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تعرفه ارتباطات ویژه اربعین 98 اعالم شد
در راس��تای ارائ��ه خدم��ات ارتباطی ویژه ب��ه زائران 
اربعی��ن، همراه اول تعرفه رومینگ بین الملل خود در 

عراق را کاهش داد.
به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات سیار 
ای��ران، هم��راه اول به منظور رفاه ح��ال زائران اربعین 
حس��ینی، تعرفه تم��اس رومینگ بین الملل ش��امل 
»مکالم��ه«، »پیامک« و »اینترنت همراه« مش��ترکان 
خ��ود در عراق را کاهش داد.بر این اس��اس از روز س��ه 
ش��نبه ۱۶ مهر ت��ا روز جمعه ٣ آبان ماه س��ال جاری، 
تعرفه مکالمه مش��ترکین همراه اول با ایران دقیقه ای 
٣٢٠٠ تومان، مکالمه دریافتی و تماس با شماره عراقی 
دقیقه ای ٢۱٠٠ تومان، ارسال پیامک ٩٠٠ تومان و هر 
مگابایت اینترنت همراه ۸۵٠ تومان محاسبه می شود. 
گفتنی است روشن کردن گوش��ی تلفن همراه هزینه 
نداش��ته و دریافت پیامک نیز رایگان است. در خدمتی 
دیگر همراه اول به مش��ترکینی که در بازه زمانی۱۶ تا 
٣٠ مهر به کش��ور عراق مسافرت می کنند، بسته های 
دو روزه  اینترنت هم��راه ٢٠ مگابایتی هدیه می دهد.

همچنی��ن اپراتور اول جهت ارائ��ه خدمات هرچه بهتر 
به زائران اربعین، چهار بس��ته اینترنت مقرون به صرفه 
تدارک دیده اس��ت؛ این بس��ته های متنوع یک روزه و 
هفت روزه با حجم ۱٠٠ مگابایت تا یک گیگابایت ارائه 
شده که مشخصات بسته ها و نحوه فعالسازی در پرتال 
همراه اول قابل مشاهده است.گفتنی است پیش از این، 
تعرفه هر دقیقه مکالمه با ایران ۴۵٠٠ تومان، دریافت 
مکالمه دقیقه ای ٣٠٠٠ تومان، ارس��ال پیامک ۱۵٠٠ 

تومان و هر مگابایت اینترنت همراه ٢٣٠٠ تومان بود.

امکان فعال سازی رمز پویا در اینترنت 
بانک، ایران زمین 

در راس��تای توس��عه خدم��ات بانک��داری الکترونیک 
بانک ای��ران زمین و به منظور ارتقاء امنیت حس��اب 
کاربران، فعال س��ازی برنامه رمزسازدر اینترنت بانک 
راه اندازی شد.براساس گزارش حوزه بانکداری مجازی 
بانک ایران زمین، مش��تریان از این پس می توانند در 
س��امانه اینترنت بانک نسبت به فعالس��ازی رمز پویا 
)یکبار مصرف( اقدام کنند.مزایای س��رویس رمز اول 
و دوم یکبار مصرف:۱ . جلوگیری از افش��ای رمز اول 
و دوم کارت و س��وء استفاده های احتمالی٢ . افزایش 
امنیت در تراکنشهای مالی و غیر مالی٣ . عدم نیاز به 

اینترنت در زمان تولید رمز

دریافت ارز زیارتی ازاپلیکیشن های تاپ و 
آی گپ در بانک پارسیان

ام��کان دریاف��ت ارز زیارت��ی ازطری��ق ثب��ت نام در 
اپلیکیشن تاپ و آی گپ برای زائران اربعین حسینی 

فراهم شده است.
به گزارش روابط  عمومی بانک پارسیان؛ منصورتفضلی، 
معاون بین الملل بانک پارسیان با اعالم این خبر گفت: 
در پی کسب مجوز از بانک مرکزی ایران و برای ارتقای 
س��طح خدمات به زائران اربعین حسینی، با تمهیدات 
در نظر گرفته شده، زائران اربعین حسینی می توانند 
با استفاده از اپلیکیشن های تاپ و آی گپ وارد بخش 
ثبت نام خرید ارز اربعین شده و پس از انتخاب شعبه 
م��ورد نظر و تاریخ مراجعه ب��رای دریافت ارز ثبت نام 
کنند و س��پس با ارایه کد ملی و اصل گذرنامه معتبر 
در ش��عب منتخب بانک پارسیان ارز خود را در داخل 
کش��ور دریاف��ت کنند.تفضل��ی، افزود : ثب��ت نام در 
اپلیکیش��ن های مذکور از روز یکشنبه 7 مهرآغاز و تا 
روز سه ش��نبه ٢٣ مهر ادامه دارد و عملیات فروش و 
تحویل ارز زیارتی نیز درشعب برگزیده بانک پارسیان 
از روز س��ه ش��نبه ٩ مهر ماه آغاز ش��ده و لغایت سه 

شنبه ٢۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

افزایش سقف برداشت از خودپردازهای 
بانک ملی 

سقف برداش��ت نقدی روزانه خودپردازهای بانک ملی 
ایران در ایام اربعین حسینی افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران، به منظور 
خدمت رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی، سقف 
برداشت نقدی روزانه غیرشتابی از همه خودپردازهای 
بان��ک ملی ایران از ۱۶ ت��ا ٣٠ مهرماه به پنج میلیون 

ریال افزایش یافت.

افزایش سقف برداشت از خودپردازهای 
بانک شهر

س��قف برداشت نقدی روزانه خودپردازهای بانک  شهر 
در اس��تان های کرمانش��اه، ایالم و خوزستان به ۵٠٠ 
ه��زار تومان افزایش یافت.به گ��زارش مرکز ارتباطات 
و روابط عمومی بانک ش��هر ، ب��ا توجه به اعالم بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران و به منظور رفاه حال 
زائ��ران اربعین حس��ینی ، تا پایان مهرماه س��الجاری 
سقف برداش��ت از خودپردازهای بانک شهر در مسیر 
راهپیمای��ی زوار اربعی��ن در اس��تان های کرمانش��اه، 
ایالم و خوزس��تان به روزانه ۵ میلی��ون ریال افزایش 
یافت.همچنین همزمان ب��ا عزیمت زائران به کربالی 
حسینی به مناسبت اربعین ، خودپردازهای سیار بانک 
ش��هر در پایانه های مرزی چذابه ، شلمچه، خسروی، 
قصر ش��یرین و مهران مس��تقر شده اس��ت و به ارائه 

خدمات بانکی می پردازد.

اخبار

 حرکت شرایط اقتصادی به سمت بهبود  
  معاون اول رئیس جمهور گفت: آمار ها و گزارش��ات نش��ان می دهد که شرایط 

اقتصادی علی رغم تحریم شدید آمریکا به سمت بهبود حرکت می کند.
 اس��حاق جهانگیری اظهار کرد: آمار ها و گزارش��ات نش��ان می دهد که شرایط 

اقتصادی علی رغم تحریم شدید آمریکا به سمت بهبود حرکت می کند.
معاون اول رئیس جمهور  گفت: ش��اخص های کالن و گزارش��اتی که از بنگاه های 

اقتصادی وصول می شود نوید  بهبود می دهد البته این به معنی این نیست که بنگاه های 
مش��کل دار نداریم. وی افزود: دش��منان فکر می کردند اقتصاد ای��ران با تحریم از هم فرو 

می پاشد و ایرانی ها قادر نخواهند بود جشن چهل سالگی انقالب خود را برگزار کنند.
جهانگیری ادامه داد: اقتصاد کش��ور در حال ایجاد ش��غل است، رشد اقتصادی به سمت 
مثبت ش��دن حرکت می کند تورم در حال کنترل ش��دن اس��ت و هم ب��ورس به عنوان 
ش��اخص اقتصادی از امید مردم به آینده اقتصادی حرکت جهشی از خود نشان می دهد 

و قادر خواهیم بود شرایط بهتری را ترسیم کنیم .  میزان 

آغازتدوین استانداردهای رمز ارزها 
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد از ابالغیه معاون اول رئیس جمهور برای تدوین 
اس��تانداردهای مرتبط با رمزارزها خبر داد و گفت: ش��ورای فقهی برای بررسی 

استانداردهای حالل تشکیل شده است.
نیره پیروزبخت از ابالغیه معاون اول رئیس جمهور برای تدوین اس��تانداردهای 

مرتبط با رمزارزها خبر داد و گفت:  طی یک س��ال اخیر مصوباتی که از س��وی 
هیئت وزیران به س��ازمان ملی اس��تاندارد ابالغ شده است، ماموریت های جدیدی را 

برای این س��ازمان تعریف کرده که از جمله آن تدوین استانداردهای ملی رمزارز و حوز 
اینترنت اشیا و دستگاههای مسیریاب است.

وی افزود: در اجالس اخیر ایزو از ۱۶٣ کشور عضو این سئوال مطرح شد که آیا راهبردی 
در رابطه با هوشمندس��ازی، فناوری های نوین و اینترنت اش��یا دارند که در جریان آن 
مشخص شد که ایران یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه است و هم اکنون در حال 

تدوین استانداردهای مرتبط با حوزه رمزارز هستیم.  مهر 

 احتمال افزایش قیمت بنزین
 وزیر نفت درباره احتمال س��همیه بندی و افزایش قیمت بنزین در الیحه بودجه 

سال جاری گفت: هر چیزی در این حوزه ممکن است.
بیژن زنگنه در خصوص آخرین وضعیت توسعه الیه های نفتی، اظهار کرد: برای 
توس��عه این پروژه مذاکراتی شده که بیش تر با شرکت های ایرانی بوده اما هنوز 

به نتیجه نرس��یده ایم. وی در خصوص کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاه داران 
بی��ان کرد: قرار بر این بود که س��همیه کارت س��وخت جای��گاه داران کاهش یابد تا 

مردم از کارت س��وخت خودشان استفاده کنند، چرا که کارت سوخت جایگاه داران برای 
سوخت گیری نیس��ت و تنها باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که مشکلی برای کارت 
سوخت شخصی افراد به وجود آمده باشد. وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آیا احتمال 
کاهش سهمیه مجدد کارت سوخت جایگاه داران وجود دارد، ادامه داد: امکان دارد میزان 
سهمیه کارت سوخت جایگاه داران باز هم کاهش یابد، لذا الزم است تا تمام خودروها از 

کارت سوخت شخصی خودشان استفاده کنند.  ایسنا 

  معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی از 
افزایش ۴٢ درصدی تولید برنج در کش��ور خبر داد و اعالم 

کرد ایران برای نخستین بار در تولید برنج خودکفا شد.
عبدالمهدی بخش��نده نیاز کشور به برنج را سه میلیون تن 
ذکر کرد و افزود: امسال تولید برنج با توجه به شرایط آب و 
هوایی مناس��ب به ٢.٩ تا ٣ میلیون تن خواهد رسید که به 

این ترتیب، تولید داخلی نیاز کشور را تامین می کند.
وی ادامه داد: در ۶ ماهه امس��ال میزان واردات برنج سفید 
٩۶٠ هزارت��ن به ارزش ۱.۱ میلی��ارد دالر بود که با تامین 
ب��ازار توس��ط تولید داخلی، دیگ��ر نیازی ب��ه واردات برنج 

نخواهیم داشت.
معاون وزیر جهادکش��اورزی اظهار داشت: خودکفایی تولید 
برنج، موج��ب صرفه جوی��ی بیش از ۱.۱ میلی��ارد دالری 
خواهد ش��د. معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: میانگین 
سطح زیرکشت برنج کشور در سه سال گذشته حدود ۶٠٠ 
هزار هکتار بود که امس��ال با ٢٣٠ ه��زار هکتار افزایش، به 

۸٣٠ هزار هکتار رسیده است.
به گفته وی، تولید ش��لتوک کشور از س��ه میلیون و ۱٠٠ 
هزار تن به ۴.۴ میلیون رسیده که منجر به ٢.٩ تا ٣ میلیون 

تن تولید برنج سفید می شود.
بخشنده اضافه کرد: برداشت برنج در استان های شمالی که 
عمده تولید کشور را برعهده دارند به اتمام رسیده و کیفیت 

و کمیت برنج برداشت شده بسیار مطلوب است.
وی اظهار داشت: برداشت برنج در استان های جنوبی کشور 
از جمله خوزستان از پانزدهم آبان ماه شروع خواهد شد که 

حداکثر ظرف مدت یک ماه به اتمام می رسد.
به گفته وی، بخش��ی از برنج وارداتی امس��ال باید به عنوان 

ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
مع��اون برنامه ری��زی و اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی 
تصریح کرد: با توجه به ش��رایط تحریم افزایش یک میلیون 
تنی برنج در س��الجاری در مقایس��ه با س��الهای گذشته از 
خروج بیش از ۱.۱ میلیارد دالر ارز جلوگیری خواهد کرد.

بخش��نده گفت: براس��اس گزارش مرکز آمار ایران، مصرف 
سرانه برای هر ایرانی ٣۵ کیلوگرم محاسبه شده که با توجه 
به جمعیت ۸٣ میلیون نفری نیاز مصرفی برنج کشور ٢.٩ تا 

سه میلیون تن است.
وی ب��ا بیان اینکه واردات برنج ب��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت محول ش��ده اس��ت ادامه داد: بخش عمده واردات 
برنج به میزان ٩۶٠ هزار تن در ۶ ماهه اول س��ال توس��ط 

بخش خصوصی صورت گرفته است.
به گفته بخش��نده، بخش��ی از برنج واردات��ی نیز مربوط به 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران اس��ت که ب��ه منظور تامین 

ذخایر راهبردی انجام شده است.
وی اظه��ار داش��ت: تولید برنج یکی از پ��روژه های اقتصاد 
مقاومتی در وزارت جهاد کش��اورزی است که مصوبه آن را 
ب��ا جدیت دنبال کردیم به طوری که عدم نیاز ما به واردات 

برنج در سالجاری دستاورد بزرگی برای کشور است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته بیش از ۱.٢ 
میلیون تن برنج سفید از محل داخلی و بیش از یک میلیون 

و ۶۸٠ هزارتن برنج از محل واردات تامین شده بود.
وی بخش��ی از رش��د تولید برنج را مربوط به افزایش کشت 
برنج در استان های جنوبی کشور از جمله خوزستان دانست 
و افزود: امسال سطح زیرکشت برنج در استان خوزستان به 
٢٠۵ هزار هکتار رس��ید درحالی که س��طح زیرکشت برنج 
در اس��تان های شمالی کش��ور با کشت اول، پرورش راتون 
و کش��ت مجدد در اس��تان گیالن ٣٠٠ هزار هکتار و اسان 

مازندران ٣۱۴ هزار هکتار است.
وی ادام��ه داد: امس��ال از ۴٢ درصد رش��د تولی��د برنج در 
کشوربیش از ۱٠ درصد مربوط به استان های شمالی کشور 
و نزدی��ک ٣٠ درصد مرب��وط به تولد اس��تان های جنوبی 

کشور است.
به گفته وی، برنج تولید داخل به ویژه برنج تولیدی اس��تان 
هی ش��مالی کشور به لحاظ کیفیت و کمیت بسیار مطلوب 

است.  ایرنا 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی؛
ایران در تولید برنج خودکفا شد

وزیر نیرو گفت: یکی از مهمترین ویژگی آب و برق کشورمان 
بهره مندی از باالترین استانداردهای جهانی است.

رضا اردکانیان افزود: به رغم همه تحریم ها و س��ختی های 
پی��ش رو تالش ش��د در زمینه آب وبرق هم��واره باالترین 
اس��تانداردهای جهانی در اجرای طرح ها لحاظ ش��ود و در 

این زمینه کمبودی رخ ندهد.
وی با بیان اینکه آبادانی ایران در هیچ شرایطی متوقف نمی 
ش��ود، ادامه داد: دفاع و مقابله ب��ا تحریم مانعی پیش روی 
س��اختن ایران نیست، اگرچه مش��کالت نیاز به اراده های 

استوار را بیشتر می کند.
اردکانیان گفت: وزارت نی��رو در دوران تحریم و تنگناهای 
مال��ی ب��ا تدبیر و امی��د مجموع��ه ای از طرح ه��ای مهم 
زیرس��اختی  را اج��را کرده ک��ه هر کدام بر س��رمایه های 

اندوخته مردمان این سرزمین می افزاید.
وزیر نیرو با اش��اره به اینکه در نیمه دوم امسال ٢٢7 پروژه 
بزرگ صنعت آب و برق با اعتباری بالغ بر ٣٣ هزار میلیارد 
تومان در ٣۱ اس��تان کش��ور به بهره برداری خواهد رسید، 
ادامه داد: براساس برآورد انجام شده میانگین سرمایه گذاری 
در هر اس��تان حدود یک هزار میلیارد تومان در بازه زمانی 

یاد شده بوده است.
وی به افتتاح ۱٠ س��د در ۶ استان کشور در قالب این طرح 
اش��اره کرد و گفت: با بهره برداری از ای��ن طرح ها در نیمه 
دوم امس��ال، آب شرب برای ٩ شهر با جمعیتی بالغ بر ۱.۶ 
میلی��ون نفر تامین خواهد ش��د. به تعبیری برای هر نفر در 

شبانه روز 7٠ لیتر آب اختصاص پیدا خواهد کرد.
وزی��ر نیرو ب��ا تاکید بر اینکه در این م��دت ٣۶ هزار هکتار 
شبکه آبیاری و زهکشی در چهار استان کشور افتتاح خواهد 
ش��د، ادامه داد: در ۶ ماه آینده آبرسانی به یک هزار و ۱٢۴ 
روس��تای کشور با جمعیتی بالغ بر 7٢۶ هزار نفر در دستور 
کار گرفته اس��ت. اردکانیان با اشاره به اینکه تا پایان امسال 
روزانه ۶ روستای کشور از آب شرب سالم و پایدار برخوردار 
خواهند ش��د، گف��ت: تا پیش از پایان س��ال ٩۸ تعداد ٢٩ 

تصفیه خانه فاضالب در ۱۶ اس��تان کش��ور با ظرفیت بیش 
از ۵۵٣ هزار مترمکعب به مجموع تصفیه خانه های فاضالب 

کشور افزوده خواهد شد.
وزیر نیرو تاکید کرد: در این مدت همچنین ۱٢ تصفیه خانه 
آب ش��رب دیگر به ظرفیت ۱.٣ میلیون مترمکعب در روز و 
با جمعیت تحت پوش��ش ۶.٢ میلیون نفر در ٩ استان کشور 
افتتاح خواهد ش��د. وی با اشاره به اینکه تا پایان امسال سه 
هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده خواهد شد، 
گفت: در کنار افتتاح نیروگاه های حرارتی، بهره برداری از ٢7۸ 
مگاوات نی��روگاه تجدیدپذیر نیز در دس��تور کار قرار گرفته 
اس��ت که با بهره برداری از ای��ن واحدها حدود ٣۵٠ میلیون 

مترمکعب در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی می شود.
اردکانیان گف��ت: در پویش »هر هفته: الف، ب، ایران«، که 
آن را با مشارکت مردم و رسانه ها پیش خواهیم برد، »همه 
با هم خواهیم دید که در عرصه خدمات زیربنایی آب و برق 
که نق��ش محوری در تامین رفاه و امنیت هموطنان دارد و 
همچنین زمینه س��از پیشرفت و پیشران تمامی بخش های 
اقتصادی کشور است، متخصصان ایران زمین، سرمایه های 
این کشور را چگونه برای ارتقای زیرساخت ها و ظرفیت های 

تولید و کیفیت زندگی به کار می گیرند.
وی با بیان اینکه قصد داریم طرح های زیرس��اختی صنعت 
آب و برق را ب��ه میان مردم بیاوریم، افزود: در این کمپین، 
هر هفته »همه با هم« درباره ابعاد این س��رمایه گذاری ها و 
اثراتش��ان بر کشور،  کیفیت زندگی مردم و فرصت هایی که 

برای توسعه ایجاد می کنند، گفت و گو خواهیم کرد.
وزیر نیرو با بیان اینکه آبادانی ایران در هیچ شرایطی متوقف 
نمی ش��ود، افزود: دفاع و مقابله ب��ا تحریم مانعی پیش روی 
س��اختن ایران نیست، اگر چه مش��کالت و نیاز به اراده های 
اس��توار را بیشتر می کند. اردکانیان ادامه داد: در وزارت نیرو 
بر این باوریم که »باید داشته های مردم این سرزمین را دیده 
و به پشتوانه این سرمایه عظیم، اعتماد به نفسی کسب کرد 

که پیشران حرکت توسعه در کشورمان باشد.  پاون 

وزیر نیرو مطرح کرد؛
برخورداری صنعت آب و برق ایران از باالترین استانداردهای جهانی  

وزیر امور اقتصاد و دارایی
 اصالح نظام بانکی 

در بانک های دولتی کلید خورد 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اش��اره به جلسه پنجشنبه گذشته 
با مدیران عامل بانک ها، از آغاز اصالح نظام بانکی در بانک های 

دولتی خبر داد.
 فرهاد دژپسنددر خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای 

اصالح نظام بانکی کش��ور اظهار کرد: به دنبال اجرای دس��تور 
رئیس جمه��ور و تأکید به بنده به عنوان وزیر امور اقتصادی و 
دارایی که اصالح نظام بانکی باید جزء نخستین اولویت های ما 
قرار گیرد، ما کارگروهی را تشکیل دادیم و با واکاوی تجربیات 
گذش��ته، با رویکرد افزایش قابلیت اجرایی، طرحی تهیه شد. 
وزی��ر اقتصاد ادامه داد: در این طرح ناترازی بانک ها، مطالبات 
معوق بانک ها از بخش خصوصی و دولتی، افزایش س��رمایه و 
کفایت بانک ها، حاکمیت شرکتی، سبک کردن دارایی بانک ها 
از دارایی های منجمد یا همان دارایی س��می و اصالح مدیریت 

داخلی بانک ها مورد توجه قرار گرفته است و در چندین جلسه 
نظرات مش��اورین، بخش خصوصی و صاحب نظران دانشگاهی 

اخذ شده و در انتظار طی شدن مراحل هستیم.
به گفته وی یکی از مباحت مطرح شده در این جلسه دیجیتالی 
ک��ردن بانک ه��ا بوده اس��ت که ب��ا عملیاتی ش��دن آن، هم 
هزینه های بانکی کاهش می یابد و هم توان ارائه خدمات رشد 
خواهد کرد و در نهایت منجر به دیواره شیشه ای و سالم سازی 

بانک ها خواهد شد. 
وزی��ر اقتصاد درباره زم��ان به کارگی��ری صندوق های مکانیزه 

فروش نیز گفت: ش��ورای محترم نگهبان، بعد از بررس��ی این 
موضوع، ٢ ایراد را به آن وارد کرده است و در حال حاضر برای 
رفع این ٢ ایراد، به مجلس بازگشته است که پس از رفع آن ها، 

ابالغ شده و به قانون تبدیل می شود.
وی در پاس��خ ب��ه این س��ؤال ک��ه "آیا امس��ال بای��د منتظر 
اجرایی ش��دن آن باش��یم یا خیر؟" خاطرنش��ان کرد: با توجه 
ب��ه اینک��ه ٢ ایراد مطرح ش��ده، ای��رادات جزئی اس��ت حتماً 
 ای��ن ٢ ایراد رف��ع خواهد ش��د و امس��ال اجرایی می ش��ود. 

 تسنیم 

گزارش

براس��اس آمارو واطالعات مس��تند موجود رشد 
جمعیت در مناطق روس��تایی کش��ور از س��ال 
۱٣7٠ منفی ش��ده اس��ت به ای��ن ترتیب که از 
۱.٢۱ درص��د ط��ی س��ال ه��ای 7٠ - ۱٣۶۵ 
به منف��ی ٠.۶۴ در دوره زمانی س��ال های 7۵ 

-۱٣7٠ رسیده است. 
طبق آمار ادامه روند منفی رشد جمعیت مناطق 
روس��تایی ب��ه  گونه ای بوده که در س��ال های 
7۵ ت��ا ۸۵ به منف��ی ٠.۴۴درصد، ٩٠ - ۱٣۸۵ 
ب��ه منفی٠.۶7 درصد و در س��ال ٩۵-۱٣٩٠ به 

منفی ٠.7٣درصد رسیده است.
طبق این آمار اس��تان تهران با ٢٠.٢ درصد در 
سال ۱٣٩۵بیشترین سهم را جذب مهاجران در 
میان اس��تان ها داشته و اس��تان های خراسان 
رضوی ب��ا 7.٣ درصد و اصفهان ب��ا ۶.۸ درصد 
در مرتبه های بعدی از استان تهران قرار دارند. 
اس��تان ه��ای ایالم ب��ا ٠.7درص��د، چهارمحال 
بختیاری با یک درصد و خراسان شمالی با ۱.۱ 
درصد کمترین سهم از کل جمعیت مهاجر را به 

خود تخصیص داده اند.
ای��ن آمارها حکای��ت از بروز بحران��ی می دهد 
که به اعتقاد کارشناس��ان اگر امروز مورد توجه 
متولیان قرار نگیرد ،دیر یا زود مشکالت اساسی 
تر  وغیرقابل جبران��ی گریبان گیر اقتصاد و در 

پی آن کشور خواهد کرد. 
 

خالی شدن ظرفیت های توسعه 
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتصادی 
روس��تاهای کش��ور با در بر گرفتن بخش مهمی 
از مناب��ع انس��انی و طبیعی و با داش��تن زمینه 
تولید محصوالت متنوع و تامین امنیت غذایی از 
مهم ترین ظرفیت های توسعه کشور به شمار می 
روند و هر گونه اقدامی که منجر به خالی شدن و 
یا کاهش این حجم از طرفیت تولید شود ؛آسیب 
های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داش��ت 
چراکه روستا و منایع انسانی فعال درآن به عنوان 
یکی از محوره��ای اصلی به چرخ��ش درآوردن 

اقتصاد کشور به ویژه بخش کشاورزی هستند. 
قدر مس��لم تکیه گس��ترده اقتصاد روس��تاها به 
صنعت کشاورزی  و دامپروری  وابستهاست و به 

تبع این مساله این بخش از کشور به عنوان یک 
مه��ره کلیدی برای ایجاد اقتص��ادی پویا، درون 
زا و به نس��بت پایدار  قابل سرمایه گذاری است 
ام��ا بررس��ی آمارها حکای��ت از آن دراد که این 
جمعیت فعالی که می تواند اقتصاد کش��ور را به 
سمت ش��کوفایی و رونق سوق دهد  روز به روز 

درحال کم شدن و مهاجرت است. 
 کارشناس��ان و تحلیلگران اقتص��ادی عوامل و 
ش��اخص های متع��ددی را در بروز این مس��اله 
عن��وان م��ی کنندکه این ش��اخص ه��ا جدا از 
مواردی مانند  مس��ایل اقتصادی و چالش های 
پی��ش روی آن مانن��د بی��کاری و عدم توس��عه 
یافتگی  اس��ت. این گ��روه از کارشناس��ان  در 
واکاوی ای��ن ش��اخص ها به م��واردی همچون  

فقدان برنام��ه ریزی های راهب��ردی، گره زدن 
اقتصاد بومی و درون زای به اقتصاد بی برنامه و 
کم رونق، تالش برای گذر از اقتصاد کش��اورزی 
و رفتن به س��مت اقتصاد صنعت��ی در بازه های 
کوت��اه مدت به دلیل ناآگاهی دس��ت اندرکاران 
امر و دست آخر  کنشگران و بازیگران سیاسی و 

اقتصادی محلی  اشاره می کنند. 
 البت��ه دراین بی��ن برخی از منتق��دان بروز این 
قبیل اتفاقات را ناشی از یک برنامه ریزی از پیش 
تعیین شده و  ریشه در سیاست های استکباری 
برش��مرده و معتقدند دشمنان  دربرخی موارداز 
جمل��ه این ح��وزه بی��ش از هر ح��وزه دیگری 
هوشمندانه و  چراغ خاموش ورود کرده اند ودیر 
یا زودتبعات  این برنامه های ارایه ش��ده از سوی 

دشمنان را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. 
 ب��ه اعتق��اد ای��ن افراد ب��روز مش��کالتی مانند 
کمبودگوشت در سال گذشت در کشور وبه تبع 
آن ب��روز برخی گرانیه ای صیفی جات و برنج و 
محصوالتی که عمدتا در مناطق روستایی کشور 
تولید می ش��د ؛ریشه در  دسیس��ه های پنهان 
دشمنان داشته که به تدریج  ،تبعات آن درحال 
به روز ش��دن و نمایان شدن در اقتصاد و به تبع 

آن شرایط کشور است. 

روستاهای خالی از سکنه 
بی شک عمق این فاجعه را می توان در صحبت 
های  رئیس س��ازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
مشاهده کرد که با اشاره به خالی شدن روستاها 

از س��کنه می گوید؛» امروزه شاهد خالی شدن 
روستاها از سکنه هستیم و متأسفانه روستاهایی 
که برای توس��عه زیرس��اخت ها و راه ه��ای آنها 

زحمت کشیده شده بود خالی شده است.«
به باور وی عدم ثبات مدیریت روستایی آسیب زا 
بوده و مش��کالت زیادی را به وج��ود می آورد و 
در ش��رایط کنونی کش��ور و با وج��ود تحریم ها 
محدودیت ه��ا مش��کالت موجود زیاد اس��ت. به 
اعتقاد رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری 
های کش��ور ؛ ضعف برنامه ریزی های یک عامل 
اثر گذاردر بروز چنین رویدادی بوده است به این 
معنا که برنامه ریزی ها به جای از از پایین به باال 
بودن بالعکس صورت گرفته  و این اتفاق س��بب 
شده تا توانمندی شهرها و روستا احصا نشود و به 
سخن دیگر از ظرفیت روستاها و نیروی انسانی و 

منابع طبیعی آنها به خوبی استفاده شود.
جمالی نژاد همچنین مس��اله نوسانات و افزایش 
قیم��ت ها را نیر یه ش��اخص ج��دی تر در بروز 
مش��کالت بیش��تر برای خالی ش��دن روستاها 
از س��کنه بر ش��مرده و معتقد است در صورتی 
می توان به توس��عه پایدار و پیش��رفت متوازن 
در کش��ور دس��ت یافت که همراس��تا با شهرها 

روستاها نیز توسعه یابند. 

زنگ خطر
ای��ن اتفاق در حالی رخ داده که طی س��ال های 
اخیر مکرراً بر اهمیت توجه به تولید محصوالت 
چندگانه و پرهیز از اقتصاد نفتی و تک محصولی 
از س��وی متولیان و دس��ت ان��درکاران مختلف  
تاکید ش��ده اس��ت. با ای��ن وجود و ب��ا درنظر 
داش��تن این مساله که  تخلیه روستاها و کاهش 
روز افزون ظرفیت تولید آنها  بحرانی اس��ت که 
یک ش��به رخ نداده و بی شک  به غیر از عوامل 
طبیع��ی و تغییرات اقلیمی و اقتصادی ؛ ریش��ه 
دربی تدبیری متولیان و  تصمیمگیران این حوزه 
دارد ک��ه بای��د دیر ی��ازود تا بحرانی تر نش��دن 
وضعی��ت اقتصاد کاالها و محصوالتی که در این 
مناطق تولیدمی ش��ود و عمدتا با معیشت مردم 

سرو کاردارد ؛برای آن تدبیری یافت. 

سیاست روز تبعات منفی خالی شدن روستاها بر اقتصاد کشور را بررسی می کند؛

طوفان در یک قدمی اقتصاد  
کشاورزی و دامپروری


