ درصد از جمعيت كش��ور را 
جوانان بين ۱8 تا ۲9 سال تشكيل مي دهند. بايد توجه 
كرد كه برنامه ريزي براي س��المت اي��ن جوانان بيش از 
ساير گروه هاي سني نيازمند همكاري همه كشور و ساير 
دستگاه ها است و حوزه جوانان تا نزديك به 8۰ درصد بين 
بخشي است.او افزود: بايد براي جوانان محيط هاي ايمني 
در عرصه اجتماعي ايجاد كنيم. رفتارهايي كه منجر به 
آسيب هاي جسمي و رواني و خشونت مي شوند، ممكن 
است در اين سن بروز بيشتري داشته باشند. همچنين 
در حوزه رفتار جنسي پرخطر بيشترين گروه هاي آسيب 
پذير، جوانان هستند. در عين حال تحرك فيزيكي ناكافي، 
مص��رف الكل و... بيش از همه س��المت جوانان را تحت 
تاثير قرار مي ده��د. بركاتي با بيان اينكه اداره جوانان در 
دفتر جمعيت وزارت بهداشت شكل گرفته و رويكردها 
و بسته هاي جديد در اين حوزه از سال ٩٢ اجرايي شده 
اس��ت، افزود: بايد توجه كرد كه جوانان مي توانند اميد و 
بالندگي كش��ور را رقم زنند. اگر جوانان احساس امنيت 
كنند، اين احساس به ساير جامعه نيز منتقل خواهد شد.

   افزايش سن اميد به زندگي در كشور
 در دهه آينده

وي ادامه داد: باتوجه به وظيفه ذاتي وزارت بهداشت كه 
سالمت جامعه را به عهده دارد، بايد توجه كرد كه اميد 

به زندگي در كشور در دهه آينده به نزديك به ٨٠ سال 
خواهد رسيد. البته بطور حتم مداخالت در حوزه مادران 
باردار و كودكان در افزايش اميد به زندگي كمك كرده 
است. در عين حال به اين نتيجه رسيديم كه براي رسيدن 
به اين ميزان از اميد زندگي در دهه آينده، مهم ترين محل 
مداخله و بيش��ترين تاثيرگذاري، توجه و پيشگيري از 

مرگ جوانان است.

   علل مهم مرگ جوانان ايراني
بركاتي با اشاره به علل مرگ جوانان ايراني گفت: حوادث 
ترافيكي در راس علل مرگ جوانان قرار دارد و ٣٠ درصد 
علل مرگ را تشكيل مي دهند. خودكشي با ۶.۵ درصد، 
خشونت ۵.9 درصد، برخورد با اجسام پرتابي ۵.۶ درصد 
و در نهايت س��كته قلبي و مغزي و س��وء مصرف مواد 
مهم ترين علل مرگ جوانان در كشور محسوب مي شوند.

بركاتي همچنين از تدوين سند راهبردي جوانان براي 
پيش��گيري از مرگ زودرس جوانان خب��ر داد و گفت: 
پيشگيري از مرگ زودرس جوانان صورت گرفته است و 
اين سند در كل كشور توسعه پيدا كرده است. بر همين 
اس��اس تاكنون ٢٠٠ هزار جوان در دانشگاه و پادگان، 
حوزه هاي علميه در زمينه ح��وادث ترافيكي آموزش 
ديده اند. در عين حال آموزش هاي خودمراقبتي را هم 
به آنها ارايه مي دهيم. بركاتي با بيان اينكه تا قبل از سال 
9۲ برنامه مدوني براي خدمت  رساني به جوانان وجود 
نداش��ت، اما بعد از سال 9۲ و آغاز طرح تحول سالمت، 
بس��ته خدمت در همه مراكز خدمات جامع سالمت و 
 پايگاه ها و خانه هاي بهداشت طراحي و تدوين شد كه 

در حال حاضر در دو سطح پزش��ك و غيرپزشك ارايه 
مي ش��ود، گفت: در حوزه مواد افيوني، الكل و س��يگار 
نيز آموزش هايي در بس��ته هاي خودمراقبتي جوانان 
مورد توجه ق��رار گرفته كه به ص��ورت چهره به چهره 

ارايه مي شود.

    سن ازدواج دختران و پسران ايراني
مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت با بيان اينكه جوانان نسبت به دهه هاي قبل، 
ديرتر ازدواج مي كنند، ادامه داد: س��ن  ازدواج دختران 
از ۲۱ س��ال به حدود ۲۴ سال و س��ن ازدواج پسران از 
۲۴ سال به باالي ۲7 سال رسيده است. همچنين طبق 
پژوهشي كه انجام داديم و از جوانان  پرسيديم چند فرزند 
مي خواهند، متوسط كشوري ۲.۶ فرزند بود؛ اين يعني 

جوانان تصميم دارند ۲ فرزند يا بيشتر داشته باشند.
بركاتي اظه��ار كرد: فاصله ازدواج ب��ا فرزندآوري بطور 
متوسط نزديك به پنج سال است. اين درحالي است كه 
بهترين سن بارداري بين ۲۰ تا ۳۵ سال است. البته اگر 
بارداري زير ۲۰ يا باالي ۳۵ سال اتفاق افتد، بسته هاي 
مراقبت  ويژه وجود دارد.  وي با بيان اينكه در حال حاضر 
حدود ۱7 درصد زايمان هاي كش��ور در سن باالي ۳۵ 
سال اتفاق مي افتد، افزود: اين عدد در ۱۰ سال قبل حدود 
هفت درصد بوده است.  اكنون حدود ۱۳ ميليون جوان 
در شرف ازدواج داريم و اگر ۱۰ درصد اين جوانان ازدواج 
كنند،  TFR  يا ضريب جايگزيني جمعيت كشور افزايش 

پيدا مي كند.  در حال حاضر اين شاخص ۲.۵ است.
بركاتي تاكيد كرد: از سال 9۵ به بعد ميزان تولدهايمان 

در كشور ساالنه ۴۰ هزار مورد كمتر شده است. همچنين 
در سال 89 نزديك به 89۰ هزار ازدواج داشتيم كه اين 
عدد در س��ال 9۶ به ۶8۰ هزار ازدواج و در حال حاضر با 
۲7 درصد كاهش به ۶۵۰ هزار ازدواج رسيده است. حال 
چالش دهه ش��صتي هايمان اين است كه دارند از سن 
باروري مي گذرند. به عنوان مثال دختران متولد ۶۰ در 
آستانه ۳8 و ۴۰ س��الگي هستند و اگر شرايط مناسب 
براي ازدواج شان ايجاد نشود، از چرخه فرزندآوري خارج 
مي ش��وند. بايد توجه كرد كه معضل اصل��ي ازدواج در 
كشور، مسائل فرهنگي است و اميدواريم اين مشكل با 
كمك رسانه تقليل پيدا كند. بعد از اين موارد، درآمد و 

 مسائل اقتصادي نيز نقش دارند. 
وي با بيان اينكه مسائل فرهنگي در پديده طالق هم نقش 
دارند، گفت: اگر نسبت ازدواج به طالق در كشور را در نظر 
بگيريم زير ۳ به يك است و اين نسبت در تهران ۳ به يك 
و در شمال تهران ۲ به يك است. بنابراين مسائل فرهنگي 
در اين بين مطرح اس��ت. بايد توج��ه كرد كه ۵۰ درصد 
طالق ها در پنج س��ال اول بعد از ازدواج و ۱۱ درصدشان 
در سال اول اتفاق مي افتد. اقدامي را به صورت بين بخشي 
درباره مهارت آموزي براي ازدواج س��الم آغاز كرديم و به 
دختران و پس��راني كه عمدتا دانشجو يا طلبه هستند، 
آموزش هايي را ارايه مي كنيم. در عين حال آموزش هايي را 
در زمينه همسرگزيني مناسب و پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماعي ارايه كرديم كه طي چهار س��ال گذشته به دو 
ميليون جوان اين آموزش ها ارايه شده است. همچنين 
درباره رفتارهاي مخاطره آميز مداخالتي را انجام داده و تا 
پايان سال 9۶ حدود ۳۰۰ هزار سفير سالمت دانشجويي 

آموزش داديم كه در شبكه هاي بهداشت و مراكز جامع 
سالمت از ظرفيت آنها استفاده مي كنيم. بركاتي در ادامه 
گفت: يكي ديگر از معضالت جوانان مس��ائل مربوط به 
ناباروري است. در آغاز طرح تحول سالمت فقط در چند 
ش��هر بزرگ  كش��ور مراكز ناباروري دولتي داشتيم كه 
خدمات اين مراكز بسيار گران و دسترسي به آنها محدود 
بود. با شروع طرح تحول س��المت و ابالغ سياست هاي 
 كالن جمعيتي، در حال حاضر 8۴ مركز ناباروري در كشور 
داريم. در گذشته حدود ۱۲ مركز داشتيم و همه اين مراكز 

اصالح و  استاندارد شدند. 

 85 درصد حمايت مالي
از درمان هاي ناباروري

وي افزود: از زوج هايي كه در س��يكل ارايه خدمت براي 
درمان ناباروري به مراكز دولت��ي مراجعه كنند، تا 8۵ 
درصد حمايت مالي  مي شود. همچنين بسته خدمت پايه 
ناباروري و غربالگري آن را نيز در شش استان به صورت 
آزمايشي ارايه مي دهيم. باور ما اين است كه از ۵۰  درصد 
ناباروري ها مي توان به موقع پيش��گيري كرد.  مديركل 
دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
به چهار علت ناباروري كه قابل پيشگيري هستند اشاره 
و اظهار كرد: اولين عامل سن و ناباروري است. بر اساس 
بررسي مقطعي كه يك بار انجام ش��د، ميزان ناباروري 
در كش��ور حدود ۲۰ درصد بود. در عين حال بررس��ي 
جامعي را در اين زمينه در ۱۲۳ شهرستان آغاز كرديم 
كه تا انتهاي امسال بر اساس آن عدد ناباروري و عوامل 

آن را احصا مي كنيم.

  Wed. Apr 17.   چهار شنبه   28 فروردين 1398   11 شعبان 1440  سال پنجم    شماره   1357  2019 

مشكل كارت هوشمند ملي 
حل مي شود

معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال با اشاره 
به اينكه مشكل صدور كارت هاي هوشمند ملي از 
سوي چاپخانه دولتي در حال برطرف شدن است، 
گفت: كارت هاي هوش��مند درحال تراشه گذاري 

هستند.
س��يف اهلل ابوترابي اظهار كرد: ص��دور كارت هاي 
هوش��مند ملي بعد از تحريم هاي صورت گرفته با 
مشكل مواجه شده بود و تصميم گرفته شد از توان و 
دانش متخصصين داخلي استفاده شود. او گفت: بر 
اساس صحبت هايي كه با چاپخانه داشتيم مشكل 
صدور كارت هاي هوش��مند ملي در حال برطرف 
شدن اس��ت و اين كارت ها در مرحله تراشه گذاري 
هستند.معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال 
تاكيد كرد: در حال حاضر ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تا 
۵ ميليون نفر از افرادي كه سال گذشته ثبت نام و 
اقدامات اوليه براي دريافت كارت هوشمند ملي را در 
دفاتر پيشخوان دولت انجام داده اند در انتظار صدور 
كارت هاي هوشمند خود هستند كه با تمام شدن 
مرحله صدور كارت ها، به مرور متقاضيان كارت هاي 
خود را دريافت خواهند كرد. ابوترابي گفت: صدور و 
ارايه كارت هاي هوشمند به ظرفيت چاپخانه بستگي 

دارد كه بايد اين رقم از سوي آنها اعالم شود.

 آمار چاقي و الغري
جوانان ايراني

رييس گروه س��المت جوانان، نوجوانان و مدارس 
وزارت بهداشت ضمن ارايه آماري از وضعيت سالمت 
جوانان در كش��ور و با اش��اره به آمار ۱.۵ درصدي 
افسردگي در جوانان، بر لزوم حمايت سياست گذاران 
از برنامه هاي تدوين شده در جهت سالمت جوانان از 
جمله كاهش مرگ و مير به دليل حوادث ترافيكي 

تاكيد كرد.
گاليل اردالن اف��زود: برمبناي ارزيابي هاي صورت 
گرفت��ه روي ۲۰۰ هزار جوان؛ هش��ت درصد آنها 
ش��اخص توده بدني كمتر از ۱8 درصد داش��تند 
كه الغر بودند، ۱8 درصد ش��اخص توده بدني بين 
۲۵ تا ۲9.9 داشتند كه اضافه وزن داشتند و 7.۰7 
ش��اخص توده بدني باالتر از ۳۰ درصد داشتند كه 
چاق محسوب مي شوند. او افزود: ۴7 درصد جوانان 
فعاليت فيزيك��ي كمتر از ۱.۵ س��اعت دارند و ۳۲ 
درصد فعاليت فيزيكي ۱.۵ ساعت يا بيشتر دارند. 
بنابراين يكي از اقدامات م��ا بايد در جهت افزايش 
اين ساعات فعاليت و تحرك فيزيكي جوانان باشد. 
اردالن در ادامه با استناد به مطالعات صورت گرفته، 
در خصوص اختالالت رواني در جوانان گفت: حدود 
۱.۵ درصد جوانان افس��ردگي، ۰.۵ درصد اختالل 
دو قطب��ي، ۰.7 درصد ص��رع و ۰.7 درصد اقدام به 
پرخاش��گري دارند كه به روانش��ناس ارجاع داده 
ش��ده اند. همچنين چهار درصد از جوانان حداقل 
يكي از انواع تنباك��و، ۰.7 درصد تركيبات افيوني، 
۲درصد قرص آرامبخش و ۳ درصد اقدام به مصرف 

نوشيدني هاي الكلي كرده اند. 

دريافت نيازهاي دارويي 
سيل زدگان با پيامك

مديركل اداره امور فرآورده هاي طبيعي، سنتي و 
مكمل هاي سازمان غذا و دارو از ارسال پمادهاي 
ضد گزيدگي و دوركننده حشرات به اهواز خبر 
داد.مهناز خانوي با اشاره به تمهيدات سازمان غذا 
و دارو براي تامين ش��يرهاي رژيمي و متابوليك 
براي كودكان مبت��ال به آلرژي در مناطق درگير 
سيل در كشور، گفت: در زمينه شيرهاي رژيمي 
و متابوليك پيش از آغاز سيل يك ذخيره نوروزي 
پيش بيني و ب��راي معاونت هاي غ��ذا و دارويي 
دانشگاه هاي علوم پزش��كي ارسال كرده بوديم 
كه خوشبختانه اين ذخيره تاكنون پاسخگوي 

نيازهاي بيماران بود.
خان��وي درباره تامين مكمل هاي��ي چون قطره 
آهن و... براي كودكان تازه متولد شده در مناطق 
سيل زده، گفت: يكي از اقداماتي كه با معاونت غذا 
و داروي اهواز و ش��بكه بهداشت پل دختر انجام 
مي دهيم، اين است كه فهرس��ت دارويي مورد 
نيازش��ان را به صورت اس ام اس��ي يا واتس آپي 
براي ما مي فرستند و ما از طرف داروخانه ۱۳ آبان 

فهرست را برايشان ارسال كرديم. 

سهميه براي داوطلبان سيل زده 
كارشناسي ارشد منتفي شد 

وزي��ر علوم، تحقيقات و فن��اوري گفت: با وجود 
تعويق زمان آزمون كارشناس��ي ارش��د، ديگر 
س��هميه اي به داوطلبان مناطق سيل زده تعلق 

نمي گيرد.
منصور غالمي با اش��اره به اينكه در نظر گرفتن 
س��هميه براي داوطلبان مناطق سيل زده ديگر 
منتفي است، به ايلنا گفت: براي كمك به داوطلبان 
آزمون كارشناسي ارشد مناطق سيل زده در ابتدا 
قرار بود كه سهميه اي در نظر گرفته شود تا ديگر 
آزمون را به تعوي��ق نياندازيم، اما بعد تصميم بر 
تعويق برگزاري زمان آزمون كارشناس��ي ارشد 
گرفته شد، از اين رو سهميه اي هم ديگر در نظر 

گرفته نمي شود. 
غالمي با اش��اره ب��ه عدم تغيير زم��ان برگزاري 
كنكور سراس��ري 98 گفت: پروسه كنكور و به 
دست آوردن نتايج به اين شكل نيست كه ما امروز 
كنكور را برگزار  كنيم و فردا نتايج اعالم  شود، بلكه 
برگزاري و رس��يدن به نتايج آزمون يك پروسه 
طوالني دارد. ضمن اينكه همكاران ما در پشت 
صحنه آزمون مسووليت ها و كارهاي زيادي دارند 
كه بايد انجام دهد و اگر زمان كنكور سراسري به 
تعويق بيافتد، وقتي براي رس��يدگي به كارها و 

برنامه هاي آزمون نخواهند داشت.

روش اشتباه محاسبه حقوق فرهنگيان با اجراي رتبه بنديطرح جديد مجلسي ها و نگراني از ازدواج هاي زير ۲۰ ساله ها
درحالي كه مجلس شوراي اسالمي در موادي از طرح 
»جمعيت و تعال��ي خانواده« براي تش��ويق دختران 
و پس��ران به ازدواج در س��نين كمتر از ۲۰ و ۲۴ سال 
»تس��هيالتي« را م��ورد پيش بيني قرار داده اس��ت، 
دس��تيار حقوق ش��هروندي معاونت زنان و خانواده 
رياست جمهوري معتقد اس��ت كه هر چند ماهيت و 
اهداف اين طرح حمايت از »كودك همسري« نيست 
و هدفش تس��هيل امر ازدواج و حصول رشد جمعيت 
اس��ت، اما اين مقرره داراي اش��كاالتي است. تعيين 
حداكثر سن ۲۰ و ۲۴ سال براي ارايه تسهيالت، ممكن 
است عماًل در مواردي منجر به فرهنگ سازي ازدواج زود 
هنگام در مراحل كودكي شود. شهناز سجادي در مورد 
طرح »جمعيت و تعالي خانواده« بيان كرد: اين طرح 
در دوره نهم مجلس شوراي اسالمي با هدف تشويق به 
ازدواج و رشد جمعيت مطرح شد، اما عمر مجلس نهم 
ياري نكرد و در اين دوره مجدداً اين طرح در كميسيون 
فرهنگي مطرح شده است. بنابر اظهارات سجادي مواد 
مورد بحث از ط��رح »جمعيت و تعالي خانواده«، از دو 
جهت »تشويق جوانان به ازدواج« و »تعيين حداكثر 
سن مش��مول تشويق« قابل بررس��ي است به طوري 
كه از نظر تشويق به ازدواج، اقدامي ضروري و مناسب 
ولي ناكافي است، اما تعيين حداكثر سن ۲۰ و ۲۴ سال 
براي ارايه تسهيالت، ممكن اس��ت عماًل در مواردي 

منجر به فرهنگ س��ازي ازدواج زود هنگام در مراحل 
كودكي شود. چه بسا پدراني كه به دليل شرايط اعتياد 
و فقر براي گرفتن اين تس��هيالت ب��ه ازدواج اجباري 
زودهنگام فرزندان خود وسوس��ه شوند. همچنين به 
لحاظ اختيارات واليت بر فرزندان تا ۱8 سالگي، جهت 
دريافت اين تس��هيالت مالي به نام فرزند، به كام خود 
بهره مند شوند. دستيار حقوق شهروندي معاونت زنان 
و خانواده رياست جمهوري به ايسنا گفت: در اين صورت 
احتمال دارد در آينده هم به تعداد »كودك همسران« 
افزوده شود و هم تس��هيالت به كام ولي قهري نااليق 
شود. از سوي ديگر همچنين اين مقرره برخالف اصل 
عدالت اجتماعي است، زيرا بسياري از جوانان باالي ۲۰ 
و ۲۴ سال از دايره و شمول اين تسهيالت خارج هستند.

او با بيان اينكه در حال حاضر مش��كالت معيش��تي، 
اشتغال و مسكن موجود در جامعه، مانع ازدواج جوانان 
شده است، تاكيد كرد: اگر براي جوانان تسهيالتي در امر 
مسكن و اشتغال توسط دولت و نهادها اتفاق بيفتد و از 
طرف ديگر خانواده هاي دختران نسبت به حواشي غير 
ضروري ازدواج سخت گيري نكنند، خانواده پسران براي 
امر ازدواج حتي االمكان حمايت مالي كنند و دختران 
و پسران نيز از شروع س��اده و محدود در اوايل زندگي 
مشترك نهراسند، مش��كالت ازدواج جوانان كاهش 
مي يابد و اقبال و تمايل جوانان به خصوص پسران در 

امر ضروري ازدواج بيشتر خواهد شد. دستيار حقوق 
شهروندي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري يكي 
از موانع اصلي ازدواج جوانان را مشكالت »مالي« دانست 
و گفت: اصواًل براي جمعيت افزايي، اصل تس��هيالت 
و تشويق هاي مالي بسيار موثر است، در همين راستا 
به نظر مي رسد اگر دولت موظف شود بطور مشخص 
موانع ازدواج را برطرف و تس��هيالت و تش��ويق هايي 
مانن��د افزايش ياران��ه براي هري��ك از زوجين، ايجاد 
س��كونت گاه هاي موقت متاهالن با تكليف مشاركت 
و همكاري بنياد مستضعفان و س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام، براي حداقل سه الي چهار سال اول زندگي 
زوجين در امر ازدواج جوانان در نظر گيرد، بسياري از 

مسائل جوانان برطرف خواهد شد.
به گفته سجادي، براي رشد جمعيت به عنوان استراتژي 
نظام جمهوري اسالمي، نياز اس��ت كه همه نهادها و 
دستگاه ها همكاري كنند، همچنين در امر تولد فرزند 
نيز تامين اجتماعي از بدو تولد تا پايان تحصيالت نقش 
موثري دارد.دستيار حقوق شهروندي معاونت زنان و 
خانواده رياست جمهوري معتقد است، بنابراين اين طرح 
زماني در رويكرد جمعيت افزايي توفيق خواهد يافت كه 
بدون در نظر گرفتن سن، از اصل ازدواج و فرزندآوري 
»همه« جوانان با مكانيزم ه��اي »تامين اجتماعي« 

حمايت به عمل  آيد.

معاون توسعه مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به اينكه رتبه بندي موضوعي است كه 
اگرچه منجر به افزايش حقوق خواهد ش��د ولي هدف 
 اصل��ي آن افزايش حقوق نيس��ت اظهار ك��رد: برخي

۲ هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته ش��ده براي 
طرح رتبه بندي را تقسيم بر تعداد فرهنگيان مي كنند 
كه يك كار غيركارشناس��ي بوده و اذهان را مش��وش 
مي كنند. علي الهي��ار تركمن درباره س��رانجام طرح 
رتبه بندي معلم��ان اظهار كرد: منتظ��ر رفتن اليحه 
رتبه بن��دي از دولت به مجلس هس��تيم. او افزود: متن 
پيش نويس��ي كه وزارتخانه آماده كرده بود يك بار در 
كميسيون اجتماعي دولت مطرح و به تصويب رسيد، اما 
در صحن علني دولت ابهاماتي به آن وارد شد و مجدداً 
آن را به كميسيون اجتماعي عودت دادند. معاون توسعه 
مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه م��ا ابهامات را برطرف كرديم و منتظر هس��تيم 
مجدداً در صحن علني دولت مطرح ش��ود گفت: وزير 
آموزش و پرورش پيگير اين موضوع است تا بتواند مصوبه 
رتبه بندي را هر چه سريع تر از دولت بگيرد. الهيار تركمن 
افزود: اگر اليحه دولت به مجلس رفته و در آنجا به تصويب 
برسد، هر زمان كه مش��خص كنند قانون براي ما الزم 
االجراست و تمهيدات اجراي آن را پيش بيني مي كنيم. 
الهيار تركمن با اشاره به اينكه رتبه بندي موضوعي است 

كه اگرچه منجر به افزايش حقوق خواهد شد ولي هدف 
اصلي آن افزايش حقوق نيس��ت اظه��ار كرد: برخي ۲ 
هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده براي طرح 
رتبه بندي را تقسيم بر تعداد فرهنگيان مي كنند كه يك 
كار غيركارشناس��ي بوده و اذهان را مشوش مي كنند. 
وي ادام��ه داد: رتبه بندي يك مبن��اي علمي براي باال 
بردن سطح كيفي تدريس و يادگيري دارد و براي ايجاد 
انگيزه خود كنترلي در معلمان الزم است. معاون توسعه 
مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش افزود: 
معلم بايد با تالش خود امتيازاتي كسب كرده و به سطوح 
باالتري در رتبه علمي و مالي دست يابد. الهيار تركمن 
ادامه داد: بايد كمك كنيم كه اجراي درست رتبه بندي 
معلمان يك بار براي هميشه اتفاق بيافتد و فرهنگيان از 
عوايد آن بهره مند شوند. او همچنين درباره كمك سرانه 
مدارس ش��بانه روزي اظهار كرد: سال 97 سال بسيار 
خوبي براي مدارس شبانه روزي بود ما اعتبارات خوبي 
از س��ازمان هدفمندي يارانه ها گرفتيم و از محل منابع 
آموزش و پرورش نيز اعتبارات خوبي به استان ها ابالغ 
شد. وي ادامه داد: دفتر مناطق محروم رياست جمهوري 
با همكاري وزارت رفاه چند مرحله سبدهاي كااليي در 
مدارس ش��بانه روزي توزيع كردند و ما كمترين سطح 
مشكالت را در اين مدارس داش��تيم كه اميدواريم در 

سال 98 نيز اين رويه ادامه يابد.
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پارلمان شهري پايتخت به ثبت نام برخي از بزرگان ادب و هنر در معابر راي مثبت داد

پاسخ هاشمي به انتقاد حناچي

دليل كاهش 10 درصدي سفرهاي نوروزي ايراني ها 

نام مشاهير ملي بر تارك خيابان هاي تهران

   شهردار تهران: رابطه شهرداري با شوراي شهر تعريف شده نيست       رييس شوراي شهر: ماده ۸۳ قانون شوراها تكليف را روشن كرده است

گروه راه و شهرسازي| 
شوراي ش��هر تهران در نشست علني ديروز خود به تغيير 
اسم تعدادي از خيابان ها به نام جمعي از مشاهير ملي راي 
مثبت داد. محمدرضا ش��جريان، عزت اهلل انتظامي، فروغ 
فرخزاد، سيمين بهبهاني، حسين منزوي، داوود رشيدي و 
علي نصيريان تعدادي از نامگذاري هاي مورد تاييد شوراي 
شهر تهران است. راي شوراي شهر تهران به ثبت نام بزرگان 
عرصه فرهنگ و هنر ب��ر تارك كوچه ها و خيابان هاي اين 
شهر از اين جهت اهميت دارد و قابل توجه است كه برخي 
از اين چهره ها يا آثار آنها در برخي رس��انه ها مانند راديو و 
تلويزيون سانسور مي شود، اما به نظر مي رسد،  كه اعضاي 
پارلمان شهري پايتخت با گذر از اين مرحله تالش دارد تا 
گامي در جهت معرفي مشاهير ادب و هنر بر دارد.بر اساس 
اين گزارش، اعضاي شوراي شهر تهران تصميم گرفتند كه 
خيابان »سپند« در منطقه يك به نام »عزت اهلل انتظامي«، 
بلوار فالمك جنوبي و شمالي در منطقه ۲ به نام »محمدرضا 
شجريان«، خيابان كوكب در منطقه ۲ به نام »غالمحسين 
اميرخاني« )خوش��نويس(، خيابان نيلوفر در منطقه ۲ به 
نام »علي نصيريان«، خيابان معارف به نام »داود رشيدي« 
و ۲۴ متري س��عادت آباد به نام »محمد علي كش��اورز« 

نامگذاري شود.

    از سايه تا سيمين
همچنين در نشست علني ديروز شوراي شهر تهران مصوب 
شد كه نام ۱۲ كوچه به نام ۱۲ شاعر و اصحاب هنر نامگذاري 
شود. بنا به توضيحات محمدجواد حق شناس- عضو شوراي 
شهر تهران- به پيش��نهاد انجمن شاعران- كه در خيابان 
شهيد كالهدوز قرار دارد - مقرر شد كه ۱۲ كوچه در اطراف 
خانه شاعران به نام شعراي بنام ايران زمين نامگذاري شود.

بر همين اساس پيشنهاد داده شد كه خيابان بيستون به نام 
»محمود شاهرخي«، خيابان كاوه شرقي به نام »حسين 
منزوي«، خيابان ارغوان به نام »امير هوشنگ ابتهاج«، كوچه 
۱۸۶ غربي به نام »شهيد مجيد احدي«، يك ميدان بي نام 
به نام »افق«، يك ميدان بي نام ديگر در منطقه ۶ در شهرك 
والفجر به نام »علي حاتمي«، پل بي نام حد فاصل تقاطع 
خيابان حافظ و خيابان آيت اهلل طالقاني به نام »حافظ« و پل 
بي نام در تقاطع خيابان جمهوري و حافظ به نام »چهارسو«، 
بن بست منصور به نام »يحيي مافي«، كوچه رهبري به نام 
»سيمين دانش��ور« و كوچه دوازدهم به نام »علي معلم« 
نامگذاري شود.افزون بر اينها، نامگذاري خيابان ۱۰ متري 
دوم در محله مسعوديه در منطقه ۱۵ به نام »شهيد ابراهيم 
صفا«، كوچه ۵۰ در محله تختي به نام »شهيد بايرامعلي 
اسكندري« و بن بست سي و هشتم در محله تهرانسر به نام 
سردار شهيد رضا صداقت پيشنهاد شد.گفتني است كه 
شوراي شهر تهران با اكثريت آرا به تغيير نام اين خيابان ها به 
جز دو مورد رأي مثبت داد. بر اين اساس مقرر شد تغيير نام 
پل هايي به چارسو و حافظ براي بررسي بيشتر به كميسيون 
تخصصي برگشت داده شود.البته در ادامه اين جلسه اعضاي 
شوراي ش��هر تهران با نامگذاري خيابان هايي به نام فروغ 

فرخزاد، اخوان ثالث، بيژن ترقي و… موافقت كردند و قرار 
شد خيابان دوم در خيابان شهيد نعمتي در محدوده شهيد 
كالهدوز در منطقه ۳ به نام »منوچهر آتش��ي« نامگذاري 
شود.همچنين ۱۱ خيابان كوچه ديگر در خيابان شهيد 
نعمتي در محدوده شهيد كالهدوز به نام شعراي ديگر تغيير 
يافت كه بر اين اساس خيابان دوم به نام »عمران صالحي«، 
خيابان چهارم به نام »محمد قهرماني«، خيابان پنجم به نام 
»بيژن ترقي«، خيابان ششم به نام »اسماعيل شاهرودي« 
نامگذاري شد.در همين آدرس خيابان هفتم به نام »پروين 
دولت آبادي«، خيابان هشتم به نام »اخوان ثالث«، خيابان 
نهم به نام »سيمين بهبهاني«، خيابان يازدهم به نام »فروغ 
فرخزاد«، خيابان دوازدهم به نام »فريدون مشيري«، خيابان 
شانزدهم به نام »محمدعلي سپانلو« و خيابان هجدهم به نام 

»سيدكريم اميري فيروزكوهي« نامگذاري شد.

    تمركز نام بزرگان در شمال شهر نباشد
در همين حال، زهرا ن ژاد بهرام عضو هيات رييسه شوراي شهر 
تهران گفت: بزرگان متعلق به تمام شهر و كشورند و نبايد 
نامشان در مناطق شمال شهر تهران متمركز شود.نژادبهرام 
در خصوص طرح تغيير نام خيابان ها با تشكر از اقدام شايسته 
بزرگداشت استادان و بزرگان شهر نظير استاد محمدرضا 
ش��جريان، فروغ فرخزاد، ع��زت اهلل انتظامي، محمدعلي 
كشاورز و... گاليه خود را نسبت به تغيير هويت شهر مطرح 
كرد و گفت: هويت يك منطقه و محله و ساختار يك خيابان 
و كوچه در طول ساليان سال به وجود آمده؛ اگر قرار باشد يك 
خيابان جديد، كوچه و گذر و معبر جديد را نامگذاري كنيم 
اين روش نامگذاري صحيح اس��ت اما اينكه با هويت محله 
بازي كنيم قابل درك نيست.عضو هيات رييسه شوراي شهر 
تهران گفت: به نظر در اين تغيير نام، تنها از شهرداران مناطق، 
نظرسنجي به عمل آمده؛ همه ما مي دانيم خانواده هاي برخي 
از اين بزرگان تمايل نداشتند نام عزيزانشان بر در و ديوار شهر 
باش��د و واقعا به ما لطف كردند كه اجازه دادند؛ مشكلي كه 
اين شكل نامگذاريها دارند، گاليه مردم محالت است؛ آنها 
مي گويند هيچكس نظر ما را راجع به تغيير نام محله مان 
نپرسيد.نكته ديگري كه نژادبهرام به آن اشاره كرد، مشكل 
تمركز تغيير نام ها در مناطق شمالي تهران اعم از ۱، ۲ و ۳ 
بود؛ او گفت: اين استادان متعلق به تمام شهر و تمام كشورند 

و نبايد نامشان در مناطق شمال شهر تهران متمركز شود.

    تعيين شاخص  براي تشخيص باغات پايتخت
زهرا نژادبهرام همچنين در بخش ديگري از نشست علني 
ديروز شوراي شهر تهران، از اعضاي اين شورا درخواست كرد، 
در خصوص تشخيص باغات در پايتخت به رويه مشخصي 
برسند و تنها عكس هاي هوايي مالك نباشد.بر اساس اين 
گزارش، اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه امروز به بررسي 
چند پالك ثبتي و تشخيص باغ بودن و نبودن آنها پرداختند. 
در جريان بررسي يكي از اين پالك هاي ثبتي كه بر اساس 
سند فضاي سبز آن باغچه دانسته شده بود، اعضا به موضوع 
عدم ضابطه مشخص در خصوص تشخيص باغات اشاره 

كردند.نژادبهرام با بيان اينكه در كميسيون ماده 7 در موضوع 
برخي پرونده ها به جمع بندي مشتركي نمي رسيم گفت: بر 
اساس عكس هاي هوايي ما تجمعي از درختان را مي بينيم 
اما تاريخ اين عكس ها مش��خص نيست و گاهي مربوط به 
دهه هاي قبل مي شود و در حال حاضر نشاني از اين درختان 
وجود ندارد.وي تاكيد كرد: ما بايد به جمع بندي مشخصي 
براي تشخيص باغات برسيم. بر اساس سند اين باغ اعالم شده 
يك عمارت و باغچه، در جلسه پيشين شورا پرونده مشابهي 
داشتيم كه اعضا به آن راي مثبت دادند بنابراين اين زمين 
يك باب خانه و يك باغچه است و باغ محسوب نمي شود.وي 
تاكيد كرد: بايد رويه مشخصي در خصوص تعيين باغات 
مشخص شده و عكس ها با تاريخ به نمايش گذاشته شود.

خليل آبادي عضو ديگر شوراي شهر تهران گفت: همه در 
قديم يك خانه داشتند و يك باغچه و داشتن باغچه دليلي 
بر باغ بودن آن زمين نيست.حس��ن رس��ولي، عضو ديگر 
شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه آراي كميسيون ماده 
7 مرز باريكي بين حقوق مردم و شهر است، گفت: بايد در 
خصوص پالك هاي ثبتي به مشخصات سند توجه شود و به 
خاطر مسائل حاشيه اي حقوق مالكان از بين نرود. اين خانه 
۳۵ اصله درخت داشته و بايد حد نصاب داشتن درختان باغ 
نيز روشن شود.ساالري در دفاع از راي كميسيون كه اين 
ملك را باغ تشخيص داده بود، گفت: اين ملك ۳۵ درخت 
دارد و ۲۱۵ مترمربع بنا كه در بخش بنا حقوق مكتس��به 
مالك حفظ مي شود و ش��امل قانون باغ نمي شود و براي 

حفظ درختان محوطه اين زمين را باغ تشخيص داديم كه 
در نهايت اعضا راي به باغ بودن اين زمين دادند.همچنين 
در اين جلسه پالك ثبتي كه كميسيون ماده 7 آن را زميني 
زراعي تشخيص داده بود مورد بررسي قرار گرفت كه بهاره 
آروين در جريان بررسي اين پالك ثبتي تاكيد كرد: شورا 
نمي تواند در خصوص زمين هاي زراعي تصميم گيري كند 
و اعتراض اين پرونده به زراعي تشخيص دادن است.رسولي 
در ادامه جلسه گفت: از اعضاي شورا خواهش مي كنم در 
راي هاي خود تحت تاثير مسائلي غير از حق و عدالت قرار 
نگيريد و همانطور كه عضو ديگر شورا گفتند تصميم گيري 

در خصوص زمين هاي زراعي در اختيار شورا نيست.

    پرونده شهرداري در تعزيرات 
محس��ن هاشمي، رييس شوراي ش��هر تهران در حاشيه 
جلسه علني ديروز اين شورا در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به پرسشي در خصوص زمان اجراي افزايش قيمت بليت 
مترو، اتوبوس و كرايه تاكسي ها گفت: بر اساس بخشنامه 
حمايت از مصرف كننده، نبايد قيمتي كه تورم موجود را 
افزايش مي دهد در هيچ بخش��ي افزايش پيدا كند. بحثي 
در ش��هرداري ها نيز مطرح اس��ت كه آيا اين بخشنامه به 
شهرداري ها و شوراها نيز گسترش پيدا مي كند يا خير.وي با 
اشاره به افزايش قيمت بليت مترو در سال گذشته و شكايت 
سازمان حمايت از مصرف كننده به تعزيرات گفت: در حال 
حاضر شهرداري چنين پرونده اي در سازمان تعزيرات دارد. 

بنابراين مجوز افزايش نرخ كرايه هاي تاكس��ي، اتوبوس و 
مترو را شهرداري بايد از دولت بگيرد. براي همين نيز شورا 
محافظه كارانه در خص��وص افزايش نرخ ها عمل مي كند.

هاش��مي با تاكيد بر اينكه حضور شهردار تهران در هيات 
دولت به دليل حل اينگونه مس��ائل اس��ت، گفت: اگر اين 
موضوع همچنان بالتكليف بماند باعث ناهماهنگي مردم و 
بالتكليفي در اين حوزه مي شويم.رييس شوراي شهر تهران 
از اهالي رسانه خواست اين موضوع را فوراً از شهردار تهران 
پيگيري كند تا شهردار تهران آن را در هيات دولت حل كند.

وي در خصوص برگزاري نمايشگاه كتاب در مصلي تهران 
گفت: مصلي تهران دو خط مترو دارد و برگزاري نمايشگاه در 
مصلي به دليل داشتن ايستگاه مترو مشكلي ندارد. البته بايد 
ممنوعيت هايي براي ورود خودرو به اطراف نمايشگاه ايجاد 
شود تا مخاطبان اين نمايشگاه با مترو تردد كنند.هاشمي 
در خصوص اينكه چرا اين نمايشگاه در شهر آفتاب برگزار 
نمي شود، گفت: نمايشگاه يك دوره در شهر آفتاب برگزار شد 
و مخاطبان آن كاهش پيدا كرد.رييس شوراي شهر تهران 
در خصوص انتشار اسامي كاركنان شهرداري كه حاضر به 
پس دادن امالك در اختيار خود نيستند، گفت: مالك عمل 
قانون است. قانون روش واگذاري اين امالك و تخليه آن را 
مشخص كرده است و شهرداري بايد امالك شهر را به روش 
قانوني و نه به زور پس بگيرد.وي درباره اينكه چقدر دولت 
به درخواست هاي وي در جريان افتتاح خط ۶ توجه كرد، 
گفت: بطور لفظي اين درخواست ها در حال پيگيري است.

پيروز حناچي، ش��هردار تهران با اش��اره ب��ه اينكه رابطه 
شهرداري با شوراي شهر تعريف ش��ده نيست، گفت: در 
رابطه شهرداري و شوراي شهر آيين نامه و چارچوبي نيست 
و بد نيست پيشنهاد بدهيم دولت براي اين رابطه چارچوبي 
تعيين كند. محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران اما 
در پاسخ به اين انتقاد گفته ماده ۸۳ قانون شوراها تكليف اين 

رابطه را روشن كرده است.
آنگونه كه ايسنا گزارش داده است، پيروز حناچي در جلسه 
شوراي معاونان شهرداري تهران كه بر پاسخگويي دقيق 
مديران شهري به سواالت اعضاي شوراي شهر تاكيد كرد 
و گفت: تالش كنيد به صورت درست و مستدل به سواالت 
اعضاي شورا پاسخ دهيد. برخي اعضاي شوراي شهر گاليه 
دارند كه وقتي نسبت به پاسخ ها اعتراض دارند اعتراضشان 
باز هم به همان مقام ارجاع مي شود.وي عنوان كرد: واقعيت 
اين اس��ت كه رابطه ما با ش��ورا مثل مجلس تعريف شده 
نيست. در مجلس آيين نامه و چارچوب مشخصي درباره 
سوال نمايندگان از وزرا وجود دارد، اما در رابطه شهرداري 
و شوراي ش��هر چنين چارچوبي نيست و اتفاقا بد نيست 
پيشنهاد بدهيم دولت براي اين رابطه چارچوبي تعيين كند.

    واكنش محسن هاشمي
محس��ن هاشمي، رييس شوراي ش��هر تهران در حاشيه 
جلسه علني ديروز اين شورا در جمع خبرنگاران در پاسخ 

به پرسشي در خصوص سخنان ش��هردار تهران مبني بر 
اينكه وضعيت پاسخ دهي به تذكرات اعضا روشن نيست 
و بايد چارچوب مشخصي براي آن پيش بيني شود، گفت: 
وضعيت تذكرات به شوراي شهر روشن است و ماده ۸۳ قانون 
شوراها در خصوص آن تكليف را روشن كرده است. متأسفانه 
در دوره هاي گذشته تذكرات به نوعي بروز نظرات بود، در 
حالي كه تذكرات بايد به شكل مكتوب به شهردار ارايه شود 

و شهردار نيز به صورت مكتوب پاسخ را به شورا ارايه كند.
وي ادامه داد: زماني ك��ه اعضا تذكرات را در صحن مطرح 
مي كنند بازتاب بيشتري دارد و همين موضوع ايجاد مشكل 
كرده اس��ت، در حالي كه اعضا بايد قانونًا تذكر را به صورت 
كتبي به رييس منتقل كنند و رييس شورا آن را به شهردار 
بدهد و اگر عضو از پاسخ قانع شد از آن عبور كند در غير اين 
صورت آن را به صورت سوال طرح كند و آن سوال است كه 

در سطح مطرح مي شود و اگر پاسخ به سوال به نتيجه نرسيد 
و عضو را قانع نكرد، با امضاي 7 عضو ديگر مي توان س��وال 
را تبديل به استيضاح كرد. هاشمي تاكيد كرد: اميدواريم 

بتوانيم به نحو احسن قانون تذكرات را عملياتي كنيم.

    پهنه بندي سيل در تهران
حناچي همچنين در جلسه با معاونان خود از تصويب اليحه 
دوفوريتي براي كمك به مناطق سيل زده در شوراي شهر 
قدرداني و ابراز رضايت كرد و در ادامه به موضوع پهنه بندي 
سيل در تهران اشاره كرد و گفت: تمامي دستگاه هاي ذيربط 
در شهرداري اين موضوع را هر چه سريع تر انجام دهند. در 
بحران هايي مانند سيل اطالع رساني پيامكي حداقل كاري 
است كه مي توانيم انجام دهيم كه بسياري از مشكالت را حل 
مي كند. اقدامات بعدي هم توسط دستگاه ها بايد انجام شود 

و برنامه هاي الزم براي آن تدارك ديده شود. 
شهردار تهران با تاكيد بر ضرورت انتقال تجربيات مقابله 
با سيل در تهران به ساير شهرها تصريح كرد: از شهرداران 
مناطق مي خواهم به صورت فني و علمي لكه گيري معابر 
آسيب ديده از بارندگي هاي اخير را انجام دهند. بارندگي، 
آسفالت برخي معابر را شسته و به آن آسيب زده كه الزم 
است همه دس��تگاه هاي ذيربط هر چه زودتر نسبت به 
لكه گيري فني و درس��ت اين معابر اقدام كنند. كس��ب 
رضايت مردم در اين زمينه براي ما مهم است و مردم بايد 

بدانند كه مديريت شهري به فكر رفاه حال آنان است و اگر 
نوروزگاه براي ش��ادي مردم برپا مي كند، در عين حال به 
فكر حل مشكالت آنها هم هست.او عنوان كرد: در انتهاي 
سال گذشته و ابتداي سال جديد كار بزرگي انجام شد كه 
متاسفانه به خاطر اخبار مربوط به سيل توجه كافي به آن 
نشد و آن افتتاح خط ۶ و 7 مترو بود. رييس جمهور نيز در 
مراسم افتتاح خط ۶ حاضر بود و قول همكاري و پيگيري 
داد كه اي��ن بزرگ ترين موفقيت ما ب��ود. افتتاح ۱۲۵۰ 
هكتار فضاي سبز نوار شمالي تهران هم اقدام قابل توجهي 

محسوب مي شود.
شهردار تهران با تشكر از تمامي كاركنان شهرداري كه در 
كنترل بحران احتمالي و جلوگيري از سيل در تهران نقش 
داشتند، اظهار كرد: در نوروز امسال رييس جمهور نگران 
وضعيت تهران بود كه خوشبختانه با درايت و برنامه ريزي 
درست مشكلي پيش نيامد و من خوشحالم كه آرامش را به 

شهر و شهروندان بازگردانديم.
حناچي در خاتمه تصريح كرد: به دليل پيش بيني درست 
و اقدامات بهنگام، در آن شرايط دشوار كسي نگران تهران 
نبود هر چند وزير كشور دغدغه هايي داشتند مبني بر اينكه 
در روز ۱۲ فروردين اتفاقي در تهران نيفتد. ما بايد تجربه و 
برنامه ريزي هاي خودمان را به ساير شهرها منتقل كنيم تا 
هم تالش هاي همكارانم ديده ش��ود و هم آنها بدانند كه با 

برنامه ريزي مي توان جلوي بحران را گرفت.

مديركل اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي گفت: 
در نوروز ۹۸ ايراني ها نسبت به نوروز پارسال ۱۰ درصد كمتر 
مسافرت رفتند كه اگرچه هشدارهاي وقوع سيل بي اثر نبود، 

اما عامل اصلي تورم بوده است.
محسن صادقي در گفت وگو با مهر، درباره ميزان سفرهاي 
نوروزي امسال اظهار كرد: بطور كلي در تعطيالت نوروز ۹۸ 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد سفرهاي ايراني ها 
اعم از سفر با وسايل نقليه عمومي و خصوصي و همچنين 
ترددهاي جاده اي بطور كلي، ۱۰ درصد كاهش يافته بود. 
با توجه به اينكه هزينه س��فر را س��ه آيتم »حمل و نقل«، 
»اقامت« و »خوراك و گردش« تشكيل مي دهد، در حوزه 
اقامت مسافران ۵۰ درصد تورم نسبت به نوروز سال گذشته، 
در بخش خوراك و گردش تورم ۱۰۰ درصدي و در بخش 
حمل و نقل اعم از عمومي و ش��خصي بطور ميانگين ۲۰ 

درصد تورم داشته ايم.
وي با بيان اينكه افزايش سفرها به معني وجود رفاه عمومي 

است، افزود: بنابراين كاهش ۱۰ درصدي سفرها، به معني 
كاهش سطح رفاه مردم است. هرچند كه بخشي از عوامل 
كاهش س��فرها را بايد سيل و وضعيت جوي نوروز امسال 
و هشدارهاي سازمان هواشناسي دانست. اما قطعًا بخش 
مهم تر اين اتفاق را مسائل اقتصادي بايد برشمرد. چرا كه 
اگر تعداد ترددهاي روزهاي بدون سيل را هم در سال جاري 
با روزهاي مشابه سال قبل مقايسه كنيم، با كاهش تعداد 

سفرها مواجه مي شويم.
مديركل دفتر ارزيابي هاي اقتصادي و مديريت بهره وري 
وزارت راه و شهرس��ازي با بيان اينكه در نوروز امس��ال، در 
مقايسه ميان سهم شقوق مختلف حمل و نقل عمومي از 
سفرهاي نوروزي، سهم بخش جاده اي در مقايسه با ريلي و 
هوايي نسبت به سفرهاي نوروزي سال گذشته كمتر شده 
بود، گفت: در مقابل، سهم ريلي افزايش يافته بود. در سال 
گذشته )نوروز ۹7( سهم حمل و نقل جاده اي از سفرهاي 
نوروزي 7۰ درصد بود كه امسال به ۶۶ درصد كاهش يافت 

اين ۴ درصد به هوايي و ريلي منتقل شد به گونه اي كه يك 
درصد سهم حمل و نقل هوايي از سفرهاي نوروزي افزايش 
يافت و از ۱۴ درصد در سال ۹7 به ۱۵ درصد در سال جاري 
رسيد؛ ۳ درصد نيز به سهم ريلي منتقل شد به اين صورت 
كه در سال گذشته ۱۶ درصد سفرهاي نوروزي با ريل بود كه 
امسال به ۱۹ درصد رسيد. البته اين افزايش سهم ها صرفاً در 
مقايسه ميان مودهاي حمل و نقلي است؛ وگرنه بطور كلي 

تعداد مسافرت ها كاهش ۱۰ درصدي داشته است.
صادقي تعداد كل مس��افرت هايي كه در نوروز امس��ال با 
اس��تفاده از حمل و نقل عمومي )جاده اي، ريلي و هوايي( 
انجام ش��د را ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر سفر اعالم كرد و 
ادامه داد: اين در حالي اس��ت كه سال گذشته ۱۱ ميليون 
و ۸۰۰ هزار نفر سفر انجام شد. بيش از ۲ ميليون نفر سفر 
ريلي داشته ايم كه از نظر تعداد، نسبت به سال گذشته تغيير 
نداشته اما از آنجايي كه تعداد سفرهاي نوروزي )بطور كلي( 
كاهش داشته، عماًل سهم ريلي افزايش را نشان مي دهد. به 

اين معني كه سال گذشته ۲ ميليون نفر سفر از ۱۱ ميليون 
و ۸۰۰ هزار نفر سفر با قطار انجام شد ولي امسال همين تعداد 
از ۱۰.۵ ميليون نفر سفر انجام شد. مود حمل و نقل جاده اي 
عمومي )اتوبوس( هم انجام بيش از ۶ ميليون و ۶۵۰ هزار 
نفر سفر را بر عهده داشته و بيش از يك ميليون و ۳۵۰ هزار 

نفر سفر نيز در بخش هوايي انجام شده است.
وي درباره اينكه آيا كمبود ناوگان در بخش حمل و نقل 
عمومي مسافري در همه شقوق اين صنعت احساس 
مي شود يا خير؟ گفت: در بخش هوايي و حتي شايد در 
بخش ريلي در برخي روزهاي پيك سفرهاي سال -نه در 
تمام طول سال- تا حدودي تقاضاي پنهان وجود دارد؛ 
امسال ضريب اشغال صندلي هاي قطار و هواپيما نسبت 
به سال گذشته افزايش داشت. سال گذشته ميانگين 
ضريب اش��غال هر رام قطار در سفرهاي نوروزي ۴۱۰ 
بود كه امسال به ۴۳7 نفر رسيد. يعني ۲7 نفر در هر رام 
قطار ضريب اشغال صندلي ها افزايش داشت كه نشان 

مي دهد، در ريلي بهره ورتر شده ايم. صادقي ادامه داد: 
در بخش ريلي شاهد كاهش تعداد مسافران آن در طول 
هر سال )نه صرفًا تعطيالت نوروزي( هستيم و مشكلي 

از نظر كمبود ناوگان ريلي نداريم.
او مهم ترين علت افزايش تقاضاي سفر با هواپيما و كاهش 
تقاضاي سفر با قطار را مهم تر شدن زمان براي مردم دانست 
و تصريح كرد: وقتي مس��ير تهران مشهد را كه قطار تا ۱۰ 
ساعت طي مي كند و با هواپيما بين يك تا دو ساعت به طول 
مي انجامد، مردم ديگر رغبتي به مسافرت با قطار ندارند اين 
موضوع در تمام دنيا هم جاري است و صنعت حمل و نقل 
هوايي به شدت در حال توسعه است. به همين دليل است 
كه ديگر توس��عه حمل و نقل ريلي سنتي در دنيا متوقف 
شده و در بخش مسافري به سمت قطارهاي تندرو و سريع 
الس��ير رو آورده اند. اما ديگر مس��افرت با قطار در ايران كه 
حداكثر سرعت قطار ۱۰۰ كيلومتر بوده و در برخي موارد 

تا ۵۰ كيلومتر كاهش مي يابد، جوابگوي نياز مردم نيست.
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پيش بيني بارش باران در ۱۴ استان
سازمان هواشناسي از بارش باران طي چهارشنبه 
در ۱۴ استان كشور خبر داد.به گزارش تسنيم، بر 
اساس اعالم س��ازمان هواشناسي، امروز در برخي 
نقاط اس��تان هاي زنج��ان، قزوين، الب��رز، تهران، 
همدان، مركزي و لرس��تان و اواخر وقت در برخي 
نقاط خوزستان و اصفهان رگبار باران روي مي دهد 
كه ش��دت بارش در اين روز مربوط به برخي نقاط 
آذربايجان ش��رقي و غرب آذربايجان غربي اس��ت.

همچنين در روز چهارش��نبه در بعضي ساعات در 
مناطق ش��مال غرب، غرب، جنوب غرب، نواحي 
مركزي و استان هاي واقع در دامنه هاي البرز مركزي 

وزش باد شديد پيش بيني شده است.
سازمان هواشناس��ي همچنين از افزايش 7 تا ۱۰ 
درجه اي دما در استان هاي ساحلي خزر و خراسان 
ش��مالي خبر داده و اعالم كرد اي��ن افزايش دما در 
خراس��ان رضوي تا روز پنج ش��نبه ت��داوم دارد و 
مجدداً از روز پنجشنبه در استان هاي ساحلي خزر 
و خراسان شمالي و از روز جمعه عالوه بر اين مناطق 
در خراس��ان رضوي دما تقريبًا به همين ميزان در 

مناطق ذكر شده كاهش مي يابد.

پايتخت آمادگي
بارش هاي شديد را ندارد

احمد مس��جدجامعي، عضو ش��وراي شهر تهران 
گفت: موضوع تغييرات اقليمي جدي است و اتفاقاً به 
پايتخت هم كشيده خواهد شد اما اين شهر آمادگي 

ظرفيت هاي جديد را ندارد.
مس��جدجامعي در گفت وگ��و با مهر، با اش��اره به 
مشكالت حاصل از سيل اخير در نقاط مختلف كشور 
گفت: مجموعه اقدامات شهرداري در زمينه كمك به 

سيل زدگان و حل مشكالت مردم قابل دفاع است.
وي ادامه داد: من زمان بارندگي هاي اخير در ستاد 
بحران بودم، موضوع تغييرات اقليمي جدي است و 
اتفاقًا به تهران هم كشيده خواهد شد. شانس تهران 
اين بوده كه ميزان بارندگي كه در خوزستان بود در 
اينجا نبوده است. ما بايد به ظرفيت هاي جديد فكر 
كنيم چون در ش��رايط جديد قرار گرفتيم و شهر 

تهران براي ظرفيت هاي جديد آمادگي ندارد.
مسجدجامعي افزود: شبي كه در ستاد بحران بودم 
تعداد نقاط آب گرفته شهر حدود ۵۰ نقطه بود. همان 
موقع گفته شد كه ابري از سمت قزوين به تهران در 
حال حركت اس��ت كه اگر در تهران ببارد ظرفيت 
مقابله نداريم و بيشتر از اين كاري نمي توانيم بكنيم. 
حاال خوش��بختانه آن توده ابر به تهران نرسيد. اگر 
تهران بخواهد براي مقابله با تغييرات اقليمي مواجه 
بش��ود يكي از مهم ترين راه ها آموزش و مشاركت 

شهروندان در امور است.

3 ايستگاه  متروي تهران در روز 
ارتش مسافرگيري نمي كنند

مديريت ارتباط��ات و امور بين الملل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران اعالم كرد: ايستگاه هاي 
متروي شاهد- باقرشهر، شهرآفتاب و فرودگاه امام 
خميني )ره( همزمان با برگزاري مراسم روز ارتش 
مسافرگيري نمي كنند. به گزارش ايسنا، بر اساس 
اعالم شركت بهره برداري متروي تهران با توجه 
به برگزاري مراسم روز ارتش جمهوري اسالمي 
در جوار حرم مطهر امام خمين��ي )ره( از همان 
ساعات اوليه صبح پنجش��نبه )۲۹ فروردين( تا 
پايان مراسم قطارها در ايستگاه شاهد - باقرشهر 
واقع در خط يك متروي ته��ران توقف نخواهد 
داشت. همچنين به دليل برگزاري اين مراسم، 
در روزهاي چهارش��نبه و پنجش��نبه )۲۸ و ۲۹ 
فروردين( ايستگاه هاي شهرآفتاب و فرودگاه امام 
خميني )ره( پذيرش مسافر ندارند. شهرونداني 
كه در روز پنجشنبه )۲۹ فروردين( قصد استفاده 
از ايستگاه شاهد - باقرشهر را دارند، مي توانند از 

ايستگاه متروي پااليشگاه استفاده كنند.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حومه پ��س از پايان 
مراس��م حركت قطارها و پذيرش مسافر به صورت 
عادي و بر اساس برنامه زمان بندي حركت قطارها 

انجام خواهد شد.

گاليه عضو شورا از جوان فريبي 
در مديريت شهري

حج��ت نظ��ري، عض��و كميس��يون فرهنگي 
و اجتماعي ش��وراي اس��المي ش��هر ته��ران از 
باقي ماندن شعارهاي جوان گرايي در حد حرف 

گاليه كرد و آن را به جوان فريبي تشبيه كرد.
به گزارش ايسنا، حجت نظري در حاشيه جلسه 
علني ديروز شوراي شهر تهران با حضور در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به روز ج��وان، اظهار كرد: 
متاسفانه در كشور بحث جوانگرايي مطرح است 

اما در عمل به جوانان پرداخته نمي شود.
وي ب��ا بي��ان اينكه چند م��اه قبل قان��ون منع 
به كارگي��ري بازنشس��تگان به نف��ع جوانان در 
مجلس مطرح ش��د، گفت: به نظر مي رسد اين 
قانون هدفي جز مديريت ش��هري نداشت چرا 
كه بعد از رفتن ش��هردار تهران اجراي اين قانون 
نيز به فراموشي سپرده شد. اين عضو كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي ش��وراي شهر تهران با بيان 
اينكه متاسفانه نه تنها اين قانون به خوبي اجرا نشد 
بلكه ظرف مدت كوتاهي اصالحيه آن به مجلس 
شوراي اسالمي برده شد كه اتفاق خوبي هم نبود، 
اظهاركرد: سال گذشته در روز جوان طرح كاهش 
سن مديران در شهرداري را به تصويب رسانديم 
و قرار شد كه س��ه ماه بعد معاونت منابع انساني 
اليحه اي را در خصوص كاهش س��ن مديران به 
شوراي شهر بدهد، اما هنوز اين مهم محقق نشده 
اس��ت. نظري گفت: به نظر مي رس��د شعارهاي 
جوانگرايي در همان حد حرف باقي مانده و بيشتر 

به جوان فريبي شبيه است.
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از سوي نهاد مطالعاتي بازوي پژوهشي مجلس معرفي شد

17 گام فوري حمايت از توليد

وزير صنعت از رييس نهاد قانونگذار تشريح كرد 

ذي نفعان حذف سود مركب
گروه صنعت |

وزير صنعت، معدن و تج��ارت در ديدار خود با رييس 
مجلس شوراي اسالمي از ضرورت تاكيد بر حذف سود 
مركب خبر داد. رضا رحمان��ي پس از اين ديدار كه به 
همراه وزراي اقتصادي برگزار ش��د، به بيان مهم ترين 
محورهاي اين نشس��ت پرداخت. به گفت��ه او، يكي از 
محورهاي اين نشس��ت پيرامون رون��ق توليد بود كه 
در اين زمينه گزارشي ارايه ش��د و هر يك از وزرا براي 
سهولت كسب و كار و رونق توليد و صادرات پيشنهاداتي 
را مطرح كردند و نسبت به عملياتي كردن آن تعهداتي 
را پذيرفتند. »نحوه گسترش فعاليت صادراتي در كشور 
به ويژه صادرات به كشورهاي همس��ايه« نيز از ديگر 
موضوعاتي بود كه به گفته رحماني در اين نشست مورد 
بررسي قرار گرفت.  به گزارش شاتا، وزير صنعت با تاكيد 
بر اينكه مقرر شد مجموعه نظرات وزرا، كميسيون ها و 
مركز پژوهش ها تا پايان ارديبهشت ماه طي چند جلسه 
در كميسيون هاي تخصصي مورد بررسي قرار گيرد، 
تاكيد كرد: در اين نشست مقرر شد كه وزارتخانه ها و 

كميسيون هاي مرتبط به يك چارچوبي در هر بخش 
دس��ت پيدا كنند كه اين اقدامات بايد در سال جاري 
اجرايي ش��ود.  او با اش��اره به اينكه يكي از موارد مورد 
تاكيد مقام معظم رهبري، تسهيل فضاي كسب و كار 
در شرايط كنوني اس��ت، اظهار كرد: اين موضوع جزو 
موضوعات محوري اين نشست بود با اين مضمون كه 
ممكن است برخي مقررات براي تسهيل اين فضا تغيير 
يافته يا منسوخ ش��ود كه در اين جلسه مقرر شد وزرا 
قوانيني كه بايد تغيير يابد را اعالم كنند و آيين نامه ها، 
بخشنامه ها و دستورالعمل هايي كه مانع سرمايه گذاري 
سريع در كشور اس��ت، بايد از طريق كميته اي كه در 
وزارت اقتصاد تشكيل شده تا پايان ارديبهشت ماه اعالم 
شود تا شفاف ش��ود كه چه اقداماتي در حوزه اجرايي 
صورت مي گيرد؛ چراكه برخي مقررات ذيل قانون بايد 
براي رونق توليد تغيير يابد. رحماني افزود: همچنين 
مقرر شد كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت 
بر اجراي اصل 44 قانون اساسي از اجراي قانون تسهيل 
فضاي كسب و كار گزارش ارزيابي به مجلس ارايه دهد 

و در اين راس��تا مجلس جلسات ديگري براي بررسي 
راه حل هاي بهينه رونق تولي��د برگزار كند تا اقدامات 
عملي در اين زمينه صورت گيرد. وزير صنعت، معدن 
و تجارت با تاكيد بر اينكه تكميل قانون حذف س��ود 
مركب يكي از خواست هاي اين نشست بود افزود: در 
اين جلسه مطرح شد كه حذف سود مركب به نفع توليد 
كشور و بانك ها است؛ چرا كه بانك ها معوقات فراواني 
دارند كه اگر پرداخت اين معوقات تسهيل شود، سرمايه 
در گ��ردش بانك ها افزايش يافت��ه و باري كه بر دوش 
توليدكنندگان بوده كاهش مي يابد، بنابراين مقرر شد تا 
ظرف چند روز آينده نظر تخصصي خود را درباره حذف 
س��ود مركب ارايه كنيم و اگر اين نظر به اصالحي نياز 
داشته باشد، مجلس اصالحات را انجام داده و نظر دولت 
را مبناي عمل قرار دهد تا بين مجلس و دولت توافقي 
ايجاد شود. به گفته رحماني، همچنين در اين نشست 
تصميم گيري شد در صورت نياز از ظرفيت تصميمات 
جلسات سران قوا نيز استفاده شود تا رونق توليد سال 

جاري به معناي واقعي عملياتي شود.

در شوراي گفت وگو دولت و بخش خصوصي مطرح شد

نهايي شدن 4 قانون مهم اقتصادي
رييس اتاق ايران اظهار كرد: بخش خصوصي در س��ال 
گذشته كه با عنوان »حمايت از كاالي ايراني« نام گذاري 
شده بود، بارها تأكيد كرد كه »حمايت از تقاضا« به معناي 
»حمايت از كاالي ايراني« و »مصرف توليدات ايراني« 
نيست؛ بلكه دولت بايد از عرضه حمايت كند و بستري 
فراهم كند تا واحدهاي توليدي تقويت شوند. غالمحسين 
ش��افعي در نشس��ت ش��وراي گفت وگو دولت و بخش 
خصوصي با بيان اين س��وال كه چرا در زمان ممنوعيت 
صادرات پياز امكان واردات پياز با قيمت 1500 تومان از 
پاكستان داده نمي شود، گفت: اگر ما بخواهيم وضعيت 
اقتصادي كشور را بهبود ببخش��يم بايد از فرصت هاي 
خود استفاده كنيم و در زمان مقتضي تصميمات درست 
و دقي��ق را اتخاذ كنيم در غير اين ص��ورت قادر به حل 
مشكالت خود نخواهيم بود. در ادامه اين نشست، فرهاد 
دژپسند، وزير اقتصاد و رييس شوراي گفت وگو از تشكيل 
كميته ضدتحريم در وزارت اقتصاد نيز خبر داد و با اشاره 
به اينكه كميته مذكور بايد تصميمات خاص بگيرد، گفت: 
يك��ي از اصلي ترين اهداف دولت جلوگيري از آس��يب 

ديدن بخش خصوصي در شرايط فعلي است و در كميته 
ضدتحريم تالش شده تا تمامي شرايط ارزيابي شوند و با 

توجه به واقعيت ها اهداف كشور دنبال شود. 
اما از آن س��و، رييس كميسيون اقتصاد مجلس شوراي 
اسالمي راوي چهار خبر مهم در مورد اصالح و تصويب 
قوانين جديد بود. بر اس��اس اظه��ارات محمدرضا پور 
ابراهيمي، »قانون ماليات بر ارزش افزوده« كه مشكالت 
زيادي در اجرا ايجاد كرده بود به اتمام رسيده و ظرف ۲ 
الي ۳ هفته آينده در صحن علني مجلس شوراي اسالمي 
مطرح مي ش��د. او همچنين از اتمام »اصالحات قانون 
بان��ك مركزي« نيز خبر داد و گف��ت: روح حاكم بر اين 
قانون، »استقالل بانك مركزي« و بعد ديگر آن »اصالح 
ساختاري« است؛ كه پيش بيني مي شود اين قانون در 
نيمه اول سال جاري به تصويب برسد. رييس كميسيون 
اقتصاد مجلس افزود: »اصالح قانون عمليات بانكداري« 
نيز طي دو هفته آينده تهيه و نهايي مي ش��ود. »قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز« نيز در حال طي كردن مراحل 

نهايي بوده و به زودي عملياتي خواهد شد.

تعادل| 
»دولت چگونه بايد از توليد حمايت كند و بهترين راهبرد 
براي حمايت حكومت از سرمايه گذاري و توليد در ايران 
چه بايد باشد؟. گروه مطالعات محيط كسب وكار بازوي 
پژوهشي مجلس تالش كرده با ارايه يك مدل مفهومي 
از »الگوي برتر حمايت از تولي��د« رونمايي كند. اين 
الگو از سوي كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس در 
نخستين نشست ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي در سال 98 تشريح شد. اين نهاد پژوهشي، 
واقعيت هاي نامطلوب توليد در ايران را در هفت محور 
از جمله احصا كرده است. اين تحليل همچنين نتايج 
»توزيع بي هدف رانت« به نام حمايت از توليد را مورد 
اشاره قرار داده كه مي توان مواردي چون »هدر رفتن 
بخش��ي از منابع، ايجاد زمينه فساد و رانتخواري براي 
دسترس��ي به منابع رانتي حماي��ت از توليد، انحراف 
واحدهاي توليدي از تركيب بهين��ه و بهره ور عوامل 
تولي��د، انح��راف در كيفيت محصول تولي��دي براثر 
استعمال غيربهينه كمك هاي ارزان ورانتي، انحراف 
همت و دغدغه توليدكننده ايراني از حداكثرس��ازي 
بهره وري به دريافت رانت و محدود كردن اعطاي مجوز 
تاسيس به دليل وجود تسهيالت حمايت از توليد« را 
ذكر كرد. اين نهاد پژوهشي، »رانت مولد« را كليد توسعه 
صنعتي دانسته والزامات موفقيت توزيع رانت مولد را در 
سه فاكتور »اجماع نخبگان، استقالل دولت از گروه هاي 
ذي نفع و رانتجو واعتماد و همكاري دولت و گروه هاي 
ذي نفع« برشمرده اس��ت. اين تحليل در ادامه ضمن 
تعريف محيط ايده آل براي سرمايه گذاري و توليد در 
ايران، تحوالت الزم در ذهنيت سياست گذاران و تجربه 
حمايت از توليد در كشورهاي موفق را مورد اشاره قرار 
داده است. اما اصول سياست هاي پيشنهادي حمايت از 
توليد در اين پژوهش، بر 4 محور بنا نهاده شده كه شامل 
»تدوين راهبرد توسعه توليدو توزيع حمايت ها براساس 
آن«، »وضع ماليات بر كسب وكارهاي رقيب توليد )با 
نرخ هاي منعطف و موثر( «، »بهبود محيط كسب وكار 
و امنيت سرمايه گذاري« و»تحريك كسب وكارهاي 
پيش��تاز با رانت خوب« اس��ت. اين نهاد مطالعاتي در 
نهايت براي حمايت فوري از توليد سه راهبرد »نظارت 
بر اجراي موثر قوانين، تش��ويق دولت به اراده سياسي 
اجرايي و قانونگذاري« را در 17 گام مورد تاكيد جدي 

قرار داده است. 

    تصوير نامطلوب از توليد
»نحوه ايجاد رونق در تولي��د« مهم ترين محوري بود 
كه در اولين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي س��ال جديد، م��ورد توجه ق��رار گرفت. در 
همين راستا، امير سياح كارشناس مركز پژوهش هاي 
مجلس گزارشي از آنچه توسط دولت بايد انجام شود 
تا رونق در توليد اتفاق بيفتد، را در جمع خصوصي ها و 
دولتي ها ارايه كرد. اما اين پرسش اصلي كه طرح شد 
اين بود كه بهترين سياست ها براي حمايت حكومت 
از سرمايه گذاري و توليد در كشور چيست؟ يك نهاد 
مطالعاتي در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
در تحليلي تالش كرده به اين پرس��ش پاسخ دهد. در 
نخستين بخش از تحليل انجام شده، واقعيت هاي قابل 
مشاهده از توليد و سرمايه گذاري در ايران را در 7 محور 
مورد اش��اره قرار داده اس��ت. »ارزيابي هاي نامطلوب 
داخلي و خارجي از محيط كسب وكار و رقابت پذيري 
در ايران«، » بي ثباتي و غيرقابل پيش بيني بودن مقررات 
ناظر به توليد و ضعف حاكميت قانون«، » وجود گستره 
حمايت هاي رانتي مخل كه گاهي باعت فعاليت بنگاه ها 
در منطقه غير بهينه توليدشده اند«، »رويه هاي اجرايي 
اخاللگر در توليد، اداره و رشد بنگاه ها مانند بيمه، جرايم 
بانكي، ماليات و.. «، » فقدان توان رقابت از نظر كيفيت 
و قيمت دربازارهاي جهاني«، » انحصار و محدوديت 
در ورود رقباي جديد به كس��ب وكار مانند مجوزهاي 
كسب وكار« و » وابستگي و عقب بودن فناوري نسبت 
به رقباي جهاني« از جمله مش��كالت قابل مش��اهده 
شده در حوزه توليد و س��رمايه گذاري در كشور است 
كه از سوي اين نهاد احصا شده است. در بخش بعدي 
اين تحليل، »آسيب شناسي سرمايه گذاري و توليد در 
كشور« در 4 محور مورد اشاره قرار داده است. بر اساس 
اين بررس��ي، »فقدان راهبرد توس��عه توليد يا همان 
تعيين كسب وكارها و مناطق پيشران توسعه و تمركز 
حمايت ها برآنها«، »فقدان هدف و سازوكاز اصابت در 
توزيع حمايت ها كه منجر به رانت پاشي، توزيع بدون 

هدف، نظارت و اثرس��نجي و درعمل بستر فساد شده 
است«، »امنيت س��رمايه گذاري و محيط كسب وكار 
نامطلوب«، »وجود مس��يرهاي فعاليت نامولد رقيب 
توليد؛ همانند سپرده بانكي، سوداگري مسكن، خودرو، 
ط��ال، ارز« و درنهايت»ناكارامدي بازاره��اي مالي و 
بانك ها در تامين مالي توليد« همان عواملي هستند كه 
اثربخشي حمايت هاي فعلي از سرمايه گذاري و توليد 

را كاهش داده اند. 

    رانت مولد يا رانت بد؟ 
در بخش بعدي ديگر اي��ن پژوهش، تجربه حمايت از 
توليد در كش��ورهاي موفقي همچون »ژاپن«، »كره 
جنوبي«، »چين«، »تركيه«، »آلم��ان«، »امريكا« و 
»برزيل« مورد واكاوي ق��رار گرفته كه حكايت از اين 
دارد كه در فرآيند صنعتي شدن، دولت ها نقش فعال 
داشته اند و هيچ يك از اين كشورها حمايت از توليد به 
سازوكار بازار سپرده نشده است. عالوه بر اين، تجربه اين 
كشور ها نشان داده كه حمايت هاي »مالي، اعتباري، 
تعرفه اي و.. « با س��ازوكار اصابت، شروط و زمانبندي 
همراه بوده اس��ت. نتايح اين تحليل نش��ان مي دهد، 
تقريبا همه اين كش��ورها راهبرد توس��عه صنعتي )با 
تعاريف حداقلي تا حداكثري( داشته اند و به آن مقيد 
بوده اند. عالوه براين دولت ها، امنيت سرمايه گذاري را 
برقرار كرده و حقوق مالكيت را تضمين كرده اند و باعث 
نقطه شروع رشد شده اند. بررسي تجربه اين كشورها 
همچنين نشان مي دهد، دولت »رانت مولد« يا همان 
مشوق توليد و اشتغال را از »رانت بد« كه همان اقدامات 
و سياس��ت هاي ضد توليد و اش��تغال است، را متمايز 
ك��رده و رانت هاي بد را با »قواني��ن مالياتي« حذف و 
رانت هاي خوب را در راستاي راهبرد توسعه عملياتي 
كرده است. رصد تجربه كشورهاي موفق نشان دهنده 
آن است كه سازوكار تامين مالي و هدايت اعتباري يا 
همان دستور دولت به بانك ها براي پرداخت اعتبار به 
واحدهاي توليدي، در دوران جهش اقتصادي »آلمان« 
و »شرق آسيا«، وجود داشته است. همچنين دولت در 
اين كشور ها، »فرهنگ كاري«، »پس انداز« و »مصرف 
داخلي« را تشويق كرده است. بررسي اين نهاد مطالعاتي 
همچنين نشان مي دهد، نتايج » توزيع بي هدف رانت « 
به نام حمايت از توليد در وهله نخست باعث »هدررفت 
بخشي از منابع و كمك ها« ش��ده است؛ به طوري كه 
كمك ها را گرفته اند اما صرف توليد نكرده اند. عالوه بر 
اين زمينه »ايجاد فساد و رانتخواري براي دسترسي به 
منابع رانتي حمايت از توليد« را به دنبال داشته است. 

اما از ديگر نتاي��ج » توزيع بي هدف رانت«، مي توان به 
»انحراف واحدهاي توليدي از تركيب بهينه و بهره ور 
عوامل توليد«، »انحراف در كيفيت محصول توليدي 
براثر اس��تعمال غيربهينه كمك هاي ارزان و رانتي«، 
»انحراف همت و دغدغه توليدكننده از حداكثرسازي 
بهره وري ب��ه دريافت رانت« و »محدود كردن اعطاي 
مجوز تاس��يس به دليل وجود تس��هيالت حمايت از 

توليد« اشاره كرد. محيط ايده آل براي سرمايه گذاري 
و توليد در ايران چه فاكتورهايي بايد داش��ته باش��د؟ 
»ضمانت اجرايي قوانين و مقررات«، »تضمين حقوق 
مالكيت، ش��فاف و دقيق«، »مق��رون به صرفه نبودن 
فعاليت هاي زيرزميني«، »تس��هيل شرايط دريافت 
مجوز و ورود به كس��ب و كار ها« و »دسترسي آزاد به 
س��ازوكارهاي تامين مالي مش��روع« برخي از موارد 
مهم براي ايجاد محيط ايده آل براي س��رمايه گذاري 

و توليد است.

    اما رانت مولد چه تاثيري بر توليد دارد؟ 
براساس اين تحليل، »رانت مولد يا همان رانت ارزش 
افزا و شتاب دهنده رشد بلندمدت«، همان كليد توسعه 
صنعتي اس��ت. اما الزامات موفقيت توزيع رانت مولد 
كه ب��دون مخاطرات رانتجويي و اتالف منابع باش��د؛ 
در س��ه فاكتور »اجماع نخبگان«، »استقالل دولت از 
گروه ه��اي ذي نفع و رانتج��و « و »اعتماد و همكاري 
دولت و گروه هاي ذي نفع در عين حفظ اس��تقالل« 

خالصه مي شود. 

    راهبردهاي پيشنهادي چيست؟ 
اما اين نهاد مطالعاتي در بخش ديگري از اين تحليل، 
اصول سياست هاي پيشنهادي حمايت از توليد را در 4 
محور » تدوين راهبرد توسعه توليدو توزيع حمايت ها 
براس��اس آن«، »وض��ع ماليات بر كس��ب وكارهاي 
رقيب تولي��د«، »بهبود محيط كس��ب وكار و امنيت 
سرمايه گذاري« و »تحريك كسب وكارهاي پيشتاز با 
رانت خوب« بنا نهاده است. بر اين اساس، يكي از موراد 
اثر گذار آن است كه بانك ها در ازاي دريافت حق خلق 
اعتبار بر اساس دستور دولت مبتني بر راهبرد توسعه 
صنعتي، »اعتبارات« را توزيع كنند. »تسهيل صدور 
مجوزهاي كسب وكار«، »منع دولت و سياست گذاران 
از تغيير غافلگيركننده قوانين و مقررات و سياست ها«، 
»ش��فافيت اطالعات مورد نياز فعاالن اقتصادي«، » 
تضمين موثر حقوق مالكيت « از ديگر سياس��ت هاي 
پيشنهادي براي حمايت از توليد به حساب مي آيند. 
»تاسيس سامانه هاي نوين ش��فاف ساز و پيشگيري 
از فس��اد« نيز سياست پيشنهادي ديگري است كه بر 
اساس آن، »سمن ها« هم مي توانند عمليات اجرايي 
اين كار را انجام دهند، اما بايد حكومت به اين گزارش ها 
اعتنا و آنها را پيگيري كند. عالوه بر اين، با بهره گيري از 
»سامانه هاي شفاف ساز نظير اعتبارسنجي«، مي توان 
از تخصيص نامطلوب منابع پيش��گيري كرد. »امكان 
تامين مالي واحدهاي توليدي متوسط و كوچك از بازار 
سرمايه« و » تامين نيازهاي فناوري واحدهاي توليدي«  

هم از ديگر اصول راهبردي حمايت از توليد است. 
اما شروط موفقيت سياست گذاري صنعتي چه مواردي 
است؟ آن طور كه در يافته هاي بازوي پژوهشي مجلس 
ش��وراي اسالمي مش��اهده مي ش��ود، مواردي چون 
»تمركز بر رشد باكيفيت به جاي اهداف ديگري مثل 

خودكفاي��ي، حمايت از گروه ه��اي اجتماعي، تامين 
اش��تغال و...«، »برنامه اي بودن مداخ��الت«، » مهار 
كس��ب وكارهاي نامولد«، »گزينش صنايع پيش��رو 
براي اصالح نسبت اقتصاد داخلي با اقتصاد جهاني«، 
»پاسخگويي سياست ها به نتايج« از فاكتورهاي پيش 
نياز در صنايع است . اما چه تحوالتي براي رونق اساسي 
و مستمر توليد نياز اس��ت؟ براساس تحليل اين نهاد 
پژوهشي، تحوالت ساختاري الزم براي رونق اساسي 
و مستمر توليد در 6 فاكتور اصلي گردآوري شده است. 
1. »تحول در ساختارهاي تجاري« است كه صادرات 
نفت خام و واردات كاال و صادرات محوري را شامل شود. 
۲. »تحول در سياست خارجي« است و ماموريت اصلي 
ديپلمات هاي ايران، را در رعايت مورادي چون »تسهيل 
امور تج��اري، بازاريابي، بانكي و اداري صادركنندگان 
ايراني« متذكر شده است. ۳. »تحول در نظام بانكي و 
تامين مالي« است؛ به صورتي كه نظام بانكي باز تعريف 
شود و در خدمت راهبرد توس��عه توليد قرارگيرد. 4. 
»تحول در نظام تحقيقات و كس��ب فناوري« اس��ت؛ 
به نحوي كه از خريد ليس��انس و انتق��ال فناوري بايد 
به يادگيري، تصاحب و مرز ش��كني علمي و فناوري 
تغييركن��د. 5. »تحول در رويك��رد حمايت از توليد« 
پنجمين فاكتوري است كه از توزيع رانت به حكمراني 
خوب شامل »ايجاد ثبات و پيش بيني پذيري، شفافيت 
و سالمت اقتصادي« حركت صورت مي گيرد. 6. »تحول 
در نظام روابط كارگر وكارفرما« آخرين فاكتوري است 
كه كه الزمه آن، اين است كه قانون كار بر اساس تفاهم 

و منافع مشترك كارگر و كارفرما بازنگري شود.

 12 پارداي�م ب�راي تح�ول در ذهني�ت 
سياست گذاران

در بخش ديگري از اين گزارش، در 1۲ پاردايم مورد به 
تحوالت الزم در بينش سياست گذاران پرداخته شده 
است. 1. راه حمايت از توليد، صرفا تخصيص بودجه و 
تزريق پول و رانت ميان مدعيان كارآفريني ش��ود. ۲. 
مشكل اصلي توليد در ايران، كمبود زيربناها نظير جاده 
و نيروگاه و سد و فرودگاه و بندر و... معرفي شده است. 
۳. بنگاه هاي توليدي الزاما بايد در س��ايزبزرگ متولد 
شوند. 4. راه دستيابي به فناوري مورد نياز توليد، انتقال 
فناوري از خارج معرفي شده است. 5. سودجويي عمل 
و صفتي زشت است. 6. منافع كارگر و كارفرما باهم تضاد 
دارد. 7. هر شهروند براي شروع هر كسب و كاري بايد از 
دولت اجازه بگيرد. 8. وجود تعداد كافي واحد توليدي، 
آن فعاليت اشباع شده و نبايد به داوطلبان جديد، مجوز 
فعاليت داد. 9. مبارزه با فس��اد، باعث فرار س��رمايه ها 
مي شود. 10. بهبود محيط كسب وكار به معني كاهش 
رتبه ايران در رتبه بندي جهاني انجام كسب وكار است. 
11. حكومت با قيمت گذاري و تعزيرات مي تواند تورم 
را حتي در كوتاه مدت مهار كند. 1۲. دستفروشي شغلي 
كاذب، ضد توليدي و ضدفرهنگي است كه بايد جلوي 

آن را گرفت.

    سياست هاي پيشنهادي چه بايد باشد؟ 
اين نهاد در نهايت اما سياست هاي پيشنهادي فوري 
براي حمايت از توليد در سه محور »نظارت بر اجراي 
موثر قوانين«، »تشويق دولت به اراده سياسي اجرايي« 

و »قانونگذاري« را مورد اشاره قرار داده است. 

    محور نخست: تشويق دولت به اراده سياسي 
اجرايي 

بر اين اس��اس، دولت بايد در حوزه »نظارت بر اجراي 
موثر قوانين«، در وهله نخس��ت؛ ص��دور مجوزهاي 
كسب وكار را تسهيل و با كارشكني صاحبان امضاهاي 
طاليي اعتراض ذي نفعان انحصارگر نظير كانون وكال 
برخوردكند. دوم آنكه دولت تغيير مقررات را ش��فاف 
و با ثبات كنيد و هر نوع تغييرات منجر به محدوديت 
را از مدت��ي به بعد و تغييرات منجر به س��هولت و رفع 
محدوديت را ف��وري اعمال كند. س��وم آنكه دولت با 
صندوق مكانيزه فروش و كارتخوان درهمه مراكز كسب 
وكار، شناسنامه دار كردن تراكنش هاي بانكي و تلفيق 
بانك هاي اطالعاتي موجود، از درآمدهاي پنهان و كسب 
وكارهاي رقيب توليد ماليات بگيرد. چهارم آنكه دولت با 
تشكيل بازارچه هاي دايمي و اجاره اي، براي واحدهاي 
توليدي كوچك و فروشندگان كم سرمايه كاالي ايراني، 
امكان فروش را مهيا كند. در موردي ديگر، دولت بايد 
سامانه اسكان امالك ايرانيان را اجرا و از خانه هاي خالي 
ماليات بگيرد تا عرضه در بازارمسكن زياد شود و جنبه 
سرمايه اي مسكن كم شود. ششمين مورد آنكه، دولت 
نرخ حداقل دس��تمزد را بر اس��اس محل و نوع شغل، 
منعطف كند. درنهايت آنكه ماده ۲9 قانون برنامه ششم 
را كامل و موثر اجراكند تا س��رمايه اجتماعي و اعتماد 

عمومي ارتقا يابد.

    محور دوم: تشويق دولت به اراده سياسي 
اجرايي

اما اين نهاد پژوهشي در محور »نظارت بر اجراي موثر 
قوانين«، به دولت پيشنهاد داده تا مواردي را در دستور 
كار خ��ود قرار دهد. بر اين اس��اس دولت بايد در وهله 
نخست، راهبرد توسعه توليد )صنعتي و...( را با اجماع 
خبرگان اقتصادي كشور تدوين و اجرا كند. در مرحله 
بعدي، اما دولت بايد تخصيص دالر 4۲00 را حذف كند 
و در صورت ض��رورت حمايت از مصرف كنندگان، ارز 
ارزان تر را فقط درصورتي اختصاص بدهد كه سازوكار 
اصابت يارانه به مصرف كننده نهايي به طور دقيق شفاف 

وجود دارد. 
در وهله س��وم نيز دولت با به كارگيري جايگزين هاي 
س��وئيفت، رمزارزها و ديگر روش هاي نوين دورزدن 
تحريم ها، مبادله پولي با شركاي اصلي تجاري را سهل 
و تاب آوري اقتصادايران دربرابر تحريم را افزايش دهد. 
اما در چهارمي��ن گام، دولت بايد نرخ خريد تضميني 
محصوالت كش��اورزي را طوري تعيين كند كه براي 
كشاورزان فروش محصول به دولت بصرفد. همچنين 
در پيشنهاد ديگري توصيه ش��ده كه مقررات تامين 
مالي از بازار س��رمايه شامل عرضه اوليه شركتها و نيز 
فروش اوراق توسط واحدهاي توليدي حتي كوچك را 
تسهيل شود تا نقدينگي به تدريج به سوي واحدهاي 
توليدي هدايت شود. از ديگر موارد خواسته شده اينكه 
دولت بايد اختيارات بورس كاال و شوراي رقابت را براي 
شفاف س��ازي و مديريت بازارها برگرداند و در نهايت 
بجاي پيش فروش س��كه، گواهي سكه قابل خريد و 

فروش بفروشيد و بازارسكه را مديريت كنيد.

    محور سوم: قانون گذاري
اما از ديگر اصول پيشنهادي اين نهاد مطالعاتي مربوط 
به حوزه »قانونگذاري« است كه موارد راهبري خود را را 
در ۳ محور متذكر شده است. نخستين پيشنهاد در اين 
بخش به دستگاه سياسي كشور اين است كه مصاديق 
تعارض مناف��ع در سياس��ت گذاري هاي حكومتي را 
شناس��ايي و فورا همه آنها را حذف كن��د. اما دومين 
پيشنهاد اينكه قانون ماليات بر عايدي سرمايه را با نرخ 
موثر تصويب و در بازارهاي خودرو، مسكن و سكه طوري 
اجراكند تا تقاضاي سوداگري از اين بازارها خارج شود. 
سومين پيشنهاد اما اين است كه از مسكن و خودروي 
لوكس، خودرو و مسكن دوم و سوم هر خانواده ماليات 
بسيار سنگين گرفته ش��ود تا عرضه در بازارمسكن و 
خودروي دست دوم زياد شود و جنبه سرمايه اي خودرو 

و مسكن ازبين برود.
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 راه اندازي 2 سامانه
در وزارت صنعت 

تسنيم| معاون تسهيل تجاري مركز توسعه تجارت 
الكتروني��ك وزارت صنعت از راه اندازي ۲ س��امانه 
يكپارچه در حوزه هاي بازرسي و شكايت در وزارت 
صنعت تا پايان سال جاري خبر داد. بهنام اميري با 
اشاره به راه اندازي سامانه يكپارچه بازرسي در مركز 
توس��عه تجارت الكترونيك وزارت صنعت، معدن 
وتجارت اظهار كرد: در حال حاضر بازرسي از واحدهاي 
صنفي توسط دستگاه هاي مختلف از جمله بازرسان 
اتحاديه ها، سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده، 
تعزيرات، س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز، پليس 
اماكن و... انجام مي شود اما متاسفانه هيچ يك از اين 
دستگاه هاي بازرسي، به اطالعات دستگاه هاي ديگر 
كه آنها هم وظيفه بازرسي را عهده دارند، دسترسي 
ندارند. او افزود: اين عدم دسترسي به اطالعات ساير 
دستگاه ها در اين حوزه باعث مي شد تا در طول سال 
بعضي از واحدهاي صنفي، توسط چندين دستگاه 
مورد بازرس��ي قرار گيرند و در عين حال ممكن بود 
يك واح��د صنفي حتي يك بار هم در س��ال، مورد 
بازرسي بازرس��ان دستگاه هاي مختلف قرار نگيرد. 
معاون تسهيل تجاري مركز توسعه تجارت الكترونيك 
وزارت صنعت، ادامه داد: اين سامانه قرار است تمامي 
بازرسي هاي انجام ش��ده توسط اين دستگاه ها را به 
صورت يكپارچه به يكديگر متص��ل كند و گزارش 
بازرسي هريك از اين دستگاه ها نيز در اين سامانه ثبت 
و ضبط مي شود تا براي ساير بازرسان، به منظور نوع 
رسيدگي به تخلفات احتمالي بعدي قابل بهره برداري 
باشد.  به گفته اميري هم اكنون طراحي اين سامانه در 
فازهاي آخر خود قرار دارد و سال جاري احتماال به طور 

كامل راه اندازي خواهد شد.

خودروهاي پرستاره كيفي 
اسفند 97 

شاتا|  بر اساس گزارش ارزشيابي خودرو پرستاره   
رده هاي كيفي مشخص شدند. در گروه خودروهاي 
سواري دسته قيمتي يك »نيومزدا ۳« و »سوزوكي 
گرند ويتارا« و در دس��ته قيمتي ۲ »كياس��راتو «، 
»هيونداي accent« و »هايماs7 اتوماتيك« موفق 
به دريافت 4 ستاره كيفي شدند . »پژو ۲008« نيز در 
دسته قيمتي ۲ از گروه سواري 5 ستاره كيفي دريافت 
 »cs۳5 و »چانگان »b۳0« ۳ كرد. در دسته قيمتي
و »آريواتوماتيك«، در دسته قيمتي 4 »رنو ساندرو 
اتوماتيك«، »تندر 90 پالس اتوماتيك«، »تندر 90 
پالس«، »پژو ۲07 اتوماتيك«، »پارس تندر «، »پژو 
۲07 « و »آريو دنده اي« 4 ستاره گرفتند . در دسته 
قيمتي 5 اما هيچ كدام از خودروهاي ساخت داخلي 
نتوانس��تند در رده كيفي باال قرار بگيرند و »س��ايپا 
ايكس 111«، »سايپا ايكس 1۳1«، »سايپا ايكس 
1۳۲« و »سايپا ايكس 1۳1 پارس خودرو« دو ستاره 
دريافت كردند . در بخش وانت و در دسته قيمتي يك 
»وانت نيو پيكاپ فوتون« سه ستاره گرفت و در دسته 
قيمتي ۲ »وانت تندر« ۳ ستاره دريافت كرد . در گروه 
خودروهاي س��نگين - ميني بوس، »ون مسافري 
وانا« 4 ستاره گرفت . دربخش كاميونت، »كاميونت 
 »NPR75K كاميونت ايسوزو« ،“ NMR85 ايسوزو
و »كاميونت هيونداي HD65 “، »در بخش كاميون 
ايسوزو FVR«، در بخش كشنده ها نيز »كشنده ولوو 
FH460« و »كش��نده اس��كانيا G410 « موفق به 

دريافت 4 ستاره شدند. 

بازار عراق فرصتي براي 
صادرات محصوالت پالستيكي 

ايرن�ا|   رايزن بازرگاني ايران در عراق مي گويد بازار 
اين كشور تمايل به تجارت و توليد پالستيك ايران 
دارد. ناص��ر بهزاد گفت: بيش��ترين ارزش صادرات 
ايران به عراق مربوط به گروه محصوالت و مصنوعات 
پالستيكي اس��ت و روند روبه رش��د تقاضا در عراق 
براي توليدات اين بخش نشانگر مستعد بودن بازار 
عراق جهت تولي��د و تجارت كاالهاي مورد اش��اره 
اس��ت. او اظهار كرد: تمركز براي توسعه محصوالت 
صنايع پايين دستي پتروش��يمي و افزايش سطح 
بازارهاي هدف، به ويژه در عراق  بايد با اولويت دنبال 
ش��ود چون مي تواند ضمن تكمي��ل زنجيره ارزش 
افزوده موجب استفاده از ظرفيت هاي خالي صنعت 
داخل براي رونق توليد باش��د.  رايزن بازرگاني ايران 
در عراق همچنين استفاده از روش هاي متناسب در 
عراق براي پايدارسازي محصوالت زيرگروه صنعت 
پالس��تيك و چاپ و بسته بندي را مهم ارزيابي كرد 
و افزود: ايجاد كارگاه هاي تزريق پالستيك، احياي 
خطوط توليد، مديريت برندينگ و... در كنار ايجاد 
وابستگي بازار هدف به توليدات متنوع پالستيكي از 
جمله محورهايي است كه موجب ارتقاي تجارت با 

عراق خواهد شد. 

 واردات خودروها منوط
به بررسي سازمان حمايت شد

مدي��ركل دفت��ر ص��ادرات و واردات وزارت صنعت 
در نام��ه اي به گمرك اعالم ك��رد: اطالعات پرونده 
خودروهاي وارداتي به وزارت صنعت ارسال گردد تا 
پس از بررسي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان درباره آنها اقدام شود. به گزارش فارس، 
سيد مهدي نيازي در نامه اي به گمرك اعالم كرد براي 
ترخيص خودروها ضرورت دارد اطالعات اين پرونده ها 
مجدد به وزارت صنعت ارسال تا پس از بررسي دستور 
الزم اخذ شود. در اين نامه آمده است: پيرو نامه مورخ 
بيست و هشتم اس��فند 97 دفتر مقررات صادرات و 
واردات در ارتباط با نحوه تاييد س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان در زمان ترخيص 
خودروها به استحضار مي رساند. فرايند قيد شده در 
نامه مذكور از تاريخ شانزدهم دي ماه 97 قابل استناد 
اس��ت. براي موارد قبل از اين تاريخ كه زمان شروع 
مصوبه اس��ت، ضرورت دارد اطالعات اين پرونده ها 
مجدد براي وزارت صنعت  ارس��ال شده تا سازمان 

حمايت  نسبت به بررسي آنها اقدام  كند.



15 جهان

خسارت صدها ميليون يورويي آتش سوزي به كليساي تاريخي 

در آستانه دور جديد مذاكرات در قطر اعالم شد 

جنجال نتردام: از توقف رقابت هاي سياسي تا »ابله« خواندن ترامپ

چراغ سبز طالبان به حضور زنان در مذاكرات صلح 

گروه جهان| 
آتش سوزي بزرگي كه كليساي مشهور نتردام پاريس را در 
خود فرو برد صدها ميليون خسارت برجاي گذاشته است. 
در اين شرايط، احزاب سياسي فرانسه كه درگير رقابت هايي 
براي كرس��ي هاي پارلمان اروپايي هستند، اعالم كردند 
تبليغاتشان را بطور موقت متوقف مي كنند. امانوئل ماكرون 
سخنراني مهم خود را لغو كرد و پوشش خبري نامناسب 

اين واقعه و توييت دونالد ترامپ هم جنجال برانگيز شد. 
امانوئل ماكرون كه در محل حادثه حضور يافته بود، گفته: 
»اين كليسا را باهم بازسازي مي كنيم. اين كار بدون شك 
بخشي از سرنوشت فرانسه و پروژه ما براي سال هاي پيش رو 
خواهد بود.« در اثر اين حادثه، سقف كليسا با طراحي هاي 
كم نظيرش فرو ريخت اما آتش نشانان توانستند برج هاي 
اصلي كليس��ا و ناقوس ها همچنين ديوارهاي اين بناي 
تاريخي را كه قدمت آن به قرن هشتم ميالدي مي رسد، 
حفظ كنند.فايننشال تايمز نوشته، در شرايطي كه مردم 
فرانس��ه در غم آتش گرفتن اثر تاريخي كليساي نتردام 
در غم فرو رفته اند، احزاب و جريان هاي كليدي سياسي 
بطور موقت دس��ت از رقابت كشيدند. حزب »جمهوري 
پي��ش« به رهبري امانوئل ماكرون سه ش��نبه با انتش��ار 
بيانيه اي اعالم كرده كه رقابت هاي انتخاباتي خود را تعطيل 
مي كند. حزب دس��ت راس��تي »جبهه ملي« به رهبري 
مارين لوپن نيز كه در نظرس��نجي ها فاصله بسيار اندكي 
با حزب ماكرون دارد رقابت ه��اي انتخاباتي خود را براي 
24 س��اعت متوقف كرد. ژان لوك مالنشون رهبر حزب 
چپ گراي »فرانس��ه نافرمان« نيز گفته كه حداقل براي 
 يك روز رقابت هاي انتخابات��ي اش را متوقف خواهد كرد 
چرا كه روحيه اي براي اين كار ندارد. شهردار پاريس ضمن 
كم��ك 50 ميليون يورويي براي كمك به بازس��ازي اين 
كليسا اعالم كرده كه براي جمع آوري كمك حاضر است كه 

كنفرانس ها و نشست هاي بين المللي برگزار كند. 

   انتقاد از پوشش خبري
نحوه پوش��ش خبري آتش سوزي نتردام از سوي برخي 
از رسانه ها انتقادهاي شديدي نيز در پي داشت. آرمين 
الشت، نخس��ت وزير ايالت نوردراين وستفالن آلمان از 

حزب دموكرات مس��يحي از شبكه يك تلويزيون آلمان 
به ش��دت انتقاد كرده است. الش��ت گفته در حالي كه 
رسانه هايي همچون الجزيره و راشا تودي اخبار مربوط به 
آتش سوزي نتردام را به طور زنده پوشش خبري مي دادند 
و در حالي كه نيروهاي راست گرا سرگرم انتشار تبليغات 
دروغين خود بودند، رس��انه هاي دولتي آلمان در خواب 
به سرمي بردند. نخست وزير ايالت نوردراين وستفالن در 
عين حال نوشته، در شرايطي كه ميليون ها نفر از مردم 
درگير اخبار مربوط به آتش سوزي در يكي از مهم ترين 
نمادهاي فرهنگي اروپا بودند، شبكه يك تلويزيون آلمان 
اقدام به پخش فيلمي درباره حيوانات كرده بود. الش��ت 

همچنين گفته بود كه مردم براي دنبال كردن اخبار اين 
آتش سوزي ناگزير بايد به كانال سي ان ان امريكا مراجعه 
مي كردند. اولريش دپندورف، رييس پيش��ين استوديو 
برلين شبكه يك تلويزيون آلمان نيز با انتشار يك پست 
توييتري از سياس��ت پوشش اين خبر توسط اين شبكه 

انتقاد كرده است. 

   لغو سخنراني ماكرون 
 به گزارش آسوش��يتدپرس، رييس جمهوري فرانسه 
در پي وقوع آتش س��وزي مهيب در كليس��اي نتردام 
پاري��س، س��خنراني مهم��ي در واكنش ب��ه بحران 

جليقه زرده��ا و ارايه اصالحات اقتصادي در اين زمينه 
را به تعويق انداخت. امانوئل ماكرون قصد داشت پس از 
سه ماه بحث ملي كه مردم عادي را به پيشنهاد اعمال 
تغييراتي در اقتصادي و دموكراس��ي فرانس��ه ترغيب 
مي كند، دوشنبه يك سري تدابير اعالم كند. ماكرون به 
جاي آن راهي كليساي نتردام شد كه گرفتار حريق شده 
بود. انتظار مي رفت ماكرون در سخنانش به نگراني هاي 
معترضان درباره از دست دادن قدرت خريد، با كاهش 
احتمالي ماليات و تدابيري براي كمك به بازنشستگان 
و خانواده هاي تك  سرپرست واكنش نشان دهد. ساير 
تغييرات پيش��نهادي احتماال بر قوانين دموكراتيك 

فرانس��ه اثر بگذارد. برخي ناظ��ران معتقدند ماكرون 
ممكن است دست شهروندان را براي پيشنهاد برگزاري 

همه پرسي باز بگذارد.
رهبر فرانسه مرتبا تاكيد مي كند كه دوباره ماليات ثروت 
 براي اقش��ار مرفه را به جريان نخواه��د انداخت و اين 
در حالي است كه اين يكي از اصلي ترين درخواست هاي 
معترضان فرانسوي است. جنبش جليقه زردها با افزايش 
ماليات سوخت در نوامبر گذشته به راه افتاد و به اعتراضي 

گسترده عليه سياست هاي ماكرون تبديل شد.

   اظهارات جنجالي ترامپ
دويچه وله نيز به جنجالي توييت رييس جمهوري امريكا 
درباره اين آتش س��وزي پرداخته است. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، با انتش��ار يك پست توييتري 
باعث انتقاد بس��ياري از مردم فرانس��ه در شبكه هاي 
اجتماعي شد. ترامپ نوشته بود: »ديدن تصاوير مربوط 
به آتش سوزي در كليساي نتردام براي من واقعا بسيار 
وحشتناك است. ش��ايد بشود از هواپيماهاي آب پاش 
براي خاموش كردن آتش استفاده كرد. اما بايد عجله 
كنيد!« گفته شده، يكي از كاربران در واكنش به پست 
توييتري ترامپ نوشته: »ممكن است به ما فرانسويان 
ياد بدهيد كه چگونه مي ش��ود آتش را خاموش كرد؟ 
ما فرانس��وي ها هيچ اطالعي از اين موضوع نداريم. در 
حال حاضر ب��راي خاموش كردن آتش فرانس��وي ها 
جمع شده اند و فوت مي كنند. ولي نتيجه اي از اين كار 
خود نگرفته اند. از شما رهبر قدرتمند جهان، خواهش 
مي كنيم به ما كمك كنيد!« پس از آن، گفته ش��د كه 
ژارر آرو س��فير فرانسه در واشنگتن، ترامپ را به خاطر 
اين پست توييتري در مصاحبه خود با شبكه سي ان ان، 
»ابله« ناميده است. اين در حالي است كه سفير فرانسه 

اين موضوع را تكذيب كرده است.
كليس��اي نتردام پاريس قرن ها يك��ي از بزرگ ترين 
بناهاي مذهبي اروپا ب��ود و نمادي ترين آنها در جهان 
ماند. اين كليسا تا پيش از اين دوشنبه ويرانگر، هر سال 
مورد بازديد ١٤ميليون نفر قرار مي گرفت و اينچنين 

ُپربيننده ترين بناي اروپا به حساب مي آمد.

گروه جهان| 
براي نخستين بار در تاريخ مذاكرات طالبان، زنان نيز 
در تيم مذاكره كننده اين گروه در گفت وگوهاي صلح 
قطر حضور خواهند داش��ت. طالبان نگرشي به شدت 
محافظه كارانه نس��بت به زنان و حقوق زن��ان دارد و 
به همين دلي��ل موافقت آنها با حض��ور زنان در گروه 

مذاكره كننده، اتفاقي بزرگ محسوب مي شود.
به گزارش يورونيوز، اين خبر در آس��تانه برگزاري دور 
جديد مذاكرات با هدف پايان دادن به جنگ 17ساله 
افغانس��تان اعالم شده اس��ت. قرار اس��ت اين دور از 
گفت وگوها در روزهاي 1۹ تا 21 آوريل در دوحه ميان 
طالبان و گروهي از چهره هاي برجسته افغان از جمله 
سياس��تمداران مخالف و فعاالن جامعه مدني برگزار 
شود. پيش از اين نيز جلس��ه مشابهي فوريه ميان دو 

طرف در مسكو برگزار شده بود.
ذبيح اهلل مجاهد س��خنگوي طالب��ان، گفته در ميان 
نمايندگان طالبان براي مذاكرات دوحه، زنان نيز حضور 
دارند. او نام اين نمايندگان زن را اعالم نكرده اما گفته: 
»اين زنان هيچ ارتباط فاميلي با اعضاي ارشد طالبان 
ندارند، آنها افغان هاي عادي از درون و بيرون كش��ور 
هس��تند. زناني كه طرفدار و بخشي از مبارزات امارت 
اسالمي افغانستان هس��تند.« مجاهد گفته اين زنان 
تنها در گفت وگوها با اعضاي جامعه مدني افغانستان 
همچنين نمايندگان سياسي شركت مي كنند اما در 

مذاك��رات اصلي با هيات امريكايي به رياس��ت زلمي 
خليل زاد ش��ركت ندارند. اگرچه افغانستان كشوري 
عميق��ا محافظ��ه كار )به ويژه در مناطق روس��تايي( 
محسوب مي شود اما از زمان سقوط حكومت طالبان در 
2001، پيشرفت هاي زيادي در موضوع حقوق زنان در 
اين كشور ديده شده است. به همين دليل اكنون زنان 
از اين نگرانند كه با قدرت گرفتن دوباره طالبان، بسياري 
از دستاوردها از بين برود. هنوز تاريخ برگزاري بخش 
اصلي مذاكرات صلح افغانستان با حضور زلمي خليل زاد 
اعالم نشده و بنا بر اعالم وزارت خارجه امريكا، هيات 
امريكايي ترجيح مي دهد كه ابتدا نتايج گفت وگوهاي 

»بين االفغاني « را ببيند.
زلمي خليل زاد از س��وي واش��نگتن وظيفه دارد كه 
گفت وگوها با طالبان را با هدف رسيدن به توافقي با اين 
گروه افراط��ي ادامه دهد و همچنين با اتخاذ تدابيري 
مانع از آن ش��ود كه القاعده يا ديگر گروه هاي افراطي 
از افغانس��تان به عنوان محيطي مس��اعد براي انجام 
حمالت خود اس��تفاده كنن��د. او همچنين در تالش 
اس��ت با برقراري مذاكرات مي��ان گروه هاي مختلف 
افغان، زمينه ه��اي الزم براي برقراري آتش بس ميان 
كابل با طالبان را فراهم آورد و نقشه راهي براي آينده 
سياس��ي افغانس��تان ترس��يم كند. چگونگي خروج 
نيروهاي خارجي از افغانس��تان مح��ور ديگري اين 
گفت وگوهاست.  نشريه فارن پالسي درباره چشم انداز 

اين مذاكرات نوشته: سه سناريوي احتمالي در پيش 
است. سناريوي ايده آل كابل، مذاكره مستقيم طالبان 
با آن خواهد بود. دولت معتقد است كه نظام سياسي 
فعلي از انحصار قانوني براي استفاده از قدرت برخوردار 
است و طالبان بايد اين انحصار را بپذيرد. دولت پيش تر 
هم در 201۶ معاهده صلح را با حزب اسالمي- يك گروه 
شبه نظامي- امضا كرده است. با اينكه مقايسه طالبان 
و حزب اس��المي با توجه به بزرگي و نفوذ ميداني آن 
ممكن نيست، اما حزب اسالمي در بسياري از باورهاي 
طالبان شريك است و عليه دولت افغانستان مي جنگيد. 
طالبان اما تمايلي به گفت وگو يا مذاكره با دولت فعلي 
افغانس��تان ندارد. آنه��ا دولت كنوني را غيرمش��روع 
مي دانند. اس��تدالل طالبان اين اس��ت ك��ه بيش از 
50درصد خاك كشور را كنترل مي كند و از اين جهت 

بايد در مركز قدرت باشد.
طالبان احساس مي كنند كه تعامل اخير آنها با اياالت 
متحده و ساير بازيگران بين المللي نيز به آنها به لحاظ 
سياس��ي اهميت و توان داده است. تصميم واشنگتن 
به خروج احتمالي نيروهايش از افغانستان نيز بيشتر 
از پيش روحيه و اعتماد ب��ه نفس آنها را تقويت كرده 
است. با اينكه طالبان بطور عمومي اعالم كرده اند كه 
به دنبال قبضه قدرت نيس��تند ام��ا در حالت ايده آل، 
خواهان پيوس��تن مردم به آنها در تش��كيل حكومت 
بعدي از طريق يك توافق سياسي هستند. اين امر در 

نشست مسكو كه نزديك به 50 تن از نخبگان سياسي 
سرشناس افغانس��تان و 15عضو طالبان با هم ديدار 
كردند، آش��كار بود و به طالبان مش��روعيت سياسي 

بيشتري بخشيد. 
سناريوي سوم كه بيشترين شانس موفقيت را دارد، اين 
است كه دولت و نماينده رهبري سياسي افغانستان و 
حتي مخالفان اش��رف غني جبهه اي واح��د را براي 
مذاكره با طالبان تشكيل دهند. اين جبهه نه تنها بايد از 
دولت بلكه جامعه  مدني، جوانان و مهم تر از همه زنان 
نمايندگي كند. به اعتقاد ناظران، سناريوي سوم كليدي 
براي عبور از بن بست كنوني و نيز مكمل آنچه اياالت 
متحده فعال در پي آن اس��ت خواهد بود، زيرا مسائل 
بسياري وجود دارد كه طالبان تنها با افغان ها درباره آن 
مذاكره خواهند كرد. اگر مذاكرات امريكا بدون موافقيت 

داخلي افغانس��تان پيش رود، يا مذاكرات واشنگتن و 
طالبان شكست مي خورد يا خروج نيروهاي امريكايي 
به عنوان شكست و تسليم  كردن افغانستان به طالبان 

ديده مي شود. 
فارن پالسي نوش��ته: »گفت وگوهاي امريكا با طالبان 
مي تواند به عنوان اهرم فشاري براي تشويق طالبان به 
كوتاه آمدن و توافق درباره مسائل مهم از جمله كاهش 
خشونت براي گفت وگوهاي بين االفغاني استفاده شود. 
واشنگتن مي تواند روي گام هاي مشخصي اصرار كند 
كه طالبان بايد براس��اس آن عمل كنند. اين فرصت 
نبايد از دست برود. دولت افغانستان هم بايد با رهبران 
سياس��ي، چهره هاي قبيله اي و مذهب��ي تاثيرگذار، 
زنان و جوانان براي ايجاد يك تيم مذاكره كننده ملي 

همكاري كند.«

دريچه

كوتاه از منطقه

 تعويق بازپرداخت بدهي
۳ ميليارد دالري ونزوئال به روسيه
گروه جهان|وزارت دارايي روس��يه گفته ونزوئال در 
بازپرداخ��ت بدهي ۳ ميليارد دالري خود به روس��يه 
بازپرداخت خود را به تعويق انداخته است. به گزارش 
خبرگزاري تاس، س��رگئي اس��تورچاك معاون وزير 
دارايي روس��يه، گفته: »ونزوئال هنوز بخش ديگري از 
باز پرداخت بدهي ۳ ميليارد دالري خود را به روسيه 
انجام نداده اس��ت. اي��ن قس��ط از بازپرداخت بدهي 
ونزوئال به روسيه بايد در ماه گذشته يعني مارس انجام 
مي گرفت.« البته معاون وزير دارايي روسيه گفته اين 

پرداخت انجام خواهد گرفت.
بلومبرگ نيز گ��زارش داده با وجود اينك��ه ونزوئال با 
تحريم هاي اقتصادي امريكا مواجه بوده، اما توانسته 
400 ميليون دالر از ذخاير طالي خود را بفروشد. در 
اين گزارش آمده، فروش طال توسط ونزوئال در بحبوحه 
تشديد تحريم هاي امريكا ممكن است نشان دهنده اين 
باشد كه نيكالس مادورو رييس جمهوري اين كشور، 
راهي را براي دور زدن تحريم ها عليه دولت كاراكاس 
يافته اس��ت. امريكا در ماه هاي اخي��ر تحريم ها عليه 
دولت مادورو را تش��ديد كرده كه از آن جمله تحريم 
عليه شركت دولتي استخراج طال ونزوئال بوده است. 
بانك مركزي ونزوئال 100 تن ذخاير طال به ارزش چهار 
ميليارد دالر در اختيار داشته است. ونزوئال ماه هاست 
كه با چالش هاي اقتصادي، سياسي روبرو است. خوان 
گوايدو رهبر مخالفان پس از مراسم تحليف مادورو براي 
دوره دوم رياست جمهوري، خود را رييس دولت موقت 
خواند و برخي از كشورها او را به عنوان رييس جمهوري 
موقت ونزوئال به رسميت شناختند. مادورو مي گويد 

كشورش قرباني كودتاي تحت حمايت امريكا است.

جنگ ترامپ با بانك مركزي 
امريكا ادامه دارد

گ�روه جهان|رييس جمه��ور امري��كا ب��ار ديگر 
سياس��ت هاي بانك مركزي اياالت متح��ده را عامل 
كاهش رشد اقتصادي خواند. به گزارش رويترز، دونالد 
ترامپ گفته اقدامات بانك مركزي امريكا باعث كاهش 
رشد اقتصادي و سودآوري بازارهاي سهام شده است 
و از فدرال رزرو خواس��ته تا به مانند بحران مالي سال 
200۹ اقدام به تزريق نقدينگي به بازار كند. حمله اخير 
ترامپ ب��ه فدرال رزرو در توئيتر بار ديگر باعث نگراني 
كارشناس��ان از وضعيت اس��تقالل بانك مركزي اين 

كشور شده است.
ترامپ گفته: »اگر فدرال رزرو كارش را درست انجام 
مي داد بورس احتمااًل بي��ن 5000 تا 10 هزار واحد 
باالتر از س��طح كنوني خود قرار داشت و رشد توليد 
ناخالص داخلي به جاي سه درصد فعلي باالي چهار 
درصد مي بود. سياس��ت هاي انقباضي بانك مركزي 
كش��نده بود و در آينده بايد خالف رويه قبلي عمل 
ش��ود.« ترامپ تاكنون بارها و بارها از بانك مركزي 
امري��كا و ريي��س آن به دليل افزايش ن��رخ بهره كه 
هزينه هاي استقراض را افزايش داده انتقاد كرده است. 
وي پيشتر گفته بود بازارهاي مالي امريكا نسبت به 
بانك مركزي اين كشور حس خوبي ندارند و مقامات 
اين بانك از درك اهميت جنگ تجاري و دالر نيرومند 
عاجزند. ترامپ به مقامات بانك مركزي اين كش��ور 
پيشنهاد كرده سياست هاي محرك را در دستور كار 
خود قرار دهند. با اين حال هيچ كدام از سه نامزد جديد 
ترامپ براي عضوي��ت در هيات مديره و جروم پاول، 
رييس بانك مركزي امريكا معتقد به لزوم تغيير جدي 

در سياست هاي پولي فعلي نيستند.

 چين ۶ ميليارد دالر نقدينگي
به بازار پول تزريق كرد

گروه جهان| بانك مركزي چين پس از 1۸ روز 
تعليق، تزريق نقدينگي را به بازار پول اين كشور از 
سر گرفت. به گزارش شينهوا، بانك مركزي چين 
عمليات ب��ازار آزاد را به منظور تزريق نقدينگي به 
بازار پول بعداز تعليق 1۸ جلس��ه تجاري متوالي 
را از س��ر گرفت. بان��ك خلق چي��ن 40 ميليارد 
 يوآن )تقريبا 5.۹۶ ميليارد دالر( بازخريد س��هام

7 روزه را با نرخ سود 2.55 درصد كليد زد. بازخريد 
سهام فرآيندي است كه بانك مركزي چين اقدام 
به خريد اوراق بهادار از بانك هاي تجاري به وسيله 
پيشنهاد قيمت با توافق انجام گرفته شده به منظور 
ف��روش مج��دد آنه��ا در آينده مي كن��د. كميته 
سياست پولي بانك خلق چين اعالم كرده سياست 
پولي بانك مركزي چين نبايد بس��يار انبس��اطي 
يا خيلي انقباضي باش��د و نقدينگي هم در سطح 
كافي و معقول حفظ خواهد شد.شينهوا همچنين 
گزارش داده، چين ش��ركت هاي ژاپن��ي را براي 
س��رمايه گذاري دعوت كرده است. »كي  كيانگ« 
نخست وزير چين در ديدار با تارو كونو وزير خارجه 
ژاپن گفته ك��ه تقويت همكاري ها دو كش��ور به 
عنوان دو اقتصاد بزرگ دنيا نه تنها در تامين منافع 
دو كش��ور بلكه در دستيابي به صلح، ثبات و رونق 
منطقه و جهان تاثيرگذار است. در ابتداي ماه جاري 
ژاپ��ن و چين مذاكراتي را برگزار كردند كه يكي از 
اصلي تري��ن مباحث آن حراس��ت از حق مالكيت 
معنوي بوده است؛ مساله اي كه يكي از اصلي ترين 
موارد اختالف چين با كشورهاي اروپايي، امريكا و 

ژاپن به حساب مي آيد.

قطع تمام همكاري هاي روسيه 
با پيمان ناتو

گروه جهان|معاون وزير خارجه روسيه اعالم كرده 
كه روسيه تمام همكاري هايش را با ناتو قطع كرده است. 
به گزارش رويترز، الكساندر گروشكو معاون وزيرخارجه 
روسيه كه نماينده دايم مسكو در ناتو بوده است، گفته: 
»ناتو ديگر رويكرد مثبتي نس��بت به روابط با روسيه 
ندارد. وضعيت كنوني بازت��اب وضعيت دوران جنگ 
سرد است.« اين ديپلمات روسي به ناتو درباره هر گونه 
حمله نظامي عليه روسيه هشدار داده و گفته: »همه 
اميدوار هستند كه چنين اتفاقي نيفتد زيرا اگر چنين 
مس��اله اي رخ دهد يك فاجعه انساني اتفاق مي افتد و 
من مطمئن هس��تم واشنگتن و بروكسل به خوبي به 

اين مساله واقف هستند.«
اين اظهارات در حالي بيان ش��د كه يكي از مقامات 
پيش��ين ارتش امريكا درباره نب��ود ارتباطات ميان 
مسكو و واشنگتن ابراز نگراني كرده و اعالم كرد كه 
اشتباهات و سوء برداشت ها مي تواند منجر به جنگ 
هسته اي شود. ناتو همكاري نظامي و غيرنظامي اش با 
روسيه را در بهار 2014 در پاسخ به الحاق شبه جزيره 
كريمه به مسكو به حالت تعليق درآورد. از آن زمان 
تاكنون تنش ها ميان دو طرف گسترش يافته است. 
پيمان ناتو با تنش هاي داخلي نيز روبروست. دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا، از ديگر كش��ورهاي 
عضو ناتو خواسته تا بودجه نظامي خودشان را بيش از 
دو درصد مورد نظر ناتو افزايش دهند. بر همين اساس 
نخست وزير اسلواكي به تازگي بر تقويت هزينه هاي 
دفاعي كش��ورش به ميزان دو درصد توليد ناخالص 
داخلي تا 2022 و دستيابي به هدف موردنظر ناتو دو 

سال زودتر از موعد تاكيد كرده است.

كاهش 12ميليارد دالري 
ارزش برند بوئينگ 

گروه جهان| منفي شدن افكار عمومي در مورد 
زمين گير ش��دن جت هاي بوئين��گ 7۳7 مكس، 
به دنبال 2حادثه مرگب��ار اين هواپيما، 12ميليارد 
دالر از ارزش برند اين هواپيماساز را از بين مي برد. 
به گزارش رويترز، شركت مشاور فايننس اعالم كرده 
پيش تر و بالفاصله پس از س��قوط هواپيماي 7۳7 
بوئينگ هواپيمايي اتيوپي در 10 مارس، آسيب وارده 
از اين اتفاق به خوشنامي برند بوئينگ را 7.5 ميليارد 
دالر برآورد كرده بود. بوئينگ ارزش��مندترين برند 
هوافضا در جهان است و طبق اعالم همين شركت 
ارزيابي برند، در سال 201۸، ارزش كلي برند آن با 

۶1 درصد افزايش به ۳2 ميليارد دالر رسيده بود.
گفته ش��ده كه همزمان با تشديد بحران بوئينگ، 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، به اين شركت 
پيش��نهاد كرده كه نام م��دل هواپيمايش را تغيير 
دهد. ايسنا نوش��ته، ترامپ در حساب توييتر خود 
نوشته: »اگر جاي شركت بودم، هواپيماي بوئينگ 
7۳7 مك��س را تعمير مي ك��ردم، چندين ويژگي 
منحصربه فرد به آن اضافه مي كردم و نامش را تغيير 
مي دادم.« اكتبر گذش��ته يك فرون��د هواپيماي 
مسافربري بوئينگ 7۳7 مكس با 1۸۹ نفر سرنشين 
در آب هاي درياي جاوه سقوط كرد. در اين سانحه 
هوايي همه مسافران كشته شدند. حدود شش ماه 
بعد هم يك بوئينگ 7۳7 مكس ديگر در حال پرواز 
از اتيوپي به نايروبي بود كه دچار س��انحه شد. همه 
157 مسافر آن جان باختند. به دنبال آن بسياري از 
كشور ها استفاده از اين مدل هواپيما يا پرواز آن را در 

حريم هوايي خود ممنوع اعالم كردند.
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بروكسل گفت وگوهاي تجاري 
با امريكا را آغاز مي كند

گروه جهان| مذاكرات تجاري ميان اتحاديه اروپا 
امريكا با وجود مخالفت فرانس��ه، يكي از مهم ترين 
قدرت هاي اروپايي قرار اس��ت به زودي آغاز ش��ود. 
به گزارش يورونيوز، سسيليا مالستروم كميسر اتحاديه 
اروپا در امور مربوط به تجارت، پس از اعالم موافقت 
اتحاديه براي آغ��از اين گفت وگوه��ا از عبارت »به 
محض امكان« براي اعالم زمان انجام مذاكرات ميان 
دو طرف استفاده كرد.« طرف اروپايي در حالي براي 
آغاز مذاكرات تجاري با امريكا چراغ سبز نشان داده 
كه واشنگتن نيز بايد براي انجام اين ماموريت تاييد 
كنگره را دريافت كند. سسيليا مالستروم در ادامه از 
موافقت اتحاديه اروپا با شروع گفت وگوهاي تجاري 
با امريكا به عنوان »يك مرحله حس��اس و حياتي« 
نام برده و هدف از آن را پرهيز از به راه افتادن جنگي 
تجاري ميان دو قطب اقتصادي جهان عنوان كرده 
است. اين درحالي است كه فرانسه تاكنون از جمله 
مخالفان سرسخت آغاز گفت وگوهاي تجاري با امريكا 
بوده است. پاريس اين موضع را به دليل مخالفت دونالد 
ترامپ با توافقنامه هاي آب و هوايي اتخاذ كرده است. 
اين موضع سبب ش��د تا نماينده فرانسه در جريان 
نشست وزراي كشاورزي اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ 
به تصويب سندي در اين خصوص راي منفي دهد. اين 
سند در واقع كميسيون اروپايي را مجاز مي كند تا از 
جانب اتحاديه اروپا مذاكرات تجاري با امريكا را آغاز 
كند. مخالفت فرانسه با اين سند در نهايت تاثيري در 
به تصويب رسيدن آن نداشت زيرا تصميم هاي تجاري 
در اتحاديه اروپا بر اس��اس رويكرد غالب در اين نهاد 
اتخاذ مي شود. منابع اروپايي گفته اند مخالفت پاريس 
به دليل آنكه كليه نكات مدنظر فرانسه در اين خصوص 
پيش تر مورد پذيرش ش��ركاي اروپايي قرار گرفته 
بود، غيرقابل درك تلقي شده است. رهاسازي پروژه 
جنجالي داد و ستد ميان اروپا و آن سوي آتالنتيك 
كه مذاكرات بر سر آن در سال 201۶ به حال تعليق 
درآمده بود از جمله خواسته هاي مهم پاريس براي 
همراه شدن با ماموريت جديد اتحاديه اروپا در آغاز 
گفت وگوهاي تجاري با امريكا بود. پاريس همچنين 
خواس��تار انجام مطالعه اي در زمين��ه تاثير تبعات 
اختالف هاي موجود قانون��ي ميان امريكا و اتحاديه 
اروپا بر سر مسائل محيط زيستي بود كه اين شرط نيز 
توسط شركا مورد پذيرش قرار گرفت. طرف اروپايي 
بيش��تر تمايل داد كه مذاكرات تجاري را در زمينه 
صنعت محدود كند در حالي كه امريكايي ها خواهان 
اضافه شدن حوزه كشاورزي به اين مذاكرات هستند.

كاهش رشد اقتصادي دوبي 
با وجود بازگشت قدرتمند قيمت هاي نفت در سال 
جاري، اقتصاد دوبي در حال از دس��ت دادن انرژي 
خود بوده و توليد ناخالص اين اميرنشين، امسال با 
كمترين رشد خود از 200۹ ميالدي تاكنون روبرو 
شده اس��ت. به گزارش اس��پوتنيك، اقتصاد 10۸ 
ميليارد دالري دوبي با فشار رو به افزايش تنش هاي 
بين المللي روبرو است؛ شركت ها در حال خروج از 
اين اميرنشين هس��تند و دانشگاه هاي خصوصي، 
دانشجويان خود را از دست داده اند. رشد اقتصادي 
دوبي در سال گذشته، به كمترين ميزان 10 ساله 

خود رسيد و 1.۹4 درصد شد.

هشدار سيل در كابل 
ش��هرداري كابل نس��بت به افزايش بارندگي ها و 
جاري شدن سيل در اين ش��هر هشدار داده است. 
به گزارش بي بي س��ي، بارندگي در كابل و شماري 
از واليات افغانس��تان از اوايل اين هفته آغاز شده و 
به گفته اداره هواشناسي افغانستان تا فردا نيز ادامه 
خواهد داشت. در چند روز گذشته تصاوير زيادي در 
شبكه هاي اجتماعي از سرازير شدن آب رودخانه 
كابل به جاده ها و جمع ش��دن مقدار زيادي آب در 
خيابان هاي منتش��ر شده اس��ت. در كابل تاكنون 
2 نفر كش��ته و ۳5 خانه تخريب شده است. گفته 
 شده، ميزان بارندگي در برخي از واليات افغانستان

تا 50 ميلي متر خواهد رسيد.

 نهايي شدن 
وام هاي خارجي پاكستان

وزير دارايي پاكستان از نهايي شدن قرارداد دريافت 
وام هاي جديد از بانك جهاني و صندوق بين المللي 
پول خبر داده اس��ت. به گزارش منابع پاكستاني، 
اسالم آباد قرار است در آينده نزديك وام ۸ ميليارد 
دالري از صن��دوق بين المللي پ��ول و 7.5 ميليارد 
دالري از بان��ك جهاني دريافت كند. گفته ش��ده، 
تمام��ي مراحل ب��راي دريافت وام قطعي ش��ده و 
قرارداد نهايي نيز با سفر هيات صندوق جهاني پول 
به پاكستان كه قرار است اواخر ماه جاري ميالدي 
انجام شود، امضا خواهد شد. در چند ماه اخير كاهش 
ارزش واحد پولي پاكستان موجب افزايش مشكالت 

اقتصادي و تورم بيشتر در اين كشور شده است.

رايزني داماد اردوغان با 
ترامپ درباره اس۴۰۰ روسي

ب��رات آلباي��راك وزي��ر داراي��ي تركي��ه و داماد 
رييس جمه��وري تركيه گفت��ه با دونال��د ترامپ 
گفت وگو كرده است. به گزارش سي ان ان، آلبايراك 
پس از اين ديدار د كه ترامپ موضع معقول و مناسب 
درباره خريد سامانه اس400 روسيه توسط تركيه 
اتخاذ كرده اس��ت. در حال حاضر ميزان مبادالت 
تجاري دو كش��ور 20ميليارد دالر اس��ت. تركيه 
درصدد خريد موشك هاي روسي است، اقدامي كه 
با مخالفت شديد امريكا روبرو شده و روابط اين دو 
كشور عضو ناتو را بيش از پيش متشنج كرده است. 
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عكسروز

چهرهروز

آرزوي »رابرت دنيرو« براي زنداني شدن ترامپ 
بازيگر سرشناس سينما بارديگر اعالم كرد ترامپ بايد به زندان برود و اگر گزارش رابطه ترامپ و روسيه كامل منتشر نشود، اعتراض هاي مردمي 
بسياري شكل خواهد گرفت. رابرت دنيرو قصد ندارد دست از مخالفت خود با دونالد ترامپ بردارد؛ او در جديدترين صحبت هايش گفته از فرصت 
ايفاي نقش رابرت مالر بازرس ويژه پرونده همكاري دولت ترامپ با روسيه در برنامه »پخش زنده شنبه شب ها« نهايت استفاده را مي كند و حتي 
آن را وظيفه خود مي داند. دنيرو در مصاحبه اي پيش از برگزاري فستيوال فيلم ترايبكا گفت: ايفاي اين نقش را وظيفه مدني خود مي بينم. اينكه 
فقط بتوانم آنجا باشم، مخصوصًا چون مالر حرف زيادي نمي زند و مجبور هم نيست حرفي بزند. خيلي ساده است. او اضافه كرد: روزي كه مالر 
باعث مي شود ترامپ را با دستبند ببرند، به او يك لباس زندان نارنجي بپوشانند و مدت ها حبسش كنند ممكن است حتي خوشحال تر هم بشوم.

بازارهنر

تگزاس 2 جايگزين رحمان 1400 شد

كنسرت »هيژان« اواسط ارديبهشت 

اولين نمايش فيلمي با بازي محسن تنابنده در ايران

اداي دين به سينما در »مي عشق« 

فيلم سينمايي تگزاس 2 به جاي رحمان 
1400 از 28 فروردي��ن اكران مي ش��ود. 
محمدرضا صابري، دبير انجمن سينماداران 
و سخنگوي موقت شوراي صنفي نمايش، 
با اشاره به جلسه امروز اين شورا گفت: اولين 
جلسه ش��وراي صنفي نمايش در وزارت 
ارش��اد و سازمان س��ينمايي برگزار شد و 
باتوجه به اتفاقات پيش آم��ده براي فيلم 

رحمان 1400 درباره وضعيت اكران تصميم گيري شد. 
وي ادامه داد: در اين جلسه دو فيلم پالتوشتري و تگزاس 
2 براي اكران به سرگروهي سينما ايران به عنوان جايگزين 
رحم��ان 1400 مطرح بود كه س��رانجام فيلم تگزاس 
2 براي اكران انتخاب ش��د و اين فيلم از 28 فروردين به 
نمايش درمي آيد اما نمايش آن همراه با شروطي است. 
صابري به ايلنا گفت: با توجه به شرايط عمومي كشور و 
اينكه 20 استان درگير سيل هستند، با هدف حمايت از 

اكران فيلم هاي نوروزي تمامي فيلم ها تا 
18 ارديبهشت بدون محاسبه كف فروش 
اكرانشان ادامه دارد همچنين پرديس هاي 
س��ينمايي باالي هفت س��الن به شرطي 
مي توانند فيلم تگ��زاس 2 را اكران كنند 
كه شش فيلم ديگر هر كدام يك سالن به 
صورت كامل در اين پرديس ها را در اختيار 
داشته باشند و سينماهايي كه تك سالن 
هستند بايد تا 18 ارديبهشت فيلم ها را نمايش بدهند و 

بعد از آن اكران فيلم بالمانع است.
صابري افزود: جلسه بعدي شورا 8 ارديبهشت 98 برگزار 
مي شود و در شوراي صنفي نمايش يك سينمادار يك 
تهيه كننده و يك كارگردان به عنوان ناظر بر مساله اكران 
نظارت مي كنند همچنين انتخابات اولين جلسه شورا در 
هشت ارديبهشت برگزار مي شود و دبير و سخنگو در اين 

جلسه تعيين مي شود.

 گروه موس��يقي نواحي »هي��ژان« روز 
پنج شنبه دوازدهم ارديبهشت تازه ترين 
كنس��رت خود را در تاالر وحدت تهران 
برگ��زار خواهد ك��رد.  كنس��رت گروه 
موس��يقي نواحي »هي��ژان« به رهبري 
هيوا رنجبر ساعت 21:30 روز پنج شنبه 
دوازدهم ارديبهشت در تاالر وحدت تهران 
روي صحنه م��ي رود. در اين كنس��رت 

بي��ش از ۶0 نوازنده از بخش هاي مختلف موس��يقي 
اقوام كش��ورمان آثار خ��ود را اراي��ه مي دهند. فيروز 
رضايي در بخش لري، رضا نظري در بخش موسيقي 
كردي، شهريار كريمي در بخش موسيقي بختياري 
و بويراحمدي، اميرميرش��كاري در بخش موسيقي 
جنوبي، لقمان حسين زاده در بخش موسيقي شمال و 
رضا خاتمي در بخش آذري گروه خوانندگان كنسرت 
را تشكيل مي دهند. هيوا رنجبر پژوهشگر موسيقي 

اقوام و رهبر اركس��تر كنسرت موسيقي 
نواحي »هي��ژان« ضمن قدرداني از زهرا 
همت��ي مدير موسس��ه فرهنگي هنري 
»ف��روغ فلق« براي برگزاري كنس��رت، 
درباره ويژگي هاي اين برنامه توضيح داد: 
هدف من از موسيقي اقوام، شناخت هر 
چه درس��ت تر فرهنگ غني ايران چه با 
لحاظ موسيقايي و چه فرهنگي است. من 
با تحقيق و سفر به شهرهاي زيادي از ايران، سعي كردم 
ايران و فرهنگ ها را با سبك موسيقي ها و جغرافياي 
نواحي آداب و رسوم و اصالت استان ها بهتر بشناسم تا 
كارهايي كه در اين حوزه انجام مي دهم تازگي داشته 
باشد. ما در اين كنسرت تالش كرديم با تلفيق سازهاي 
كوبه اي و سازهاي ايراني و محلي رنگ و شكل بهتري 
در تنظيم كاره��ا ايجاد كرده و ب��ا ايده هاي جديدتر 
اركستر هيژان را در حوزه موسيقي بهتر معرفي كنيم.

فيلم برادران محمودي پس از چندين 
حضور بين المللي ب��راي اولين بار در 
ايران در س��ي و هفتمين جش��نواره 
جهاني فيلم فجر به نمايش درمي آيد. 
»شكستن همزمان بيست استخوان« 
برنده جايزه بهترين فيلم جش��نواره 
بوس��ان همراه با 14 فيل��م ديگر در 
بخش جلوه گاه شرق جشنواره جهاني 

فيلم فجر رقابت خواهد كرد. »شكستن همزمان 
بيس��ت اس��تخوان« كه با ن��ام بين المللي »رونا 
مادر عظيم« دو جايزه جش��نواره وزول فرانسه را 
دريافت كرده است، گفته مي شود بيش از پانزده 

حضور موفق بين المللي داشته است. 
»شكستن همزمان بيست استخوان« 
محصول مش��ترك ايران و افغانستان 
است و به عنوان نماينده اسكار از طرف 
سينماي افغانستان به آكادمي اسكار 
معرفي ش��ده بود و پخش بين المللي 
فيلم برعهده شركت فرانسوي نوري 
پيكچرز به مديريت كتايون ش��هابي 
است. محس��ن تنابنده، مجتبي پيرزاده، فرشته 
حسيني، فاطمه حسيني، فاطمه ميرزايي، محيي 
رضايي، سعيد چنگيزيان و عليرضا استادي در اين 

فيلم نقش آفريني كرده اند.

آرمين اميريان از برگزاري نمايش��گاه 
عكس »مي عشق« كه شامل آثار چند 
دهه عكاسي بهزاد دوراني است، خبر 
داد. اميري��ان هنرمند ع��كاس درباره 
برگزاري نمايشگاه »مي عشق« گفت: 
نمايش��گاه عكس »مي عش��ق« را كه 
ش��امل آثار چند دهه عكاس��ي بهزاد 
دوراني است، گردآوري كرده ام. بهزاد 

دوراني به واس��طه حضورش در كنار استاد تصوير 
ايران، محمود كالري، توانسته ميان ثبت خاطره و 
مشق عشق، آثاري را از گوشه و كنار سينماي ايران 

به يادگار بگذارد.
او افزود: اين آثار امروز پس از گذشت قريب به سي 
سال قرار است به معرض نمايش عمومي گذاشته 
شود البته هنوز زمان و مكان اين نمايشگاه مشخص 
نيست و به زودي برگزار خواهد شد. اميريان بيان 
كرد: اجراي رخداد هنري جامع و پروژه اي كه بتوان 

آن را ملي خطاب كرد، در اين شرايط 
اقتصادي و معيش��تي ب��ا همراهي و 
حمايت شادان مرادي حاصل شد كه 
اين حمايت از جنب��ه مادي و از حيث 
ُبعد معنوي بود، با وجود اينكه در شهر 

لندن ساكن است.
اين هنرمند جوان، برگزاري اين پروژه 
را اداي دين به سينماي ايران دانست 
و گفت: بدون شك و مسلمًا براي من در وهله اول، 
آنچه باعث شد با وجود انواع فعاليت هاي شخصي 
در اين چهار س��ال تمام قد و با تمام انرژي و صرف 
كامل زمان خود، مشغول به كار باشم و تا چند سال 
آينده نيز مس��ووليت آن را بطور رسمي همچنان 
عهده دار باشم، اداي دين به سينماي غني گذشته 
ايران است كه هميش��ه و همواره تعليمات هنري 
خودم را چه در خلق آثار شخصي و چه در مواقعي 

اينچنيني وامدار آن مي دانم.

تاريخنگاري

سقوط كابينه سهام السلطان 
بيست و هشتم فروردين 1324، كابينه مرتضي قلي بيات )سهام السلطان( سقوط كرد. اين 
كابينه در 29 آبان 1323 خورشيدي شكل گرفته بود. مجلس با هدايت سيد ضياالدين 
طباطبايي در 25 فروردين 1324 خورشيدي عملكرد وي را از نظر سياست خارجي و 

داخلي استيضاح و دولت او بدليل كسب نكردن رأي اعتماد، سقوط كرد. 
پس از كناره گيري ساعد از نخست وزيري مجلس به دكتر مصدق متمايل بود، اما دكتر 
مصدق قبول اين پست را به بازگشت مجدد به مجلس پس از پايان دوره نخست وزيري 
منوط كرد كه پذيرفته نشد و مرتضي قلي بيات خواهرزاده دكتر مصدق با توصيه وي و 

تالش خود، نخست وزير شد.
مرتضي قلي بيات از يك خانواده برجسته بود و سياستمداري بانفوذ و مالكي بزرگ به حساب 
مي آمد. او فرزند حاج عباسقلي خان سهم  الملك اراكي، متولد 130۶ ه�. ق. تحصيالتي در 
حد متوسط داشت، ولي سفرهاي متعددي به اروپا كرد. كار اصلي او كشاورزي و ملك داري 
بود. با پدر خود همكاري مي كرد، ولي جاه طلبي و غرور او باعث شد به كارهايي سياسي 
دلبس��تگي پيدا كند. وارد احزاب آن زمان شد و سرانجام در دوره  چهارم مجلس كه در 
1300 افتتاح شد، به وكالت رسيد. در دوره  پنجم نيز وكيل بود. در مجلس موسسان اول 

كه در 1304 تشكيل شد، نماينده و نايب رييس مجلس بود.
در اولين كابينه  دوران رضاشاه كه به رياست ذكاءالملك فروغي تشكيل شد، به عضويت 
دولت درآمد و وزير ماليه شد. عمر اين كابينه بيش از شش ماه طول نكشيد، ولي بيات 
مجدداً به نمايندگي مجلس انتخاب گرديد و تا پايان دوره  سيزدهم مجموعا ده دوره نماينده  
مجلس شوراي ملي بود و در غالب ادوار، نيابت رياست را برعهده داشت. در دوره  سيزدهم 
كانديداي رياست بود، ولي محتشم السلطنه اسفندياري با چند رأي اضافي براي بار چهارم 
به رياست مجلس شوراي ملي رسيد و او نيز نيابت را نپذيرفت. در انتخابات دوره  چهاردهم 
نتوانست كرس��ي نمايندگي را به دست آورد، ولي علي سهيلي برگزار كننده انتخابات، 
رضايت او را به نحو ديگري فراهم كرد و به او پست وزارت دارايي داد. پس از سقوط كابينه  
سهيلي، در دوره  نخست وزيري ساعد، وزير مشاور شد. بعد از شهريور 1320، با همكاري 
سيدمحمدصادق طباطبايي و باقر كاظمي و امان اهلل اردالن و ابراهيم زند به تشكيل حزب 
مردم همت گماشت. سوابق آزاديخواهي طباطبايي موجب شد كه عده  زيادي به اين حزب 
گرويدند و با توجه به اين نكته كه طباطبايي رييس مجلس شوراي ملي نيز بود، حزب مزبور 

در مجلس طرفداراني پيدا كرد.
پس از سقوط كابينه  ساعد، مجلسيان متوجه رجال صدر مشروطه بودند، اقليت 50 نفري 
مجلس به ليدري دكتر محمد مصدق، به بيات توجه داشت. وي كابينه را گونه اي آرايش 
داده بود كه منافع سياسيون و احزاب موجود را برآورده كرده و البته دولتي طرفدار غرب 
باشد. در دوره زمامداري وي، موضوع نفت كه به مساله پيچيده تبديل شده بود، در كانون 

توجه قرار داشت و همه مي خواستند رفتار نخست وزير را در اين باره ببينند. بيات ضمن 
اينكه با روس ها رفاقت مي كرد، اما به بوالرد انگليسي وعده داد كه »هيچ تغييري در سياست 

نفتي دولت داده نمي شود«.
روز 11 اس��فند 1323، مصدق طرحي به قيد دو فوريت به مجلس درباره مذاكره با 
خارجي ها پيرامون نفت داد كه بيات را نجات داد. بيات البته به روس ها نيز وعده مي داد 
كه امتيازهايي به آنها خواهد داد. او اخراج ميلسپو را كه خواست روس ها و بعضي از 
سياستمداران ايراني بود، عملي كرد. قانون ماليات بر درآمد كه از طرف ميلسپو وضع 
شده بود، خش��م ثروتمندان را برانگيخته بود. نخست وزير سخت گيري نسبت به 
روزنامه ها را تشديد كرد و به همين دليل از طرف مجلس استيضاح شد. دوستي بيات 
با چپ گرايان با ناراحتي و واكنش جناح راست مواجه شده بود. نخست وزير همچنين 
در جلسه 10 اسفند 1323 به ژاپن اعالن جنگ كرد. برخي از دانشجويان كه مخالف 
سياس��ت هاي دولت بودند راهپيمايي كردند و به طرفداري از مصدق شعار دادند و 
بازاريان نيز در بهارستان به آنها پيوستند. كشته شدن يك دانشجو، شرايط را تيره و تار 
كرد و مقدمات سقوط دولت بيات فراهم شد. نخست وزير كه با مخالفت هاي گوناگون 
مجلسي ها مواجه شده بود، گفت: »رعايت نظر همه آقايان براي كسي كه پايبند اصول 
است بسيار دشوار، بلكه محال است.« او گزارش مشروحي از كارشكني ها ارايه كرد و 
كار به دادن راي اعتماد كشيد. در جلسه راي اعتماد 45 نفر راي به ماندن دادند و 48 

نفر ممتنع و مخالف بودند كه منجر به سقوط سهام السلطان شد.

میراثنامه

كاخ مرواريد در حال مرمت 
معاون ميراث فرهنگي البرز گفت: اگر بودجه مورد نياز 
براي مرم��ت كاخ مرواريد بطور منظم تخصيص داده 
مي شد و دس��ت ما براي كاركردن باز بود اين پروژه دو 
ساله به اتمام مي رس��يد ولي با اين وضع بودجه و عدم 
كمك هاي ديگر دستگاه ها، اين كار زمان مي برد. حسين 
امين افشار اظهار كرد: بودجه سال گذشته براي مرمت 
و بازس��ازي كاخ مرواريد يك ميليارد و 200 ميليون 
تومان بوده است. البته با احتساب بيمه، ماليات و… 
چيزي حدود 950 ميليون تومان براي مرمت اين كاخ، 

قرارداد بسته شد.
او توضيح داد: بخشي از مبلغ اين قرارداد به حوزه طرح و 
اجرا و بخشي از آن نيز به مطالعات سازه اي بنا اختصاص 
داده ش��د. وي به ايسنا گفت: هم مشاوري كه سال 9۶ 
بحث شناخت اوليه مجموعه يعني فاز صفر و مطالعات 
ميداني مجموعه را انجام داده بود و هم مش��اوري كه 
در ق��رارداد پاياني با ميراث فرهنگ��ي همكاري دارد، 
اعالم كردند كه با توجه به آزمايشات مكانيكي خاك، 

مقاوم سازي و… اين سازه قدرت تحمل وزن يك برف را 
هم ندارد به همين دليل نمي توانيم روي آن باري اضافه 
كنيم.  اين مسوول اظهار كرد: بر اساس تصميم گرفتيم 
در وهله اول به سمت مقاوم سازي بنا حركت كنيم و اين 
فرايند تا مراحلي پيش رفته است. سقف آلومينيومي 
كاخ مرواريد طي سال هاي گذشته به داليل مختلف از 
محور اصلي خارج و دچار ريزش شده بود. امين افشار 
گفت: س��قف اين مجموعه با يك سري تكنيك هاي 

خاص مهندسي به حالت اوليه برگردانده شد و برخي 
فريم هاي آن تعويض شد.

معاون ميراث فرهنگي البرز توضيح داد: اين مقدمات 
تاكنون انجام شده و اميدواريم بخش بعدي اعتبارات 
به زودي تخصيص پيدا كند ت��ا مراحل بعدي مرمت 
انجام ش��ود. او اظهار كرد: مرم��ت كاخ مرواريد امري 
زمان بر است چون در پروژه هاي اين چنيني بايد مرمت 
 همه موارد از سازه گرفته تا الكتريكال و معماري و…

 در نظر گرفته شود.
وي افزود: ما به احتساب بودجه اي كه تخصيص داده 
مي شود فازهاي عملياتي را پيش مي بريم و مجبوريم 
توقف داشته باشيم و بخش هاي ديگر را هم سر و سامان 

دهيم و همه كارها را منظم و در كنار هم پيش ببريم.
امين افشار گفت: اگر بودجه بطور منظم تخصيص داده 
مي ش��د و دست ما براي كار كردن باز بود اين پروژه دو 
ساله به اتمام مي رس��يد ولي با اين وضع بودجه و عدم 

كمك هاي ديگر دستگاه ها، اين كار زمان مي برد.

ايستگاه

 »جكي چان« تكذيب كرد
جك��ي چ��ان با ص��دور 
اطالعي��ه اي اع��الم كرد 
ب��راي بازي در »س��اعت 
شلوغي4« قراردادي امضا 
نكرده اس��ت. به گزارش 
آسوش��يتدپرس، جكي 
چان بازيگر مشهور دنياي 
اكشن قرار نيست با فيلم 

»ساعت شلوغي« و »كاراته كيد 2« برگردد. پس از 
اينكه كريس تاكر هم بازي جكي چان در فيلم »ساعت 
شلوغي« در اينستاگرام پستي براي ۶5 سالگي جكي 
چان منتش��ر و تولدش را تبريك گفت، عكس��ي از 
خودشان دو تا منتشر كرد كه با انگشتانشان عدد 4 را 
نشان مي دادند. اين عكس به معني اعالم حضور اين 

دو در قسمت چهارم »ساعت شلوغي« تعبير شد.
در عين حال گفته ش��ده بود كه چان قرار اس��ت در 
قسمت دوم »كاراته كيد« محصول 2010 در نقش 
آقاي هان ظاهر ش��ود. اما كمپاني مديريت كارهاي 
جكي چان با انتش��ار اطالعيه اي اعالم كرد كه اينها 
فقط شايعه اس��ت. چان و تاكر در نقش يك بازرس 
تحقيق به ن��ام لي و يك كارآگاه ب��ه نام جيمز كاتر 
نخستين بار سال 1998 در »ساعت شلوغي« بازي 
كردند و بعد در سال 2001 و 200۷ قسمت هاي دوم 
و سوم اين فيلم ساخته شد.  جكي چان سال 201۷ 
در مصاحبه اي گفته بود سال بعد »ساعت شلوغي 4« 
ساخته مي شود و فيلمنامه آن نوشته شده است و قرار 

است با كارگردان مالقات كنند.

معرفي برندگان جايزه 
»پوليتزر« در بخش ادبيات

برندگان جايزه »پوليتزر« 
در بخش هاي مختلف از 
جمله ادبيات داس��تاني، 
غيرداس��تاني، ش��عر، 
نمايشنامه و زندگي نامه 
معرفي شدند. به گزارش 
نيويورك تايمز، فهرست 
برندگان جوايز پوليتزر در 

ش��اخه هاي مختلف در حالي در دانش��گاه كلمبيا 
اعالم ش��د كه در بخش ادبيات داس��تاني در نهايت 
رمان »سايه بان« نوش��ته »ريچارد پاورز« در رقابت 
با »مومنان واقعي« نوش��ته »ربكا ماكاي« و »آن جا 

آن جا« از »تامي اورنج« برنده جايزه نام گرفت.
در رمان »س��ايه بان« تمامي شخصيت هاي اصلي 
درختان هستند و تمامي ارتباطات در طبيعت روي 
مي دهد. »ريچارد پاورز« ۶1 س��اله كس��ب جايزه 
پوليتزر را شگفت آور خواند و گفت اين جايزه ثابت 
كرد كه خوانندگان چقدر تشنه داستان هايي هستند 
كه شخصيت هاي غيرانساني را در كانون توجه قرار 
مي دهد. اما در بخش ش��عر اين جوايز نيز مجموعه 
شعر »بودن با« نوشته »فارست گاندر« برنده جايزه 
شد، در حالي كه مجموعه شعرهاي »فيلد« سروده 
»جوس چارلز« و »شبيه« اثر »اِي. اي استالينگز« نيز 
نامزد كسب جايزه بودند. در ساير بخش هاي مرتبط 
با ادبي��ات جوايز پوليت��زر 2019، »ديد منصفانه« 
نوشته »جكي سيبلي دروري« برنده جايزه بهترين 
نمايشنامه نام گرفت و »ديويد دابليو باليت« براي 
نوش��تن كتاب »فردريك داگالس: پيامبر آزادي« 
برنده جايزه بهترين كتاب تاريخي شد. جايزه بخش 
زندگي نامه نيز به »س��ياه جديد: زندگي آلن الك« 
نوشته »جفري سي. اس��توارت« رسيد. »پوليتزر« 
مجموعه جواي��زي در حوزه ه��اي روزنامه نگاري، 
ادبيات و موسيقي است كه از معتبرترين جوايز دنيا 
به حساب مي آيد. اين جايزه از سال 191۷ به صورت 
ساالنه با نظارت دانشگاه كلمبيا به روزنامه نگاران و 
نويسندگان، شاعران و موسيقي دانان اعطا مي شود. 
جايزه »پوليتزر« به نام بنيانگذار آن »جوزف پوليتزر«، 
روزنامه نگار مجاري تب��ار امريكايي قرن نوزدهمي 

نام گذاري شده است.

ايران ميزبان كانوپولوي قهرماني آسيا ماند

قربانيان خشم هواداران 

ايران ميزباني مس��ابقات كانوپولوي 
قهرماني آس��يا را پ��س گرفت. ايران 
ميزباني مس��ابقات كانوپولو قهرماني 
آسيا ش��ده بود كه اين اواخر برخي از كشورها به 

دنبال گرفتن ميزباني از ايران بودند. 
اما عليرضا سهرابيان رييس فدراسيون قايقراني به 
منظور مذاكره با مسووالن كنفدراسيون كانوئينگ 
آس��يايي به مالزي س��فر كرده بود و در مذاكره با 
مسووالن آسيايي موفق شد ميزباني را پس بگيرد. 
به اين ترتي��ب ايران همچنان ميزبان مس��ابقات 
كانوپولوي قهرماني آس��يا باقي ماند. سهرابيان با 
وجود اينكه به تازگي رييس فدراس��يون ش��د اما 
توانست اولين چالش پيش روي قايقراني ايران را 

به خوبي پشت سر بگذارد.

اي��ن روزها در حالي نوك پيكان اتهامات به س��مت گلر 
مغضوب تراكتورسازي نشانه رفته كه پيش از اين خود اين 
باشگاه در مظان اتهامي مشابه بوده است. شكست سنگين 
تراكتورسازي مقابل سپيدرود با نتيجه 3 بر يك كه در هفته 
بيست و پنجم رقم خورد به قدري براي اين تيم سنگين بود 
كه حواشي و عواقب آن هنوز بعد از چند روز ادامه دارد و 
چه بسا روي ديدارهاي بعدي اين تيم هم اثر خود را بگذارد. 
در اين ميان واكنش سريع و بدون برنامه ريزي باشگاه در 
اخراج محسن فروزان كه مقصر اصلي اين شكست قلمداد 
شده بود از مواردي است كه تا مدت ها مي توان در مورد آن 
بحث كرد و نوشت. اشتباه جزئي از فوتبال و زندگي ورزشي 
يك فوتباليست است و به قول خيلي از بزرگان اين عرصه 
تا زماني كه اشتباه رخ ندهد گلي به ثمر نخواهد رسيد و 
نتيجه اي رقم نمي خورد. در اين ميان اشتباهات فاحش و 
مرگبار هم بعضاً در طول زندگي يك بازيكن اتفاق مي افتد 
و نمونه آن را حتي در بزرگ ترين و بهترين بازيكنان تاريخ 
ديده ايم كه اگر هركدام را واكاوي كنيم مي توان سناريويي 
براي آن ترتيب داد كه البته محلي از واقعيت ندارد. حتي 
گذشته خود باشگاه تراكتورسازي هم از اين شبهات خالي 
نيست. شبهاتي كه البته مشخص است محلي از اعراب 
ندارد ولي به هر جهت دستمايه تخريب اين باشگاه محبوب 

از سوي رقبا شد و خود سرخپوشان تبريزي قرباني چنين 
جرياني شدند كه امروز پرچمدار آن شده اند. ماجراي رضا 
شربتي و تراكتورسازي در ليگ شانزدهم يكي از اين موارد 
است. سرخپوشان تبريزي آن زمان رقيب سرخپوشان 
تهراني بودند و كورسي براي قهرماني راه انداخته بودند. 
در ديدار با سياه جامگان بود كه روي يك ضربه كرنر فرزاد 
حاتمي در حالي دروازه حريف مشهدي را باز مي كند كه 
رضا شربتي، مدافع چپ اين تيم به راحتي مي توانست 
مانع ورود توپ به دروازه شود ولي فقط با چشمانش آن 
را مش��ايعت كرد و نظاره گر باز شدن دروازه تيمش شد. 
اين گل در حالي به ثمر رس��يد كه ب��ازي تا دقيقه 89 با 
تس��اوي يك - يك در جريان بود و گل دقايق پاياني به 

اين شكل برتري تراكتورسازي را رقم زد. بعد از آن بود كه 
موج حمالت و اتهامات به بازيكن جوان سياه جامگان و 
همچنين باشگاه تراكتورسازي شكل گرفت و حتي ورود 
عادل فردوسي پور و برنامه نود و تكذيب مسووالن و عوامل 
باشگاه سياه جامگان نسبت به عملكرد اين بازيكن نتوانست 
اثري روي جو سنگين ايجاد شده عليه شربتي بگذارد و اين 
مسائل وقتي جالب تر شد كه فصل بعد شربتي پس از باز 
شدن پنجره تراكتورسازان در نيم فصل براي دوران خدمت 
سربازي خود به تراكتورسازي پيوست و همين موضوع 
بهانه اي ش��د براي مخالفان و اتهام زنندگان تا ادله اي به 
ظاهر قوي براي ادعاي خود داشته باشند و به واسطه آن 

فرضيه تباني و كم كاري را تقويت كنند.
تاريخ فوتبال پر است از اين موارد. از صحنه هاي مشكوك، 
اشتباهات جبران ناپذير و البته شبهاتي غير قابل رد يا اثبات 
كه منبع و مرجع موثقي ندارند ولي بدون پشتوانه منطقي 
مطرح مي شوند و اثر منفي خود را روي فرد يا مجموعه 
مورد اتهام واقع شده مي گذارند. چه زندگي هاي ورزشي اي 
كه زير بار اين اتهامات نابود شدند و خود مطرح كنندگان 

آن متوجه تاثير آنچه نشر مي دهند نبودند. 
ش��ايد اين روزها از مجموعه تراكتورسازي هيچ كس به 
اندازه شربتي حال و روز االن محسن فروزان را درك نكند.

ورزشي
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