
خصوصی سازی زیر تیغ نمایندگان

 رییس جمهور  در مراسم  بهره برداری 
از سه طرح  بزرگ  شهری  در تهران:

صدور  مجوز  ساخت  در  بستر 
ودخانه ها  معامله  با  جان  ر
مردم  است

 چالش مسافران نوروزی با تاخیر پروازها 
ادامه دارد

طلسم عرضه نفت در بورس در  سال 97 می شکند

خسارت سیالب 
به سفرهای 

هوایی

جزئیات هفت 
مرحله عرضه نفت 

در بازار سرمایه

سیلی سیل
 بازخوانی فاجعه های زیست محیطی

 در بحران اخیر

خریدار   رییس جمهوری صدور مجوز 
ســاخت در بســتر رودخانه ها را معامله 
جان مردم با پول کثیف دانســت و گفت: 
سیل فروردین صدای رسای طبیعت بود 
و باید سال 98 را سال آزاد سازی طبیعت 
در کل ایران کنیم.ســه طــرح بزرگ در 
بخش خط 6 متــرو تهران، جنگلکاری در 
دامنه جنوبی البرز و واحد های مسکونی 
و تجاری امید در شــهر تهران با دســتور 

رییس جمهوری افتتاح شد. 
فــاز اول )بخش جنوبی( خــط 6 متروی 
تهران و طرح توسعه کمربند سبز پیرامون 
شــهر تهران کــه شــامل1250 هکتار 
جنگل کاری در دامنه جنوبی البرز، طرح 
احداث 324 واحدهای  مســکونی و 63 
واحد تجاری امیــد در منطقه 18تهران با 
دستور رییس جمهوری و از طریق ویدیو 

کنفرانس به بهره برداری رسید. 
فاز نخســت خط 6 مترو تهران شــامل 9 
کیلومتر از بخش جنوبی این خط با ســه 
ایستگاه میدان شــهدا، بعثت و دولت آباد 

با حضور دکتر روحانی افتتاح شد.
حجت االســام و المســلمین حســن 
روحانی در مراســم بهره برداری از ســه 
طرح بزرگ شــهری در تهران با تبریک 
ایام شــعبانیه اظهارداشــت: تهران باید 
توسط جنگل ها محاصره و جلوی توسعه 

بی رویه هم گرفته شود.
وی افزود: سیل فروردین  هشدار و صدای 
رســای طبیعت بود، وقتی مسیر سیل را 
خراب کنیم، سیل هم با خسارت می آید 

و باید حقوق طبیعت را حفظ کنیم.
رییس قوه مجریه ادامه داد: باید به الیروبی 
رودخانه ها و رفع موانع در مسیر آنها توجه 
بیشتری شود و نباید ســاخت پل را ارزان 
تمام کنیم چرا که پل های مقاوم می تواند 
در هنگام بروز ســیاب ها جلوی تخریب 
منازل مســکونی و جاده هــا را بگیرد.وی 
به افتتاح خــط 6 متروی تهران اشــاره و 
تصریح کرد: امروز شاهد یک تحول بسیار 
مثبت برای محیط زیســت تهران، حمل و 
نقل سریع و به سامت ، امن با مصرف کم 
انرژی هستیم.وی خاطرنشان کرد: بسیار 
خوشحالم که امروز ســه پروژه ای افتتاح 
شــد که دو پروژه آن در قدم اول به مسئله 

محیط زیست مربوط می شود. 
رییس قــوه مجریه در بخــش دیگری از 
سخنان خود خط 6 را یکی از طوالنی ترین 
خطوط متروی تهــران و منطقه توصیف 
کرد و گفت: یکی از افتخارات ما طرحهای 

مهم توسعه ای کشور است.
روحانی افــزود: در آغاز انقــاب یکی از 
مباحثی که شــاید امروز برای مردم باور 
کردنی نباشد، این بود که آیا مترو تهران 

که اساس آن قبل از انقاب طراحی شده 
بود باید اجرا شــود یا خیر و سخن از این 
بود که این پروژه به مــردم تهران مربوط 
می شــود و نه مردم کشــور و بنابراین از 
بودجه عمومــی چیزی نبایــد پرداخت 
شود.وی ادامه داد: ســخن از این بود که 
مترو یک پروژه لوکس اســت و ما به جای 
این پروژه باید بــرای مردم تهران اتوبوس 
تهیه کنیم و این که این پروژه ما را وابسته 
می کند و بــا خودکفایی و اســتقال ما 
منافــات دارد.وی اضافه کــرد: امروز نه 
نیاز هســت و نه فرصت که بگویم چگونه 
افرادی با این پروژه مخالف بودند و شــاید 
شــما تعجب کنید، افرادی که معروف به 
روشــنفکر و تحصیلکرده بودند با پروژه 
مترو مخالف بودند و نــه اینکه فکر کنید 
افراد خاصــی که اطاعات کافــی از این 
گونه مسائل نداشتند با این پروژه مخالف 
باشند.رییس جمهوری همچنین گفت: 
مجلس اول بــا همین دعواها گذشــت 
و مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی 
که اصرار داشــت ایــن پــروژه اجرایی 
شــود به خاطر مخالفت های شــدید در 
درون مجلس و بیــرون مجلس این طرح 
باقی ماند. اما در مجلــس دوم که ترکیب 
نمایندگان تغییر کرد و شــرایط مناسب 
شــده بود، در همان اوایل مجلس دوم و 
در ســال 63 که نماینــدگان تهران چند 
هفته یک بار برای تهران جلســه داشتند 
و ریاســت آن هم به عهده مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی بود بحث مترو مطرح 
شــد و در یکی دو جلســه بعد به تصویب 
رســید که مترو تهــران اجرا شــود.وی 
یادآورشد: در آن زمان از طرف نمایندگان 
تهران در مجلس بنــده و آقای دری نجف 
آبادی از طرف نمایندگان تهران مسئول 
شــدیم که مســئله مترو را دنبال کنیم. 
کمی که مترو اجرا شده بود بازدید کردیم 
و با مهندســین صحبت مــی کردیم و به 

جلسه گزارش میدادیم.
رییس جمهوری با بیان این که الحمداهلل 
امروز ما شاهد تحول بســیار مثبت برای 
محیط زیســت تهــران و حمــل و نقل 
سریع، سامت، امن و با مصرف کم انرژی 
هستیم، اظهارداشت: خط 6 مترو تهران 
که امروز آغاز به کار کرد،با توســعه ای که 
به ســمت جنوب خواهد داشت یک طرح 
38 کیلومتــری و یکــی از طوالنی ترین 
خطوط متــروی تهــران و طوالنی ترین 

خط مترو منطقه خواهد بود.
روحانی طرح های مهم توســعه ای را از 
افتخارات جمهوری اسامی ایران عنوان 
کرد و گفت: در همین ایام نوروز که هم با 
رحمت خداوند مواجــه بودیم و هم با رنج 

و ســختی بندگان خداونــد و دیدیم که 
طرح های توســعه ای جان هزاران نفر را 

نجات داد.
وی بــا بیــان ایــن کــه در بحث ســد 
هــم مــا مرهــون تاش هــای آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی هســتیم و ایشان 
بیشــترین تاش را بعد از جنــگ برای 
توسعه کشــور و از جمله ســدها داشت، 
افزود: در خوزستان سد دز قدیمی است، 
اگر سد کرخه نبود و ســد کارون ها،سد 
شهید عباسپور و گتوند نبود امروز استان 

خوزستان چه وضعی پیدا می کرد.
وی یادآورشــد: 12 فروردیــن امســال 
هشت هزار و 500 متر ســیاب در ثانیه 
وارد کرخــه می شــد این تنها از مســیر 
کرخه بــود و از مســیرهای دیگر هم آب 
وارد می شد اگر ســد کرخه نبود آن وقت 
وضع شهرهای غربی و شــرقی و مرکزی 
خوزســتان چه مــی شــد.رییس دولت 
دوازدهم با بیان این که بسیاری از طرح ها 
است که وقتی درباره آن قضاوت می کنیم 
باید بلند مدت تر به آن نــگاه کنیم، ابراز 
امیدواری کرد: ســیل فروردین امســال 
باعث تحول مثبت برای آزادسازی مسیل 
رودخانه ها باشــد.روحانی تصریح کرد: 
سیل جاری نمی شــود، در مسیل خود 
می آید وقتی مســیل را قطع می کنیم و 
خانه رود را خراب می کنیم، ســیل و رود 

هم روزی خانه ما را خراب خواهد کرد.
وی با بیان این که حال فرصتی اســت که 
برگردیم و به حقوق طبیعــت بپردازیم، 
گفت: همه اطراف تهران که امروز جنگل 
کاری می شــود و ان شــاءاهلل امیدواریم 
ادامه پیدا کنــد یک عامل بــزرگ برای 

تثبیت زمین و خاک است. 
رییس جمهوری افــزود: اوال این جنگل 
کاری ها باعث می شود که جلوی توسعه 
بی رویه تهران توسط جنگل گرفته شود 
و بایســتی که تهران باید محاصره شود. 
همچنیــن باعث فضای مناســب محیط 
زیســت می شــود.روحانی یادآور شد: 
در مواقــع بارندگی شــدید، جنگل ها و 
مراتع هســتند که مانع از شکل گیری 
ســیاب های مخرب می شوند پس این 

برای حفظ جان مردم است.
وی اظهارداشت: من موردی را به شهردار 
تهران نســبت به چند واحد مســکونی 
مطرح کردم که در همیــن اطراف تهران 
وســط رودخانه ساخته شــده اند و واقعا 
جای تعجــب دارد که چه کســی، به چه 

شکل و با چه مقدار پول مجوز داده است.
رییس قوه مجریه تصریــح کرد: هر چند 
اگرخدای ناکرده آن دســتگاه فاسد، پول 
دریافت کرده باشــد خطر بزرگی را برای 

جان مردم تهران خریده است. اینجا فقط 
بحث پول نیست بلکه بحث معاوضه جان 

مردم با پول کثیف است.
روحانی ابراز امیدواری کرد شــهرداری 
تهران و همه اســتان ها، اســتانداران و 
شهرداران ســال 98 را ســال آزادسازی 
طبیعت تهران قرار دهند و این یک وظیفه 

بزرگ برای همه ما است.
وی با بیان این که سیل فروردین  هشدار 
و صــدای رســای طبیعت بــود و وقتی 
مســیر ســیل را خراب کنیم، سیل هم با 
خســارت می آید و باید حقــوق طبیعت 
را حفظ کنیم، ادامــه داد: باید به الیروبی 
رودخانه ها و رفع موانع در مسیر آنها توجه 
بیشتری شــود و نباید ساخت پل را ارزان 
تمام کنیم، چرا که پل های مقاوم می تواند 
در هنگام بروز ســیاب ها جلوی تخریب 

منازل مسکونی و جاده ها را بگیرد.
رییــس دولــت دوازدهــم همچنیــن 
اظهارداشــت: در مناطق کویری شــاهد 
هســتیم که پل ها معموال برای کسی که 
اهل آن منطقه نباشــد، توجیه ندارد زیرا 
در 9 یا 10 مــاه ســال در آن مناطق آبی 
وجود ندارد و خشک است اما ناگهان یک 
سیل بنیان کنی می آید که اگر آن پل ها و 
مسیل ها نباشد نه تنها جاده ها که مناطق 
مسکونی مردم هم از بین می رود بنابراین 
این یک قدم بسیار مهمی است که امسال 

همه باید برداریم. 
روحانی گفت: سرمایه گذاری بزرگی در 
مترو انجام شده اما این ســرمایه گذاری 
مقدار زیادی کمی اســت و باید تبدیل به 
کیفی شود. ما تونل را زده ایم شاید بعضی 
جاها ریل هم مستقر شــده اما بقیه کارها 

همزمان صورت نگرفته است.
وی افزود: این که اساســا این ناهمزمانی 
درست اســت یا خیر فعا وارد این مساله 
نمی شــویم زیرا دســتگاه های اجرایی 
همین جــوری طــرح هــا را تحمیل 
می کنند. مثا نیمــی از یک طرح را اجرا 
می کنند و می گویند اگر اجرا نکنیم این 
ســرمایه ها معطل مانده و اگر اجرا کنیم، 
بودجــه و امکانات فراهم نیســت. اما در 
عین حال حتما ما برای مترو تهران جلسه 
خواهیم گذاشت.وی با بیان این که برای 
توســعه مترو تهران راه حل داریم، اظهار 
داشــت: توســعه مترو برای مردم و برای 

جلوگیری از شدت انرژی ضروری است. 
رییس قــوه مجریه خاطرنشــان کرد: 
در گزارشــی دیدم که هر فــردی که از 
مترو اســتفاده می کند به طور متوسط 
حدود نیم لیتر سوخت )که البته در آن 
گزارش 6 دهم نوشته شده بود( صرفه جویی 
می شود و اگر این گزارش دقیق باشد یک 

سرمایه گذاری بســیار خوبی در سوخت 
انجام می شــود.روحانی یادآور شد: در 
کشور ما متاسفانه این ســوخت تقریبا 
مجانی در اختیار گذاشته می شود و در 
چارچوبی هم مصرف نمی شــود هم هوا 
را آلوده می کند و هم ثروت بزرگ ملی 
با ثمن بخس از دســت ما می رود و هم 

موجب فساد و قاچاق می شود.
وی افــزود: همــه ایــن فســاد و قاچاق 
گازوئیل یا بنزین که در استان های مرزی 
انجام می شــود به دلیل تفــاوت قیمتی 
است که نه امروز بلکه 2 یا پنج سال پیش 
هم بود. من یک بار گفتــم که این تفاوت 
قیمت باعث قاچاق می شود، آقایی گفته 

بود که به خاطر گرانی دالر است.
رییس جمهوری تصریــح کرد: باید گفت 
خیــر، آن زمان کــه دالر ارزان بود بازهم 
قاچاق صورت می گرفــت. زمانی قیمت 
دالر هشــت هزار تومان نبود که شرایط 
تحریمی نبود و عادی بود امســال قاعدتا 
دالر باید بــه طور طبیعی حــدود 6 هزار 
تومان بود. اگر فرض کنیم دالر با قیمت 6 
هزار دالر باشد سوخت ما باز هم نسبت به 
کشورهای همسایه قابل مقایسه نیست و 
باز هم قاچاق می شود.روحانی گفت: این 
که ما در ایام نوروز بیــش از 100 میلیون 
لیتر بنزین در روز مصرف کردیم و به طور 
عادی باالی ٧0 تا 80 میلیون لیتر بنزین 
در روز مصرف می شود ؛ نیمی از بنزین ها 
را می توانســتیم صادر کنیم و از صادرات 
آن همه مردم استفاده کنند بنابراین این 
خساراتی اســت که به ثروت ملی و برای 
همه مردم خواهد بود.وی ادامه داد: مترو 
می تواند هم برای راحتــی و رفاه مردم و 
هم جلوگیری از مصرف بی رویه سوخت 

و برای محیط زیست مفید باشد
روحانی گفت: ساخت مســکن در بافت 
فرسوده یک ضرورت است؛ پیام سیل این 
است که بافت فرســوده باید تغییر کند و 
تهران جایی اســت که باید این شهر را در 
برابر زلزله و سیل و توفان احتمالی مصون 
کنیم و برای حفظ جان و رفاه مردم برنامه 
ریزی کنیم. در برخــی از محات تهران 
کوچه 2 متری اســت و هیچ ماشینی اعم 
از آمبوالنــس و آتش نشــانی نمی تواند 
عبــور کند.رییس جمهــوری در بخش 
دیگری از ســخنان خود خاطرنشان کرد: 
میزان توسعه و پیشرفتی که در حوزه های 
مختلف بویژه سدســازی، افزایش توان 
نیرو و برق، جنگل کاری و مترو در کشور 
طی 40 سال گذشته انجام شده با قبل از 
انقاب قابل مقایسه نیست و حرف هایی 
بعضاً نادرست و ناروایی در این زمینه زده 

می شود که ظلم به انقاب است.

وزنامـه اقتصادی ر
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آیا قیمت پیاز و سیب زمینی متعادل می شود؟ 

ونق تولید در مناطق آزاد و ویژه نگاه نو به ر

اســتفاده از امکانات بالقوه بــرای هدایت فعاالن اقتصادی کشــورهای 
پیرامونی به ســوی ســرمایه گذاری مســتقیم یا از طریق مشــارکت با 
ســرمایه گذاران داخلی، یکی از راه های رونق تولید در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی است.سال 98 سال فرصت ها، امکانات و گشایش های اقتصادی 
درمناطــق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق تبدیل پتانســیل های درونزای 
اقتصادی به ظرفیت ســازی ها و اخذ نــوآوری های فناورانــه و تعامل با 
اقتصاد کشورهای پیرامونی است. مبادله های تجاری و مشارکت از طریق 
تولید محصوالت تحت لیســانس خارجی و جلــب برندها و کمپین های 
خارجی برای تولید و ســرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با 
بازنگری در فعالیت های گذشته این مناطق مســتلزم نگاهی نو در رونق 
تولید است. از ســوی دیگر، همانگونه که رئیس جمهوری نیز در سخنان 
نوروزی خود بر متعادل کــردن قیمت ارز به همراه مهار تورم و دوســتی 
بیشتر با همه همسایگان تاکید کرد سیاســت های انقباضی دولت برای 

کنترل افزایش بهای ارز در بازار امسال نیز ادامه خواهد داشت. 
به نظر می رســد مناطق آزاد باید منابع جدید درآمــدی خود را از طریق 
تعریف ســازوکارهای جدید با کشــورهای پیرامونی پیگیــری کرده و 
تمهیدات الزم را برای گفت و گو با روسای مناطق آزاد کشورهای همجوار 

ایران حسب محدوده های مساحتی خود دنبال کنند. 
ضمن آنکه با پایان دوره ســه ماهه اجــازه ورود 140 میلیون دالر برای 
واردات کاالهــای مصرفی، ســازمان های مناطــق آزاد دیگــر نباید بر 
درآمدهای ســنتی عوارض حاصل از واردات کاالهای مســافری همانند 
گذشته حســاب باز کنند، بلکه بهتر اســت منابع درآمدی جدیدی را در 
بیرون مرزها در کشــورهای همســایه به منزله بازار هدف خود جست و 
جو کنند. در این خصوص آنچه بیش از پیش قابل توجه اســت، استفاده 
از امکانات بالقوه برای هدایت فعاالن اقتصادی کشورهای پیرامونی برای 
سرمایه گذاری مســتقیم یا از طریق مشارکت با ســرمایه گذاران داخلی 
در شــرایط تحریم اســت. این همکاری می تواند حتی شامل تولید اقام 
گروه چهارکاالیی به مناطق آزاد هم باشــد. به عبارت دیگــر، اگر قبل از 
این اتفاقات، مجوزهــای واردات و اخذ عوارض کاال عاملی برای توســعه 
تجارت مناطق آزاد به شمار می رفت، اکنون واردات به مناطق آزاد به ضد 
خود تبدیل شــده و تاکید بیش از اندازه بر آن از اعتبار مناطق آزاد خواهد 
کاست. اکنون تولید کاالی ساخته شده وارداتی برای مجتمع های تجاری 
ساخته شــده در مناطق آزاد را باید از طریق مشارکت کشورهای سازنده 
با تولید درمناطق آزاد صورت گیرد. این از برنامه های کلیدی اســت که 
درســال 89 باید در مناطق آزاد دنبال شــود تا هم با رونــق تولید کاالی 
خارجی در مناطق آزاد، نیــاز واحدهای تجاری مجتمــع های تجاری و 
اداری که گفته می شود بیش از 20 هزار واحد است، تامین شود و هم نیاز 
ملزومات صنعت گردشــکری در مناطق آزاد برای جلب رضایت مسافران 
جبران شود؛ ضمن آنکه با رونق تولید، صادرات نیز به کشورهای همسایه 

گسترش پیدا می کند.
استفاده بهینه اقتصادی از فرصت رفع تحریم بندر چابهار، می تواند یکی 
از راهکارهای مقابله با نابکاری تحریم آمریکایی باشد. ظرفیت سازی برای 
جذب سرمایه خارجی به ویژه کشــورهایی که با حفظ روابط دوستانه در 
پیرامون ایران قرار دارند از آن جمله اســت. عملیاتی کــردن این برنامه، 
البته نگاه ویژه دولت را می طلبد.تدوین بسته های سیاستی و حمایتی در 
مناطق آزاد برای رونق بخشــیدن به تولید، مستلزم کمک به کارآفرینی و 
بهبود فضای کسب و کار از الزامات نگاه نو در سال جدید به شمار می رود. 

سرمقاله

عبدالرسول خلیلی
استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد

کدام واگذاری ها حساسیت مجلس را برانگیخت؟



چالش مسافران نوروزی با تاخیر پروازها ادامه دارد

خسارت سیالب به سفرهای هوایی

کدام واگذاری ها حساسیت مجلس را برانگیخت؟

خصوصی سازی زیر تیغ نمایندگان
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تجارت ۸ میلیارد یورویی ایران و عراق
 وزیر امور اقتصادی و دارایــی گفت: با توجه به شــرایط ویژه تجاری و 
اقتصادی ایران و عراق مشــوق های زیادی برای تاجران ایرانی در بازار 

عراق در نظر گرفته شده است.
فرهاد دژپســند پس از جلسه مشــترک با وزرای برنامه ریزی و دارایی 
عراقاظها داشــت: هم اکنون حجم مبادالت تجاری دو کشور 8 میلیارد 
یورو است و با برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم هر چه سریع تر 
شــاهد افزایش این حجم باشــیم.وی گفت: در دیدار با دو وزیر عراقی 
دربــاره فعالیت هــای گمرکی، تســهیل فعالیت های تجــاری، لزوم 
فعالیت های بیمه ای و ســرمایه گذاری های مشــترک میان دو کشور 
بحث و تبــادل نظر کردیم.وزیر امــور اقتصادی و دارایــی افزود: عراق 
دومین شریک تجاری ایران است اما حجم مبادالت تجاری - اقتصادی 
میان دو کشور با توجه به سابقه، تاریخ و فرهنگ مشترک در این سطح 

مناسب نیست و باید افزایش یابد.
وزیر برنامه ریزی عــراق هم در این دیدار گفت: حضــور 9 وزیر و تعداد 
زیادی از تجار عراقی به همراه نخست وزیر عراق در سفر به تهران نشان 

دهنده عاقه بغداد به افزایش سطح مبادالت تجاری و اقتصادی است.
وزیر دارایی عراق هم گفت: با مسئوالن ایرانی موانع و مشکات موجود 

برای گسترش مبادالت تجاری را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

 ۲ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تراکنش در اسفند ۹۷ 
ثبت شد

 تعداد تراکنش های شاپرکی در اسفند ماه سال 9٧ با حدود 26 درصد 
افزایش در مقایســه با اســفند 96 به بیش از دو میلیارد و 218 میلیون 
تراکنش رسید و در روز بیست و نهم اســفند ماه 108 میلیون تراکنش 

در شبکه ثبت شد.
 آمارهای بدست آمده از تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرک طی اسفند 
ماه ســال 9٧ از افزایش تعداد و مبلغ این تراکنش ها نسبت به سال 96 
حکایت دارد و بر اســاس آمار تعداد تراکنش ها اسنفند ماه 9٧ نسبت 
به سال 96 بالغ بر 26 درصد رشد داشــته و به بیش از دو میلیارد و 218 

میلیون تراکنش رسیده است.
گذشــته از افزایش 26 درصدی تعداد تراکنش ها، مبلغ کل تراکنش ها 
نیز در اسفند ماه 9٧ با رشدی حدود 54 درصد در مقایسه با اسفند 96 

به حدود 2940 هزار میلیارد ریال رسید.
بیشــترین تعداد و مبلغ تراکنش طی اســفند 9٧ در روز بیست ونهم 
ثبت شــد؛ تعداد تراکنش ها به بیش از 108 میلیون و رقم تراکنش ها 
به باالتــر از 93 هزار میلیــارد ریال رســید. رکورد بیشــترین مبلغ و 
تعداد تراکنش های اســفند 96 در روز بیست وهشــتم ثبت شده بود 
که به ترتیب 22 درصد و 2 درصــد کمتر از رکورد اســفند 9٧ در روز 

بیست ونهم بود.
گفتنی اســت در بهمن ماه 139٧ بالغ بر 1.9٧2 میلیــون تراکنش با 
ارزش 2.385 هزار میلیارد ریال در شــبکه الکترونیک پرداخت کارت 
پردازش شــده که نســبت به دی ماه رشــد 6.14 درصدی در تعداد و 

16.83 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بورس وارد بازسازی مناطق سیل زده می شود
 مدیر گروه ابزارهای مالی مرکز پژوهش و مطالعات اســامی سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: می توان با بهره گیری از اوراق قرض الحسنه 
بلند مدت و صندوق های نیکوکاری بازار ســرمایه بــه عنوان ابزارهای 

بازسازی مناطق سیل زده استفاده کرد.
میثم حامدی اظهار داشت: اوراق قرض الحسنه بلند مدت با امکان وقف 
که هم مصوبۀ کمیتۀ فقهی سازمان بورس را داشته و هم دستورالعمل 
آن در ســال 90 به تصویب هیات مدیره ســازمان رســیده، یکی از در 
دســترس ترین ابزارها برای کمک به بازســازی مناطق آسیب دیده از 

حوادث و بایای طبیعی از جمله سیل اخیر است.
وی اضافه کرد: انتشار این اوراق از سوی دولت یا نهادهایی مانند کمیته 
امداد می تواند انجام شود و ویژگی قرض الحسنه بودن آنها، قابلیت آن را 

دارند که به شکل بلند مدت و با سررسید 10 ساله منتشر ساخت.
مدیر گروه بازارهــا و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توســعه و مطالعات 
اسامی ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بسیاری از اشخاص قصد 
کمک بدون بازگشت دارند، این اوراق قرض الحسنه می تواند با قابلیت 

وقف ورقۀ بهادار منتشر شود.
حامدی با اشــاره به اینکه برای رفع معضل زیان های ناشــی از سیل بر 
اموال مردم، دولت اغلب اقدام به کمک هــای باعوض یا اعطای وام 
می  کند، افزود: هنگام وقوع حوادث طبیعی، سؤالی که مطرح می شود 

اینکه بازار سرمایه چه کمکی می تواند به زلزله زدگان کند.
به گفته وی، در واقع ابزارهای بازار ســرمایه چه کمکــی می توانند به 

تأمین مالی بازسازی مناطق حادثه دیده داشته باشند.
این متخصص بازارها و ابزارهای مالی تصریح کرد: شــاید نخســتین 
موضوعی که به ذهن متبادر شــود، اســتفاده از ظرفیت صندوق های 
نیکوکاری اســت و این پیشــنهاد در زمان زلزلۀ غرب کشور نیز مطرح 
شد تا بتوان بخشــی از دارایی های صندوق نیکوکاری را به زلزله زدگان 
تخصیــص داد. اما این پیشــنهاد، بــا توجه به ســاختار صندوق های 
نیکوکاری به ســرعت قابــل اجرا نیســت.حامدی افــزود: باید توجه 
داشت که ســرمایۀ صندوق های نیکوکاری باید به خرید اوراق در بازار 

اختصاص یابد و منافع حاصل از آن در امور نیکوکاری صرف شود.
وی اضافه کرد: پیشنهاد اصلی در صندوق های نیکوکاری این است که 
حداقل درصدی از دارایی های صندوق در صورت بروز حوادث طبیعی 
قابلیت نقد شدن و انتقال به حادثه دیدگان داشته باشد.حامدی یادآور 
شد، این طرح، نیازمند تغییر در اساسنامه و همچنین پذیرش سازمان 

بورس و اوراق بهادار است که فرایند آن را طوالنی می  سازد.

عقب گرد ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس
هر چند از 25 اسفندماه ســال 139٧ افزایش 20 درصدی قیمت بلیت 
اتوبوس اعمال شد، اما با اتمام تعطیات نوروزی با وجود اظهارنظرهای 
مختلف شــاهد کاهش قیمت ها بر مبنای نرخ های تعیین شده در سال 

گذشته هستیم.
به گزارش ایســنا، در حالی که اتحادیه تعاونی های ســواری کرایه بین 
شهری کشور اعام کرده بود افزایش 20 درصدی قیمت بلیت اتوبوس 
در ســال 1398 به صورت یکپارچه اعمال خواهد شد و کاهش قیمتی 
پس از نوروز در کار نیست، اما وزیر راه و شهرســازی در حاشیه بازدید 
نوروزی از ترمینال مسافری جنوب تهران در تاریخ 28 اسفندماه سال 
139٧ به صراحت اعام کرد که باید قیمت ها پس از تعطیات نوروزی 

به نرخ های قبلی بازگردد.
در حالی که نوروز هر ساله شاهد افزایش قیمت بلیت اتوبوس هستیم و 
با اتمام نوروز قیمت ها کاهش می یابد تا مجدداً با آغاز تابستان افزایش 
یابد و این رشد قیمت تا پایان ســال ماندگار شود، اما رحمت اهلل حاجی 
محمدعلی- رئیس اتحادیه تعاونی های ســواری کرایه بین شــهری 
کشــور- در تاریخ 12 اسفندماه سال 139٧ به ایســنا اعام کرد که در 
ســال 1398 روش دیگری اعمال خواهد شــد و با افزایش قیمت ها به 
میزان 20 درصد از 25 اسفندماه ســال 139٧ تا 25 اسفندماه 1398 
دیگر شــاهد کاهش قیمت ها نخواهیــم بود و افزایــش در نظر گرفته 
شده در ســال 1398 به صورت یکپارچه اعمال می شود.با این حال 28 
اسفندماه سال 139٧ بود که محمد اســامی- وزیر راه و شهرسازی - 
در حاشیه بازدید نوروزی از ترمینال مسافری جنوب تهران به صراحت 
اعام و تاکید کرد که افزایش 20 درصدی قیمت بلیت اتوبوس ها تا 25 

فروردین ماه است و حتماً پس از آن به نرخ قبلی باز می گردد.

میز خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: موضوع رونق تولید، 
در شــرایط حاضر یک نیاز ضــروری و اجتناب ناپذیر 
اســت که تحقق آن نیازمند انســجام ارکان جامعه و 

بکارگیری روش های نوآورانه و هوشمندانه است.
 فرهــاد دژپســند در گردهمایی سراســری معاونین 
و روسای سازمان های وابســته و مدیران کل ستادی 
و اســتانی وزارت اقتصاد در محل این وزارتخانه برای 
تبییــن برنامه هــا و ماموریت های پیش رو در ســال 
1398، افزود: یکی از ویژگی های امسال، تداوم وجود 
برخی تنگناها در ورود درآمدهای کشــور از خارج در 

قالب صادرات نفت و یا محصوالت غیر نفتی است. 
وی ادامه داد: همه تاش دشــمن این است که نتوانیم 
کاالها و محصوالتمان به ویژه نفــت را صادر کنیم که 
خوشبختانه به این هدف به خصوص در بخش صادرات 
غیر نفتی نرسیده اســت.وزیر اقتصاد به محدودیت در 
ورود منابع در قالب مبالغ حاصل از صادرات، فاینانس 
و یا ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی اشــاره کرد و 

گفت: وقتی بخشــی از درآمدهــای دولت، 
بدین شــکل مورد تهدید قرار می گیرد، باید 
به دنبال افزایش درآمــد از محل دیگر منابع 
مانند اوراق خزانــه و افزایــش درآمدهای 
مالیاتــی رفت، البته مشــروط بــه اینکه به 
تولیدکننــدگان و فعالیــن اقتصــادی که 
عملکرد شفافی دارند، فشار وارد نشده و این 

مهم با گسترش پایه مالیاتی و جلوگیری از اجتناب و یا 
فرار مالیاتی تحقق یابد.

وی اظهار داشت: مراقب هستیم بخش تولید با مشکل 
مواجه نشود و به همین ســبب، جلوی وارد آمدن فشار 

مضاعف مالیاتی به این بخش را خواهیم گرفت.
وی اضافه کرد: براین اساس به ســازمان امور مالیاتی 
ماموریت داده ام با سرعت بخشیدن به فرآیند تکمیل 
بانــک اطاعاتی خــود و اتصال شــبکه ای به ســایر 
دستگاه ها، تور مالیاتی را گسترش دهد تا با شناسایی 
شخصیت های حقیقی و حقوقی دارای فرار و یا اجتناب 

مالیاتی، امکان افزایــش درآمدهای پایدار را 
برای دولت فراهم سازد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکــه از محل جهش 
ارزی، عوایدی نصیب دولت نخواهد شد، افزود: 
می توان با اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی که 
برای برخی از بنگاه ها از اینگونه محل ها اتفاق 
می افتد، به دولت و کشــور کمــک کرد.عضو 
کابینه دوازدهم افزود: عملکرد دولت در سال گذشته به 
صورتی بود که مانع از تحقــق برخی پیش بینی ها مبنی 
بر تورم 55 درصدی شد.دژپســند گفــت: باید به دنبال 
این باشــیم که با افزایش بهره وری منابع داخلی، کاهش 
درآمدهایمان از منابع بیرونی را جبــران کنیم و در این 
زمینه، به ویژه بانک ها دارای جایگاه ویژه ای هســتند و 
باید با یک حرکت جهشــی، در تامین منابع مالی بخش 

تولید و رونق آن ایفای نقش کنند.
وی افزود: به اعتقاد من بانک ها، به منظور رونق تولید، 
باید بگونه ای در تامین مالی عمل کنند که پروژه های 

مربوط به واحدهای تولیدی ناتمام که باالی ٧5 درصد 
پیشــرفت دارند، به ویژه واحدهایی که کاالی واسطه ای 
تولید می کنند، تا پایان ســال 98 تکمیل شــده و به 
بهره برداری برســند.این مقام مسوول یکی از راه های 
دستیابی به چنین هدفی را واگذاری اموال مازاد بانکها 

و پیگیری جدی مطالبات معوق آنها عنوان کرد.
وی یکی از عوامل تحقق شعار رونق تولید در سال 1398 
را جهــش و عملکرد موفق بازار ســرمایه خواند و تصریح 
کرد: ســازمان بورس و اوراق بهادار بایــد با طراحی یک 
برنامه جامع و عملیاتی، نقش پررنگ تری در تامین مالی 
بنگاه ها و واحدهــای تولیدی ایفا کرده و ســهم خود در 
تامین مالی بنگاه های اقتصــادی را به بیش از 40 درصد 
برساند.دژپسند با اشاره به خسارات ناشی از جاری شدن 
سیل در روزهای نخســت فروردین ماه، گفت: امیدواریم 
طرح صنــدوق بیمه حوادث به ســرانجام رســیده و به 
کل جامعه تعمیــم پیدا کند تا از این پــس نگران تامین 

خسارت آسیب دیدگان سیل و زلزله نباشیم.

ونق تولید ر

 محمدرضا چراغی  چنــدی پیش بود 
که رئیس ســازمان خصوصی سازی اعام 
کرد این سازمان از تحقیق و تفحص مجلس 
استقبال می کند و به تازگی نیز اعام شد که 
تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی 
در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد، 
چراکه در این مدت نمایندگان مجلس بارها 
به سازمان خصوصی ســازی اتهاماتی وارد 
کردند و این ســازمان نیز تلویحــا یا علنی 
گفته که برخی بــرای منافع شــخصی به 

واگذاری ها حمله می کنند.
در ســال های گذشته سیاســت های کلی 
بند ج اصل 44 قانون اساسی درباره توسعه 
بخش هــای غیر دولتی از طریــق واگذاری 
فعالیت هــا و بنگاه های دولتی به رؤســای 
ســه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام اباغ شــد.در آن زمان گفته می شــد 
که اجرای این سیاســت های اســتراتژیک 
که واگذاری 80 درصد از ســهام کارخانه ها 
و بنگاه هــای بزرگ دولتی مشــمول اصل 
44 را شامل می شــود، زمینه تحقق اهداف 
مهمی همچون ســرعت گرفتن روند رونق 
اقتصادی و توســعه کشــور، اجرای عدالت 
اجتماعی، فقرزدایی و دســتیابی به اهداف 

سند چشم انداز 20 ساله را فراهم می کند.
قرار بــود با این سیاســت ها نقــش دولت 
از مالکیــت و مدیریــت مســتقیم بــه 
سیاســتگذاری، هدایت و نظام تغییر کند و 
ضمن توســعه سرمایه انســانی متخصص، 
بخش های مختلف اقتصادی کشــور برای 
مواجهه با قواعــد تجارت جهانــی در یک 

فرایند تدریجی و هدفمند تقویت شوند.
اباغیه بند ج اصل 44 ناظــر بر این بوده که 
بخش خصوصی بتواند بــا در اختیارگیری 
شــرکت های دولتی توانمند شــود و هدف 
از این موضوع به دســت آوردن درآمد برای 
دولت نبــوده، بلکه هدف توانمندســازی 
بخش خصوصی و کمک به توســعه کشور 

بوده است.
اما در دولت های مختلف، خصوصی ســازی 

بــه ســمت و ســوهایی غیــر از آنچــه 
سیاست های کلی اصل 44 می گفت، پیش 
رفته و حتی در ســال های گذشته بسیاری 
از شــرکت های دولتی در قالب رد دیون به 
ارگان ها و نهادهای دولتی داده شدند که از 
دولت به نوعی طلب داشتند. اما همانطور که 
مشخص است در رد دیون، بخش خصوصی 
وارد این رقابت نمی شــود و عمــًا اهداف 

اصلی ناکام می ماند.
هیأت وزیــران در تاریــخ 26 بهمن 1394 
اقدام به تصویب مصوبه ای کرد که طبق آن 
کلیه مصوبات پیشــین که به موجب آن ها 
حقوق مالکانه بنگاه ها که در قالب واگذاری 
غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل شــده 
بود، لغو شــد. دولت یازدهــم همچنین با 
اصاح ماده 6 قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصــل 44 قانــون اساســی، مصوبه 
ممنوعیــت واگذاری شــرکت ها و بنگاه ها 
بابت رد دیــون را تصویب کرد و ســازمان 
خصوصی ســازی در پایان سال سوم دولت 

حســن روحانی، اعام کرد که رد دیون به 
صفر رسیده است.

آن طور که متولیان سازمان خصوصی سازی 
در دولــت روحانــی ادعــا کردنــد »آن 
دیونی را کــه از دولت های قبــل مانده و به 
اختیــار ســازمان خصوصی ســازی بوده، 
لغــو کرده اند«. آنهــا اعام کردنــد که در 
دولت های نهــم و دهم بیــش از 160 هزار 
میلیارد تومان واگــذاری از طریق رد دیون 
مصوب شــده بود که 30 هــزار میلیارد آن 
محقق شــد و دولت یازدهم مابقی آن را لغو 
کرد.اما در ســال های اخیر برای هر بنگاهی 
که واگذار شــد، به نوعی حاشــیه هایی به 
وجود آمد. از نیشکر هفت تپه گرفته تا هپکو 
و ماشین سازی تبریز و آلومینیوم المهدی 
و هرمــوزال؛ همه و همه با حواشــی زیادی 

همراه بودند.
مسئوالن ســازمان خصوصی سازی معتقد 
بودند کسانی که با خصوصی سازی مخالف 
هستند و آن را مخالف منافع خود می دانند 

درصدد هســتند به هر بهانه ای که شــده 
سنگ جلوی پایش بیندازند.

امــا ایــن موضوعــات در تجمعاتــی که 
برای نیشــکر هفــت تپه صــورت گرفت، 
بســیار پررنگ تر شد. مســئوالن سازمان 
خصوصی ســازی تاکید دارند که نیشــکر 
هفت تپه حدود 50 سال دولتی بود و 350 
میلیارد تومان زیان انباشــته بــه بار آورد و 
حقــوق کارکنانش هفت ماه معــوق مانده 
بود، اما طی مدتی که بــه بخش خصوصی 
واگذار شده است در آن 300 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری شد و حقوق معوق به دو ماه 
رســید؛ آنها امروز این ســوال را می پرسند 
که چــرا کســی در زمانــی کــه هفت تپه 
دولتی بود نمی گفت چرا این شــرکت 350 
میلیارد تومان زیان انباشــته دارد و حقوق 

کارگرانش هفت ماه عقب افتاده است؟!
رونــد  مشــکل،  می گوینــد  تعــدادی 
واگذاری هاســت. امــا رئیــس ســازمان 
خصوصی ســازی در ایــن مــورد ایــن 

ســوال را مطــرح می کنــد که آیا کســی 
کــرده  ارزیابــی  را  خصوصی ســازی ها 
کــه بــر اســاس آن ارزیابــی می گویند 

خصوصی سازی ها درست نبوده است.
تنها ارزیابی که درباره خصوصی ســازی ها 
انجام شــده، او تاکید می کند که توســط 
دو مؤسســه بــوده کــه آنهــا هــم روند 
خصوصی سازی ها را مطلوب ارزیابی کردند 
و گفتند دو درصــد اشــتغال افزایش پیدا 

کرده است.
پوری حســینی بعد از این وقایع اعام کرد 
که از تحقیق و تفحص اســتقبال می کند و 
تاکید کرد که اتفاقاً تحقیق و تفحص مجلس 
فرصت خوبی برای این ســازمان است تا به 
پرســش های موجود در زمینه واگذاری ها 
پاســخ دهد و اگر اشــکالی هــم در قوانین 
هســت، به نمایندگان مجلــس یادآوری 

کنیم که این اشکاالت برطرف شود.
تا اینکــه به تازگــی اعام شــده تحقیق و 
تفحــص از ســازمان خصوصی ســازی در 
اولیــن دســتور کار نماینــدگان مجلس 
شورای اسامی در ســال 1398 قرار گرفته 
اســت و طبق دســتور کار اعامی، مجلس 
هفته آینده در روزهای یکشنبه، دوشنبه و 

سه شنبه جلسه علنی خواهد داشت.
بر این اســاس، نحــوه واگذاری شــرکت 
ماشین ســازی تبریز و امــاک مربوطه و 
همچنین شرکت آذر چلیک توسط سازمان 
خصوصی سازی و گزارش کمیسیون انرژی 
در مورد تخلفات مرتبط با شــرکت پاالیش 
نفت کرمانشاه از جمله مواردی است که در 
دستور کار نمایندگان مجلس در نخستین 
هفته کاری خود در سال 1398 قرار گرفته 
اســت.همچنین به موارد قابل طرح در این 
دســتور کارها باید گزارش کمیسیون ویژه 
حمایت از تولیــد ملی و نظــارت بر اجرای 
اصــل 44 قانون اساســی در مــورد نقض 
قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت 
آلومینیــوم المهدی و مجتمــع هرمزال را 

اضافه کرد.

برهان محمودی   برخی مسافران می گویند 
که شــرکت های هواپیمایی برای دور زدن 
دســتورالعمل حقوق مسافر در صورت بروز 
تأخیر در پرواز و ندادن وجــه کامل بلیت، 
تأخیر پروازها را هر یک ســاعت تمدید می 

کنند.
در پیک ســفرهای نوروزی امســال یکی از 
نارضایتی های مسافران هوایی، تأخیرهای 
بیش از حــد و متعــدد پروازها بــود که به 
گفته کارشناســان این صنعــت، به دلیل 
رویدادهــای جوی و بارش های گســترده 
و سیل آســا بود که 23 اســتان کشور را در 
دو هفته نخســت فروردین 98 درگیر کرده 
بود. بارش های بی ســابقه، ســبب افزایش 
تأخیر در پروازهای نوروزی امســال نسبت 
به ســال های گذشــته شــده بود؛ ضمن 
آنکه با خروج یک طرفه آمریــکا از برجام و 
تحریم دوباره صنعت هوانوردی، نوروز 98، 
نخســتین بازه زمانی واقع در پیک تقاضای 
ســفر پس از تحریم های ظالمانــه آمریکا 
بود کــه صنعت هوانــوردی تجربه می کرد 
و کمبود قطعــات هواپیما، مشــکاتی را 
برای شــرکت های هواپیمایی و به تبع آن 

مسافران، ایجاد کرده بود.
آئین نامه حقوق مســافران هوایی در سال 
94 تدوین، تصویب و اباغ شد که در پی آن 
در سال های اخیر شــرکت های هواپیمایی 
ملزم بــه انجــام آن بوده اند؛ هــر چند که 
در مواردی هم به دالیــل مختلف از جمله 
کوتاهی نهــاد ناظر در صنعــت هوانوردی، 

اجرای آن از ســوی شــرکت های 
هواپیمایی با جدیت پیگیری نشده 

است.
بند 2-4 این دســتورالعمل، یکی 
از مهمتریــن بندهای آئیــن نامه 
حقوق مســافر بــوده کــه ناظر به 
وظایف و تکالیفی است که بر عهده 
شــرکت های هواپیمایی در زمان 
تأخیرهای پروازها نهاده شده است.

یکــی از مخاطبان به مهــر گفت: 
ساعت پرواز شــماره 602 تهران-

مشهد هواپیمایی آســمان در 16 
فروردیــن در زمان فروش بلیــت 15 و 55 
دقیقه اعام شــده بود که ظهر همان روز از 
سوی شــرکت هواپیمایی مذکور با پیامک 
اطاع رسانی شــد که زمان پرواز به ساعت 
1٧ و 30 دقیقه موکول شده است؛ اما زمانی 
که در فــرودگاه کانتر این پرواز باز شــد، بر 
روی کارت پرواز، زمان انجام سفر 18 و 15 

دقیقه اعام شده بود.
بنا به گفته این مســافر، با توجه به اینکه بر 
اســاس آئین نامــه حقوق مســافر هوایی، 
شــرکت های هواپیمایی می بایســت کل 
هزینه پروازهای باالی دو ســاعت تأخیر را 
در صورت انصراف مســافر از انجام سفر به 
وی بازگردانند، لــذا ایرالین مذکور با اعام 
دو بار تأخیر که یک بار 1 ساعت و 40 دقیقه 
و بار دیگر یک ســاعت بوده، قصد داشته تا 

دستورالعمل حقوق مسافر را دور بزند.
دستورالعمل حقوق مسافر بند 2 - 4 درباره 

تأخیرهای پروازهای داخلی چه می گوید؟
در دســتورالعمل حقــوق مســافر درباره 
تأخیرهــای پروازهــای داخلی عــاوه بر 
اقدامات عمومــی مانند اطاع رســانی به 
مســافران و توضیــح مســئوالن مربوطه 
شرکت هواپیمایی به آنها در خصوص علت 
تأخیر پرواز، در صورت بــروز تأخیر زیر دو 
ساعت، از مسافران پذیرایی نوع اول )میان 
وعده( و در صورت بروز تأخیــر بین دو تا 4 
ساعت، عاوه بر »پذیرایی نوع اول«، »اعزام 
مســافران با پروازهای ســایر شرکت های 
هواپیمایی در همان مســیر« و »همچنین 
استرداد وجه کامل بلیت در صورت انصراف 

مسافر از پرواز« را نیز باید انجام دهد.
مسافر پرواز 602 تهران- مشهد افزود: اقدام 
شرکت های هواپیمایی در تمدید چند باره 
میزان تأخیــر پرواز، کاهبــرداری جدید 
ایرالین ها بــرای دور زدن دســتورالعمل 

حقوق مسافر است.

تأخیر برای شرکت ها هزینه 
بر است

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن 
صنفــی شــرکت های هواپیمایی 
در گفت وگو با مهــر درباره رعایت 
آئین نامه حقوق مســافر از ســوی 
اظهار  شــرکت های هواپیمایــی 
داشت: بخشی از تأخیرها به دالیل 
جوی و برخی هم به خاطر مســائل 
ایمنی یا فنی هواپیما بوده اســت. 
ســازمان هواپیمایی کشــوری به 
عنوان دســتگاه نظارتــی صنعت 
هوانوردی، تذکــرات الزم را در این زمینه 
به شــرکت های هواپیمایــی ارائه می داد و 
شرکت ها هم علی القاعده با توجه به اینکه 
به رضایت مســافران اهمیت می دهند، به 
این موضوع اهتمام داشــتند تــا رضایت 
مســافران از ایرالین را حفــظ کنند و اگر 
تأخیری پیش بیایــد، موضوع را به گونه ای 
مدیریت می کنند تا رضایت مسافران جلب 

شود.
وی افزود: با این حال در برخی موارد شرایط 
به گونه ای پیش می رود که مسائل جوی یا 
مشــکات فنی که منجر به تأخیر می شود، 
خارج از اراده شــرکت هواپیمایی اســت. 
طبق دســتورالعمل حقوق مسافر نیز برای 
تأخیرهــای پروازهای داخلــی در مقاطع 
زمانی کمتر از 2 ســاعت، بین 2 تا 4 ساعت 
و باالی 4 ســاعت به طور کامل پیش بینی 
شــده که وظایف شــرکت های هواپیمایی 

در این زمینه چیســت و چه اقداماتی باید 
انجام دهند. شــرکت ها نیز مکلف به رعایت 

آن هستند.
اسعدی سامانی ادامه داد: با این حال در این 
دستورالعمل برای شرکت های هواپیمایی 
جریمه ای تعیین نشــده و ایرالین ها مکلف 

به پرداخت جریمه به مسافران نیستند.

دستور سازمان هواپیمایی، خسارت 
میلیاردی به ایرالین ها زد

دبیر انجمــن شــرکت های هواپیمایی با 
اشاره به دستور رئیس سازمان هواپیمایی 
کشوری به شــرکت های هواپیمایی مبنی 
بر حذف جریمه انصراف از ســفر از ســوی 
مســافران در مقطع زمانی پنجــم تا نهم 
فروردین به دلیل سوانح طبیعی و سیابی 
کــه در چنــد اســتان رخ داد و همچنین 
بارندگی های گســترده ای که در بسیاری 
از اســتان ها در جریان بــود، تصریح کرد: 
شــرکت های هواپیمایی دســتور معاون 
وزیر راه را اجرا کــرده و در این مدت زمانی 
از مســافرانی که از ســفر انصراف دادند، 
جریمــه ای اخــذ نکردنــد و باعث شــد 
میلیاردهــا تومــان ضرر به شــرکت های 

هواپیمایی وارد شود. 
حتی مســافرانی که نه فــرودگاه مبدأ و نه 
فرودگاه مقصد درگیر بارندگی نبودند )مثًا 
پرواز تبریز - کیش( هم به ابطال بلیت پرواز 
خود اقدام و کل هزینه بلیت به آنها مســترد 

شد.

ونق تولید، نیازمند انسجام ارکان جامعه است تحقق شعار سال و ر



دو محصول کشاورزی که مایه شوخی ها و لطیفه های مردم اند

آیا قیمت پیاز و سیب زمینی متعادل می شود؟ 

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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حمایت اصناف از سیل زدگان ادامه دارد
 اصناف، کسبه و بازاریان کشور همواره ثابت کرده اند که در بزنگاه های 
سخت و خطرخیز و مشکل آفرین پشتیبان و یاور آحاد جامعه هستند. 
بروز سیل اخیر در بسیاری از اســتان های کشور ، بار دیگر ثابت کرد که 

خانواده بزرگ اصناف با تمام توان در خدمت به مردم حاضر است.
اتاق اصناف ایران در مورد سیل اخیر بیانیه ای صادر و نسبت به حمایت 

اصناف از هموطنان سیل زده تاکید کرده است. 
در بیانیه اتاق اصناف ایران آمده اســت؛ در همین زمینه و از نخستین 
ســاعات بروز حادثه، اتاق اصناف ایران با تشکیل ستاد بحران مرکزی و 
ستادهای اقماری، صدور احکام مقتضی در استان های درگیر سیاب، 
تعامل و همکاری با کمیته های بحران استانی و حضور فعال و فراگیر در 

اقصی نقاط کشور، به امدادرسانی مشغول شد.
 در این بیانیه تاکید شــده اســت؛ به فضل الهی و با مــدد همراهان و 
همدالن و همکاران صنفی، جامعه بزرگ اصناف کشــور بار دیگر موفق 
شــد برگ زرین تازه ای در تاریخ صنفی این مرز و بوم به یادگار بگذارد. 
امدادرســانی های کم نظیر و بلکه بی نظیر اتاق اصنــاف ایران و دیگر 
اتاق های اصناف در سراسر کشور، نمونه ای برجسته و اهتمام عمومی و 

همیت صنفی را به نمایش گذاشت.
روابط عمومی اتــاق اصناف ایــران آورده اســت؛ تشــکر و قدردانی 
از تمام امدادرســانان صنفی در سراسر کشــور، بار دیگر بر لزوم تداوم 
امدادرســانی ها در نقاط حادثه دیده تا رفع کامل مشکات هموطنان 
متأثر از سیل اخیر تأکید کرده و امیدوار است زمینه برای همراهی بیش 

از گذشته اصناف در این امر مهم مهیا و آماده شود.

کاالهای ایرانی به کدام کشورها صادر شد؟
 بر اساس بررسی های انجام شده از 20 مقصد عمده صادراتی کاالهای 
بدون نفت خام ایران ، کشورهای چین، عراق و امارات در رتبه های اول 

تا سوم قرار گرفتند.
به گزارش خبرآناین، معاونت بررســی های اتــاق بازرگانی تهران در 
گزارشــی 20 مقصد عمده صادرات کاالی بدون نفت خام ایران در 11 
ماهه نخست سال گذشــته را اعام کرده اســت که براساس آن چین، 

عراق و امارات در صدر این کشورها قرار دارند.
براســاس آمار منتشر شــده کشــور چین با واردات 8 میلیارد و 359 
میلیون دالر، عراق بــا واردات 8 میلیارد و 239 میلیــون دالر و امارات 
متحده عربی با واردات 5 میلیارد و 543 میلیــون دالر به ترتیب عمده 
ترین مقصد کاالهای بدون نفت خام ایرانی تــا پایان بهمن ماه 139٧ 
بوده اند.این آمار نشان می دهد که صادرات ایران در مدت زمان مشابه 
به افغانستان 2 میلیارد و ٧2٧ میلیون دالر بوده است و ترکیه با واردات 

2 میلیارد و 1٧3 میلیون دالر در جایگاه بعدی قرار دارد.
مقاصد بعدی صادرات کاالهای بــدون نفت خام ایــران نیز متعلق به 
کشورهای هند با واردات یک میلیارد و 838 میلیون دالر، کره جنوبی 
با واردات یک میلیارد و 80٧ میلیون دالر، پاکســتان بــا واردات یک 
میلیارد و 128 میلیــون دالر، اندونزی بــا واردات ٧14 میلیون دالر و 

عمان با واردات ٧01 میلیون دالر بوده اند.
در 11 ماهه 139٧ همچنین کشــورهای تایلنــد 656 میلیون دالر، 
جمهوری آذربایجــان 3٧1 میلیون دالر، ترکمنســتان 366 میلیون 
دالر، تایوان 2٧4 میلیــون دالر، ایتالیا 260 میلیــون دالر، ژاپن 239 
میلیون دالر، کویت 234 میلیون دالر، فدراسیون روسیه 246 میلیون 
دالر، آلمان 23 میلیون دالر و مالزی 22٧ میلیون دالر کاالی غیرنفتی 

از ایران وارد کرده اند.

شیوه نامه پرداخت مالیات خارجی ها در ایران 
اعالم شد

بخشــنامه ســازمان مالیاتی در خصوص محاســبه مالیات اشخاص 
خارجی بر اساس نرخ ارز اعامی در سامانه سنا اباغ شد.

در اباغیه سرپرست ســازمان امور مالیاتی خطاب به امور مالیاتی شهر 
و اســتان تهران و ادارات کل امــور مالیاتی با عنوان محاســبه مالیات 
اشخاص خارجی بر اساس نرخ ارز اعامی در سامانه سنا آمده است: به 
منظور رفع ابهامات در خصوص اعمال مقررات مربوط به کسر و اعمال 
مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی، بر اساس نرخ ارز اعامی در 

سامانه سنا محاسبه می شود.

پیش بینی قیمت خودرو در هفته آینده
گزارش قیمت خودرو حکایت از آن دارد که از هفته آینده با آغاز فاکتور 
کردن خودروها توسط خودروســازان بازار معاماتی خودرو داغ شده و 

خرید و فروش ها انجام می شود.
با پایان یافتن تعطیات نوروزی بازار خودرو هم در تکاپو برای شــروع 
معامات اســت البته هنوز در بازار خرید و فروشی شــروع نشده اما به 
اعتقاد فروشندگان خودرو از هفته آینده با آغاز فاکتور کردن خودروها 
توسط خودروسازان بازار معاماتی خودرو داغ شده و خرید و فروش ها 

انجام می شود.
در بازار امروز خریــد و فروش خودرو پراید 111  بــا قیمت 45 میلیون 
تومان، پژو 206 تیــپ 2  با قیمت ٧2 میلیون تومــان، پژو206 تیپ 5 
با قیمت86 میلیون تومان، پژو405 با قیمــت 62میلیون و 500 هزار 
تومان، اســتپ وی با قیمت 14٧ میلیون تومان و H۳۰ با قیمت 108 

میلیون و 500 هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد.
همچنین ســمند EF۷  با قیمت ٧5 میلیون تومــان، 20٧ اتوماتیک 
با قیمت 126 میلیون و 500 هزار تومان، ســاینا دنده ای با قیمت 48 
میلیون و 500 هزار تومان وپژو 206 صندوق دار با قیمت 8٧ میلیون و 

500 هزار تومان به فروش می رسد.

رشد ۳۰ درصدی نرخ اجاره بها 
رئیس اتحادیه مشاوران اماک گفت: رشــد نرخ اجاره بها همانندسال  

گذشته زیر 32 درصد خواهد بود.
مصطفی قلی خســروی در پاســخ بــه این ســؤال که چــه تحلیل و 
چشم اندازی از بازار مسکن در سال جاری وجود دارد،  گفت: با توجه به 
مطرح شدن مسکن امید از سوی شــهرداری تهران و ساخت 400 هزار 
مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی نشان از رونق تولید و عرضه مسکن 

خواهد بود.
وی با اشاره به نامگذاری ســال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری 
ادامه داد: قطعاً با رونق تولید مسکن 1٧4 شغل کلیدی درگیر خواهد 
شد که باعث رونق بسیاری از مشــاغل جانبی نیز خواهد شد؛ بنابراین 
رونق تولید مســکن و عرضه مناســب قطعاً به نفع بازار مسکن خواهد 

بود.
خســروی با تاکید بر اینکه تجربه سال 91 بعد از رشــد نرخ ارز و رشد 
جهشی قیمت مسکن نشان می دهد که در ســال 98 هم رشد جهشی 
قیمت نخواهیم داشت، اظهار داشــت: با توجه به کاهش قدرت خرید و 
همانا رشد جهشی قیمت مسکن در سال گذشته امسال قیمت مسکن 

در حد شاخص تورم افزایش خواهد یافت.
رئیس اتحادیه مشاوران اماک گفت: به هر حال اگر فعالیت های وعده 
داده شده برای تولید مســکن به ثمر بنشیند ثبات قیمت مسکن دور از 

دسترس نیست.
خسروی در پاسخ به این سؤال که به گفته فعاالن بازار مسکن با توجه به 
رشد قیمت مسکن امسال باید منتظر رشــد نرخ اجاره بها باشیم گفت: 
اجاره بها تابع قیمت مســکن اســت اما نه به آن اندازه چرا که موجران 
عاقل هستند و به خوبی می دانند که رشــد بیش از حد نرخ اجاره باعث 

خالی ماندن ملک مورد نظر خواهد شد.

میز خبر

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: 
ایــران باالترین نرخ مهاجــرت نخبــگان در جهان را 

داراست و باید نگران این مساله بود.
 این فعال اقتصــادی در گفتگو بــا خبرآناین افزود: 
مهاجرت نخبگان در کشــور زنگ خطری برای اجرا و 

تداوم برنامه های توسعه در کشور تلقی می شود.
 وی بــا تاکیــد بر اینکــه اســتناد وی در ایــن حوزه 
برآوردهای جهانی صــورت گرفته اســت، ادامه داد: 
ریشــه یابی این مســاله نشــان می دهد اتفاقا دلیل 
اصلی میل به مهاجرت از ایران نه مسائل اقتصادی که 
ناامیدی است. او افزود: به نظر می رسد نخبگان از اینکه 
ما می توانیم مشــکاتمان را حل کنیم ناامید شده اند 

و البته پمپاژ ناامیــدی در جامعه نیز در این 
وضعیت تاثیری جدی دارد.

ســلطانی گفت: وقتی این قشر از اصاحات 
الزم در درون کشــور ناامیــد می شــوند، 
تصمیماتی از این دســت اتخاذ می کنند در 
حالی که اگر شرایطی در کشور ایجاد شود که 
نخبگان نیز احســاس رضایت نسبی کنند، 

بسیاری از مشکات برطرف خواهد شد.
 وی با تاکید بــر اینکه نخبگان ایرانــی در دهه چهارم 
و پنجم و حتی ششــم زندگی شــان اقدام به مهاجرت 
می کنند، ادامه داد: شــاید مســائل اقتصادی در قشر 
جوان تحصیلکرده مولفه موثری باشد اما نخبگانی در 

دهه های چهارم تا ششم مهاجرت می کنند 
از وضعیت اقتصادی با ثباتــی برخوردارند و 
در نتیجه باید ریشــه یابی ایــن وضعیت در 
دســتور کار قرار گیرد.به گفته وی کشوری 
که خالــی از نخبگان شــود حتمــا در اداره 
و پیشــرفت خودش و البته رقابــت با دیگر 

کشورها دچار اختال خواهد شد.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی شدیدی که از سوی 
آمریکا به ایران وارد می شود، گفت: در چنین شرایطی 
برخی منتظرند ایــران وارد میدان مذاکــره با آمریکا 
شــود در حالی که من فکر نمی کنم در شرایط کنونی و 
با شناختی که از رفتار ترامپ داریم، مذاکره مشکلی را 

برطرف کند. نائب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: 
رفتار آقای ترامپ در برخوردهای این چنینی شــبیه 
کاری که با کره شمالی کرد است؛ یعنی ژست گرفتن و 

عکس گرفتن است تا تصمیم و توافق واقعی.
او اضافه کرد: احتماال در جریان شروع مذاکره، ترامپ 
از خود عاقمندی نشــان می دهد اما بعد سعی میکند 
این مهم را به صورت ظفرمندانــه به همه دنیا به عنوان 
دستاورد نشان بدهد و شاید در پروسه طوالنی مدت با 
حفظ فشارها به تدریج توافقاتی حاصل شود. وی گفت: 
به این ترتیب بهتر است کار درســت و تاثیرگذار مورد 
بررسی قرار گیرد، در این شرایط استراتژی درست این 

است که دست به گشایش های داخلی بزنیم.

 مجوز برداشــت از صندوق توســعه ملی صادر شده و 
2.3 میلیارد دالر دیگر از ذخایــر ارزی برای 10 بخش 
اختصاص پیــدا می کند.صندوق توســعه ملی که در 
اوایل دهــه1390 و بعــد از تجربه نه چنــدان موفق 
حســاب ذخیره ارزی راه اندازی شــد، با هدف تبدیل 
بخشــی از عوائد ناشــی از فروش نفت، گاز، میعانات 
گازی و فرآورده هــای نفتی به ثروت مانــدگار، مولد 
و ســرمایه های زاینده اقتصــادی و نیز حفظ ســهم 
نســل های آینده از محــل نفــت، گاز و فرآورده های 
نفتی شروع به کار کرد.بر این اســاس با توجه به اینکه 
صندوق محلی برای ذخیره بخشــی از منابع ارزی بود 
به منظور کنترل و حفظ منابع، چارچوبی برای مصارف 

آن مشخص شد و به طور خاص بخش های 
دولتی از مشمولیت آن خارج شد.

با این وجــود در این ســال ها بارها پیش 
آمده که منابع صندوق در محلی خارج از 
مصارف تعیین شده نیز مورد استفاده قرار 

گرفته اســت. البته ظاهراً این برداشت با دریافت مجوز 
بوده است و همچنان هم این روند ادامه داشته و در حال 
حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه ای موجود، 
صندوق بیشتر محلی اســت برای جبران کسری های 
موجود تا ذخیره ای بــرای آینده و یــا مصارف تعیین 
شده در اساســنامه آن.این در حالی اســت که در کنار 
منابعی که در ســال های گذشــته از صندوق برداشت 

شــده و به هر نحوی در اختیار بخش های 
مختلف قرار گرفته است، در قانون بودجه 
نیز منابعی برای خروج از صندوق توسعه 
ملی تعریف می شود.در بودجه سال جاری 
نیز با دریافت مجــوز و تصویب مجلس به 
دولت اجازه داده شده است تا دو میلیارد و 3٧5 میلیون 
یورو از منابع ورودی ســال جاری به صندوق توســعه 
ملی به صورت تســهیات ارزی و با تضمین دولت در 
اختیار 10 بخش قــرار دهد.بر این اســاس طرح های 
آبیاری تحت فشار و نوین تا ســقف 150 میلیون یورو، 
آبخیزداری و آبخــوان داری 150 میلیون یورو، مقابله 
با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه های برق 

تا 100 میلیون یورو، تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده 
)106( قانون برنامه ششم توســعه 1.5 میلیارد یورو، 
تجهیزات آزمایشــگاهی و کارگاهی دانشگاهی وزارت 
علوم، تحقیقات و فنــاوری 40 میلیون یورو، طرح های 
نوآورانه جهاد دانشــگاهی 15 میلیون یورو، طرح های 
نوآورانه معاونت علمی و فنــاوری رئیس جمهور تا ٧0 
میلیون یورو، سازمان صداوسیما تا 150 میلیون یورو، 
طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه 
آن تا 150 میلیون یورو و پایــداری و ارتقای کیفی آب 
شرب شــهرهای پرتنش تا 50 میلیون یورو، مجموع 
10 طرحی هســتند که از منابع صندوق برای امسال 

برداشت شده و به آنها اختصاص داده خواهد شد.

دیدگاه

صندوق

خریدار  سال 9٧ سال نوسانات قیمت در 
بازارهای مختلف و افزایش چند برابری نرخ 
محصوالت و کاالهای گوناگون بود و به نظر 
می رسد ســال 98 نیز احتماال پای در جای 
پای سال 9٧ گذاشــته و قرار است مصرف 

کنندگان خرد را شگفت زده کند.
در کشور ما تقریبا هر چند هفته یک بار برای 
یک کاال و یا محصول خاص بحران قیمت به 
وجود می آید و این بار قرعه به نام پیاز افتاد 
که در روندی شــگفت انگیز گوی سبقت را 
حتی از دالر برباید و در عــرض چند روز از 
کیلویی 4 تا 5 هزار تومــان ناگاه به 20هزار 
تومان برســد. جهش قیمتی کــه تقریبا نه 
تنها در ایران بلکه در بســیاری از کشــورها 
بی ســابقه اســت. همزمان با آغاز سال 98 
قیمت برخی از محصوالت کشــاورزی در 
بازار افزایش چشمگیری یافت به طوری که 
در استان ها و شهرهای مختلف قیمت پیاز 
بین 13 تا 15هزار تومان و در برخی شهرها 

حتی تا 20 هزار تومان باال رفت.  
پیاز در روزهای پایانی سال قیمت متعارفی 
داشت و به میزان مناسب در بازار توزیع می 
شد اما در ایام نوروز که معموال میزان مصرف 
افزایش می یابد ناگهان قیمت این محصول 
افزایش یافت و در کنــار آن میزان عرضه در 
بازار نیز کاهش ققابل توجهی یافت.در هفته 
نخست نوروز، باالرفتن شدید قیمت پیاز و 
سیب زمینی سبب گایه های فراوان مردم 
شــد. ماجرا تا آنجا پیش رفت کــه پیاز هم 

مانند ارز دارای چند نرخ مختلف شد.
گرانی پیاز را عده ای به ســیاب و بســته 
بودن راه های ارتباطی مرتبط دانســتند و 
در مقابل عده ای دیگــر گرانی آن را افزایش 

بی رویه صادرات این محصول ذکر کردند.

میزان صادرات پیاز 
 براساس آمار منتشر شده در سایت گمرک 
در 10 ماهه سال گذشــته، 2٧98 تن پیاز 
بــه ارزش ریالی 10 میلیــارد و ٧4 میلیون 
و ٧32 هزار و 335 تومــان و ارزش دالری 
یک میلیــون و 189 هــزار و 890 دالر به 
کشــورهایی نظیر عراق، بحرین، استرالیا، 
هلند، ارمنستان، بلغارستان و سوریه صادر 

شده است.  
البته در روزهای اخیر فیلم هایی از صادرات 
فراوان پیــاز و توقف تعداد زیــاد کامیون با 

بار پیاز در پشــت مرزهای عــراق در فضای 
مجازی پخش شــد که ســبب گایه های 
فراوانی شــد زیرا مردم معتقــد بودند که با 
وجود کمبود این محصــول در بازار داخل و 
همچنین گران شدن آن، چرا باید این حجم 
عظیم پیاز به ســایر کشــورها صادر شود 
مگر نه اینکه تامین نیاز بــازار داخل باید در 

اولویت باشد؟ 
گایه های شــهروندان ادامه یافت و قیمت 
پیاز آنچنان در صدر باقی ماند و ســرانجام 
وزیر صنعــت، معــدن و تجارت دســتور 
ممنوعیت صادرات ســیب زمینــی و پیاز 
را بــه گمرگات کشــور اباغ کــرد و از روز 

15فروردین ماه صــادرات این محصوالت 
ممنوع شد. 

 احتمال کاهش قیمت پیاز 
در روزهای آینده 

 چند روزی اســت کــه ممنوعیت صادرات 
ســیب زمینــی و پیــاز  اعمال شــده و 
اکنون می تــوان تاثیرات ناچیــز آن را در 
برخی استان ها و شــهرها مشاهده کرد. به 
طوری که اکنــون قیمت پیــاز در تهران از 
8 تا 1٧هزار تومان در نوســان است که این 
مساله به دلیل کیفیت مختلف این محصول 
کشــاورزی اســت. البته انتظار می رود در 

روزهای آینــده اگر  راهکارهــای دولت در 
ممانعت ار صادرات سیب زمینی و پیاز کاما 
اجرایی شود و همچنین نسبت به تامین این 
محصول اقدام شود، شــاهد کاهش قیمت 

این دو محصول پر مصرف خانوار باشیم. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی 
نیز از کاهــش قیمت پیاز و ســیب زمینی 
در روزهای آینده خبر داده اســت.به گفته 
اســداهلل کارگر ممنوعیت صــادرات پیاز 
و ســیب زمینی بــر کاهش قیمــت پیاز تا 
کیلویی 8هــزار تومــان تاثیرگــذار بوده 
اســت. وی توضیح داده اســت:  هنگامیکه 
خبر ممنوعیت صــادرات محصولی اعام 

می شود قیمت آن با افت همراه خواهد بود.
وی تاکید کرده اســت: باید منتظر کاهش 

بیشتر نرخ این محصوالت هم باشیم.
کارگر خاطر نشان کرده است: وزارت جهاد 
کشاورزی، به عنوان متولی تنظیم بازار باید 
میزان نیاز بازار و صادرات را مشخص کند و 
براین اساس الگوی کشــت را تنظیم کرده 
و به کشــاورزان اعام کند چه میزان از هر 
محصول را کشت کنند، بدین ترتیب دیگر 

شاهد چنین مشکاتی نخواهیم بود.
همان طور که ذکر شد قیمت پیاز در برخی 
شــهرها و مناطــق پایتخت تقریبــا روند 
کاهشــی به خود گرفتــه و هرچند برخی 
مغازه داران در سطح شــهر به سود قانونی 
35 درصدی خــود قانع نبوده و ســبب 
می شــوند تا این محصول بــا قیمت های 
بیشتری به مصرف کنندگان عرضه شود که 
این مســاله را باید حکایتی تکراری دانست 
که در ســالیان مختلف وجود داشــته و به 
نظر نمی رسد به این زودی قابل حل باشد. 

آیا مذاکره با آمریکا سودی برای ایران دارد؟

برداشت چند میلیارد دالر دیگر از ذخایر ارزی

رییس کل بانک مرکزی:

دالالن ارز حاضر به خرید دالر نیستند
خریدار  رییــس کل بانک مرکزی گفت: 
نــرخ ارز در بــازار ماندگار نیســت و حتما 
شــرایط تغییر می کند .عبدالناصر همتی، 
رییس کل بانک مرکزی با اعام این مطلب 
در جمع نمایندگان رســانه هــای گروهی 
افزود: از ابتدای همین امسال دشمنان 24 
پروژه برای به هم ریختن بازار ارز اجرا کردند 
و من خــودم گزارش محرمانه کشــورهای 
همسایه را دیدم که تاکید داشتند باید بر به 

هم ریختن بازار ارز تمرکز کرد.
وی با اشاره به اینکه قیمت ها در بازار واقعی 
نیســت گفت:همین دیروز صرافی های ما 
دالر را 13 هزار و صد تومــان می خریدند و 
13 هزار و دویســت تومان می فروختند اما 
10 برابر فروش ، از مــردم دالر خریدند، 
می دانید چــرا؟ چون هیچ داللــی دالر را 
حتی ســیزده هزار تومان نیــز نمی خرد و 

مردم دالرشان را به ما فروختتد.
او درباره نرخ ارز هم توضیــح داد:من هیچ 
وقت قیمتی برای ارز اعام نکردم اما بعضی 
از قول من تیتر زدنــد دالر یازده هزار تومان 

می شود اما من این حرف را نزدم .
وی با اشــاره به اینکه ســال گذشته سال 
بســیار ســختی بود،ادامه داد:امسال سال 
سرنوشت است، آنها فشــار می آورند و ما 

هم تاش می کنیم موفق نشــوند که حتما 
هم نخواهند شــد رئیس کل بانک مرکزی 
در توضیح این مطلب افزود: آنها دنبال این 
بودند که در چهلمین سال پیروزی انقاب، 
کارشان را به نتیجه برســانند و حتی اعام 
هم کردند، اما نتیجه بخــش نبود، ابایی هم 
نداشتند که اعام کنند هدفشان چیست، با 

این حال امسال سال سرنوشت است.

سفیر بودن راحت تر است
او دربــاره پذیــرش مســئولیت در بانک 
مرکزی گفت:ســفیر بودن خیلی راحت تر 
بود چون اگــر کار را خراب کنی کســی 
نمی فهمیــد و اگر هم خــوب کار کنی باز 
کسی متوجه نمی شود اما من کار سخت را 

پذیرفتم و به بانک مرکزی آمدم.
او در بخــش دیگری از ســخنانش با تاکید 
بر اینکه سال گذشــته اداره کشور به خوبی 
اتفاق افتاد، گفت: همین ثبات نسبی نشان 
دهنده این است که دشمن موفق نشد چرا 
که با همه توان جنــگ روانی راه انداختند تا 
با به هم ریختن بازار ارز تــورم را باال ببرند ، 
البته می دانم فشار اقتصادی به مردم به ویژه 
طبقه متوسط در حوزه تورم و رانت خواری 
برخی در کاالهای اساســی وارد شد اما آنها 

برنامه ریزی های بیشتری داشتند و همین 
که از بدتر شــدن اوضاع جلوگیری کردیم، 
موفقیــت بزرگی بود.همتی ادامــه داد: در 
هفته های نخســت  کــه وارد بانک مرکزی 
شدم کارها ســخت بود، صرافی ها تعطیل 
بود و باید راه انــدازی می کردیم و همچنین 

ذخایر ارزی باید کنترل می شد.

چرا اطالع رسانی نمی کنیم؟
وی ضمن ابراز امیداوری از اینکه شرایط در 
آینده بهتر خواهد شد، اظهار داشت: اینکه 
اطاع رســانی نمی کنیم به این خاطر است 
که دشــمن از این اطاعات ســوء استفاده 

می کند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: شــک 
نکنید که دشــمنان برای به هــم زدن بازار 
پــول و ارز برنامــه دارند، دائم مــی گفتند 
دالر 30 هــزار تومان و 50 هــزار تومان و ... 
می شــود در حالی که اصــا چنین چیزی 
واقعیت نداشت و کار به جایی رسیده بود که  
حتی برخی مســئوالن هم این قیمت ها باور 
کرده بودند.همتی با اشــاره بــه اینکه برای 
ساماندهی بازار ارز باید سیاست های ارزی و 
تجاری هماهنگ باشد، گفت: البته اختاف 
نظرهایی در این حوزه وجــود دارد، برخی 
می گوینــد باید سیاســت ارزی در خدمت 
تجارت باشد اما در شــرایط فعلی نمی شود 
چرا که وقتی هدف دشــمن به هم زدن بازار 
ارز و کاهش ارزش پول ملی باشد، باید همه 

به کمک بانک مرکزی بیایند.

روسای کل بانک مرکزی حرف نمی زنند
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در 
جهان غالبا روســای بانک مرکزی مصاحبه 
نمی کنند، گفــت: البته در هیــچ  کجای 
دنیا هــم رییس کل روزانه بــا موضوع ارز 
و بدهی های بانکی و بانک هــای ناتراز و ... 
درگیر ی ندارد، اینجا انبوهی از مشــکات 

اقتصادی جمع شده است.

نقدینگی قفل شده است
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره 
به اینکــه برنامه هایــی بــرای بانک های 
ناتراز داریم ،در خصــوص نقدینگی گفت:  
نقدینگی در ایران ناشــی از سود سپرده ها و 
تسهیات است، به این ترتیب این نقدینگی 
همگی الکترونیکی و حسابداری است و این 

نقدینگی در بازار نیست.
رئیــس کل بانک مرکــزی با بیــان اینکه 
نقدینگی در قالــب ســپرده ها و دارایی ها 
در بانک ها قفل شــده اســت، گفت: برای 
آزادســازی نقدینگی بایــد دارایی بانک ها 
فروخته شود و شــرکت داری آنها کم شود.

وی گفت: نقدینگی به طــور طبیعی جایی 
می رود که بازدهی خوبی داشــته باشد، در 
شــرایط کنونی باید برای تعدیل نرخ های 
بانکی تاش کنیم.رئیس کل بانک مرکزی 
یکی دیگــر از برنامه های بانــک مرکزی را 
جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از منابع 

بانک مرکزی دانست.
همتی گفت: نکته مهمی که امســال اجرا 
می کنیم سیاست باز پولی است تا نرخ سود 
را در کانالی تعیین کنیــم که بانک ها در آن 
چارچوب حرکت کنند؛ در اولین دســتور 

کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.



وزیرنفت خبر داد

تفاهم ایران و عراق برای توسعه مشترک میدان های نفت شهر و خرمشهر

طلسم عرضه نفت در بورس در  سال 97 می شکند

جزئیات هفت مرحله عرضه نفت در بازار سرمایه

انرژی
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 وزارت نیرو همچنان به دنبال وصول مطالبات 
از عراق

 وزیر نیرو گفت: قرارداد بخش انتقال منابــع مالی فروش برق میان دو 
کشور میان شرکت توانیر و بخش متناظر در عراق به امضا رسیده است 

و روال خود را طی می کند.
رضا اردکانیان در حاشیه نشســت مشــترک با وزیر برق عراق با بیان 
اینکه ما برق را صــادر می کنیــم و مطابق فرمول بهــای آن پرداخت 
می شود، خاطرنشــان کرد: بانک مرکزی جمهوری اسامی هم در این 

ارتباط همکاری های الزم را با بانک مرکزی عراق انجام داده است.
وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری سه ساله صنعت برق دو کشور که در 
سفر اخیر وزیر برق عراق به کشورمان به امضا رسیده است، اظهار کرد: 
بر اساس تفاهم نامه اخیر صنعت برق ایران و عراق، فعالیت های متنوعی 
مانند بازســازی نیروگاه های عراق، احداث شرکت های مشترک برای 
تعمیرات نیروگاهــی و کاهش تلفات شــبکه برق این کشــور در این 

همکاری مشترک دیده شده است.
اردکانیان با بیان اینکه در این تفاهم نامه برنامه تفصیلی شــرکت های 
ایرانی برای بازســازی صنعت برق عراق ذکر شده اســت، ابراز کرد: بر 
اساس این تفاهم نامه، قرارداد یک ســاله استمرار صادرات برق ایران به 
عراق نیز به امضا رسیده است که بر اساس آن صادرات برق به این کشور 
ادامه خواهد داشــت و بازپرداخت مالی آن نیز مطابق این قرارداد انجام 

خواهد شد.
وزیر نیرو در خصوص این جلســه اظهار کرد: ابعاد مختلف برنامه ســه 
ســاله همکاری صنعت برق دو کشور مورد بررســی قرار گرفته است و 
بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته هفته آینده نیز هیئت کارشناسی 
برق عراق برای پیگیری عملیاتی کردن توافق ســه ساله میان دو کشور 

به ایران سفر خواهند کرد.
به گفته وی، حداکثر ظرفیت صادرات برق ایران به عراق نیز بر اســاس 

ظرفیت های موجود حدود هزار و 500 مگاوات است.
وی با بیان اینکه بر اســاس این تفاهم نامه طیــف متنوعی از فعالیت ها 
مانند بازســازی نیروگاه های عراق، احداث شرکت های مشترک برای 
تعمیرات نیروگاهی و کاهش تلفات شــبکه برق عراق دیده شده است، 
تصریح کرد: در تاشیم طی برنامه سه ساله تلفات باالی شبکه برق این 

کشور را به حداقل برسانیم.
همچنین لوی خطیب، وزیر برق عراق نیز در حاشــیه این نشســت در 
جمع خبرنــگاران با بیان اینکــه واردات برق از ایران تا زمان ســاخت 
نیروگاه های الزم و بی نیازی عراق به واردات انرژی ادامه خواهد داشت، 
گفت: بر اســاس برآورد صورت گرفته این امر بین دو تا ســه سال زمان 

خواهد برد.
به گفته وی همکاری میان دو کشــور دارای افق های فراوان و مشترکی 
از جمله توســعه شــبکه برق عراق، تجاری ســازی برق این کشــور و 

سنکرون سازی شبکه برق دو کشور است.

تولید نفت اوپک پایین ترین رکورد چهار ساله را زد
 نظرســنجی پاتس نشــان داد کاهش بیش از حد تولید عربســتان 
سعودی و قطع برق در ونزوئا باعث شد تولید نفت خام اوپک در مارس 
5٧0 هزار بشــکه در روز نســبت به فوریه کاهش پیدا کند و به 30.23 
میلیون بشکه در روز برســد که پایین ترین میزان در بیش از چهار سال 

گذشته به شمار می رود.
به گزارش ایسنا، طبق نظرســنجی ماهانه پاتس، عربستان سعودی 
که بزرگترین تولیدکننده عضو اوپک اســت، تولید خــود را در مارس 
به پایین ترین ســطح از فوریه سال 201٧ رساند. ســعودی ها به وعده 
خود برای کاهش بیشــتر تولید عمل کردند و تولیدشان را ماه گذشته 
280 هزار بشــکه در روز دیگر کاهش داده و به 9.8٧ میلیون بشکه در 

روز رساندند.
ونزوئا نیز به دلیل خاموشی گسترده ای که تولید و صادرات نفت را در 
مارس فلج کرد، تولیدش را به پایین ترین میزان در 16 سال اخیر رساند 

و ٧40 هزار بشکه در روز نفت تولید کرد.
عراق که دومیــن تولیدکننده بزرگ عضو اوپک اســت، تولیدش را در 
مارس به میزان 100 هزار بشــکه در روز نسبت به فوریه کاهش داد و به 
4.5٧ میلیون بشکه در روز رســاند. با این حال این رقم اندکی باالتر از 

سقف تولید 4.512میلیون بشکه در روز عراق بود.
بر اساس نظرســنجی پاتس، تولید نفت ایران نیز با وجود تحریم های 
آمریکا، نسبتاً ثابت ماند و این کشــور 2.69 میلیون بشکه در روز نفت 

تولید کرد.
ازسرگیری فعالیت در الشــراره که بزرگترین میدان نفتی لیبی است، 

تولید نفت لیبی را در مارس به 1.06 میلیون بشکه در روز افزایش داد.
پیش از این نظرســنجی ماهانه رویترز منتشر شــد که نشان داد تولید 
تولید نفت اوپک در مارس ســال 2019 به پایین تریــن میزان از فوریه 
سال 2015 رسیده اســت و مجموع تولید این گروه که متشکل از 14 
عضو است، 30.4 میلیون بشکه در روز بوده است که 280 هزار بشکه در 

روز نسبت به فوریه کاهش داشت.

پاکسازی آلودگی نفتی در نزدیکی جزیره خارگ
 نشت نفت در نزدیکی جزیره خارگ به صورت کامل کنترل و پاکسازی 

شد.
رییس حفاظت محیط زیســت خارگ عنوان کرد: حادثه نشــت نفت 
که در یکی از خطوط لوله دریایی 24 اینچ انتقال نفت از ســکوی ابوذر 
در بســتر خلیج فارس اتفاق افتاده بود با حضور به موقع پرسنل شرکت 
نفت فات قاره و اداره کل بندر و دریانوردی و همچنین نظارت پرسنل 

اداره حفاظت محیط زیست خارگ کنترل و جمع آوری شد.
به گفته مرتضی مخلوعی، با اطاع به موقع از نشــت نفت در 12 مایلی 
جنوب غربی جزیره خارگ بافاصله یدک کش های عملیاتی شــرکت 
نفت فات قاره منطقه خارگ وارد عملیات جستجو شده و پس از چند 
ساعت گشت و کنترل محل نشت که مربوط به خط لوله انتقال دریایی 
نفت از سکوی ابوذر به خشــکی بود را پیدا کرده و اقدام به کنترل نشت 

نفت نمودند.
وی تاکید کرد: در این عملیات که با نظارت پرسنل اداره حفاظت محیط 
زیست خارگ انجام گردید پس از پیدا شدن محل نشت نفت به منظور 
حفظ محیط زیســت دریایی خلیج فارس بافاصله ســکوی ابوذر به 
صورت کامل از ســرویس، خارج و عملیات تولید و انتقال نفت متوقف 

شد.
رییس حفاظت محیط زیست خارگ افزود: عملیات مهار و پاکسازی به 
وسیله شناور پیشرفته خارجی، آغاز و بعد از 48 ساعت کار شبانه روزی 
در عمق 51 متری از سطح دریا محل نشتی به صورت کامل پاکسازی و 

نشت نفت مهار شد.
مخلوعی اعام کرد: در این عملیات دو شناور از شرکت نفت فات قاره 
و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اقدام به مهار لکه های نفتی 
و پاشــش کامل مواد تجزیه کننده نفت )او اس ای و او اس دی( نموده 
و خوشبختانه با توجه به عمق مناسب برای باکتری های تجزیه کننده 
نفت و همچنین تاطم مناســب آب، لکه های نفتــی به صورت کامل 

تجزیه شده و از ورود لکه های نفتی به ساحل جلوگیری شد.
وی ضمن تشــکر از زحمات شــرکت نفت فات قاره و اداره کل بنادر و 
دریانوردی اظهار امیدواری کرد با به روز رسانی خطوط لوله انتقال نفت 
زیردریایی و همچنین خرید تجهیزات مناســب و پیشرفته جمع آوری 
و مهار لکه های نفتی، از وقوع چنین حوادثی در خلیج فارس جلوگیری 
کرده و در آینده شــاهد کمترین آلودگی نفتی در خلیج همیشه فارس 

باشیم.

میز خبر

پیش بینی ها حاکی از آن بــود که میزان مصرف بنزین 
در 14 روز فروردین مــاه ســال 1398، روزانه به 10٧ 
میلیون لیتر برســد که این پیش بینی با توجه به وقوع 
سیل در برخی از استان ها محقق نشد و میزان مصرف 
بنزین در ایام نوروز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کاهش داشت.
آمارها نشــان می دهد که میزان مصرف بنزین در روز 
نخســت فروردین ماه، 94 میلیون لیتر بــوده که این 
مقدار در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته که 98 
میلیــون و ٧23 هزار لیتــر بــوده، 4.٧ درصد کاهش 
داشــته اســت. ایرانی هــا در دوم فروردین ماه، 101 
میلیون و 800 هزار لیتر بنزین مصــرف کردند که در 

مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته 4.3 
درصد افزایش داشته است.

اما در چهــارم فروردین ماه شــاهد مصرف 
94 میلیون و 400 هزار لیتــر بنزین بودیم 
که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته با 
رقم 93 میلیون و 383 هزار لیتر 1.1 درصد 
افزایش داشته است. مصرف بنزین کل ایران 

در پنجم فروردین مــاه 95 میلیون لیتــر بوده که این 
مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.9 درصد 

کاهش داشته است.
روند کاهشــی مصرف بنزین در ایران در ششم و هفتم 
فروردین ماه ادامه یافت و میــزان مصرف این فرآورده 

در این روزها به ترتیــب 88 میلیون و ٧00 
هزار لیتر و 90 میلیون و 900 هزار لیتر بوده 
که در مقایسه با ششــم و هفتم فروردین ماه 
ســال 13٧٧ به ترتیــب ٧.3 درصد و 12.9 
درصد کاهش داشته اســت. میزان مصرف 
بنزین در هشــتم فروردین ماه 101 میلیون 
و 600 هزار لیتر بــوده و میانگین مصرف از 
ابتدای سال تا هشــتم فروردین ماه 95.88 هزار لیتر 
بوده است.از سوی دیگر، ایرانی ها در نهم فروردین ماه 
89 میلیون لیتر بنزین مصرف کرده اند که نســبت به 
مدت مشابه ســال گذشــته 16 درصد کاهش داشته 
اســت. این در حالی اســت که مصرف بنزین در ایران 

در دهم فروردین ماه با افزایش 1٧ درصدی نســبت به 
مدت مشابه سال گذشــته به 106 میلیون و 300 هزار 
لیتر رسید. میزان مصرف بنزین از یازدهم تا چهاردهم 
فروردین ماه روند کاهشــی را طی کــرد و در یازدهم 
این ماه بــه 99 میلیون و 500 هزار لیتر رســید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.5 درصد کاهش 
داشته است.ایرانی ها در روزهای دوازدهم، سیزدهم و 
چهاردهم ماه جاری به ترتیب 92 میلیون و 100 هزار 
لیتر، ٧5 میلیون و 600 هزار لیتر و 85 میلیون و 100 
هزار لیتر بنزین مصرف کردند که این ارقام نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 2، 2.2 و 1.9 درصد 

کاهش داشته است.

سوخت

میثم طاهری  ســال 9٧، ســال آشتی 
نفت و بورس بود و پس از چندین ســال فراز 
و نشیب، طلســم عرضه نفت خام در بورس 

انرژی شکسته شد.
ایده راه اندازی بورس نفت نخســتین بار در 
اواخر دهه 13٧0 و در چارچوب سیاست های 

برنامه سوم توسعه کشور مطرح شد.
هیات وزیران در ســال 1386 ایجاد بورس 
نفت را به وزارت اقتصاد تکلیف کرد و به این 
ترتیب وزیر وقت اقتصــاد که همزمان دبیر 
شورای عالی بورس نیز بود، سازمان بورس 
را به واگذاری عرضــه فرآورده های نفتی و 
محصوالت پتروشــیمی در بــورس کاالی 

ایران موظف کرد.
در نهایت در بیست و دوم تیرماه 1390 نفت 
خام با حضور معــاون اول رئیس جمهوری 
روی تابلو معامات بــورس کاال رفت اما با 
شکست روبرو شد. نفت خام در این بازار در 
9 مرحله دیگر عرضه شــد اما فقط در یک 

مرحله به فروش رفت.
از هفدهم فروردین 1393 نیز شرکت ملی 
نفت ایران با عرضه 2 هزار و 920 بشکه نفت 
خام در بورس به قیمت هر واحد سه میلیون 
و 60 هزار ریــال، این طرح را دوبــاره آغاز 
کرد. این عرضه برای مدتی با حاشــیه هایی 
ادامه یافت تا اینکه به علت کاهش استقبال 

خریداران، به بن بست خورد و متوقف شد.
با شکســت عرضه نفت خام، مسئوالن وقت 
ســازمان بورس و اوراق بهادار به فکر ایجاد 
بســتر جدیدی برای عرضه نفــت خام در 

بورس انرژی افتادند.

 عرضه پایدار نفت خام در بورس
 با حمایت دولت دوازدهم

عرضه مستمر نفت در بورس سرانجام پس 
از چندین ســال توقف و باتکلیفی در آبان 

پارسال با حمایت دولت دوازدهم آغاز شد.
با تاکید اســحاق جهانگیری معــاون اول 
رئیس جمهوری در میانــه تیرماه بر عرضه 
نفت خام در بــورس به بخــش خصوصی، 
طرح عرضه این کاالی اســتراتژیک در بازار 
ســرمایه بار دیگر توجه فعاالن این بخش را 

به خود معطوف کرد.
جهانگیری در این باره گفت: نفت خام ایران 
در بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش 
خصوصی می تواند به طور شفاف نفت بخرد 
و صادر کنــد. تاش ما ایــن خواهد بود که 
برای کاهــش فروش نفــت کاری کنیم که 
شعار آمریکا را به شکست بکشانیم و دولت 

در این زمینه برنامه ریزی کرده است.

چند ماه پــس از وعــده جهانگیری، عرضه 
نفت در بورس رنگ واقعیت به خود گرفت، 
در 18 مهر اطاعیه فروش منتشــر شــد و 
نخســتین مرحله فروش نفت در بورس در 
6 آبان امســال و چند روز پیــش از آغاز 

تحریم های نفتی آمریکا انجام شد.

نگاهی به 7 مرحله فروش نفت در بورس
تاکنون هفت مرحلــه فروش نفت در بورس 
صورت گرفته که تنها در ســه نوبت، فروش 
محموله های نفتی انجام شده و چهار نوبت 

دیگر ناکام مانده است.
در مجمــوع در هفت مرحلــه، میزان یک 
میلیون و 15 هزار بشــکه نفت معامله شده 
اســت.مرحله نخســت عرضه نفت خام در 
بورس انرژی در ششم آبان ماه امسال انجام 
شد. در این مرحله، یک میلیون بشکه نفت 
خام با قیمت ٧9 دالر و 15 سنت به ازای هر 
بشــکه در بورس انرژی عرضه شد که پس 
از رقابت خریداران، هشت محموله 35 هزار 
بشــکه ای )در مجموع 280 هزار بشکه( با 
قیمت ٧4 دالر و 85 ســنت برای هر بشکه 

فروخته شد.
مرحله دوم عرضه نفت خام در بورس انرژی 
ایران، بیســتم آبان ماه با عرضه ٧00 هزار 
بشــکه نفت خام باقی مانده از عرضه مرحله 
نخست، با قیمت ٧1 دالر و 59 سنت انجام 
شد و همه نفت عرضه شده با قیمت 64 دالر 

و 9٧ سنت به ازای هر بشکه فروخته شد.
مرحله ســوم عرضه نفت خام در یکم بهمن 

ماه در بورس انرژی در شــرایطی برگزار شد 
که نســبت به دو مرحله پیش، میزان پیش 
پرداخت از 10 درصد ارزش ســفارش به 6 
درصد کاهش و مهلت تســویه پس از زمان 
بارگیری محمولــه، از 60 روز بــه 90 روز 
افزایش یافت و همچنین تســویه به صورت 

100 درصد ریالی امکان پذیر شد. 
در این مرحله یک میلیون بشــکه نفت خام 
با قیمت 52 دالر و 42 سنت برای هر بشکه 
عرضه شد و با وجود ارائه تسهیات بیشتر، 

عرضه بدون معامله پایان یافت.
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران پیش از 
برگزاری مرحله ســوم عرضــه در حکمی، 
نماینــده ای را بــرای عرضه نفــت خام و 
محصوالت قابــل عرضه در بــورس انرژی 
منصوب کرد.مرحلــه چهارم نیــز در 15 
بهمن با عرضه یک میلیون بشکه نفت خام 
با قیمت هر بشکه 56.24 دالر و با تسهیات 
مشخص شده مشــابه مرحله ســوم انجام 
شــد که این عرضه نیز معاملــه ای به دنبال 
نداشت.پنجمین مرحله عرضه نفت خام در 
بورس انرژی با عرضه یک میلیون بشکه، 29 
بهمن ماه امسال با تســهیات یادشده و با 
قیمت 56 دالر و 81 سنت به ازای هر بشکه 
برگــزار و در پایان، یک محمولــه 35 هزار 
بشکه ای با قیمت 52 دالر و 25 سنت برای 

هر بشکه معامله شد.
مرحله ششــم نیز در 13 اســفندماه انجام 
شــد و مانند مراحل ســوم و چهارم عرضه، 
بدون معامله پایان یافت. قیمت هر بشــکه 

در مرحله ششم عرضه، 59 دالر و 63 سنت 
برای هر بشکه در نظر گرفته شده بود.

در مرحله هفتم نیز که در 2٧ بهمن صورت 
گرفت یک میلیون بشکه نفت خام سبک با 
قیمت پایه بشــکه ای 61 دالر و ٧3 ســنت 
عرضه شــد که این عرضه نیــز خریداری 

نداشت.

 چرایی استقبال پایین خریداران
 از عرضه نفت در بورس

بررسی جزییات عرضه های نفت در بورس 
نشــان می دهــد کــه تقریبــا نیمی از 
عرضه ها بدون مشــتری مانده و خریداری 

برای محموله های نفتی یافت نشده است.
درباره چرایی اســتقبال پایین خریداران از 
نفت عرضه شــده در بورس عوامل مختلفی 
بیان شــده که از جملــه آنها می تــوان به 
شناخت ناکافی مشتریان از سازوکار فروش 
نفت در بــورس، قیمت های بــاال و قوانین 

سختگیرانه اشاره کرد.
»امیرحســین تبیانیان« نماینده شــرکت 
ملی نفت ایــران در بورس انــرژی پیش از 
این در گفت و گو بــا خبرنگار اقتصادی ایرنا 
اظهار داشت: باید قبول کرد که عرضه نفت 
در بورس، شیوه ای جدید است که شناخت 
فعاالن بازار و خریــداران داخلی و خارجی 

نسبت به آن نیاز به گذشت زمان دارد.
تبیانیان با بیان اینکه عرضه نفت در بورس 
دارای چندیــن مرحله و بخش اســت که 
خریداران باید به آن شــناخت پیدا کنند، 

گفت: اکنون عرضه نفت در بورس به شــیوه 
تحویل در مبدا است و بر این اساس خریدار 
باید بتواند کشــتی مناســب حمل نفت را 
یافته و همچنین بازاریابــی نیز انجام داده و 
پیش پرداخت ها را تامین کند که انجام همه 
آنها به هماهنگی و تجربه کافی خریدار نیاز 
دارد.وی اضافه کرد: خریداران داخلی کمی 
برای نفت وجــود دارد و بازیگران خارجی 
بازار نفت نیز طول می کشــد که با شــیوه و 
سازوکار جدید فروش نفت ایران در بورس 

آشنا شوند.
نماینده شــرکت ملی نفت ایران در بورس 
انرژی به تاثیر تحریم ها بــر فروش نفت در 
بورس اشــاره کرد و گفــت: در عرضه های 
اول و دوم فروش نفت در بــورس که از آبان 
امســال آغاز شــد خریداران حجــم قابل 
توجهی از محموله های را خریداری کردند، 
زیرا در آن زمان شــدت تحریم ها نسبت به 

اکنون کمتر بود.
تبیانیــان ادامه داد: خریداران در شــرایط 
حاضر باید خود را با شرایط نقل و انتقال پول 
و همچنین صادرات نفــت در زمان تحریم 

وفق دهند که نیاز به تجربه و زمان دارد.
وی با بیان اینکــه تحریم ها بــر معامات 
نفت در بورس ســایه انداخته است، اضافه 
کرد: برای اینکه فعــاالن بازار نفت بتوانند با 
شــرایط راحت تری اقدام به خرید و فروش 
نفت کنند، مزایایی برای متقاضیان در نظر 
گرفته شده است که از جمله آنها می توان به 
فروش در محموله های کوچک و همچنین 

امکان تسویه ریالی اشاره کرد.

جذابیت قیمت محموله های نفتی
نماینده شــرکت ملی نفت ایران در بورس 
انرژی دربــاره ادعاهای مربــوط به قیمت 
باالی نفت عرضه شده در بورس نیز به ایرنا 
گفت: قیمت تعیین شــده برای فروش نفت 

در بورس دارای جذابیت است.
تبیانیان اظهار داشت: به دلیل اینکه تامین 
کشــتی برای محموله های کوچک دارای 
محدودیت هایی اســت و همچنین به دلیل 
هزینه هــای نقــل و انتقال پــول در زمان 
تحریم، قیمــت نفت را به گونــه ای تعیین 
کرده ایم کــه دارای جذابیــت زیادی بوده 
و خریداران تمایل به خریــد نفت از بورس 

داشته باشند.
وی یــادآور شــد: همچنین تســویه ها به 
صورت نقد و اعتبار در نظر گرفته شده است 
که امکان نکول )ناتوانی در تسویه( را از بین 

می برد.

خریدار  وزیر نفــت از تفاهم ایران و عراق 
برای توسعه مشترک میدان های نفت شهر 

و خرمشهر خبر داد.
بیژن زنگنه در حاشــیه بازدیــد وزیر نفت 
عراق از شــرکت طراحی و مهندسی صنایع 
انرژی EIED که وابســته به اویک اســت، 
با بیــان این مطلــب افــزود: ظرفیت های 
فراوانــی برای توســعه همــکاری ایران و 
عراق در حوزه هــای نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی وجود دارد و ایران آمادگی دارد 
توانمندی های خــود را در خدمت صنعت 

نفت عراق بگذارد.
وی افزود: ثامر غضبــان، وزیر نفت عراق در 
بازدید از شرکت EIED با ظرفیت های این 
شرکت و مجموعه اویک آشــنا و قرار شد با 
همکاری اویک و شرکت مشابهی در عراق، 
زمینه اســتفاده از ظرفیت های مشــترک 

طرفین فراهم شود.
وزیر نفت با بیان اینکــه ایران در حوزه های 
نفـــــت، گاز،  پاالیــش و پتروشــیمی 
توانمندی های بســیاری دارد، تصریح کرد: 
با توجه به اینکه صنایع پتروشــیمی و گاز 
در عراق توســعه چندانی پیدا نکرده است، 
چشــم انداز روشــنی برای همکاری های 

مشترک بین دو کشور وجود دارد.

وی طلب گازی ایران از عراق را که ســوال 
یکی از خبرنگاران بــود در حال حاضر یک 

میلیارد دالر عنوان کرد.

 کلیات سند همکاری نفتی ایران 
و عراق تشریح شد

معاون امــور بین الملــل و بازرگانی وزیر 
نفت، کلیات ســند همــکاری نفتی ایران 
و عراق را که نماینــدگان دو طرف چندی 
پیش امضا کردند، تشــریح کرد و صادرات 
خدمات فنی و مهندســی ایــران به عراق، 
توســعه مشــترک میدان ها، بازســازی 
پاالیشگاه های قدیمی عراق و ایجاد شبکه 
گازرســانی در این کشــور را از مهم ترین 

تفاهم های دو طرف برشمرد.
امیرحسین زمانی نیا در حاشیه بازدید ثامر 
غضبان، وزیر نفت عراق از شرکت طراحی و 
مهندسی صنایع انرژی )EIED( )وابسته به 
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت، 
اویک(، با اشــاره به مراودات ایــران و عراق 
در زمینه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی و 
مذاکراتی که در جریان سفر مهندس زنگنه 
و چندی بعد در سفر دکتر روحانی به عراق 
مطرح شد، عنوان کرد: پیرو مذاکرات انجام 
شده، به تازگی ســند همکاری ایران و عراق 

امضا شد که بر مبنای آن، صادرات خدمات 
فنی و مهندســی ایــران به عراق، توســعه 
مشترک میدان ها، بازسازی پاالیشگاه های 
قدیمی عراق و ایجاد شــبکه گازرسانی در 

این کشور مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکــه اکنــون از حیث فضای 
سیاســی، بهترین موقعیت برای توســعه 
همکاری هــای صنعت نفت ایــران و عراق 
اســت، ادامه داد: با توجه بــه ظرفیت های 
سرشار فنی و مهندسی صنعت نفت ایران، 
امکان صــادرات خدمات فنی و مهندســی 
کشــورمان به عراق وجود دارد، همچنین با 
توجه به منحصربه فرد بودن ایران در توسعه 
حداکثری شــبکه گازرسانی، اســتفاده از 

تجــارب و ظرفیت های ایران بــرای ایجاد 
شبکه گازرســانی در عراق نیز مورد تاکید 

قرار گرفته است.
به گفته معــاون وزیــر نفت، بازســازی و 
نوســازی پاالیشــگاه های قدیمــی عراق 
و توســعه دو میدان مشــترک نفت شــهر 
و خرمشــهر به صورت مشــترک، از دیگر 
مواردی اســت که دوطرف بــرای اجرایی 

شدن آن به تفاهم رسیده اند.
زمانی نیا ابراز امیدواری کــرد که خط لوله 
فرآورده های نفتی  بین آبــادان و بصره هم 
که ســال های درازی اســت در مذاکرات 
بین ایران و عراق مطرح می شــود، در آینده 

نزدیک اجرایی شود.
وی به محورهای آموزشی نیز در توافق های 
دو طرف اشــاره کرد و گفت: در این زمینه 
مقرر شــده اســت گروهی از دانشجویان 
عراقی به تحصیل در رشــته مهندسی نفت 

در دانشگاه تهران مشغول شوند.
زمانی نیا دلیــل بازدید وزیــر نفت عراق 
از یکــی از زیرمجموعه های گــروه اویک 
)EIED( را آشــنایی بــا نمونــه ای از 
ظرفیت های شــرکت های فعال در صنعت 
نفت ایران عنــوان کرد و افــزود: پیش از 
این نیز لــوی، خطیب، وزیر بــرق عراق، 

از مپنا بازدیدی داشــت که شــنیدم پس 
از آن بازدیــد، ایشــان از شــرکت مپنا به 
عنوان »آلمان کوچــک« در حوزه توربین 
و نیروگاه های حرارتی تعبیر کرده اســت، 
بنابراین دیدارها و بازدیدهایی از این دست 
اگرچه شــاید آثار فوری به دنبال نداشته 
باشد، اما بدون تردید در معرفی مهارت ها، 
امکانات و خدمات قابــل ارائه صنایع ایران 

نقش اثرگذاری دارد.
معاون وزیــر نفــت در امــور بین الملل و 
بازرگانــی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر 
پیش بینی تمدید شــدن یا نشدن معافیت 
کشــورهای واردکننده نفت ایــران عنوان 
کرد: االن در این زمینه اظهارنظر نمی کنم، 
اما همــه می دانند کــه بازار نفــت، بازاری 
ثابت و راکد نیســت، بلکه بســیار متاطم 
اســت و قیمت بنزین در پمــپ بنزین های 
آمریکاســت کــه تعییــن می کنــد این 

معافیت ها تمدید شود یا خیر.
بر اســاس این گزارش، ثامــر غضبان، وزیر 
نفت عراق از شــرکت طراحی و مهندســی 
صنایع انــرژی )EIED( بازدیــد کرد و در 
نشست مشترک با مدیران مجموعه اویک، 
با توانمندی ها و ظرفیت های این مجموعه 

آشنا شد.

وز اعالم شد میزان مصرف بنزین در ایام نور
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حمایت از رونق تولید؛ اولویت امسال نظام بانکی 
رییس کل بانک مرکزی ســال 98 را ســال تعیین کننــده در عرصه 
اقتصادی خواند و از مدیران عامل بانکها خواســت بــا اعطای هدفمند 

تسهیات، به رونق تولید کمک کنند.
 به گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، عبدالناصــر همتی در جمع 
مدیران عامل واعضای هیات مدیره بانکها و موسسه های اعتباری ضمن 
مرور شرایط کشور در سال گذشــته، تاکید کرد سال 9٧ با وجود فراز و 
نشیب های فراوان و توطئه دشــمنان، هدف اصلی دشمن خنثی شد و 

به پایان رسید که نظام بانکی تاثیر شایانی درآن داشت.
همتی موضوع تمرکز دشــمن بر بازار پول و ارز به منظور دســتیابی به 
اهداف خود را یادآور شد وگفت: سال گذشــته دشمن برنامه ریزی 
ویژه ای به منظور اخال در بازار پول، ارز و نظــام بانکی طراحی کرده 

بود که در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند. 
رئیس کل بانک مرکزی کلیت فعالیت نظام بانکی در ســال گذشته را 
مناســب و مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتظار می رود نظام بانکی امسال 
با مدیریت صحیح به ویژه در بحث رعایت سود بانکی و اضافه برداشت، 
بطورجــدی درکنترل نقدینگی همراهی داشــته باشــد وبداند بانک 

مرکزی دراین زمینه بطور جدی برخورد الزم راخواهد داشت.
رئیس شــورای پول و اعتبار پیرامون حوادث غیر مترقبه اوایل امسال، 
خاطرنشــان کرد: جمع زیادی از هموطنان به دلیل سیل با مشکات 
زیادی روبرو شدند که ضمن ابراز همدردی با آنان، با استفاده از ظرفیت 
سیستم بانکی برای بهبود شــرایط زندگی و اعطای تسهیات الزم به 
ویژه در حوزه منازل مســکونی واحدهای تجاری وباغها وکارگاههای 

صنعتی و سایر نیازها تاش خواهد شد. 
همتی ضمن تاکید بر اینکه دشــمنان امســال هم به منظور دستیابی 
به اهداف خود در بازار ارز و پول تمرکــز کرده اند، گفت: بانک مرکزی و 
دولت با برنامه ریزی های الزم از تاطم و نوســان در بازار ارز جلوگیری 

خواهد کرد.
وی خواستارتسریع در فروش اموال مازاد بانکها و پایان دادن به بنگاه داری 
شد و گفت: بانکها باید با تشــکیل کارگروه هایی ، اقدام های الزم برای 
فروش اموال مازاد شــرکتهای زیرمجموعه به شــکل عملیاتی انجام 

دهند و در این زمینه فرایند اجرای کار را تسریع بخشند.
رئیس بانــک مرکزی موضوع حجم خســارت های ســیل بر زیر 
ساخت ها، منازل، دارایی های مردم، بخش کشاورزی و دام ها را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: بودجه 98امکان پاســخگویی به آن راندارد و در 
کنار تســهیات بانکی اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری 

خواهد شد.

گمرک شرایط صادرات فوالد، شیرخشک و کینوا 
را اعالم کرد

گمرک جمهوری اســامی ایران در بخشــنامه هــای جداگانه ای به 
گمرکات اجرایی سراسر کشــور، صادرات فوالد و شیرخشک اطفال را 
تنها توســط واحدهای تولیدکننده، مجاز اعام کرد و همچنین برای 

صادرات کینوا )دانه خوراکی( باید داخلی بودن تولید آن تایید شود.
 رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت بیســت و پنجم اسفندماه 
برای ســاماندهی صادرات محصوالت فوالدی، پیگیری برگشــت ارز 
حاصل از صادرات، جلوگیری از ارزان فروشی محصوالت صادراتی و بنا 
به درخواســت واحدهای بزرگ تولیدکننده مقاطع فوالدی نامه ای به 

»مهدی میراشرفی« رئیس کل گمرک نوشت. 
وزیر صنعت از رئیس کل گمرک خواست صادرات محصوالت فوالدی 
با کد )٧213، ٧214، ٧215 و ٧216( از طریق واحدهای تولیدکننده 
آن محصول و یا نماینده رســمی آنان و مطابق روال جاری برای ســایر 
فرآورده هــای فوالدی همچون شــمش و آهن اســفنجی پس از تاید 

وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انجام شود. 
براین اســاس علی اکبر شــامانی، مدیــرکل دفتر صــادرات گمرک 

جمهوری اسامی نیز این بخشنامه را به گمرکات اجرایی اباغ کرد. 
صادرات فوالد سازان بزرگ کشور از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه به 
پنج میلیون و 89 هزار و 55 تن شمش و محصوالت فوالدی رسید که در 

مقایسه با دوره مشابه پارسال افت 22 درصدی داشت.
ســید مهدی نیازی، مدیرکل دفتر صــادرات و واردات وزارت صنعت 
بیست و ششم اسفندماه رویه اجرایی صادرات شیرخشک را به گمرک 
جمهوری اســامی اباغ کرد و براین اســاس واحدهای تولیدی مجاز 
باید با مراجعه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
نسبت به ارائه درخواســت و تعهدنامه اقدام کند و این سازمان نیز باید 
مابه التفاوت برای هر محصول را تا نرخ نیما که از سوی مدیریت تنظیم 

بازار اعام شده، تعیین کند. 
همچنین ســازمان غذا و دارو باید تعداد محصول مجاز برای صادرات را 
اعام کند و واحد تولیدی نیز متناسب با آن، مابه التفاوت اعامی برای 
هر محصول را به حســاب تعیین شده از ســوی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی پرداخت کند و فیش واریزی نیز باید به ســازمان غذا و دارو ارائه 

شود. 
علی اکبر شــامانی، مدیر کل دفتر صادرات گمرک این بخشنامه را به 
گمرکات اجرایی سراسر کشــور اباغ کرد. البته در این بخشنامه تاکید 

شده که صادرات انواع شیرخشک صنعتی همچنان ممنوع است. 

تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل صنایع 
قائم مقام سازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران )ایدرو( گفت: با 
10 تا 15 درصد هزینه ایجاد یک واحــد صنعتی جدید می توان صنایع 
موجود را به ظرفیت کامل رســانید و برای تحقق ایــن مهم بودجه 10 

هزار میلیارد تومانی در وزارت صنعت در نظر گرفته شده است.
بهزاد اعتمادی در نشست آغاز ســال کاری 98 این سازمان با اشاره به 
نامگذاری امسال به »رونق تولید« از ســوی رهبر معظم انقاب افزود: 
این موضوع باید بیش از گذشــته مورد توجه قرار گیرد، زیرا اســتفاده 
از ظرفیت ها و توانمندی های صنایع می توانــد رونق تولید داخل را به 
دنبال داشــته باشــد که در بیانات رهبر معظم انقاب برآن تاکید شده 

است.
وی ادامه داد: اکنون زمان سعی و خطا نیست، زیرا تحریم های ظالمانه 

ادامه روند تولید را سخت کرده است.
به گفته این مقام مســئول، با برنامه ریزی، تعمق، تفکر، سرعت و دقت 

در تصمیم گیری می توان با درایت از این مرحله عبور کرد.
قائم مقام ایدرو خاطرنشان کرد: منابع انسانی با ارزشترین سرمایه های 
هر بنگاه اقتصادی به شــمار می روند و الزم اســت در ســال جدید 
کمیته های تخصصی که پیشتر در تصمیم گیری های سازمانی دخیل 
بودند، فعالتر از قبل شوند تا طرح ها و برنامه های جامع و کارشناسانه ای را 

برای تصمیم گیری به هیات مدیره ارائه کنند.
اعتمادی به اهمیت صنایع پیشــرفته و گسترش شــرکت های دانش 
بنیان و استارتاپ ها در کشور اشاره و تاکید کرد: تمرکز ایدرو بر حمایت 

و تجاری سازی ایده های این شرکت ها و استارتاپ ها خواهد بود.

میز خبر

وزیر صنعــت، معدن و تجارت ضمــن تاکید بر اجرای 
توافق تجاری با عراق مبنــی بر افزایش مبادالت بین 2 
کشــور به میزان 20 میلیارد دالر تا سال 1400، تاکید 
کرد: اجرای توافق های مشــترک ایران و عراق، پیامد 

رونق تولید و توسعه صادرات را به دنبال خواهد داشت.
رضا رحمانی در نشست مشــترک با وزیر تجارت عراق 
افزود: تاکنون ســه دیدار با وزیر تجــارت عراق برگزار 
شــده که این دیدارها برای توســعه روابــط تهران - 
بغداد موثر اســت.به گفته وی، چندی پیش در سفر به 
بغداد نیز توانســتیم چندین تفاهم نامه همکاری بین 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ایران و تجارت 
عراق امضا کنیم و در مدت کوتاهی پس از این ســفر، 
بخشــی از توافق ها که یکی از آنها اخــذ نکردن هزینه 

روادید بین 2 کشور بود، اجرایی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافــه کرد: تفاهم ها در 
چارچوب تسهیل در حوزه تامین زیرساخت، تجارت، 
حمل نقل جاده ای، موضوع های کنســولی، بیمه ای، 
اســتاندارد، ترانزیت و غیره اســت که در حوزه ریل، 

ساخت راه آهن شلمچه به بصره تفاهم شد.
رحمانی یادآور شــد: یکی از موارد تفاهم شــده بین 2 
کشــور، افزایش مبادالت تجاری به 20 میلیارد دالر تا 
ســال 1400 بود که محور تحقق هــدف مزبور، این 2 

وزارتخانه محسوب می شوند.
وی گفت: خواســت 2 دولت و ملت و به نفع 
کشورهاســت؛ در این زمینه، موضوع تعرفه 
تجارت ترجیحی مطرح اســت تــا منجر به 
تجارت آزاد بین 2 کشور شود و ضرورت دارد 
کارگروه های مربوطه مذاکــره های خود را 

آغاز کنند.
این مقام مســئول موضوع تاکید رئیســان جمهور 2 
کشور بر ساخت شهرک مشترک مرزی را یاداور شد و 
گفت: پیشتر هشت نقطه برای این مهم مشخص شده و 
برای ساخت این شهرک ها در حوزه اقلیم کردستان و 
جنوب عراق تفاهم شد؛ در این زمینه نیز باید کمیته ها 
فعالیت خود را برای مکان یابی و فراهم ســازی شرایط 
آغاز کننــد.وی ضرورت تشــکیل کمیته مشــترک 
بازرگانی را خاطرنشان ســاخت و گفت: تایید شرکت 
بازرسی اســتاندارد یکی از خواسته های ایران از طرف 
عراقی است که این اقدام روابط تجاری بین 2 کشور را 

تسهیل می کند.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت اضافه کــرد: صادرات 
خدمات فنی و مهندســی ایران نیــز از ظرفیت خوبی 
برخوردار است و شــرکت های 2 طرف می توانند فعال 
تر باشند؛ در این ارتباط برخی موانع جزیی وجود دارد 

که قابل رفع است.
عبدالمجید جاسم، وزیر تجارت عراق در این 
دیدار، ســفر هیات عالی رتبه عراقی به ایران 
را پیامی آشکار مبنی بر اهمیت و عاقه وافر 
عراق برای توسعه روابط با جمهوری اسامی 
ایران برشــمرد و گفت: روابط بین 2 کشور 
دیرینه اســت و طوالنی ترین مــرز را نیز در 

میان همسایگانمان با ایران داریم.
وی افزود: برنامه مطرح شــده از ســوی نخست وزیر 
عراق، مبتنی بر گشــایش و آزادی در روابط اقتصادی 

با همسایگان بویژه ایران است.
وزیر عراقی یادآور شد: توافق هایی را 2 کشور در عراق 
امضا کردند کــه مهمترین بند آن تفاهــم معافیت از 
پرداخت هزینه روادید بین مردم 2 کشور است و نتیجه 
این مصوبه مهم، افزایش رفت وآمد مردم بویژه تجار را 

مشاهده می کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: اکنون فضا بــرای ورود تجار و 
سرمایه گذاران ایرانی به عراق آماده است و راه اندازی 
خط ریلی شــلمچه به بصره، مهمترین توافق دیگر 2 
طرف محســوب می شــود که در گذشــته توافقنامه 
ساخت این راه آهن امضا شد و اکنون به مرحله اجرای 
توافق وارد شــده ایم و این موضوع نیازمند تشــکیل 

کارگروه مشترک است.وزیر تجارت عراق تصریح کرد: 
کشــور متبوعش برای توســعه روابط با ایران با وجود 

موانع تحریم های تحمیلی آمریکا، آماده است.
وی اظهار داشــت: دلیل اصلی برای اثبــات این ادعا، 
دعوت نخســت وزیر عراق از رئیس کل بانک مرکزی 
ایران برای سفر و دیدار با همتای عراقی به منظور عبور 
از موانع موجود است.عبدالمجید جاسم پیرامون طرح 
ایجاد شــهرک های صنعتی مشــترک بین دو کشور 
گفت: عراق با دیگر همسایگان هم در این باره اقداماتی 
داشــته و در ارتباط با ایران برای اجرایی شــدن آن به 
تشکیل کارگروه نیاز دارد و منتظر پیشنهادهای ایران 

برای بررسی هستیم.
وزیر تجارت عــراق، موضوع معافیــت تعرفه گمرکی 
کاالهــای ایرانی را یادآور شــد و گفت: عــراق با دیگر 
کشــورها از جمله اردن چنین توافق هایی داشته و در 
مورد ایران به گفت وگو و بررسی کارشناسی بیشتری 
نیاز است.وی درباره درخواســت ایران مبنی بر تایید 
شــرکت های اســتاندارد نیز اظهار داشــت: سازمان 
اســتاندارد عراق مطابق برنامه هــای جهانی فعالیت 
می کند و چنانچه شــرکت های معرفی شده مطابق با 
استانداردهای این سازمان عمل کنند، این موضوع به 

رئیس سازمان استاندارد عراق منتقل خواهد شد.

تجارت

خریدار   ماشین ســازی تبریز به عنوان 
یکی از نخستین کارخانه های مادر صنعت 
ایران با حــدود نیم قرن قدمــت این روزها 
حال و روز خوشــی ندارد؛ البته مشکل این 
واحد صنعتی قدیمی نه در مســایل مالی، 
فناورانه و نیــروی کار متخصص، بلکه نگاه 
های سیاسی و جناحی در موضوع واگذاری 
آن ریشه دارد.کارخانه ماشین سازی تبریز 
که در نیمه دوم دهه 1340 شمسی توسط 
مرحــوم مهندس تقــی توکلــی، از طایه 
داران صنعــت کشــور، در منطقه صنعتی 
غرب تبریز بنیان گذاشته شــد و به زودی 
به چهره درخشــانی در عرصه صنعت ایران 
و خاورمیانه تبدیل شــد، تا اردیبهشت ماه 
پارســال که به بخش خصوصی واگذار شد، 

11 مزایده ناموفق را تجربه کرده بود. 
در نهایــت ســازمان خصوصــی ســازی 
اردیبهشــت ماه 139٧، این کارخانه مادر 
صنعتی را پس از کش و قــوس های فراوان 
به شخصی که به گفته خودش عرق و تعصب 
محلی داشت و به دنبال نان خور کردن عده 
ای جوان و بیــکار بود، واگذار کــرد تا بارقه 
های امید در چشــمان کارگران خســته از 
باتکلیفی چندســاله ماشین سازی سوسو 
زند. مالک جدید کارخانه ماشــین ســازی 
نیز که بر اساس اســتعام های انجام گرفته 
از نهادهای مســوول، بدهی بانکی نداشت 
و به قول سیاســیون »اهل« بود، بافاصله 
پس از خریــد این واحد صنعتــی قدیمی، 
در نشســتی با خبرنــگاران از برنامه های 
امیدوارکننــده اش برای احیای ماشــین 

سازی سخن گفت. 
واقعیت نیز این اســت که واگذاری ماشین 
ســازی تبریز به بخش خصوصی پس از 11 
بار مزایده ناموفق سازمان خصوصی سازی 
برای فروش و سرباز زدن بانک ها و صندوق 
های بازنشســتگی از تملک آن در ازای رد 
دیون دولتی، روند امیدوبخشــی را طی مر 
کرد تا اینکه ناگهان رســانه ها از دستگیری 
فرخ زاده، مالک جدید ایــن واحد، به اتهام 
فروش 260 میلیــون دالر یا یورو ارز دولتی 
در بازار آزاد، خبــر دادند و موج سیاســی 
»نااهل« بــودن مالک کارخانــه، بار فضای 
گفتمان سیاســی مربوط به ایــن واحد را 

درگرفت.
اما امروز دغدغه اصلی مردم تبریز و کارگران 
ماشــین ســازی، فارغ از ســوگیری های 
سیاســی، در مورد این کارخانــه صنعتی، 
تاش برای ســرپا نگه داشــتن کارخانه با 
چشــم پوشــی از منافع فردی و گروهی، از 
ســوی نمایندگان مجلس، مدیران استانی 
و مالک کارخانه و سازمان خصوصی سازی 
اســت. به بیان دیگر، افکار عمومی تبریز و 
کارگران ماشین ســازی به دور از هر گونه 
اظهارات فاضانــه و بی توجه بــه هر گونه 
ادبیات سیاســی مثبــت یا منفــی درباره 
اتفاقــات مرتبط بــا این واحــد صنعتی، از 
مســووالن و تصمیم ســازان انتظار دارند 
که هر گونه اقدام آنان نه به تضعیف بیشــتر 
کارخانه، بلکه به حفــظ وضعیت فعلی آن 
در وهله نخست و رونق بیشــتر چرخ های 
تولیــد آن در مرحله بعدی منجر شــود؛ به 
عبارت دیگر آنان از هر گونه سیاســی کاری 
و سیاســی بازی در ارتباط با ماشین سازی 

از سوی هر گروه و جریان سیاسی بیزارند.
در این بین مشــاهدات ایرنا از فضای حاکم 
بر کارخانه ماشین سازی تبریز نیز از روشن 
بودن چراغ امیــد در بین کارگران این واحد 
صنعتی مادر حکایت دارد و تنها خواســته 
مدیران و کارکنــان آن از نهادهای دولتی 
مرتبط و مالــک کارخانه، تعییــن تکلیف 

وضعیت کارخانه با رویکرد ســوق دادن آن 
به سمت تولید بیشتر است. 

امــا روی دیگر ســکه مشــکات مبتابه 
کارخانه ماشــین ســازی تبریــز در بحث 
واگذاری آن، اختاف تعدادی از نمایندگان 
مردم تبریز، اســکو و آذرشــهر در مجلس 
شورای اسامی با سازمان خصوصی سازی 
در زمینه شکل و کیفیت واگذاری این واحد 
صنعتی است. در تبیین این تضاد باید گفت 
در حالی که برخی از نمایندگان مردم تبریز 
در خانه ملت خواســتار مدیریت ماشــین 
ســازی توســط شســتا بوده اند، مدیران 
سازمان خصوصی سازی معتقدند که اقدام 
به این مطالبه، گرفتار آمــدن در دور باطل 
است و در این راســتا به خودداری صندوق 
بازنشســتگی فوالد و بانک صادرات از قبول 
مالکیت این واحد صنعتی در قبال رد دیون 
دولت به آنها اشاره می کنند. از این دیدگاه، 
ماشــین ســازی به دلیل زیان ده بودن آن 
در ســال های اخیر، جذابیتی برای تملک 
توسط شــرکت های زیرمجموعه شستا یا 

حتی بخش خصوصی نداشته است.
رییس ســازمان خصوصی ســازی با اشاره 
به برگزاری 11 بار مزایده بی نتیجه فروش 
کارخانه ماشین سازی در هفت هشت سال 
اخیر مــی گوید: در مورد ماشین ســازی ما 
هیچ اعتراضی در مورد نحوه قیمت گذاری 
آن نداشتیم، هیچ مشــکلی در مورد اهلیت 
نداشــتیم تا پیش از ماجراهای بازرســی 

ارزهای دولتی مشکلی نبود. 
میرعلی اشرف پوری حسینی که این روزها 
با هجمه برخی از نمایندگان مجلس درباره 
واگذاری ماشین سازی به بخش خصوصی 
مواجه اســت، توضیح می دهــد: طبق آمار 
و گزارشــی که ما داریم }مالــک جدید{ 
حدود 300 نفر را در ماشین ســازی دعوت 
به کار کرد، ماشین سازی ای که زیان ده بود 
و چرخش نمی چرخید و مشــکل داشــت، 
کارگــران تحصــن می کردنــد می آمدند 
جلوی فرمانــداری، اما او آمــد 300 نفر را 
هم اضافه کرد. هنوز بــرای آن ها کار ایجاد 
نکرده بود، ولی نان خــورش را زیاد کرد. این 
دقیقاً همان چیزی اســت که مــا در بحث 
خصوصی ســازی دنبال می کنیم و دوست 
داریم در هر بنگاهی که ایجادشده و واگذار 
می کنیم سطح اشتغال باال برود. وی تشریح 
می کند: درســت اســت برای آن آقایی که 
مالک و مدیر اســت هزینه تولید می شود، 
ولی دوســت داریم اشــتغال حفظ و زیاد 
شود. ایشان تعهدی نداشــت که چندصد 
نفر اضافه کنــد ولی ایــن کار را کرد. طبق 

آماری که نماینده ایشــان به ما داده اســت 
ایشــان حدود 40 میلیــارد تومان در طول 
10 ماه گذشــته در آنجا خرج کرده است، 
بخشی از حقوق کارگران را از جیب می دهد 
به دلیل اینکه ماشین ســازی هنوز درآمد 
ندارد. پس در خصوص اهلیت ایشان اتفاق 
خاصی نیفتاده بود که کســی ناراحت بشود 
غیر از اینکه ایشــان پیش  از این دالر دولتی 
دریافت کرده و بابت آن باید پاســخ بدهد، 
ازآنجا ناگهان ایشــان نااهل شد و پیش از ن 
هیچ کس اعتراضی به اهلیت ایشان نداشت.

رییس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به 
اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر 
ارزان فروشی ماشین سازی به مالک جدید 
آن نیز می گوید: حاال یکــی آمده می گوید 
این شرکت 10 هزار میلیارد تومان می ارزد، 
می گویم کجا زندگــی می کنی؟ می گویم 
این شــرکت را کســی 611 میلیارد تومان 
قبول ندارد. جای طلبــش هم بدهید قبول 
ندارد.پوری حســینی دربــاره اختافش با 
نماینــدگان مجلس در ایــن خصوص نیز 
معتقد اســت: ریشــه دعوای عزیزان با من 
در مورد ماشین ســازی تبریــز، دلیلش نه 
ارزان فروشی است نه گران فروشی نه اهلیت 
و نه فان. آقایان از روز اول اصرار داشــتند 
که شــما اینجا را به شســتا بدهید، همین 
شســتایی که آقای رئیس جمهور می گوید 

هر چه دار و ندار دارد باید بفروشد.
وی یادآوری می کند: ما از ســال 93 دیگر 
بابت رد دیون نمی توانیم چیزی به کســی 
بدهیــم. ســال 94 مجلــس گفــت فقط 
باقیمانده مطالبات صندوق بازنشســتگی 
فــوالد را می توانید به آن ســهم بدهید وال 
غیر که ماشین سازی تبریز را با اِذن و مجوز 

مجلس به آن دادیم.
وی ادامه می دهد: وقتی ما این شــرکت را 
دادیم به صندوق بازنشستگی فوالد، برخی 
نمایندگان مجلس و تعدادی دیگر از آقایان 
در مجلس جلسه گذاشتند گفتند سازمان 
خصوصی، ماشین سازی را به شستا بدهد، 
من هم محترمانه و مؤدبانه در جلسه شرکت 
کردم، گفتم این شــرکت دیگر برای دولت 
نیســت که با مصوبه مجلس بخواهید آن را 
به شســتا بدهید، کما اینکه اگر برای دولت 
هم بود ممنوع بود که به عنوان بدهی دولت 
به شســتا بدهیم، این اکنــون مال بخش 
خصوصی است، برای صندوق بازنشستگی 
دولت است. رییس سازمان خصوصی سازی 
تشریح می کند: از شســتا پرسیدیم که آیا 
حاضر است ماشین سازی را به همان قیمت 
که سال گذشــته دادیم، نقد بخرد؟ پاسخ 

دادند ما طلب مان را می خواهیم، پول نداریم 
که بدهیم. گفتم آقایان پس قبول دارید که 
نمی شــود؟ چون یک مال را دولت یک بار 
می توان به جای بدهی به یــک نفر داد؛ این 
شرکت ماِل دولت است یک بار به ازای بدهی 
به صندوق بازنشســتگی داده شده است و 
دیگر نمی شود که دوباره بگوییم به شما هم 
بدهکاریم این ماِل شــما؛ دولت نمی تواند 
یک مال را بــه دو نفر طلبــکار بدهد. به هر 
زبان و قانونی که محاسبه کنید این شرکت 

دیگر ماِل دولت نیست.
رییس ســازمان خصوصی سازی می گوید: 
از آن روز مــدام آقایان اصــرار می کنند که 
ماشین ســازی را باید به شســتا می دادید، 
ســازمان خصوصی ســازی لجاجت کرد با 
ما همراهی نکرد و به شســتا نداد؛ بگذریم 
از اینکه شســتا چگونه دارد خودش را اداره 
می کند. بگذریم از اینکه شستا خودش هم 
موظف اســت همه بنگاه هایــش را در بازار 
بفروشــد؛ از این هــا بگذریم، دعــوای ما با 
بعضی از دوســتان و عزیزان درباره ماشین 

سازی ریشه در همین مطلب دارد.
اما نماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشهر در 
مجلس شورای اسامی نیز می گوید که در 
اصل کارخانه ماشین ســازی را به صندوق 
بازنشستگی فوالد که متعلق به شستا است 
به عنوان رد دیون داده اند و پوری حســینی 

وکالت نامه ای این کارخانه را فروخته است.
محمداســماعیل ســعیدی در پاســخ به 
اظهارات پوری حســینی، رئیس ســازمان 
خصوصی سازی، مبنی بر اصرار نمایندگان 
بــرای واگــذاری ماشین ســازی به بخش 
خصوصــی توضیح می دهــد: مواضع بنده 
همواره در خصوص ماشین ســازی صریح و 
شــفاف بوده و در تمام جلساتی که با رئیس 
ســازمان خصوصی ســازی یا معاونین این 
سازمان داشــته ایم که برخی از آنها صورت 
جلسه نیز شــده اند، تمام تاکید ما بر اهلیت 
فردی بود که قرار اســت واگــذاری به وی 
صورت گیرد.وی در پاســخ به این ســوال 
که آیا در جلســات نماینــدگان مجلس با 
مسئوالن سازمان خصوصی سازی موضوع 
واگذاری ماشین سازی به شستا مطرح شده 
یا نه، عنوان می کند: در اصل ماشین سازی 
را به شســتا واگذار کرده انــد؛ موضوع این 
اســت که دولت بابــت بدهی بــه صندوق 
بازنشستگی فوالد به قیمت 1000 میلیارد 
کارخانه ماشین سازی را به عنوان رد دیون 
به این صنــدوق داده که آن هــم متعلق به 
شستا اســت. نماینده مردم تبریز، آذرشهر 
و اســکو در مجلس شورای اســامی ادامه 

می دهد: بعد از واگذاری این کارخانه آقای 
پوری حسینی از صندوق بازنشستگی فوالد 
وکالت نامه کتبی گرفتــه که این کارخانه را 

به فروش برساند.
سعیدی تشریح می کند: بعد از این واگذاری 
در جلســه ای با حضور آقای عبدالعلی زاده، 
رئیس ســابق هیئت مدیره شســتا، آقای 
ربیعــی وزیر ســابق کار، رئیس ســازمان 
خصوصی ســازی و نمایندگانی مانند آقای 
پزشــکیان، فرهنگی، بیگی و بنده، رئیس 
هیئت مدیره شســتا عنوان کــرد حال که 
این کارخانه به صندوق واگذار شده آن را به 
شستا بدهید تا طرح توسعه ای را که برایش 
داریم، اجرایــی کنیم و وزیــر کار نیز با این 
مساله موافقت کرد، اما آقای پوری حسینی 
عنوان کرد که به آقــای روحانی قول داده ام 
از قبــال واگــذاری بــه بخــش خصوصی 
18 هزار میلیارد پــول تامین کنم و 1000 
میلیــارد تومان هــم روی ماشین ســازی 

حساب باز کرده ام.
نماینده مــردم تبریز، اســکو و آذرشــهر 
در مجلــس تاکیــد مــی کنــد: واگذاری 
ماشین سازی به شستا نظر نمایندگان نبود، 
بلکه وزیر کار و رئیس هیئت مدیره شســتا 
که صندوق بازنشســتگی فــوالد متعلق به 
آنان است، چنین پیشنهادی دادند و ما هم 
گفتیم اگر کســی وجود دارد که پول نقد و 
اهلیت دارد، کارخانه ماشین سازی را به وی 
واگذار کنید.حال اما آنچه که اهمیت دارد، 
هم افزایی برای حفظ کارخانه ماشین سازی 
و کمک به توسعه فعالیت های آن بر مبنای 
نیروی کار متخصص و ورزیــده و نیم قرن 
انباشت تجربه موجود است؛ به عبارت دیگر 
افکار عمومی خواســتار کنار گذاشته شدن 
اختافات میان ســازمان خصوصی سازی 
و نمایندگان مجلس، با هــدف احیای این 
واحد صنعتی و رفع نگرانی یک هزار و 120 

کارگر آن از باتکلیفی است.
مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز نیز 
با اشــاره به پرداخت بدهی های آن توسط 
مالک جدید در 10 ماه گذشته مدعی است 
که این واحد صنعتی، پویا و زنده اســت، به 
چرخه تولید برگشــته و احیــای آن نماد 
جهاد اقتصــادی مدنظر رهبر معظم انقاب 
است.نصیر شکرانه به ایرنا توضیح می دهد: 
کارخانه ماشین ســازی در زمان واگذاری 
به مالک جدید حدود 2 هــزار میلیارد ریال 
بدهی داشــت و حقوق، عیــدی و پاداش 
پرســنل و کارگران در ســال 96 پرداخت 
نشــده بود؛ زمان واگذاری تولیــد در این 
کارخانه تقریبا متوقف بود و شرکت متعهد 

به تحویل 64 دستگاه بود.
مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز می 
گوید: نخســتین گام مالک جدید کارخانه 
پرداخت 80 میلیارد ریــال از بابت بدهی، 
حقوق و پاداش پرســنل و کارگران بود و در 
مرحله بعــد ٧0 میلیارد ریال بدهی ســال 
های گذشــته کارخانه ماشــین ســازی و 
شــرکت ریخته گری آن به بانک ها تسویه و 

سپس سند توقیفی ماشین سازی آزاد شد.
وی با اشــاره بــه اینکه در زمــان واگذاری 
کارخانه ماشــین ســازی به مالک جدید 
ماهانه 6، ٧ دســتگاه انواع دستگاه تراش در 
آن تولید می شد، گفت: با برگزاری جلسات 
تولید هفتگی افراد دخیــل در تولید، تعداد 
دســتگاه های تولیدی ماشــین سازی در 
هفته به 16 دســتگاه و در هر ماه به بیش از 
60 دستگاه رسید و 9 دستگاه با کیفیت باال 
نیز برای آلمان تولید شــد که یک محموله 
آن در روزهای پایانی ســال گذشته به این 

کشور صادر شد.

افزایش مبادالت تجاری بین ایران و عراق تا سال ۱۴۰۰ 



گرفتاری بانک ها در معضل بنگاهداری عوامل متعددی دارد

بانک ها گرفتار در بنگاهداری و اموال مازاد

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 6
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rدوشنبه     19 فروردین  1398    شماره 283

خدمات مالی در پلدختر با حمایت بانک پارسیان 
از سرگرفته شد

وزیر ارتباطــات و فناوری اطاعات گفــت: به دلیل قطــع پایانه های 
پرداخت فروشــگاه های شهرســتان پلدختر، با هماهنگی انجام شده 
با بانک پارســیان 500 دســتگاه کارتخوان بی ســیم ایــن بانک بین 
فروشگاه های این شهرستان توزیع شد تا خدمات مالی و کسب و کار به 

شهر برگردانده شود.
 وی در پلدختــر و در جمع خبرنــگاران با بیان اینکــه خدمات بانکی 
برای تبادالت مالی باید انجام شــود، افزود:  برای این منظور 20 ارتباط 
ماهواره ای ایجاد شده و بدین ترتیب 13 شعبه بانکی در منطقه شرقی 
شهر می توانند خدمات ارائه کنند.به گفته وی زیرساخت های ارتباطی 
در کشــور هزار و 500 میلیارد تومان خســارت دیده اند که بیشترین 

حجم خسارات در استان لرستان رخ داده است.

تاکید مدیرعامل بانک توسعه صادرات بر 
همراهی بی وقفه با هموطنان در مناطق سیل زده

 درپی وقوع ســیل اخیر در برخی استان های کشــور، مدیرعامل بانک 
توســعه صادرات درگفت و گو با رییس شــعبه خرم آباد، ضمن صدور 
دستوراتی برای بررســی وضعیت شرکت ها و مشــتریان آسیب دیده 
از سیل در استان لرســتان، خواستار حداکثر مســاعدت شعبه در این 

زمینه شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، دکتر علی صالح آبادی 
همچنین از مدیرامور شعب بانک خواسته اســت تا با تهیه فهرستی از 
مشتریان این بانک در تمامی مناطق سیل زده کشور چگونگی وضعیت 
آنان را بررسی کرده و مساعدت الزم را به عمل آورد.همچنین در جلسه 
ســتاد مدیریت بحران بانک توســعه صادرات، راهکارهــای کمک به 
هموطنان ســیل زده در استانهای مختلف کشــور بررسی شد. در این 
جلسه که با حضور تعدادی از مدیران ستادی بانک برگزار شد، پیرامون 
چگونگی تداوم بخشی به ارســال کمک های بانک توسعه صادرات به 
مناطق آســیب دیده بحث و تبادل نظر شــد و واحدهای مختلف بانک 

موظف به انجام اقدامات مرتبط در این زمینه شدند.

 پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان 
در شعب بانک کشاورزی مازندران

مبلغ 200 میلیارد ریال غرامت به 28000 نفر بیمه گزاران خســارت 
دیده بخش کشاورزی در سیل اخیر مربوط به شهرستان های بابلسر و 

جویبار  پرداخت می شود.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شــعب بانک کشــاورزی در استان 
مازندران، پرداخت غرامت به خســارت دیدگان ســیل اخیر در شعب 
بانک کشاورزی از روز 15 فروردین آغاز شــده است و با تکمیل فرآیند 
فنی بررسی خسارات، غرامات تمامی بیمه گذاران در سراسر کشور به 

آنان پرداخت خواهد شد .

»وبصادر« بزودی به تابلو بورس باز می گردد
 مدیرعامل بانک صادرات ایران از بازگشــت مجــدد »وبصادر« به تابلو 

بازار سرمایه در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایــران، حجت اله صیدی در 
نشســت نوروزی با مدیــران این بانک از بازگشــایی نمــاد معاماتی 
»وبصادر« در بازار ســهام در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با بازگشایی 
نماد بانک پس از عملی شــدن افزایش ســرمایه، روند عادی معامات 
سهام بانک از سرگرفته می شود.صیدی افزایش سرمایه 203 درصدی 
بانک را از جمله اتفاقات خوب در ســال 9٧ برشــمرد و ضمن تشکر از 
تاش همه کارکنــان بانــک و همکاری های صورت گرفته از ســوی 
دستگاه های ذی ربط، ابراز کرد: این افزایش سرمایه ثبت شده و مراحل 

نهایی آن نیز تا پایان سال 9٧ به اتمام رسیده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران از نهایی شدن برخی طرح های نوین در 
این بانک برای حمایت از تولید و اشــتغال در کشور نیز خبر داد و گفت: 
در راستای  نام گذاری سال 98به نام ســال »رونق تولید« توسط مقام 
معظم رهبری که به درستی توسط ایشان تبیین شده است، برنامه های 
جدیدی برای حمایــت از بخش های تولید در دســتور کار قرار گرفته 
که صنایع مختلف از جمله صنعت، معدن، کشــاورزی و ســایر صنایع 

اقماری و زنجیره تولید تا مصرف را دربرمی گیرد. 
صیدی خاطرنشان کرد: رسالت اساسی بانک صادرات ایران با توجه به 
6٧ ســال فعالیت، خدمت به تولید بوده که این روند همچنان در قالب 
طرح های نوین دنبال می شــود و با اجرایی شدن آنها، قوی تر از گذشته 

در خدمت تولید، اقتصاد کشور و مشتریان بانک خواهیم بود.

ساعت کار جدید شعب بانک سامان اعالم شد
 ساعت خدمات رسانی شعب بانک ســامان در شش ماهه نخست سال 

1398 اعام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان شعب بانک سامان در استان های 
تهران و البرز در شــش مــاه آینده، در روزهای شــنبه تا چهارشــنبه 
از ســاعت ٧:45 تــا 15:45و روزهای پنج شــنبه از ســاعت  ٧:45 تا 
12:45آماده ارایه خدمات بانکی خواهند بود. ساعت کاری شعبه هایپر 
استار  نیز از ساعت 8 تا 18 در روزهای شــنبه تا چهارشنبه و 8 تا 13در 

روزهای پنج شنبه است.
 شــعب بانک در اســتان های اصفهان، فارس، قم، آذربایجان شــرقی، 
آذربایجان غربی، خراســان رضوی، اردبیل و شــهر اهواز در شش ماه 
آینده، در روزهای شــنبه تا چهارشــنبه از ســاعت ٧:30 تا 15:30 و 
روزهای پنج شنبه از ســاعت ٧:30 تا 12:30آماده ارایه خدمات بانکی 

خواهند بود. 
ساعت کاری شعبه سیتی سنتر اصفهان از ســاعت 8:30 تا 16:30 در 

روزهای شنبه تا چهارشنبه و 8:30 تا 14 در روزهای پنج شنبه است.
شــعب ســایر شهرســتان ها نیز در بهار و تابســتان 1398، شنبه تا 
چهارشنبه از ساعت ٧:30 تا 14:15 و روزهای پنج شنبه از ساعت 30:٧ 

تا 13:15 ارایه خدمت خواهند کرد.

بازدید رئیس هیات مدیره بانک قرض الحسنه 
مهر ایران از مناطق سیل زده پلدختر

محســن پدرام رئیس هیات مدیره بانک قرض الحســنه مهر ایران به 
منظور بررســی چگونگی افزایش اثرگذاری کمک هــای این بانک به 
هموطنان آسیب دیده، از مناطق ســیل زده شهرستان پلدختر بازدید 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهرایران، محسن 
پدرام در ســفر به استان لرســتان با هموطنان آســیب دیده از حادثه 
سیل در شهرســتان پلدختر دیدار کرد و از نزدیک در جریان چگونگی 

خسارت ها و روند امداد رسانی به مردم سیل زده، قرار گرفت.
پــدرام در فضایی صمیمی با آســیب دیــدگان و مردم ســیل زده در 
استان لرستان گفتگو کرد و ضمن شــنیدن نظرات آن ها درباره نحوه 
امدادرســانی  و کمبود های موجود، اقدامات بانک قرض الحســنه مهر 

ایران برای رفع برخی از مشکات را تشریح کرد.
بانک قرض الحســنه مهر ایران به محض وقوع ســیل در اســتان های 
مختلف کشــور، پایگاه های کمک رســانی خود را برای ارائه خدمات 
امدادی مستقر کرد تا نسبت به توزیع اقام امدادی همچون آب، نان و 

خوارک کنسروی در میان آسیب دیدگان اقدام نماید.

میز خبر

بیمه دانا اواخر سال گذشــته با طراحی و اجرای طرح 
»مهر دانا« در سراسر کشــور کوشید تا ضمن برقراری 
پیوند دوباره بیــن نظام بیمه و بانکداری اســامی در 
کشور، نســبت به تامین مالی بیمه نامه های مورد نیاز 
مردم اقدام کند.یکی از دغدغه های همیشــگی بخش 
قابل توجهــی از مردم جامعه، تهیه بیمه نامه شــخص 
ثالث و بدنه خودرو بوده و هســت. هر چند طبق قانون 
داشتن بیمه شخص ثالث برای دارندگان خودرو الزامی 
است، با این حال هنوز تعداد زیادی از رانندگان خودرو 
در سراسر کشور به دلیل نداشتن تمکن مالی مناسب، 
از داشــتن بیمه نامه شــخص ثالث محروم هستند که 

همین مساله باعث بروز مشکات عدیده ای 
برای این افراد شده است.

بیمه دانا با توجــه به این دغدغه و مشــکل 
مردم، اواخر ســال گذشــته با همت دکتر 
کاردگــر، نایــب رئیــس هیــات مدیره و 
مدیرعامل بیمه دانا، طرحی را عملیاتی کرد 

که به »مهر دانا«مشهور شد.
طبق این طرح که بین بیمه دانا و بانک قرض الحســنه 
مهرایران منعقد شــده، متقاضیان می توانند به دفاتر 
نمایندگی این شــرکت در سراســر کشــور مراجعه 
کرده و بدون پیــش پرداخت، کارمزد و بــدون نیاز به 

مراجعه به بانک، با دریافت تســهیات مالی، 
بیمه نامه های شــخص ثالث، بدنه خودرو و 

آتش سوزی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
روابط عمومی بیمه دانا بــا توجه به وظیفه و 
رسالت خطیر خود در اطاع رسانی و با هدف 
گسترش و توســعه فرهنگ بیمه در کشور، 
همزمان با عملیاتی شــدن این طرح از سال 
گذشته و همســو با شبکه فروش شــرکت کوشید در 
جهت آشنایی بیشتر مردم با فواید و مزایای طرح »مهر 

دانا« اقدام به معرفی این طرح در سراسر کشورکند.
ایــن مدیریت بــا انجام تبلیغــات محیطــی و نصب 

بیلبوردهای شهری، به ویژه در محورهای مواصاتی، 
انتشــار بیــش از 1000 خبــر و بازتاب خبــری در 
رسانه های مکتوب و فعال در فضای مجازی و نیز انجام 
تبلیغــات در خبرگزاری های رســمی و روزنامه های 
پرتیراژ کشــور تاش کرد در جهت آشنا شدن بیشتر 

مردم با »طرح دانا« گام های موثری بردارد.
خوشــبختانه با به ثمر نشســتن تاش هــای جمعی 
کارکنان بیمه دانا، از اواخر سال گذشته تاکنون، بخش 
قابل توجهی از مخاطبان با »مهر دانا« آشــنا شــده و 
با مراجعه به دفاتر نمایندگی این شــرکت در سراســر 

کشور خواستار بهره مندی از مزایای آن شده اند.

حجت اهلل مهدیان، رئیس هیات مدیــره و مدیر عامل 
بانک توســعه تعاون خبر از آمادگی ایــن بانک برای 
پرداخت تســهیات اعتباری بالغ بــر 1250میلیارد 

ریالی به استان های سیل زده کشورداد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون 
گزارش اقدامــات اجرائی ایــن بانــک را در دو بخش 
پرداخت تســهیات اعتبــاری و کمک هــای نقدی 
و غیرنقــدی یادکــرد و در ایــن باره گفــت در بخش 
پرداخت تســهیات اعتباری، اقدامات بانک توســعه 
تعاون عبارتند از:1- آمادگی پرداخت یازده هزار فقره 

تســهیات قرض الحســنه و جعاله تعمیر 
مســکن توســط بانک توســعه تعاون برای 
اســتان های سیل زده گلســتان، مازندران، 
لرســتان، خوزســتان، کرمانشــاه، ایام، 
چهارمحال بختیاری جمعــاً به مبلغ 1250 
میلیــارد ریال که تســهیات قابل پرداخت 
برای کمک به اســتان های فــوق به تفکیک 

ذیل می باشد.
1-1 آمادگی تخصیص 4000 فقره وام قرض الحسنه 

50میلیون ریالی

1-2 آمادگــی تخصیــص ٧000 فقره وام 
جعاله تعمیر مسکن 150میلیون ریالی

 این تسهیات اعتباری با معرفی استانداری 
و فرمانداری استان و شهرستان های ذی ربط 
و با هماهنگــی اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان از طریق شعب این بانک به 

متقاضیان پرداخت خواهد شد.
 2- استمهال تســهیات پرداختی قبل از وقوع حادثه 
و اعطای تنفس متناسب با شرایط متقاضی و بخشش 
جرائم دیرکرد مطالبات غیر جاری در کلیه بخش های 

اقتصادی.
 وی همچنین بخشی از اقدامات این بانک را در اهدای 

کمک های نقدی و غیر نقدی شامل موارد زیر یادکرد:
1- تخصیــص مبلغ 4میلیــارد ریال در قالــب تهیه و 
اهداء هدایا و کمک های غیر نقدی که به صورت تأمین 
بخشــی از نیازهای ضروری آســیب دیدگان ناشی از 
سیل بوده است.2- اختصاص یک روز از حقوق مدیران 
ستادی و استانی بانک توسعه تعاون در راستای همدلی 
و همراهی با مردم آسیب دیده استان های ناشی از سیل 

اخیر و  موارد دیگر.

بیمه

بانك

خریدار نظام بانکی که باید حال مشکل 
بخش های مختلف اقتصادی کشــور باشد، 
در سال های اخیر به قدری در بنگاهداری و 
اماک داری گرفتار شده که از وظیفه اصلی 
خود بازمانده است؛ مشــکلی که رهایی از 
آن جز با فروش اموال، اماک و ســهام مازاد 

میسر نمی شود.
در ســال های ابتدایی دولــت تدبیر و امید 
)ســال 93(، قانون رفــع موانــع تولید به 
تصویب مجلس رســید که مــواد 16 و 1٧ 
آن بانک ها را مکلف می کرد ظرف سه سال 
اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را تعیین 
تکلیف کنند وگرنه باید بابت نگهداری این 

اموال سه درصد مالیات اضافه بپردازند.
در ســال های پس از آن خــروج بانک ها از 
بنگاهداری و واگذاری امــوال مازاد همواره 
مورد تاییــد دولتمردان بود به شــکلی که 
در ابتدای دولت دوازدهم ایــن موضوع به 
ســرفصل خواســته های رییس جمهوری 
از وزیــر امور اقتصــادی و دارایــی و بانک 
مرکزی تبدیل شــد.با وجود همه تاش های 
دولتمــردان و سیاســتگذاران، خاصی 
بانک ها از دارایی های منجمد، اموال مازاد 
و بنگاهداری سرعت الزم را نداشته و طبق 
گزارش تفریغ بودجه 1396 کل کشور تنها 

35 درصد محقق شده است.
آن گونه که دیوان محاســبات کشور اعام 
کرده، مجموع اموال و سهام غیربانکی مازاد 
بانک ها 65 هزار میلیارد تومان است؛ از این 
رقم 29 هزار میلیارد تومان به اموال مازاد و 
36 هزار میلیارد تومان به ســهام غیربانکی 

در شرکت های وابسته اختصاص دارد.
با وجود الزام قانونی مبنی بــر اینکه در بازه 
زمانی ابتدای اردیبهشت 94 تا اردیبهشت 
9٧ بانک ها موظف بودند همه این ســهام و 
اموال را واگذار کنند، اما دیوان محاســبات 
می گوید در ایــن مدت 13 هــزار میلیارد 

تومان اموال مازاد و 10 هزار میلیارد تومان 
ســهام به فروش رفته است یعنی 45 درصد 
از اموال مازاد و 2٧ درصد از سهام غیربانکی 
از دایــره دارایی های بانک ها خارج شــده 

است.

بنگاهداری بانک ها کمتر شد
اواخر اسفند ماه 9٧ معاونت امور بانک، بیمه 
و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی آخرین آمار واگذاری اموال و دارایی های 
بانک ها را منتشر کرد که نشان می داد تنها 
در یکســال اخیر 10 هزار میلیارد تومان از 

حجم بنگاهداری بانک ها کم شده است.
بر این اســاس، میزان فــروش دارایی های 
مازاد در بانک های یاد شده از ابتدای اجرای 
قانون )اردیبهشــت ماه 1394( تا دی ماه 
1396 بالغ بر 10 هزار میلیــارد تومان و از 

دی ماه 1396 تا اواخر اسفند 9٧ حدود 10 
هزار میلیارد تومان دیگر بوده است.

چرا بانک ها بنگاهداری می کنند؟
گرفتــاری بانک ها در معضــل بنگاهداری 
عوامل متعددی دارد که ریشــه های آن به 
عدم بازپرداخت تســهیات اعطایی توسط 
مشتریان و تملک دارایی آنها توسط بانکها، 
رد دیون دولت و ســرمایه گــذاری به قصد 

انتفاع به تملک بانک ها بوده است.
مشــکل اصلی اینکه مشــتری نمی تواند 
تســهیات اعطایــی را در موعــد خــود 
بازپرداخت کند، این اســت کــه یا بانک در 
ارزیابی تــوان اعتباری مشــتری و توجیه 
پذیری طرح های ارایه شــده درست عمل 
نکرده و یا تســهیات گیرنده به هر دلیلی از 
جمله شرایط اقتصادی در بازگرداندن پول 

تعلل کرده اســت. از ایــن رو بانک تضامین 
ارایه شــده مشــتری را با حکــم دادگاه به 

تملک در می آورد.
عــاوه بر ایــن در دولت های نهــم و دهم، 
بخشــی از دیون دولت به بانک ها از طریق 
واگذاری ســهام شــرکت ها و بنــگاه های 
دولتی به بانک ها تســویه می شــد و به این 
ترتیــب بســیاری از کارخانه هــا زیانده با 
مصوبه هیــات دولت در تملــک بانک های 
دولتــی درآمدند که این امر هــم بر زیان 
بانــک ها افزود و هــم گرفتــاری آنها را در 

بنگاههای مشکل دار زیاد کرد.
در هر حال نباید از این واقعیت گذشــت که 
خــروج از بنگاهداری بانک ها به ســادگی 
امکان پذیر نیست و مشــکات عدیده ای 
همچون نبــود خریدار در شــرایط کنونی 
اقتصاد کشــور با وجود برگــزاری چندین 

نوبــت مزایــده، رکــود بخش امــاک و 
مستغات، ساختار مالی نامناسب برخی از 
شرکت ها و مشکات کارگری و ماحظات 

مقامات محلی در این کار دخیل است.
با این همه، نبود اهتمام جدی همه بانک ها 
در واگذاری دارایی ها، نبود مقررات واضح و 
مشخص برای قیمت گذاری و نبود انعطاف 
الزم در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با 

کندی مواجه کرده است.

تالش برای واگذاری همه اموال مازاد 
فرهاد دژپســند، وزیــر امــور اقتصادی و 
دارایی وعده داده اســت که با تدوین برنامه 
یکســاله برای بانک ها، به دنبــال واگذاری 
100درصدی امــوال و دارایی هــای مازاد 
اســت.وی امیدوار اســت در کنار برگزاری 
مزایــده، از طریق عرضه در بازار ســرمایه و 
بورس کاال، بتوان فروش بلوکی این اموال را 
پیگیری کرد به طوری که 80 تا 100 درصد 

اموال بانک ها واگذار شود.

تیغ مالیات بر گردن اموال مازاد
همانطور که در ماده 1٧ قانــون رفع موانع 
تولید پیش بینی شده، اگر بانک ها در مدت 
زمانی سه ساله تعیین شــده نتوانند اموال 
مازاد خود را واگذار کنند، عایدی ناشــی از 
این اموال مازاد با نرخ 28 درصد مشــمول 
مالیات می شــود؛ پس از آن هر ســال سه 
واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شــود 
تا به 55 درصد برســد.در این رابطه وزارت 
اقتصاد اعام کرده که سازمان امور مالیاتی 
کشــور برای اجرای این ماده قانونی، نسبت 
به صدور بــرگ مطالبه مالیاتــی برای همه 
بانک های دولتی و خصوصــی در ارتباط با 
عملکرد واگذاری دارایی های مازاد در سال 
1395 به میــزان بالغ بر 90 هــزار میلیارد 

ریال اقدام کرده است .

ح »مهر دانا« در شهرستان ها چگونه به ثمر نشست؟ طر

بانک توسعه تعاون آماده پرداخت تسهیالت اعتباری به استان های سیل زده کشور

به دنبال نامگذاري سال 98 به نام سال »رونق تولید« صورت گرفت

حرکت جهادی بانک گردشگری در مسیر تحقق شعار سال

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن خبر داد

بیمه تسهیالت بانک مسکن به کمک سیل زدگان می آید

خریدار رهبــر معظم انقاب امســال را 
سال رونق تولید نامگذاری کردند و موضوع 
اقتصــاد و تولید را در ســال 98 نیز مانند 
سال های گذشــته در محور توجهات قرار 
دادند. مقــام معظــم رهبری همــواره بر 
موضوع بهبود وضعیــت اقتصادی و تقویت 
بخش تولید در نامگذاری های ســال های 

مختلف تاکید ویژه دارند.
 می توان یکی از گام های جــدی و موثر در 
سال 98 و در راستای حمایت از بخش تولید 
را تحقق اصاح نظام بانکی که از سوی دولت 
و مجلس پیگیری می شــود قرار داد. تحقق 

این مهم مــی تواند قدم محکــم رو به جلو 
برای بهبود فرایندهــا و عملکردهای نظام 

بانکی تلقی شود.
امید اســت نظام بانکی بتواند هم راســتا با 
دولت و برنامه های کان اقتصادی کشــور 
و در ســال رونق تولید، اقدامات ارزشــمند 
و مانــدگاری در حمایــت از تقویت بخش 
تولید، توســعه اقتصادی و اشــتغال زایی 
داشــته باشــد. مســئله بانک محور بودن 
اقتصاد کشــور و تامین مالی بیــش از 90 
درصد پروژه های کشــور از طریق سیستم 
بانکی، بار مســئولیت بانک هــا در برنامه 

ریزی برای رونق بخش تولید در ســال 98 
را بیش از پیش کرده اســت.در همین راستا 
بانک گردشــگری تمام توان خــود را بکار 

میگیرد تا با حمایت از بنگاه های تولیدی به 
خصوص صنعت گردشگری با تجهیز منابع 
و توسعه اشــتغال در خدمت اقتصاد ملی به 
ایفای نقش خود بپردازد.در همین راستا بر 
اساس بررسی صورتهای مالی بانک منتهی 
به پایــان ســال 9٧ در بانک گردشــگری 
شاخصها از تغییر مثبت وضعیت سودآوری 

بانک در پایان سال مالی حکایت دارد .
با افزایش ســرمایه 500 درصدی این بانک 
تراز عملیاتــی آن بهبود یافتــه و متعادل 
خواهد شد ضمن آنکه بررسی صورت سود 
و زیان »وگردش« در 9 ماهه نخست امسال 

حکایت از رشــد 3٧8 درصدی درآمدهای 
غیرمشــاع آن همچنین رشد 29 درصدی 

مجموع درآمدها است.
بانک گردشگری که با ســرمایه ثبت شده 
6000میلیارد ریالــی در بــازار فرابورس 
تهران حضور دارد، درصدد افزایش سرمایه 
500 درصدی اســت که مرحله نخست این 
افزایش سرمایه از 6000 به 15000میلیارد 
ریــال از محــل آورده نقدی ســهامداران 
خواهد بود و در مرحله دوم افزایش سرمایه 
از 15000 بــه 36000 میلیــارد ریال در 

مرحله دوم اجرایی خواهد نمود.

خریدار  ویرانی های ســیاب هفته های 
اخیر در استان های مختلف کشور برای آن 
دســته از خانه هایی که با تســهیات بانک 
مسکن خریداری یا ساخته شدند، از طریق 

بیمه جبران )پرداخت( می شود.
بانک مسکن بر اســاس ضوابط و مقررات از 
پیش وضع شــده، همواره در زمان پرداخت 

تسهیات ساخت و خرید و همچنین سایر 
خدمات به اماک، نســبت بــه بیمه ملک 
مورد تقاضای تســهیات، اقــدام می کند 
به گونه ای که خانه هــای در رهن بانک که 
مالکان آنها در حال پرداخت اقساط ماهانه 
و بازپرداخت تسهیات هستند، تحت بیمه 
یکی از شــرکت های ارایــه کننده خدمات 

بیمه ای قــرار دارد.این ویژگی تســهیات 
بانک مســکن اکنون به کمک سیل زدگان 
استان هایی آمده است که در ایام تعطیات 
نوروز 98 تحت تاثیر بارش های ســنگین، 

دچار سیاب های ویرانگر شدند.
مدیر امور ارتباطــات و حوزه مدیریت بانک 
مســکن در گفت و گو با پایگاه خبری بانک 

مســکن-هیبنا، از اقدام و حمایت ویژه این 
بانک بــرای جبــران خســارت واحدهای 
مسکونی آسیب دیده استان های کشور در 

پی وقوع سیل های اخیر خبر داد.
 مســعود ایزدی مدیر امــور ارتباطات و حوزه 
مدیریت بانک مســکن با اشــاره به این اقدام 
عنوان کرد: بــا توجه به آنکه طبــق ضوابط و 

مقررات واحدهای مسکونی استفاده کننده از 
تسهیات و خدمات بانک مسکن که در جریان 
ســیل اخیر آســیب دیده اند تحت پوشــش 
بیمه قرار دارند، تمامی شعب بانک موظف به 
اطاع رسانی مناســب به مشتریان خود برای 
پیگیری و اخذ خســارت ناشــی از ســیل،  از 

طریق شرکت های بیمه کننده شده اند.
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 برنامه های مختلف برای یاری رسانی 
به هموطنان سیل زده 

معاون امــور صنایع وزارت صنعــت، معدن و تجارت از مطرح شــدن 
پیشــنهاداتی برای تامین مایحتاج و کاالهای اساســی مورد نیاز سیل 
زدگان با قیمت ارزان تر و نیز برنامه ریزی برای تســریع در بازســازی 

واحد های صنعتی، معدنی و صنفی آسیب دیده از سیل خبر داد.
 فرشاد مقیمی در جلسه ستاد پشتیبانی از مناطق سیل زده وزارتخانه، 
از برنامه ریزی برای تســریع در بازســازی و احیــا واحدهای صنعتی، 
معدنی و صنفی و زیرســاخت های صنعتی و معدنی آســیب دیده در 

سیل به عنوان دستور کار این وزارتخانه نام برد. 
وی همچنین از برنامه ریزی برای تامین وســایل مــورد نیاز مردم در 
مناطق ســیل زده جنوبی و نیز اعام آمادگی تعــدادی از اتحادیه ها، 
تشــکل ها، انجمن های غیردولتی و واحدهای صنعتــی برای فروش 

وسایل ضروری مردم با اعمال تخفیف های ویژه خبرداد.
مقیمی اظهار داشــت: براســاس مصوبه اخیر دولت بــرای اختصاص 
مبالغی به عنــوان کمک باعوض بــه هموطنان مناطق ســیل زده، 
پیشــنهادی مطرح اســت تا با محوریــت وزارت صنعــت و همکاری 
واحدهای صنعتی، مایحتاج و کاالهای اساســی با قیمــت ارزان تر در 

اختیار مردم قرار گیرد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت به ماموریــت اصلی این وزارتخانه در 
بازسازی واحدهای صنعتی و صنفی آســیب دیده در سیل اشاره کرد 
و گفت: مهمترین وظیفــه وزارتخانه، کمک به تســریع در راه اندازی 
واحدهای صنعتی آسیب دیده است که در این زمینه باید برنامه ریزی و 
پیش بینی دقیق برای تامین نیاز واحدها مانند مواد اولیه و غیره انجام 

شود.
وی افزود: اطاعات استان های شــمالی نهایی و به دولت ارسال شده و 
این اقدام ها برای استان های جنوبی و غربی نیز در حال پیگیری است. 

مقیمی ضمن تاکید بر تسریع در بازسازی واحدهای صنعتی، معدنی و 
صنفی آسیب دیده، اظهار داشت: پیشنهاداتی برای اعطای تسهیات 
به واحد های تخریب شــده، اســتمهال بدهی ها و غیره مطرح و مقرر 
شد تمهیداتی برای کمک رسانی به واحدهای صنعتی و صنفی آسیب 

دیده در نظر گرفته شود.
وی ابراز امیدواری کرد: واحدهای تولیدی آسیب دیده با انجام اقدامات 
الزم در بازه زمانی کوتاه تری به چرخه اقتصادی بازگشت داشته باشند.

برپایه این گزارش، نشست ستاد پشــتیبانی از مناطق سیل زده وزارت 
صنعت، معدن وتجارت با حضور معاونان و مشــاوران وزیر برگزار شد، 
اعضا بر لزوم دریافت فهرســت اقام مورد نیاز ســیل زدگان از ســتاد 
مدیریت بحران کشــور تاکید کردند تا این اقام بــا کمک اصناف، 

اتاق های بازرگانی و غیره با محوریت وزارت صنعت تامین شود.
ارســال تجهیزات و ماشــین آالت معدنی به اســتان های سیل زده و 
همجوار برای بازگشــایی راه ها و خارج کــردن گل و الی از واحدهای 

مسکونی و صنعتی دیگر مصوبه این ستاد بود.
همچنین اعضای ســتاد پشتیبانی از مناطق ســیل زده وزارت صنعت 
تصویب کردند برای هماهنگی بیشــتر، نماینده ای از سوی وزارتخانه 
برای هر یک از اســتان ها سیل زده انتخاب شــود تا عاوه بر نظارت بر 
چگونگی کمک رسانی، سرعت و دقت اقدام های این وزارتخانه افزایش 

یابد.
پزشکی قانونی تا روز 1٧ فروردین )دیروز( آمار قربانیان سیل را ٧0 نفر 
اعام کرد و تعداد حداقل 600 نفر مصدوم راهی بیمارســتان شده اند، 
نزدیک به 100 هزار نفر بی خانمان شده اند، حداقل چهار هزار میلیارد 
تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد شد و دهها هزار رأس دام از بین 

رفتند.
عاوه بر آن به زیرســاخت های ارتباطی کشور نیز خسارات جدی وارد 
شد، 35 جاده کشــور در ایام سیل مسدود شــدند، 12 هزار کیلومتر از 
جاده ها آســیب دیدند، میزان خسارت راههای کشــور در برآوردهای 
اولیه حدود یکهزار و 600 میلیارد تومان و نیز تخریب حداقل 400 پل 

کاما تخریب شدند.

 روستاهای غرب کارون در خرمشهر آماده
 تخلیه شوند

سرپرست فرمانداری خرمشهر گفت: بنا به اعام ستاد مدیریت بحران 
استان خوزستان مبنی بر افزایش ســطح آب رودخانه کارون، به همه 
دهیاری های روستاهای غرب کارون در خرمشــهر برای تخلیه اهالی 

آماده باش اعام شده است.
 کورش مودت روز یکشــنبه در گفــت و گو با ایرنا اظهار کــرد: با توجه 
به کنترل سیاب توسط ســیل بندهای احداثی در این روستاها اکنون 

نیازی به تخلیه نیست اما این آمادگی به دهیاران اعام شده است. 
وی با بیان اینکه روســتاهای غرب کارون در حوزه اســتحفاظی اهواز 
همچون کاظمیه یک و 2 با مشکل مواجه هستند گفت: عملیات تقویت 

سیل بند روستاهای دیم بن نجم و سبعه خرمشهر در حال انجام است. 
مودت با بیان اینکه نیروهای ســتاد بحران با مشــارکت اهالی محلی 
مشغول تقویت ســیل بندها در مناطق بحرانی هستند گفت: در 2 شب 
گذشته آب از ســیل بند روستای مکسر خرمشــهر به این روستا نفوذ 
کرد که بافاصله با حضور نیروهای مدیریت بحران سیل بند به سرعت 

ترمیم شد و اکنون مشکلی در این خصوص وجود ندارد. 
روســتای ام التمن، ام نوشه، ســوئیچتی 1، 2 و 3 از روستاهای حاشیه 
غرب کارون در 60 کیلومتری شهرستان خرمشهر در استان خوزستان 

قرار دارند. 
13 روستای غرب کارون در حوزه شهرستان خرمشهر در جنوب غرب 
خوزستان به علت امتداد در ساحل رودخانه کارون جز مناطق پر خطر 

می باشند. 
طغیان رودخانه کرخه در روزهای اخیر باعث جاری شــدن ســیل در 
شوش، اهواز، حمیدیه، دشــت آزادگان و هویزه شده و دستور تخلیه 6 

شهر و بیش از 1٧4 روستای پایین دست کرخه صادر شده است.
در حوضه رودخانه دز نیز ســیاب وارد روســتاهای اهواز، شــوش و 

شوشتر شده است.

 چهار هزار و 6۰۰ واحد مسکونی خوزستان 
آسیب دید

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: از زمان وقوع سیاب تاکنون 
182 روستای استان به صورت کلی و جزیی تخلیه شده و بیش از چهار 

هزار و 600 واحد مسکونی نیز آسیب دیدند.
 کیامرث حاجــی زاده در گفت و گو بــا ایرنا اظهار کــرد: از این تعداد 

روستای تخلیه شده 61 روستا دچار آبگرفتگی شده اند.
وی ادامه داد: تا ایــن لحظه همچنین 33 هزار و 500 واحد مســکونی 

استان در معرض خطر قرار دارند.
مدیرکل مدیریت بحران استان خوزســتان بیان کرد: همچنین حدود 
30 هزار نفر در 4٧ اردوگاه اقامت اضطراری اسکان یافته اند و امکانات و 

خدمات مورد نیاز نیز برای آنها فراهم شده است.
بارش شدید باران در باالدست سدهای خوزســتان باعث افزایش قابل 
توجه آورد ســدها در دو هفته گذشته شــد که در پی آن دبی خروجی 

سدها نیز برای کنترل سیاب و مدیریت سدها افزایش یافت.
در روزهای گذشته دبی خروجی ســد کرخه تا 2 هزار و400مترمکعب 
و دبی خروجی سد دز تا ســه هزار مترمکعب بر ثانیه نیز رسید که این 
موضوع باعث سیاب در پایین دست و آبگرفتگی زمین های کشاورزی 
و روستاهای حاشیه رودخانه های دز و کرخه شد وعاوه بر 182روستا 

دستور تخلیه 6شهر در معرض سیاب نیز صادر شد.

میز خبر

خریدار  ســیل اخیر و باران های ســیل 
آسا همراه با طغیان رودخانه های فصلی در 
اســتان به ویژه در دو حوزه بویراحمد و دنا 
سیلی محکمی بر صورت زمین خوارانی زد 
که طی ســالیان متمادی بی محابا به جان 
حریــم رودخانه ها و محیط زیســت افتاده 
بودند و کسی را هم یارای مقابله با آنان نبود.

ســیل اخیر در حقیقت بازخوانی یک عمر 
فاجعه های زیســت محیطی در حاشــیه 
رودخانه های خروشــان این دیار را آشکار 
کرد.صــدای آخریــن نفــس های بشــار 
خروشان قبل از بارش های امسال به گوش 
می رســید و طغیان دوباره بشــار ، هرچه 
ناپاکــی در حریمش در این ســال ها ایجاد 
شده بود در چند ســاعت شست و با خود به 

عمق خلیج فارس برد.
وقتی که تیغ های مخــوف و بی رحم زیاده 
خواهان و دودهای آتشــین کارخانه های 
غیرمجاز شــن و ماســه بی رحمانه بر جان 
طبیعت بی دفاع رودخانه بشار افتاده بود و 
کسی هم جلودارشــان نبود اما در چشم به 

هم زدنی، سیل آمد و کاری کرد کارستان! 
خشکسالی 10سال گذشــته در کهگیلویه 
و بویراحمد که به ســرزمین رودخانه های 
خروشــان، نهرها و چشــمه های جوشان 
معــروف اســت نگرانی های جــدی میان 
کشــاورزان و مســئوالن امر در این خطه 

ایجاد کرده بود.
بررسی ها و مطالعات شرکت آب منطقه ای 
کهگیلویه و بویراحمد هم حکایت از کاهش 
میزان نزوالت جوی در هشت سال گذشته 
در این استان داشــت به  طوری که میانگین 
بارش ها در این مدت نسبت به بلند مدت 50 

درصد کاهش یافته بود. 
تا پیش از بــارش ها و نــزول رحمت الهی 
در ســال زراعی جــاری ، میانگیــن بلند 
مدت بارندگی در این اســتان از 43 ســال 
قبل تاکنــون افزون بــر 6٧5میلــی متر 
معــادل حــدود 10 هــزار و 4٧4 میلیون 
مترمکعــب اعام شــده بود. بــاران های 
ســیل آســا در ســرزمین بــرف و آفتاب 
»کهگیلویه وبویراحمد« در نوروز امســال 
اگرچه خســارات هــای مالــی فراوانی 
به زیرســاخت ها و بخش هــای مختلف 
عمرانــی و اقتصادی این اســتان وارد کرد 
اما کفه برکت ها و رحمتــش بر تخریب ها 

و تلخی هایش سنگینی می کند.

 سیل و بازخوانی فاجعه های
 زیست محیطی

وقوع ســیاب در کهگیلویه و بویراحمد تا 
حدود زیــادی با مدیریت بحــران و حضور 
مســئوالنه متولیان ، کنترل شد و به نسبت 
سایر اســتان های درگیر این بحران کمتر 
خسارت به بارآورد اما دالیل بروز و وقوع آن 
را می توان از زوایای مختلف مورد تحلیل و 

بررسی کارشناسی قرار داد.
نکته حائــز اهمیت در وقوع ســیل اخیر در 
کهگیلویه و بویراحمد سوای از خسارت ها، 
تلخی ها و حتی برکاتش، هشــدار اساسی 
به مســئوالن و متولیان امر بویژه نهادهای 
نظارتی و مســئول در حوزه های زیســت 

محیطی، عمران شهری و روستایی بود .
حکایت تلخ قلــع و قمع درختــان، تغییر 
کاربری های افسار گسیخته، زمین خواری 
و تجاوز به حریم رودخانه های خروشــان با 
نیت های شــوم و با چاشــنی زیاده خواهی 
عده ای ســودجو و زمین خوار در کهگیلویه 
وبویراحمــد تــراژدی غم انگیــزی بود که 
ســالها بر پیکر بی رمق محیط زیســت این 
استان وارد شــد.فجایع زیســت محیطی 
فراوانی در حاشــیه رودخانه بشار یاسوج 
در ســال های بی بارشــی جلوی چشمان 
متولیان رقم خورد و فریاد رسی نبود، انگار 
خدا می خواست که با سیل اخیر به صورت 
زیاده خواهان، فرصت طلبان و سودجویان 
ســیلی بزند و متولیــان را ار خــواب بیدار 
کند کــه رودخانه، خانه رود اســت نه خانه 

سودجویان .

دستور ویژه
اما در میــان بحبوحه برخــی ویرانی ها و 
خسارات ناشی از وقوع سیل در کهگیلویه و 
بویراحمد صدور یک دستور ویژه در نشست 
ســتاد بحران این اســتان قابل تامل بود و 

مردم استان را خوشحال کرد.
بسیاری از طرح های پرورش ماهی، ویاها 
و ساختمان های حاشیه رودخانه ها با وقوع 
ســیاب از بین رفتند و نکتــه جالب توجه 
آنکه به دستور علی محمد احمدی استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد هر طرح و ســاخت و 
سازی که در حریم و بستر رودخانه ها دچار 
خسارت شده اند مشــمول جبران خسارت 

سیل نخواهند بود.
احمدی همچنین از دســتگاه های نظارتی 
و حتی قضایی خواســت که مســئوالن و 
متولیان امری که در گذشته باعث و مسبب 
ساخت و سازهای غیرمجاز، قانون گریزی ها 
و صدور مجوزهای غیرقانونی شــده اند نیز 
مورد بازخواست و بررسی جدی قرار گیرند.

وی البته روستای پریکدان در منطقه تنگ 
سرخ بویراحمد که طغیان رودخانه و سیل 
ســوار بر خانه های ساخته شــده در بستر 
رودخانه شــده بود را نمونه و مصداق عینی 
صدور مجوزهای غیرقانونی در این اســتان 

طی سالیان گذشته دانست.

بارش های پیش بینی شده
نکته حائــز اهمیت در کنتــرل و مدیریت 
صحیــح بحــران ســیل در کهگیلویــه و 
بویراحمد در حقیقت ناشــی از هشدارها و 
اطاع رسانی های دقیق مسئوالن و متولیان 
امر از روزهای قبل از بارندگی ها حکایت دارد.

این اطاع رسانی ها و هشــدارها از چندین 
زاویه و نهادهای مسئول در سطوح مختلف 
بیان می شد که تا حدود زیادی در کنترل و 
نحوه مدیریت کارآمد تر بحران سیل کمک 

شایانی کرد.
سیل اخیر با وجود بارش های خیره کننده 
نشــان داد که هــرگاه روح برنامــه ریزی، 
همبســتگی و احساس مســئولیت حاکم 
باشــد، خطرات و چالش ها و ســیل های 
ســهمیگن و ویرانگر نیز قابــل مدیریت و 
کنترل هستند.بازدیدهای مداوم و میدانی 
علی محمــد احمدی اســتاندار کهگیلویه 
وبویراحمد از مناطق پرخطر و وقوع سیل از 
نکات جالب توجه و حائز اهمیت در بررسی 
تحلیلی ســیل اخیر دراین اســتان بود که 
بدون شک مانع از بروز بحران ها و مشکات 

سنگین تر شد.

نخستین بارش های سیل آسا
اما نخســتین بارش های ســیل آســا در 
کهگیلویــه و بویراحمد تقریبــا از روزهای 
پنجم و ششم فروردین آغاز شــد که البته 
عمده میزان خســارات ها در استان در اثر 

همین بارش بود.
بارش باران دراین اســتان به اندازه ای بود 
که مراکز جهانی ثبت بارندگی ، شهرستان 
بویراحمد را جزو پنج شــهر پر بارش دنیا در 

دهه اول فروردین ماه جاری ذکر کردند. 
براســاس گزارش ســازمان هواشناسی در 
شهرستان بویراحمد نزدیک به 300 میلی 
متر باران بارید. برخی مراکز محلی سنجش 
بارندگــی از بــارش 362 میلیمتــر باران 
در شــهر قلعه رئیســی از توابع شهرستان 

کهگیلویه خبر دادند.

اکیپ های ارزیاب به مناطق سیل زده 
کهگیلویه و بویراحمد اعزام شدند

یکی از نقاط قابل توجــه در مدیریت بحران 
سیل اخیر در کهگیلویه و بویراحمد ، پمپاژ 
مداوم امید و رفع دل نگرانی ها از توده های 
مردم و سیل زدگان بود.استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد در میان بحبوحه بروز ســیل و 
بحران با حضور در میان مردم ســیل زده و 
با مصاحبه ها و اطاع رســانی های به موقع 
اقدام به ایجاد امید و رفــع دل نگرانی های 
ســیل زدگان می کرد.یکی از خوشــحال 
کننــده تریــن و امیدبخش تریــن خبرها 
برای مناطق ســیل زده در حقیقت تشکیل 
کارگروه ویژه برای تنظیم و تعیین خسارات 
وقوع سیل بود که به دستور استاندار و پس از 
باران های سیل آسا این گروه ها با محوریت 
فرمانداری ها مشغول بررسی دقیق میزان 
خسارات شدند.احمدی همچنین به مردم 
ســیل زده مدام امید مــی داد که مردم و 
شــهروندان در مناطــق ســیل زده نگران 
نباشــند، دولت به طور یقین همــراه آنان 
خواهد بود و خســارت ها جبــران خواهد 
شد.اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید 
کرد که دولــت ســاز و کار و تمهیدات الزم 
برای جبران زیان های وارده به سیل زدگان 
را اندیشیده است و در قالب اعطای وام های 
باعوض و یا تســهیات کم بهره ســعی در 

بهبود اوضاع و جبران خسارت ها دارد.

10 هزار میلیارد ریال خسارت سیل
بارش های سیل آسا در اســتان کهگیلویه 
و بویراحمد سبب خسارات های فراوانی به 

حوزه زیرساخت ها، امور زیربنایی ، راه ها، منازل 
مسکونی ، کشــاوریی و ســایر بخشهای 

عمرانی، و اقتصادی این استان شد.
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد اعام کرد 
که بر اســاس برآوردها ، میزان خســارات 
ناشی از وقوع ســیل اخیر در این استان در 
بخش های مختلف رقمی افزون بر 10 هزار 
میلیارد ریــال اســت.علی محمد احمدی 
افــزود: این میزان خســارت در بخش های 
مختلف زیرســاختی، خدمات، شــیات، 
مســکن، حمل و نقــل، جاده هــای اصلی 
و مواصاتی، دام و طیور، کشــاورزی و آب 

گرفتگی منازل برآورد شده است. 

عمده ترین خسارت ها
در همان ســاعات آغازین بارش های سیل 
آسا خبرها حکایت از بروز خسارات فراوان و 
حتی جبران ناشدنی در حوزه های مختلف 
می داد که البته با مدیریت صحیح و حضور 
میدانی و البته پیش بینی ها و هشــدارهای 
قبلی اوضاع تا حد قابل ماحظه ای کنترل 
شد.بارش سنگین و سیل آســای باران در 
نقــاط مختلف اســتان گرچــه از قبل 
پیش بینی شــده بود و اخطار ها، هشــدار 
هــا و تمهیدات الزم از ســوی مســئوالن 
اندیشــیده شد و حتی دســتگاه های عضو 
ستاد بحران اســتان نیز در آماده باش کامل 
در مناطق پرخطر مســتقر شــده بودند اما 
با این وجــود موجب بروز خســاراتی در 

بخش های گوناگون شد.

سه روستای بویراحمد تخلیه 
اضطراری شدند

بارندگی های سیل آسا در روزهای پنجم و 
ششم فروردین سبب شــد که سه روستای 
پریکــدان، مور صفــای دشــتروم و لیراب 
کبگیان در این شهرستان تخلیه اضطراری 
شوند.بارش های شــدید روزهای پنجم و 
ششــم فروردین سبب مســدود شدن راه 
ارتباطی بیش از 80 روســتای این اســتان 
شــد.مدیرکل امــور عشــایر کهگیلویه و 
بویراحمــد گفت: بارش شــدید بــاران و 
ســیاب همچنین موجب تلف شدن 190 
راس دام عشایر این اســتان شد.همچنین 
سیل و بارندگی های هفته گذشته به 200 
بیش از 200 ابنیه عشــایری شامل، راه ها، 
پل ها و دیگر زیرســاخت هــای عمرانی در 
حوزه عشایر این استان خسارات وارد کرده 

است.
همچنین رئیس اداره امور عشایر کهگیلویه 
از تخریب بیــش از 400 کیلومتر از راه های 
عشایری این شهرستان در بارش هیا سیل 

آسای نخستین در این شهرستان خبر داد.
سید خداداد اجتهادی با اشاره به اینکه 500 
کیلومتر راه عشــایری در ســه شهرستان 
کهگیلویه، لنده و چرام وجــود دارد، اظهار 
داشــت: 400 کیلومتــر از این مســیرها 

مسدود و ارتباط با عشایر غیر ممکن است.
وی عنــوان کــرد: بیــش از 250 خانــوار 
عشــایری در مناطق دچار ســیل سکونت 
دارند.اجتهادی همچنیــن تصریح کرد که 
ســیل به بیش از 100 خانوار عشایری این 

شهرستان خسارت زد.
پس از بارندگی های ســیل آســا در پنجم 
و ششــم فروردیــن روســتای »آبیدک« 
دهستان زیایی در شهرســتان بویراحمد 
بر اثر رانش زمین محو شــد و هیچ اثری از 
آن وجود ندارد.این روســتا که جمعیت آن 
کمتر از 20 خانوار می رســید قبل از وقوع 
حادثه و رانش زمین تمهیــدات الزم برای 
تخلیه آن از ســوی فرمانداری بویراحمد، 
بخشــداری مارگــون و عوامــل امدادی 

اندیشیده شده بود.
بویراحمد به عنوان بزرگترین شهرســتان 
در اســتان کهگیلویه و بویراحمد نزدیک به 

300 هزار نفر جمعیت دارد.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: ســیاب های 
اخیر و رانش و ریزش کــوه یک هزار و 300 
میلیــارد ریال به جــاده های این اســتان 

خســارت وارد کرد.محمــد نصیــری راد 
اظهارداشت: بر اثر ســیاب و ریزش کوه در 
بارش های اخیر جاده هــای ارتباطی 266 
روستا به صورت محدود مسدود شده بود که 
همه ایــن جاده ها به جز 20 مــورد از آن ها 

بازگشایی شدند.
وی با اشــاره به اینکه هم اینک 40 دستگاه 
سنگین و نیمه سنگین و 50 راهدار در حال 
بازگشایی راه ها هســتند، افزود: در آخرین 
بارندگی جاده ارتباطی 40 روســتا مسدود 
شــد که از این تعداد 20 جاده روســتایی 
بازگشــایی و تاش می شــود در چند روز 

آینده جاده سایر روستاها بازگشایی شود.
همچنین رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
کهگیلویــه و بویراحمد میزان خســارات 
ناشی از وقوع سیل و بارش های سیل آسا به 
بخش کشاورزی این اســتان را افزون بر سه 

هزار و 200 میلیارد ریال ذکر کرد.
الیاس تاج الدینی اظهار داشــت: این میزان 
خسارات در بخش های مختلف دام و طیور، 

زراعت، باغات و شیات بوده است.
وی با اشاره به میزان خســارات وارده سیل 
اخیر به مزارع پرورش ماهی در سطح استان 
به ویژه شهرســتان های بویراحمد و دنا نیز 
گفت: بارش های ســیل آســا هفته جاری 
حدود 500 میلیــارد ریال بــه طرح های 

پرورش ماهی خسارت وارد کرد.
تاج الدینی ابراز داشــت: سیل همچنین به 
بخشی از تاسیســات زیربنایی شامل شبکه 
های انتقــال آب ، جاده های بیــن مزارع، 
ســاختمان ها، ابنیه و کانال های آبیاری در 

زمین های کشاورزی خسارت وارد کرد.
وی میزان خســارات برآورد شده در بخش 
تاسیســات زیربنایــی را رقمی افــزون بر 
900 میلیارد ریال دانســت و گفت: حدود 
800 میلیارد ریال نیــز به بخش دام و طیور 
خســارت وارد شد.ســطح زیرکشت گندم 
دیم و آبــی و جو دیم و آبی در ســال زراعی 
جاری را به ترتیــب 100 و 30هزار هکتار و 
سطح کل باغ های استان نیز حدود 42 هزار 

هکتار است.
مدیــرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی 
کهگیلویه وبویراحمد نیز گفت: سیل اخیر 
افزون بر 500 میلیارد ریال به تاسیســات 
زیربنایی در بخش های مختلــف آب، راه، 
جاده، مخابرات و ســایر امــور زیربنایی در 

روستاهای این استان خسارت وارد کرد. 
حســین جنتی اظهار داشــت: با توجه به 
بررسی های انجام شده از سوی اکیپ های 
ارزیاب کارشناســان بنیاد مســکن انقاب 
اسامی ســیل همچنین حدود 500 واحد 
مسکونی مناطق ســیل زده اعم از شهری و 

روستایی را تخریب کرده است. 
وی تصریــح کرد کــه ســیل همچنین به 
٧00 واحد مســکونی در ســطح روستاها 
و شهرهای اســتان خســارت وارد کرده و 

نیازمند تعمیر و بازسازی هستند. 
جنتی بیان کرد کــه هنوز مصوبــه ای در 
زمینه چگونگی اعطای وام های باعوض و 
یا تسهیات از سوی ســازمان بنیاد مسکن 
انقاب اسامی کشور به استان اباغ نشده 
اما با تاکید اســتاندار کهگیلویه وبویراحمد 
بررسی ها و حتی مراحل تشــکیل پرونده 
برای خانواده ها و مناطق سیل زده نیز آغاز 
شده اســت. مدیرکل بنیاد مسکن انقاب 
اسامی گفت: با توجه به بررسی های انجام 
شــده قرار اســت برای هر واحد مسکونی 
تخریبی ناشی از وقوع ســیل در شهرهای 
و روستاهای اســتان به ترتیب 120 و 100 

میلیون ریال باعوض پرداخت شود. 
وی یادآور شــد: همچنین برای واحدهای 
مسکونی تخریبی در روســتاها مبلغ 400 
میلیون ریال و شــهری نیــز 500 میلیون 

ریال وام با بهره کم پیش بینی شده است. 
مدیــرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی 
کهگیلویــه وبویراحمــد همچنین گفت: 
منازل مســکونی که در اثر وقوع سیل اخیر 
دچار آسیب شده اند نیز مبلغ 150 میلیون 
ریال وام کم بهره برای تعیمیر و بازســازی 

این واحدها پیش بینی شده است. 

یکی از خســارت هــای عمده ســیل اخیر 
در حوزه زیرســاخت هــای جاده ای 
و راه های ارتباطی اســتان اعــم از اصلی، 
فرعی و روستاها بود.بخشی از جاده ارتباطی 
ملی یاسوج به شــیراز در منطقه مله شوره 
به دلیل رانش و تخریب جــاده و همچنین 
نشست آسفالت از همان روز ششم فروردین 
مسدود شد، که امکان تردد همچنان برای 
خودروهای ســنگین تا اطاع بعدی وجود 
ندارد.مسدود شــدن جاده یاسوج- شیراز 
از عمده ترین خســارت های ناشی از سیل 
در این استان بوده که اگرچه با تاش شبانه 
روزی راهداران و تاکید اســتاندار این جاده 
به طور موقت زیربار ترافیک رفته اما ترمیم 
و بازســازی مجدد آن به اعتباری افزون بر 

100میلیارد ریال نیاز است.
بــه گفتــه مدیــرکل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان خســارات ها در این 

محورهای مسدود شده زیاد است.
جاده یاسوج- باغچه ســادات به سرفاریاب 
نیز بــه دلیل رانــش زمیــن و تخریب 
بخشی های وســیعی از جاده مسدود شده 
که تردد به سختی در آن جریان دارد.بارش های 
سیل آسای اخیر و ســیاب، تأسیسات آب 

296 روستای این استان را تخریب کرد.
فیض اهلل پاســره مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضاب روســتایی کهگیلویه و بویراحمد 
تصریح کرد: هم اینک آب 288 روســتای 
ســیل زده و دچار بحران این اســتان وصل 
شــده و در مدار بهره برداری قــرار گرفته 
اســت.از یکهزار و 641 روستای کهگیلویه 
و بویراحمــد یک هــزار و 4٧0 روســتا از 

تاسیسات آب آشامیدنی سالم برخوردارند.
این میزان معادل برخــورداری 90 درصد 
روســتاهای کهگیلویــه و بویراحمــد از 

سیستم آبرسانی است.
9٧9 روستای این اســتان زیر پوشش نظام 

بهره برداری ) کنتور گذاری( آب هستند.
بیش از 44 درصد جمعیــت افزون بر٧23 
هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد بر اســاس 
سرشــماری نفوس و مسکن ســال 95 در 

روستاها ساکن هستند.
رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر 
حوادث دانشگاه علوم پزشــکی یاسوج نیز 
گفت: سیل اخیر در این استان 2 قربانی در 

شهرستان های باشت و بویراحمد گرفت.
جال پوران فرد اظهار داشــت: یک پســر 
نوجوان 14 ســاله در یکی از روســتاهای 
بخش بوســتان شهرستان باشــت هنگام 
تماشای رودخانه فصلی دیروز دوشنبه غرق 

شد و جان خود را از دست داد.
وی با اشــاره به غرق شــدگی یــک نفر در 
رودخانه بشار در تنگ ســریز یاسوج افزود: 
این غرق شدگی در ســاعت یک و 35 دقیقه 
بامداد روز چهارشــنبه، هفتم فروردین ماه 

9٧ به مرکز ارتباطات یاسوج گزارش شد.
پورانفرد بیان کرد: تکنســین های اورژانس 
از همان دقایق اولیه تماس در محل حادثه 

حاضر شدند.
وی اظهار کرد: این فــرد برای گرفتن ماهی 
به کنار رودخانه رفته بود که به علت طغیان 

رودخانه و افتادن در آب ناپدید شد.

ابالغ 10میلیارد ریال برای بازگشایی 
موقت جاده یاسوج- شیراز 

معــاون وزیر و رئیــس ســازمان راهداری 
و حمــل ونقل جاده ای کشــور در بازدید از 
محور مســدود شــده یاسوج - شــیراز نیز 
مبلغ 10 میلیــارد ریال برای بازگشــایی 
موقت این جاده اختصاص داد.عبدالهاشــم 
حســن نیا به همراه علی محمــد احمدی 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد پس از 2 روز 
از مسدود شدن جاده یاســوج - شیراز و به 
دلیل اهمیت این محور شــریانی از نزدیک 

در جریان ابعاد خسارات وارده قرار گرفت.
وی تصریح کرد: جاده یاسوج - شیراز یکی از 
محورهای اصلی و شریانی کشور محسوب 
می شود و وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
راهداری برای بازگشــایی کامل این جاده و 
همکاری با مسئوالن اجرایی استان از هیچ 

تاشی فروگذاری نخواهد کرد.
وی یادآور شــد: هیچ گونه مشــکلی برای 
تامین اعتبار عملیات راهــداری و ایجاد راه 
میان بر و موقت و همچنین بازگشایی کامل 

این محور وجود ندارد.
جاده ارتباطی یاسوج - شیراز سرانجام پس 
از گذشــت یک هفتــه در روز 12 فروردین 
امســال و با تاکیــد و بازدیدهــای میدانی 
و حضــور مســتمر اســتاندار بازگشــایی 
موقت شد.با تاش شــبانه روزی راهداران 
کهگیلویــه و بویراحمــد جــاده ارتباطی 
یاسوج - شیراز پس از هفت روز با ایجاد یک 

کنارگذر بازگشایی موقت شد.
عملیــات بازگشــایی موقــت ایــن جاده 
ارتباطی به پایان رسیده و هم اینک تردد در 

این محور جریان دارد.
با توجه به گرم شدن هوا و ذوب شدن برفها 
امکان ریزش کوه و سنگ از باالدست جاده 
حتی با مســاعد شدن شــرایط جوی طی 

روزهای آینده همچنان وجود دارد.
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معاون وزیر ارتباطات خبر داد

قطع ۱۲۰ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی

معصومه بخشي پور  معاون وزیر ارتباطات از 
قطع حدود 120 هزار ســیم کارت ارسال کننده 
پیامک تبلیغاتــی و اصاح فرآیندهــا برای حل 

معضل پیامک های مزاحم خبر داد.
حســین فاح جوشــقانی با اشــاره به عملکرد 
وزارت ارتباطات در ســال 9٧ برای حل معضل 
پیامک های تبلیغاتی و اصــاح فرآیندها در این 
زمینه اظهار داشــت: ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویــی از طریــق فرآیند هوش 
مصنوعی )سامانه خودکار تشخیص پیامک های 
مزاحم( و نیز تحلیل رفتار مشــترکان و دریافت 
شــکایات از کاربران، نســبت به نظارت بر قطع 
پیامک هــای تبلیغاتــی ناخواســته و ســیم 
کارت های ارســال کننده پیامــک مزاحم اقدام 

می کند.
وی با بیــان اینکه ایــن روش طی ســال 9٧ در 
دســتور کار قرار داشــت، گفت: در ایــن زمینه 
طبق دســتورالعملی که به اپراتورهــای موبایل 
داده شد، ســیم کارت های شخصی ارسال کننده 
پیامک های تبلیغاتی شناســایی و با آنها برخورد 

شد.
معاون وزیــر ارتباطات بــا بیان اینکه بررســی 
رگوالتــوری حاکی از آن اســت که از این ســیم 
کارت ها تنها برای ارســال پیامک انبوه استفاده 
شــده و ســرویس دیگری از آن فعال نیســت، 
خاطرنشان کرد: از این رو بر مبنای حجم زیادی از 
پیامک که فعال می شود این تخلف قابل شناسایی 
بــوده و اپراتورها این شــماره ها را به رگوالتوری 

گزارش می کنند.
وی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر حل 
ســریع معضل پیامک های تبلیغاتی در بهمن ماه 
9٧، افزود: پس از این دستور، مقابله با این معضل 
شدت بیشتری یافت و ما شاهد بودیم که طی دو 
ماه میزان قطعی سیم کارت های شخصی ارسال 

کننده پیامک به 2 برابر رسید.
فاح جوشــقانی با بیان اینکه هــم اکنون تعداد 

ســیم کارت های شــخصی قطع شــده به دلیل 
ارســال این پیامک ها، به حدود 120 هزار ســیم 
کارت رســیده اســت، تاکید کرد: از آنجایی که 
ارســال پیامک تبلیغاتی ناخواسته، نوعی تخلف 
محسوب می شود، رگوالتوری در صورت دریافت 
شکایت و درخواست مردم نسبت به قطع سرویس 
پیامک هــای تبلیغاتــی و ارزش افــزوده اقدام 

می کند.
وی بــه مهر گفــت: هرچنــد همچنــان برخی 
مشترکان به صورت روزانه پیامک های تبلیغاتی 
دریافت می کنند اما این پیام ها نســبت به ســال 
گذشته بســیار کاهش یافته اســت. با این حال 
کســب و کارهای کوچک نیــز نیازمند راهکاری 
برای تبلیغ ارزان قیمت هســتند و باید برای این 
مدل کسب و کارها نیز مشــوق اقتصادی به غیر 
از پیامک در نظر گرفت و تــا زمانی که این راهکار 
برای آنها در نظر گرفته نشــود، به تبلیغ در فضای 

مجازی روی می آورند.
رئیس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی تاکید کرد: مشــترکان موبایل می توانند 
با شماره گیری کد دستوری ستاره هشتصد مربع 
)*800#( نسبت به درخواســت قطع سرویس 
پیامک های انبوه تبلیغاتــی و ارزش افزوده اقدام 
کنند. در این ســامانه عاوه بر امکان درخواست 
برای قطــع خدمــات و تبلیغات، گزینــه ای نیز 
برای تبلیغ از خط شــخصی وجود دارد که کاربر 
با واردکردن شــماره موبایلی کــه از آن پیامک 
دریافت می کنــد می تواند آن را گــزارش داده تا 
رگوالتوری نسبت به مســدود کردن آن شماره 

اقدام کند.
حســن روحانــی اول بهمــن مــاه در جمع 
مدیــران وزارت ارتباطات با تاکیــد بر اینکه 
دریافت پیامک هــای گاه و بیــگاه تبلیغاتی 
نارضایتــی مردم را بــه همــراه دارد، از وزیر 
ارتباطات خواســت چاره ای برای این معضل 

ندیشد. بیا

پس از این دستور، وزیر ارتباطات به دفاتر خدمات 
ارتباطی که با شــیوه های غیرقانونی، سیم کارت 
تلفــن همــراه را در اختیــار ارســال کنندگان 
پیامک های مزاحم قرار می دهنــد، اخطار داد و 
اعام کرد: موضــوع جریمه »لغــو مجوز« بدون 
اغماض و پذیــرش توجیه در قبــال این تخلف، 
به سازمان تنظیم مقررات اباغ شــده و اجرایی 

می شود.
پــس از آن نیــز در فاصلــه کمتر از یــک هفته، 
محمدجــواد آذری جهرمــی اعام کــرد که با 
بی توجهی بــه اخطارهــای مربوط بــه فروش 
غیرقانونی ســیم کارت، مجوز 30 دفتر خدمات 
ارتباطی از ســوی ســازمان تنظیم مقــررات و 
ارتباطات رادیویی لغو شــده و سیستم شناسایی 
مزاحم های پیامکی در یک روز 840 ســیم کارت 

متخلف را شناسایی و قطع کرده است.
بیشــترین  کــه  داد  نشــان  بررســی ها 
اعتراضــات از پیامک هــای تبلیغاتی مربوط 
بــه پیامک هایی اســت که از ســمت ســیم 
کارت های شــخصی و به صورت انبوه ارســال 
می شــود و ارســال پیامک از سرشــماره های 
پیامکی در صورت اعتــراض کاربران، به راحتی 

قابل رسیدگی است.
آمارها نشــان می دهد که تا 8 دی ماه 98 حدود 
62 هزار ســیم کارت ارســال کننده پیامک های 
تبلیغاتی از ســوی ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطات رادیویی مسدود شــده بود؛ هم اکنون 
با سرعت بخشیدن به پیگیری این معضل، شمار 
ســیم کارت های قطع شــده به 120 هزار سیم 

کارت نزدیک شده است.
بر اســاس اعام رگوالتوری، تاکنون در سامانه 
ســتاره هشــتصد مربع بالغ بر 30 میلیون نفر 
خواســتار قطــع دریافــت پیامــک تبلیغاتی 
شــده اند و این تعداد مشــترک در لیست سیاه 
قرار داده شده اند تا برایشــان پیامک تبلیغاتی 

ارسال نشود.

 آیفون های جدید با قابلیت شارژ بی سیم
 دو طرفه عرضه می شوند

 به گفته یکی از تحلیلگران محصوالت اپل، ســری آیفون های 2019 
میادی مجهز به قابلیت شارژ بی ســیم دو طرفه خواهند بود، یعنی با 

قراردادن یک دستگاه بی سیم پشت آیفون می توان آن را شارژ کرد.
به گزارش مهر به نقل از ســی نت، شــایعات زیادی درباره ویژگی های 
آیفون 11 منتشر شــده اســت. در این میان »مینگ چی کو« یکی از 
تحلیلگران با ســابقه محصوالت این شــرکت معتقد اســت ســری 
آیفون هایی 2019 مجهز به شارژ بی ســیم دو طرفه خواهند بود. این 
بدان معناســت که کاربران می توانند یک دســتگاه که قابلیت شارژ 
بی ســیم دارد را با قرار دادن پشت آیفون شــارژ کنند. آیفون می تواند 

شارژ را به طور بی سیم به دستگاه دیگر منتقل کند.
به عنوان مثال کاربران می توانند ایرپادهای بی ســیم خــود را به این 
وسیله شــارژ کنند. برای این منظور حجم باتری های اپل به طور قابل 
توجهی افزایــش می یابد. این تحلیلگر پیش بینــی می کند باتری یک 
آیفون 5.8 اینچی 20 تا 25 درصد و آیفــون 6.5 اینچی بین 10 تا 15 

درصد بزرگ تر خواهد بود.
هرچند این ویژگی تا به حال برای کاربران اپل عرضه نشــده اســت اما 
در موبایل های اندروید این قابلیت قبًا عرضه شــده و سامســونگ نیز 
ویژگی مشابهی را در سری »گلکســی اس 10« ارائه کرده است.این در 
حالی است که براساس شایعات ســری جدید آیفون ها شباهت زیادی 
به نمونه هایی خواهند داشــت که در 2018 میادی عرضه شده اند 

و احتماالً باتری و قابلیت شارژ از معدود نکات متمایز آنها باشند.

 گوگل عرضه مدل جدید گوشی پیکسل را 
تایید کرد

 گوگل عرضه مدل جدید گوشی پیکســل و نام آن را تأیید کرده است. 
این گوشی جدید پیکســل تری ای نام دارد که مدلی ساده تر و ارزان تر 
از گوشی پیکسل 3 محسوب می شــود.به گزارش ورج، نام این گوشی و 
برخی مشخصات آن به طور موقت در فروشگاه آناین گوگل ظاهر شد، 
اما این شــرکت بعد از مدتی کوتاه صفحه یادشــده را حذف کرد.هنوز 
دقیقاً مشخص نیســت گوشــی جدید گوگل چه ویژگی هایی خواهد 
داشــت. اما گفته می شود پیکسل ۳a دارای نمایشــگر 5.6 یا 6 اینچی 

بوده و از نمایشگر OLED با دقت 1080 پیکسل برخوردار است.
پردازنده Snapdragon 6٧0 و دوربین پشــتی 12 مگاپیکســلی از 
جمله امکانات آن اســت. همچنین یک جک هدفــون 3.5 میلیمتری 

برای گوشی یادشده در نظر گرفته شده است.
گوگل معموالً در ماه اکتبر یعنی اوایل پاییز از گوشــی های جدید خود 
رونمایی می کند. امــا منابع نزدیک به این شــرکت می گویند احتماالً 
گوشــی مذکور زودتر از این تاریخ و شــاید در تابســتان و همزمان با 

برگزاری کنفرانس توسعه دهندگان گوگل در ماه می روانه بازار شود.

ارسال گزارش کندی ترافیک به نقشه گوگل 
ممکن شد

 گوگل با به روزرسانی برنامه نقشــه خود ارسال گزارش کندی ترافیک 
توسط کاربران را برای استفاده دیگر افراد برای اولین بار ممکن کرد.

ارائــه این خدمات توســط گوگل در شــرایطی صــورت می گیرد که 
برخی نرم افزارهای رقیب مانند ویز از مدتهــا قبل خدمات مذکور را به 

عاقمندان ارائه می دهند.
پیش از این گوگل ارائه گزارش تصادفات خودرو، حضور پلیس در جاده 
و خیابان و وجود دوربین های سنجش ســرعت را ممکن کرده بود. اما 

کاربران قادر به ارائه گزارش در مورد ایجاد گره های ترافیکی نبودند.
این خدمات از این هفته به تدریج در دسترس کاربران نقشه های گوگل 
در برخی نقاط دنیا قرار می گیرد. مشــخص نیست آیا کاربران سیستم 

عامل آی او اس هم از خدمات یادشده بهره مند می شوند یا خیر.
گوگل اولین بار در دسامبر سال گذشــته ارائه خدمات مذکور را به طور 
محدود آغاز کــرد. البته محدودیت جغرافیایی ارائه خدمات یادشــده 
باعث شده استفاده از اپلیکیشن نقشــه گوگل بدین منظور چندان 

همه گیر نباشد.

 سامسونگ اس ۱۰ مجهز به اینترنت ۵جی
 عرضه شد

 شرکت سامسونگ موبایل گلکسی اس 10 مجهز به استاندارد اینترنت 
5 جی را عرضه کرد.

شرکت سامسونگ موبایل گلکسی اس 10  مجهز به استاندارد اینترنت 
5 جی را برای فروش عرضه کرد. البته ایــن موبایل در ماه فوریه 2019 

رونمایی شده بود.
این موبایل فقط در کــره جنوبی قابل خرید اســت. کاربران آمریکایی 

می توانند از 18 آوریل این موبایل را سفارش دهند.
این موبایل با نمایشــگر 6.٧ اینچی برای تماشــای ویدئو و بازی های 
رایانه ای مناسب اســت. عمر باتری آن نیز طوالنی تر ازگلکسی اس 10 
 RAM پاس است. همچنین حافظه داخلی دستگاه 256 گیگابایت و
آن نیز 8 گیگابایت اعام شده اســت. عاوه بر آن حسگر اثر انگشت نیز 

در آن وجود دارد. قیمت پایه این موبایل 1200 دالر اعام شده است.
این در حالی اســت که روز چهارشــنبه گذشــته کره جنوبی )قبل از 

رونمایی موبایل( سرویس های 5 جی را در سطح کشور افتتاح کرد.
البته شرکت های دیگر نیز قصد دارد موبایل های مجهز به استاندارد 5 
جی عرضه کردند. به زودی موبایل ThinQ 50  V متعلق به شرکت ال 

جی نیز در کره جنوبی رونمایی می شود.

دارندگان گوشی های شیائومی مراقب باشند!
 MIبه تازگی کارشناسان امنیت سایبری هشــدار داده اند که مرورگر 
browser  کــه به صورت پیش فرض بر روی گوشــی های هوشــمند 
برند چینی شــیائومی نصب شــده، به هکرها اجازه دسترسی و نفوذ به 

اطاعات کاربران را می دهد.
این روزها که امنیت ســایبری و حفاظت از حریم خصوصی کاربران در 
فضای مجازی از اهمیت خاص و بسزایی برخوردار شده است، بسیاری 
از متخصصان و کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری در تاشند تا 
با بررسی کردن گوشی و دستگاه های الکترونیکی مختلف از برندهای 
گوناگونی که در بازارهای جهانی موجود هســتند، از آســیب پذیری و 
ضعف های امنیتی آنها آگاه و مطلع شده و به برطرف کردن آن بپردازند.

حاال به تازگی گروهی از کارشناسان از حفره های امنیتی جدیدی پرده 
 MI   browser برداری کرده اند که نشــان می دهد مرورگــر اینترنتی
که به صورت پیش فرض بر روی گوشــی و محصوالت شــرکت چینی 
شیائومی نصب شده و همچنین مرورگر اینترنتی  Mint browser که 
برای سایر گوشــی های اندرویدی در فروشگاه آناین گوگل پلی استور 
وجود داشــته و قابل دســترس بوده، به هکرها و مجرمان سایبری این 
امکان را می داده است تا به اطاعات و حریم خصوصی کاربرانشان نفوذ 

یافته و دسترسی پیدا کنند.
بر اساس گزارشی که در وب ســایت هکرنیوز آمده است، به گفته آنها، 
این امر به شدت امنیت ســایبری و حریم شخصی کاربران مرورگرهای 
مذکور و همچنین محصوالت شیائومی را به چالش کشانده و زیر سوال 
خواهد برد چراکه هکرها و افراد غریبه قادر خواهند بود با استفاده از این 
آسیب پذیری های امنیتی موجود به تمامی اطاعات و داده های مورد 

نظر خود دستیابی پیدا کنند.

تازه ها
 انتقال سایت های ارتباطی سیار و اضطراری

 به خوزستان
 وزیر ارتباطات و فنــاوری اطاعات با بیان اینکه ســایت های ارتباطی 
ســیار و اضطراری به اســتان خوزســتان منتقل شده اســت، گفت: 
همه شــبکه های ارتباطی اســتان خوزســتان در حال کار هستند و 

ظرفیت های مازاد نیز در نظر گرفته شده است.
محمد جواد آذری جهرمی در حاشــیه بازدید از ســد کرخه در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: در هفته های اخیر مرتباً با اســتاندار و تیم های 
مدیریت بحران خوزســتان به واســطه موضوعات ارتباطی که یکی از 
مسائل مهم و تأثیرگذاردر دوره بحران است، در ارتباط و پیگیر مسائل 

بوده ایم.
وی افزود: به واســطه وجود ســدها و مدیریت بســیار خوبــی که در 
خوزســتان با همکاری میان وزارت نیرو، مجموعــه مدیریت بحران و 
مردم شــکل گرفته است، تبعات سیل های باالدســتی که می توانست 
اثرات بسیار مخربی در خوزستان داشــته باشد، به حداقل کاهش پیدا 

کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات تصریح کرد: آنچه مشــخص اســت، 
حجم بی سابقه ای از آب در سدهای خوزســتان ذخیره شده است. این 
حجم عظیم ذخیره آب برای کشــور و همچنین نجات جان بسیاری از 

مردم توسط سدهای خوزستان انجام گرفته است.
آذری جهرمی با بیان اینکه تاالب های خوزســتان در بارش های اخیر 
زنده شــده اند، ادامه داد: مشــکاتی مانند ریزگردها که در سال های 
گذشته شاهد آن بودیم، طبیعتاً با توجه به این حجم از بارش ها امسال 
کمتر به وقوع خواهد پیوســت.وی بیان کرد: قطعاً علــی رغم کنترل 
بسیاری از شرایط، به مردم خسارت هایی در اثر سیاب اخیر وارد شده 
است و دولت تقبل کرده این خسارت ها را به مردم جبران کند. شرایط 
اکنون در خوزستان یک شــرایط کنترل شده است و به نحوی مدیریت 

در خوزستان انجام گرفته که حداقل خسارت ها به مردم وارد شود.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعــات با بیان اینکه در حــوزه ارتباطات 
تمهیدات الزم اندیشیده شده اســت، گفت: سایت ارتباطی شهرستان 
بستان یکی از نقاطی است که احتمال آبگرفتگی دارد. سایت پشتیبانی 
برای این سایت ارتباطی در نظر گرفته شــده و به محض اینکه مشکلی 
برای آن به وجود بیاید، سایت پشــتیبان وارد عمل خواهد شد و امکان 
بازیابی آن وجود دارد.آذری جهرمی ادامه داد: همه شبکه های ارتباطی 
استان خوزستان در حال کار هســتند و ظرفیت های مازاد نیز در نظر 
گرفته شده است. همچنین سایت های ارتباطی ســیار و اضطراری به 
استان خوزستان منتقل شده است تا شاهد مشکلی در بحث ارتباطات 

در خوزستان نباشیم.
وی خاطرنشــان کرد: آمادگــی الزم برای مدیریــت ارتباطات بحران 
اندیشیده شده است و تاکنون خوشبختانه با توجه به مدیریت صحیحی 

که در بحث منابع آبی انجام گرفته نیازی به استفاده از آنها نبوده است.

خسارت ۱۵۰۰ میلیاردی سیل به شبکه ارتباطی
 ســخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه مرکز مخابــرات در منطقه 
پلدختر استان لرستان به دلیل وقوع ســیل کاما از بین رفت، خسارت 

سیل به شبکه ارتباطی کل کشور را 1500 میلیارد تومان تخمین زد.
جمال هادیان زواره در گفتگو با مهر، آخرین وضعیت شــبکه ارتباطی 
در استان های سیل زده کشور را تشــریح کرد و گفت: بیشترین مشکل 
در خصوص قطعی ارتباطات ناشی از ســیل مربوط به منطقه پلدختر و 
روستاهای اطراف آن اســت که برآورد خسارت آن حدود 350 میلیارد 
تومان عنوان شده اســت. همچنین خسارت سیل های اخیر به سیستم 

ارتباطی کشور حدود 1.500 میلیارد تومان تخمین زده می شود.
وی با بیان اینکه به دســتور رئیــس جمهور، وزیر ارتباطات شــخصاً 
مدیریت بحران در منطقه پلدختر اســتان لرســتان را برعهده گرفت، 
اظهار داشت: به دلیل وقوع ســیل، کل ارتباطات این منطقه و مناطق 
روســتایی نزدیک به آن قطع شــده بــود. در همین حــال یک مرکز 
مخابراتی در این منطقه، به طور کلی نابود شده و شبکه فیبرنوری قطع 

شده است.
هادیان با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته برای برقــراری ارتباطات 
قطع شــده در منطقه پلدختر و استان لرســتان، تاکید کرد: با کمک 
ســازمان ها و نیز اســتان های همجوار، موفق به راه اندازی ارتباطات 
موبایل و اینترنت ۳G و ۴G تا ظهر روز گذشته شدیم. اما از آنجایی که 
کل زیرساخت شــبکه تلفن ثابت در منطقه پلدختر از بین رفته است، 

برقراری سرویس تلفن ثابت در این منطقه زمان بر خواهد بود.
وی با بیــان اینکه تمام مرکز مخابراتی، ســوئیچ و شــبکه فیبر در این 
منطقه نابود شــده اســت، افزود: عملیات حفاری برای احداث دوباره 
شــبکه تلفن ثابت در پلدختر آغاز شــده و تجهیــزات در حال ورود به 
این استان اســت. در همین حال ســاختمان جدیدی برای بنای مرکز 

مخابرات این منطقه در نظر گرفته شده است.
سخنگوی وزارت ارتباطات با اشــاره به اینکه ارتباطات در سایر مناطق 
استان لرستان پایدار است، خاطرنشــان کرد: راه اندازی بالن ارتباطی 
بحــران و وای فای رایگان از دیگر اقداماتی اســت که بــرای پلدختر و 
مناطق اطراف آن در نظر گرفته شــده اســت. در همین حال به دلیل 
قطعی شــبکه برق، برخی از ســایت های موبایل از کار افتــاده بود که 

نسبت به نصب دیزل ژنراتور در این مناطق اقدام صورت گرفت.

تمدید مکالمه رایگان همراه اولی ها در مناطق 
سیل زده لرستان

 همراه اول ارائه مکالمه رایگان در مناطق ســیل زده اســتان لرستان را 
تمدید کرد.

اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار ایران اعــام کرد: در پی 
وقوع سیل و آبگرفتگیدر مناطق وســیعی از استان لرستان، جهت رفاه 
حال شهروندان و در راستای کمک رســانی هر چه بهتر در این مناطق، 
برقراری مکالمه )درون و برون شبکه( در شــهرها و روستاهای اطراف 
دورود، پلدختر، کوهدشت، رومشــکان و معموالن در استان لرستان 
را که از روز سه شنبه 13 فروردین تا روز جمعه 16 فروردین ماه رایگان 
کرده بود، به مدت یک هفته یعنی تا روز جمعه 23 فروردین ماه تمدید 
کرد.بدلیل شرایط بحرانی شــهر »نورآباد دلفان«، مکالمه در این شهر 

نیز از روز چهارشنبه رایگان شده و تا جمعه بعدی ادامه دارد.
اپراتور اول ارتباطی کشــور پیش از این برقراری مکالمه درون و برون 
شبکه در شهرهای آق قا، بندرترکمن و گمیشان و روستاهای اطراف و 

مناطق سیل زده استان ایام را رایگان اعام کرده بود.

مسدود کردن ۳۰۰۰ سیم  کارت بی نام و نشان
 رئیس پلیس آگاهی ناجــا از کاهش 40 درصدی کاهبرداری کارت به 
کارت در سراسر کشــور خبر داد و گفت: در این خصوص بیش از 3 هزار 

خط تلفن همراه مسدود شد.
سردار  محسن حسن خانی در این باره اظهار کرد: در راستای جلوگیری 
از کاهبرداری کارت به کارت جلســاتی را با دادســتانی کل کشــور، 
معاونان پیشــگیری و مســئوالن قضائــی، وزارت ارتباطات و ســایر 
دســتگاه ها تشــکیل دادیم.وی با اشــاره به تاش کارآگاهان پلیس 
آگاهی در این خصوص افزود: فعا در مرحلــه اول بیش از 3000 خط 
تلفن همــراه از اپراتورهای مختلــف از جمله همراه اول، ایرانســل و 
رایتل را مســدود کرده ایم، این انســداد خطوط باعث شد که در حوزه 
کاهبرداری کارت بــه کارت حدود 30 تا 40 درصــد کاهش وقوع را 

خصوصا در ایام نوروز شاهد باشیم.

آنالین


