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  شمخاني امكان جنگ عليه ايران 
را مردود دانست

دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: به عنوان مسوول نهاد امنيت 
ملي كش��ور با صراحت و اطمينان اعالم مي كنم به دليل برآورد دشمنان 
از اقتدار سياس��ي و آمادگي نظامي و امنيتي جمهوري اس��المي، امكان 

شكل گيري هيچ گونه جنگي متصور نيست. 
به گزارش ايرنا از دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت ملي، علي شمخاني 
بعدازظهر ش��نبه در گردهماي��ي فرماندهان ني��روي انتظامي جمهوري 
اس��المي ك��ه در س��تاد فرماندهي اين نيرو برگزار ش��د، گف��ت: نيروي 
انتظامي به عنوان يكي از مهم ترين نهادهاي كش��ور بوده كه در ش��ؤون 
مختل��ف انتظامي، امنيت��ي و اجتماع��ي، داراي كاركردهاي راهبردي و 

تعيين كننده است. 
وي ب��ا بيان اينكه نيروي انتظامي به عنوان س��ازماني كه بيش��ترين 
ارتباط را با اليه هاي اجتماعي داراست، گفت: اين نيرو مي تواند به عنوان 
حس��گر بسيار مهم، ش��رايط و نيازمندي هاي جامعه را در ابعاد مختلف 

تشخيص داده و منعكس كند. 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي با اشاره به س��ه دوره رشد ناجا كه با 
جهش س��ازماني، هويتي و كارآمدي همراه است، خاطرنشان كرد: ناجا 
به عنوان س��ازماني انتظامي-اجتماعي با وجود پيچيدگي هاي ماموريتي 
توانس��ته با به كارگيري هوش��مندانه فناوري هاي نوي��ن، ضمن افزايش 
سرعت و كيفيت در ارائه خدمات، موضوع نظارت بر عملكرد خود را نيز 

ساختارمند نموده و در اين حوزه در سطح كشور پيشتاز باشد. 
وي نقش و جايگاه نيروي انتظامي جمهوري اس��المي با سازمان هاي 
مشابه در دنيا را مقايسه كرد و يادآور شد: ماهيت مردمي، خويشتنداري 
و رأف��ت همراه با اقتدار، موجب افزاي��ش اعتماد جامعه به پليس و نفوذ 

معنوي اين نيرو در كشور شده است. 
ش��مخاني با تاكيد بر ضرورت ارتقاي نرم افزاري و تالش مستمر براي 
موثرتر عمل كردن، به ويژه نسبت به تهديدات جديد و پيچيده دشمن و 
همچنين روزآمد نمودن ش��يوه هاي كنترلي و مجهز شدن به دانش روز 
عمليات رواني را از وظايف جدي و اولويت هاي ناجا ذكر كرد و بر مقابله 
قاطع و همه جانبه با متخلفان و هنجارش��كنان كه به ش��كل پيچيده يي 
س��عي دارند رخدادهاي فرهنگي و اجتماعي را سياسي و سپس امنيتي 

كنند، تاكيد كرد. 
وي در بخ��ش ديگ��ري از س��خنان خ��ود ب��ه اظه��ارات و اقدامات 
رييس جمه��ور متوه��م امري��كا در موضوع برجام اش��اره ك��رد و گفت: 
موفقي��ت يا شكس��ت برجام به عن��وان توافقي سياس��ي و امنيتي كه به 
تاييد شوراي امنيت س��ازمان ملل رسيده، آزموني تاريخي براي ارزيابي 
اثرگ��ذاري منطق گفت وگ��و به جاي منازعه و همچني��ن ميزان كارايي 
نهادهاي بين المللي براي حل و فصل مسالمت آميز چالش هاي گوناگون 

در جهان است. 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي اف��زود: اگر رييس جمهور فعلي امريكا 
توافق و تعهد دولت قبل از خود را قبول ندارد، قطعا هيچ كشور ديگري 
حاض��ر به مذاكره و توافق با امريكا نخواهد بود چراكه اين احتمال وجود 

دارد كه دولت هاي بعد نيز تعهدات دولت فعلي را رد كنند. 
ش��مخاني ب��ا تبيين ابع��اد جنگ ادراكي ك��ه از س��وي امريكا و 
رژيم صهيونيس��تي براي قرار دادن گزاره جعلي تسليم-جنگ در برابر 
افكار عمومي دنبال مي ش��ود، اظهار داش��ت: به عنوان مس��وول نهاد 
امني��ت ملي كش��ور با صراحت و اطمينان اع��الم مي كنم كه به دليل 
برآورد دشمنان از اقتدار سياسي و آمادگي نظامي و امنيتي جمهوري 
اس��المي در ابعاد داخلي و خارجي و همچنين فقدان اراده، انس��جام 
و توان عملياتي دش��من، امكان ش��كل گيري هيچ گونه جنگي متصور 

نيست. 
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مع��اون وزي��ر نفت در ام��ور گاز از 
وج��ود ن��گاه منفي برخي مس��ووالن 
نس��بت به صنعت نفت و گاز خبر داد 
و تاكيد كرد كه اين نگاه براي اقتصاد، 
بودج��ه، ارزآوري و صنايع وابس��ته به 

نفت و گاز در كشور خطرناك است. 
حميدرضا عراقي درب��اره وضعيت 
كنوني شركت ملي گاز در نبود منابع 
مالي كافي به ش��انا گفت: شركت ملي 
گاز به دلي��ل نبود منابع مالي كافي با 
مشكالت فراواني روبه رو شده، به نظر 
من شركت ملي گاز در اجراي طرح ها 

به زور خود را نگه داشته است. 
وي نگاه برخي مس��ووالن كش��ور 
ب��ه نفت و گاز را نگاهي بس��يار منفي 
توصي��ف ك��رد و گفت: اين ن��وع نگاه 
براي كش��ور بس��يار خطرناك است، 
زي��را در ص��ورت نبود بودج��ه كافي، 
ركود س��رمايه گذاري و موفق نش��دن 
صنعت نفت و صنع��ت گاز در اجراي 
طرح هاي خ��ود، صنايع ديگري كه به 
تبع نفت و گاز سرمايه گذاري مي كنند 

نيز با مشكل مواجه مي شوند. در حالي 
كه ش��ركت ملي گاز ب��راي طرح هاي 
گازرساني، نگهداشت شبكه گازرساني 
ش��هري و روستايي، توس��عه و حفظ 
خطوط انتقال گاز و بسياري طرح هاي 
ديگر نيازمند بودجه كافي اس��ت تا با 
خاطري آس��وده به انجام وظايف خود 
بپردازد. به م��ا اعالم كرده اند كه براي 
تامين بودجه مورد نياز يا از بانك ها وام 
بگيريم يا اينكه بودجه يي را از شركت 
ملي نفت، علي الحساب دريافت كنيم 
و در پايان س��ال با اين شركت تسويه 

كنيم. 
مديرعامل شركت ملي گاز به نقش 
پررن��گ صنعت نف��ت و گاز در ايجاد 
ارزآوري براي كشور اش��اره كرد و در 
اين ب��اره توضي��ح داد: در صورتي كه 
صنايع نفت و گاز از بودجه كافي براي 
اجرايي كردن طرح هاي خود برخوردار 
نباش��ند، چگونه مي توانند پروژه ها را 
ب��ه بهره ب��رداري برس��انند؟! و چگونه 
صادرات نفت و گاز ادامه خواهد داشت 

تا ب��ه دنب��ال آن ارزآوري ني��ز انجام 
شود؟! حتي برخي مس��ووالن به اين 
موض��وع نيز توجه كاف��ي ندارند كه با 
افول رونق صنعت گاز كشور، صنايعي 
كه از س��وخت گاز اس��تفاده مي كنند 
نيز با مش��كل مواجه مي ش��وند و اين 
موضوعات به صورت زنجيره وار سبب 
پديد آمدن مشكالت بزرگ و زيان آور 

براي كشور خواهد شد. 
نمايندگان  عالقه من��دي  از  عراقي 
مجلس شوراي اس��المي و كميسيون 
ان��رژي براي حل مش��كل منابع مالي 
ش��ركت مل��ي گاز خب��ر داد و اظهار 
گالي��ه ك��رد: بودجه يي كه در س��ال 
97 براي ش��ركت ملي گاز بسته شد، 
بودجه خوبي نيست و به نياز مالي اين 
شركت براي پيشبرد اهداف و طرح ها 
توجه نش��ده اس��ت، البته كميسيون 
انرژي مجلس ش��وراي اس��المي براي 
پيگيري موضوع بودجه ش��ركت ملي 

گاز قول مساعد داده است. 
وي ضمن اظهار تاسف از حذف بند 

آبونمان از قبوض گاز مش��تركان، اين 
موضوع را بي توجهي نسبت به حقوق 
شركت ملي گاز عنوان كرد و ادامه داد: 
دريافت آبونمان حق ش��ركت ملي گاز 
است، زيرا از اين منبع مالي براي حفظ 
تاسيسات و تجهيزات بهره مي برد، اما 
متاسفانه ديوان عدالت اداري، پرداخت 
ماهان��ه 3هزار تومان وج��ه آبونمان را 
غيرقانوني دانس��ت و آن را باطل كرد 
كه موجب از بي��ن رفتن هزار ميليارد 
تومان از منابع مالي ش��ركت ملي گاز 
ش��د و ما نمي دانيم اي��ن بودجه را از 
كجا تامين كنيم. معاون وزير نفت در 
امور گاز از تالش شركت ملي گاز براي 
يافت��ن راهي براي تامي��ن منابع مالي 
مورد نياز خ��ود خبر داد و اظهار كرد: 
به دنبال راه حل هايي هستيم تا بتوانيم 
به منابع مالي خ��ارج از بودجه دولت 
دست يابيم مانند احيا كردن بند »ق« 
تبصره ۲ قانون بودجه س��ال ۱393 تا 
بتواني��م از مح��ل جايگزيني ها، راهي 

براي تامين منابع مالي بيابيم. 

جلسه شوراي عالي اداري عصر ديروز 
شنبه به رياست معاون اول رييس جمهور 

برگزار شد. 
به گزارش ايس��نا، اسحاق جهانگيري 
ب��ا بيان اينكه نظام اداري فعلي كش��ور با 
مش��كالت جدي مواجه است، گفت: نظام 
اداري كش��ور ن��ه تنها كمكي به توس��عه 
كشور نمي كند بلكه از رضايتمندي مردم 

نيز مي كاهد. 
مع��اون اول رييس جمهور با اش��اره به 
نقش��ه راهي كه براي اص��الح نظام اداري 
كشور در ش��وراي عالي اداري به تصويب 
رسيده است، خاطرنشان كرد: با اقداماتي 
كه براس��اس اين مصوبه در دس��تگاه هاي 
اجرايي به انجام رس��يده، شاهد تغييرات 
مثبتي هستيم اما همچنان با اهداف كمي 

تعيين شده فاصله زيادي داريم. 
وي از سازمان امور اداري و استخدامي 
كشور خواست ساز و كاري براي پيگيري 
مصوب��ات مرتبط ب��ا اصالح نظ��ام اداري 
تدوي��ن كن��د و افزود: الزم اس��ت تحقق 
و اج��راي مصوبات اصالح نظ��ام اداري با 
دقت پيگيري شود و هر 6 ماه گزارشي در 
اي��ن خصوص ارائه گردد تا نحوه همكاري 
دس��تگاه ها در اج��راي برنامه اصالح نظام 

اداري مشخص شود و دستگاه هاي موفق 
و ناموفق از يكديگر قابل تشخيص باشند. 

جهانگيري ادامه داد: نظام اداري كشور 
نقش��ي اساسي در توسعه كش��ور دارد اما 
متاس��فانه امروز ش��اهد آن هستيم كه به 
جاي آنكه نظام اداري كمك به پيش��برد 
توسعه كشور داشته باشد، به ترمزي تبديل 
ش��ده كه س��رعت توسعه كش��ور را كند 
مي كند و براس��اس گزارش هاي دريافتي، 
مردمي كه به دستگاه هاي اجرايي مراجعه 
مي كنند، با رضايت از ادارات دولتي خارج 

نمي شوند. 
وي با اش��اره به برنام��ه جامعه اصالح 
نظ��ام اداري ك��ه س��ازمان ام��ور اداري و 
استخدامي كشور براي سال هاي 97 تا 99 
تدوين كرده است، تصريح كرد: با توجه به 
ديدگاه ها و نظرات مختلف اعضاي شوراي 
عال��ي اداري درباره اين برنامه جامع، الزم 
است كه سازمان امور اداري و استخدامي 
جلسه يي با دس��تگاه هاي مربوطه و ساير 
اعضاي ش��ورا برگزار و در خصوص تسريع 
در اجراي برنامه جامع اصالح نظام اداري 
به تفاهم و جمع بندي برسند و نتيجه را در 

جلسه آتي شورا مطرح كنند. 
جهانگي��ري همچني��ن ب��ا اش��اره به 

پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان 
امور اداري و اس��تخدامي مبني بر تشكيل 
سازمان ملي مهاجرت كشور، اظهار داشت: 
ايران كشوري است كه جمعيت زيادي از 
اتباع خارجي در قال��ب پناهنده و مهاجر 
به آن وارد مي ش��وند و ب��ا توجه به وجود 
3ميلي��ون نفر مهاجر و اتب��اع خارجي در 
كش��ور، الزم اس��ت كه اداره امور مربوط 
به اين افراد به صورت يكپارچه و منس��جم 

انجام شود. 
مع��اون اول رييس جمهور افزود: طرح 
تشكيل سازمان ملي مهاجرت كشور ايده 
خوبي اس��ت اما الزم اس��ت دستگاه هاي 
مرتبط با اين موضوع جلس��ه يي را برگزار 
و وظاي��ف و ماموريت ه��اي اين حوزه را با 
دقت مورد بررسي قرار دهند و در صورت 
تصويب، موضوع به كميسيون دولت ارجاع 
ش��ود تا پس از تاييد آن در جلسه هيات 
وزي��ران، در قال��ب اليحه ي��ي به مجلس 

شوراي اسالمي ارسال شود. 
در اي��ن جلس��ه ك��ه وزراي آم��وزش 
و پ��رورش، ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي، 
بهداشت،  دادگستري، جهاد كش��اورزي، 
درمان و آموزش پزش��كي، كشور، رييس 
س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي كشور 

و اس��تاندار آذربايجان ش��رقي نيز حضور 
داشتند، دبير شوراي عالي اداري گزارشي 
از اقدامات انجام ش��ده در راستاي اجراي 
نقش��ه راه اصالح نظام اداري در سال هاي 
گذشته ارائه كرد و به تشريح برنامه جامع 
پيشنهادي اصالح نظام اداري براي 3 سال 
آين��ده پرداخت كه مقرر ش��د اين برنامه 
پيشنهادي با حضور دستگاه هاي مربوطه 
مورد بررسي قرار گيرد و اعضاي شورا نيز 
ظرف يك هفته نظرات خود را به دبيرخانه 
ارسال كنند تا در جلسه آتي شورا نسبت 

به تصويب نهايي اين برنامه اقدام شود. 
در اين جلسه وزير كشور نيز پيشنهاد 
تش��كيل س��ازمان ملي مهاجرت كش��ور 
را مط��رح كرد و با اش��اره به مش��كالت و 
مسائل فعلي كشور كه در رابطه با حضور 
مهاجرين و اتباع خارج��ي وجود دارد، بر 
ضرورت مديريت يكپارچه امور مربوط به 
اتب��اع و مهاجرين خارج��ي در قالب يك 
سازمان تاكيد كرد كه قرار شد اين موضوع 
در دولت مورد بررس��ي قرار گيرد و ضمن 
نظرخواهي از دس��تگاه هاي متولي، درباره 
ضرورت تش��كيل چنين سازماني مطالعه 
ش��ود و نتيجه آن به جلس��ه آتي شوراي 

عالي اداري اعالم گردد. 

خبر سرمقاله

  نيرنگ هاي اسكاپن

مولير نويسنده مشهور فرانسوي، نمايشنامه معروفي به نام »نيرنگ هاي اسكاپن« 
دارد كه در آن فردي به نام اسكاپن با استفاده از اختالف ميان دو خانواده براي گرفتن 
پول از هر دو استفاده مي كند، رفتاري كه به  شدت به اتفاقات چند ماه اخير خاورميانه 
و نقش ترامپ شباهت پيدا كرده است. ترامپ با تهديد ايران تالش مي كند، شرايط را 
به نفع خود كند و در مقابل هزينه اين موضوع را از كشورهاي عربي دريافت مي كند و 
در اين ميان تنها بازيگري كه سود مي كند، اياالت متحده است. شبيه به اين بازي با 
اندكي تفاوت چند دهه قبل در نيويورك از سوي ترامپ رخ داد و عمال ترامپ با پول 
خود نيويورك، كمك بانك ها و معافيت هاي سنگين مالياتي سازمان ترامپ را به شكلي 

كه در دهه هاي گذشته مطرح بود، ايجاد كرد. 
ترامپ همچنان همان آدم با نگاه تجاري صرف و به فكر منافع خود از طريق بردن 
بازي هاي مجموع صفر است اما زمين بازي وي بسيار گسترده تر و به اندازه كره زمين 
ش��ده است. با كمك همين سياست ها شاهد كاهش چشمگير نرخ بيكاري در امريكا 
هس��تيم، در حالي كه عمال هزينه اين موضوع را كش��ورهاي ديگر به ويژه كشورهاي 
عربي پرداخته اند. در اين ميان ايران نيز تمام توجه خود را به مس��اله برجام و تصميم 
اين تاجر مركانتليست در روز ۲۲ ارديبهشت كرده است در حالي كه طوالني تر شدن 
اين ش��رايط كامال در راستاي منافع اياالت متحده است. كشورهاي خارجي به خوبي 
شرايط حساس ايران و آثار شومي كه نوسان ارزي و پس از آن تصميمات سريع دولت 
براي اقتصاد داشته را درك مي كنند و مي دانند بدون خروج از برجام تنها با شوك هاي 

ديگري مي توان بحران پولي فعلي را به شكل جدي تري تشديد كرد. 
اتفاقا ضعف هاي قوانين و مقررات داخلي بهانه هاي بهتري از مساله هسته يي براي 
فشار بر ايران را ايجاد كرده است. مانورهاي خبري گسترده در زمان امضاي برجام عمال 
باعث ش��د كه كشورهاي مختلف دنيا به ويژه اروپايي ها متوجه اين واقعيت باشند كه 
فشار بر برنامه هسته يي ايران از سوي اياالت متحده جنبه سياسي دارد و خروج امريكا 
از برجام به عنوان يك عهدشكني سياسي از سوي بسياري از ناظران ديده خواهد شد 
و طبيعتا هزينه هاي زيادي دارد. اما مسائل بسيار جدي تري وجود دارد كه ايران نسبت 
به آنها پيش��گيري هاي الزم را انجام نداده است و اتفاقا مي تواند به پاشنه آشيل ايران 
بدل ش��ود. به فاصله كوتاهي از ۲۲ ارديبهش��ت بحث FATF مجددا مطرح خواهد 
ش��د. ماهيت گروه ويژه اقدام مالي و حساسيت زيادي كه نسبت به بحث پولشويي و 
كمك مالي به تروريست وجود دارد، باعث مي شود كه اتفاقا از اين زاويه امريكا بتواند 
فش��ار زيادي به ايران وارد كند. از سوي ديگر شرايط ايران و شركاي عمده اش نسبت 
به چند سال گذشته تغييرات مهمي داشته است. براي مثال چند سال قبل ايران جزو 
3 شريك تجاري مهم امارات بود اما امروز به زحمت جزو ۱0 كشور اول قرار مي گيرد. 
فش��ارهايي كه از سوي ابوظبي بر دوبي وارد شده است، آثار خود را در چند ماه پيش 
نش��ان داد و مشكالتي براي فعاالن اقتصادي ايراني ايجاد شد اما امروز اخباري كه در 
خصوص وضعيت تجارت با امارات به گوش مي رسد، نشان مي دهد در آينده نه چندان 
دور وضعيت بسيار پيچيده تر خواهد شد. از هم اكنون بسياري از ايراني ها دفاتر خود را 
به عمان و قطر منتقل كرده اند اما هنوز هم امارات يكي از مهم ترين ش��ركاي تجاري 
ايران محسوب مي ش��ود. امريكا براي آسيب به ايران نيازي به برخورد مستقيم ندارد 
و اصوال هزينه برخورد مستقيم با ايران حتي به صورت اقتصادي براي امريكا سنگين 
است و بهترين روش قطع كردن همين شريان هاي حياتي است. بايد پذيرفت در يك 
دهه گذش��ته هر چند اين شريان ها اهميت خود را براي ايران حفظ كرده اند اما ايران 

اهميت خود را براي طرف مقابل تا حدي از دست داده است. 
با در نظر گرفتن اين مساله ايران بايد تغييرات مهمي در نحوه سياست گذاري خود 
ايجاد كند. اول اينكه نمي توان سياس��ت هاي كش��ور را به شكل واكنشي و بر اساس 
سياست هاي ترامپ تعيين كرد بلكه بايد با درك مساله به شكل تئوري بازي ها براي 
هر سناريو شرايط بهينه را از پيش تعيين كرد. دومين مساله اين است كه پاشنه آشيل 
ايران اقتصاد بسته آن است و به جاي سياست هاي انقباضي و كنترلي با هدف كاهش 
هزينه هاي ارزي اين مساله را درك كرد كه اين مشكل در سال هاي آتي نيز ادامه دارد، 
پس كشور نيازمند تغيير شرايط تجارت خارجي و سياست هايي براي گسترش صادرات 

با هدف كسب ارز است. 
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بانك مركزي پيش  فروش 6 ماهه سكه را هم متوقف كرد

تغيير سياست در بازار طال
 صفحه 4 

۲ روايت متناقض از علت سانحه سانچي

انگشت اتهام ايران و چين 
به سمت يكديگر

 صفحه 13 

جهان

بازجويي از ميلياردر 
روس در امريكا

7

معاون وزير نفت در امور گاز: 

نگاه منفي برخي به صنعت نفت و گاز براي كشور خطرناك است

معاون اول رييس جمهور: 

مشكالت نظام اداري، سرعت توسعه كشور را كند كرده است

مولير نويسنده مشهور فرانسوي، نمايشنامه 
معروف��ي به ن��ام »نيرنگ هاي اس��كاپن« دارد 
كه در آن فردي به نام اس��كاپن با اس��تفاده از 
اخت��الف ميان دو خانواده ب��راي گرفتن پول از 
هر دو استفاده مي كند، رفتاري كه به  شدت به 
اتفاقات چند ماه اخير خاورميانه و نقش ترامپ 
ش��باهت پيدا كرده است. ترامپ با تهديد ايران 
تالش مي كند، ش��رايط را به نفع خود كند و در 
مقابل هزينه اين موضوع را از كش��ورهاي عربي 
درياف��ت مي كند و در اين مي��ان تنها بازيگري 
كه س��ود مي كند، اياالت متحده است. شبيه به 
اي��ن بازي ب��ا اندكي تفاوت چن��د دهه قبل در 

نيويورك از سوي ترامپ رخ داد ...

گروه دانش و فن | مرجان محمدي|
مسدود ش��دن تلگرام در دهم ارديبهشت ماه 
با دس��تور قضايي از س��وي بازپرس ش��عبه دوم 
دادسراي فرهنگ و رسانه تهران انجام شد. حكمي 
كه در آن تمامي ارائه دهندگان خدمات دسترسي 
ب��ه اينترنت كش��ور خصوصا ش��ركت ارتباطات 
زيرس��اخت و اپراتورهاي تلفن و دارندگان پروانه 
ارائه خدمات ارتباطات ثابت را مكلف كرده بود تا از 
تاريخ مذكور نسبت به اعمال مسدودسازي كامل 
وب س��ايت و اپليكيشن ش��بكه اجتماعي تلگرام 
اقدام كنند. يك روز بعد از اجرايي شدن اين حكم 
وزير ارتباطات در واكنش به اين مسدود سازي در 
توييت��ي مخالفت ضمني خود را با حكم انس��داد 

تلگرام اعالم كرد ...

نيرنگ هاي اسكاپن

 واكنش هاي حقوقي 
به فيلترينگ تلگرام

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 10  

اقتصاد اجتماعي

12

 كودكان؛ قرباني تعلل 
در تصويب يك اليحه

ريحانه جاويدي|
س��ال گذش��ته اخبار ربودن، آزار و اذيت و بعد 
قتل كودكان داغ بود و امس��ال نوبت به ش��كنجه از 
س��وي اعضاي خانواده رسيده است و نشان مي دهد 
در نب��ود يك قانون حمايتي همه جانبه، آزار و اذيت 
كودكان پايان ندارد. ش��كنجه كودكان هر بار شكل 
جديدي به خود مي گيرد و ابعاد تازه يي از آن نمايان 
مي ش��ود، در حالي كه هنوز ه��م اليحه حمايت از 
كودكان و نوجوانان، به س��رانجام نرس��يده و بعد از 
6 س��ال همچنان اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي درباره تصويب آن حكايت اما و اگر و 
ابراز اميدواري است تا ارائه يك جواب قطعي درباره 
اليحه يي كه فعاالن حقوق كودك آن را نقطه عطفي 
براي پايان حوادث تلخ در دنياي كودكان مي دانند. 
روز گذشته پدر كودك معلول البرزي كه با قمه اقدام 
به شكنجه فرزندش كرده بود، زنداني شد و كودك 
هم مورد عمل جراحي قرار گفت اما روزانه چندين و 

چند مورد از اين اتفاق ها رخ مي دهد ...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير



 دع�وت از رهبر معظم انقالب ب�راي حضور در 
نمايشگاه كتاب-باشگاه خبرنگاران| قائم مقام نمايشگاه 
كتاب گفت: وزير ارشاد از رهبري براي حضور در نمايشگاه 
دعوت كردند؛ اما از كم وكيف حضورش��ان اطالعي نداريم. 
امير مس��عود شهرام نيا، در نشست خبري خود درباره كم و 
كيف حضور رهبر معظم انقالب در نمايشگاه كتاب امسال 
گفت: تاكنون به طور قطع چيزي درباره حضور مقام معظم 
رهبري در سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به 
ما اعالم نشده است. او افزود: سيدعباس صالحي وزير ارشاد، 
از رهب��ري براي حضور در نمايش��گاه دعوت كرده اند؛ اما از 

اينكه كم و كيف حضورشان چگونه است، اطالعي نداريم. 
 امس�ال ش�اهد خيزش عظيم فلس�طيني ها 
هستيم-ايس�نا| رييس س��تاد انتفاضه و قدس با تاكيد 
بر اينكه با ورود نس��ل سوم و چهارم فلسطينيان به ميدان 
مبارزه، خون تازه يي در رگ هاي مبارزه ضدصهيونيس��تي 
جريان يافته اس��ت، گفت: اراده امت اس��الم اجراي توطئه 
امريكايي-صهيونيستي انتقال سفارت امريكا به بيت المقدس 

را با هزينه هاي سنگيني روبه رو خواهد كرد. 
رمضان ش��ريف رييس س��تاد انتفاضه و قدس شوراي 
هماهنگي س��ازمان تبليغات اس��المي با تاكي��د بر اينكه 
امسال ش��اهد خيزش عظيم فلسطيني ها برابر اشغالگران 
هس��تيم، گفت: با ورود نسل سوم و چهارم فلسطينيان به 
ميدان مبارزه و از جان گذشتگي و نثار بيش از ۵۰ شهيد 
و ه��زاران زخمي در اين مدت، خ��ون تازه يي در رگ هاي 
مبارزه ضدصهيونيس��تي جريان يافته كه به ياري خداوند 
 متعال ثمربخش خواهد بود و اراده امت اسالم اجراي توطئه 
امريكايي- صهيونيستي انتقال سفارت امريكا به بيت المقدس 

را با هزينه يي سنگين روبه رو خواهد كرد. 
 جهانگيري انتصاب نخست وزير قرقيزستان را 
تبريك گفت-پاد| معاون اول رييس جمهور در پيامي به 
»محمد علي ابوالقاضيف« انتصاب وي را به عنوان نخست وزير 
جمهوري قرقيزستان تبريك گفت. در پيام جهانگيري آمده 
اس��ت: انتصاب جناب عالي به عنوان نخست وزير جمهوري 
قرقيزستان را صميمانه تبريك مي گويم. اطمينان دارم در 
دوره جديد و با همكاري و مساعدت دو طرف، شاهد توسعه 
بيش از پيش روابط دو كشور در راستاي منافع مشترك و 

احترام متقابل خواهيم بود. 
 رييس جمهور حق مخالفت با فيلترينگ تلگرام 
را ندارد-ايلنا| قائم مقام آيت اهلل مصباح يزدي در موسسه 
آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره( قم، با بيان اينكه بر 
اساس قانون، قوه قضاييه بايد تلگرام را فيلتر مي كرد، گفت: 

رييس جمهور حق مخالفت با فيلترينگ تلگرام را ندارد. 
آي��ت اهلل محمود رجب��ي درباره اقدام ق��وه قضاييه در 
فيلترينگ تلگرام گفت: . اصوال قوه قضاييه در همه شرايط 
و زمان ه��ا، آن جا كه منافع ملي به مخاطره بيفتد، بايد به 
عنوان مدعي العموم وارد ش��ده و وظيفه اش را انجام دهد؛ 
اين كار قوه قضاييه، نه تنها خالف آزادي هايي كه در قانون 
اساس��ي براي مردم تعريف ش��ده، نيست، بلكه اگر به اين 

وظيفه عمل نكند، خالف قانون مرتكب شده است. 
 س�فر بي س�ر و صداي رييس س�ازمان حج به 
عربستان-ايلنا| رييس سازمان حج و زيارت در سكوتي 
رسانه يي به عربستان سفر كرد تا در دو ماه مهلت باقي مانده 
به آغاز اعزام زائران ايراني، امور اجرايي حج ۹۷ را پيگيري 
كن��د. حميد محمدي در صفح��ه  خصوصي اش در فضاي 
مجازي با انتش��ار عكس هايي از كعبه و اين نوشته كه »در 
مكه و مس��جدالحرام نايب الزياره هس��تم« از حضورش در 
عربس��تان خبر داد. او پيش تر در آخرين جلس��ه مشترك 
س��ازمان حج و زيارت و بعثه مقام معظم رهبري كه هفته 
قبل برگزار شد، از پيگيري امور اجرايي حج ۹۷ در مذاكره 
با وزير حج عربستان و ديگر طرف هاي سعودي در سفري 

كه تاريخش اعالم نشده بود خبر داده بود. 
 خروج امريكا از برجام به معني »باز كردن جعبه 
پاندورا« اس�ت- ايلنا| امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانس��ه متذكر ش��ده كه اق��دام احتمال��ي دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، به خارج كردن واشنگتن از توافق 
هسته يي با ايران، ممكن است به جنگ واقعي منتهي شود. 
ماكرون، روز گذشته در گفت وگو با مجله آلماني اشپيگل، 
گفت: »چنين تصميم��ي به منزله باز كردن جعبه پاندورا 
خواهد بود و اين يعني آغاز جنگ.« رييس جمهوري فرانسه 
افزود: »ولي ما معتقد نيس��تيم ك��ه دونالد ترامپ خواهان 

جنگ است.«
 بس�ياري از قوانين موجود زائد اس�ت- ايرنا| 
نماينده مردم كاش��مر در مجلس شوراي اسالمي گفت: از 
زمان آغاز به كار مجلس اول تاكنون بيش از 1۰ هزار قانون 
به تصويب رسيده كه بسياري از آنها زائد است و برخي نيز 
با يكديگر تداخل دارد. بهروز بنيادي يكي از علل مشكالت 
جامعه را وجود انواع قوانين دانست و افزود: با وجود تصويب 
قواني��ن جديد، بس��ياري از افراد هنوز از قوانين گذش��ته 
استفاده مي كنند، بنابراين نياز به تنقيح  قوانين داريم كه 

بايد پس از پااليش، قوانين زائد حذف شوند.

روي موج خبر

كدخدايي ايراد شوراي نگهبان به مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي را تشريح كرد

سرنوشت مبهم »پالرمو«

در ادامه بررسي آيين نامه اجرايي بودجه سال ۹۷ كشور صورت گرفت 

تصويب آيين نامه بازخريد و بازنشستگي كاركنان دستگاه هاي اجرايي
در روزي ك��ه اوج اف��كار عموم��ي ايرانيان 
متوجه ماجراي فيلترينگ ي��ا رفع فيلترينگ 
تلگرام است؛ اعضاي كابينه دوازدهم نقشه راه 
بازخريد يا بازنشس��تگي كاركنان دستگاه هاي 
اجرايي را ترس��يم كرد. بر اين اس��اس هيات 
وزي��ران تصويب ك��رد، دس��تگاه هاي اجرايي 
ب��راي بازخريد كاركنان مازاد خود و همچنين 
بازنشستگي آنان از طريق اعتبارات بودجه يي 
ي��ا از طريق منابع حاصل از فروش اموال مازاد 

خود اقدام كنند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، هيات 
وزي��ران در جلس��ه 1۳۹۷/۲/۵ به پيش��نهاد 
وزارت امور اقتصادي و دارايي و س��ازمان  هاي 
برنامه و بودجه كش��ور و اداري و اس��تخدامي 
كش��ور و به استناد بند )ب( تبصره )1۲( ماده 
واحده قانون بودجه س��ال 1۳۹۷ كل كش��ور 
آيين نامه اجرايي بند ياد ش��ده را به شرح زير 

تصويب كرد: 
آيين نامه اجرايي بند )ب( تبصره )1۲( ماده 

واحده قانون بودجه سال 1۳۹۷ كل كشور
ماده 1- در اين آيين نامه اصطالحات زير در 

معاني مشروح مربوط به  كار مي روند: 
دستگاه هاي  الف- دستگاه هاي اجرايي: 
موض��وع م��اده )1( قان��ون برنامه پنج س��اله 
ششم توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

جمهوري اسالمي ايران - مصوب 1۳۹۵-. 
ب- كاركن�ان مازاد: كاركنان رس��مي و 

غيررس��مي كه تش��خيص مازاد بر نياز بودن 
بر اساس سياس��ت هاي اصالح ساختار نيروي 
انس��اني دس��تگاه اجرايي و قوانين و مقررات 
مرب��وط و توس��ط ش��وراي راهبري توس��عه 
مديريت مس��تقر در هر دس��تگاه تعيين و به 
تاييد باالترين مقام دس��تگاه اجرايي ذي ربط 

خواهد رسيد. 
ج- كاركنان غيررسمي: كاركنان پيماني، 
قرارداد كار معين )مشخص( و قرارداد كارگري. 
م��اده ۲- دس��تگاه هاي اجراي��ي ك��ه در 
بودجه مصوب س��ال جاري خ��ود اعتبار براي 
بازخري��دي كاركن��ان م��ازاد يا بازنشس��تگي 
پيش بيني كرده ان��د، مي توانند طبق قوانين و 
مقررات مربوط و همچنين بر اس��اس بند )ب( 
ماده )1( اين آيين نامه نس��بت ب��ه انجام امور 
بازخريدي كاركنان مازاد يا بازنشستگي اقدام 
نمايند. در صورت عدم پيش بيني اعتبار براي 
بازخري��دي كاركن��ان مازاد يا بازنشس��تگي و 
همچنين مكفي نبودن اعتبار پيش بيني شده، 
دستگاه هاي اجرايي مي توانند از منابع اعتباري 
حاصل از فروش اموال و دارايي هاي غيرمنقول 
مازاد در اختيار خود براي اين منظور استفاده 

نمايند. 
ماده ۳- دستگاه هاي اجرايي مجازند، اموال 
و دارايي هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود را 
به استثناي انفال و اموال دستگاه هاي زيرنظر 
مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در 

اصل هشتاد و سوم )۸۳( قانون اساسي و اموال 
مشمول واگذاري در قانون اجراي سياست هاي 
كلي اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساس��ي 
– مص��وب 1۳۸۷- را مطابق قوانين و مقررات 
مرب��وط ب��ه فروش رس��انده و مناب��ع وصولي 
را ب��ه رديف ه��اي )۲1۰۲۰1( )منابع حاصل 
از ف��روش س��اختمان ها و تاسيس��ات دولت( 
و )۲1۰۲۰۲( )مناب��ع حاص��ل از ف��روش و 
واگ��ذاري اراضي دولتي( ن��زد خزانه  داري كل 
كش��ور واريز نمايند. س��ازمان برنامه و بودجه 
كشور موظف است پس از اطمينان از وصولي 
رديف درآمدي، اعتبار رديف )۵۳۰۰۰۰-۳۶( 
جدول شماره )۹( قانون بودجه سال1۳۹۷ كل 
كشور را به طور متناسب براي اجراي مفاد بند 
)ب( تبص��ره )1۲( ماده واح��ده قانون بودجه 
 س��ال جاري به دس��تگاه هاي اجرايي ذي نفع 

اختصاص دهد. 
ماده ۴- دس��تگاه هاي اجرايي موظفند پس 
از حصول اطمين��ان از دريافت اعتبار موضوع 
اين آيين نامه از خزانه داري كل كش��ور، نسبت 
به اجرايي نمودن ساز و كار مندرج در بند )ب( 
ماده )1( اين آيين نامه اقدام و براي آگاه كردن 
افرادي كه طبق شرايط مندرج در بند مذكور 
به عنوان مازاد شناخته شده اند، اطالعات الزم 
را مطاب��ق قوانين و مق��ررات مربوط )از جمله 
ماده )1۲۲( قانون مديريت خدمات كش��وري 
- مص��وب 1۳۸۶-( در خص��وص ميزان وجوه 

باز خريدي متعلقه، در اختيار آنان قرار دهند. 
تبصره - اولويت ب��ا پرداخت پايان خدمت 
بازنشستگان بر اساس قوانين و مقررات مربوط 

و تاريخ صدور حكم بازنشستگي خواهد بود. 
ماده ۵- دس��تگاه هاي اجرايي مي توانند از 
اعتبارات موضوع اي��ن آيين نامه براي اجرايي 
نمودن ماده )۴۵( قانون الحاق موادي به قانون 
تنظيم بخش��ي از مقررات مال��ي دولت )1( - 
مصوب 1۳۸۴- و آيين نامه اجرايي و اصالحات 

بعدي آن استفاده نمايند. 

ماده ۶- اجراي قسمت اخير بند )ج( تبصره 
)1۲( ماده واحده قانون بودجه سال 1۳۹۷ كل 
كشور موضوع تامين اعتبار براي همسان سازي 
حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري از محل 
فروش اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول 
مازاد دولت موضوع ماده )۲۷( ضوابط اجرايي 
قانون بودجه س��ال 1۳۹۷ كل كشور موضوع 
۴۴۳۰/ت۵۵۲۴1ه���  ش��ماره  تصويبنام��ه 
 م��ورخ 1۳۹۷/1/۲۳ بر اجراي اي��ن آيين  نامه 

حاكم است. 

گروه ايران|
ايراد اليحه پيوس��تن ايران به كنوانس��يون 
پالرمو بيش از اش��تباه در ترجمه اس��ت. اين 
اعتقاد ش��وراي نگهبان اس��ت كه عباس��علي 
كدخدايي آن را در نخس��تين نشس��ت خبري 
س��ال ۹۷ خود اعالم ك��رد. آن هم درباره تنها 
اليح��ه از لوايح چهارگانه دولت براي خروج از 
ليس��ت س��ياه FATF  كه در مجلس تصويب 
ش��ده است. شوراي نگهبان كه ابتدا به ترجمه 
اليح��ه مصوب پارلمان اي��راد گرفته بود، حال 
به گفته خود ايرادات جدي تري را متوجه اين 
اليحه كرده اس��ت؛ تا آنجا كه س��خنگوي اين 
ش��ورا گفته »مشكل اين اليحه صرفا اشكاالت 
ترجمه يي و تايپي نبوده اس��ت.« اما همچنان 
اشكال اساسي شوراي نگهبان به متن ترجمه 
اس��ت؛ ترجمه يي ك��ه تع��دادي از نمايندگان 
مجلس معتق��د بودند، بررس��ي آن در حيطه 
وظايف اين ش��ورا نيس��ت. اما كدخدايي نظر 
ديگري دارد و مي گويد كه »اگر ترجمه مفاد را 
تغيير دهد، شوراي نگهبان مي تواند و بايد ايراد 
بگيرد.« پيش از اين فتحي، عضو كميس��يون 
قضايي مجلس ش��وراي اس��المي به »تعادل« 
گفته بود، ايرادي كه شوراي نگهبان به مصوبه 
گرفته ايراد ش��رعي و قانون اساس��ي نيست و 
ش��كلي اس��ت. به گفته فتحي به نظر مي رسد 
اين ش��ورا اعتق��اد دارد، بخش��ي از ترجمه به 
صورت ترجمه تحت اللفظ��ي صورت گرفته يا 

حقوقي نبوده است. 
حال شوراي نگهبان ۶ بند ايراد خود به اين 
اليحه را منتشر كرده كه اظهارات فتحي مبني 
بر ش��كلي بودن ايراد ها را تاييد مي كند، آنجا 
كه اس��تفاده از كلمه »جزء« ب��ه جاي »جز« 
و غلط هاي احتماال تايپ��ي برخي بندها مورد 

اشاره شوراي نگهبان قرار گرفته است. 
به گفته كدخدايي »ازجمله ايرادات مربوط 
ب��ه نحوه ترجمه متن كنوانس��يون بود؛ با اين 

توضيح كه عالوه بر اشكاالت و ابهامات موجود 
در اي��ن مصوبه با توجه به اينكه متن ارس��الي 
در برخي م��وارد صراحتا با بعضي از متن هاي 
منتش��ر ش��ده كه در ماده ۴1 معتبر شناخته 
شده اند، مطابقت ندارد و در مواردي ابهام دارد 
بنابراين نس��بت به اين متن اطمينان حاصل 
نمي ش��ود.« در ماده ۴1 اليحه پيوستن ايران 
به كنوانسيون پالرمو كه مورد اشاره سخنگوي 
ش��وراي نگهبان ق��رار گرفته، آمده اس��ت كه 
»نسخه اصلي اين كنوانسيون كه متون عربي، 
چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي 
آن از اعتبار يكس��اني برخوردارند نزد دبيركل 
س��ازمان ملل س��پرده خواهد شد.« همچنين 

در اي��ن م��اده دبيركل س��ازمان مل��ل امين 
اس��ناد اين كنوانس��يون ش��ناخته شده است. 
حال ش��وراي نگهبان مي گوي��د، ايرادي كه به 
متن گرفته براس��اس همين ماده و مقايس��ه 
 ترجم��ه فارس��ي با ترجم��ه زبان ه��اي ديگر 

كنوانسيون است. 
كدخداي��ي در ادام��ه در بيان بخش��ي از 
اش��كاالت،  بندي از كنوانسيون را مورد اشاره 
قرار داد كه براس��اس آن دامنه دربرگيري نه 
فق��ط يك جزء كه ديگر اجزاي ماده ۳ اليحه 
را ه��م در برمي گيرد ام��ا در متن خالف آن 
آمده اس��ت. بنابراين به نظر مي رس��د، ايراد 
ش��وراي نگهبان به اين بند به بيان ش��وراي 

نگهبان به يك جابه جاي��ي غلط بازمي گردد؛ 
آنج��ا كه درب��اره تعريف فرامل��ي بودن جرم 
توضيح داده ش��ده كه »در بيش از يك كشور 
ارتكاب يابد«، »در يك كش��ور ارتكاب يافته 
باشد اما بخش زيادي از مقدمات، طرح ريزي، 
هدايت يا كنترل آن در كش��ور ديگري انجام 
شده باش��د.« به اعتقاد ش��وراي نگهبان اين 
موضوع به تمام م��اده ۳ بازمي گردد درحالي 
 ك��ه در مت��ن اليحه تنها به ج��زء ب محدود 

شده است. 
ايراد ديگر ش��وراي نگهبان كه مورد اشاره 
كدخدايي قرار گرفته، جابه جايي يا اس��تفاده 
نادرس��ت از عبارت »دولت درخواست كننده« 

اس��ت. به گفته كدخداي��ي در بندهاي متعدد 
عب��ارت  معاه��ده،   1۸ 1۶و  م��واد  ازجمل��ه 
»دولت درخواس��ت كننده« و عب��ارت »دولت 
درخواست ش��ونده« به اش��تباه به كار رفته و 
در بنده��اي زي��ادي نيز تنها عب��ارت »دولت 
درخواست كننده« به كار رفته است درحالي كه 
يك دولت نمي تواند هم درخواست معاضدت را 
مطرح كند و هم آن را قبول كند. ديگر بندهاي 
نامه ش��وراي نگهبان به مجلس نيز به ايراداتي 
از اين جنس اش��اره دارد. همانطور كه پيش از 
اين از س��وي فتحي، نماينده عضو كميسيون 
قضايي بر شكلي بودن ايرادات تاكيد شده بود 
انتشار جزييات نامه شوراي نگهبان به مجلس 
در اين باره اين گفته ها را تاييد مي كند. اما آيا 
اي��ن ايرادات به ترجمه و تايپ اليحه، مفاد آن 
را تغيير داده اس��ت؟ پي��ش از اين نمايندگان 
مجلس نظ��رات مختلفي در اي��ن باره مطرح 
كرده بودند. آنجا كه برخي خواهان راي گيري 
دوب��اره براي اين اليحه ش��ده بودن��د؛ چراكه 
معتقد بودن��د، آنچه مجلس مص��وب كرده با 
واقعيت متن كنوانس��يون تفاوت داشته است، 
گروه��ي ديگر ه��م آن را مش��كلي نه چندان 
جدي دانس��تند كه با اعمال اصالحاتي جزئي 
در كميس��يون قضايي قابل رفع است. در اين 
بين گروه اول را مخالفان پيوستن ايران به اين 
كنوانسيون تشكيل مي دادند و گروه دوم را هم 
موافقان اين اليحه. از اين رو به نظر مي رس��د، 
برخ��ي اين فرصت را مغتنم ش��مرده و در پي 
تغيي��ر در آراي نمايندگان هس��تند. آرايي كه 
شايد جهتش تغيير كرده و به جاي موافقت در 
پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو به مخالفت 
بچرخد. اين درحالي اس��ت كه تعليق ايران از 
 )FATF(ليست س��ياه گروه ويژه اقدام مالي
خرداد م��اه به پايان مي رس��د و مجلس ايران 
باي��د درب��اره لوايح مربوط ب��ه FATF زودتر 

تصميم بگيرد. 
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نايب رييس مجلس دهم با 
تاكيد بر اينكه با وجود مسائل 
مختلف تنه��ا راه حضور فعال 
دانش��گاهيان در جامعه است، 
گفت: اساتيد و دانشگاه ها بايد 
براي حل مش��كالت معيشتي 
و اقتصادي م��ردم راه حل ارائه 
كنند، چرا كه هيچ مش��كلي نيست كه به دست نخبگان 
اين كشور حل نش��ود. به گزارش ايسنا، مسعود پزشكيان 
در گراميداشت روز معلم در دانشگاه تبريز با اشاره به هدف 
آفرينش انس��ان گفت: خداوند متعال انس��ان را آفريده تا 
خليف��ة اهلل باش��د و علل اين امر هم به دلي��ل فهم، علم و 
دانايي بشر بوده است. پزشكيان با بيان اينكه ارزش و مقام 
انس��ان ها از روي آگاهي، دانايي و علم س��نجيده مي شود، 
خاطرنشان كرد: انس��ان هاي فهيم، خالق، عالم و توانمند 
همواره موجب پيشرفت و سربلندي ملت و كشور مي شوند 
و معتقدم اين انس��ان ها در دانشگاه ها فعاليت دارند. او در 
بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره به توسعه نامتوازن 
و نامتناس��ب دانش��گاه هاي كشور در گذش��ته گفت: در 
حال حاضر ۲۷۰۰دانش��گاه در كش��ور وجود دارد كه اين 
امر نشانگر توس��عه نامتناسب واحد هاي دانشگاهي بوده و 
براي فارغ التحصيالن ش��غل وجود ندارد. پزشكيان تاكيد 
كرد: اگر در گذش��ته ايجاد رش��ته، جذب دانشجو و ايجاد 
مراكز دانشگاهي با توجه به نياز روز منطقه و جامعه صورت 
مي گرفت، سرمايه و انرژي كشور و جوانان در مسير درستي 

هدايت مي شد، مشكالت كمتري در جامعه داشتيم. 

 تنها راه، حضور فعال دانشگاهيان
در جامعه است 

رييس جمه��ور  مع��اون 
س��ازمان  تبديل  مي گوي��د: 
ميراث فرهنگي به وزارتخانه 
طرحي از س��وي نمايندگان 
مجلس است كه دولت با آن 

موافق نيست. 
در  انص��اري  جمش��يد 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران درب��اره چگونگي كاركرد 
س��امانه ثبت حقوق و مزاياي مدي��ران دولتي اظهار كرد: 
طبق ماده ۲۹ قانون برنامه، دولت مكلف شده است نسبت 
به ايجاد و اس��تقرار س��امانه يي براي ثبت حقوق و مزاياي 
مديران كليه دس��تگاه ها اعم از دستگاه هاي تحت پوشش 
دولت، ق��واي مختلف و... اقدام كن��د. او با بيان اينكه اين 
سامانه توسط س��ازمان اداري و استخدامي كشور طراحي 
شده و آماده اجرا و بهره برداري است، افزود: طبعا براي آنكه 
بتوان نحوه دريافت اطالعات را خصوصا از دستگاه هايي كه 
خارج از قوه مجريه هستند، مشخص كرد، نيازمند چارچوب 
و آيين نامه يي هس��تيم كه اين آيين نامه تنظيم و به دولت 
ارس��ال ش��ده اس��ت. انصاري اضافه كرد: پس از آنكه اين 
آيين نامه در دولت تصويب شود، ابالغ آن به دستگاه ها براي 
استقرار سامانه انجام و بسترهاي الزم براي ورود اطالعات 
مربوط به حقوق، مزاياي مديران، مقامات و مسووالن فراهم 
خواهد شد. او خاطرنش��ان كرد: كليه دريافتي مديران در 
طول يك ماه در س��رفصل هاي مربوط درج و نهايتا فيش 
واح��دي براي ميزان ناخال��ص و خالص دريافتي هريك از 

كساني كه در اين سامانه هستند، مشخص مي شود. 

دولت مخالف تبديل سازمان ميراث 
فرهنگي به وزارتخانه است

فرمان��ده حفاظت س��پاه 
از ش��كل گيري  گفت: پ��س 
و  ش��خصيت ها  حفاظ��ت 
ب��ا مراقبت ه��اي ج��دي كه 
انجام ش��ده، كمترين حادثه 
شخصيت ها  براي  تروريستي 

را داشتيم. 
به گزارش ايس��نا، سردارس��رتيپ دوم پاس��دار علي 
نصيري ديروز در نشس��ت خبري كه با حضور خبرنگاران 
رس��انه هاي مختلف برگزار ش��د، اظهار داش��ت: در سال 
۵۸ بع��د از حوادث آن ايام و  ترور ش��هيد مطهري و ترور 
ناموفق آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني، حضرت امام)ره( در 
پيامي به س��پاه ماموريت دادن��د كه در جهت حفاظت از 
ش��خصيت هاي نظام اقدام كند و حت��ي اگر آن افراد هم 

موافق نيستند، باز هم سپاه وظيفه حفاظت دارد. 
فرمانده حفاظت سپاه اضافه كرد: افرادي كه در سپاه 
انصارالمهدي )عج( حضور مي يابند، به دنبال اداي تكليف 
بوده و داراي ارزش هاي بلند اعتقادي و انقالبي هستند و 
اولويت دوم نيز آمادگي بدني و جسماني است. او تصريح 
كرد: در ۳۹س��ال گذش��ته حادثه جدي تروريس��تي در 
خصوص شخصيت هاي نظام نداشتيم و عمده حادثه هاي 
تروريستي ناموفق بوده كه با آن مقابله شده است. نصيري 
همچنين اظهار كرد: در حال حاضر هم ش��خصيت هايي 
داريم كه عالقه مند نيس��تند تا از آنها حفاظت ش��ود اما 
قانون اين موضوع را تكليف كرده كه از برخي شخصيت ها 

حفاظت بشود حتي اگر ميل آنها نباشد. 

از سال ۵۸ ترور موفق شخصيتي 
نداشتيم
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3 كالن
   آيين نامه ساماندهي 

قراردادهاي موقت تدوين مي شود
عضو شوراي عالي كار احياي ماده 7 قانون كار را مهم ترين 
اولويت اين ش��ورا برشمرد و گفت: به زودي آيين نامه احياي 
اين ماده تدوين مي شود و به تصويب نهايي شوراي عالي كار 
مي رس��د. فرامرز توفيقي عضو كارگري شوراي عالي كار در 
گفت وگو با فارس در پاس��خ به اينكه آيا اليحه اصالح قانون 
كار كه پس از اس��ترداد از مجلس براي بررس��ي به اين شورا 
ارجاع ش��ده بود، در دستور كار قرار گرفته است يا نه، گفت: 
اين اليحه در دس��تور كار ش��وراي عالي قرار نگرفته است و 
در اولويت هاي بررسي ما نيست. وي افزود: اولويت ما تعيين 
آيين نامه قراردادهاي موقت و زمان آن بر مبناي احياي ماده 
7 قانون كار اس��ت، چرا كه اگر اين ماده احيا نش��ود،  امنيت 
شغلي كارگران معنا پيدا نمي كند و تخلفات و فرارهاي قانوني 
كه از زمان تصويب اين قانون در سال 69 تاكنون وجود داشته 
و دليل آن عدم اجراي تكليف اين ماده قانوني است، همچنان 
ادامه پي��دا خواهد كرد. اين نماينده كارگري معتقد اس��ت: 
بدون احياي اين تكليف قانوني امنيت شغلي كارگران بي  معنا 
خواهد بود و همچنان ش��اهد قراردادهاي سفيد امضاي يك 
ماهه و ش��فاهي بين كارگر و كارفرما خواهيم بود و از سوي 
ديگر اگر كارگران امنيت شغلي نداشته باشند، در بداخالقي ها 
و ناهنجاري ه��اي اجتماعي، كاه��ش راندمان كاري، توليد و 

بازده كارگاه ها تاثيرات منفي خواهد گذاشت. 
اين عضو شوراي عالي كار ادامه داد: عالوه بر احياي ماده 
7 قدم برداش��تن در راستاي ماده 41 قانون كار براي نزديك 
كردن دستمزد و سبد معيشت و راه هاي اصالح آن در دستور 
كار شوراي عالي كار است، چرا كه سامان گرفتن اين دو ماده 
روح قانون كار اس��ت و قطعا حركت به اين سمت مي تواند، 
آغازگر اصالح قانون كار باشد. توفيقي با يادآوري ارائه عجوالنه 
اليحه اصالح قانون كار در دو نوبت از سوي دولت به مجلس 
تصريح كرد:  لوايحي كه ارائه ش��ده بود در واقع قصابي قانون 
كار بود كه در نهايت هيچ گره يي از كار كارگران باز نمي كرد. 
وي افزود: در كميته هاي س��ه جانبه ش��وراي عالي كار يعني 
كميته دس��تمزد، كميته روابط كار و كميته بررسي قوانين 
كار موضوع احياي ماده 7 و سامان يافتن ماده 41 در دستور 
كار قرار گرفته است هر چند كه هر سال در بررسي دستمزد 
سعي مي شود فاصله سبد معيشت و دستمزد كم شود اما به 
دليل فاكتورهاي زيادي كه در دس��تمزد دخيل است حتي 
افزايش 130 تا 160درصدي س��بد معيشت نسبت به تورم 
خود را در دس��تمزد نهايي نشان نمي دهد اما به هر حال هر 
سه كميته اين موضوعات را پيگيري مي كنند. وي با اشاره به 
تدوين آيين نامه احياي ماده 7 قانون كار در كميته روابط كار 
تاكيد كرد: درباره تعيين زمان قراردادهاي موقت و ش��رايط 
حاكم بر آن بعد از اين بررسي ها پيش نويسي تدوين خواهد 
ش��د تا در شوراي س��ه جانبه اين موضوع به تصويب نهايي 
برسد. توفيقي چشم انداز اين بررسي ها را مثبت ارزيابي كرد 
و گف��ت: از س��ال 69 تا به حال در هي��چ دوره يي درباره اين 
موضوع صحبت نشده و گوش بدهكاري نبوده است اما حاال 
شاهد هستيم كه قدم هايي برداشته شده و دغدغه ايجاد شده 

است بنابراين اميدواريم به نتايج مثبتي هم برسيم. 

خبر

نرخ تورم توليد در فروردين ماه به  10.8 درصد رسيد

عالئمتورميشاخصپيشنگر
گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|  

بان��ك مرك��زي اعالم ك��رد، ش��اخص بهاي 
توليدكنن��ده در اي��ران در 12م��اه منته��ي به 
فروردين ماه امس��ال نسبت به 12ماه منتهي به 
فروردين ماه سال گذشته به ميزان 10.8درصد 
افزاي��ش يافته اس��ت. اي��ن ش��اخص در 3ماه 
گذش��ته به  طور ممتد رون��دي صعودي را پيش 
گرفت��ه و بر اين اس��اس مي توان پيش بيني كرد 
ك��ه اي��ن افزايش ها با ي��ك وقف��ه زماني روي 
منتقل  مصرف كننده(  خرده فروشي ها)ش��اخص 
ش��ود. مطابق گ��زارش بانك مركزي، ش��اخص 
قيم��ت مصرف كنن��ده CPI در فروردي��ن ماه 
به س��طح ت��ك رقم��ي 9.2درصد مان��ده كه با 
توج��ه به ماهيت پيش نگرانه ت��ورم توليدكننده 
م��ورد تهديد قرار خواهد گرفت. ش��اخص بهاي 
توليد كنن��ده)Producer Price Index( كه 
به ش��كل اختصار به PPI مشهور است يكي از 
شاخص هاي قيمتي است كه ميزان تغيير قيمت 
كاالها و خدم��ات از ابتداي زنجيره عرضه)درب 
كارخانه ها( را  اندازه گيري مي كند. اين ش��اخص 
در گ��روه صنعت در فروردين ماه به 15.4درصد 

رسيده است. 

 شاخص بهاي توليد 
و تئوري تورم زنجيره عرضه 

به گزارش»تعادل« در محاس��بات مربوط به 
شاخص بهاي توليد كننده سعي مي شود، كاالها 
به مراحل كاربردي)مواد اوليه، كاالهاي واسطه يي 
و كاالهاي ساخته شده( و در بخش هاي مختلف 
و...(  خدم��ات  صناي��ع،  اقتصادي)كش��اورزي، 
تقسيم ش��ود و شاخص ها در بخش هاي مختلف 
و ب��ه طور جداگانه مورد محاس��به ق��رار گيرد. 
شاخص كل از تركيب تغييرات قيمت كاالها در 
بخش هاي مختلف به دست مي آيد. معموال اين 
شاخص از دو روش ش��اخص بهاي توليدكننده 
با اس��تفاده از قيمت توليدكننده و نيز ش��اخص 
به��اي توليدكننده با اس��تفاده از قيمت پايه يي 
محاس��به مي ش��ود. به  طور كلي شاخص بهاي 
توليدكننده روند تغييرات قيمت ها را از ديدگاه 
توليدكنن��ده و خري��دار در بخش ه��اي مختلف 
اقتصادي مانند كش��اورزي، ماهيگيري، صنعت، 
مع��دن و... نش��ان مي ده��د. بنابراي��ن كاالها و 

خدم��ات مش��مول در PPI كل س��تانده بخش 
توليدكننده اس��ت يعني كليه كاالها و خدماتي 
كه به وس��يله هر نوع توليدكننده به عنوان مواد 
اوليه، مواد واس��طه يا سرمايه يي يا نهايي فروش 
مي رسد. در ادبيات اقتصادي يكي از ديدگاه هاي 
بررس��ي تورم كه اخيرا م��ورد توجه زيادي قرار 
گرفته اس��ت، تئوري تورم زنجيره عرضه اس��ت 
كه براساس آن شوك تورمي ايجاد شده در بازار 
مواد اوليه به محصوالت واس��طه يي و در نتيجه 
ب��ه كاالهاي نهايي منتقل ش��ده و در پايان اين 
ش��وك به قيمت مصرف كننده منتقل مي شود. 
براساس اين ديدگاه تورم قيمت توليدكننده يك 
شاخص پيش��نگر براي تورم مصرف كننده است. 
بي شك انتقال تورم براساس اين مكانيسم همراه 
با تاخيرات زماني اس��ت. براس��اس پژوهش هاي 
انجام ش��ده در برخ��ي از كاالها مانند بنزين كه 
توليدكننده يا خود در نقش خرده فروش��ي عمل 
مي كن��د يا مراكز خرده فروش��ي توزيع بنزين را 

 CPI به PPI حماي��ت مي كند، اين انتق��ال از
مي تواند به س��رعت رخ ده��د يعني توليدكننده 
ب��ه  مس��تقيما  را  تولي��دش  هزين��ه  افزاي��ش 

مصرف كننده منتقل مي كند. 
در مورد س��اير محص��والت مانن��د توليدات 
دارويي كه معموال از طريق عمده فروشان توزيع 
مي ش��ود يك تاخير زماني ب��راي انتقال قيمت 
وج��ود دارد. وقت��ي در زمان تولي��د دارو قيمت 
توليد كنن��ده تغيي��ر مي كن��د، ش��اخص قيمت 
مصرف كنن��ده دارو تا زماني ك��ه داروي مذكور 
به فروش��گاه ها و مراكز توزيع برسد، تغييري را 

نشان نمي دهد. 
از س��وي ديگر بايد توجه داش��ته باشيم كه 
تثبي��ت يا كاهش تورم توليدكننده در بلندمدت 
هم نمي تواند نش��انه مثبتي براي توليدكننده ها 
تلقي ش��ود. چنين عالئمي به عنوان نشانه هايي 
از عدم تقاض��ا و ركود در نظر گرفته مي ش��ود. 
بنابراي��ن از آنجا ك��ه به زبان عام ت��ورم توليد، 

قيم��ت محص��ول صنعت��ي در درب كارخانه و 
قيم��ت محص��ول كش��اورزي از مزرع��ه تعبير 
مي شود اينكه ش��اخص بهاي توليدكننده منفي 
نش��ود به اين معني اس��ت كه بازار براي كاالي 
توليدي وجود دارد و توليدكننده مجبور نيست 

آن را با قيمت پايين تر بفروشد. 

 خطر دو رقمي شدن تورم
براساس گزارش بانك مركزي، شاخص بهاي 
توليدكننده در ايران براس��اس سال پايه 1390 
در فرودي��ن م��اه 97 به عدد 266.3 رس��يد كه 
نسبت به اسفند ماه 96 سه دهم درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. مطابق جداول بانك مركزي نرخ 
تورم متوس��ط)ميزان تغيير در 12ماه منتهي به 
فروردين ماه نس��بت به 12ماه مشابه سال قبل( 
به 10.8درصد رسيده اس��ت. تورم توليدكننده 
درحالي از س��طح دورقمي عبور كرده است كه 
شاخص قيمت مصرف كننده در فروردين امسال 

به 9.2 رسيده است. بنابراين پيش بيني مي شود 
كه در ماه هاي افزايش قيمت در ابتداي زنجيره 
تقاض��ا به ب��ازار خرده فروش��ي ها منتقل و تورم 

تك رقمي را با خطر افزايش روبه رو كند. 
شاخص تورم توليدكننده در 3ماه گذشته به 
طور ممتد روندي صعودي را پيش گرفته است. 
نرخ تورم متوس��ط در بهمن ماه سال 96 به رقم 
10.2درصد و در اس��فند ماه به رقم 10.5درصد 

رسيده بود. 
در ادامه اين روند صعودي است كه نرخ تورم 
متوس��ط در فروردي��ن به 10.8درص��د افزايش 
يافته است. اين ش��اخص همچنين در فروردين 
ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال پيش معادل 

12.7درصد افزايش نشان مي دهد. 

 تغييرات ماهانه قيمت توليد
تورم توليد در فروردين ماه گذش��ته در گروه 
»كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري« نيم درصد، 
»س��اخت )صنعت(« س��ه دهم درص��د، »حمل 
و نقل و انب��ارداري« 2دهم درص��د، »اطالعات 
و ارتباط��ات« 6 ده��م درصد، »آم��وزش« يك 
دهم درصد، »بهداش��ت و مددكاري اجتماعي« 
يك دهم درص��د، »خدم��ات« 2 دهم درصد و 
»ساير فعاليت هاي خدمات عمومي، اجتماعي و 
شخصي« 1.8درصد رشد كرد اما در گروه »هتل 
و رس��توران« چهار دهم درصد نسبت به اسفند 

ماه 96 كاهش داشت. 

 باالترين نوسان قيمت در صنعت 
نگاه��ي به ن��رخ ت��ورم توليد در مقايس��ه با 
فروردين ماه س��ال 96 نش��ان مي ده��د، گروه 
صنعت با افزايش 15.4درصد باالترين تغييرات 
قيمتي را نسبت به گروه هاي ديگر داشته است. 
براس��اس گزارش بانك مركزي اين شاخص در 
گروه هاي »كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري« 
13.2درصد، »حمل و نقل و انبارداري« 7درصد، 
»هتل و رس��توران« 10.5درص��د، »اطالعات و 
ارتباطات« 2.1درص��د، »آموزش« 13.9درصد، 
»بهداش��ت و مددكاري اجتماع��ي« 8.7درصد، 
»س��اير فعاليت هاي خدمات عمومي، اجتماعي 
و شخصي« 14.9درصد و گروه »خدمات« 8.3 

درصد افزايش يافته است. 
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عبور قيمت سكه از مرز ۲ ميليون تومان با ۱۱۵ هزار تومان رشد در يك روز

پيش  فروش 6 ماهه سكه هم متوقف شد
تعطيلي معامالت در بازار طالي مشهد 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
روز ش��نبه 15 ارديبهشت 97 نرخ انواع سكه 
ب��ا افزايش بيش از 100ه��زار تومان در يك روز 
مواجه ش��د و در بازار تهران سكه طرح جديد با 
115هزار تومان افزاي��ش دو ميليون و 80 هزار 

تومان داد و ستد شد. 
به گزارش »تع��ادل« به دنبال افزايش قيمت 
سكه در هفته گذشته كه نرخ آن از يك ميليون 
780ه��زار تومان تا نزديك ب��ه 2ميليون تومان 
افزاي��ش يافت، روز ش��نبه نيز ب��ا افزايش بيش 
از 100هزار توماني، نرخ س��كه ط��رح جديد به 
2ميلي��ون و 80 ه��زار توم��ان رس��يد اما برخي 
فعاالن بازار طا و س��كه اع��ام كردند كه با اين 
نرخ كه در ش��بكه طافروش ها اعام مي ش��ود، 
خريد و فروش نمي شود و قيمت سكه در برخي 
طافروش��ي ها با دو ميلي��ون و 150هزار تومان 

درحال معامله است.
از س��وي ديگر س��كه طرح قديم ب��ا 75هزار 
تومان رش��د ي��ك ميليون و 953ه��زار تومان و 
نيم س��كه با رشد 58 هزار توماني يك ميليون و 
21هزار تومان فروخته شد و نيم سكه نيز از مرز 

يك ميليون تومان عبور كرده است. 
ربع س��كه هم 30هزار توم��ان افزايش قيمت 
داش��ت و ب��ه قيمت 604 ه��زار توم��ان معامله 
ش��د. س��كه گرمي بدون تغيير 371هزار تومان 
و هر گرم طاي 18عيار با رش��د 5080 توماني 

193هزار و 581 تومان به فروش رسيد. 
درحالي كه قيمت اونس در بازار جهاني طا با 
يك دالر و 34سنت رشد 1315دالر و 12سنت 
درج شد و در س��اعات عصر شنبه به 1314دالر 
كاهش يافت اما قيمت سكه و طا در بازار ايران 

همچنان روند افزايشي به خود گرفته است. 

 پيش  فروش 6 ماهه سكه تمام شد
از س��وي ديگ��ر، بان��ك مرك��زي از اتم��ام 
پيش فروش 6 ماهه س��كه خبر داده كه به دنبال 
توقف پيش ف��روش يك ماهه و 3ماهه س��كه در 
هفته هاي اخير اعام ش��ده و نش��ان مي دهد كه 
بانك مركزي به اين زودي امكان عرضه زياد سكه 

به بازار را ندارد. 
از اواخر فروردين ماه س��ال جاري و همزمان با 
تحوالت��ي كه در بازار ارز ايجاد و سياس��ت جديد 
ارزي به مرحله اجرا درآمد، نحوه پيش فروش سكه 
ني��ز تغيير ك��رد و از دو سررس��يد 6 ماهه و يك 
س��اله به 7مرحله افزايش ياف��ت و درحال حاضر 

پيش فروش 6 ماهه سكه خاتمه يافت. 
گفتني اس��ت، نرخ ها در سررس��يدهاي جديد 
از اين قرار اس��ت كه س��كه تحويل يك ماهه يك 
ميلي��ون و 590 هزار تومان، 3ماهه يك ميليون و 
540 هزار تومان، 6 ماهه يك ميليون و 475هزار 
تومان، 9ماهه يك ميليون و 410هزار تومان، يك 
ساله يك ميليون و350هزار تومان، 18ماهه يك 
ميليون و 245هزار تومان و 24ماهه يك ميليون و 

116هزار تومان قيمت گذاري شده است. 
برخي كارشناسان معتقدند كه دليل اصلي اين 
امر به نزديك ش��دن زمان اعام مواضع امريكا در 
قبال برجام همچني��ن موضوع توقف پيش فروش 
سكه هاي يك ماهه، 3 ماهه و 6 ماهه مرتبط است 
كه نش��ان مي دهد، بانك مركزي در ضرب س��كه 
و تحويل طا به متقاضي��ان با محدوديت مواجه 
اس��ت و از آنجا ك��ه مقادير قاب��ل توجهي حدود 
820 هزار س��كه تاكنون پيش فروش شده و بايد 
در يك سال آينده تحويل مردم شود لذا به خاطر 
محدوديت هاي موجود پيش فروش سكه هاي يك 

ماهه، 3ماهه و 6 ماهه متوقف شده است. 
در اين رابطه شبكه بلومبرگ به نقل از شوراي 
جهاني ط��ا اعام ك��رده كه در 3م��اه بهمن تا 
فروردين ح��دود 9تن طا در ب��ازار ايران فروش 
رفته اس��ت كه نش��ان دهنده ميزان حراج س��كه 
همچنين تحويل س��كه هايي است كه در ماه هاي 
اخير پيش فروش شده است. اما بخش قابل توجه 
و اصلي اين پيش فروش ها هنوز سررسيد نشده و 
برآورد مي ش��ود كه با توجه ب��ه حدود 820 هزار 
سكه پيش فروش شده كه وزن متوسط آن حدود 

5 گرم پيش بيني مي ش��ود، الزم است كه حداقل 
معادل 5 تن طا براي سكه ها در نظر گرفته شود 
ك��ه در كنار اي��ن پيش فروش ها باي��د عدد قابل 
توجهي براي حراج شمش، طاي 18عيار و ساير 
اشكال طا در نظر گرفته شود كه احتماال با توجه 
به رش��د تقاضا در 3ماهه اخير در يك سال  آينده 
حدود 18تا 40تن طاي ديگر تقاضاي جديد در 

بازار طا ايجاد خواهد شد. 

 تعطيلي معامالت در بازار طالي مشهد
از سوي ديگر برخي فعاالن بازار طا در نقاط 
مختلف كش��ور معتقدند كه به خاطر نوس��انات 
زي��اد در نرخ طا، فعاالن ب��ازار و ازجمله صنف 
طافروشان با چالش هاي جدي مواجه هستند و 
عما باعث ايجاد ركود و كاهش معامات ش��ده 
اس��ت. از يك س��و فروش��ندگان طا دست نگه 
داش��ته اند تا با نرخ باالتر بفروشند و تعميركاران 
و طاس��ازان نيز به خاطر احتمال افزايش بيشتر 
نرخ ها از عرضه طا و تعميرات به نرخ هاي امروز 
خودداري مي كنند تا مبادا موجودي طاي خود 
را از دست بدهند و مجبور شوند كه به نرخ باالتر 

خريدار كنند. 
باقر معبودي نژاد، رييس اتحاديه طا، جواهر 
و نق��ره مش��هد در اين زمينه اع��ام كرد كه به 
علت نبود قيمت ثابت ارز و نوس��انات ش��ديد در 
بازار طا فعا هيچ معامله يي در اين بازار صورت 
نمي گيرد. ش��رايط بازار طا از ركود گذش��ته و 
ب��ه تعطيل��ي در خريد و فروش رس��يده اس��ت. 
همچنين به دليل محاس��به قيمت طا براساس 
ن��رخ ارز در ب��ازار آزاد، افزايش قيم��ت ارز تاثير 
مس��تقيم بر قيمت سكه و طا دارد و با توجه به 
تاطم زياد در نرخ ارز ش��اهد افزايش قيمت طا 
و نوسان شديد در بازار اين كاال هستيم. درحال 
حاض��ر نرخ ط��ا را از طريق بازار طافروش��ان 
ته��ران و اصفهان دريافت مي كني��م كه درحال 

افزايش به باالي 193هزار تومان است. 
در ب��ازار ارز نيز بانك مرك��زي نرخ 39 ارز را 
اعام كرد كه براس��اس آن ن��رخ 37 ارز ازجمله 
پوند نس��بت به روز پنج شنبه افزايش و نرخ يورو 

افزايش يافت؛ نرخ دالر نيز ثابت ماند.
 براس��اس اع��ام بانك مركزي ن��رخ هر دالر 
امريكا 42هزار ري��ال قيمت خورد. همچنين هر 
پون��د انگليس ب��ا 10هزار و 869 ري��ال افزايش 
نس��بت به روز پنج ش��نبه 67 هزار و 977ريال و 
هر يورو نيز با 75ريال افت در مدت مش��ابه 50 

هزار و 260ريال ارزش گذاري شد. 

 مسافرت خارجي ارز قابل توجهي
به اقتصاد ما تحميل مي كند

از س��وي ديگر به دنب��ال انتقادهايي كه عليه 
مص��ارف بي رويه ارزي در كش��ور وج��ود دارد، 

ريي��س كل بانك مرك��زي با انتش��ار پيامي در 
فضاي مجازي با اشاره به اينكه مسافرت خارجي 
ارز قاب��ل توجهي را به اقتصاد ما تحميل مي كند 
خواس��تار تروي��ج ايرانگردي و س��فرهاي ارزان 

داخلي شد. 
 ول��ي اهلل س��يف، ريي��س كل بان��ك مركزي 
با انتش��ار پيامي در فضاي مج��ازي درخصوص 
س��فرهاي خارجي نوشت:»با تش��كر از پيام هاي 
ش��ما؛ معتقدم سفر ش��هروندان به خارج، حق و 
انتخاب آنهاس��ت. در عين حال تراز گردشگري 
كشور منفي است و مس��افرت خارجي، ارز قابل 

توجهي را به اقتصاد ما تحميل مي كند.«
س��يف در ادامه پيام خود نيز آورده است:»با 
ترويج ايرانگردي و سفر ارزان هم بر رونق صنعت 
گردش��گري بيفزاييم و هم منابع ارزي كشور را 

بهتر مديريت كنيم.«

 ۱0مشكل عملياتي پس از اجراي 
سياست هاي جديد ارزي

همچني��ن برخي كارشناس��ان معتقدند كه با 
سياس��ت هاي جديد ارزي، مشكاتي در بازار ارز 
وج��ود دارد كه بايد برطرف ش��ود و عدم امكان 
تبدي��ل ارز، محدوديت اس��كناس يورو و تعريف 
نش��دن فروش ارز براي برخ��ي نيازهاي ارزي از 
جمله مشكات فعلي وضعيت جديد ارزي كشور 

است. 
برخي كارمندان ش��عب بانكي در گفت وگو با 
فارس گفته اند: مش��تري ب��راي تمديد ويزا دالر 
مي خواه��د اما ما مجوز فروش دالر نداريم و فرد 
مجبور به خريد ارز از دالل مي ش��ود. مش��تري 
اقامت خارج از كشور دارد و مي خواهد ارز بگيرد. 
بايد با خود ارز ببرد اما نمي توانيم به او بفروشيم. 
از بازار آزاد هم نمي تواند بخرد. گردش��گر ايراني 
ارز متفرق��ه مانند دالر كانادا و دالر اس��تراليا و 
ي��ن ژاپن و لير تركيه دارد اما بانك ها نمي توانند 
بخرن��د. به صراف هم كه مراجعه مي كند، صراف 

نمي تواند از او بخرد. 
همچنين خارجي ها وقتي به ايران مي آيند به 
دنبال تبديل دالر به ريال هس��تند اما ما بيشتر 
از 4200 توم��ان نمي توانيم از آنها بخريم و  آنها 
هم اغلب قبول نمي كنند و مي روند. مي خواهند 
ارز را به قيمت بازار از آنها بخريم. مي گويند شما 
مي خواهيد كاه س��ر ما خارجي ها بگذاريد. از ما 
مي پرس��ند چرا بانك اصلي كش��ورتان دالر را با 
نرخ واقعي از گردش��گر نمي خرد. در نهايت اين 

گردشگران اغلب به سمت بازار سياه مي روند. 
شركت هايي كه حقوق پرسنل به ارز مي دهند 
در اي��ن ش��رايط نمي توانند ارز تهي��ه كنند و ما 
هم نمي توانيم به آنها بفروش��يم. در اباغيه بانك 
مركزي هم اعام ش��ده فق��ط به بخش ناوبري و 
آن ه��م بخش هوايي ارز تعل��ق مي گيرد و بقيه 

ش��ركت ها كه حقوق ارزي مي دهند، نمي توانند 
ارز تهي��ه كنن��د. ش��ركت هايي ك��ه از خارج در 
نمايشگاه ها ايران حاضر مي شوند امكان تهيه ارز 
از داخل ندارند و اگر محصوالتش��ان را بفروشند، 
نمي توانند درآمد حاصله را به ارز تبديل كرده و 
ببرند. شركت نمايشگاه هاي بين المللي ايران هم 
بابت حضور اين ش��ركت ها در اي��ران از آنها ارز 
مي گي��رد در حالي كه براي اي��ن نياز، تامين ارز 

تعريف نشده است. 
در برخي سفارتخانه ها مانند افغانستان، عراق 
و سوريه از مسافران ايراني دالر تقاضا مي كنند يا 
براي تمديد گذرنامه اغلب پول به دالر مي گيرند. 
از ط��رف ديگر برخي س��فارتخانه ها براي تمديد 
گذرنام��ه ي��ورو مي گيرند، در حالي كه مس��افر 
دالر دارد. در اي��ن ش��رايط اف��راد وقتي به بانك 
مراجع��ه مي كنند، نمي توانند ي��ورو را به دالر يا 
بالعكس تبديل كنند چون مجوز خريد و فروش 
ندارن��د. با توجه ب��ه اينكه موجودي اس��كناس 
يورو در كش��ور نسبت به دالر بسيار كمتر است، 
تبديل ارز مسافرتي به يورو براي بانك هاي عامل 
مشكل آفرين شده چون اسكناس يورو در بازار ما 

بسيار محدود است. 
كس��اني كه از شعب بانك هاي ايراني در اروپا 
و ديگر بانك ه��اي اروپايي حواله ارزي مي آورند، 
نمي توانيم به آنها يورو بدهيم در حالي كه طبق 
بخش��نامه بانك مركزي به راحتي براي س��فر به 

كشورهاي جنوب شرق آسيا يورو مي دهيم. 
مس��افران خارجي كه از طري��ق حمل و نقل 
زمين��ي قصد س��فر به خ��ارج از كش��ور دارند، 
نمي توانن��د ارز درياف��ت كنند و ب��ه ما اعتراض 

مي كنند. 

 ايراني ها بيش از ۲.۵ ميليارد دالر ارز 
مجازي خريدند

از س��وي ديگر به دنبال اعام رقم عرضه 9 تن 
ط��اي جديد به بازار ايران در س��ه ماه اخير و از 
بهمن 96 تا ارديبهش��ت 97، گمانه زني و برآورد 
ميزان خروج سرمايه به صورت طا و ارز يا خريد 
بيت كوين و ارزهاي مجازي به شكل هاي مختلف 
مط��رح ش��ده و در اين رابطه رييس كميس��يون 
اقتص��ادي مجلس از خروج بي��ش از 2.5 ميليارد 
دالر از كشور براي خريد ارزهاي مجازي خبر داده 

است. 
محمدرضا پورابراهيمي درباره ارزهاي رمزينه 
و ايج��اد ارز ملي مجازي گفت: يكي از پديده هاي 
نوين كه در تمام دنيا مطرح شده به بحث ارزهاي 
مجازي و البت��ه ايجاد ارز ملي مج��ازي به دليل 
تس��هيل مراودات اقتص��ادي و دور زدن تحريم ها 
اختصاص دارد. اعتق��اد دارم آينده اقتصاد جهان 

روي ارزهاي ديجيتال رقم مي خورد. 
 پورابراهيم��ي ادام��ه داد: اس��تفاده از ارزهاي 

ديجيتال��ي خارج��ي ب��ه دليل عدم ش��فافيت و 
نداش��تن پش��توانه معتبر مي تواند براي كش��ور 
مخاطرات جدي در سيستم بانكي ايجاد كند؛ در 
واقع براي رفع اين مشكل بايد در مسير توسعه ارز 

ديجيتال ملي گام برداشت. 
 نماين��ده كرمان و راور با اش��اره به مزاياي ارز 
ملي مجازي ايران گفت: ارز ملي مجازي توس��ط 
كارشناس��ان كشور ساخته مي ش��ود و تنظيمات 
ارز نيز به تبع در اختيار رگوالتور اس��ت كه باعث 
مي شود ارز با چارچوب فعاليتي و پشتوانه مشخص 
در حوزه هاي مقرر شده قابل استفاده باشد؛ اين در 
حالي است كه ارزهاي خارجي از جمله بيت كوين 
صرفا در داخل كشور معامله مي شوند اما فعاليت 

اصلي آن در خارج از كشور است. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسامي تاكيد كرد: با توجه به اينكه هيچ گونه ارز 
ملي مجازي فعا در كشور طراحي نشده و موجود 
نيست، بر اس��اس آمارهاي دريافت شده با وجود 
اينكه بخش بس��يار محدودي از مردم كشورمان 
مشتري ارزهاي مجازي و اين بازار نوين هستند تا 
به امروز رقمي بيش از 2.5ميليارد دالر براي خريد 
ارز ديجيتالي از كشور خارج شده و بيشتر فعاالن 
حوزه پول ديجيتالي براي س��فته بازي و سودهاي 

كان وارد اين عرصه مي شوند. 
 رييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين 
اعام كرد: با شرايط فعلي ارز و سياست هاي تازه 
بهتر اس��ت ش��ركت هاي صادراتي بورسي الزامي 

براي پيمان سپاري ارزي نداشته باشند. 
 محمدرض��ا پورابراهيم��ي درب��اره وضعي��ت 
بازار س��هام در ش��رايط فعلي گفت: چند نكته در 
خصوص وضعيت بازار س��رمايه تاثيرگذار بوده كه 

مي توان به سياست هاي ارزي دولت اشاره كرد. 
 رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: 
انتظار اين است در زمان تغييرات نرخ ارز، درآمد 
ش��ركت هاي داراي محص��والت صادرات��ي مانند 
شركت هاي پتروشيمي و پااليش��گاه ها با تعديل 

مثبت روبه رو شوند. 
 نماين��ده كرمان و راور در مجل��س افزود: در 
سياست هاي ارزي كه دولت در پيش گرفته تفاوت 
فاحش��ي بين نرخ تعيين شده توسط دولت براي 
تسويه فروش هاي صادراتي با نرخ ارزر بازاري كه 
ش��كل گرفته وجود دارد و به همين دليل بخشي 
از تاثيرات منفي كه در بازار س��رمايه وجود دارد، 

ناشي از سياست هاي ارزي دولت است. 
 

 كره جنوبي ارز ديجيتال بانك مركزي 
منتشر مي كند

بان��ك مركزي كره جنوب��ي اعام كرد كه تا 6 
م��اه آينده از »ارز ديجيت��ال بانك مركزي« اين 

كشور رونمايي خواهد كرد. 
 بان��ك مرك��زي اي��ن كش��ور در اطاعيه يي 
مطالع��ه اي��ن بان��ك روي ارزه��اي رمزن��گار و 
معرفي ارز رمزنگار خ��ود را تاييد كرد. بر همين 
اس��اس بانك مركزي كره جنوبي به دنبال انتشار 
احتمالي »ارز ديجيت��ال بانك مركزي« ظرف 6 

ماه آينده است. 
 اين مطالعه به بررسي تاثير ارزهاي ديجيتال 
روي بخ��ش مالي كره جنوبي از ماه ژانويه به بعد 
و احتمال انتش��ار »ارز ديجيتال بانك مركزي« 
مي پ��ردازد. بانك كره جنوبي اع��ام كرد تا پايان 
ماه آين��ده ميادي اطاعات جديدتري را درباره 
انتش��ار »ارز ديجيت��ال بانك مركزي« منتش��ر 

خواهد كرد. 
 به تازگ��ي بانك كره جنوبي اع��ام كرده كه 
اين بانك مطالعه در مورد اس��تفاده از باك چين 
و ارزهاي رمزنگار را براي طرح آزمايش��ي جامعه 
بدون پول نقد )غير پولي( را در دستور كار خود 

قرار داده است. 
 به گفته برخي كارشناسان اقتصادي، حركت 
به س��مت جامعه غيرپولي مي توان��د هزينه ها را 
ب��ه ميزان 1.1درص��د از تولي��د ناخالص داخلي 
كره جنوب��ي كاهش دهد. البت��ه مي تواند اقتصاد 
زيرزميني را هم به دنبال داشته باشد و از طرفي 

هم برابري در اخذ ماليات را افزايش دهد. 

گروه بانك و بيمه 
بانك مركزي دستورالعمل جديد محاسبه سرمايه نظارتي 
و كفايت س��رمايه موسسات اعتباري را جهت اجرا به سيستم 
بانكي كشور اباغ كرد كه هدف عمده آن بهبود وضعيت كفايت 
سرمايه بانك ها در مقايسه با ميزان منابع و مصارف، سپرده ها 
وتسهيات بانك هاست تا هدف توصيه هاي بين المللي با نسبت 
كفاي��ت 8درصد را مورد توجه قرار دهند. به گزارش »تعادل«، 
دس��تورالعمل محاس��به س��رمايه نظارتي و كفايت س��رمايه 
موسسات اعتباري پس از تصويب در جلسه مورخ 23 خردادماه 
1396 شوراي پول و اعتبار، به شبكه بانكي كشور اباغ شد. در 
دستورالعمل جديد سعي بر آن بوده كه با بهره گيري از آخرين 
استانداردهاي بين المللي ازجمله اسناد منتشره در اين زمينه 
توس��ط كميته بال و هيات خدمات مالي اس��امي )IFSB( و 
با نظرداش��ت به ش��رايط و اقتضائات فعلي نظام بانكي كشور، 
چارچوب مقررات مربوط به كفايت سرمايه و سرمايه نظارتي تا 
حد امكان منطبق و هماهنگ با استانداردهاي بين المللي باشد. 

تغيي��رات مذكور ناظر ب��ر موارد زير طي بخش��نامه يي به 
مديران عامل محت��رم بانك هاي دولتي، غيردولتي، ش��ركت 
دولتي پست بانك، موسسات اعتباري غيربانكي و بانك مشترك 
ايران-ونزوئا ارس��ال ش��د كه ش��امل نحوه موزون به ريسك 
نم��ودن مطالبات از موسس��ات اعتباري؛ نح��وه تعديل مانده 
مطالبات بر اساس ارزش وثايق؛ محاسبه سرمايه موردنياز براي 

پوشش ريسك بازار است. 
براس��اس »نس��بت كفايت س��رمايه« من��درج در آخرين 
صورت هاي مالي حسابرس��ي ش��ده مص��وب مجمع عمومي 
و منتش��ره ه��ر يك از موسس��ات اعتباري ك��ه از تاريخ ثبت 
صورتجلسه مجمع مذكور بيش از دو سال نگذشته باشد، تعيين 
وزن ريسك مطالبات )در قالب تسهيات، سپرده گذاري و خريد 

اوراق بهادار( از موسسات اعتباري انجام مي پذيرد.
نسبت كفايت سرمايه  8 و بيشتر، بين 4 تا كمتر از 8، بين 2 
تا كمتر از 4 و كمتر از 2 و وزن متناظر با نسبت كفايت سرمايه 

نيز بين20، 50، 80، 100 درصد تعيين شده است.

دستورالعمل جديد محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه 
بان��ك مركزي در بخش��نامه يي س��ند ويژگي ه��اي اصلي 
نظام هاي ح��ل و فصل مالي موثر موسس��ات مالي را به نظام 
بانكي اباغ و آورده است: بحران هاي مالي و باالخص بحران هاي 
بانكي تهديد هايي هس��تند كه به طور بالقوه مي توانند ثبات و 
س��امت نظام مالي و بانك��ي را در هر كش��وري با مخاطرات 
جدي مواجه س��ازند. بر همين اس��اس، ضروري است مقامات 
سياست گذار و ناظر بازارهاي مالي، اقدامات و تدابير الزم براي 
پيشگيري و مديريت بحران ها را اتخاذ كنند تا بتوانند عاوه بر 
نشان دادن واكنش س��ريع به وقايع بحراني با كمترين هزينه 
آن را مديري��ت كنند. به گزارش »تعادل«، در همين خصوص 
بح��ران مالي س��ال 2007 ميادي و آث��ار آن بر بخش واقعي 
اقتصاد در كش��ورهاي درگير به خوبي نش��ان داد كه مقامات 
بخش ه��اي مختل��ف مالي در كش��ورهاي ذي رب��ط در انجام 
واكنش هاي س��ريع جهت كنترل ريس��ك ها و ضعف هايي كه 
آنها را تهديد مي كرد ضعف ها و كاس��تي هاي جدي داش��تند. 
لذا براي رفع اين نقيصه، س��ازمان هاي بين المللي نظير هيات 
ثبات مالي، بانك تس��ويه بين المللي و همچنين مقامات ناظر 
مالي در كش��ورهاي عمدتا توسعه يافته، اصاحات مختلفي را 
در حوزه هاي س��ه گانه ايجاد ترتيبات نهادي مناسب، تداركات 
اطاع��ات كافي و مربوط و ت��دارك ابزارهاي ق��وي و كارا در 

چارچوب ه��اي قانوني و مقرراتي خود اعم��ال كردند. ازجمله 
مهم ترين اين نوآوري ها در پيش��گيري و مواجهه با بحران هاي 
مالي و بانكي، ايجاد چارچوب هاي نهادي و ابزارهاي اجرايي قوي 
 درخصوص موضوعات بازسازي )recovery( و حل و فصل مالي

)resolution( بانك ها و س��اير موسسات مالي مشكل دار بوده 
اس��ت. چه قبل از آن بسياري از كشورها فاقد حمايت قانوني، 
سياس��ت ها و رويداده��اي الزم براي بازس��ازي و حل و فصل 
بانك هاي مش��كل دار بودند و ابزار كمك به چنين بانك هايي 
عمدت��ا روش نج��ات از بيرون )outbail( بود. در همين راس��تا 
كشورهاي عضو گروه بيست در سال 2009 با افزايش دامنه اهداف 
 و وظايف مجمع ثبات مالي اقدام به تاس��يس هيات ثبات مالي
در  مزب��ور  )fsb( )financial stability board( ك��رد. هي��ات 
س��ال 2011 ويژگي ه��اي اصل��ي نظام ه��اي ح��ل و فص��ل 
)key attributes( مال��ي موث��ر موسس��ات مال��ي را ب��ا عن��وان 

   )the key attributes of effective resolution regimes for financial instittutions(
مشتمل بر 12 سرفصل تهيه و براي اعضاي گروه بيست الزام آور 
كرد. عاوه بر اين در س��ال 2014 هيات ثبات مالي به منظور 
تكميل پيوست هاي س��ند مزبور، رهنمودهايي را درخصوص 
اش��تراك گذاري اطاعات مربوط به حل و فصل مالي و اجزاي 

بازار ارائه كرد.

سند نظام هاي حل و فصل مالي بانك ها ابالغ شد

كمتر از ۲۲ تا كمتر از ۴۴ تا كمتر از ۸۸ و بيشترنسبت كفايت سرمايه )درصد(

۲0۵0۸0۱00وزن متناظر با نسبت كفايت سرمايه )درصد(

احداث نيروگاه خورشيدي 
 سيستان و بلوچستان

با عامليت بانك صنعت 
 نخستين نيروگاه خورشيدي استان سيستان و 
بلوچستان كه با ظرفيت 10مگاوات و سرمايه گذاري 
11ميليون يورو با تامين مالي بانك صنعت و معدن 
از محل صندوق توسعه ملي به اجرا درآمده است به 

بهره برداري مي رسد. 
به  گ��زارش پايگاه اطاع رس��اني بانك صنعت و 
معدن، اين نيروگاه كه در يكي از نقاط محروم كشور 
ايجاد ش��ده است در طول دوره 6 ماهه احداث براي 
200نفر نيروي كار بومي اشتغال ايجاد كرده كه اين 
اش��تغال همراه با آموزش نيرو هاي داخلي توس��ط 

پيمانكاران آلماني بوده است. 
اي��ن نيروگاه در زاهدان احداث ش��ده و س��االنه 
ضمن توليد 17ميليون كيلووات ساعت برق و تزريق 
آن به شبكه سراسري از انتش��ار حدود 14هزار تن 
دي اكسيد كربن جلوگيري كرده و باعث صرفه جويي 
در مصرف گاز طبيعي به ميزان 6 ميليون مترمكعب و 
صرفه جويي در مصرف آب به ميزان 4370مترمكعب 

در سال خواهد شد. 

 تفاهمنامه بانك ملت
با سازمان تبليغات اسالمي

بانك ملت و س��ازمان تبليغات اس��امي با هدف 
افزايش سطح تعامات في ما بين تفاهمنامه همكاري 

امضا كردند. 
به گزارش روابط عمومي بانك ملت براساس اين 
تفاهمنامه كه اعتبار آن 3سال تعيين شده است، اين 
بان��ك انواع خدمات خرد و خدم��ات ويژه بانكداري 
الكترونيك، اعتباري و بيمه يي را به سازمان تبليغات 

اسامي ارائه خواهد كرد. 
براساس اين گزارش، موضوع تفاهمنامه يادشده 
كه به امضاي دكتر محمد بيگدلي، مديرعامل بانك 
ملت و حجت االسام والمس��لمين دكتر سيدمهدي 
خاموش��ي، رييس سازمان تبليغات اسامي رسيده، 
ارتقاي س��طح همكاري هاي متقابل از طريق تمركز 
حساب هاي س��ازمان و گسترش بسترهاي مناسب 
براي ارائه خدمات و تس��هيات بانكي، تعيين شده 

است. 
دكتر محمد بيگدل��ي، مديرعامل بانك ملت در 
اين جلس��ه با اظهار خرسندي از تعامل اين بانك و 
سازمان تبليغات، آمادگي اين بانك را براي حمايت از 

طرح ها و پروژه هاي اين سازمان اعام كرد. 
مديرعامل بانك ملت از سازمان تبليغات اسامي 
به عنوان يكي از مشتريان خوب و خوش حساب اين 
بانك ياد كرد كه هميشه و به موقع به تعهدات مالي 

خود عمل كرده است. 
وي با اشاره به تاش هاي بانك ملت براي حمايت 
از تولي��د داخل��ي گف��ت: محصوالت خاص��ي را در 
بان��ك براي حمايت از توليد كاالهاي ايراني طراحي 
كرده ايم كه در قالب آن كارت هايي صرفا ويژه خريد 

كاالهاي ايراني صادر خواهد شد. 
دكتر بيگدلي همچنين از آمادگي بانك ملت براي 
حمايت مالي از تجاري س��ازي طرح هاي دانشگاهي 
خبر داد. دكتر خاموش��ي، رييس س��ازمان تبليغات 
اسامي نيز با قدرداني از تاش كاركنان بانك ملت 
به ويژه كاركنان مستقر در باجه اين بانك در سازمان 
افزود: خوشبختانه اين بانك در بسياري از زمينه ها به 
ويژه بانكداري الكترونيك پيشتاز است و اين موضوع 
زمين��ه خوبي را ب��راي افزاي��ش همكاري ها فراهم 
مي آورد. وي با ارائه پيش��نهاداتي در زمينه همكاري 
مش��ترك بانك ملت و س��ازمان تبليغات اس��امي 
خواس��تار توجه هر چه بيش��تر بانك ها به ايده هاي 

نوآورانه نخبگان دانش آموزي و دانشگاهي شد. 
در اين جلس��ه نصري معاون مديرعامل، خادمي 
مدير امور ناحيه 1، نصر اصفهاني مدير امور بانكداري 
ش��ركتي، صابريان مديركل روابط عمومي، جنگجو 
مديركل بانكداري ش��ركتي و ش��جاع مدير ش��عب 

منطقه 4 تهران مديرعامل را همراهي كردند. 

تدوين سياست هاي ارزي 
مبتني بر فعاليت هاي تجاري

گروه بانك و بيمه  تعدادي از صادر كنندگان و 
اعضاي اتاق هاي بازرگاني عصر نهم ارديبهش��ت ماه 
1397 ب��راي بحث و بررس��ي درخصوص تحوالت 
اخير حوزه ارز و رويكردهاي جديدي كه براس��اس 
مصوبه هيات وزيران از س��وي بان��ك مركزي اتخاذ 
شده است به ساختمان ميرداماد رفتند تا در جلسه 
هم انديشي اي كه به همين منظور برگزار شده بود، 

شركت كنند.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي بانك مرك��زي، در 
اين جلس��ه ك��ه با حض��ور احمد عراقچ��ي معاون 
ارزي و مدي��ران بخ��ش ارزي بان��ك مركزي برگزار 
ش��د، سياس��ت ها و مقررات ارزي جديد اين بانك و 
دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره تبيين شدند و 

درخصوص آنها بحث و تبادل نظر به عمل آمد. 
مع��اون ارزي بان��ك مرك��زي در اي��ن جلس��ه 
اظهار داش��ت: سياس��ت هاي ارزي جدي��د با هدف 
انتظام بخش��ي به ب��ازار ارز و ايجاد انضب��اط در اين 
ب��ازار اتخ��اذ و در مقررات تدوين��ي و اباغي تاش 
شده اس��ت هيچ گونه محدوديتي براي فعاليت هاي 
اقتصادي و تجاري صادركنندگان ايجاد نشود؛ از اين 
رو بان��ك مركزي خود را ملزم به تعامل و هماهنگي 
ب��ا فعاالن تجاري و توجه به دغدغه ها و ديدگاه هاي 

آنها مي داند. 
وي تاكيد كرد: در همين راس��تا پيوس��ته تاش 
مي كني��م مقررات و سياس��ت هاي اباغ��ي در پرتو 
ديدگاه هاي فعاالن تجاري تدوين كنيم و از اين منظر 

صادركنندگان نبايد نگراني داشته باشند. 
صادر كنندگان و اعضاي اتاق ه��اي بازرگاني نيز 
پ��س از دريافت توضيح��ات و اطاعات درخصوص 
بخشنامه هاي مختلف به بيان ديدگاه ها و مشكات 
خود پرداختند و ابهامات موجود در مقررات اباغي 

را بيان كردند. 

اخبار
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5 بورس و فرابورس
اعالم نظر جامعه حسابداران 

درباره »هاي وب«
 جامعه حسابداران رسمي نظر خود را درباره 
پرونده شركت داده گس��تر عصرنوين )هاي وب( 
اع��ام ك��رد. بر اين اس��اس ن��ه تنه��ا مواضع 
سازمان بورس درباره عدم رعايت استانداردهاي 
حسابداري در شركت تاييد شد، بلكه حسابرس 
ش��ركت به دليل اي��رادات پرونده حسابرس��ي 
از فهرس��ت حسابرس��ان مورد اعتماد س��ازمان 
بورس حذف ش��د. ب��ه گزارش س��نا، در پنجم 
ارديبهش��ت ماه س��ال جاري اطاعي��ه تازه يي 
در كدال منتش��ر ش��د و طي آن سازمان بورس 
ضمن اعام ارجاع پرونده »هاي وب« به كارگروه 
كنت��رل كيفي��ت جامعه حس��ابداران رس��مي، 
صورت ه��اي مال��ي ش��ركت را داراي اي��رادات 
اساسي دانست و بازگش��ايي نماد را مشروط به 
اصاح صورت هاي مالي »هاي وب« كرد. جامعه 
حسابداران رسمي اعام كرد كه ايرادات سازمان 
بورس به صورت هاي مالي س��ال هاي 94، 95 و 
96 ش��ركت وارد بوده اس��ت. بر اين اساس و به 
اعام اي��ن كارگروه، با توجه ب��ه ميزان ايرادات 
ناش��ي از عدم وجود رسيدگي هاي مناسب، عدم 
تهيه ش��واهد حسابرس��ي و عدم تكميل پرونده 
حسابرس��ي به نحو مناسب، موسسه حسابرسي 
انديش��مند تدبير )حس��ابرس رس��مي شركت  
هاي وب( از فهرس��ت حسابرس��ان مورد اعتماد 
س��ازمان بورس به مدت دو سال اخراج مي شود. 
بنابراين موسس��ه مذكور تا زمان پذيرش مجدد 
)دس��ت كم 2س��ال ديگر( مجاز به پذيرش كار 
جدي��د در ارتب��اط با اش��خاص حقوقي نخواهد 
ب��ود. البته براي اين موسس��ه منعي براي انجام 
تعهدات قبلي وجود نخواهد داش��ت. با توجه به 
اعام جامعه حسابداران رسمي »هاي وب« ملزم 
به اصاح صورت هاي مالي خود است. به عبارت 
دقيق تر بازگشايي نماد  هاي وب منوط به اصاح 
صورت هاي مالي و تهيه صورت هاي جديد است. 

 بررس�ي عملك�رد س�ال 96 »فس�رب«: 
شركت ملي سرب و روي ايران صورت هاي مالي 
12ماهه منتهي به 29 اسفندماه 96 را حسابرسي 
نش��ده و با س��رمايه معادل 322 ميلي��ارد ريال 
منتش��ر كرد. عاوه بر اين ش��ركت در سال مالي 
96 مبل��غ 97ميليارد و 758ميليون ريال س��ود 
خالص كس��ب ك��رد و بر اين اس��اس مبلغ 304 
ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در 
مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي قبل روند رو به 
رش��دي را نشان مي دهد. افزون بر اين »فسرب« 
در س��ال مالي 95 مبلغ 14ريال زيان به ازاي هر 
سهم اختصاص داده بود. همچنين از سود خالص 
دوره نيز زيان انباشته ابتداي سال كسر شد و در 
نهايت مبلغ 38ميلي��ارد و 23ميليون ريال زيان 
انباش��ته پايان دوره در حس��اب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 افزايش 56درصدي سود »فخاس«: شركت 
مجتمع فوالد خراسان صورت هاي مالي 12ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي نشده 
و با س��رمايه معادل 8 هزار ميليارد ريال منتشر 
كرد. افزون بر اين شركت در سال مالي 96 مبلغ 
يك هزار و 625 ميليارد و 675 ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 203ريال 
سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه 
با دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 56 درصد 
افزايش داشت. در سوي ديگر »فخاس« در سال 
مالي 95 مبلغ 130ريال س��ود به ازاي هر سهم 
اختصاص داده بود. بر اساس اين گزارش به سود 
خالص دوره نيز س��ود انباشته ابتداي سال اضافه 
ش��د و در نهايت مبلغ يك ه��زار و 745ميليارد و 
861 ميليون ريال س��ود انباش��ته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاهي بر صورت هاي مالي سيمان فارس: 
شركت س��يمان فارس صورت هاي مالي 12ماهه 
منتهي به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي شده و 
با س��رمايه معادل 233ميليارد ريال منتشر كرد. 
عاوه بر اين ش��ركت در سال مالي 96 مبلغ 85 
ميليارد و 905 ميليون ريال س��ود خالص كسب 
ك��رد و بر اين اس��اس مبلغ 369 ريال س��ود به 
ازاي هر س��هم كنار گذاش��ت كه در مقايس��ه با 
دوره مش��ابه س��ال مالي قبل مع��ادل 7 درصد 
كاهش داش��ت. اين در حالي اس��ت كه »سفار« 
در س��ال مالي 95 مبلغ 395ريال س��ود به ازاي 
هر س��هم اختصاص داده بود. همچنين به س��ود 
خالص دوره نيز س��ود انباشته ابتداي سال اضافه 
شد و در نهايت مبلغ 129ميليارد و 693ميليون 
ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد. 
 افزاي�ش 102درصدي عملك�رد »فرآور«: 
ش��ركت فرآوري مواد معدني اي��ران اطاعات و 
صورت هاي مال��ي مياندوره ي��ي 12ماهه منتهي 
به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با 
س��رمايه معادل 120ميليارد ريال منتش��ر كرد. 
افزون بر اين ش��ركت با انتشار عملكرد 12 ماهه 
س��ال مالي 96 خود اعام كرد، اين ش��ركت در 
دوره 12ماهه ياد شده مبلغ 263ميليارد و 361 
ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ 2ه��زار و 195ريال س��ود به ازاي 
هر س��هم اختصاص داد كه در مقايس��ه با دوره 
مشابه سال مالي قبل معادل 102درصد افزايش 
داشت. همچنين »فرآور« در دوره 12ماهه مشابه 
س��ال مالي قبل مبلغ يك هزار و 88 ريال س��ود 
به ازاي هر س��هم اختصاص داده بود. بر اس��اس 
اين گزارش، با افزوده ش��دن سود خالص به سود 
انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 343 ميليارد 
و 802 ميليون ريال س��ود انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد.

بازار

رويخطشركتها

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

سقوط 500 واحدي بازار
از نظر عملكرد معامالتي بررسي شد

بورس تهران نخستين بورس فدراسيون »فياس«
گروه بورس 

 در جريان معاماتي نخستين روز كاري هفته شاخص كل 
بورس اوراق بهادار تهران با ريزش 511 واحدي همراه ش��د و 
به رقم 93هزار و 100واحدي افت كرد. اين درحالي است كه 
شاخص  كل فرابورس نيز با كاهش 15واحدي رقم 1041واحد 
را به خود اختصاص داد. بر اين اساس برخي از صاحب نظران 
بازار  سرمايه بر اين باورند كه افزايش ريسك سيستماتيك در 
حوزه برجام، اقبال رش��د قيمتي س��كه و معامله دالر در مرز 
6000 تومان در بازار غيررس��مي از اصلي ترين عوامل سقوط 

نماگر هاي بازار سهام محسوب مي شوند. 
بر اين اس��اس در داد و س��تدهاي ديروز، س��رمايه گذاران 
بورس��ي بيش از 770ميليون برگه س��هم، حق تقدم و ساير 
دارايي هاي مالي را دس��ت به دس��ت كردند ك��ه ارزش اين 
مب��ادالت بالغ بر ي��ك ه��زار و 948ميليارد ريال ب��ود و در 
41هزار نوبت معاماتي انجام شد. همچنين در بازار روز شنبه 
گروه هاي فلزات اساسي، كانه فلزي و شيميايي ها با بيشترين 
حجم و ارزش معامات در صدر برترين گروه هاي صنعت قرار 
گرفتند. افزون بر اين صدرنش��يني بازار نيز با بيشترين رشد 
قيمت متعلق به نمادهاي حمل و نقل بين المللي خليج فارس، 
آلومينيوم ايران، شكرشاهرود، نورد آلومينيوم ايران، واسپاري 
ملت، تكنوتار و تامين ماسه ريخته گري بود. در مقابل نمادهاي 

نورد آلومينيوم ايران، قند ش��يرين خراس��ان، ف��رآوري مواد 
معدني ايران، فرآورده هاي نسوزآذر، لوله و ماشين سازي ايران، 
كالسيمين و گروه صنعتي بارز با بيشترين كاهش قيمت در 
انتهاي جدول معامات نشستند. بر اين اساس در بازار ديروز 
نمادهاي صنايع پتروشيمي خليج فارس، ملي مس، پااليش 
نفت اصفهان، پتروش��يمي پرديس، خدم��ات انفورماتيك و 
گسترش نفت وگاز پارسيان با بيشترين تاثير منفي بر شاخص 
باعث شدند اين متغير 511 واحد افت كند و در رقم 93هزار 
و 100 قرار بگيرد.  اين درحالي بود كه نماد پتروشيمي مبين 
روز گذش��ته بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص ثبت كردند. 
به گزارش س��نا، س��رمايه گذاران بورس��ي براي خريد اوراق 
مشاركت ش��هرداري س��بزوار، واحدهاي صندوق امين يكم، 
واحدهاي صندوق پارند پايدار س��پهر، اوراق صكوك سايپا و 
اوراق مشاركت شهرداري شيراز بيشترين تقاضا را ثبت كردند.
در سوي ديگر بازار، گروهي از سرمايه گذاران تاش كردند 
با عرضه هاي س��نگين از اوراق صكوك سايپا، اوراق مشاركت 
شهرداري تهران و سهام كنتورسازي ايران خارج شوند. عاوه 
بر اين در پايان معامات بانك پارسيان با معامله 237ميليون 
س��همي بيشترين حجم معامات و اوراق مشاركت ملي نفت 
ايران با معامله 262ميليارد ريال بيشترين ارزش معامات را 

داشتند. 

گروه بورس  
دبيرخانه فدراس��يون بورس هاي اروپا-آس��يايي )فياس( 
نخستين گزارش كارآمدي كسب و كار بورس هاي عضو را بر 
اساس عملكرد مالي سال 2016 منتشر كرد. بر اساس اعام 
دبيرخانه فدراسيون بورس هاي اروپا-آسيايي، اين فدراسيون 
در ماه فوريه 2018 گزارش��ي را بر اساس عملكرد مالي سال 
2016 بورس هاي عضو براي نخس��تين بار تهيه و منتشر كرد 
كه به بررسي كارآمدي كس��ب و كار هاي بورسي مي پردازد. 
اين مطالعه بخ�شي از تاش فياس براي ارزيابي زيرساخت ها، 
توان�مندي ه��ا و عناصر عملكرد مال��ي اعضاي فياس معرفي 
شده است. بر اين اساس بازار ايران در منطقه فياس با حدود 
400ميليارد دالر توليد ناخالص داخلي بزرگ ترين اقتصاد و از 

حيث جمعيتي پس از مصر داراي دومين جايگاه است.
در زمان بررسي، بورس تهران با 325شركت پذيرش شده 
داراي بيشترين ناشران بورسي در ميان اعضاي فياس معرفي 
شده است. همچنين بورس تهران با حدود 100ميليارد دالر 
ارزش ب��ازار پس از بورس ابوظب��ي )ارزش بازار، 120ميليارد 
دالر( دومين جايگاه را به خود اختصاص مي دهد، نسبت اين 
ش��اخص به توليد ناخالص داخلي در ح��دود 25درصد و در 
رده هاي مياني اعضاي فياس قرار مي گيرد كه نشان از ظرفيت 

بالقوه رشد ارزش بازار سرمايه ايران مي دهد. 

افزون بر اين، بورس تهران از حيث عملكرد معاماتي نيز 
در راس فهرس��ت اعضاي فياس قرار گرفته است و با مجموع 
نزديك ب��ه 20ميليارد يورو ارزش معامات در س��ال 2016 
نخستين بورس فدراسيون اس��ت. نسبت ارزش معامات به 
توليد ناخالص داخلي براي بورس تهران حدود 5 درصد اعام 
شده است و تنها 3 عضو ديگر در اين شاخص باالتر از بورس 
تهران قرار گرفته اند كه عبارتن��د از: بورس امان )8/5درصد( 
بورس آتن )تقريبا 8درصد( و بورس فلس��طين )5/5 درصد( . 
گفتني است، حدود 70درصد از بورس هاي عضو فياس انتفاعي 
هستند و مجموعا حدود 25 ميليون يورو در سال 2016 سود 
خال��ص ايجاد كرده اند. ميزان س��ود حاصل از عملكرد بورس 
تهران در حالي بيش از 10ميليون يورو اعام شده كه متوسط 
س��ود حاصل از بورس هاي انتفاعي طبقه متوسط كمتر از 3 
ميليون يورو اس��ت. در بخش پاياني گزارش اعام شده است 
كه تمام اعضاي فدراسيون به استثناي 6 بورس در سال 2016 
سودده بوده اند و حاشيه سود آنها براي بورس هاي انتفاعي 30 
درصد و براي كل بورس ها 25درصد است. همچنين 40درصد 
از مجم��وع درآمد اعضاي ش��ركت كننده در اي��ن مطالعه از 
معامات بورس ها حاصل ش��ده اس��ت، از اين رو توصيه شده 
اعضا تاش كنند، س��اختار درآمدي متنوع تري را براي خود 

ايجاد كنند. 

معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد

رسالت بورس؛ تامين مالي
اقتصاد مردمي زمينه س��از توسعه توليد ملي 
است و اين اقتصاد با مشاركت ظرفيت هاي مالي 
داخل كشور ش��كل خواهد گرفت. سيدمصطفي 
رض��وي معاون اجرايي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار با بيان مطالب فوق اظهار داش��ت: مردم 
اگ��ر احس��اس كنند ك��ه رجوع ب��ه محصوالت 
توليد ش��ده در داخل مي تواند به نفع آنها باش��د 
و مس��تقيما در س��رمايه گذاري آنه��ا تاثير دارد، 
رويكرد مناسب تري به توليد ملي خواهند داشت 
و زمينه هايي براي توس��عه كيفيت در توليد ملي 
فراهم مي ش��ود. به گزارش س��نا، وي همچنين 
نخستين مس��اله بازار س��رمايه را تامين مالي و 
تامين سرمايه دانست و گفت: توسعه نقش آحاد 
مردم و جمع آوري سرمايه هاي خرد آنها و فراهم 
كردن ش��رايطي كه در اقتصاد مش��اركت داشته 
باش��ند، بسيار مهم است كه بازار سرمايه در اين 
زمينه موف��ق عمل كرده اس��ت. رضوي توضيح 
داد: بهتري��ن وجه اين اس��ت كه اگر مش��اركت 
مردم در بازار س��رمايه بيشتر شود، قطعا نسبت 
به توليد ملي حساسيت پيدا مي كنند. بخشي از 
توليد ملي در داخل كش��ور و بخش��ي ديگر هم 
در ص��ادرات مصرف خواهد ش��د. معاون اجرايي 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ادام��ه داد: البته 
حمايت از توليد مل��ي و محصوالت توليد داخل 
حتما بايد انتخابي باش��د، چراكه ظرفيت كشور 
محدود است و آن قدر نيست كه يكجانبه از همه 
توليدات بخواهيم حمايت كنيم. بر اين اس��اس، 
بايد سياستمداران و سياست گذاران سعي كنند 
ب��ه وجوه��ي از توليد ملي بپردازن��د كه براي ما 
ورود به آن با ارزش افزوده بيشتري همراه است. 
وي با بيان اينكه هيچ كش��وري در ش��رايط 
فعلي نه ظرفيت آن را دارد و نه اقتصادي اس��ت 
كه خودش ب��ه همه نيازهاي خ��ودش بپردازد، 
گفت: امروزه تقريبا هيچ كش��وري در دنيا حتي 
كش��ورهايي كه از نظر اقتصادي، كاما پيشرفته 
تلقي مي ش��وند، توجه خود را به توس��عه بدون 
تبعيض همه محصوالت و كاالهاي موردنياز خود 
معط��وف نمي كنند. به گفته رض��وي، هم اكنون 
بس��ياري از محصوالتي كه در دنيا توليد مي شود 

و توليد آن پيچيدگي ه��اي زيادي دارد، معموال 
يك توليد بين المللي اس��ت. بر اين اس��اس، بايد 
ب��ه نحوي در ارتقاي توليد ملي مش��اركت كنيم 
ك��ه بتواني��م در زنجيره تولي��د بين المللي نقش 
خود را ايفا كنيم و س��اده به موضوع نگاه نكنيم. 
وي افزود: اين س��اده نگري اس��ت كه فكر كنيم 
مي توانيم تمام ظرفيت هاي كشور را براي تامين 
تم��ام مايحتاج خود بس��يج كنيم، چراكه ممكن 
اس��ت در بعضي از اين نيازها اصا مزيت رقابتي 
نداش��ته باشيم و ش��رايط اقتضا نكند كه در آن 
حوزه ه��ا س��رمايه گذاري كنيم. مع��اون اجرايي 
سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: قطعا در 
اين مسير بايد اولويت قايل شويم و حمايت هاي 
ما از توليد مل��ي انتخابي و مبتني بر حوزه هايي 

باشد كه در آن مزيت رقابتي داريم. 

 فرصت بيشتر از تهديد
در سويي ديگر، مهدي طحاني كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به تحوالت اخير تغييرات نرخ ارز، 
مسائل كان اقتصادي، قيمت جهاني كاموديتي ها 
و رويداد ه��اي بين المللي سياس��ي را از مهم ترين 
عوامل موثر بر بازار س��رمايه در فصل بهار عنوان 
ك��رد و گفت: طي دو يا س��ه ماهه اخير، عملكرد 

بازار سرمايه ناشي از اين عوامل بود. 
وي عنوان كرد: تغييرات قيمت ارز و تك نرخي 
ش��دن آن مهم ترين و تاثيرگذارتري��ن عوامل بر 
بازار س��رمايه هستند و به اين شرط كه دولت هم 
درخصوص تعيين نرخ ارز سياست گذاري منطقي 
داش��ته باش��د، اتفاق خوبي براي بازار سرمايه به 
وقوع مي پيوندد. اين كارش��ناس بازار س��رمايه با 
بيان اينكه مش��ابه چنين اتفاقاتي در س��ال هاي 

90 و 91 نيز روي داد، گفت: البته در آن س��ال ها 
با بي انضباطي و سياس��ت هاي غيرمنطقي روبه رو 
بوديم و چون اكنون تجربه س��ال هاي گذش��ته را 
داريم قاعدتا بايد شاهد برنامه ريزي هاي متفاوتي 
باش��يم. وي با تاكيد بر اينكه ارز تك نرخي سبب 
ثبات در اقتصاد خواهد شد، گفت: اين اقدام باعث 
مي شود تصميم گيران اقتصادي بتوانند برنامه هاي 
خود را به درستي تجزيه و تحليل كنند و همچنين 
س��رمايه گذاران داخلي و خارجي با خيال راحت 
برنامه ري��زي خواهند كرد. مه��دي طحاني ادامه 
داد: اگ��ر نرخ ارز دوگانه نباش��د به اقتصاد كمك 
مي كند. وجود نرخ هاي متفاوت هم كار تحليلگران 
بازار س��رمايه را س��خت مي كند و هم باعث فساد 
 مي شود. همچنين تك نرخي بودن ارز تورم حداقل 
4 تا 5درصدي به همراه خواهد داش��ت. وي ادامه 

داد: هر چند برخي شركت ها از اين قيمت گذاري 
متاث��ر مي ش��وند، ام��ا افزاي��ش ن��رخ دالر براي 
شركت هاي صادرات محور كه بيشترين حجم بازار 
را ب��ه خود اختصاص داده ان��د تاثير مثبت دارد و 
ساير س��هم هاي بازار سرمايه نيز در طوالني مدت 
زيان نمي كنن��د. براي آنها هم فرصت ها همچنان 
باقي اس��ت و با چند درصد باال و پايين سهم آنها 

نيز متعادل مي شود. 

 تنوع در پرتفوي
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اف��زود: اكنون 
نمي توانيم سياس��ت بين المل��ل را تحليل كنيم و 
سرانجام س��ناريوهاي برجام در ارديبهشت ماه را 
نمي دانيم! در چنين شرايطي نيز اگر فرض كنيم 
كه نرخ كاالها در بورس هاي جهاني در كانال فعلي 
باشد، نرخ سود سپرده بانكي افزايش نداشته باشد 
و حتي با كاهش همراه شود به مراتب فرصت هاي 
بازار سرمايه بيشتر از تهديدهاي آن است. مهدي 
طحان��ي افزود: بنابراين كس��اني ك��ه در اين فضا 
س��رمايه گذاري مي كنن��د حتما منتف��ع خواهند 
ش��د. اين اتفاقات را دقيقا در س��ال 90 داشتيم. 
خيلي ها از بازار سرمايه خارج شدند ولي خيلي ها 
ه��م خريد كردند و بعدها متوجه ش��ديم كه اين 
ع��ده از اين تصميم خود س��ود خوبي بردند. اين 
كارشناس بازار س��رمايه به سرمايه گذاران توصيه 
كرد: در ش��رايطي كه تكانه ه��اي اقتصادي وجود 
دارد و بازار ه��ا با نوس��انات ن��رخ ارز و تصميمات 
سياس��ي مواجه هس��تند از اعتبار كمتر استفاده 
كنند. بهتر است در چنين شرايطي سرمايه گذاران 
پرتفوي خود را متنوع كنند. منابع خود را در يك 
صنعت يا ش��ركت تجميع نكنند، زيرا اقتصاد در 
ح��ال چرخيدن اس��ت و چرخش آن هم س��ريع 
خواهد بود بنابراين بهتر اس��ت كه پرتفوي متنوع 
انتخاب ش��ود. وي افزود: در شرايط فعلي سهامي 
ارزشمند است كه بيشترين افت را دارد يا باتوجه 
به مجمع مي تواند سود مناسبي به سرمايه گذاران 
پرداخت كند. در مورد سهام بزرگ و تحليلي بازار 
جاي نگراني وجود ندارد. بازار سرمايه خود را با هر 

شرايطي منطبق مي كند. 

پيشنهاد حذف پيمان سپاري ارزي بورسي ها

پتانسيل بورس  كاال در برند سازي محصوالت در جهان

با شرايط فعلي ارز و سياس��ت هاي تازه بهتر است شركت هاي 
صادراتي بورس��ي الزامي براي پيمان س��پاري ارزي نداشته باشند. 
به گ��زارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهيمي رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس با اشاره به مطالب فوق درباره وضعيت بازار سهام 
در شرايط فعلي گفت: چند نكته در خصوص وضعيت بازار سرمايه 
تاثيرگذار بوده كه مي توان به سياس��ت هاي ارزي دولت اشاره كرد. 
رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس ادامه داد: انتظار اين اس��ت 
در زمان تغيي��رات نرخ ارز، درآمد ش��ركت هاي داراي محصوالت 

صادراتي مانند ش��ركت هاي پتروشيمي و پااليش��گاه ها با تعديل 
مثبت روبه رو ش��وند. وي افزود: در سياست هاي ارزي كه دولت در 
پيش گرفته تفاوت فاحشي بين نرخ تعيين شده توسط دولت براي 
تسويه فروش هاي صادراتي با نرخ ارزر بازاري كه شكل گرفته وجود 
دارد و به همين دليل بخش��ي از تاثيرات منفي كه در بازار سرمايه 
وجود دارد ناش��ي از سياس��ت هاي ارزي دولت است. پورابراهيمي 
تصريح ك��رد: در حوزه ش��ركت هاي صادراتي باي��د زمينه فراهم 
شود تا ش��ركت هاي صادراتي بورسي بتوانند، امكان واردات كاال و 

تجهيزات سرمايه گذاري و تهاتر كاال را داشته باشند. وي ادامه داد: 
اصاح سياست هاي ارزي براي تحقق درآمدهاي واقعي شركت هاي 
صادراتي بورسي بر رشد سودآوري و افزايش قيمت سهام موثر است 
و اين موضوع به تقويت بورس منتهي مي شود. وي افزود: عرضه هاي 
بورس در شركت هايي كه نرخ تثبيت ارز براي آنها اعمال مي شود به 
رانت در اقتصاد منتهي مي شود به همين دليل بايد به شركت هاي 
صادراتي بورسي اجازه داد كه با نظارت دولت در خصوص ارز خود 
تصميم گيري كنند و امكان واردات كاال و تجهيزات سرمايه گذاري 
و تهاتر كاال را داش��ته باش��ند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
ادامه داد: پيشنهاد مي شود، شركت هاي صادراتي بورسي الزامي به 

پيمان سپاري ارزي نداشته باشند. 

زعفران، پس��ته و خرماي اي��ران قابليت تبديل 
شدن به مرجع قيمتي و برند اصلي در سطح جهان 
را دارن��د كه در اين زمينه نياز به يك بازار كش��ف 
روزانه قيمت و تضمين كيفيت احس��اس مي شود 
كه بورس كاال بهترين مكان براي تحقق اين موارد 
اس��ت. به گزارش ايانا، عضو كميس��يون اقتصادي 
مجل��س بر ل��زوم تقوي��ت ب��ورس كاال در اقتصاد 
تاكيد كرد و گفت: هم اكنون 15 سال از راه اندازي 
نخستين بورس كااليي در كشورمان يعني بورس 
فلزات )سال 82( مي گذرد و بايد توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان��ي كه هنوز از معامات بورس كاال 
بهره نبرده اند را با مزيت هاي اين بستر آشنا كنيم تا 
همه به اين باور برسند كه حضور در بازاري شفاف 
ع��اوه بر همه مزيت هايي كه براي اقتصاد كش��ور 

دارد به نفع خود توليدكننده و مصرف كننده است. 
احمد اناركي محمدي افزود: بورس كاال در سال هاي 
گذشته شفاف س��ازي در معامات و قيمت ها را به 
ارمغ��ان آورده و به تدريج باي��د زمينه يي را فراهم 
كني��م ت��ا همه فع��االن اقتصادي نفع خ��ود را به 
حضور در اين بازار ش��فاف بدانند. اناركي محمدي 
اظهار داش��ت: بورس كاال يك ابزار كارآمد اس��ت 
كه به بازارهاي ما در راستاي به روز شدن همگام با 
استانداردهاي روز كمك مي كند. همچنين تقويت 
هر چه بيشتر بورس كاال به سود خود دولت نيز در 
صرفه جويي هزينه ها و تنظيم بازارهاست كه از اين 
رو دولت نيز نگاه ويژه يي به اين بازار دارد. به گفته 
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، شفاف سازي 
خريد و فروش ها، ميزان عرضه و تقاضا و پيش بيني 

امكان ايجاد الته��اب در بازارها، انعقاد قراردادهاي 
بلندمدت و وج��ود ابزارهاي مال��ي از ويژگي هاي 
بورس كاالس��ت كه صنايع مختل��ف مي توانند از 
آنها بهره مند ش��وند. اين نماينده مجلس با تاكيد 
بر ضرورت حماي��ت دولت و مجلس از بورس كاال 
گفت: با حمايت از بورس كاال به سمت شفاف سازي 
آمار و اطاعات قدم برمي داريم و مي توانيم جايگاه 
محصوالت داراي مزيت توليد باال در كشورمان را در 
دنيا ارتقا بخشيم. عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
به كمبود توليد در برخي كاالها اشاره كرد و گفت: 
در ميزان توليد و عرضه برخي محصوالت در كشور 
كمبود داريم و دولت بايد تدبير مناسبي براي تامين 
نياز صنايع پايين دست داش��ته باشد در اين مورد 
بعضا نبود عرضه هاي كافي به بورس كاال نس��بت 
داده مي شود در شرايطي كه بورس كاال يك بستر 
است و نشان دادن شفاف ميزان عرضه و تقاضا در 
سراسر كشور نيز از مزاياي بورس به شمار مي رود. 

 آغاز معامالت بزرگ 
در س��وي ديگر علي اوسط هاشمي معاون وزير 
جهاد كشاورزي افزايش قيمت پايه زعفران و واقعي 
ش��دن آن به نفع كش��اورزان در داخ��ل به كمك 
عرض��ه در بورس كاال را از دس��تاوردهاي ورود اين 
محصول به اين بازار اعام كرد. به گزارش كاال خبر، 
وي درباره آخرين وضعيت عرضه زعفران در بورس 
كاال اظهار كرد: عرضه زعفران ايراني در بورس كاال 
نگاه��ي نو به بازار اين محصول در جهت حمايت از 
توليدكنندگان است. وي افزايش قيمت پايه زعفران 
در داخل به نفع كش��اورزان، تثبيت و جلوگيري از 
كاهش نرخ محصول در بازار را از دستاوردهاي ورود 
به ب��ازار بورس كاال اعام كرد. هاش��مي ادامه داد: 
ام��روز تمام توليدكنندگان مي دانند كه قيمت پايه 
زعفران كه دولت براي ب��ازار داخل در نظر گرفته، 
در آينده مي تواند زمينه س��از تعيين قيمت جهاني 
زعفران باش��د. معاون وزير جهاد كشاورزي از آغاز 

معام��ات ب��زرگ در بورس كاال خب��ر داد و افزود: 
محقق ش��دن قيمت پايه اولي��ه و ورود به بورس، 
اش��تياق اف��راد صادركننده براي معامل��ه با تعاون 
روس��تايي را به همراه داش��ت كه بر اساس شرايط 
اعام ش��ده صادرات زعفران در ب��ورس، معامات 
بزرگ براي قرار گرفتن در رينگ صادراتي آغاز شده 
است. به گفته وي سازمان تعاون روستايي زعفران 
توليدي كشاورزان را براي صادرات خريداري كرده 
است، چراكه به ميزان كافي زعفران براي عرضه در 
بازارهاي داخل وجود دارد. مديرعامل سازمان تعاون 
روس��تايي با تاكيد بر حمايت از كاالي توليد داخل 
تصريح كرد: با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر 
حمايت از كاالهاي داخل به نظر مي رسد كاالهايي 
همچون زعفران كه برد صادراتي دارد، بيشتر مورد 
توجه مسووالن اقتصادي قرار گيرد تا برخي قوانيني 
كه نياز هس��ت، بازنگري ش��ود و به جايگاه واقعي 

محصوالت در بازارهاي هدف دست يابيم. 

چهره
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 نگراني صادركنندگان
از پيمان سپاري ارزي

ش��اهرخ ظهيري، عضو هيات نماين��دگان اتاق 
اي��ران با بي��ان اينكه اجراي سياس��ت جديد ارزي 
با مش��كالت جدي روبه رو اس��ت، گف��ت: با اجراي 
اين سياس��ت س��طح صادرات پايين خواهد آمد. از 
س��وي ديگر احياي پيمان سپاري  ارزي كه سياست 
شكس��ت خورده يي اس��ت، صادركننده ها را نگران 
كرده است. به گفته ش��اهرخ ظهيري اين سياست 
ارزي را نبايد به معناي يكسان س��ازي نرخ ارز تلقي 
كرد و بهتر اس��ت گفته ش��ود، نرخ ارز مبادله يي از 
۳۷۸۳توم��ان با ۱۱درصد رش��د ب��ه ۴۲۰۰تومان 
رسيده زيرا تك نرخي شدن ارز شدني نيست و فقط 
يك آرزو است كه دولت تالش مي كند براي آرامش 
جو رواني جامعه انجام دهند اما درصد موفقيت آن 
كم است. ش��ايد اين تدبير بخشي از رانت ناشي از 
توزيع يا تزريق درآم��د ارزي براي نيازهاي تجاري 
و خدماتي را از بين برده باش��د درحالي كه هميشه 
ش��ائبه رانت ارزي در اقتصاد ايران وجود دارد. عضو 
هيات نماين��دگان اتاق ايران در بخ��ش ديگري از 
سخنان خود گفت: در همه اين سال ها اقتصاد ايران 
بيش از همه اين سياس��ت ها به گفتمان ارزي نياز 
دارد نه يك سياس��ت دس��توري ولي دولت ها بارها 
با سياس��ت دستوري و خطاهاي گذش��ته را تكرار 
مي كنند.  او همچنين درباره وضعيت صنعت غذايي 
و ص��ادرات صنايع غذايي در دوره جديد سياس��ت 
ارزي مي گوي��د: قانوني ك��ه دولت اخيرا وضع كرده 
به صورت پيمان س��پاري ارزي با صادركننده ها كار 
مي كند؛ يعني باي��د درآمد ارزي حاصل از صادرات 
ب��ه خزانه باز گردد و صادر كنن��ده فقط مي تواند 5 
درص��د از آن را ب��راي هزينه كاري خود اس��تفاده 
كند. بنابراين تصميم جديد دولت احياي سياس��ت 
پيمان سپاري ارزي است؛ نه اقتصاددانان داخلي اين 
سياست را تاييد مي كنند و نه تجربه دولت هاي قبل 

مويد صحيح بودن اين سياست است. 

ضرورت تدوين استراتژي هاي 
جديد تجاري با عراق 

كيوان كاش��في، عضو هيات رييس��ه اتاق ايران 
و ريي��س ات��اق كرمانش��اه در كنفرانس توس��عه 
رواب��ط اقتصادي ايران و اقليم كردس��تان عراق در 
ش��هر اربيل به س��خنراني پرداخ��ت و بر ضرورت 
پيگيري توافقات اقتص��ادي دو منطقه تاكيد كرد. 
او گفت: به نظر مي رس��د ش��رايط فعلي در منطقه 
به خصوص پس از پاكس��ازي عراق از ش��ر داعش 
افق هاي جديدي در اقتصاد اين كش��ور بسيار مهم 
در منطقه ايجاد كرده اس��ت. عضو هيات رييس��ه 
ات��اق ايران معتقد اس��ت كه تدوين اي��ن افق ها و 
اس��تراتژي هاي جدي��د از مهم ترين اه��داف ما در 
اين اجالس اس��ت. بناب��ه اظهارات كاش��في، گام 
برداش��تن به س��وي تجارت اس��تاندارد و اصولي، 
انجام س��رمايه گذاري هاي مش��ترك در حوزه هاي 
متنوع مانند نفت و پتروشيمي؛ كشاورزي و صنايع 
غذايي؛ گردش��گري و توريس��م س��المت مي تواند 
ضمن مستحكم كردن پايه هاي دوستي بين مردم 
و فعاالن اقتصادي موجبات ايجاد اش��تغال و ثروت 
و رفاه مردم اين منطقه باش��د. او افزود: بدون شك 
رسيدن به اين اهداف نيازمند ايجاد زيرساخت هاي 
الزم در حوزه هاي مختل��ف بانكي و مالي، حمل و 
نقل، اس��تاندارد و تبادل دانش فني خواهد داشت. 
اميد داريم در اين نشس��ت شاهد پيشرفت هايي در 
اين امور باشيم. عضو هيات رييسه اتاق ايران گفت: 
اتاق هاي بازرگاني ايران خواهان ايجاد تس��هيالت 
الزم براي توس��عه همكاري ه��اي اقتصادي بخش  

خصوصي دو كشور هستند.  

 قيمت مرغ به مرز
۸ هزار تومان رسيد

تسنيم براساس اعالم اتحاديه صنف پرنده و ماهي 
فروش��ان قيمت هر كيلوگرم مرغ در خرده فروش��ي 
به مرز ۸ هزار تومان رس��يد و ۷ه��زار و ۹5۰تومان 
قيمت گذاري شد. همچنين قيمت مرغ در كشتارگاه 
۷۱۰۰تومان و پخش عمده ۷۲5۰تومان اعالم شده 
است. از سوي ديگر در اطالعيه اين اتحاديه به اعضا 
خود آمده كه قيمت هاي اعالمي فوق نرخ استعالمي 
بوده و فروشندگان مي توانند با توجه به فاكتور خريد 
رس��مي و با احتساب ۱۰درصد سود اقدام به فروش 

نمايند. 

برگزاري رويداد تجاري 
فناوري هاي پيشرفته 

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
با همكاري اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا و كميته هاي 
مشورتي رياست اتاق ايران، نخستين رويداد تجاري 
فناوري هاي پيشرفته ايران را سه شنبه پنجم تير ماه 
برگ��زار مي كند. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، 
اين رويداد تجاري كه در محل اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران برگزار مي شود به دنبال 
فراهم كردن بستر تعامل پويا ميان سرمايه گذاران، 
فن آوران و تجاري س��ازي هس��ته ها و شركت هاي 
ف��ن آور در راس��تاي تحق��ق اقتص��اد مقاومت��ي 
دانش بنيان و حمايت از توليد داخلي در كشور است 
همچنين در اين رويداد تجاري فن آوران، محصوالت 
خود را در حوزه هاي نساجي، شيميايي، بسته بندي، 
پالستيكي و الس��تيك، ماش��ين آالت و تجهيزات 
وابس��ته، خودروس��ازي، تكنولوژي هاي پيش��رفته، 
پتروش��يمي، پوش��ش و رنگ، مصالح ساختماني و 
انرژي و صنايع وابسته در حضور سرمايه گذاران كه 
شامل ش��ركت هاي تامين سرمايه، صاحبان صنايع 
فع��ال در بخش خصوصي، صاحبان تجارت در اتاق 
ايران، اتاق هاي مش��ترك و استان ها و نيز تشكل ها 
هس��تند، ارائه خواهند كرد. از ديگر سو همزمان با 
نخستين دوره برگزاري اين رويداد تجاري، نمايشگاه 

جانبي نيز برگزار خواهد شد. 

اخبار

»تعادل« افزايش 10 درصدي قيمت لبنيات را بررسي مي كند

افزايش هزينه توليد از كدام جيب؟

 افزايش خودسرانه قيمت لبنيات
شركت هاي لبني كه از سال گذشته و همزمان 
با باالرفتن هزينه هاي توليد خود سخت به دنبال 
افزاي��ش قيم��ت بودند، درخواس��ت خ��ود را به 
سازمان حمايت ارجاع دادند. مقرر شده بود اين 
سازمان پس از بررسي دفاتر اين شركت ها درباره 
افزايش قيمت ها يا ثابت ماندن آنها تصميم گيري 
كرده و درباره آن اطالع رساني كند. اما با گذشت 
چند ماه از درخواست شركت هاي لبني مبني بر 
افزايش قيمت، خبري از س��ازمان حمايت نشد و 
كار به جايي رس��يد كه اين ش��ركت ها معترض 
ش��ده و خودس��رانه نس��بت به افزايش قيمت ها 
اق��دام كردند و قيمت محص��والت لبني افزايش 

يافت. 
 اين اقدام شركت هاي لبني با واكنش سازمان 
حمايت مواجه ش��د و اين س��ازمان اعالم كرد با 
توجه به اينكه بر اساس مفاد مصوبه هجدهمين 
جلس��ه  س��تاد هدفمندس��ازي يارانه ها در تاريخ 
۱۳۹۴/۴/۶ محص��والت لبني پرمصرف ش��امل 
شير، ماست و پنير مشمول كاال هاي اولويت اول 
هس��تند و هر گونه افزاي��ش قيمتي صرفا بعد از 
تصويب و ابالغ كارگروه تنظيم بازار قابليت اجرا 

دارد. 

 منتظر سازمان حمايت نمي مانيم
ب��ه اعتق��اد نماين��دگان بخ��ش خصوصي، 
جلوگي��ري از افزاي��ش قيمت ه��ا در حالي كه 
هزينه ه��اي توليدكنن��دگان ب��اال رفته اس��ت، 
سياستي است كه باعث مي شود توليدكنندگان 
هزينه ه��ا را از جي��ب خ��ود پرداخ��ت كنند و 
در نهاي��ت به ض��رر آنها تمام مي ش��ود. در اين 

خص��وص عل��ي فاضلي ريي��س ات��اق اصناف 
اي��ران در واكنش به افزاي��ش قيمت لبنيات به 
»تعادل« مي گويد: اصناف بايد در اين ش��رايط 
چ��ه كار كنند؟ در ي��ك دوره زماني كوتاه 5۰۰ 
تومان بر نرخ ارز در كش��ور اضافه ش��ده است و 
نمي توان انتظار نداش��ت كه اين امر به افزايش 
نرخ دس��تمزد و خدم��ات و كااله��اي وارداتي 
تسري نيابد. بنابراين توليد كنندگان نيز ناچارند 

قيمت هاي خود را افزايش دهند. 
فاضل��ي در واكنش به اينك��ه چگونه اصناف 
بدون موافقت سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان اقدام ب��ه افزايش قيمت نرخ 
خدم��ات و كاالهاي خ��ود كرده اند نيز اين طور 
توضيح مي دهد: ممكن اس��ت، سازمان حمايت 
نخواه��د يا نتواند ت��ا پايان س��ال در اين مورد 
اظهارنظري بكند، اما سوال اينجاست كه در اين 
شرايط توليدكننده بايد چه كار كند؟ اصناف و 
توليدكنندگان براي افزايش قيمت ها نمي توانند 
منتظر س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 

توليد كنندگان بمانند. 
 رييس اتاق اصناف ايران در بخش ديگري از 
سخنان خود اظهار كرد: در شرايط فعلي قيمت 
لبني��ات مانند قيمت مرغ ش��ده اس��ت. دولت 
مي گوي��د كه قيم��ت مرغ ب��راي مصرف كننده 
نبايد از يك نرخ مش��خص باالت��ر برود. اين در 
حالي اس��ت كه اگر دولت مي خواهد قيمت ها را 
در همين س��طح حفظ كند، باي��د يارانه آن را 
نيز بپردازد. ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات همه 
كاالها اختصاص نمي يابد و مش��خص نيست كه 
باالخ��ره ارز مورد نياز اين كاالها با چه قيمت و 

حتي از چه محلي بايد تامين شود. 

 جلوگيري از افزايش قيمت به ضرر توليد
از ديگر سو به اعتقاد برخي فعاالن اين حوزه، 
سياس��ت هاي تنظيم بازار كند و يك طرفه پيش 
مي رود و اين شرايط باعث آسيب به بخش توليد 
مي ش��ود. به گفته رييس اتحاديه فروش��ندگان 
لبنيات، مجوز افزايش قيمت ها از س��وي سازمان 
حماي��ت مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان به 
قدري زمانبر اس��ت كه از ض��رر توليدكنندگان 
جلوگيري نمي كند. عل��ي رجبي رييس اتحاديه 
فروش��ندگان لبنيات تهران در خصوص افزايش 
قيم��ت لبنيات به »تع��ادل« مي گويد: باال رفتن 
مي��زان دس��تمزد، افزايش ن��رخ دالر و افزايش 
هزينه ه��اي ج��اري توليدكنندگان باعث ش��ده 
اس��ت ت��ا هزين��ه توليد ب��اال ب��رود و در نهايت 
توليدكننده ها نيز اي��ن افزايش هزينه ها را روي 
برخي از محصوالت نهايي خود اجرا كرده اند. اين 
در حالي اس��ت كه در نهايت به دليل عدم ورود 
دولت در حمايت از توليدكنندگان اين هزينه ها 

از جيب مصرف كننده پرداخت مي شود. 
 رجبي ادامه مي دهد: توليدكنندگان در سال 
گذش��ته نيز خواس��تار افزايش قيمت بودند كه 
مراتب آن نيز به سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان ارجاع داده شده اما اين سازمان 
تا پايان س��ال ۱۳۹۶ ني��ز تصميمي در خصوص 
افزاي��ش قيمت ه��ا اتخ��اذ نكرد. اي��ن در حالي 
ب��ود ك��ه توليدكنن��دگان در هزينه ه��اي توليد 
خودشان هم دچار مشكل بودند. رييس اتحاديه 
فروشندگان لبنيات در بخش ديگري از سخنان 
خود مي گويد: برخي تصميمات مبني بر افزايش 
قيمت ها در س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان زمان بر اس��ت و اين س��ازمان 

مجوز هاي خ��ود را آن  قدر دير صادر مي كند كه 
نمي تواند از ضرر توليدكنندگان جلوگيري كند. 
ورود س��ازمان حمايت به افزايش قيمت اخير در 
لبني��ات براي حمايت از مصرف كننده اس��ت اما 
اين سازمان بايد طرف توليدكننده را نيز در نظر 
بگيرد و طوري اقدام كند كه هيچ يك از طرفين 

متضرر نشوند. 

 سازمان حمايت: گراني لبنيات غيرقانوني 
است

حماي��ت  س��ازمان  ام��ا  ح��ال  اي��ن  ب��ا 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان ب��ا تاكيد بر 
اينك��ه تاكنون مجوزي براي افزايش قيمت براي 
هيچ كااليي صادر نشده، اعالم كرده كه افزايش 
قيمت ها غيررس��مي است و متخلفان به سازمان 
تعزيرات حكومتي و ادارات كل اس��تاني معرفي 
مي ش��وند. در اي��ن خص��وص عليرضا رس��تمي 
مدي��ركل نظ��ارت ب��ر محصوالت كش��اورزي و 
مواد غذايي س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان، افزاي��ش خودس��رانه قيمت 

فرآورده هاي لبني پرمصرف را غيرقانوني دانست 
و گفت: فرآورده هاي لبني پرمصرف جزو كاالهاي 
مشمول اولويت اول كااليي موضوع مصوبه ستاد 
هدفمندسازي يارانه هاست و تغييرات قيمت اين 
اق��الم بايد مطابق فرآيند مص��رح در اين مصوبه 
انجام ش��ود. رستمي در بخش ديگري از سخنان 
خود افزود: س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ها با رصد و پايش مداوم بازار فرآورده هاي 
لبني گ��زارش تخلف واحدهايي را كه بدون طي 
فرآيند مذكور و كس��ب مجوزهاي الزم نسبت به 
افزايش قيم��ت اقدام كرده ان��د در قالب پرونده 
تخلف گرانفروشي به سازمان تعزيرات حكومتي 
و ادارات كل استاني ارسال كرده كه در اين رابطه 
براي تخلفات اخير واحدهاي لبني پرونده جديد 
تشكيل شده است. حال بايد ديد آيا اين افزايش 
قيمت خودسرانه با واكنش وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت همراه خواهد ش��د و قيمت ها مجددا 
كاهش مي يابد يا ش��ركت هاي لبني به خواسته 

خود مي رسند. 

نخس��تين نشس��ت هيات نمايندگان اتاق ها بر اس��اس 
منطقه بندي ۹گانه يي كه با هدف توس��عه منطقه يي كشور 
تدوين ش��ده اس��ت، بين اعضاي اتاق هاي منطقه 5 كشور 
ش��امل اتاق »بوش��هر، كهگيلويه و بويراحمد و فارس« در 
اتاق ش��يراز برگزار ش��د. رييس اتاق ايران در اين نشست 
گفت: بر اس��اس يك مطالعه كارشناسي، اتاق هاي سراسر 
كش��ور به ۹ منطقه تقسيم ش��ده اند كه اين اقدام مي تواند 
ب��ا در كنار هم ق��رار گرفت��ن امكانات و ايج��اد همگرايي 

منطقه يي به بهبود شرايط كشور كمك كند. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، غالمحس��ين شافعي 
تصريح كرد: توس��عه منطقه يي در ايران از گذش��ته دور به 
عنوان يك مش��كل تاريخي مطرح بوده و در بخش صنعت 
به دليل بي توجهي به ظرفيت هاي منطقه يي اين معضل به 
صورت جدي تر مطرح ش��ده اس��ت. بر اين اساس به دنبال 
منطقه بندي كش��ور بر اساس تجارت كش��ورهاي مختلف 
بحث ايجاد صندوق توسعه منطقه يي مورد توجه است و در 
اين زمينه تحقيقات و كار كارشناس��ي دقيق صورت گرفته 

كه به زودي اين طرح را به وزارت كشور ارائه مي دهيم. 
او همچني��ن ب��ا بيان اينك��ه تمركز فعالي��ت در تهران 
يك��ي از دالي��ل عقب ماندگ��ي بخش ها در كش��ور اس��ت، 
افزود: نس��خه حركت و توس��عه هر اس��تان بايد بر اساس 
ظرفيت ها و پتانس��يل هاي آن منطقه تهيه شود. شافعي در 
بخش ديگري از س��خنان خود ب��ا تاكيد بر اين نكته كه در 
برنامه هاي توس��عه يي و بودجه يي كشور نگاه به استانداران، 
هزينه يي است، اظهار كرد: در تدوين برنامه هاي كالن بايد 
توس��عه منطقه يي مدنظر قرار گيرد كه در نهايت به توسعه 

كل كشور منجر شود.
رييس ات��اق ايران اف��زود: در برنامه توس��عه منطقه يي 
مباحثي از جمله س��رمايه گذاري هاي مش��ترك، اولويت ها، 
ظرفيت ها و مكان يابي هاي توس��عه در استان ها مورد توجه 
قرار مي گي��رد. منطقه بن��دي كردن اتاق ها در چند س��ال 
اخير در دس��تور كار اتاق ايران قرار داشته و در نهايت اين 
منطقه بن��دي بر اس��اس يك مطالعه دقي��ق و علمي انجام 
ش��ده است. به گفته او، طرح منطقه بندي مباحثي از جمله 
تش��كيل ش��ركت هاي هلدينگ منطقه ي��ي در بخش هاي 
صادرات��ي، تولي��دي و غي��ره ب��راي انج��ام مگاپروژه هاي 

منطقه يي )پروژه هاي عظيم( مي تواند مدنظر قرار گيرد. 
جم��ال رازقي رييس اتاق ش��يراز نيز در اين نشس��ت با 
اش��اره به تقس��يم بندي اتاق ها به ص��ورت منطقه يي گفت: 

عمده هدف منطقه بندي اتاق ها بهبود فضاي كسب وكار در 
استان ها و كشور است. او در ادامه تصريح كرد: بهبود فضاي 
كس��ب وكار مهم ترين وظيفه اتاق هاست و يكي از مهم ترين 
اهداف منطقه يي كردن اتاق ها، استفاده از تجربيات و تبادل 

اطالعات آنها در راستاي بهبود فضاي كسب وكار است. 
رازقي اضافه كرد: رتبه كسب وكار استان فارس در چند 
س��ال گذش��ته حول ۲۶ بوده، اما در ح��ال حاضر به دليل 
اقدامات انجام ش��ده و تعامل خوب با دستگاه هاي اجرايي، 
اس��تان فارس در بين چهار اس��تان برتر كشور قرار گرفته 
است. او اظهار كرد: يكي از اقدامات اتاق شيراز در راستاي 
بهبود فضاي كس��ب وكار، برگزاري جلسات منظم كارگروه 
حقوقي و قضايي با حضور معاون دادس��تان شيراز در اتاق 
است كه در اين كارگروه مشكالت قضايي تا حصول نتيجه 
پيگيري مي ش��ود. سيد جواد زماني معاون امور استان هاي 
ات��اق ايران نيز در اين نشس��ت گفت: ماهيت اتاق ايران به 
اتاق هاي اس��تاني بس��تگي دارد و تالش م��ا در اتاق ايران 
تمركززداي��ي فعاليت ه��ا در ته��ران، حض��ور رييس اتاق 
ايران در اتاق هاي شهرس��تان ها و مش��اركت اس��تان ها در 
فعاليت هاي اتاق ايران است. زماني همچنين افزود: بر اين 
اساس ۳۴ اتاق در سراسر كشور به ۹ منطقه تقسيم شدند 
كه اتاق هاي بوش��هر، ياس��وج و ش��يراز به دليل اشتراكات 
فرهنگ��ي، اجتماعي و اقتصادي به عنوان منطقه 5 كش��ور 
مش��خص شدند. او همچنين افزود: منطقه يي شدن اتاق ها 
با ه��دف انتقال تجربه، تبادل اطالعات، هم انديش��ي براي 
مس��ائل اقتصادي، ايجاد هماهنگي در اجراي سياست هاي 
عموم��ي دول��ت، ايجاد وح��دت رويه در اج��راي قوانين و 

توسعه مناطق انجام شده است. 

رييس اتاق ايران در نشست هيات نمايندگان اتاق هاي منطقه 5 كشور خبر داد

طرح صندوق توسعه منطقه اي به وزارت كشور مي رود
اين روزها و به دنبال اتفاق��ات اخير بازار ارز، مباحثه 
عمده فعاالن اقتصادي پيرامون تصميم يكسان سازي نرخ 
ارز و مقررات و دستورالعمل هايي است كه بانك مركزي 
پيش پاي بخش كسب و كار كشور قرار داده است، از اين 
رو آنان تالش مي كنند در نشس��ت با دولتمردان، ضمن 
بي��ان نگراني ها و چالش هاي پيش آمده، راهكارهايي نيز 

براي عبور از اين دوره خاص پيشنهاد دهند. 
به گزارش پايگاه خب��ري اتاق تهران در همين زمينه 
نشس��ت مش��تركي ميان س��ه كميس��يون ب��ازار پول و 
سرمايه، تس��هيل تجارت و توس��عه صادرات و صنعت و 
معدن اتاق تهران براي تحليل پيامدهاي سياست جديد 
ارزي دول��ت و بيان ابهامات فعاالن اقتصادي در رابطه با 
آن تش��كيل ش��د و پس از بحث و بررسي فعاالن بخش 
خصوص��ي، راهكارهاي ۱5گانه ب��راي زمان بندي و نحوه 
اجراي سياس��ت هاي ارزي دولت به دس��ت آمد. بر اين 
اساس راهكارهاي پيش��نهادي، سياست گذاري در حوزه 
ارزي كش��ور بايد در قالب راهبردهاي مشخص در زمينه 
حل مش��كالت سياس��ي منطقه يي و تعامل با طرف هاي 

تجاري كشور اتخاذ شود.
همچني��ن سياس��ت هاي مالي و پولي كش��ور بايد به 
ص��ورت منضبط اعمال ش��ود و در عين حال از آس��يب 
به س��اختار فعلي مبادالت ارزي ك��ه از طريق صرافي ها 
ه��م صورت مي گيرد، خودداري ش��ود؛ چراك��ه با توجه 
ب��ه تحريم بخش عمده ي��ي از بانك هاي كش��ور، انتقال 
تمام فعاليت هاي ارزي به ش��بكه بانك��ي در كوتاه مدت 

غيرممكن و آسيب رسان است. 
همچني��ن فعاالن بخ��ش خصوصي اين پيش��نهاد را 
مط��رح كرده اند ك��ه در زمينه موارد مص��رف ارز حاصل 
ص��ادرات، امكان مبادل��ه ارز صادراتي مي��ان واردكننده 
و صادركنن��ده برقرار ش��ود، در غير اي��ن صورت تجارت 
خارجي كشور با آسيب جدي مواجه خواهد شد. فعاالن 
بخش خصوصي در اتاق تهران همچنين تاكيد داش��تند 
كه اگ��ر بانك مرك��زي خواهان اجراي موفق سياس��ت 
جديد ارزي اس��ت، بايد به بانك ها ابالغ ش��ود كه منابع 
ريالي حاصل از واگذاري ارز صادراتي در كوتاه ترين زمان 

ممكن به صادركنندگان پرداخت شود. 
نايب رييس كميس��يون كه در غياب علي س��نگينيان 
رياس��ت اي��ن جلس��ه را برعه��ده داش��ت، با اش��اره به 
دس��تورالعمل بان��ك مرك��زي مبني بر عدم خ��روج ارز 

همراه مس��افر به ميزان ۱۰هزار دالر از كشور گفت: اين 
دس��تورالعمل عمال بازرگانان و تجار كش��ور را با مشكل 
جدي مواج��ه كرده؛ چراكه ارز م��ورد نياز اين بخش به 
دلي��ل مس��افرت هاي كاري و رفت و آمدهاي متعدد براي 
انجام مذاكرات تجاري بيش از رقم مصوب بانك مركزي 
اس��ت. سيدحسين س��ليمي افزود: از روز جمعه گذشته 
هفتم ارديبهش��ت ماه برخي فع��االن اقتصادي كه براي 
خروج از كش��ور به فرودگاه بين المللي امام خميني)ره( 
مراجع��ه كرده بودند، بايد رس��يد خري��د ارز همراه خود 
بيش از ۱۰ ه��زار دالر يا معادل آن را نيز ارائه مي دادند 
كه اين كار با توجه به خريدهاي گذش��ته ارز كه صورت 

گرفته، عمال ناممكن است.
ضمن اينكه پرداخت يك بار ارز مس��افرتي در سال به 
مي��زان ۱۰۰۰يورو براي فعاالن اقتصادي كفاف نمي دهد 
و مشخص نشده است، تجار و بازرگاناني كه مسافرت هاي 
كاري متعدد در طول س��ال دارند بايد از چه شيوه يي ارز 

خود را تامين كنند.
محمدرضا شجاع الديني از ديگر اعضاي اين كميسيون 
و نماين��ده دولت در هيات نماين��دگان اتاق تهران نيز با 
بيان اينكه جز سياس��ت ارزي جدي��دي كه دولت اتخاذ 
ك��رد، تصميم ديگري نمي توانس��ت با توجه به ش��رايط 
كش��ور گرفت، افزود: هم��ه و از جمله بخش خصوصي و 
ات��اق بازرگاني بايد كمك كنند تا هزينه هاي اين تصميم 
تا حد ممكن كاهش يابد. او افزود: ش��رايط كشور عادي 
نيست، اين واقعيت را بايد پذيرفت، بنابراين هر راهكار و 
پيشنهادي از س��وي اتاق بازرگاني بايد بر مبناي شرايط 

موجود اتخاذ شود. 

در دهمين نشست كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران مطرح شد

مشكل تامين ارز فعاالن اقتصادي حل شود

گروه تشكل ها  مجتبي عبدي  
برخي ش�ركت هاي لبن�ي بدون 
س�رو ص�دا و همانند دفع�ات قبل 
با هم�ان تاكتيك قديم�ي و بدون 
قيمت هاي  10درصد  مجوز،  كس�ب 
محصوالت خ�ود را افزايش دادند. 
اي�ن در حال�ي اس�ت كه س�ازمان 
و  مصرف كنن�دگان  حماي�ت 
توليدكنندگان اين افزايش قيمت ها 
را غيررسمي مي داند و متخلفان را 
ب�ه س�ازمان تعزي�رات حكومتي و 
ادارات كل اس�تاني معرفي مي كند. 
ح�ال ب�ه گفت�ه نماين�دگان بخش 
خصوص�ي، افزاي�ش قيمت ه�ا ب�ه 
دليل ب�اال رفتن هزينه ه�اي توليد 
و ب�ا توجه ب�ه افزايش ن�رخ دالر و 
دس�تمزد بوده و جلوگي�ري از باال 
رفت�ن قيمت ه�ا در حالي كه دولت 
از توليدكنن�ده نمي كند  حمايت�ي 

منجر به متضرر شدن آنها مي شود. 
از آن س�و ب�ه گفت�ه ريي�س اتاق 
اصن�اف ايران در ي�ك دوره زماني 
كوت�اه ن�رخ ارز ح�دود 500 تومان 
افزايش داش�ته، از اين رو نمي توان 
انتظار داشت كه اين امر به افزايش 
نرخ دس�تمزد و خدمات و كاالهاي 

وارداتي تسري نيابد.
از ديگر سو به اعتقاد نمايندگان 
رفت�ن  ب�اال  خصوص�ي،  بخ�ش 
هزينه هاي تولي�د منجر به افزايش 
قيمت ه�ا ش�ده، هزينه هاي�ي ك�ه 
از  را  آن  باي�د  توليدكنن�دگان 
جيب خود بپردازن�د. اين در حالي 
اس�ت كه توليد كنن�دگان نيز براي 
جلوگي�ري از ض�رر و زي�ان خ�ود 
ناچار ش�ده اند ب�ا افزاي�ش قيمت 
محصوالت اين هزينه ها را به سمت 

مصرف كننده سوق بدهند. 

توليدكنندگان در سال گذشته نيز خواستار افزايش قيمت بودند كه مراتب آن نيز به 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارجاع داده شده اما اين سازمان تا 
پايان سال 1396 نيز تصميمي در خصوص افزايش قيمت ها اتخاذ نكرد. اين در حالي 

بود كه توليدكنندگان در هزينه هاي توليد خودشان هم دچار مشكل بودند

برخي تصميمات مبني بر افزايش قيمت ها در سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان زمان بر است و اين سازمان مجوز هاي خود را آن  قدر دير صادر 

مي كند كه نمي تواند از ضرر توليدكنندگان جلوگيري كند
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7  جهان

كاهش روابط نظامي هند و روسيه 
به دليل تحريم هاي امريكا 

پناهجويان سوري؛ موضوع  داغ 
انتخابات پارلماني لبنان 

 ساعت 2 كره با هدف
بهبود روابط يكسان شد 

گروه جهان  
تحريم هاي مالي امريكا عليه روسيه سبب كاهش روابط نظامي هند و مسكو 
ش��ده اس��ت چرا كه 2ميليارد دالر بهاي خريد اس��لحه هند از روسيه به دليل 
مخالفت بانك ها براي انتقال آن بلوكه ش��ده اس��ت. به گزارش ايرنا، ماه گذشته 
س��ازمان دارايي هاي خارجي امريكا شركت »روس��وبرون اكسپورت« روسيه را 
تحري��م كرد كه اين امر س��بب مخالفت بانك دولتي هن��د )اس بي اي( با تمام 
پرداخت ها به روس��يه از هفتم آوريل ش��ده است. گفته شده، دو كشور در حال 
بررس��ي يك روش جايگزين براي تامين مالي پروژه هاي مشترك خود از جمله 
خري��د تجهيزات نظامي، فروش قطعات يدك��ي جنگنده ها، زيردريايي ها و غيره 
هس��تند. تحريم هاي امريكا هرگونه رابطه با اش��خاص روس يا ش��ركت خاص 
مرتب��ط يا متعلق به اين كش��ور را ممنوع مي كند. جريم��ه نقض اين تحريم ها، 
مس��دود ش��دن تمام فعاليت هاي امريكا با كش��ور يا ش��ركت موردنظر اس��ت. 
اين ش��رايط بانك هاي هن��دي را مجبور كرده از صدور خط��وط اعتباري براي 
شركت هاي نظامي روس��يه خودداري كنند. يك مقام هندي در اين باره گفته: 
»در كمتر از يك ماه گذش��ته پرداخت هايي ب��ه ارزش 100ميليون دالر بلوكه 
ش��ده و اگر اين مش��كل رفع نش��ود در آينده يي نزديك تجارت نظامي هند و 
روس��يه به ارزش 2ميليارد دالر تحت تاثير قرار خواهد گرفت.« هند و روس��يه 
همكاران راهبردي قديمي يكديگر هستند. دامنه همكاري دفاعي هند و روسيه 
كه شامل مبادالت نظامي سطح باال و رزمايش مشترك بين نيروهاي مسلح دو 

كشور است گسترش يافته است. 

گروه جهان  
انتخاب��ات پارلمان��ي لبن��ان در ش��رايطي آغ��از ش��ده ك��ه به��ره گرفت��ن از 
پناهجوي��ان و آوارگان س��وري در اي��ن رقابت ه��ا به تبليغات پوپوليس��تي برخي 
اح��زاب و گروه ه��ا دام��ن زده اس��ت. ب��ه گ��زارش دويچه ول��ه، پيام��د تبليغات 
انتخابات��ي بر سرنوش��ت پناهجويان و آوارگان س��وري در لبنان ناروش��ن اس��ت. 
 حت��ي گمان م��ي رود كه اح��زاب و گروه هاي سياس��ي مختلف پ��س از انتخابات 
بر س��ر اخراج پناهجويان سوري از اين كش��ور به توافق برسند. انتخابات پارلماني 
لبنان يك شنبه )امروز( آغاز ش��ده است. گفته شده، بسياري از احزاب و گروه هاي 
سياس��ي لبنان خواستار اخراج پناهجويان از خاك لبنان شده اند و برخي گروه هاي 
سياسي حتي مدعي ش��ده اند كه اين پناهجويان تاثيري منفي بر اوضاع اجتماعي 
لبنان مي گذارند.  س��عد حريري نخست وزير لبنان نيز اخيرا گفته سراسر لبنان به 
علت خيل پناهجويان سوري بدل به اردوگاه آوارگان شده است. نخست وزير لبنان 
از جامعه جهاني درخواس��ت كرده براي حل معضل پناهجويان و آوارگان سوري به 
لبنان كمك كنند. حريري از افزايش تنش بين پناهجويان سوري و شهروندان لبنان 
گفته و در اين رابطه به جامعه جهاني هشدار داده است. تاكنون پناهجويان سوري از 
1۳ ناحيه لبنان اخراج شده اند. خطر آوارگي ۴2 هزار پناهجوي ديگر را در اين كشور 
تهديد مي كند. در اين تبليغات از نقش و تاثيرات منفي ناشي از حضور پناهجويان 
س��وري در بازار كار لبنان س��خن مي رود. ادعا ش��ده كه بيكاري شهروندان لبناني 
معلول حضور پناهجويان سوري در اين كشور است. بسياري از سياستمداران لبنان 

بر همين بستر خواستار اخراج پناهجويان سوري از اين كشور شده اند. 

گروه جهان  
كره ش��مالي از ش��نبه وعده يكسان شدن س��اعت 2 كره را عملي كرده و آن را 
گام نخست در راستاي يكي  ش��دن دو رقيب ديرينه خوانده است. كيم جونگ اون، 
رهبر كره ش��مالي در جريان مذاكرات 2۷ آوريل ب��ا مون جائه  اين، رييس جمهوري 
كره جنوبي وعده داده بود تا موقعيت زماني كش��ورش را با اين كشور يكسان سازي 
كند. كره شمالي 2015 محدوده زماني جديدي براي خودش ايجاد كرد كه ۳0دقيقه 

از كره جنوبي و ژاپن عقب تر بود. 
به گزارش آسوش��يتدپرس، ساعت 2 كره در شرايطي يكسان سازي شده كه 
دونال��د ترامپ، رييس جمهوري امريكا اعالم كرده زمان و مكان ديدارش با رهبر 
كره شمالي تعيين شده است. ترامپ همچنين گفته به زودي درباره ۳ امريكايي 
محبوس در كره ش��مالي اخبار خوبي منتشر مي شود. كيم دونگ چول، تاجر ۶0 
س��اله از 2سال پيش در كره شمالي در حبس است. كيم هاك سونگ و توني كيم 
ني��ز كه هر دو براي دانش��گاه علوم و فن��اوري پيونگ يانگ كار مي كردند از يك 
سال پيش در بازداشت هستند. رودي جولياني، وكيل جديد ترامپ پنج شنبه از 
موافق��ت كيم جونگ  اون با آزادي اين ۳ تبعه امريكايي خبر داده بود.  در همين 
حال ش��ي جين  پينگ رييس جمهوري چين و شينزو آبه نخست وزير ژاپن تاكيد 
كرده اند از مذاكرات 2 كره و خلع س��الح هسته يي كره شمالي حمايت مي كنند. 
توكيو معتقد است، كره شمالي 1۷شهروند ژاپني را ربوده است. توكيو همچنين 
پيونگ يانگ را به دست داشتن در ناپديد شدن شماري از اتباع اين كشور متهم 

كرده است. 

 »ديپلماسي خاوياري«
باكو دردسرساز شد

گ�روه جه�ان   »ديپلماس��ي خاوي��ار« ي��ا »ك��ورو 
ديپلماسي« به ادعاهاي علني درباره فساد برخي اعضاي 
مجمع پارلماني ش��وراي اروپا اش��اره دارد كه با دريافت 
رشوه  از مقام هاي جمهوري آذربايجان همچون خاويار، 
ف��رش و اقامت در هتل هاي لوكس، راضي ش��ده اند در 
جهت منافع جمهوري آذربايجان حركت كنند. به  گزارش 
ايرنا، مجمع پارلماني شوراي اروپا هفته گذشته گزارش 
يك گروه تحقيقاتي مس��تقل درباره »فس��اد در داخل 
ش��وراي اروپا با دخالت جمهوري آذربايجان« را بررسي 
كرده است. اين گزارش با اعتراض صمد سيداف نماينده 
جمهوري آذربايجان در اين ش��ورا روبه رو شد، مقام هاي 
ارش��د باكو نيز آن را توطئه يي عليه كشورش��ان قلمداد 
كرده ان��د. براس��اس گزارش 200 صفحه يي »فس��اد در 
داخل ش��وراي اروپا با دخالت جمهوري آذربايجان« كه 
توسط ۳ كارشناس تهيه شده، چند عضو سابق يا فعلي 
مجمع پارلماني شوراي اروپا در ازاي دريافت رشوه ، عليه 
گزارش��ي در ژانويه 201۳ در ارتباط با وضعيت زندانيان 
سياس��ي در باك��و راي مثبت داده اند. ميش��ل نيكولتي 
ريي��س اين مجمع گفته نماين��دگان پارلمان مرتبط با 
اين رس��وايي به تعليق فعاليت هاي شان دعوت شده اند 
تا يك كميته مجمع پارلماني ش��وراي اروپا به بررس��ي 
وضعي��ت آنها به صورت مجزا بپردازد. در اين گزارش نام 
صمد س��يداف سرپرست هيات جمهوري آذربايجان در 
مجمع پارلماني ش��وراي اروپا، گزارشگران فعلي و سابق 
امور جمهوري آذربايجان و نيز رييس سابق اين مجمع 
آمده است. فكرت صادق اف كارشناس سياسي جمهوري 
آذربايجان، معتقد اس��ت ك��ه گزارش يادش��ده درباره 
آذربايجان، غيرمنصفانه، مغرضانه و هدفمند بوده است. 

صادق اف مي گوي��د: »نمايندگان مجم��ع پارلماني 
ش��وراي اروپا به جاي طرح ادعاهاي واهي عليه كس��ي 
در رابطه با مس��ائل ناچيز بهتر است به مسائل سياسي 
ج��دي توجه كنن��د. در موضع گيري مجم��ع پارلماني 
وراي اروپ��ا درب��اره باكو ش��اهد سياس��ت هاي دوگانه 
هس��تيم. يك ميلي��ون آذربايجان��ي از خانه و كاش��انه 
 خ��ود اخ��راج ش��ده و 20درص��د از س��رزمين هاي ما 
تحت اش��غال قرار دارد، ولي در اين مجمع هيچ توجهي 
به اين مهم نمي شود و هيچ مصوبه يي نيز در اين ارتباط 
اجرا نش��ده اس��ت. عليه كشور اش��غال كننده نيز هيچ 
مجازاتي اعمال نش��ده اس��ت. در مقابل آنها با طرح اين 
موضوعات ناچيز، جايگاه مجمع پارلماني ش��ورايي اروپا 
را زيرسوال مي برند.« دستيار رييس جمهوري آذربايجان 
ني��ز با تاكيد بر توطئه بودن اي��ن گزارش گفته محافل 
مشخص غربي، سياس��ت مستقل جمهوري آذربايجان، 
بهره ب��رداري از ذخاير طبيعي و قدرتمند ش��دن باكو را 

تحمل نمي كنند.  

قطر ۱۹ درصد از سهام 
روس  نِفت را مي خرد

قطر براي نجات »روس نِفت« از توافق ناكام آن با يك 
ش��ركت چيني 1۹درصد از س��هام اين شركت روسي را 
خريداري مي كند. به گزارش رويترز، قطر با چنين اقدامي 
روس نفت را از توافق به بن بست خورده براي فروش سهام 
به ش��ركت انرژي »سي اي اف سي« چين نجات مي دهد. 
اين قرارداد در واقع موجب تحكيم روابط بين مس��كو و 
دوحه در زماني مي شود كه قطر تحت تحريم همسايگان 

عرب خود در منطقه خليج فارس قرار دارد. 

اردوغان: در عفرين سوريه 
مي مانيم

رييس جمه��وري تركيه گفته نيروهاي كش��ورش 
تا زمان برقراري كامل امنيت در عفرين س��وريه باقي 
خواهن��د ماند. به گ��زارش روس��يا اليوم، رجب طيب 
اردوغان گفته هدف بعدي آن��كارا برقراري امنيت در 
ادلب، تل رفعت و منبج است. تركيه 2۴مارس گذشته 
عمليات ش��اخه زيتون در منطقه عفرين سوريه براي 
آزادس��ازي اين منطقه از دس��ت نيروهاي كرد را آغاز 
كرد. آنكارا تاكيد كرده كه اين عمليات مغاير با قوانين 
بين المللي و قطعنامه هاي شوراي امنيت درباره مقابله 
با تروريس��م نيس��ت چراكه دفاع از خود در منش��ور 

سازمان ملل ذكر شده است!

حضور 5 هزار نيروي امريكايي 
در عراق 

پنتاگون اعالم كرده ح��دود 5 هزار نظامي امريكايي 
در عراق حضور دارند. به گزارش سومريه نيوز، سخنگوي 
پنتاگون با بيان اينكه عدد تقريبي نظاميان امريكايي در 
عراق حدود 5 هزار نفر است، تاكيد كرده واشنگتن پس 
از اعالم پيروزي بر داعش دسامبر 201۷ شمار نيروهاي 
خود را كاهش داده است. امريكايي ها كه 2011 به دليل 
شكست ها و ناكامي هاي مكرر مجبور به ترك عراق شدند 
۳سال بعد به بهانه مبارزه با داعش و در راس يك ائتالف 

خودخوانده بين المللي بار ديگر وارد اين كشور شدند. 

 ديد بان حقوق  بشر
به  دنبال دختر حاكم دوبي

آسوش��يتدپرس اع��الم ك��رده پ��س از آنكه يك 
جاسوس پيش��ين فرانس��وي و منابع ديگر خبر فرار 
سپس دستگيري »شيخه لطيفه« دختر حاكم دوبي را 
دادند، سازمان ديدبان حقوق بشر در بيانيه يي از شيخ 
محمدبن راش��د آل مكتوم خواس��ت، محل نگهداري 
او را اعالم كند. دوس��تان شيخه لطيفه دختر محمد 
آل مكتوم معتقدند، وي را پس از آنكه فوريه گذش��ته 
از ام��ارات خارج ش��د به دوبي بازگرداندن��د. از آوريل 
گذشته كه ناپديد شدن دختر حاكم دوبي علني شد، 
اين شيخ نشين از اظهارنظر در اين باره خودداري كرده 
است. لطيفه 2002 نيز قصد داشت به عمان برود كه 

از مرز با امارات بازگردانده شد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

نگاهي به عملكرد رييس جمهوري فرانسه در يك سال گذشته

فراز و فرودهاي رهبري ماكرون

فشارها بر »رابرت مولر« بيشتر مي شود
بازجويي از ميلياردر روس در امريكا

گروه جهان  
راب��رت مولر ب��ازرس ويژه تحقيق��ات درباره 
دخال��ت روس��يه در انتخابات رياس��ت جمهوري 
امري��كا، از يك ميلياردر سرش��ناس و نزديك به 
والديمي��ر پوتي��ن بازجويي كرده اس��ت. دولت 
امري��كا پيش تر به اته��ام دخال��ت در انتخابات 
رياس��ت جمهوري 201۶ و اق��دام علي��ه منافع 
اياالت متحده، ش��ماري از ثروتمندان روس��يه را 
تحريم كرد، كس��اني كه به نظر مي رس��د ثروت 

خ��ود را از ارتب��اط با دولت والديمي��ر پوتين به 
دست آورده اند. 

حاال نش��ريه نيويورك تايمز افشا كرده رابرت 
مولر از ويكتور وكس��لبرگ تاجر سرشناس روس 
در پرون��ده دخالت روس��يه در انتخاب��ات امريكا 
موسوم به »روس��يه گيت« بازجويي كرده است. 
گرچه پيش تر هيچ مدركي دال بر اينكه مولر به 
اين تاجر ميلياردر مشكوك باشد، وجود نداشت 
اما وكس��لبرگ سال گذش��ته در مراسم تحليف 

رييس جمه��وري دونالد ترامپ حضور داش��ت و 
حاال به نظر مي رس��د توجه مولر به او، بيانگر اين 
اس��ت كه بازرس ويژه در تحقيقات خود مس��ير 
جديدي را در پيش گرفته است. در همين حال، 
يك قاضي ف��درال در ايالت ويرجينيا گفته مولر 
نبايد در بررس��ي روابط كارزار انتخاباتي ترامپ و 
روسيه از »قدرت بي حد و مرز« برخوردار باشد و 
بازرس ويژه را به اس��تفاده از پرونده هاي كيفري 
براي تحت فش��ار گذاشتن متحدان ترامپ متهم 

كرده است. 

 ترامپ و اوليگارش هاي روسي
نيروهاي فدرالي كه با رابرت مولر همكاري 
مي كنند وكس��لبرگ را حدود دو ماه پيش در 
محوطه فرودگاه نيويورك متوقف، بازرس��ي و 
بازجوي��ي كرده ان��د. اگرچه به  نظر نمي رس��د 
كه رابرت مولر به  او س��وء ظن داش��ته باش��د، 
اما بازجويي از او نش��ان مي ده��د بازرس ويژه 
اكنون روي ارتباطات بين اوليگارش   هاي روس 
و كمپين ترامپ و كميته تحليف متمركز شده 
اس��ت. اگرچه هنوز مش��خص نيس��ت كه چه 
چي��زي توجه مولر و گروه او را به وكس��لبرگ 
جل��ب كرده اس��ت، ام��ا انتظار مي رود س��ود 
قابل توج��ه او از تجارت و ش��ركت كردنش در 
مراس��م تحلي��ف ترامپ از جمله م��وارد تحت 

بررسي باشند. 
دس��امبر 2015  در  همچني��ن  وكس��لبرگ 
در مراس��م ش��امي در روس��يه حضور داشت كه 
مايكل فلين مشاور اول امنيت ملي دولت ترامپ 
هم در آن ش��ركت كرده بود. فلي��ن چند هفته 
پ��س از تحليف به دليل افش��اي اينك��ه معاون 
رييس جمه��وري و ديگران را در رابطه با مكالمه 

تلفني با س��فير روس��يه در واشنگتن فريب داده 
است، بركنار شد. 

يكي ديگر از زمينه هاي احتمالي توجه مولر به 
وكسلبرگ، تجارت او در قبرس است. وكسلبرگ 
رياس��ت شركتي را برعهده داشت كه بزرگ ترين 
سهامدار در بانك قبرس بود. در همان بازه زماني 
ويلبر راس كه اكنون وزير بازرگاني دولت ترامپ 

است معاونت آن بانك را برعهده داشت. 
بليت وكس��لبرگ براي ش��ركت در مراس��م 
تحلي��ف را ان��درو اينتراتر يك ق��وم و خويش و 
ش��ريك كاري تهيه كرده بود؛ ي��ك امريكايي و 
س��اكن نيويورك كه طبق مدارك كمپين تامين 
مالي ترامپ 250 هزار دالر به مراس��م تحليف او 
اهدا كرده اس��ت. بازرس��ان گروه مولر از اينتراتر 
هم بازجوي��ي كرده اند، اگرچه هنوز اتهامي عليه 

او وارد نشده است. 
وكس��لبرگ ك��ه داراي��ي خال��ص او به بيش 
از 1۳ميلي��ارد دالر مي رس��د، ثروت خ��ود را از 
فعاليت در زمينه نفت و فلزات كسب كرده است. 
وكس��لبرگ ازجمله معدود اوليگارش هاي روس 
است كه در س��ال هاي پس از فروپاشي شوروي 
س��ابق ثروتمند ش��د و در حالي ك��ه ديگران در 
دوران پوتين به زندان يا تبعيد فرس��تاده  شدند، 
رواب��ط خوبي با كرملين ايجاد كرد. دولت ترامپ 
در م��اه آوري��ل او و ۶ اولي��گارش روس ديگر را 
باتوجه ب��ه روابط نزديك آنها ب��ه دولت پوتين، 

تحريم كرد. 

 قاضي ويرجينيا در برابر مولر
همچن��ان كه مول��ر پرونده روس��يه گيت را 
پي��ش مي برد، به نظر مي رس��د خش��م حاميان 
ترامپ از او بيش��تر مي ش��ود. ت��ي . اس. اليس 

قاض��ي دادگاه ف��درال در ايال��ت ويرجينيا روز 
جمع��ه در جلس��ه اس��تماع مربوط ب��ه پرونده 
كاله ب��رداري پائ��ول ماناف��ورت مدير پيش��ين 
كمپين ترامپ، مولر را به چالش كش��يد و گفت 
 كه بازرس وي��ژه اتهامات علي��ه مانافورت را به 
اميد يافتن ش��واهدي دنبال ك��رده كه بتواند با 
آنها علي��ه رييس جمهوري اعالم ج��رم كند يا 
حت��ي او را از كاخ س��فيد براند. اليس گفت كه 
اعالم جرم عليه مانافورت براي اين بوده كه مولر 
بتواند از آن به عنوان اهرم فش��اري براي كسب 
اطالعات عليه ترامپ استفاده كند. مانافورت در 
ايالت ويرجينيا به جعل اس��ناد مالياتي و بانكي 
متهم اس��ت و پرونده ديگري هم در واش��نگتن 
دارد كه اتهاماتي همچون پولشويي و خودداري 
از ثبت اطالعات به عنوان عامل خارجي در زمان 
البي گري به نفع دولت حامي روسيه در اوكراين 

را شامل مي شود. 
لحن تند قاضي ويرجينيا عليه مولر مي تواند 
به معناي مشكالتي در پيشبرد پرونده مانافورت 
باش��د و راد روزنش��تاين معاون دادستان كل را 
ب��راي پاي��ان دادن به تحقيقات روس��يه گيت، 
تحت فش��ار بگذارد. روزنشتاين در ماه مه سال 
201۷ مول��ر را ب��ه عنوان بازرس وي��ژه پرونده 
منصوب ك��رد و از آن زمان هر دو با انتقادهاي 
ش��ديد دولت ترامپ مواجه ش��ده اند. اليس در 
تالش براي موجه سازي اظهارات خود عليه مولر 
به پرونده مايكل كوهن وكيل ش��خصي دونالد 
ترامپ اش��اره كرد. اين در حالي است كه يكي 
از موارد مطرح ش��ده در پرونده كوهن پرداخت 
حق السكوت به بازيگر فيلم هاي غيراخالقي بوده 
و رييس جمه��وري در نهايت ب��ه آگاهي از اين 

پرداخت اعتراف كرده است. 

گروه جهان  
رياس��ت جمهوري امائول ماكرون هفتم مه )فردا( 
يك ساله مي ش��ود. اين درحالي است كه پاريس در 
نخستين سالگرد مراس��م تحليف، خود را براي يك 
تظاهرات گس��ترده ضددولتي آماده مي كند. پليس 
اعالم كرده حدود دو هزار مامور را براي س��ازماندهي 
اي��ن تظاه��رات گس��ترده و جلوگيري از خش��ونت 

احتمالي معترضان در خيابان ها مستقر مي كند. 
امانوئل ماكرون سال گذش��ته درحالي زمام امور 
در پنجمين قدرت بزرگ اقتصادي جهان را به دست 
گرفت كه در جريان كارزار انتخاباتي، وعده اصالحات 
اقتص��ادي و ن��وآوري در عرص��ه سياس��ي را مطرح 
ك��رده بود. وي در دور نخس��ت انتخابات تنها حدود 
2۴درص��د راي آورد و در دوم ب��ر مارين لوپن، رهبر 
حزب راست گرا و پوپوليست »جبهه ملي« پيروز شد. 
الجزيره مي نويسد: ماكرون در سالگرد نخستين سال 
رياس��ت جمهوري خود با چالش اعتصاب  گسترده و 
تظاهرات هاي سراس��ري در تمام فرانسه روبه روست. 
او كه خود را سياس��تمداري مستقل از چپ و راست 
معرفي كرده بود در هيبت يك سياس��تمدار مدافع 
حق��وق كارگران و طبقات آس��يب پذير ظاهر ش��د. 
ماكرون وعده داد از حقوق كارگران دفاع خواهد كرد 
اما كارگران خش��مگين فرانسوي كه حاال هر روز در 
خيابان ها الستيك آتش مي زنند و عليه سياست هاي 

دولت شعار مي دهند، نظر ديگري دارند. 
از كاهش قدرت خريد و برنامه اصالحات دولت 
فرانس��ه در زمينه تغيير قانون كار، آموزش عالي 
و بهداشت عمومي بيش��ترين سهم را در كاهش 
محبوبيت ماك��رون داش��ته اند. مخالفان ماكرون 
پس از اص��الح قانون كار اين كش��ور در ماه هاي 
گذش��ته به او لقب »رييس جمه��ور ثروتمندان« 
داده اند. ماكرون س��ال گذش��ته ت��الش كرد كه 
اتحاديه ه��اي كارگري را قانع كند كه فرانس��ه در 
يك جهان متغير نيازمند تغيير است. او گفته بود 
كه ش��ايد نتواند صنايع قديم��ي را حفظ كند اما 
با ايج��اد فرصت هاي جديد و الگوهاي آموزش��ي 
روي آينده كارگران س��رمايه گذاري خواهد كرد. 
ش��ايد در آن گرماگرم رقابت هاي انتخاباتي سال 
گذشته بس��ياري از اعضاي اتحاديه هاي كارگري 
با اين وعده هاي ماكرون قانع نش��دند اما رويكرد 

جاه طلبانه او خيلي ها را وادار به عقب نشيني كرد، 
قم��اري كه امروز ديگر كارس��از نيس��ت و تاريخ 
مصرفش به پايان رس��يده اس��ت. اكنون بسياري 
از اتحاديه هاي كارگري به اين نتيجه رس��يده اند 
كه رويكرد جاه طلبانه ماكرون قرار نيس��ت تغيير 
كند و او حاضر نيس��ت كه هيچ سخني را خالف 

خواسته ها و رويكرد خود بپذيرد. 
البت��ه موافقان ماك��رون در فرانس��ه معتقدند 
كه او رهب��ري يك انقالب را در دس��ت دارد. در 
كش��وري كه مردمانش به تغيير بدبين هستند و 
اداره آن سال هاي سال ميان سياستمداران چپ و 
راس��ت دست به دست شده، ماكرون افق سياسي 
اين كش��ور را به هم ريخته، اح��زاب محافظه كار 
و سوسياليس��ت را كن��ار زده و اصالحات��ي را در 

پيش گرفته كه گرچه دردآور اما ضروري اس��ت. 
رييس جمهوري فرانسه معتقد است كه كليد ايجاد 
فرصت هاي جديد و كاهش نرخ باالي بيكاري در 
فرانسه تقويت اقتصاد و جذب سرمايه گذاري است 
اما سياس��ت هاي او مخالفت هاي گسترده يي را به 

 دنبال داشته است. 

 تاييد سياست خارجي
نتاي��ج نظرس��نجي لُوبس نش��ان مي دهد كه 
فرانس��وي ها با وجود نارضايتي داخلي از عملكرد 
او در سياست خارجي رضايت نسبي دارند. گفته 
ش��ده در اين نظرسنجي از ش��هروندان پرسيده 
ش��ده تا چه حد »جهان ن��و« را كه از وعده هاي 
امانوئ��ل ماكرون ب��ود، تحقق يافت��ه مي بينند؟ 

58 درص��د در پاس��خ ب��ه اين پرس��ش گفته اند 
كه تغييرات را طي يك س��ال گذش��ته احساس 
كرده ان��د حت��ي ۳2درص��د از اي��ن 58 درصد 
گفته اند، تغييرات طي يك  س��ال گذشته بسيار 
بيش��تر از انتظ��ارات آنان بوده اس��ت. همچنين 
21درصد از پرسش ش��وندگان گفته اند، تغييرات 
در جهت درس��تي بوده و حاصل تغييرات مثبت 
بوده اس��ت، برعكس ۳0درصد پرسش شوندگان 
گفته اند كه حاصل تغيي��رات راضي كننده نبوده 
اس��ت و ۴۹درصد ني��ز گفته اند ك��ه از نظر آنها 
تغييرات محتواي قابل توجهي نداش��ته اس��ت. 
لُوبس مي نويس��د:»از نظر ش��هروندان فرانسوي 
بهب��ود جاي��گاه بين المللي و وجهه فرانس��ه در 
رواب��ط جامع��ه جهان��ي از وج��وه مثب��ت آغاز 

امانوئل ماكرون اس��ت؛  دوره  رياس��ت جمهوري 
۶۳ درصد پرسش ش��وندگان گفته اند كه اميد به 
تحق��ق آرمان هاي بزرگ براي فرانس��ه از هنگام 

رياست جمهوري ماكرون افزايش يافته است. 
نق��ش  از  نظرس��نجي  اي��ن  از  بخش��ي  در 
رييس جمهوري جديد در حضور بيش��تر فرانسه 
در روند جهاني ش��دن پرسيده شده است كه در 
اين مورد بخش��ي از پرسش ش��وندگان گفته اند 
ك��ه نگراني هايي دارند؛ در مورد بس��ط يا حفظ 
معياره��اي نظ��ام دموكراتيك، فرانس��ويان نظر 
چندان مثبتي ندارند. ۶5 درصد پرسش شوندگان 
گفته اند با آمدن ماكرون دموكراس��ي در كش��ور 
محدودتر ش��ده اس��ت. ۷2درصد ني��ز گفته اند 
معيارهاي بس��ط عدالت اجتماعي كمتر از سابق 
رعايت مي شود و ۷5درصد گفته اند، دولتمداران 

جديد كمتر برابري طلب هستند. 
لُوبس نوش��ته: »نگران كننده تر از همه پاسخ ها 
براي اليزه اين است كه تنها 28درصد شهروندان 
باور دارند كه سياست هاي اصالحي دولت ماكرون 
به اصالحات عميق و آماده س��ازي فرانس��ه براي 
رويارويي آينده منتهي خواهد شد. هنوز يك سال 
از حكومت ماكرون نگذشته و ما از حاال شاهد آن 
هستيم كه ترديدها درباره سياست هايش در افكار 

عمومي جا خوش  كرده  است.«
يوروني��وز مي نويس��د: ناآرامي ها در فرانس��ه 
ادام��ه دارد و روياروي��ي اتحاديه ه��ا و كارگر به 
مرحله حساس��ي رسيده اس��ت. در شرايطي كه 
اتحاديه ها)ب��ه  ويژه در بخ��ش حمل ونقل( اعالم 
كرده اند تا زمان عقب نش��يني دولت از اصالحات 
پيش��نهادي به اعتصاب هاي خود ادامه خواهند 
داد، ماك��رون نيز بارها تاكيد ك��رده كه دولتش 
به هيچ عنوان قصد عقب نش��يني ندارد. استفان 
زومس��تگ، تحليلگر فرانسوي مي گويد:»ماكرون 
اگر در اين جنگ بازنده باش��د، اين شكس��ت در 
سال هاي باقي مانده از رياست جمهوري اش بارها 
و باره��ا به او يادآوري خواهد ش��د. اما اگر موفق 
ش��ود، او به عن��وان فردي ديده خواهد ش��د كه 
توانايي اصالح يك كش��ور را داشته است، كاري 
كه پيروزي او در انتخابات رياس��ت جمهوري در 

عرصه سياسي اين كشور انجام داد.« 



 توزيع برنج، شكر و روغن
از 22 ارديبهشت 

مديرعامل ش��ركت م��ادر تخصص��ي بازرگاني 
دولتي ايران گفت: توزيع 90 هزارتن برنج، ش��كر، 
روغ��ن و ماكاروني براي تنظيم ب��ازار ماه مبارك 
رمضان از 22 ارديبهش��ت ماه جاري )شنبه هفته 

آتي( آغاز مي شود. 
به گزارش ايرنا، يزدان س��يف روز گذش��ته در 
نشس��ت خبري خود درباره خريد تضميني گندم 
و دانه ه��اي روغني در س��ال 1397 و تنظيم بازار 
كاالهاي اساسي در ماه مبارك رمضان افزود: قرار 
اس��ت 30 هزار تن برنج، 30 هزار تن ش��كر، 10 
هزار تن روغن خوراك��ي و 20 هزار تن ماكاروني 
در فروش��گاه هاي زنجيره يي و تعاوني هاي مصرف 
با قيمت هاي مش��خص و مصوب توزيع و به دست 

مصرف كنندگان برسد. 
وي با بيان اينكه با هماهنگي انجمن هاي صنفي 
برنج، روغن نباتي، شكر، ماكاروني و فروشگاه هاي 
زنجيره يي به دنبال بازار كم تنشي در ماه مبارك 
رمضان هستيم، اظهارداشت: به مناسبت اين ايام 
10 هزار تن ش��كر به صورت بسته بندي از طريق 
فروش��گاه هاي زنجيره ي��ي توزيع مي ش��ود و 20 
هزارت��ن نيز براي مصارف صن��وف مرتبط با تهيه 
شيريني و شكالت در نظر گرفته شده است.رييس 
هيات مديره شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي 
ايران اضافه كرد: روغن نباتي، برنج و ماكاروني نيز 
از طريق فروشگاه هاي زنجيره يي توزيع مي شود. 

سيف درخصوص قيمت اقالم تنظيم بازاري ماه 
مب��ارك رمضان گفت: طبق مصوبه س��تاد تنظيم 
ب��ازار قيمت ه��ر كيلوگرم برنج هن��دي )1121( 
تحويل به فروش��گاه هاي زنجيره يي ٥200تومان، 
ب��راي مصرف كنن��دگان ٥٥00 توم��ان، قيم��ت 
برن��ج هن��دي )پ��ي آر 11( براي عمده فروش��ي 
2300تومان، براي مصرف كنندگان 2٦00 تومان 
و برن��ج تايلن��دي هومال��ي براي عمده فروش��ي 
3٦00تومان، براي مصرف كنندگان 3900 تومان 

محاسبه شده است. 
وي اظهارداش��ت: طبق توافق ص��ورت گرفته 
قيمت هر كيلوگرم روغن نباتي و شكر با 10درصد 
تخفيف و هر بس��ته ماكاروني ب��ا 10 تا 1٥درصد 
تخفي��ف زير نرخ بازار ب��ه مصرف كنندگان عرضه 
مي ش��ود.  به گفته وي با توجه به ذخاير مناس��ب 
كاالهاي اساس��ي همچ��ون گندم، برنج، ش��كر و 
روغ��ن بابت توزي��ع و تنظيم بازار اي��ن كاالها در 
ماه مبارك رمضان هيچ گونه مشكلي وجود ندارد. 
شركت بازرگاني دولتي ايران به عنوان شركت 
تامين كننده كاالهاي اساس��ي و راهبردي كشور، 
وظيف��ه تنظيم بازار داخلي را نيز برعهده دارد؛ در 
طرح ضيافت ماه مبارك رمضان س��ال 139٦ نيز 
30 هزارت��ن برنج با قيمت هر كيلو 2700 تومان، 
20 هزار تن شكر سفيد به قيمت هر كيلو 2800 

تومان توزيع شد. 

كشاورزان محدوديت را به 
اندازه كشت نيشكر مي پذيرند

تش��كل هاي  هماهنگ��ي  ش��وراي  س��خنگوي 
كشاورزي خوزستان گفت: كش��اورزان، محدوديت 
كش��ت از سوي ستاد خشكسالي اس��تان را تنها به 
ميزان محدوديت كش��ِت در نظر گرفته ش��ده براي 

شركت هاي نيشكر مي پذيرند. 
سيد فاضل شرفي در گفت وگو با مهر اظهار كرد: 
متاس��فانه اخبار موثق به ما رس��يده است مبني بر 
اينكه اس��تاندار خوزس��تان قصد دارد با مصوبه يي 
در س��تاد خشكس��الي براي تامين آب شركت هاي 
نيش��كر، كشت تابس��تانه را براي كش��اورزان حوزه 
كارون و دز مح��دود كند كه اين موضوع به بيكاري 
هزاران كش��اورز محروم اين مناط��ق منجر خواهد 
ش��د.  وي گفت: البته ظاهرا مس��ووالن استانداري 
مي خواهن��د تح��ت عنوان تامين آب ش��رب مردم، 
كش��ت كش��اورزان را ممنوع اع��الم كنند در حالي 
كه هدف اصلي، تامين آب كش��اورزي شركت هاي 
نيشكر در حداكثر ميزان است و اين اقدام استاندار 
خوزستان بر خالف سياس��ت حمايت از كشاورزان 
است، لذا ش��وراي هماهنگي تشكل هاي كشاورزي 
خوزس��تان تنها زماني اين محدوديت يا ممنوعيت 
كش��ت را مي پذي��رد كه دقيق��ا به هم��ان ميزان، 

محدوديت براي شركت هاي نيشكر اعالم شود. 
س��خنگوي ش��وراي هماهنگ��ي تش��كل هاي 
كش��اورزي خوزس��تان گفت: همچنين در حوزه 
م��ارون، زه��ره، جراح��ي و س��اير حوزه هايي كه 
احتمال اعالم ممنوعيت كش��ت تابس��تانه وجود 
دارد ني��ز قب��ل از هرگونه اع��الم محدوديت بايد 
معوض كش��ت به حس��اب كش��اورزان واريز شود 
وگرنه كشاورزان چگونه مي توانند معيشت زندگي 
و خانواده خود را تامين كنند؟ ش��رفي از متوليان 
خواست براي رونق كشاورزي و حمايت از جامعه 
س��ختكوش كش��اورزان كه وظيفه مه��م امنيت 
غذاي��ي را ب��ر عه��ده دارند از هيچ تالش��ي دريغ 

نكنند. 

 خريد بيش از 9000 تن
برگ سبز چاي

130 كارخان��ه چ��اي گي��الن و مازن��دران را 
خري��داري كردن��د. به گ��زارش ايس��نا، »خيراهلل 
اميري« معاون بهبود س��ازمان چاي كش��ور اعالم 
ك��رد: 130 كارخان��ه ش��مال كش��ور 9700 تن 
برگ س��بز چاي را از باغ��داران گيالن و مازندران 
خريداري كردند.  وي افزود: ارزش اين مقدار چاي 
خري��داري ش��ده 2٦ ميليارد تومان اس��ت و نرخ 
خريد تضميني هر كيلو برگ سبز چاي درجه يك 
از چايكاران گيالن و مازندران در سال 97 دو هزار 
و 729 ريال و درجه 2 را هزار و ٥28 ريال است. 
امي��ري اف��زود: مق��رر اس��ت ب��ا 20 كارخانه 
چايس��ازي ديگر هم براي خريد برگ س��بز چاي 
قرارداد منعقد ش��ود. گي��الن و مازندران 2٥ هزار 

هكتار باغ چاي دارد. 
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به مناسبت دويستمين سالروز تولد كارل ماركس

ميراثي كه ماركس برجاي گذاشت
پنج��م ماه م��ه  )1٥  ارديبهش��ت( س��الروز تولد 
دويس��ت سالگي بزرگ مردي اس��ت كه بي ترديد در 
تحوالت فكري بش��ر نقش بي مانندي ايفا كرده و با 
ورود به سومين س��ده آثار وي در عرصه هاي نظري 
فلس��في، اقتصادي و علوم اجتماعي و نيز در عرصه 
مبارزات سياسي و طبقاتي كماكان جهت دهنده تغيير 
و تحوالت مهم اجتماعي است. واقعيتي است كه در 
صدسالگي تولد ماركس نخس��تين انقالب بزرگ به 
نام او در كش��وري چون روسيه اتفاق افتاده بود، و در 
حدود يك صد و پنجاه سالگي اش انقالب هاي بزرگ 
ديگ��ري باز تحت نام او در چين، ويتنام، كوبا و ديگر 
كشورها روي دادند، اما اكنون در دويست سالگي اش 
دولت هاي آن كش��ور ها كه حدود نيمي از جمعيت 
جهان را تحت پوش��ش داشته اند، به درجات مختلف 
از افكار او فاصله گرفته اند. با آنكه از اين شكس��ت ها 
و عقب نش��يني ها ك��ه خ��ود ت��ا حدي ني��ز معلول 
برداش��ت هاي غيردقيق وعجوالنه از نظرات ماركس 
بود، جهان بيني ماركسي را براي پاره يي به زير سوال 
كش��يد، اما نتوانست و نمي تواند كليت تفكري را كه 

ماركس پي ريزي كرد سست كنند. 
همان گون��ه ك��ه او پيش بيني ك��رده ب��ود، نظام 
سرمايه داري تمام ساختارها و روابط ماقبل سرمايه داري 
را نابود كرد و »بازار جهاني«اش را به سراسر كره زمين 
گس��ترش داد و عمده ني��روي كار و نيروهاي طبيعت 
را تح��ت كنترل درآورد. ميل به تمركز هرچه بيش��تر 
قدرت اقتصادي، قدرت سياسي طبقه سرمايه دار را نيز 
هرچه بيش��تر كرد و همزمان با پيشرفت ها و تحوالت 
عظيم اقتص��ادي، علم��ي، تكنولوژي��ك و اجتماعي، 
استثمار انس��ان و طبيعت و نابرابري هاي اجتماعي را 
تشديد كرد. سرمايه داري پيش��رفته و افسارگسيخته 
امروزي كه خود را در شكل نوليبراليسم همراه با سلطه 
جهاني انحصاري سرمايه مالي و با بحران هاي ساختاري 
و ادواري اش عرضه، و انس��ان و انسانيتي بيگانه، منفرد 
و من��زوي خلق كرده، هم��ان ويژگي هايي را يافته كه 

ماركس پيش بيني كرده بود. 

 ترقي خواهي از نوجواني 
زندگينامه نويس ه��اي معتب��ر مارك��س ب��ر اي��ن 
نكت��ه اتفاق نظ��ر دارند كه مارك��س از دوران نوجواني 
گرايش هاي ترقي خواهانه و انسان دوس��تانه داشت. او 
در خانواده يي نس��بتا مرفه كه اجداد پدر و مادري اش 
جد اندر جد خاخام ه��اي كم وبيش بانفوذي بودند، به 
 دنيا آمد. پدرش عمدتا به خاطر گريز از يهودي ستيزي 
به مس��يحيت گرويده و تمام فرزندانش از جمله كارل 
را غس��ل تعميد داده بود. با پايان مدرس��ه، ماركس به 
دانشگاه ايالتي بُن رفت و به قول ديويد مك لالن جذب 
افكار رمانتيك و ايدآليسم كانت و فيخته شد، اما آنجا 
را ره��ا كرد و به دانش��گاه برلين رفت و س��خت تحت 
تاثي��ر افكار هگل كه تفكر حاكم در آن دانش��گاه بود، 
قرار گرفت. از نخستين نامه هاي باقي مانده اش نامه يي 
است كه او در 1837 در 19سالگي از برلين به پدرش 
نوش��ته و در آن تحول نظرات خود را در يك سالي كه 
گذشته بود توضيح داده؛ گذر از كانت به هگل را اعالم 
مي كند و با تاكيد بر »تقابل كامل بين آن چه هست و 
آنچه بايد باش��د«، تالش ها و تالطم هاي فكري خود را 
ش��رح مي دهد. اين نامه پاره يي ويژگي هاي شخصيتي 
ماركس را كه بعدها در سراسر زندگي اش مي بينيم، نيز 
روش��ن مي كند. ماركس در آن به  تفصيل به مطالعات 
ش��بانه روزي خود در عرصه هاي مختل��ف علوم، هنر، 
فلس��فه به ترجمه پاره يي آثار كالس��يك التين از آن 
جمله »معاني بيان« ارسطو، خواندن و »شناختن هگل 
از اول ت��ا آخر با اغلب پيروانش« و ش��روع به فراگيري 
زبان هاي انگليسي و ايتاليايي اشاره مي كند، و به شرح 
بيماري خود ناش��ي از اين پركاري ها و كم خوابي ها و 

رنج بردن و همدردي با خانواده اش نيز مي پردازد. 
اف��كار ترقي خواهان��ه ماركس ج��وان را حتي در 
نوش��ته هاي زمان دانش آموزي اش در 17س��الگي در 
ش��هر زادگاهش تي ير مي توان مش��اهده كرد. از سه 
نوش��ته يي كه از آن زمان باقي مان��ده، يكي در مورد 
انتخاب حرفه اس��ت. در آن اش��اره دارد كه آن چه را 
كه جوانان در انتخاب حرفه بايد در نظر داشته باشند، 
»رف��اه بش��ريت و كمال ف��ردي« اس��ت. مي خوانيم 
»طبيعت انسان به ترتيبي نظم يافته كه تنها از طريق 
تالش در جهت كم��ال و رفاه هم نوع هايش مي تواند 
ب��ه كمال فردي خود دس��ت يابد.« همي��ن برخورد 
است كه بقول جرولد سيگل كه جالب ترين مطالعات 
دوران جواني ماركس را انجام داده، زمينه س��از تفكر 
دوران بلوغ او و مبارزه براي ايجاد جهاني مي شود كه 
»تكامل آزاد هر فرد شرط تكامل آزاد همگان است«، 
)مانيفست كمونيست( . اين مبارزه يي بود كه ماركس 
تمام عمرش را صرف آن كرد. وي با وجود همنوايي اي 
كه بين رفاه و كم��ال فردي و رفاه و كمال اجتماعي 
مي بين��د، از همان جواني آگاه اس��ت كه مبارزه براي 
رفاه همگاني هزينه هاي زي��ادي براي رفاه فرد مبارز 
به همراه دارد. در همان نوشته اش مي گويد كه با آنكه 
انتخاب مبارزه براي رفاه اجتماع »امتياز وااليي« را به 
انسان مي دهد، »همزمان مي تواند تمام زندگي انسان 
را ويران كند...« و اين واقعيتي بود كه سراسر زندگي او 
را شكل بخشيد و عمري را در تبعيد، دربه دري و فقر 
و بيماري گذراند. وجه ديگر ماركس از دوران نوجواني 
عشق به زندگي و لذت بردن از مواهب آن بود، اما  جز 
دوران تحصيل در بن و تا حدود كمي در مراحل پاياني 

عمر، امكان اين تفنن را نيافت. 
ديگر ويژگي ش��خصيتي ماركس از همان آغاز 
باور به پيوند تنگاتنگ نظر و عمل بود. در سراس��ر 
زندگ��ي پرباري كه در پيش داش��ت رابطه عميق 
تئ��وري و پراتيك را در تمام��ي عرصه ها مي توان 
مش��اهده كرد. اين ويژگي با ديگر جنبه برجسته 
شخصيت ماركس، يعني تحول نظري و ضد جزمي 
او و ش��هامت نقد نظرياتي را ك��ه ديگر به آن باور 

نداشت نيز مربوط مي  شد. 

 فيلسوف، روزنامه نگار
ماركس در برلين به اميد يافتن ش��غل اس��تادي، 
نوشتن رس��اله دكتراي خود را آغاز كرد. نياز به پول، 
به ويژه از آن رو كه مخفيانه با عشق دوران كودكي اش 
جني »يني وستفالن«، يك اشراف زاده آلماني، نامزد 
كرده بود، او را وادار كرد كه رس��اله دكترا را س��ريعا 
به پايان رس��اند و چون محت��واي آن از جمله گذار از 
هگل و تاكيد بر اينكه الهيات بايد تسليم عقالنيت برتر 
فلسفه شود، براي استادان برلين تند و تيز به حساب 
مي آمد، رس��اله اش را از طريق دانشگاه ينا به تصويب 
رساند. با اين حال به زودي متوجه شد كه با اين افكار 
ش��انس شغل استادي دانش��گاه را نخواهد داشت، به 
 ويژه كه دوس��ت نزديك اش برونو باور را هم به  خاطر 
افكار خطرناك از دانشگاه بن اخراج كرده بودند. پس 

دانشگاه را رها كرد و به روزنامه نگاري پرداخت. 
 در 18۴2 با نش��ريه راينيشه تسايتونگ كه يك 
نش��ريه ليبرالي و منتقد دولت مرك��زي پروس بود و 
بسياري از هگلي هاي جوان نيز با آن همكاري داشتند، 
شروع به كار كرد. در اين كار آن چنان موفق بود كه در 
همان سال سردبيري نشريه را به او سپردند. اما ديري 
نپاييد كه دولت آن روزنامه را تاب نياورد و نش��ريه به 
فرمان امپراتور ممنوعه اعالم و ماركس هم بيكار شد. 
در اين مقطع در 2٥سالگي، ماركس از نظر فلسفي 
هنوز يك ايده آليس��ت و از نظر سياسي يك ليبرال، 
اما با باورهاي راديكال تر بود. هنوز با سوسياليس��م و 
كمونيسم توافقي نداشت، و در نخستين مقاله اش به 
عنوان س��ردبير »اتهام« كمونيست بودن آن روزنامه 
را قاطعانه رد كرد و حتي آرمان كمونيس��تي را امري 
غيرعمل��ي قلمداد كرد. هر چن��د كه از طريق همين 
روزنامه ن��گاري زمينه آش��نايي اش با سوسياليس��م 
فرانسوي فراهم آمد. ماركس، با آنكه شهرتي بهم زده 
بود، شانس كار در آلمان را نداشت. در همين دوران با 
نامزدش جني ازدواج كرد و ٦ماهي در خانه مادرزنش 
در ش��هر ديگري اقامت گزي��د. از مدتي قبل تصميم 
گرفته بود كه با فلس��فه سياسي هگل تعيين تكليف 
كند و نتيجه آن دست نوشته مفصلي بود كه گفته هاي 
هگل را كلمه به كلمه به تفصيل يادداش��ت كرده و در 
كنار هريك نظ��رات و انتقادهاي خود را مطرح  كرده 
ب��ود. همي��ن مجموعه بود كه پ��س از مرگش تحت 
عنوان نقد فلسفه حق هگل منتشر شد و نكات بسيار 
مهم از جمله دموكراس��ي، بروكراسي، دولت و جامعه 

مدني را تشريح كرد. 

 استراتژيست سياسي، سازمان ده مبارزه
ب��راي ماركس دوران تبعيد و دربه دري به  زودي 
آغاز ش��د. در 18۴۴ به همراه جني به پاريس رفت 
تا در روزنامه يي كه دوستش آرنولد روگه راه انداخته 
بود ش��روع به كار كند. هدف اين نش��ريه )سالنامه 
آلماني-فرانس��وي( ايجاد پايگاهي بود براي انعكاس 
افكار و نظرات نويسندگان مخالف فرانسوي و آلماني 
و ايجاد پلي بين سوسياليس��م نوپاي فرانس��وي و 
نوهگلي هاي راديكال آلماني. اما يك ش��ماره بيشتر 
از آن منتشر نشد و نتوانست نويسندگان فرانسوي را 
جلب كند. نشريه در آلمان ممنوعه اعالم شد و براي 
ماركس و هم��كاران اش به اتهام توطئه عليه دولت 
پروس حكم جلب صادر شد. در همين مقطع بود كه 
ماركس نخستين نوشته خود بر اساس درك مادي 
تاريخ را، درباره مس��اله يهود منتشر كرد كه در آن 
درك برونو باور را كه يهوديان براي رهايي سياس��ي 
بايد مذهب خود را رها كنند مورد انتقاد قرار داده و 
رهايي واقعي بشر را مبتني بر رهايي از قيود مادي و 

اقتصادي دانسته بود. 
در حقيقت باورهاي كمونيستي ماركس در پاريس 
ش��كل گرفت و در نوش��ته هاي اين دوره كه سال ها 
پس از مرگش تحت عنوان يادداش��ت هاي اقتصادي 
و فلس��في 18۴۴ منتش��ر ش��د انعكاس يافت باز در 
پاري��س بود كه با پ��رودون و باكونين مالقات كرد، و 

از همه مهم تر با دوست و همرزم زندگي اش فردريك 
انگلس آش��نا ش��د. از نظر فعاليت هاي سياسي نيز با 
گروه هاي زيرزمين��ي به ويژه »اتحادي��ه عدالت« كه 
عمدتا از صنعت كاران صنفي پناهنده آلماني تشكيل 
ش��ده و تحت تاثير افكار انقالبي بالنكي بودند رابطه 
بر قرار كرد. او در نش��ريه »به پيش« كه هفته نامه يي 
بسيار راديكال بود نيز شروع به نوشتن كرد، اما بزودي 
سردبير نشريه دستگير شد و ماركس را هم از فرانسه 

اخراج كردند. 
او با شروع فعاليت هاي تشكيالتي و سازمان دهي اش، 
همراه انگلس در س��فري به لندن با اعضاي »اتحاديه 
عدالت« در آن شهر و نيز باقي مانده چارتيست ها تماس 
برق��رار كرد. در اين دوران و پس از آن با تش��كل هاي 
متعددي اعم از مخفي و علني در شهرهاي مختلف اروپا 
همكاري مي ك��رد. در اين مقطع ماركس و خانواده به 
همراه انگلس در بروكسل اقامت گزيده بودند. در همين 
كش��ور بود كه ماركس و انگلس نخستين كتاب خود، 
ايدئولوژي آلماني را نوش��تند. در همين جا بود كه فقر 
فلسفه را در نقد سوسياليسم ايدآليستي پروُدن نوشت. 
در 18۴7 اتحادي��ه عدالت به »اتحاديه كمونيس��تي« 
تغيير نام داد، و در واقع نخس��تين تش��كل بين المللي 
كارگري به وجود آمد. به درخواس��ت همين تش��كل 
بود كه ماركس و انگلس مامور تهيه س��ندي شدند كه 
نام مانيفست حزب كمونيس��ت را گرفت و در 18۴8 
در لندن منتش��ر شد. در همان سال مقامات بروكسل 

ماركس را اخراج كردند. 
در اين زمان انقالب هاي 18۴8 سراس��ر اروپا را فرا 
گرفت��ه و مركز ثقل آن پاريس ب��ود. ماركس در كلن 
نشريه نويه راينيشه تسايتونگ را به راه انداخت كه نقش 
مهمي در تحليل و انتقال اطالعات مربوط به انقالب هاي 
اروپا بازي كرد. اما عمر اين نشريه نيز كوتاه بود و بعد از 
يازده ماه به دستور دولت بسته شد و ماركس از پروس 
اخراج شد و به پاريس رفت. »اتحاديه كمونيستي« قبال 
تصميم گرفته ب��ود كه دفتر مركزي خود را به پاريس 
انتق��ال دهد، اما پ��س از اوج گيري انق��الب، ماركس 
پيش��نهاد انحالل اين تشكل را كه تشكلي مخفي بود 
داد، چ��را كه از نظر او در ش��رايط درگيري هاي علني 
انقالبي نيازي به تشكل مخفي نيست. با صدور دستور 
تبعيد ماركس از س��وي پليس فرانسه او و خانواده به 
لندن رفتند. پس از شكست انقالب ها، اين اتحاديه بار 

ديگر در لندن تشكيل شد. 

 نظريه پرداز اقتصادي
نشانه گيري كل نظام سرمايه داري 

هنگام ورود به لندن در اواخر 18۴9 قصد ماركس 
اين بود كه چند هفته يي بيش��تر در آن جا نماند، اما 
نمي دانس��ت كه تا 3۴سال بعد يعني تا آخر عمر كه 
بخش مهمي از آن با س��خت ترين ش��رايط و در فقر 
مطلق گذشت، در آنجا خواهد بود. لندن دوران ملكه 
ويكتوريا ثروتمندترين شهر عالم اما ضمنا مركز مهمي 
براي پناهندگان سياس��ي و اقتصادي بود. ماركس و 
خانواده رو به گس��ترش اش در دو اتاق زير ش��يرواني 
در يكي از فقيرترين ناحيه ها عمال زاغه نش��ين بودند. 
مارك��س درآمد مش��خصي نداش��ت، چ��را كه هيچ 
موسس��ه يي حاضر نبود اين پناهنده پروس��ي را كه 
به زودي او را »دكتر ترور سرخ« خواندند به كار گيرد. 
انگلس هم براي كمك به ماركس و ايجاد ش��رايطي 
ك��ه او بتواند مطالعات اقتصادي خود را ادامه دهد، به 
منچس��تر رفت و با اكراه در كارخانه يي كه پدرش در 
آن س��هامدار بود به عنوان كارمن��د دفتري با حقوق 
خوب دويست پوند در سال مشغول به كار شد. اما اين 
درآمد ها و كمك هاي پراكنده قادر نبود زندگي خانواده 
مارك��س را تامين كند و آنها مدام در فقر و بدهكاري 

زندگي مي كردند. 
تمام زندگينامه نويسان ماركس صفحات بسياري را 
صرف ش��رح فالكت اين خانواده كرده اند. آيزايا برلين 
به س��ندي اشاره دارد كه يك جاسوس دولت پروس، 
كه به بهانه يي توانسته بود به اين دو اتاق محل اقامت 
خانواده ماركس سربزند، گزارشي نوشته بوده و در آن 
مي گويد كه ماركس در بدترين و ارزان ترين محله هاي 
لندن زندگي مي كن��د، تمام ميز و صندلي ها كهنه و 
شكس��ته، كتاب ها و روزنامه ها همراه با بازيچه بچه ها 
روي ه��م تلنبار ش��ده اند و دود غليظ��ي همه جا را 
پوش��انده. در همين اتاق بود كه ماركس از انقالبيون 
و تبعيدي هاي كشورهاي مختلف پذيرايي مي كرد و 
بسياري از مهم ترين آثار خود را نوشت. در همين جا 

بود كه مدام خود را از دست طلبكاران پنهان مي كرد. 
روزهاي��ي بود كه حتي لباس هاي همه خانواده را گرو 
گذاشته بودند. در يك مورد درخواست او براي دريافت 
وام از يك صرافي با ضمانت دو نفر از جمله بقال محل، 
نيز رد شد. در همين جا سه فرزند ماركس از بيماري 
و گرس��نگي مردند و خانواده حتي براي كفن و دفن 
آنها پولي در بساط نداشت و در انتظار رسيدن تابوت 
شهرداري مي ماندند. مرگ پسر هشت ساله اش، ادگار، 
ضربه بس��يار س��ختي براي ماركس بود. او به انگلس 
نوش��ت كه »ادگار بيچاره ديگر نيست، او در بغل من 
به خواب رفت.« همرزم و دوس��ت خانوادگي ماركس 
ويلهلم ليبكنخت، صحنه فوق العاده غم انگيز اين لحظه 
را چنين توصيف كرد: »مادر بر جسد فرزند مرده اش 
خم شده اشك مي ريزد. دو دخترش به او چسبيده اند، 
و مارك��س به طرز وحش��تناكي برآش��فته و س��خت 
خشمگين است«. ماركس ماه ها بعد به السال نوشت 
كه فرانس��يس بيكن مي گويد كه مردان واقعا بزرگ 
آنچنان روابط عميقي با طبيعت و جهان دارند كه به 
س��رعت مي توانند هر فقداني را پش��ت سر گذارند، و 
اضافه مي كند كه »من به آن گروه مردان تعلق ندارم، 
و مرگ فرزندم عميقا قلب و مغزم را متزلزل كرده. زن 
بيچاره ام هم كامال درهم شكس��ته«. خانواده ماركس 
تا س��ال 18٥٦ در همين دو اتاق و به همين وضعيت 
ماندند. تنها مأمن ماركس خارج از محل زندگي اش، 
كتابخانه موزه بريتانيا بود كه هر روز س��اعت ها در آن 
مطالعه مي كرد و در آنجا آثار جاويدان خود را نوشت. 
از اقدامات ديگ��ر ماركس و انگلس پس از ورود 
به لن��دن راه اندازي مجدد نش��ريه نويه راينيش��ه 
تس��ايتونگ بود كه عنوان روو پوليتيشه اكونومي را 
به آن اضافه كردند. اين نشريه عمدتا توسط ماركس 
و انگلس در لندن نوش��ته مي ش��د، در هامبورگ به 
چاپ مي رسيد و عالوه بر اروپا عمدتا در امريكا كه 
بسياري از پناهندگان سياسي آلماني بعد از شكست 
انق��الب به آنجا رفته بودند، توزيع مي ش��د و نقش 
بس��يار مهمي در تحليل انقالب هاي اروپا و داليل 
شكست آنها داشت. در همين نشريه بود كه ماركس 
مجموعه مقاالت مربوط به انقالب 18۴8 فرانسه را، 
كه بعد از مرگش تحت عنوان جنگ داخلي فرانسه 
منتش��ر ش��د و يكي از برجس��ته ترين نوشته هاي 
سياسي ماركس است، نوش��ت. اثر معروف انگلس 
جنگ دهقاني در آلمان نيز ازجمله ديگر نوشته هاي 
مهم اين نشريه بود. ماركس اميد داشت كه با ازسر 
گرفته ش��دن انقالب هاي اروپا، اين نشريه را به طور 
هفتگي و پس از آن به شكل روزنامه منتشر كند، اما 
از انقالب ها خبري نشد و نشريه پس از ٦شماره در 

نوامبر 18٥0 تعطيل شد. 
توجه ماركس اما بيش��تر و بيش��تر به اقتصاد و 
ش��ناخت و تحليل س��رمايه داري معطوف مي شد، 
نظام��ي در حال پيش روي كه لن��دن مركز ثقل آن 
بود. در همان س��ال نخس��تين نمايش��گاه صنعتي 
جهان در لندن برگزار شد. ماركس ضمن آنكه تحت 
تاثير پيشرفت هاي صنعتي و تكنولوژي قرار داشت، 
تضاد هاي نظامي را كه مبتني بر اس��تثمار اكثريت 
توليدكنندگان توس��ط اقليت صاحبان وسايل توليد 
است، مي ديد. پروژه عظيم نوشتن كتاب سرمايه آغاز 
شده بود. ماركس روزها را در كتابخانه موزه بريتانيا 
و شب ها را در منزل به خواندن و نوشتن مي گذراند. 
مكاتبات با انگلس نيز بي وقفه ادامه داشت. انگلس در 
نامه هايش ضمن ادامه بحث هاي اقتصادي و سياسي، 
گه��گاه يك يا دو پوند را هم در پاكت مي گذاش��ت. 
به گفته مري گابري��ل، دخترهاي ماركس هر روز با 
ش��نيدن صداي پستچي به س��رعت از پله ها پايين 
مي رفتند تا نامه يي را كه مي دانس��تند پدرش��ان را 
بس��يار خوش��حال مي كند، دريافت كنند. ماركس 

درآمدي ه��م از روزنامه نيويورك ديلي تريبيون كه 
در باال اش��اره شد دريافت مي كرد. با آنكه اين كار تا 
حدودي وضع مالي را بهبود بخش��يد، كماكان فقر و 
كمبود خانواده را آزار مي داد. ارث و ميراث مختصري 
هم از عموي جني رسيد، و توانستند به منزل بهتري 
بروند. ماركس اميد و انتظارش اين بود كه با اتمام و 
انتشار كتاب سرمايه همه مسائل مالي خانواده حل 
خواهد ش��د و به جني هم همي��ن اميد را مي داد. با 
وساطت السال ناش��ري موافقت كرد كه بخش هاي 
مختلف نوش��ته هاي اقتصادي را به ش��كل اقساطي 
دريافت كند. اما بيماري، مشكالت مالي و خصوصي 
كار را ب��ه تاخير مي انداخ��ت. روزهايي بود كه وقت 
گران بهاي ماركس صرف آن مي شد كه با پاي پياده 
براي قرض گرفتن از اين يا آن آشنا از يك سوي شهر 
به سوي ديگر برود. نيز روزهايي بود كه به  ناچار خود 
را از دس��ت طلبكاران مخفي مي كرد و نمي توانست 
كار كند. س��رانجام در 18٥9 مت��ن درآمدي بر نقد 
اقتصاد سياسي را آماده كرد، كه با تاخير منتشر شد، 

اما چندان انعكاسي نيافت. 
بحران اقتصادي 18٥7 مارك��س را اميدوار كرده 
بود ك��ه زمينه انقالب جديدي در پيش اس��ت، و بر 
آن ش��ده بود كه »تا قبل از س��رازير ش��دن س��يل« 
)انقالب( الاق��ل طرح عمومي )گروندريس��ه( نظريه 
اقتصادي خود را آماده كند. راسدالس��كي اشاره دارد 
كه ماركس )و انگلس( نسبت به اين بحران و انقالب 
دچار توهم بودند. اما همين امر زمينه يي را فراهم آورد 
كه ماركس يادداشت هاي مفصل خود را كه بسياري 
از آنها زمينه س��از اثر بزرگش سرمايه بود، تهيه كند. 
در اواي��ل ده��ه 18٦0 نيز يادداش��ت هاي مفصلي را 
در تحليل و بررس��ي اقتصاددانان كالسيك، اسميت 
و ري��كاردو نوش��ت )كه بعد از مرگ��ش تحت عنوان 
تئوري هاي ارزش اضافي توس��ط  كائوتسكي و سپس 
آكادمي علوم ش��وروي در س��ه جلد تنظيم و منتشر 
ش��د( . يادداشت هاي جلد سوم سرمايه نيز در 18٦۴ 
نوش��ته ش��د، و آن نيز همچون جلد دوم سرمايه به 
پايان نرس��يد. در 18٦٥ »ارزش، قيمت، و س��ود« را 
براي سخنراني براي اعضاي بين الملل نوشت. از ميان 
اين انبوه عظيم نوش��ته هاي اقتصادي، ماركس تنها 
موفق شد كه جلد اول س��رمايه را براي انتشار آماده 
كن��د. ارث مختصري باز نصيب اش ش��د و با فرصت 
بيشتري بر نوشتن تمركز كرد. جلد اول سر انجام پس 
از تاخير هاي مكرر كه انگلس و ناش��ر را عاصي كرده 
بود، در 18٦7 انتشار يافت، اما برخالف انتظار ماركس 

و جني انعكاس بالفاصله يي نيافت. 

 مرحله پاياني زندگي
زندگي ش��خصي ماركس با گذشت زمان تا حدي 
بهبود يافت. سه دخترش هريك مستقل شده و خود 
در زمره فعاالن و روش��نفكران سوسياليست در آمده 
و با مردان سياس��ي ي��ا ازدواج كرده ي��ا نامزد بودند. 
دختر بزرگش جني با شارل لنگه از سوسياليست هاي 
فرانسوي از مبارزان كمون و تبعيدي در لندن، و استاد 
دانشگاه و دختر وس��طي با پل الفارگ، مبارز كمون 
پاريس و عضو بين الملل و فعال سياسي ازدواج كرده 
بودند. دختر كوچكش النور با يك فرانسوي از مبارزان 
كمون دوست شده و سال ها با هم بودند. بعد از مرگ 
ماركس او با ادوارد نخستينگ، سوسياليست انگليسي 
ك��ه فرصت طلبانه به النور نزديك ش��ده بود، زندگي 
مي كرد. ماركس و همسرش به خانه كوچك تري نقل 
مكان كردند. جني همس��ر وف��ادار ماركس، همكار و 
همفكر او اشراف زاده يي كه در ناز و نعمت بزرگ شده 
اما سال ها در كنار ماركس در فقر مطلق زندگي كرده 
ب��ود، در اين آخرين بخش زندگ��ي، با وجود بيماري 
تا حدودي آرامش يافته بود. جني براي يك نش��ريه 
آلماني هم در يك س��تون هن��ري در زمينه معرفي 
فرهنگ و تئاتر انگليس��ي مقاله مي نوشت. در همين 
مقط��ع ترجمه فرانس��ه جل��د اول كتاب س��رمايه با 
ويراستاري خود ماركس منتشر شد، و ده هزار نسخه 
از آن ب��ه  فروش رفت و توجه زيادي را در فرانس��ه و 

انگلستان به خود جلب كرد. 
ماركس و جني در اين دوره از زندگي ش��ان هردو 
بيم��ار بودند، ام��ا بيماري جني بس��يار جدي تر بود 
و سرانجام س��رطان تشخيص داده ش��د. دل خوشي 
بزرگ آنها نوه هاي شان بود. هر زمان كه بچه ها سراغ 
آنها مي آمدند، مارك��س مدت ها با آنها بازي مي كرد. 
ليبكنخت صحنه جذابي را ش��رح مي دهد، كه يكي 
از پسر ها بر پش��ت ماركس كه نقش درشكه را بازي 
مي كند، مي نشس��ته و انگلس و ليبكنخت دو اس��ب 
درش��كه مي ش��ده اند. با اعالم عفو عمومي در فرانسه 
ش��ارل لُنگه ب��ه پاريس رفت و پ��س از مدتي دختر 
و نوه ه��اي ماركس هم به پاري��س رفتند و اين براي 
جني و ماركس بس��يار ناگوار بود. جني ماركس پس 
از شدت گيري بيماري اش در ٦7سالگي در 1881 در 
گذش��ت. او كه مرگ چهار كودكش را ديده بود، اين 
ش��انس را داشت كه مرگ سه دختر باقي مانده اش را 
نبيند، كه يكي بر اثر بيم��اري فوت كرد، و دو دختر 
ديگر، لورا و النور خودكش��ي كردند. ماركس آن قدر 
ضعيف و بيمار شده بود كه نگذاشتند در خاك سپاري 
عش��ق زندگي اش شركت كند و انگلس به جاي او در 
ستايش جني سخنراني كرد. در اين مقطع باز ماركس 
به ناش��رش وعده داد كه جلد دوم را براي چاپ آماده 
مي كن��د. كمي بعد دخت��ر بزرگ او جن��ي لنگه كه 
به تازگي باز مادر شده بود، بر اثر بيماري در 38 سالگي 
درگذشت. اين ضربه بزرگ ديگري براي ماركس بود. 
در 1۴ مارس 1883 وقتي كه انگلس و خدمتكار 
وارد ات��اق مارك��س ش��دند، او را ديدند ك��ه آرام در 
صندلي اش به خواب ابدي رفته اس��ت. س��ه روز بعد 
يازده نفر در مراسم خاك سپاري ماركس در گورستان 
هي گيت در لندن جمع ش��دند. انگلس به دوس��تي 
نوشت، »بشريت با از دست دادن اين بزرگ ترين خرد 

زمانه، درمانده تر شد.«

در حقيقت باورهاي كمونيستي 
ماركس در پاريس شكل گرفت و در 

نوشته هاي اين دوره كه سال ها پس 
از مرگش تحت عنوان يادداشت هاي 

اقتصادي و فلسفي ۱۸۴۴ منتشر شد 
انعكاس يافت باز در پاريس بود كه 

با پرودون و باكونين مالقات كرد 
و از همه مهم تر با دوست و همرزم 

زندگي اش فردريك انگلس آشنا شد

                                                                                                      

بحران اقتصادي ۱۸۵۷ ماركس را 
اميدوار كرده بود كه زمينه انقالب 

جديدي در پيش است، و بر آن 
شده بود كه »تا قبل از سرازير شدن 
سيل« )انقالب( الاقل طرح عمومي 

)گروندريسه( نظريه اقتصادي خود را 
آماده كند

                                                                                                      

پرونده



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 9پرونده  Sun. May  06. 2018  1094   يك شنبه 16  ارديبهشت 1397     19 شعبان 1439  شماره 

گزارش »تعادل« از پيمايش بين المللي شركت پي دابليو سي در كشورهاي مختلف جهان

نگراني بيمه ها از اثر تغييرات فناوري بر كسب و كار
 بيمه ها براي فعاليت در دنياي مجازي با چالش هاي واقعي مواجهند           فرصت هاي جديد صنعت بيمه با ورود »گوگل«، »آمازون« و »اپل« به بازار خدمات درماني

پوريا چوبچيان  كارشناس اقتصادي  
مزي��ت رم��ز ارز بانك مرك��زي به ارزهاي رم��زي ديگر 
)همچون بيت كوين، اتريوم و امثالشان( اين است كه عرضه  
آن توسط نهادي مركزي صورت مي گيرد و به همين جهت 

نهادي متولي حفظ ارزش اين پول است. 
 تقريبا هر روز رمز ارزهاي جديدي ظهور مي كنند و بسياري 
از نهادهاي ذي ربط اين سوال را دارند كه آيا بانك هاي مركزي 
كش��ورهاي مختلف نيز بايد رمزارز منتشر كنند يا خير. سوال 
اصلي آن اس��ت كه رم��زارز بانك مركزي چ��ه صورتي دارد و 
سودمندي آن در چيست. در اين يادداشت سعي مي شود يك 
دس��ته بندي از انواع پول صورت گي��رد و جايگاه رمز ارز بانك 

مركزي در ميان ساير انواع پول مشخص شود. 
اول بايد تعريفي از پ��ول ارائه كنيم. در اينجا منظورمان 
از پول هر ابزاري اس��ت كه: الف( براي مبادله از آن استفاده 
مي شود، ب( واحد شمارش ارزش تلقي مي شود و ج( وسيله 
ذخيره  ارزش است. )براي توضيح به يادداشت ارزهاي رمزي 
از منظ��ر كاركردهاي پول نگاه كنيد( . پول ها را مي توان بر 
مبناي انتشاردهنده، شكل پول، دسترسي و سازوكار انتقال 

به هشت دسته  مختلف دسته بندي كرد. 
منظور از انتش��اردهنده آن اس��ت كه آيا پول مورد نظر 
توسط بانك مركزي كش��ورها منتشر شده يا توسط نهادي 
غي��ر بانك مرك��زي؛ براي نمونه ريال و پوند و دالر توس��ط 
بانك مركزي انتشار مي يابد و پول هايي همچون دسته چك 
بانك ها ي��ا پول هاي اينترنتي توس��ط نهادي غي��ر از بانك 
مركزي. ش��كل پول نمايانگر آن است كه آيا پول به صورت 
الكترونيكي انتش��ار مي يابد يا به صورت فيزيكي. مثال سكه  
ط��ال و حتي نمك كه در گذش��ته و در مي��ان برخي اقوام 
از آن به عنوان پول اس��تفاده مي ش��د صورت هاي فيزيكي 
پول هس��تند، ولي پولي كه در كارت هاي عضو شبكه شتاب 
قرار دارد و با كش��يدن كارت از آن استفاده مي شود صورت 

الكترونيك پول است. 
منظور از دسترسي آن است كه آيا پول به صورت جهاني 
در دس��ترس است يا اس��تفاده از آن به مرز يا گروه خاصي 
محدود مي شود؛ سكه  طال و يورو به عنوان پول در تمام دنيا 
قابليت عرضه و اس��تفاده را دارند، اما س��كه هاي پالستيكي 
ويژه  شهربازي ها فقط در شهربازي عرضه و استفاده مي شود 
و در نهايت منظور از س��ازوكار انتقال آن اس��ت كه آيا براي 
انتق��ال پول بايد نهادي مركزي اي��ن كار را انجام دهد و بر 

آن نظارت كند يا مي توان به صورت همتا به  همتا اين عمل 
را انجام داد. براي مث��ال وقتي از مغازه يي خريد مي كنيد و 
براي پرداخت وجه كارت مي كش��يد، پول از طريق بانك از 
حس��اب ش��ما به حساب فروش��نده منتقل مي شود. در اين 
فرآيند بانك بر انتقال پول نظارت دارد. اما وقتي مس��افري 
س��وار تاكسي مي ش��ود و براي پرداخت كرايه اسكناس نقد 
پرداخت مي كند، انتقال پ��ول به صورت فرد به  فرد صورت 
مي گيرد و نهادي مركزي بر انتقال اين پول نظارتي ندارد. 

بانك مركزي تا به حال دو صورت از پول را منتشر كرده  
اس��ت. اسكناس نقد يكي از انواع پول است كه انتشاردهنده  
آن بان��ك مركزي اس��ت، به صورت فيزيكي موجود اس��ت، 
دسترسي آن جهاني است )همگان مي توانند از آن استفاده 
كنن��د( و به صورت فرد ب��ه  فرد منتقل مي ش��ود و نهادي 

مركزي بر انتقال آن نظارت نمي كند. 
س��پرده هاي عضو شبكه  شتاب نيز صورتي الكترونيك از 
پول است كه بانك مركزي منتشر مي كند، دسترسي به آن 
عمدتا محدود به مرزهاي ايران مي شود و به صورت مركزي 
انتقال مي يابد. خأليي كه در اين ميان احس��اس مي ش��ود، 
پول��ي الكترونيك اس��ت كه توس��ط بانك مركزي منتش��ر 
شده باش��د ولي براي انتقال آن نياز به نهادي مركزي نباشد. 
اينجاس��ت كه رم��زارز بانك مركزي وارد مي ش��ود: رمز ارز 
بانك مركزي صورتي الكترونيك از پول اس��ت توسط بانك 
مركزي منتش��ر مي شود، اما ويژگي هاي پول نقد را دارد؛ به 
اين معنا اس��تفاده از آن محدود به مرزهاي كشور نمي شود 
و براي انتقال نيز نيازي به نهاد مركزي نيس��ت و مانند پول 

نقد مي توان آن را به صورت فرد به  فرد منتقل كرد. 
مزي��ت رم��ز ارز بانك مرك��زي به ارزهاي رم��زي ديگر 
)همچ��ون بيت كوي��ن، اتري��وم و امثالش��ان( آن اس��ت كه 
عرض��ه  آن توس��ط نهادي مرك��زي صورت مي گي��رد و به 
همين جهت نهادي متولي حفظ ارزش اين پول اس��ت. اين 
ويژگ��ي مي تواند نقص هاي ارزهاي رم��زي فعلي را برطرف 
س��ازد. مزيتش به پول نقد آساني حمل است. ويژگي انتقال 
فردبه فرد و دسترس��ي جهاني نيز آن نس��بت به كارت هاي 
شتاب ممتاز مي كند. مي توان به روشني دريافت اگر اعتماد 
عمومي به سياست هاي پولي بانك مركزي يك كشور وجود 
داشته باشد، به واسطه  كاركردهاي آن، رمز ارز بانك مركزي 
مي تواند جايگزيني مناس��ب براي پول نقد و همچنين رمز 

ارزهاي متداول باشد. 

ماندانا طاهري  صاحب نظر پولي و بانكي  
افش��ا و گزارشگري مالي بانك ها با رش��د بازارهاي مالي 
و افزاي��ش مقررات نظارتي يك چالش اساس��ي اس��ت كه 
بالك چين ب��ه  عنوان زيرس��اخت نوي��ن و نوآورانه فناوري 

اطالعات مي تواند در اين حوزه راهگشا باشد. 
با رش��د بازارهاي مالي و پيچيده شدن محيط كسب و 
كار، افشا و گزارشگري اطالعات در بانك ها تبديل به امري 
پيچي��ده، هزينه بر و زمانبر ش��ده كه البته طي س��ال هاي 
اخير رش��د ابزارهاي مالي مش��تقه و غيرمش��تقه از جنس 
داراي��ي و بدهي هاي مالي و ط��رح مباحث نويني همچون 
ارزش گ��ذاري منصفان��ه دارايي و بدهي هاي مالي و س��اير 
مباحث نوين حس��ابداري و تغييرات هر روزه آن، افش��ا و 
گزارشگري مالي را در مقايسه با گذشته به امري پيچيده تر 

تبديل كرده است. 
اين مس��اله تا آنجا مطرح شده كه اتحاديه اروپا از آن به  
عنوان يك چالش ياد مي كند. به  عبارتي با توجه به قوانين و 
مقررات بي شمار بانك هاي مركزي و ساير نهادهاي نظارتي 
بر بانك ها، بانك ها ملزم به افش��اي اطالعات زيادي هستند 
كه اين مس��اله به دليل تعهدات نظارتي بي شمار بر بانك ها 
به يك مساله پيچيده و هزينه بر تبديل شده است. همچنين 
اين چالش عالوه بر هزينه بر بودن گزارش��گري براي بانك، 
مباحثي همچون كيفيت اطالعات افش��ا ش��ده، زمان صرف 
ش��ده براي توليد اطالعات، ميزان قابليت اتكا به اطالعات و 
انتقال و ارتب��اط بين داده ها را نيز مطرح كرده و همه اينها 
در حالي اس��ت كه با تغييرات جديد در بازارهاي مالي و در 
جهت همس��ويي با اين تغييرات، ه��ر روز الزامات جديدي 
براي افشا تبيين مي شود كه حجم و اقالم افشا و گزارشگري 

بانك ها را افزايش مي دهد. 
براي همين منظور ضرورت دارد به زيرساخت هاي جديد 
و نوآورانه فناوري اطالعات براي گزارش��گري و افش��ا توجه 
ويژه شود. يكي از پيشنهادات براي حل اين چالش استفاده 
از بالك چين ها براي افش��ا و گزارش��گري است كه در سال 
۲۰۱۶ توسط اتحاديه اروپا و موسسه حسابرسي ديلويت به 
عنوان يك راه حل براي افشا و گزارشگري مالي در بانك ها و 

موسسات مالي و اعتباري مطرح شد. 
بالك چي��ن پاي��گاه داده توزيع ش��ده و مبتني بر اجماع 
اس��ت كه به صورت مستمر فهرس��تي از رده يا ركوردها را 
ك��ه هر يك به گزينه قبلي فهرس��ت ارجاع مي دهند، حفظ 

مي كند يا به طور كلي بالك چين يك سيستم ثبت اطالعات 
و گ��زارش توزيع ش��ده و به صورت غيرمتمركز اس��ت و به  
عنوان يك دفتر اطالعاتي توزيع ش��ده، شناخته مي شود. در 
اي��ن فناوري با وجود كاربران متع��ددي كه به طور همزمان 
داده هاي��ي را ثب��ت و اصالح مي كنند، ممكن اس��ت كه آن 
داده ها با هم تداخل داش��ته باش��ند و ش��بكه قادر به حفظ 

يكپارچگي محتواي پايگاه داده  است. 
با توجه به ساختار داده يي رمزنگاري شده كه بالك چين 
داراس��ت، يكپارچگي بدون هيچ كنترل كننده مركزي حفظ 
مي ش��ود. عالوه بر آن بالك چين از نوعي اكوسيس��تم خود 
حسابرس��ي برخوردار اس��ت كه تحت آن همه  تراكنش هاي 
ايجاد ش��ده در هر دوره  مثال ۱۰دقيقه يي با يكديگر تطبيق 
مي يابد. اي��ن ويژگي ها همراه با س��اير ويژگي هاي مطلوب 
منجر به آن ش��ده كه بالك چين به  عنوان يك راه حل براي 
چالش افشا و گزارشگري مالي از طرف اتحاديه اروپا مطرح 

شود. 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار اتحادي��ه اروپا بر اين باور 
اس��ت كه بالك چين يك منبع طاليي يا منحصربه فرد براي 
گزارش��گري در موسس��ات مال��ي و اعتباري اس��ت و تحت 
بس��ترهاي آن مي توان مخازن يكپارچه و متصلي از داده ها 
را تنظيم كرد كه منجر به گزارش��گري هوشمند، باكيفيت، 
ش��فاف و با حداق��ل هزينه خواهد ش��د كه ن��ه تنها براي 
گزارشگري موسسات مالي و اعتباري بلكه براي قانونگذاران 
و نظارت موثر بر موسسات مالي و اعتباري، كاربردي است. 
در حال حاضر در ايران نيز طي دو الي س��ه س��ال اخير 
موضوع��ات مرتبط به بالك چين  مطرح ش��ده و با توجه به 
اقدامات صورت گرفته در سطح بين المللي حركت به سمت 
آن اجتناب ناپذير اس��ت. اين مس��اله به خصوص براي بانك 
مرك��زي ايران به عن��وان نهاد نظارت��ي و قانوني كه قدرت 
تنظيم مقررات و تبيين الزامات افشا و گزارشگري و نظارت 
بر بانك ها را دارد، حايز اهميت اس��ت و با توجه به نو بودن 
مباحث در س��طح بين المللي، اقدامات بانك مركزي و ساير 
نهاده��اي مقرراتي و نظارتي در ايران در راس��تاي درك اثر 
بالك چين ها و توس��عه كاربرده��ا و مفاهيم آن در بازارهاي 
مالي و در موسسات مالي و اعتباري ايران با هدف همسويي 
ب��ا تغييرات بين المللي و همگام ش��دن ب��ا تغييرات جديد 
ضروري اس��ت و قب��ل از آنكه فرصت براي تفس��ير و درك 

تغييرات جديد محدود شود، اقدامات الزم صورت گيرد.

گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري 
تح�والت جديد و روب�ه افزايش فناوري 
در محيط كس�ب وكارهاي مختلف، نه تنها 
فرصت هاي جديد براي ايجاد شغل، افزايش 
س�رعت و بازارهاي جديد ايجاد كرده بلكه 
از س�وي ديگ�ر، چالش هايي نيز در مس�ير 
رقاب�ت و نف�وذ در بازاره�ا ايج�اد ك�رده و 
كس�ب وكارهاي س�نتي را تهديد مي كند. 
در اي�ن زمينه، پيمايش بين المللي ش�ركت 
پي دابليو س�ي كه در نظرخواهي از مديران 
عامل بيمه يي در كش�ورهاي مختلف جهان 
تهيه ش�ده است، نشان مي دهد كه مديران 
نگران اث�ر تغييرات فناوري روي كس�ب و 

كارهاي خويش هستند.
   

 ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، يافته ه��اي كليدي 
پيمايش پي دابليو س��ي نشان مي دهد كه عالوه 
بر اينكه 49 درصد از مديران عامل بيمه در نظر 
دارند تا يك مشاركت راهبردي يا سرمايه گذاري 
مش��ترك ب��راي ايجاد س��ودآوري و رش��د طي 
۱۲ماه آتي داشته باشند، سه دغدغه عمده آنان 
تنظيم مقررات بيش ازح��د 95 درصد، حمالت 
س��ايبري93 درصد و س��رعت تغييرات فناورانه 

۲5درصد اعالم شده است. 
عالوه بر اين، ۲۱ درصد از مديران عامل بيمه 
درباره كمبود مهارت ه��اي ديجيتالي در صنعت 
و نيروه��اي كار خ��ود نگران هس��تند. اما بيش 
از اي��ن تعداد، ۲5 درصد از آنان نگران س��رعت 
پيش��رفت هاي فناوري و تاثير آن بر كسب و كار 

خود هستند. 
مهم ترين چال��ش فناوري بيم��ه يا همان 
اينش��ورتك نه تنه��ا در ايران بلك��ه در تمام 
جهان، عدم تطابق مناسب محصول با نيارهاي 
بازار هست. در واقع محصولي كه توسعه داده 
مي شود و براي بازاريابي آن هزينه مي شود، در 
واقع نياز بازار نيست و بازار نيازهاي مهم تري 
دارن��د. محصول بيمه متف��اوت از محصوالت 
e-commerce اس��ت و براي فروش و ارائه 
خدمات پشتيباني در حوزه فناوري بيمه نياز 
به فهم درس��ت از محصول و ب��ازار بيمه نياز 

است. 
چالش مهم بعدي، مش��كالت حقوقي مربوط 
به قوانين موجود اس��ت كه ممكن اس��ت در اثر 
ف��روش بيمه و دريافت پول از مش��تري حاصل 
ش��ود. اي��ن چالش ه��اي حقوق��ي از پذي��رش 
مس��ووليت بيمه گري تا پولشويي و... را دربرمي 
گي��رد. به عنوان مث��ال، وقتي مش��تري پول از 
طريق س��ايت اينترنتي ب��راي خريد بيمه آتش 
س��وزي پرداخت مي كند، ممكن است، فناوري 
به كار رفته، با تعلل��ي اقدام به صدور بيمه نامه 
كند ك��ه اين بازه زماني مي توان��د فناوري بيمه 
را آس��يب پذير يا در مع��رض كالهبرداري قرار 
بدهد. به عبارت ديگر، زيرس��اخت هاي فناوري 
بايد توس��ط متخصصين مربوطه بسيار دقيق و 
موش��كافانه مورد بررسي قرار دهند. مشكلي كه 

ش��ايد همچنان در بازار ديجيتالي بانكي وجود 
دارد.چالش بعدي نيز مربوط به تغييرات قانوني 
ناگهان��ي از طرف قانون گذاران اس��ت. در واقع 
ممكن است در اثر تغييرات قانوني، مدل كسب 
وكار فن��اوري بيمه، غيرقانوني اعالم ش��ود و در 
معرض ريس��ك تغيير ناگهاني مدل كسب و كار 
بيمه گ��ران قرار بگيرد. اگرچ��ه بيمه مركزي با 
ص��دور اطالعيه مربوط به بازاريابان آنالين بيمه 
كه با همكاري س��نديكاي بيمه گران ايران تهيه 
شده، نشان داده است كه عالقه مند به گسترش 
فناوري بيمه در صنعت اس��ت، ام��ا تمايل دارد 
كه اين فعاليت ها در قالب اس��تانداردهاي بيمه 
مركزي باش��د كه اين عملكرد صحيح و عاقالنه 

به نظر مي رسد. 
پيشتر ازسوي نهاد ناظربيمه در اين مورد اعالم 
ش��ده بود در م��ورد بازاريابي آنالي��ن محصوالت 
بيمه اي، بايد گفت براساس ماده ۶۶ قانون تاسيس 
بيمه مرك��زي ايران و بيمه گري، عرضه بيمه تنها 
توس��ط موسس��ات بيمه، كارگزاران و نمايندگان 
بيمه مجاز اس��ت و انجام مي شود. در اين خصوص 
هم تغييري در قانون مذكور و سياس��ت هاي بيمه 

مركزي انجام نگرفته است

 فناوري بيمه در بوته آزمايش 
فناوري ه��اي نوظهور، الگوهاي كس��ب و كار 
نوآوران��ه و فناوري بيمه كه مدتي اس��ت صنعت 
بيمه و بخش اتكاي��ي آن را دچار اختالل نموده 
اس��ت و مزيت هاي��ي نيز در طراح��ي محصول، 
ارزيابي ريسك، هزينه و كارآمدي و خودكارسازي 
رونده��ا به همراه داش��ته اس��ت، ممكن اس��ت 
چالش هاي عم��ده و گاه بس��يار خطرناك براي 
صنع��ت ايجاد نمايد. اي��ن فناوري ها كه در ابتدا 

و با گسترش و پذيرش و حتي ادغام شركت هاي 
نوپا، با سرعت مورد اقبال قرار گرفت، بطوري كه 
ميليون ه��ا دالر صرف هزينه پروژه هاي پايلوت و 
ايجاد مراكز مرتبط با آن شد، اكنون در واقعيت، 
مورد نقد قرار گرفته و برخي مشكالت آن ظهور 

نموده است
جاناتان ديكسون، دبيركل انجمن بين المللي 
ناظ��ران بيم��هIAIs معتقد اس��ت: نوآوري هاي 
مس��تمر در فناوري بيم��ه، فرصت هاي عمده يي 
ارائ��ه مي دهند اما ممكن اس��ت ب��ر پيچيدگي 

كسب و كار بيمه و زنجيره تقاضا بيفزايد
صنع��ت بيم��ه و بخ��ش اتكايي از نخس��تين 
گروه هايي هس��تند كه از فناوري هوش مصنوعي 
بهره جس��ته اند. زيرا بر داده هاي عددي و روندهاي 
تكراري بسيار زيادي متكي هستند. اما بايد نسبت 
به چالش هاي مسووليت برانگيز مانند تصميم سازي 

ماشين به جاي ماشين واقف باشند. 
اي��ن تحلي��ل AGCS پس از گ��زارش اخير 
شركت اس��كوربوده است كه در آن دنيس كسلر 
مديرعامل اين شركت عنوان كرده بود كه هوش 
مصنوعي، صنعت بيمه و بخش اتكايي را متحول 
خواه��د نم��ود. تخمين هاي اولي��ه از يك حمله 
سايبري جهاني نشان مي دهد كه توان بالقوه آن 

مي تواند خس��ارت مالي فراتر از 5۰ ميليارد دالر 
به همراه داشته باشد. حتي، يك قطعي برق نيم 
روزه ني��ز مي تواند ارائه كنندگان خدمات ابري را 

تا 85۰ ميليون دالر متضرر نمايد. 

 ورود گوگل، آمازون و اپل به خدمات درماني
در ماه ه��اي اخي��ر، صنعت خدم��ات درماني 
امريكا ش��اهد ورود شركت هاي گوگل، آمازون و 
اپل به بازار بوده اند. اين شركت ها، با ارائه چندين 
طرح مبتني بر فناوري و مشاركت با تازه واردان 
بازار توانسته اند فرصت هايي براي صنعت بيمه و 

بيمه اتكايي ايجاد نمايند. 
س��ال ۲۰۱8، ش��اهد ورود اي��ن غول ه��ا با 
محص��والت جديد و ش��راكت هاي وس��يع بوده 
اس��ت: در ژانوي��ه، آم��ازون همكاري خ��ود را با 
شركت بركشاير و جي پي مورگان براي تاسيس 
يك ش��ركت خدم��ات درماني ب��راي كارمندان 
امريكايي راه اندازي نمود. ش��ركت اپل، نرم افزار 
س��المت راه اندازي نمود و شركت خواهرخوانده 
گوگل، وريلي نيز در حال چانه زني با بيمه گران 
براي قراردادهاي بيمه س��المت اس��ت. با وجود 
آنكه برخي، ورود اي��ن تاخت و تازها در صنعت 
سالمت را تهديدي براي وضعيت فعلي محسوب 

مي كنن��د، مش��اركت با اي��ن طرح ه��ا مي تواند 
فرصت ه��اي جدي��دي ايج��اد نماي��د. بنابراين، 
صنعت بيمه و بخش اتكايي بايد هوشيارانه براي 
ايجاد رقابتي صحيح و چندس��ويه همواره آماده 
باشد و از مزاياي ديجيتال سازي بهره مند گردد. 
شركت هاي نوپا يا همان استارت آپ ها، عقب 
ماندگي ايجادشده در شركت ها و مشاغل قديمي 
را شناس��ايي و منطبق با ش��رايط روز، ايده ها و 
روش هاي جديد را به صاحبان س��رمايه، مديران 
و عالقه مندان به ايج��اد فرصت هاي كاري نوين 
ارائه مي دهند. رد پاي اينگونه فعاليت هاي نوين 
را مي توان در پيدايش ش��ركت هاي پرداخت در 
عرصه بانكداري، تاكسي هاي اينترنتي در عرصه 
حمل ونقل و نيز فروشگاه هاي اينترنتي در حوزه 
عرض��ه كاال به مش��تريان و... جس��ت وجو كرد. 
حضور آنها در اين بخش ها و موفقيت هايي كه به 
واسطه حضورش��ان در اين عرصه ها حاصل شد، 
س��بب ش��د تا صنعت بيمه نيز پذيراي استارت 
آپ ها باش��د؛ بخشي كه س��ال ها است در چنبره 
يكنواختي و نداش��تن ايده براي نوآوري و برون 
رف��ت از چالش هاي موجود، با مش��كالت زيادي 

روبه رو است. 
ب��دون ترديد بيمه گ��ذاران از صاحبان اصلي 
ش��ركت هاي بيمه هستند. ازاين رو شركت بيمه 
بايد خدمات مطلوب و ارزنده يي به بيمه گذاران 
خ��ود ارائه كند و در اين راس��تا بايد ش��ركت ها 
س��عي كنند تا با ورود به كس��ب وكارهاي نوين، 
ارائه اين خدمات را آسان كنند. صنعت بيمه بايد 
در سطح جامعه به نيازسنجي بپردازد و با توجه 
به خواس��ته ها و نيازهاي مردم به سمت نوآوري 

حركت و محصوالت جديدي ارائه كند
كه در اين مس��ير، استارت آپ ها مي توانند با 
نيازسنجي مداوم جامعه براي شناسايي خطرات 
و ارائه محصوالت بيمه مرتبط با آن اقدام كنند. 
ازجمل��ه مزاياي��ي كه مي توان ب��راي ورود به 
كس��ب وكارهاي نوپا قائل شد، مديريت زمان و 
تسهيل در فرآيندهاي صدور و پرداخت خسارت 
اس��ت. اين موضوع بر كس��ي پوشيده نيست كه 
م��ا در حوزه فروش با مش��كالت زيادي روبه رو 
هس��تيم كه مي توان ب��ا ايده ه��اي جديدي كه 
اس��تارت آپ ها ارائه مي دهند، اين مشكالت را به 
حداقل رس��اند تا بيمه گذار در شرايطي مناسب، 
كوتاه تري��ن زم��ان و با نرخ مناس��ب خدمات را 
دريافت كند. بازاريابي بيمه در ايران سنتي است 
و الزم است صنعت بيمه با جذب استارت آپ ها 

به سمت مدرن شدن حركت كند. 
در حوزه بيمه عمر نيز با مشكالت زيادي روبه 
رو هس��تيم كه اس��تارت آپ ها مي توانند در اين 
زمين��ه نيز مفيد واقع ش��وند. در حوزه بيمه هاي 
عمر معضلي كه وجود دارد، اين اس��ت كه بيمه 
نامه هر فرد بايد متناسب با نيازها و خواسته هاي 
وي صادر ش��ود، اما درح��ال حاضر مي بينيم كه 
محص��والت بيمه عمر در يك قال��ب معين و به 
گروه ه��اي مختل��ف جامع��ه عرضه مي ش��ود و 

تناسبي با نيازهاي هر فرد ندارد. 

سپرده هاي امتيازي؛ ابزاري 
براي توسعه قرض الحسنه 

حسين ميثمي  صاحب نظر پولي و بانكي 
منط��ق اصل��ي س��پرده پذيري امتي��ازي، دريافت 
س��پرده از مشتريان بر اساس عقد قرض و پرداخت وام 

قرض الحسنه غيرمشروط به آنهاست. 
س��پرده هاي امتيازي يك��ي از نيازهاي مالي واقعي 
موجود در نظام مالي كشور است. در اين شيوه مشتريان 
بانك مي توانند با سپرده گذاري مبالغ كوچك و دريافت 
امتياز متناس��ب با مبلغ و مدت س��پرده گذاري، زمينه 

دريافت وام قرض الحسنه در آينده را فراهم كنند. 
هر چند س��پرده پذيري امتيازي با عنوان يك روش 
تجهيز مناب��ع صراحتا در متن قان��ون عمليات بانكي 
ب��دون ربا م��ورد تاكيد قرار نگرفته، اما ريش��ه هاي آن 
ب��ه نح��وي در قانون وجود دارد. در اي��ن رابطه ماده ۶ 
قان��ون بي��ان دارد: »بانك ها مي توانند ب��راي جذب و 
تجهيز سپرده ها، با اتخاذ روش هاي تشويقي از امتيازات 
ذيل به س��پرده گذاران اعطا كنن��د:  اعطاي جوايز غير 
ثابت نقدي يا جنس��ي براي سپرده هاي قرض الحسنه؛ 
تخفي��ف يا معافيت س��پرده گذاران از پرداخت كارمزد 
ي��ا حق الوكاله؛ دادن حق تقدم به س��پرده گذاران براي 
اس��تفاده از تس��هيالت اعطاي��ي بانك��ي.« همان طور 
كه مالحظه مي ش��ود مورد س��وم به نح��وي به بحث 
س��پرده هاي امتيازي اش��اره مي كند؛ ب��ه اين بيان كه 
بانك ها مي توانند براي تشويق سپرده گذاران از ابزارهاي 
انگيزشي متعددي از جمله حق تقدم دريافت تسهيالت 
بانكي اس��تفاده كنند.  به لحاظ حقوقي در سپرده هاي 
امتيازي بانك از يك طرف از عده يي از مشتريان منابعي 
را تحت عنوان س��پرده قرض الحسنه دريافت كرده و از 
س��وي ديگر آن را به عنوان وام قرض الحس��نه به گروه 
ديگري از مشتريان پرداخت مي كند.  به تعبير ديگر در 
اين مدل نهاد مالي با انباشت سپرده هاي قرض الحسنه 
خ��رد گروهي از مش��تريان )مانند: ال��ف( از اين منابع 
جهت پرداخت تسهيالت قرض الحسنه به گروهي ديگر 
)مانند: ب( اس��تفاده مي كن��د. در واقع نهاد مالي براي 
مشتريان )متناسب با مدت و مبلغ سپرده گذاري( امتياز 
دريافت وام قرض الحسنه در نظر مي گيرد و از اين طريق 
فرصت مش��اركت در »نظام قرض الحسنه« را براي آنها 
فراهم مي كند.  در اين چارچوب مش��تري از يك س��و 
مي تواند با سپرده گذاري منابع خرد به صورت تدريجي، 
امكان پرداخت وام قرض الحسنه به افراد ديگر را فراهم 
كند )در سنت حس��نه قرض الحسنه مشاركت كند( و 
از س��وي ديگر به صورت نس��بي مطمئن باشد كه در 
آينده و زماني ك��ه نياز پيدا كرد، مي تواند از امتياز وام 
قرض الحسنه برخوردار ش��ود.  در سپرده هاي امتيازي 
بانك منابع مش��تريان را بر اساس قرارداد قرض از آنها 
دريافت مي كند؛ ام��ا در متن قرارداد هيچ نوع تعهد يا 
شرطي مبني بر پرداخت وام قرض الحسنه متقابل ذكر 
نمي ش��ود. با اين حال در عمل رويه بانك آن است كه 
به عنوان امتي��از )جهت تقدير( به س��پرده گذاران وام 
قرض الحس��نه پرداخت كند.  در واقع بانك صرفا تعهد 
اخالق��ي داخلي مبني بر عمل به رويه هاي رايج جهت 
پرداخت امتي��از قرض الحس��نه دارد و هيچ نوع تعهد 
ق��راردادي )حقوقي( نه به صورت صريح و نه به صورت 
ضمني نس��بت به س��پرده گذاران وجود ندارد. بر اين 
اساس اگر موسسه پس از سپرده گذاري مشتري به هر 
دليل از پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ناتوان شود يا 
اينكه ميزان آن از مقداري كه معموال پرداخت مي شود 
كمتر باشد، مشتري حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد 
داش��ت.  در اين شيوه از س��پرده پذيري بانك مي تواند 
به اندازه هزينه ه��اي متعارفي كه جهت مديريت امور 
صرف مي كند، از مشتريان كارمزد دريافت كند كه اين 
كارمزد مي تواند شامل: هزينه اجاره ساختمان، دستمزد 
كاركنان و غيره باشد. در واقع كارمزد بايد صرفا به اندازه 

»مزد كار« و »هزينه هاي مرتبط« دريافت شود. 

بخشودگي سود مركب 
بدهي هاي بانكي

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از 
بخشودگي سود مركب بدهي هاي بانكي در قانون بودجه 
س��ال 9۷ خبر داد.  به گ��زارش خانه ملت، مهرداد بائوج 
الهوتي با اش��اره به قانون بودجه س��ال 9۷ در خصوص 
بخش��ودگي س��ود مركب بدهي هاي بانكي اظهارداشت: 
نگراني هاي��ي در زمين��ه پرداخت وام ها وج��ود دارد كه 
در قانون بودجه امس��ال س��ود مركبي كه به وام ها تعلق 
مي گرفت بخشيده شد.  عضو كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بسياري از 
بدهكاران توان پرداخت سود مركب را نداشتند، توضيح 
داد: بط��ور مثال اف��راد وام با س��ود ۱4 درصد از بانك ها 
گرفته اند و اگر نتوانسته باش��ند سود مذكور را پرداخت 
كرده باش��ند بانك ها از بدهكار از ديركرد سود نيز سود 
مي گيرن��د، به همين جهت در قانون براي باز پس گيري 

بدهي ها سود مركب بخشوده شد.   

كاهش 11 درصدي ارزش لير 
تركيه در برابر دالر

ارزش پول تركيه بار ديگر ۱.5 درصد كاهش پيدا كرد و 
از ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون بيش از ۱۱ درصد در 
مقابل دالر تضعيف شده است.  لير در ۲4 ساعت گذشته به 
دليل نگراني از توانايي بانك مركزي اين كش��ور براي مهار 
تورم ۲ رقمي و از طرفي هم قدرتمند شدن دالر، ۱.5 درصد 
ارزش خ��ود را از دس��ت داد. در همين حال تورم تركيه در 
ماه گذش��ته ميالدي به تقريبا ۱۱ درصد افزايش يافت كه 
سقوط لير در مقابل دالر به اين موضوع دامن زده و در سال 
جاري ميالدي لير بيش از ۱۱ درصد ارزش خود را از دست 
داده است.  همچنين كاهش بيشتر رتبه بدهي دولتي تركيه 
از سوي موسسه اعتبارسنجي »استاندارد اندپورز« در هفته 
گذشته هم منجر به وخيم تر شدن وضعيت لير شد. افزايش 
قيمت ها به عنوان بيشترين مشكل اقتصادي تركيه محسوب 
مي شود؛ ضمن اينكه نگراني ها در مورد رجب طيب اردوغان 
رييس جمهور تركيه و حزب AK او در انتخابات پيش رو در 

بيست وچهارم ماه ژوئن روبه افزايش است. 

يادداشت

اخبار
بالك چين؛ بستري براي افشا و گزارشگري ماليكاركردهاي رمز ارز بانك مركزي 

مهم ترين چالش فناوري بيمه يا همان اينشورتك نه تنها در ايران بلكه در تمام جهان، 
عدم تطابق مناسب محصول با نيارهاي بازار هست. در واقع محصولي كه توسعه داده 
مي شود و براي بازاريابي آن هزينه مي شود، در واقع نياز بازار نيست و بازار نيازهاي 
مهم تري دارند. محصول بيمه متفاوت از محصوالت e-commerce است و براي 
فروش و ارائه خدمات پشتيباني در حوزه فناوري بيمه نياز به فهم درست از محصول 

و بازار بيمه نياز است
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دانشوفن10
 ثبت حق امتياز جديد »اپل«

در حوزه واقعيت مجازي
ديجيت�ال ترن�دز| اپل ح��ق امتي��از اختراعي به 
ن��ام »موتور اس��كن عمق« را ثبت كرده كه در توس��عه 
فناوري هاي��ي مانند واقعيت مج��ازي در رايانه و موبايل 
Depth- كارب��رد دارد. ب��ه نظ��ر مي رس��د، فن��اوري

mapping)اندازه گي��ري عمق( يك��ي از نكات مهم در 
توسعه فناوري هايي مانند واقعيت مجازي باشد. 

در همين راستا به نظر مي رسد، اپل نيز مشغول توسعه 
آن اس��ت. اين شركت حق امتياز اختراعي به نام »موتور 
اسكن عمق«)scanning depth engine( ثبت كرده 
كه شامل استفاده از يك فرستنده با قابليت ارسال اشعه 
نور و يك اسكنر براي اسكن اشعه ها و تعيين عمق است. 
اين حق امتياز در حقيقت ادامه طرح هاي اوليه اختراعاتي 
است كه از ۲۰۱۲ تاكنون ارائه شده است. هر چند به نظر 
مي رسد اين فناوري در رايانه هاي مك كاربرد داشته باشد 
اما استفاده از آن در آيفون نيز چندان دور از تصور نيست. 
نقشه هاي نشان دهنده عمق كاربردهاي فراواني دارند. با 
به كارگيري اين فناوري در موبايل مي توان تصاويري ثبت 
كرد كه در آنها مرز دنياي واقعي و مجازي محو مي شود. 
از س��وي ديگر آنها در ثبت محت��واي واقعيت مجازي و 
بازي هايي مشابه نيز كارآمد هستند. اين فناوري عالوه بر 
فرستنده و اسكنر از يك پردازشگر استفاده مي كند كه با 
استفاده از اطالعات دريافتي نقشه عمق را توليد مي كند. 

هوش مصنوعي جلو حواس پرتي 
سربازان را مي گيرد

فيوچريس�م| ارت��ش امريكا در تالش اس��ت براي 
جلوگيري از حواس پرتي سربازان خود و مقابله با مشكل 
عدم تمركز در آنها به علت دريافت انبوهي از اطالعات از 

فناوري هوش مصنوعي استفاده كند. 
امروزه به علت اس��تفاده از منابع اطالعاتي متنوع براي 
دريافت اطالعات در صحنه هاي نبرد، سربازان حجم زيادي 
داده را ب��ه روش هاي مختلف درياف��ت مي كنند و اين امر 
به جاي آنكه موجب افزايش احتمال موفقيت و پيش��روي 
آنها ش��ود، مي تواند باعث س��ردرگمي و دشوار شدن روند 
تصميم گيري اين افراد ش��ود. آزمايشگاه تحقيقاتي ارتش 
امريكا براي مقابله با اين مش��كل فناوري هوش مصنوعي 
منحصر به فردي را به كار گرفته تا س��ربازان در زمان نبرد 
تنها روي اطالعات مهم و مرتبط با شرايط خود تمركز كنند. 
جاناتان توريان يكي از محققان رش��ته فناوري عصبي كه 
براي انجام اين تحقيق با آزمايشگاه ارتش امريكا همكاري 
كرده، مي گويد: انسان نمي تواند حجم زيادي از اطالعات كه 
با پيشرفت فناوري در دسترس وي قرار مي گيرد را پردازش 
كند. از اين رو به ابزار هوش مصنوعي مجزايي نياز دارد تا 
بتواند با استفاده از آن تنها داده هاي مورد نياز در هر زمان 
را براس��اس نيازش دريافت كرده و مورد استفاده قرار دهد. 
ارتش امريكا از طريق شبكه يي موسوم به شبكه اطالعات 
جنگج��و، داده هايي را به طور آني و براس��اس وضعيت هر 
س��رباز در مناطق نبرد در دس��ترس وي قرار مي دهد. اين 
ش��بكه به تازگي با استفاده از حسگرهاي تعبيه شده روي 
البس��ه س��ربازان مي تواند الگوريتم ه��اي هوش مصنوعي 
خاصي اب��داع كند كه اطالعات كاربردي را به طور آني در 

دسترس سربازان قرار دهد. 

 خريد صوتي بليت سينما
با »دستيار هوشمند« گوگل

ورج| از اين پس براي خريد بليت س��ينما نيازي به 
مراجعه به گيشه يا استفاده از سايت هاي اينترنتي نيست 
و كارب��ران مي توانند ب��ه صورت صوتي و با اس��تفاده از 

دستيار هوشمند گوگل اين كار را انجام دهند. 
ارائه اين خدمات با همكاري شركت فندنگو انجام شده 
و عالقه مندان تنها كافي است از برنامه گوگل اسيستنت 
به همين منظور استفاده كرده و عبارت »بليت ها را بخر« 
ي��ا »هي گوگل، بليت هاي فيل��م... را برايم بخر« را بيان 
كنند. اگر كاربري مطمئن نيس��ت كه قصد مشاهده چه 
فيلمي را در سينما دارد، مي تواند عبارت »برنامه نمايش 
فيلم ها در اطراف من« را بيان كند تا گوگل اسامي، زمان 
پخش و نام سينماهاي نمايش دهنده را به صورت صوتي 
تش��ريح كند. اگر كاربران عالقه مند به كس��ب اطالعات 
بيشتري در مورد هر فيلم هستند، مي توانند عبارت »چه 
كس��ي در فيلم بازي مي كند« را بيان كنند تا از فهرست 
بازيگران يك فيلم مطلع شوند. همچنين با بيان عبارت 
تريلر فيلم را به من نشان بده، تريلر فيلم در محيط اين 
برنامه نمايش داده مي شود. پيش خريد بليت سينما هم 
از طريق نسخه به روز شده گوگل اسيستنت ممكن است. 

 ارسال تصاوير سه بعدي
براي خريد اينترنتي

فيوچريس�م| ش��ركت آمازون كه معموال با معضل 
تنگ يا گش��اد بودن برخي البسه خريداري شده توسط 
كاربران مواجه است، راه حلي منحصر به فرد در اين زمينه 
ابداع كرده اس��ت. اين ش��ركت به افرادي كه ۱۰تصوير 
اسكن شده سه بعدي از بدن خود را براي آمازون ارسال 
كنند، ي��ك كارت هديه ۲۵۰دالري هديه مي دهد. البته 
اي��ن افراد بايد در ي��ك بازه زمان��ي ۲۰هفته يي تصاوير 
ياد ش��ده را براي آمازون ارسال كنند. آمازون مي گويد، 
هدف از اجراي اين طرح آن اس��ت كه درك شركت ياد 
ش��ده از نحوه تغيير بدن افراد در گ��ذر زمان ارتقا يابد. 
اين شركت براي تكميل تحقيق ياد شده پرسشنامه يي 
آنالي��ن را تدارك ديده و از اين طريق اطالعاتي در مورد 
وضعيت آمادگ��ي بدني كاربران همچنين ميزان كاهش 
يا افزايش وزن بدن آنها جمع آوري مي كند. عالقه مندان 
مي توانند براي اسكن سه بعدي بدن خود به مركزي در 
شهر نيويورك مراجعه كنند. كل اين فرآيند در مورد هر 
فرد ۳۰دقيقه به طول مي انجامد و بايد در هفته هاي بعد 
هم تكرار شود. واحد اسكن سه بعدي شركت آمازون به 
تازگي و بعد از خريداري شركت بادي لبز توسط آمازون 
راه اندازي ش��ده و البته نحوه عملكرد آن نگراني هايي را 
در مورد نحوه حفاظت ش��ركت آمازون از حريم شخصي 
و امنيت كاربران به وجود آورده اس��ت. آمازون مي گويد 
۲۰درصد از البس��ه خريداري شده توسط مردم از سايت 
آم��ازون به علت تنگ بودن يا گش��اد ب��ودن بازگردانده 
مي شود و اسكن كردن سه بعدي بدن راه حلي براي اين 

مشكل محسوب مي شود. 

اخبار

اعتراض رييس جمهوري و حقوقدانان به مسدود كردن تلگرام

واكنش هاي حقوقي به فيلترينگ تلگرام
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

مس��دود شدن تلگرام در دهم ارديبهشت ماه با 
دستور قضايي از سوي بازپرس شعبه دوم دادسراي 
فرهنگ و رسانه تهران انجام شد. حكمي كه در آن 
تمامي ارائه دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت 
كش��ور خصوصا ش��ركت ارتباطات زير س��اخت و 
اپراتوره��اي تلفن و دارن��دگان پروانه ارائه خدمات 
ارتباطات ثابت را مكلف كرده بود تا از تاريخ مذكور 
نس��بت به اعمال مسدودسازي كامل وب سايت و 

اپليكيشن شبكه اجتماعي تلگرام اقدام كنند. 
يك روز بعد از اجرايي ش��دن اي��ن حكم وزير 
ارتباطات در واكنش به اين مسدود سازي در توييتي 
مخالفت ضمني خود را با حكم انسداد تلگرام اعالم 
كرد. وي نوش��ت: دسترسي ش��هروندان به منابع 
اطالعات، توقف ناپذير است؛ هرچند استفاده از يك 
نرم افزار متوقف شود. نرم افزارهاي بديل، شناسايي 
و جريان آزاد اطالع��ات، مجددا فعال و در گردش 
خواهد بود. اين خاصيت و الزمه دسترس��ي آزاد به 

اطالعات در عصر ارتباطات است. 
بع��د از واكن��ش وزي��ر ارتباط��ات جمعه ش��ب 
رييس جمهوري در صفحه اينس��تاگرام خود نوشت 
»سياس��ت دولت يازدهم و دوازدهم مبتني بر ايجاد 
فضاي امن مجازي بوده و نه امنيتي. و تاكنون هيچ 
ش��بكه اجتماعي يا پيام رس��ان »توسط اين دولت« 
مسدود نشده و نخواهد ش��د. فيلتر و مسدودسازي 
اخير تلگرام نيز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد 
تاييد دولت اس��ت.  براي مسدودس��ازي پيام رس��ان 
مذكور در تاري��خ ۹۷/۲/۱۰ حكم قضايي صادر و به 
همه اپراتوره��اي موبايل و ارائه دهن��دگان خدمات 
اينترنتي ابالغ كردند تا آنها رأسا اقدام به اختالل در 
ارتباط نمايند. )مشابه اين اقدام نيز سال گذشته و در 
دوران انتخابات رياست جمهوري، براي امكان تماس 
صوتي تلگرام انجام شده بود( .  عدم طي مراحل قانوني 
ام��ور اجرايي كه با اس��تفاده از ابزار قهريه و قضاييه 
صورت بگيرد، در تعارض با ش��عار »استقالل آزادي 
جمهوري اسالمي« و در نقطه مقابل دموكراسي قرار 
دارد. اگر در عالي ترين س��طح نظام، تصميمي براي 
محدود كردن يا مسدودسازي ارتباطات مردم گرفته 
ش��ده است، بايد صاحبان واقعي اين كشور كه مردم 

هستند در جريان امور قرار بگيرند«. 

 داليل فني ضدفيلترينگ
اما » عدم ط��ي مراحل قانوني امور اجرايي« كه 
رييس جمهور به آن اش��اره كرده اس��ت چيست؟ 
پاي��گاه خب��ري جم��اران در متن��ي به بررس��ي 
صحبت هاي رييس جمهور پرداخته است و نوشته 
اس��ت چرا روحاني گفت، هيچ پيام رس��اني توسط 

دولت مسدود نشده است؟اين پايگاه خبري نوشته 
اس��ت كه اين جمله روحاني مورد س��وال يا حتي 
نقد برخي كاربران شبكه هاي اجتماعي قرار گرفت 
و اين سوال را به وجود آورد كه چگونه ممكن است 
رييس جمهور يا وزارت ارتباطات نقش��ي در مقوله 
فيلتر نداش��ته باش��ند؟! اما دليل بيان اين سخن 
توس��ط روحاني چه ب��ود و از نظ��ر قانوني، فني و 

عملياتي چه معنايي دارد؟
در اين گزارش آمده اس��ت كه بر اساس ماده ۲۱ 
جرايم رايانه اي، »ارائه دهندگان خدمات دسترس��ي 
موظفند طبق ضوابط فني و فهرس��ت مقرر از سوي 
كارگروه )كميته( تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل 
محت��واي مجرمانه كه در چهارچ��وب قانون تنظيم 
شده اس��ت اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه يي 
و محتوايي كه براي ارت��كاب جرايم رايانه يي به كار 
مي رود را پااليش )فيلتر( كنند. در صورتي كه عمدا 
از پااليش )فيلتر( محتواي مجرمانه خودداري كنند، 
منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي احتياطي و 
بي مباالتي زمينه دسترس��ي به محتواي غيرقانوني 
را فراهم آورند، در مرتبه نخس��ت به جزاي نقدي از 
بيست ميليون )۲۰.۰۰۰.۰۰۰( ريال تا يكصد ميليون 
)۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ري��ال و در مرتب��ه دوم به جزاي 
نقدي از يكصد ميليون )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ريال تا يك 
ميليارد )۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ريال و در مرتبه س��وم 

به يك تا سه س��ال تعطيلي موقت محكوم خواهند 
شد«. تبصره ۱ همين ماده اضافه مي كند، »چنانچه 
محت��واي مجرمانه به تارنماهاي )وب س��ايت هاي( 
موسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه 
و قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه و موسسات 
عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرس��ت نهادها و 
موسس��ات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ 
و الحاق��ات بع��دي آن يا ب��ه اح��زاب، جمعيت ها، 
انجمن هاي سياس��ي و صنفي و انجمن هاي اسالمي 
يا اقليت هاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص 
حقيق��ي يا حقوقي حاضر در اي��ران كه امكان احراز 
هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، 
با دستور مقام قضايي رس��يدگي كننده به پرونده و 
رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از س��وي دارندگان، 
تارنما )وب سايت( مزبور تا صدور حكم نهايي پااليش 
)فيلتر( نخواهدش��د«. در تبصره ۲ نيز آمده اس��ت: 
»پااليش )فيلتر( محتواي مجرمانه موضوع شكايت 
خصوصي با دس��تور مقام قضايي رسيدگي كننده به 

پرونده انجام خواهد گرفت«. 
جم��اران در ادامه گ��زارش خود آورده اس��ت 
ك��ه عالوه ب��ر قانون ف��وق، مطابق قان��ون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساس��ي، كليه 
فعاليت هاي ارتباطي در اليه دسترس��ي از اختيار 
دولت خارج ش��ده و صرفا بخ��ش خصوصي اجازه 

فعالي��ت در آن را دارد و دول��ت تنها تصدي گري 
ش��بكه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد 
)فركان��س(، را برعهده دارد. آنچ��ه از اين دو ماده 
مي توان برداشت كرد اين است كه مجري فيلترينگ 
نه دولت، بلكه ش��ركت هاي خصوصي هستند؛ چه 
بسا در تعيين جرايم در ادامه ماده ۲۱ آمده كه در 
صورت س��رپيچي عمدي از دستور قضايي، منحل 
خواهند ش��د كه اين حاك��ي از تاكيد قانونگذار بر 
خصوصي بودن فعاليت خدمات دسترس��ي است، 

چرا كه شركت دولتي قابل انحالل نيست

 پيام رسان يك ابزار است
همچني��ن غالمحس��ين الهام وزير دادگس��تري 
دولت دهم در كانال تلگرامي خود عليه حكم قضايي 
مسدود كردن تلگرام نوشت: بعد از مدت ها فضاسازى 
رس��انه اى و گفت و ش��نودهاى فراوان از سوى قواى 
سه گانه، باالخره با استناد به حكم بازپرس دادسراى 
فرهنگ و رسانه تهران، تلگرام مسدود شد و دولت كه 
با ضد و نقيض گويى مدت ها از داعيه داران مس��دود 
ك��ردن تلگرام بود فرصت بس��يار مغتنمى پيدا كرد 
كه بار انس��داد اين پيام رس��ان را بر عهده قوه قضاييه 
قرار دهد. حقوق دانان بسيارى از جمله برخى قضات 
فاضل از اين دستور به وسيله قوه قضاييه كه ماهيت 
قضايى ندارد به درس��تى ابراز تعجب كرده اند. اصوال 

حوزه صالحيت بازپرس وقتى اس��ت كه جرمى واقع 
ش��ده و موضوع از سوى دادس��تان به او ارجاع شده 
باشد و گس��تره صالحيت او در محدوده جغرافيايى 
معينى اس��ت، مثال تهران نس��بت به بازپرس تهران. 
در خصوص فيلتر شدن تلگرام، چه جرمى و در كجا 
واقع ش��ده است و متهم كيست؟!ممكن است متهم 
تلگرام باشد؟! آيا نرم افزارها، اپليكيشن ها، شبكه هاي 
اجتماعي مى توانند موضوع حقوق كيفرى باش��ند؟ 
موضوع حقوق كيفرى انس��ان يا دقيق تر اش��خاص 
هس��تند، اخيرا اشخاص حقوقى را هم مثل اشخاص 
حقيقى در بر گرفته اس��ت. تلگرام به مثابه ش��بكه 
پيام رس��ان، نه شخص حقيقى اس��ت و نه حقوقى، 
صرفا ابزار است! لذا هم از باب قابليت و هم صالحيت 
موضوع به درستى مورد انتقاد واقع شده است، حتى 
به عنوان اقدام تامينى- با وجود آنكه قانون آن صريحا 
نس��خ ش��ده- نمى توان اين اقدام را درست دانست. 
پيام رسان ابزارى است كه امروز در دسترس بشر قرار 
دارد، مانن��د آب، برق، ان��رژى و... و به مثابه يك حق 

عمومى در زندگى امروزى است. 
اله��ام در ادامه اين متن آورده اس��ت: نه دولت و 
نه قوه قضاييه نمى توانند مردم را از اس��تفاده از انرژى 
مح��روم يا از اس��تفاده از مباحات عام��ه به طور كلى 
من��ع كنند. از نظر فقهى هم كس��ى حكم به حرمت 
اين ابزارها على االطالق نكرده اس��ت. مع الوصف اگر 
بپذيريم كه مصلحت عموم��ى اقتضاء مى كند كه از 
اين پيام رسان و ساير امور مباح بالذات ديگرى استفاده 
نش��ود با فرض پذيرش چنين موضوعى مرجعى كه 
مى تواند بر مبناى توجيهات معقول و مش��روعى كه 
حاكميت ها از آن برخوردارند، اتخاذ تصميم كند، قوه 
مقننه است. محروميت از يك حق عام به نحو كلى و 
به طور عام و هميشگى از امورى است كه فقط قانون 
مى تواند راجع به آن حكم كند و از كاركردهاى قانون 
است. امور قضايِى موردى، مبتنى بر ترافع، محدود در 
حيطه دعوى است و نمى توان به سبب خسارت يك 
يا چند نفر جامعه يي را مجازات كرد. اصل دوم قانون 
اساسى در بند چهاردهم تامين حقوق همه جانبه افراد 
را از وظايف بنيادين حاكميت مى داند، سلب هر يك 
از حق��وق يا محدود كردن آن )اگر ممكن باش��د( بر 
حس��ب ضرورت و مصلحت عموم��ى جامعه تنها به 

موجب قانون ميسر است. 
در ه��ر صورت در حالي تلگ��رام براي كاربران 
فيلتر ش��ده اس��ت كه بس��ياري از كاربران با دور 
زدن فيلترين��گ هن��وز ه��م از اين پيام رس��ان 
استفاده مي كنند و مشخص نيست كه با اظهارنظر 
رييس جمهور در دخيل نبودن دولت در فيلترينگ 
تلگرام در آينده س��رانجام اين پيام رسان به كجا 

ختم شود.

ايسنا| در روز بيش از ۶ تا ۷ميليون حمله سايبري به كشور 
اتفاق مي افتد كه درصدي از آن تاثيري در زيرساخت ها، سامانه ها 
و... ندارند اما بنا بر اعالم مس��ووالن در س��ال گذشته ۲۹۶حمله 
جدي به سامانه و زيرساخت هاي كشور صورت گرفت كه مبدأ و 
منشأ ۵۰ درصد از اين حمالت از سوي امريكا و چين و ۳۰درصد 

از سوي برخي كشورهاي اروپايي مثل هلند و آلمان بوده است. 
براس��اس آمارها از ۷.۳ميلي��ارد جمعيت دنيا ۴.۲ميليارد نفر 
امروز به اينترنت دسترسي دارند كه در كشور ما طبق اعالم وزارت 
ارتباطات ۵۶ ميليون نفر به اينترنت دسترس��ي دارند. همچنين 
بيش از ۹۳۷هزار وب سايت با دامنه .ir در كشور فعاليت مي كنند. 
همچني��ن آمار ۴۰ميليوني كاربران در تلگ��رام و ۲۰ميليوني در 
اينستاگرام هم اخيرا درحالي اعالم شد كه اين دو پيام رسان هيچ 
سروري در كشور ندارند.  مسووالن از رشد ۱۰برابري اينترنت در 
كش��ور خبر داده و اعالم مي كنند كه ۵۶ ميليون س��يم كارت در 
اختيار مردم است كه از اين ميزان نزديك به ۸۰ درصد از »اينترنت 
همراه« اس��تفاده مي كنند و بيش از ۴۱۲ميليون كارت بانكي در 
كشور در اختيار مردم وجود دارد؛ يعني به طور متوسط هر ايراني 
۵ تا ۶ كارت بانكي دارد. آمار ديگر به وجود اينترنت نس��ل سوم 
و چهارم در ۱۰۳۸ش��هر و ۲۸هزار روستا مربوط است. آن سوي 
اين رشد اينترنت اما به جرايم سايبري مربوط است كه متاسفانه 
طبق اعالم رييس پليس فتا از سال ۱۳۹۰ تاكنون ميزان جرايم 
س��ايبري ۹۰۰درصد افزايش و به فراخور رشد سايبري جرم نيز 
افزايش داشته است.  نكته قابل توجه اينكه در حمالت سايبري؛ 
بانك ها و موسسات پولي و مالي در اولويت و هدف اصلي هستند 
همچنين زيرساخت هاي مخابراتي، حوزه هاي انرژي مثل برق وگاز 

و صنايع پخش فرآورده هاي نفتي نيز جزو اهداف حمالت سايبري 
بوده اند و به گفته مس��ووالن اساسا اين حمالت به دنبال اختالل 
در نظام پولي و بانكي و زيرس��اخت هاي كشور صورت مي گيرد و 
در بين ۱۱بانك مورد حمله از س��وي ۳۲بانك بيشتر بانك هايي 
مورد هدف واقع ش��دند كه داراي بيش��ترين مش��تري و گردش 
مالي بودند و بيش��ترين حمالت از ن��وع »ديداس«؛)يعني ايجاد 
اختالل( بوده اس��ت. خوش��بختانه تاكنون هيچ آسيب جدي به 
زيرساخت هاي كشور نداشتيم و با هم افزايي دستگاه هاي مسوول 
اقدامات مقابله يي و پيش��گيرانه مطلوبي صورت گرفته است.  در 
هر حال برداشت هاي غيرمجاز از حساب هاي بانكي، مزاحمت هاي 
اينترنتي، كالهبرداري هاي رايانه يي، هتك حيثيت و نشر اكاذيب 
و انتشار فيلم هاي خصوصي افراد در شبكه هاي اجتماعي در صدر 
جرايم سايبري هستند.  بيشترين جرايم سايبري مربوط به تهران 
بزرگ، خراس��ان رضوي، فارس و اصفهان بوده و كمترين جرايم 
در استان هاي يزد، لرستان، ايالم، كهگيلويه و بويراحمد و جزيره 

كيش اتفاق افتاده است. 

ديجيت�ال ترن�د| تازه ترين تحقيقات انجام ش��ده توس��ط 
IDC نش��ان مي دهد كه عرضه جهاني تبلت در ۳ماهه آغازين 
س��ال جاري ۲۰۱۸ميالدي نس��بت به س��ال قبل كاهش قابل 

مالحظه يي يافته است. 
براس��اس آخرين و جديدترين گزارش تحليلي بازار تبلت از 
س��وي موسسه IDC حاكي از آن اس��ت كه عرضه جهاني اين 
دس��تگاه الكترونيكي در ۳ماهه نخس��ت س��ال جاري نسبت به 
سال گذش��ته ۲۰۱۷ ميالدي با كاهش��ي ۱۱.۷درصدي مواجه 
ش��ده است به گونه يي كه فروش و عرضه تبلت از ۳۵.۸ميليون 
دس��تگاه تبلت در س��ال قبل به ۳۱.۸ميليون دستگاه در سال 

جاري رسيده است. 
البت��ه با اينكه عرض��ه جهاني تبلت به ط��ور كلي با كاهش 
روب��ه رو ش��ده اما ف��روش تبلت ه��اي مايكروسافت)س��رفيس 
مايكروسافت( و اپل)آي پد پرو( يك رشد و افزايش ۲.۹ درصدي 
را تجربه كرده است تا جايي كه شركت اپل عنوان بزرگ ترين و 
برترين عرضه كننده دستگاه هاي تبلت را به خود اختصاص داده 
اس��ت اين درحالي است كه سامس��ونگ و هواوي به ترتيب در 

رتبه هاي دوم و سوم جاي گرفته اند. 
براس��اس پيش بيني هايي كه در اين گزارش ذكر شده است، 
ب��رآورد مي ش��ود اپل ۹.۱ميليون آي پد عرضه ك��رده كه از اين 
مي��ان ح��دود ۱.۸ميليون آن آي پد پرو بوده اس��ت. اپل، آي پد 
جدي��د خود را در ماه گذش��ته و در اواخر ۳ماهه آغازين س��ال 

جاري ۲۰۱۸ميالدي رونمايي كرد. 
در مجم��وع عرضه تبلت هاي سامس��ونگ نس��بت به س��ال 
گذشته ۱۱.۴درصد كاهش يافته اما اين شركت كره يي همچنان 

در مي��ان بزرگ ترين و بهترين توليدكنن��دگان تبلت در جهان 
ايستاده اس��ت و تبلت هاي رده بااليي همچون سري تب اس را 
ارائه كرده و طرفداران بس��ياري را نيز به خود جذب كرده است 
اما اين ش��ركت براي رقابت با ش��ركت هاي امريكايي و موفقي 
همچون اپل و مايكروس��افت راه دش��واري را پي��ش رو خواهد 
داش��ت. اين درحالي اس��ت كه عرضه تبلت هاي چيني هواوي 
در مقايسه با سال گذشته ۱۳درصد افزايش پيدا كرده و همين 
رشد چشمگير آنها را به برترين عرضه و توليدكنندگان تبلت در 
جهان تبديل كرده اس��ت. البته فروش تبلت هاي هواوي بيشتر 
در منطقه آسيا و اقيانوسيه بوده و به تازگي در اروپا نيز درحال 
رشد است. بعد از اين ۳ سازنده تبلت، شركت هاي لنوو و آمازون 
ني��ز به ترتيب در رده هاي چهارم و پنجم جاي گرفته اند. عرضه 
تبلت هاي لنوو نيز از س��ال گذشته شاهد يك رشد ۱.۸درصدي 
بوده اس��ت. يكي ديگ��ر از بزرگ ترين س��ازندگان تبلت بايد به 
گوگل اش��اره كرد كه به تازگي وارد عرصه توليد و عرضه تبلت 
در جهان شده و به فكر افزايش ميزان فروش محصوالتش است. 

عرضه جهاني »تبلت« رو به افول افزايش 900 درصدي جرايم سايبري

فراسوسايبر

وي تري| فيس بوك به تازگي اعالم كرده 
كه اپليكيشن پيام رسان فيس بوك به قابليت 
ترجمه همزمان مكالمات توسط يك دستيار 

هوشمند مجهز خواهد شد. 
كنفران��س  در  فيس ب��وك 
توس��عه دهندگان ك��ه اول و دوم ماه مه 
ميالدي س��ال جاري در كاليفرنيا برگزار 
شد از قابليت جديد اپليكيشن پيام رسان 
فيس بوك مسنجر رونمايي كرد. طبق اين 
اعالم دستيار هوشمند M امكان ترجمه 

همزمان مكالمات بين افراد را فراهم خواهد كرد. اين دس��تيار پيشرفته ديجيتالي 
پيشنهاداتي را براساس كلمات به  كار رفته كاربران در مكالمات خود ارائه مي دهد 
ت��ا مردم در گفت وگوهاي خود از آن اس��تفاده كنند البت��ه تاكنون فقط از امكان 
ترجمه همزمان مكالمات از زبان انگليس��ي به اس��پانيايي و بالعكس گزارش داده 
ش��ده اس��ت. در اصل اين امكان ترجمه آنالين توسط دستيار هوشمند M همان 
قابليتي اس��ت كه در شبكه هاي اجتماعي اينس��تاگرام و فيس بوك براي ترجمه 
نظ��رات و پس��ت ها به كار مي رود. البته گفته مي ش��ود ب��ه زودي قابليت ترجمه 

زبان هاي ديگر نيز به اين پيام رسان آبي رنگ اضافه خواهد شد.

ورج| اپ��ل روز گذش��ته اذع��ان كرد كه 
برخي مدل هاي آيفون ۷ و ۷ پالس كه مجهز 
به سيستم عامل iOS ۱۱. ۳ به باالتر هستند 
داراي آس��يب پذيري هستند كه باعث از كار 
افتادن ميكروفن آنها در زمان تماس مي شود. 
پيش از اين تعدادي از كاربران به همين 
علت به  ش��دت از اپل انتقاد ك��رده و وجود 
چنين مش��كلي را به آن گوشزد كرده بودند 
اما اين نخستين بار است كه خود اپل وجود 

مشكل ياد شده را مي پذيرد. 
اين مشكل هم در زمان برقراري تماس هاي صوتي و هم در زمان برقراري تماس هاي 

ويدئويي با استفاده از فيس تايم آيفون به وجود مي آيد. 
اپل مي گويد، كاربران براي حل اين مشكل بايد قابليت بلوتوث گوشي را از كار بيندازند 
و وسايلي كه از طريق بلوتوث به گوشي متصل هستند را قطع كنند. اما اگر اين راه حل 
مشكل ياد شده را برطرف نكرد، كاربران بايد آيفون را براي تعمير به نمايندگي هاي مجاز 
ببرند. اپل معموال اين نوع تعميرات را كه ناشي از نقص فني خود آيفون بوده و ربطي به 
قصور كاربران ندارد به رايگان انجام مي دهد. اما اين  بار در مورد هزينه بر بودن يا نبودن 

تعميرات ياد شده، اظهارنظر نكرده است. 

مايكروس�افت| مايكروس��افت ك��ه به 
تازگي نسخه جديد به روزرساني ويندوز ۱۰ 
را عرضه كرده پس از اعالم ش��كايت كاربران 
اعالم كرده كه به زودي آن را برطرف خواهد 
ك��رد. چندي پيش بود كه مايكروس��افت با 
اندكي تاخير نس��خه به روزرس��اني سيستم 
عامل ويندوز ۱۰ موس��وم به آپديت بهاره يا 

آپديت آوريل را منتشر كرد. 
طبق گزارش هاي منتشره، معلوم شد كه 
اين شركت بزرگ و فعال در حوزه تكنولوژي 

براي حل هر گونه آس��يب پذيري و ضعف امنيتي، تاريخ انتشار آن را به تعويق انداخته 
بود ولي حاال كاربران سيستم عامل مذكور قادر خواهند اين نسخه جديد و به  روزرساني 
شده را دريافت كرده و از قابليت هاي جديد و كاربردي آن لذت ببرند. اما تنها لحظاتي 
پس از انتش��ار اين آپديت بهاره، تعداد زيادي از كاربران از يك مشكل مبني بر مرورگر 
اينترنتي گوگل كروم در جديدترين نسخه به  روزرساني شده ويندوز ۱۰ خبر دادند. حاال 
مايكروسافت ضمن عذرخواهي از كاربران اعالم كرده كه تيم مهندسان و متخصصان اين 
شركت به سرعت درحال برطرف سازي اين مشكل هستند و احتماال كاربران ويندوزي 

در چند روز آينده ديگر با چنين مشكلي در مرورگر گوگل كروم مواجه نخواهند شد. 

تجهيز پيام  رسان »فيس  بوك« به ترجمه همزمان  مشكل »كروم« در به  روزرساني »ويندوز ۱0«اعتراف »اپل« به نقص فني »آيفون7« و »7 پالس«

رويداد كاربربازار
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 ارزش 100 ميليون دالري رودخانه كرج براي 
قايقراني

كرج| مديركل ورزش و جوانان البرز گفت: برگزاري 
مس��ابقات قايقراني آس��يا به البرز واگذار شد. امير 
غفران��ي اظه��ار كرد: ب��راي نخس��تين بار برگزاري 
رقابت ه��اي آس��يايي قايقران��ي اس��الوم آب هاي 
خروش��ان در رده س��ني زير 23 س��ال و در بخش 
بانوان و آقايان به البرز واگذار شده است. او ادامه داد: 
زمان قطعي اين رقابت ها كه در رودخانه كرج برگزار 
مي شود، به زودي اعام خواهد شد. غفراني افزود: تا 
زمان برگزاري اين مسابقات تمام تاش خود را به كار 
مي گيريم تا امكانات و تجهيزات موردنياز ورزشكاران 
ميهمان مهيا ش��ود و مسابقات با بهترين كيفيت به 
پايان برس��د. اين مسوول توضيح داد: رودخانه كرج 
يكي از ظرفيت هاي ورزشي استان است كه به گفته 
دبير فدراسيون قايقراني آسيا، تنها در بخش قايقراني 

بيش از 100 ميليون دالر ارزش دارد. 
 99درص�د كارگران همدان ق�رارداد موقت 

دارند
همدان| دبير اجرايي خانه كارگر اس��تان همدان با 
تاكيد بر اينكه 99درصد از كارگران قراردادي استان 
همدان قراردادهاي سفيد امضا و موقت دارند، گفت: 
اگر نظارت براساس قانون باشد حتما بايد قراردادها 
به روز و ش��فاف بسته ش��ود. چنگيز اصاني با بيان 
اينك��ه از كارفرمايان مي خواهي��م قراردادها به طور 
شفاف بسته ش��ود، اظهار كرد: مس��وول نظارت بر 
قراردادهاي كارگران و كارفرمايان اداره كار است كه 
به نظر مي رسد نظارتي در اين رابطه صورت نگرفته 
است. او با اشاره به اينكه اعتقاد داريم قراردادها بايد 
شفاف سازي ش��ود، ادامه داد: قراردادها بايد مكتوب 
مشخص شود به طوري كه كارفرمايان بايد با نيروي 
كار صادق باش��ند و براس��اس قان��ون كار حقوق و 
مزاي��ا در قراردادها منعقد ش��ود اما ب��ه علت اينكه 
شفاف س��ازي صورت نمي گيرد، نوعي ب��رده داري و 
غيراطمينان��ي بين كارگر و كارفرما وجود دارد. دبير 
اجرايي خانه كارگر همدان با بيان اينكه كارفرمايان 
براي ُمبرا بودن از هر خطري قراردادهاي سفيد امضا 
مي بندند، تصريح كرد: براساس قانون كار، بايد بيمه 
و حق مس��كن، تاريخ كار و حقوق و مزايا در قرارداد 

منعقد شود. 
 تاييد حكم پرونده كالهبرداري گليم و گبه

كرمانشاه| رييس كل دادگستري استان كرمانشاه 
از تايي��د حكم پرونده كاهب��رداري گليم و گبه در 
ديوان عالي كش��ور خبر داد. محمدرضا عدالت خواه 
رييس كل دادگستري استان كرمانشاه گفت: حكم 
اين پرونده در ديوان عالي كشور تاييد شده و به زودي 
به مرحله اجرا خواهد رس��يد. عدالت خواه افزود: اين 
پرونده بيش از 13 هزار شاكي داشت و متهم توانسته 
بود مبلغ بس��يار زيادي را از مردم كاهبرداري كند. 
اين مقام قضايي گفت: دستگاه قضايي توانست اين 
پرون��ده كه حجم آن حدود 122 هزار صفحه بود را 
در مدت كمتر از 1۸ ماه رسيدگي كند. عدالت خواه 
از همه كساني كه قصد سرمايه گذاري دارند خواست 
ك��ه قبل از س��رمايه گذاري تحقيق كنن��د و به هر 
آگه��ي و تبليغ و وعده هايي كه ب��ا عنوان پرداخت 
س��ود هاي كان مط��رح مي ش��ود، اعتم��اد نكنند. 
 رييس كل دادگس��تري استان كرمانش��اه ادامه داد: 
اين قبيل تبليغات جنبه كاهبرداري دارد؛ يعني در 
ابتدا سود هاي كان و به موقعي را به مردم پرداخت 
 مي كنن��د و پس از مدت��ي به س��رمايه اوليه مردم 

دست درازي كرده و نهايتا اقدام به فرار مي كنند. 
 پيگيري ممنوعيت هاي قضايي سرمايه گذاران 

در سمنان
س�منان| در نشست ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي اس��تان س��منان درخص��وص ارز، 
صادرات، بودجه 97 و بخشنامه بانك مركزي درباره 
ممنوع الخروج��ي بده��كاران بانك��ي تصميم گيري 
ش��د. استاندار س��منان در اين نشس��ت استفاده از 
ظرفيت هاي درون استاني براي تحقق رويكرد استان 
ب��دون بيكار را متذكر ش��د و تصريح ك��رد: مديران 
بخش خصوصي بايد با انسجام و همگرايي متقاضيان 
واقع��ي ب��ازار كار را براس��اس اولويت هاي صنعت و 
معدن جذب و اش��تغال زايي مس��تمر را ساماندهي 
كنند. سيدش��هاب الدين چاوش��ي، مشكل قانوني و 
ضوابط اجرايي دريافت و تبادل ارز و ممنوعيت هاي 
قضايي سرمايه گذاران براساس درخواست بانك ها را 
در فهرست پيگيري هاي اين ماه معاون امور اقتصادي 
 و توسعه منابع و مديران كل زيرمجموعه قرار داد تا 

هر چه سريع تر موانع برطرف شود. 
 اس�تفاده بهينه از استخرهاي دو منظوره در 

استان مركزي
اراك| اس��تفاده بهين��ه از آب اس��تخرهاي پرورش 
ماهي در بخش كش��اورزي، سوددهي بيشتر را براي 
توليدكنندگان استان مركزي به همراه دارد. در يكي 
از واحده��اي پرورش ماهي در اراك، با اس��تفاده از 
آب مصرفي واحد پرورشي، حدود 6هكتار مزرعه هم 
آبياري مي ش��ود و اين اقدام جلوگيري از هدر رفتن 
آب و افزايش س��وددهي اين واحد را در پي داش��ته 
اس��ت. به گفته اكبري مدير شيات استان مركزي، 
4ميلي��ون و 300 ه��زار قطعه بچه ماه��ي در 100 
واحد پرورش ماهي در اس��تان رهاسازي شده است. 
 با اين ح��ال يك كارآفرين توانس��ته ضمن پرورش 
30 تن ماهي، از آب استخرماهي براي آبياري مزارع 

هم استفاده كند. 
 آب زاينده رود به باغات هم نمي رسد

اصفهان| مديرعامل شركت آب منطقه يي اصفهان 
با بيان اينكه براي نخستين بار در تاريخ است كه آب 
زاينده رود به باغات تعلق نمي گيرد، گفت: با اين شرايط 
براي سال آتي نيز در صورت نرمال بودن بارش ها سد 
افزايش ذخيره نخواهد داشت و ورودي و خروجي سد 
برابر خواهد بود. مسعود ميرمحمدصادقي در جلسه 
انسجام بخشي مديران بخش صنعت آب و برق استان 
اصفهان، اظهار كرد: ميزان بارش ها به طور متوس��ط 
در حوض��ه فات مركزي گاوخون��ي و زاينده رود در 
مناط��ق چهارمحال وبختي��اري و اصفهان حدود 40 
تا ۸0درصد كاهش داش��ته است. او افزود: چلگرد در 
سال آبي جاري حدود 600ميلي متر بارندگي داشته 
كه 100 ميلي متر آن مربوط به بارش هاي اخير است 
و با اين مقدار 52درصد نسبت به ميانگين بلندمدت 

كاهش نشان مي دهد. 

اخبارشهرستانها

معاون رييس جمهوري مطرح كرد

سهم 22 ميليارد دالري مناطق آزاد در صادرات

رييس بسيج سازندگي خبر داد 

ايجاد 1۴۵ هزار واحد كوچك توليدي و اشتغال زايي براي ۲90 هزار نفر

گروه بنگاه ها|
تاري��خ حيات مناطق آزاد تج��اري در جهان به 
س��ال هاي بعد از پايان جن��گ جهاني دوم در دهه 
40مي��ادي و تاش ش��مار زيادي از كش��ورهاي 
جهان ب��راي رونق اقتصادي خ��ود به خصوص در 

دوران بعد از جنگ جهاني دوم مربوط است. 
بر اين اساس توليد و صادرات كاال يكي از اهداف 
اصل��ي مناطق آزاد در جهان محس��وب مي ش��ود 
به  گونه يي كه در ادبيات بين المللي از عنوان »مناطق 
پ��ردازش ص��ادرات« ب��راي مناطق آزاد اس��تفاده 
مي شود. همچنين در ماده يك قانون چگونگي اداره 
مناطق آزاد )مصوب 1372( و بند 11 سياست هاي 
كل��ي اقتصاد مقاومتي )اباغ��ي 1392( به موضوع 
گسترش و تسهيل توليد و صادرات از طريق مناطق 
آزاد اشاره شده است. بنابراين در فلسفه وجودي اين 
مناطق اهداف صادراتي ب��ه عنوان يك اولويت غير 
قابل انكار گنجانده شده است. اما مناطق آزاد تجاري 
در ايران كه با هدف توسعه تجارت، صادرات، اشتغال 
و سرمايه گذاري شكل گرفته اند به دليل مشكاتي 
چ��ون كامل نبودن زيرس��اخت ها و پيچ و خم هاي 
اداري نتوانس��ته اند به اهداف موردنظر دست يابند. 
با اين ح��ال بر خاف انتقاداتي ك��ه از كمبودهاي 
اجرايي اين مناطق مطرح اس��ت؛ رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه مي گويد: مناطق آزاد ساالنه پذيراي 
13 ميليون گردش��گرند و 22ميلي��ارد دالر در بازار 
صادراتي كشور سهم دارند. محمدباقر نوبخت عصر 
ديروز در آيين امضاي تفاهمنامه همكاري دبيرخانه 
ش��وراي عالي مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي و مركز 
آمار اي��ران افزود: مجموعه پيش بيني هاي داخلي و 
خارجي از رشد اقتصادي ايران حكايت دارد. معاون 
رييس جمهوري درباره تفاهمنامه همكاري امضا شده 
گفت: پيش از اين مركز آمار ايران اطاعات مجزايي 
درباره عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در بحث 
اشتغال، تورم و رشد اقتصادي منتشر نمي كرد اما با 
همكاري متقابل 2دستگاه، همه رخدادهاي مالي و 
اقتصادي اين مناطق در اختيار مرجع رسمي انتشار 
آمار ايران قرار مي گيرد و به روزرس��اني مي شود. وي 
تصريح كرد: اين اطاعات براي سرمايه گذاران داخلي 
و خارجي بس��يار مهم و حياتي اس��ت، زيرا آنان به 
اطاعات مس��تند و رس��مي نيازمندند تا نسبت به 

تضمين سرمايه خود اطمينان داشته باشند.
 

 رشد 6درصدي شمار شاغالن مناطق آزاد
دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 

نيز در اين آيين با اش��اره به فعاليت بيش از 2۸5 
هزار نفر در مناطق آزاد در س��ال 1396 گفت: اين 
رق��م افزايش حدود 6 درصدي جمعيت ش��اغان 
مناطق آزاد را در مقايس��ه با س��ال 1395 نش��ان 
مي دهد؛ در حالي ك��ه جمعيت اين مناطق كمتر 
از يك ميليون نفر است. بانك ادامه داد: در مناطق 
وي��ژه اقتص��ادي 176هزار نفر به كار مش��غولند و 
مجموع افراد شاغل در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
از مرز 450هزار گذشته است كه نشان مي دهد اين 
مناطق نقش مهمي در رشد اقتصاد، ايجاد اشتغال 

و افزايش بهره وري دارند.
رييس مركز آم��ار ايران نيز در اين آيين گفت: 
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور 
بايد برنامه ملي آماري تهيه شود و نظام آماري ايران 
از حالت قديمي و سنتي به نظام جديد تغيير كند. 
اميدعلي پارس��ا تاكيد كرد: آمار اين مركز قابليت 
استناد در مجامع جهاني و بين المللي را دارد و بايد 
به تفكيك مناطق شهرها و استان ها دسته بندي و 

به مسووالن عرضه شود. 
ايران هفت منطقه آزاد تجاري- صنعتي شامل 
كيش، قش��م، چابهار، ارس، انزل��ي، اروند و ماكو و 
64 منطق��ه ويژه اقتصادي دارد. اليحه ايجاد هفت 

منطقه آزاد تج��اري و 12منطقه وي��ژه اقتصادي 
جديد نيز در دس��ت بررس��ي نمايندگان مجلس 

شوراي اسامي است. 

 افزايش سرمايه گذاري بخش غيردولتي 
يكي از اقدامات دولت براي توس��عه مناطق آزاد 

افزايش سرمايه گذاري است. 
ب��ه گ��زارش دفت��ر س��خنگوي دول��ت ميزان 
س��رمايه گذاري انجام شده در مناطق آزاد در طول 
چهار سال فعاليت دولت يازدهم و چند ماهه ابتدايي 
دولت دوازدهم افزايش چش��مگيري داش��ته است 
به ط��وري كه ميزان س��رمايه گذاري داخلي بخش 
غيردولتي در منطقه آزاد كيش از 11.762ميليارد 
ريال در سال 91 به 66100 ميليارد ريال در سال 
95 افزايش يافته است. اين رقم در منطقه آزاد قشم 
۸.100 ميليارد ريال در سال 91 به ۸929 ميليارد 
ريال در سال 95 رسيده است. ميزان سرمايه گذاري 
داخلي بخش غيردولتي هم از 636 ميليارد ريال در 
س��ال 91 به 1400 در سال 95 رسيده است. اين 
رقم در منطقه آزاد انزل��ي از 3.514 ميليارد ريال 
در س��ال 91 به 37507 ميليارد ريال در سال 95 
رسيده اس��ت. در منطقه آزاد ارس هم اين ميزان 

س��رمايه گذاري از 3.520 در س��ال91 به 9.1۸3 
ميليارد ريال رسيده اس��ت. سرمايه گذاري داخلي 
بخش غيردولتي در منطق��ه آزاد ماكو نيز از 13۸ 
ميليارد ريال در سال 91 به 440۸ ميليارد ريال در 

سال 95 افزايش يافته است. 

 افزايش سرمايه گذاري خارجي
ميزان س��رمايه گذاري خارجي جذب ش��ده در 
مناطق آزاد هم در اين مدت افزايش يافته به طوري 
كه اين شاخص در منطقه آزاد كيش از 30ميليون 
دالر در س��ال 91 به 10۸.4ميليون دالر در س��ال 
95 افزايش يافته است. در منطقه آزاد قشم ميزان 
س��رمايه گذاري از 2 ميليون دالر در س��ال 91 به 
2544 ميليون دالر در س��ال 95 رسيده است. در 
حالي كه ميزان جذب س��رمايه گذاري خارجي در 
س��ال 91 صفر بوده و در س��ال 95 در اين منطقه 
22.57ميليون دالر س��رمايه گذاري خارجي جذب 
ش��ده است. ميزان جذب س��رمايه گذاري خارجي 
در مناط��ق آزاد انزلي، ارون��د، ارس و ماكو هم در 
س��ال 91 صفر بوده و ميزان جذب سرمايه گذاري 
خارج��ي در اين مناطق به ترتيب در س��ال 95 به 
40، 475.7، 93.34، ۸۸.3 ميلي��ون دالر رس��يده 

است. در كل ميزان جذب سرمايه  گذاري خارجي 
در مناطق آزاد در سال 91 حدود 32 ميليون دالر 
بوده كه اين رقم در س��ال 95 به 3372.3 ميليون 
دالر رسيده است. اما پرسشي كه با اين توضيحات 
به ذهن خط��ور مي كند، اين اس��ت كه مهم ترين 
چالش هاي پيش روي اين مناطق در شرايط امروز 

كشور چيست؟

 چيزي در مناطق آزاد نكاشته ايم 
محمدحسين فاتحي اقتصاددان و استاد دانشگاه 
در پاس��خ به اين پرس��ش چالش مهم مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي را نداش��تن استقال اداري و مالي 
دانست و گفت: در حالي كه فلسفه ايجاد اين مناطق 
كاهش ديوان ساالري و بروكراسي براي تسريع روند 
س��رمايه گذاري و توليد است، دستگاه هاي اجرايي 
كش��ور قائل به استقال عمل اين مناطق نيستند 

و اين مناطق بايد از اين دستگاه ها مجوز بگيرند. 
به گفته فاتحي، اين در حالي است كه در ساير 
نقاط جهان، اين استقال براي مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي وجود دارد. اين اس��تاد دانشگاه در ادامه 
تشريح چالش هاي مناطق آزاد در ايران تصريح كرد: 
نبود ثبات مديريتي از مشكات ديگر مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي است كه موجب مغفول ماندن اهداف 
استراتژيك مي شود و هر مديري كه مي آيد سليقه 

شخصي خود را اجرا مي كند. 
او اف��زود: مدي��ري كه ثب��ات ندارد ب��ه اهداف 
اس��تراتژيك توجه كافي نمي كن��د و تعهد كاري و 

عملكردش با يك مدير با ثبات متفاوت است. 
فاتحي اظهار كرد: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
ني��ز تكه يي از پازل اقتصاد ملي اس��ت و نمي توان 
انتظار داش��ت ك��ه وقتي اقتصاد مل��ي 5.۸درصد 

كوچك مي شود، اين مناطق رشد را تجربه كنند. 
وي اضاف��ه كرد: وقت��ي به دلي��ل تحريم هاي 
بين المللي، تصوير ايران در جهان تخريب مي شود، 
رش��د اقتصادي اي��ن مناطق نيز تح��ت تاثير قرار 
مي گيرد و حتي با ارائه فرصت هاي پرسود نيز قادر 

به جذب سرمايه گذاري نخواهيم بود. 
اين اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه تاكيد كرد: به 
اين ترتيب اس��ت كه مي بيني��م، بخش خصوصي 
تنها از اين مناطق استفاده رانتي مي كند. به عنوان 
مثال محل فعاليت اصلي يك شركت هواپيمايي در 
منطقه آزاد است ولي گستره فعاليت وي جايي جز 
اين مناطق اس��ت و هدف از ايجاد دفتر در منطقه 

آزاد استفاده از معافيت هاي مالياتي است. 

اقتص��اد ايران در س��ال هاي ابتداي��ي دهه 90 
خورشيدي به اين نتيجه عيني دست پيدا كرد كه 
براي توسعه پايدار و بهبود شاخص هاي اشتغال زايي 
در كنار رس��يدگي به كارتل هاي بزرگ اقتصادي و 
صنايع عظيم چاره يي جز توسعه كسب و كار كوچك 
و متوسط ندارد. در مسير اجراي اين برنامه ريزي هاي 
اقتصادي براي پيشرفت بيشتر صنايع خرد؛ بسيج 
س��ازندگي يكي از ارگان هايي است كه سهم قابل 
توجهي را به عهده گرفته اس��ت و دامنه وس��يعي 
از فعاليت ه��اي ميداني اين بخش را عملياتي كرده 
اس��ت.  تاسيس سازمان بسيج س��ازندگي به سال 
1379 برمي گردد كه بر اس��اس تدابير مقام معظم 
رهبري براي شكوفايي اس��تعدادهاي ذخيره شده 
در جوانان اين س��ازمان با هدف اس��تفاده از نيروي 
نشاط جوانان براي سازندگي كشور در اوقات فراغت 
تش��كيل ش��د و بعد از آن تاريخ در طول 17سال 
گذشته همواره در راستاي پيشرفت و توسعه كشور 
فعاليت هايش را ساماندهي كرده است. رييس بسيج 
س��ازندگي هم با اشاره به تاش هاي اين نهاد براي 

كمك به م��ردم براي راه اندازي و تثبيت مش��اغل 
كوچك و متوس��ط مي گويد: طي 5 سال گذشته با 
تكيه بر اقتصاد مقاومتي بي��ش از 145 هزار واحد 
كوچك توليدي در سراسر كشور تشكيل شده است. 
سردار نعمان غامي با بيان اينكه بسيج سازندگي از 
س��ال 1392 به بحث اقتصاد مقاومتي و اشتغال به 
صورت جدي وارد ش��ده است، گفت: محوريت آن 
بحث ايجاد واحده��اي كوچك مخصوصا در حوزه 
امنيت غذايي بوده اس��ت. رييس بسيج سازندگي 
افزود: طي 5 سال گذشته به طور ميانگين 29هزار 
واحد كوچك و ب��ه عبارتي بيش از 145هزار واحد 
كوچك در حوزه اقتصاد مقاومتي در كش��ور ايجاد 
ش��ده اس��ت. او با بيان اينكه اين واحدها با كمك 
منابع بانكي از جمله بانك مهر اقتصاد ايجاد شده اند، 
گفت: هدف بسيج سازندگي در اين زمينه كمك به 
دولت و همچنين الگوسازي واحدهاي ايجاد شده و 
تكثير آنها بوده است. رييس بسيج سازندگي كشور 
با اشاره به اينكه ميانگين تسهيات پرداختي به اين 
بنگاه ها 13 تا 15 ميليون تومان بوده اس��ت، گفت: 

اين تس��هيات با س��ود 16درصد پرداخت ش��ده، 
ضمن اينكه در يك س��ال گذشته تسهيات با سود 
10درصد به متقاضيان پرداخت ش��ده است. سردار 
غامي اظهار داش��ت: در طول چند س��ال گذشته 
بي��ش از 3 ه��زار نخب��ه در حوزه تولي��د از طريق 

رسانه ها معرفي شده اند.
او ب��ا اش��اره به برگزاري س��االنه ح��دود 900 
نمايش��گاه عرضه محصوالت مقاومتي بيان داشت: 
برگ��زاري اي��ن نمايش��گاه ها در راس��تاي معرفي 
مشاغل ايجاد شده بس��يار موثر بوده است. رييس 
بسيج سازندگي كشور با بيان اينكه بررسي ها نشان 
مي دهد كه بي��ش از 70 درصد واحدهاي كوچك 
توليدي ايجاد شده فعاليت پايداري داشته اند ، گفت: 
اي��ن واحدها در امتداد قطب ه��اي صنايع تبديلي 
ايجاد شده اس��ت. او افزود: اين كارگاه هاي كوچك 
براس��اس مزيت ه��اي اقتصادي مناط��ق مختلف 
تشكيل شده است، ضمن اينكه صنايع تبديلي مورد 
نياز مناطق شناسايي و روي آن سرمايه گذاري شده 
است. غامي بيان داشت: همچنين تاش شده است 

ت��ا واحدهاي كوچك توليدي را به واحدهاي بزرگ 
متصل كنيم. او با بيان اينكه تمركز ما بيشتر روي 
مناطق روس��تايي بوده است، گفت: اين اقدامات در 
سراس��ر كشور و تمام استان ها صورت گرفته است. 

رييس بسيج سازندگي كشور اظهار داشت: پرورش 
ماهي، پرورش شترمرغ، توليد عسل، توليد زعفران، 
 توليد گياهان دارويي، توليد قارچ و صنايع تبديلي 

و... حوزه فعاليت را تشكيل مي داده است. 

ن��ادري،  اميرحس��ين  اصفهان| 
معاون مالي و اقتصادي فوالد مباركه 
اصفه��ان درخصوص س��ود پرداخت 
شده اين ش��ركت بابت سهام عدالت 
گفت: ب��ا ورود نماد ش��ركت ف�والد 
مباركه به بورس در اس��فند ماه سال 
۸5 بل��وك 30درصدي ش��ركت به 
ارزش تقريبي 900ميليارد تومان به س��هام عدالت واگذار شد 
تا از محل سود نقدي شركت طي 10سال اين مبلغ به صورت 
اقساط به حساب خزانه واريز شود. نادري با اشاره به زمان بندي 
و برنامه ريزي هاي اجرايي اين موضوع افزود: اين درحالي است 
كه از زمان واگذاري اين سهام به سهام عدالت تا پايان سال مالي 
95 بيش از 3600ميليارد تومان س��ود نقدي به سهام عدالت 
تعل��ق گرفته كه از اين مق��دار 1346ميليارد تومان به افزايش 
سرمايه اختصاص يافته و 2220ميليارد تومان به صورت نقدي 
پرداخت شده است. اين بدان معناست كه حدود 4برابر قيمتي 
كه س��هام عدالت بابت اصل سهام طي 10سال پرداخت كرده 
اس��ت، سود نقدي دريافت كرده است. معاون مالي و اقتصادي 
فوالد مباركه اصفهان درخصوص چشم انداز رشد اين سهام در 
بازار پول و سرمايه ادامه داد: همچنين ارزش بلوك سهام عدالت 
با توجه به قيمت فعلي سهام حدود 6300 ميليارد تومان است 
كه نس��بت به قيمت واگذاري 7برابر رشد داشته است. به بيان 
ديگر طي 10س��ال براي سهام عدالت 600 درصد بازده قيمت 

و 400درصد بازده نقدي از فوالد مباركه حاصل شده است.

 بازدهي ارزشمند فوالد مباركه براي
سهام عدالت

خراسان رضوي| رييس سازمان 
جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت: 
با توجه به مشكات موجود و كم آبي 
ديگ��ر روش هاي س��نتي جوابگوي 
بخش كش��اورزي نيست. به گزارش 
ايس��نا، مجتبي مزروعي در همايش 
و كارگاه آموزش��ي مكانيزايس��يون 
كشاورزي كه با حضور كش��اورزاني از شهرستان هاي كاشمر، 
خليل آباد، بردسكن، مه والت، بجستان و بخش كوهسرخ در 
سالن همايش هاي فرهنگيان كاشمر برگزار شد با اشاره به اينكه 
اقداماتي كه در دولت تدبير و اميد صورت گرفته در طول تاريخ 
وزارت جهاد كشاورزي بي سابقه بوده است، افزود: در اين دولت 
براي نخس��تين بار رديف تسهياتي ويژه آن هم در اين سطح 
وس��يع و گس��ترده داريم. او با بيان اينكه با اين اقدامات انجام 
شده نبايد كش��اورزان و كارخانجات و سازندگان ماشين آالت 
به فكر طرح هاي كوتاه مدت باشند، بيان كرد: بايد از شرايط به 
وجود آمده در جهت ارتقاي كيفيت دس��تگاه ها و ماشين آالت 
و به روزرس��اني آنها استفاده كرد. مزروعي با اعام اينكه قبل 
از دولت تدبير و اميد دس��تگاه هاي فراواني در كارخانجات دپو 
شده بودند و بس��ياري از كارخانجات ادوات كشاورزي درحال 
تعطيل��ي بودند، بيان كرد: با همت وزارت جهاد كش��اورزي و 
تاش همكاران سازمان و مديران در شهرستان ها امروزه شاهد 
رونق بس��يار خوبي در اين عرصه هس��تيم. او گفت: به صرف 

حمايت از توليد داخلي نبايد مصرف كننده متضرر شود. 

 روش هاي سنتي جوابگوي نيازهاي
بخش كشاورزي نيست

س��ازمان  ريي��س  خوزس�تان| 
صنعت، مع��دن و تجارت خوزس��تان 
گفت: حدود 300معدن در خوزستان 
وجود دارد كه 1۸0تا 200مورد از اين 
معادن فعال هستند اما به دليل شرايط 
ركود بازار برخي از اين معادن كمتر از 
ظرفي��ت خود كار مي كنند. به گزارش 
پايگاه خبري س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان، نوراهلل 
حسن زاده در حاشيه جلسه شوراي معادن خوزستان كه امروز 15 
ارديبهشت  ماه در محل استانداري خوزستان برگزار شد در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه به طور كلي خوزس��تان جزو استان هاي 
معدني كش��ور محس��وب نمي ش��ود، اظهار كرد: برخي از ذخاير 
معدني ما مانند آهك ذخاير خوبي هستند و خوزستان بزرگ ترين 
توليدكننده نمك دريايي است. او افزود: در خوزستان 3 كارخانه 
سيمان وجود دارد و ميليون ها تن مواد اوليه از آن برداشت مي شود. 
مواد اوليه س��يمان نيز به وفور در استان وجود دارد اما خوزستان 
استاني معدني نيست. حسن زاده تصريح كرد: معدن به چند روش 
به بهره برداران واگذار مي شود. يكي از طريق پروانه اكتشاف است 
كه براي آن بايد يك س��يكل اكتش��اف طي شود. بعد از طي يك 
مسير طوالني چند ماهه معدن به بهره برداران واگذار مي شود. در 
زمينه معادن برخي تصميمات حتما بايد توسط شوراي معادن اخذ 
شود. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان عنوان كرد: 
تا سال گذشته تصميمات مربوط به معادن در 31 استان بايد در 

شوراي عالي معادن كشور اخذ مي شدند. 

 كاهش فعاليت معادن
به دليل شرايط ركود

كهگيلويه و بويراحمد|مع��اون 
و  كهگيلوي��ه  اس��تاندار  عمران��ي 
بويراحم��د گف��ت: 5 ه��زار واح��د 
مس��كوني خس��ارت دي��ده از زلزله 
هفته گذشته در شهرهاي ياسوج و 
سي سخت شناسايي شده است كه 
براساس برآوردها بين 10تا 30درصد 
خس��ارت ديده اند. عزيز فيلي ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: 
6 كارگروه متشكل از 20كارشناس بنياد مسكن كهگيلويه و 
بويراحمد روزهاي پنج شنبه و جمعه كار شناسايي واحدهاي 
مسكوني آسيب ديده از زلزله را انجام دادند. وي اظهار كرد: پس 
از انجام عمليات ميداني و برآورد خسارت براي حمايت دولت 
از ساكنان اين واحدهاي مسكوني اقدام هاي الزم انجام خواهد 
ش��د. معاون عمراني اس��تاندار كهگيلويه و بويراحمد تصريح 
 كرد: با تاش كاركنان آبفاي شهري، آب مادوان و مهريان كه

بر اثر آسيب ديدگي شبكه آب قطع بود، روز گذشته وصل شد. 
فيلي بيان كرد: تاش براي وصل آب مناطق روس��تايي ادامه 
دارد و هم اكنون در مراحل پاياني است. وي گفت: آب مناطق 
روستايي كه بر اثر زلزله روز چهارشنبه قطع شده بود تا عصر 
امروز به شبكه متصل خواهد شد. پيش تر مديرعامل شركت 
آب و فاضاب روستايي كهگيلويه و بويراحمد گفته بود: براثر 
زمين لرزه روز چهارشنبه 12 ارديبهشت ماه آب روستاهاي ده 
برآفتاب و گنجه يي قطع شد و به همين دليل 900خانوار در 

اين روستاها به شبكه آب بهداشتي دسترسي ندارند. 

زلزله به ۵ هزار خانه در ياسوج و سي سخت 
آسيب زد
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اقتصاد اجتماعي12
آغاز پويش آزادي زندانيان 

غيرعمد
مديركل برنامه ريزي و هماهنگ��ي معاونت امور 
زن��ان و خانواده رياس��ت جمهوري از ش��روع پويش 
ارمغان 3 براي آزادسازي زندانيان زن جرايم غيرعمد 

در ماه رمضان خبر داد. 
اطهره ن��ژادي، مديركل برنامه ريزي و هماهنگي 
معاونت امور زن��ان اظهار كرد: در دولت دوازدهم در 
حوزه حقوقي و مسائل مرتبط با احكام قضايي سعي 
ش��د با برنامه ريزي و رويكرد تعاملي با دستگاه هاي 
مرتبط و قوه قضاييه اقداماتي انجام ش��ود. او افزود: 
تالش براي آزادي زندانيان معسر يا جرايم غيرعمد 
كه دوره نخست آن در دولت يازدهم با موفقيت انجام 
ش��ده بود ادامه يافت و پويش ارمغان 2 با همكاري 

ستاد ديه انجام شد. 
نژادي در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه براساس 
برآورد سازمان زندان ها بطور متوسط حدود 250 زن 
زنداني جرايم غيرعمد ساالنه در سراسر كشور زنداني 
هستند كه با آزادي آنها تقريبا همين تعداد جايگزين 
مي ش��ود. او افزود: طبق گزارش ستاد ديه مشاركت 
مردم در پويش ارمغان 1 حدود 400 ميليون تومان 
و در ارمغان 2 حدود 820 ميليون تومان بوده است. 
وي تاكي��د كرد  كه با توجه ب��ه اينكه مبلغ ديه 
زندانيان باالس��ت ب��راي آزادس��ازي زندانيان مورد 
نظ��ر نيازمند ت��داوم اين پويش هس��تيم. مديركل 
برنامه ري��زي و هماهنگي معاونت امور زنان در ادامه 
گف��ت: معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده 
در برنامه هاي خود بازديد از زندان ها را دنبال كرده و 
از زن��دان زنان در كرمان و آذربايجان غربي را بازديد 
كرده است كه تالش براي مهارت آموزي به زندانيان 
زن و وج��ود فضاهاي��ي مثل مهدكودك ها توس��ط 

سازمان زندان ها مشهود است. 
او افزود: از جمله پيگيري هاي اين معاونت با قوه 
قضاييه حمايت از حبس هاي جايگزين يا زندان باز 
است كه نمونه آن در اراك و زاهدان وجود دارد. مثال 
در اراك تعدادي از مجرمين زن در دوران محكوميت 
در محلي كه براي توليد و فروش گل و گياه اس��ت 
فعالي��ت مي كنند و بعد از س��اعت 4 بعدازظهر بايد 
به خان��ه خود بازگردن��د. نژادي در ادام��ه گفت: از 
موضوعات مهمي كه معاونت رياس��ت جمهوري در 
ام��ور زنان و خان��واده آن را دنبال مي كنند مقابله با 
خش��ونت عليه زنان اس��ت. در اين زمينه با وزارت 
آموزش و پرورش در حوزه آموزش تفاهمنامه يي به 
امضا رسيده است. همچنين پيگيري ها و هماهنگي ها 
با قوه قضاييه براي نهايي كردن اليحه تامين امنيت 
زنان در برابر خشونت با جديت پيگيري شده است. 

مديركل برنامه ريزي و هماهنگ��ي معاونت امور 
زنان در پاسخ به اين سوال كه در رابطه با مهدكودكي 
براي كودكاني كه مادران آنها در زندان هستند و آنها 
نيز تا شش س��الگي در زندان زندگي مي كنند بيان 
داش��ت: مهدكودك زندان ها از جمله مسائلي است 
كه براي آن اتف��اق نظر وجود ندارد برخي معتقدند 
كه كودك به دليل ح��ق كودكي بايد فضاي عادي 
اجتماع را تجربه كند و شرايطي فراهم شود كه مانند 

افراد عادي در كنار ديگر كودكان قرار گيرند. 
او در ادامه گفت: در برخي بازديدها متوجه شديم 
كه سعي شده در فضاي زندان در اتاقي كه كودك تا 
6 سالگي با مادر است تجهيزاتي براي اين كودك در 
نظر گرفته شود اما اين مساله همچنان محل بحث 
اس��ت كه آيا وقتي كودك پدر و م��ادر زنداني دارد 
بايد با ديگر كودكان متفاوت باشد يا خير؟ بنابراين 
بايد تمهيداتي در اين خصوص انديشيده شود تا اين 
ك��ودكان بدون هيچ منعي به مهدكودك هاي عادي 

رفت و آمد داشته باشند. 
او در ادامه با اش��اره به ادامه پويش ارمغان براي 
آزادي زنداني��ان زن جراي��م غيرعمد بيان داش��ت: 
پوي��ش ارمغان 3 از ماه رمضان آغاز خواهد ش��د. او 
در پاسخ به اين سوال كه ميانگين سن زنان زنداني 
چه رقمي اس��ت، گفت: ميانگين سني زنان زنداني 
جرايم غيرعمد بين 18 تا 19 و تا 38 س��ال اس��ت 
البته انحراف جزئي نيز وجود دارد كه دليل آن وجود 
زنداني زن باالي 50 س��ال است اما در هر صورت با 
توجه به اينكه زندان ها دو برابر ظرفيت زنداني دارند 
بايد تالش شود كه تعداد افراد حاضر در زندان ها آن 

هم به دليل جرايم غيرعمد كاهش پيدا كنند. 

كمك ۶۰ ميليارد توماني 
مردم به زلزله زدگان

مردم كشورمان فقط در زلزله اخير غرب كرمانشاه 
براي كمك به زلزله زدگان60 ميليارد تومان به هالل 
احمر نقدي كمك كردند. حجت االسالم والمسلمين 
عبدالحس��ين معزي نماينده ولي فقيه در جمعيت 
هالل احم��ر با بيان اي��ن مطلب گفته اس��ت: اين 
سازمان 95 س��اله با دارا بودن سازمان هاي مختلف 
از جمل��ه امداد و نجات، داوطلبان، جوانان، تداركات 
پزشكي و نظاير آن داراي فعاليت هاي پر تكاپو، پويا، 

متحرك و ديناميك است. 
او در ادام��ه اظه��ار كرد: محور نخس��ت حركت 
هالل احمر »م��ردم محور« بودن آن اس��ت، هالل 
احمر س��ازماني از »مردم و براي مردم« است، يعني 
مردم، هالل احمر را تش��كيل دادند و با حضور دايم 
و تحركش��ان در كنار نيروهاي اصلي هالل احمر در 
كارهاي بشردوستانه و عام المنفعه به ياري نيازمندان 

و آسيب ديدگان شتافتند. 
او مح��ور دوم حرك��ت ه��الل احم��ر را »جوان 
مح��وري« اي��ن جمعي��ت وابس��ته به فدراس��يون 
بين المللي جمعيت هاي ملي صليب س��رخ و هالل 
احم��ر عنوان كرد و گفت: جوان��ان در اين جمعيت 

حضور بيش از يك ميليون نفري دارند. 
نماينده ولي فقيه در جمعيت هالل احمر اظهار 
كرد: محور س��وم حرك��ت هالل احم��ر »داوطلب 
محوري« بودن آن اس��ت، يعني اعض��اي امدادگر، 
داوطل��ب و ج��وان آن خدمت را ب��دون منت انجام 
مي دهن��د، همان خدمت��ي كه پيامبر اك��رم )ص( 
فرمودند؛ مومنان نس��بت به يكديگر خدم هستند، 
خ��دم يعن��ي خدمت��كار يكديگرند، يعن��ي نافع و 

سودبخش به يكديگرهستند. 

اخبار

شكنجه كودكان هر روز شكل عوض مي كند اما قوانين همچنان قديمي هستند

كودكان؛ قرباني تعلل در تصويب يك اليحه

مخالفت محيط زيست با تاسيس »سازمان توسعه مكران«
مع��اون محي��ط زيس��ت دريايي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت ضمن ابراز مخالفت با 
پيشنهاد تاس��يس سازمان توسعه مكران اظهار 
كرد: ايجاد اين س��ازمان بر امور نظارتي به ويژه 

در حوزه محيط زيست تاثير منفي مي گذارد. 
پروين فرش��چي اظهار كرد: مدتي پيش در 
كارگروه توس��عه مكران پيشنهاد شد كه طرح 
توسعه مكران تحت مديريت يك سازمان خاص 
و مس��تقل به نام سازمان توس��عه مكران اداره 
شود و حتي اساسنامه يي هم براي اين موضوع 
ارائه ش��د اما مورد مخالفت بس��ياري از اعضا و 
نهادها از جمله سازمان حفاظت محيط زيست، 
سازمان بنادر و دريانوري و حتي سازمان برنامه 

و بودجه قرار گرفت. 
او در م��ورد دالي��ل مخالفت دس��تگاه ها با 
تاسيس سازمان توسعه مكران افزود: اساسنامه 

تاسيس سازمان توس��عه مكران تا حد بسياري 
روح منطقه آزاد داشت درحالي كه مكران بين 
دو اس��تان هرمزگان و سيس��تان و بلوچستان 
واقع است و مديريت اين دو استان به طور كلي 
با هم تفاوت دارد و طبيعي اس��ت كه يكپارچه 
ش��دن آنها مس��ائل گمرك، امور بانكي و ساير 
موضوع��ات را تحت تاثير قرار مي دهد و به طور 
قطع اجرايي كردن اين اساس��نامه با مشكالت 
بسياري همراه خواهد شد. معاون محيط زيست 
دريايي سازمان حفاظت محيط زيست به ايسنا 
گف��ت: در ش��رايطي كه بيش��تر دس��تگاه ها با 
تاسيس س��ازمان توسعه مكران مخالف هستند 
نبايد اصراري بر تاسيس اين سازمان باشد البته 
اگر اين سازمان تاس��يس شود كارهاي توسعه 
تسريع مي ش��ود چون هيات مديره، مديرعامل 
و كميته تصميم گيري براي آن ايجاد مي ش��ود 

اما در ش��رايطي كه بيش��تر نهادها با راه اندازي 
س��ازمان توس��عه مكران مخالفت كرده اند، چه 
اصراري به تش��كيل اين س��ازمان است؟ ضمن 
اينكه تاس��يس چنين س��ازماني ممكن اس��ت 
نظارت را در بخش هاي مختلف از جمله محيط 
زيست تحت الشعاع قرار دهد. فرشچي با اشاره 
به اينك��ه نمي توان ب��راي ه��ر منطقه يي يك 
سازمان جداگانه ايجاد كرد، گفت: اگر سازمان 
توس��عه مكران تاسيس ش��ود بايد براي توسعه 
ساير نقاط س��احلي هم سازمان جداگانه ايجاد 
ك��رد، درحالي كه اگر قصد داريم توس��عه دريا 
محور كش��ور را پيش ببريم. پيشنهاد مي كنيم 
كه يك س��ازمان توس��عه درياي��ي را براي كل 
كش��ور ايجاد ش��ود تا مس��ووليت  دستگاه هاي 

مختلف در اين حوزه مشخص شود. 
پروين فرشچي-معاون محيط زيست دريايي 

سازمان محيط زيست- پيش از اين هم در مورد 
توسعه شتاب زده در سواحل مكران هشدار داده 
و گفت��ه بود: دس��تگاه هاي متولي اج��راي امور 

توسعه يي در س��واحل مكران بايد منتظر نتيجه 
مطالعات فاز دوم باشند و نگرانم كه قبل از پايان 

اين مطالعات، توسعه مكران شروع شود. 

ريحانه جاويدي|
س��ال گذش��ته اخبار ربودن، آزار و اذيت و بعد 
قتل كودكان داغ بود و امس��ال نوبت به شكنجه از 
سوي اعضاي خانواده رسيده است و نشان مي دهد 
در نب��ود يك قان��ون حمايتي همه جانب��ه، آزار و 
اذيت كودكان پايان ندارد. شكنجه كودكان هر بار 
ش��كل جديدي به خود مي گيرد و ابعاد تازه يي از 
آن نماي��ان مي ش��ود، در حالي كه هنوز هم اليحه 
حمايت از كودكان و نوجوانان، به سرانجام نرسيده 
و بعد از 6 سال همچنان اظهارنظرهاي نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي درباره تصويب آن حكايت 
اما و اگر و ابراز اميدواري اس��ت تا ارائه يك جواب 
قطعي درباره اليحه يي كه فعاالن حقوق كودك آن 
را نقطه عطفي براي پايان ح��وادث تلخ در دنياي 

كودكان مي دانند. 

 زمان دقيق بررسي اليحه معلوم نيست
روز گذشته پدر كودك معلول البرزي كه با قمه 
اقدام به ش��كنجه فرزندش كرده بود، زنداني شد و 
كودك هم مورد عمل جراحي قرار گفت اما روزانه 
چندين و چند مورد از اين اتفاق ها رخ مي دهد كه 
كسي از آن با خبر نمي شود، كودكان بسياري مورد 
شكنجه و انواع آزار و اذيت قرار مي گيرند بدون آنكه 
كسي به دادشان برسد با اين حال پرونده شكنجه 
كودك معل��ول البرزي بار ديگ��ر ضرورت تعجيل 
در تصوي��ب اليحه حماي��ت از ك��ودكان را به رخ 
كش��يد. اليحه يي كه در سال 1388 براي حمايت 
از ك��ودكان و نوجوانان و در راس��تاي جلوگيري از 
كودك آزاري و قاچاق كودكان از سوي قوه قضاييه 
تهيه و تقديم دولت وقت ش��د و در س��ال 1390 
دول��ت وقت، اين اليحه را به مجل��س ارائه كرد. از 
آن زم��ان تاكنون اليحه حمايت از حقوق كودكان 
در كميسيون حقوقي مجلس »در دست بررسي« 
بوده و تنه��ا اظهارنظ��ر نمايندگان درب��اره زمان 
تقريبي تصويب اين اليحه، اب��راز اميدواري درباره 
اين است كه زودتر به نتيجه برسد. محمد كاظمي، 
نايب رييس كميس��يون حقوقي مجلس ش��وراي 

 اس��المي درباره اي��ن موضوع به تع��ادل مي گويد:
» اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان در دس��تور 
كار مجلس اس��ت، اين اليحه از سوي كميسيون 
حقوقي براي هيات اصالح فرستاده شده و براساس 
فوريت رس��يدگي، بررسي مي شود كه هنوز معلوم 
نيس��ت زمان دقيق آن كي باشد اما در دستور كار 

صحن علني قرار دارد. «
او در پاس��خ ب��ه اينكه با وجود ش��دت گرفتن 
اخب��اري كه حكايت از افزايش ش��كنجه كودكان 
دارد، آيا از نظر نمايندگان تعحيل در رسيدگي به 
اين اليحه احساس مي شود يا خير، افزود: »اكنون 
هم در غياب اين اليحه مش��كلي ب��راي برخورد با 
كودك آزاري نداريم و نيروي انتظامي بايد براساس 
قوانين موج��ود در اين زمينه اق��دام كند. كودك 

آزاري مس��اله خاصي نيس��ت و مانند ساير جرايم 
اس��ت با وجود اين در اليحه جدي��د مجازات هاي 
خوبي براي كودك آزاران در نظر گرفته ش��ده و در 
مجموع قانون جامع و مناسبي به نظر مي رسد كه 
باي��د ديد كي نوبت رس��يدگي آن در صحن علني 
مي رس��د اما با توجه به اينكه از پايان سال گذشته 
اين اليحه به هيات رييسه مجلس ارجاع داده شده 
است،  به نظر نمي آيد بررسي آن خيلي طول بكشد 

و به زودي نوبت رسيدگي به آن مي شود. « 
اظه��ارات كاظم��ي در حالي اس��ت كه نهم 
ارديبهشت، انوش��يروان محسني بندپي، رييس 
س��ازمان بهزيستي كشور درباره آخرين وضعيت 
اليح��ه حمايت از ك��ودكان و نوجوان��ان به ايرنا 
گف��ت: »اكن��ون دو تا س��ه ماده اي��ن اليحه در 

كميس��يون حقوقي مجلس ش��وراي اس��المي 
در حال بررس��ي اس��ت و هنوز روي اين مواد به 

جمع بندي نرسيدند. «

 اليحه اي كه خألهاي قانوني را رفع كرد
بر اساس يكي از مواد اليحه حمايت از كودكان 
و نوجوان��ان، در صورتي كه ك��ودك يا نوجوان در 
معرض بزه ديدگي يا آس��يب به س��المت جسمي، 
روان��ي، اجتماع��ي، اخالق��ي، امنيت ي��ا وضعيت 
آموزشي قرار گيرد، وضعيت مخاطره آميز محسوب 
شده و موجب مداخله و حمايت قانوني از كودك و 
نوجوان مي شود. مطابق اين اليحه، خشونت مستمر 
والدين، اولياء، سرپرس��تان قانوني يا ساير اعضاي 
خانواده نس��بت به يكديگر جزو مواردي است كه 

مي تواند منجر به دخالت و حمايت قانوني از كودك 
و نوجوان ش��ود كه اين موارد از جمله موادي است 
كه در قانون قبلي به آن پرداخته نشده بود. مونيكا 
ن��ادي، وكيل پايه يك دادگس��تري و فعال حقوق 
كودكان اين قانون را كه در س��ال 1381 تصويب 
شد را جامع و مانع نمي داند. او درباره ابعاد حمايتي 
اليحه يي كه 6 سال است در پيچ رسيدگي مجلس 
شوراي اسالمي متوقف مانده است به تعادل گفت: 
» اليحه جديد به ك��ودك آزاري نگاه عام تري دارد 
و بيش��تر از آنكه بخواهد ب��ه مجازات ها بپردازد به 
پيش��گيري پرداخته و تعاريف ديگري را به قانون 
افزوده و مراجع و تش��كيالتي را براي كودك آزاري 
قائل شده و نقش ان جي او ها را در اين كودك آزاري 
پر رنگ كرده است. در واقع آن چه كه ما به عنوان 
خألهاي قانوني در قانون فعلي داريم نه تنها در اين 
اليحه بر طرف شده بلكه مفاهيم ديگري كه ما براي 
حمايت همه جانبه از كودكان به آنها احتياج داريم 
را در خود آورده اس��ت. اين اليحه هنوز هم داراي 
نواقصي است و نمي توان گفت كه يك اليحه كامل 
اس��ت ولي اميدواريم همين اليحه به كميس��يون 
حقوقي و قضايي وارد و به آن رس��يدگي شود. چرا 
كه اگر 4 سال ديگر در اين مجلس بماند و تصويب 
نشود در مجلس يازدهم هم شاهد اين خواهيم بود 

كه اين اليحه بالتكليف مي ماند. «
او اف��زود: » در اي��ن اليحه ب��ه اظهارات خود 
كودك اعتبار داده است. البته در قانون فعلي نيز 
اين ح��ق وجود دارد كه هر كس��ي جرم كودك 
آزاري را گ��زارش كند چون ك��ودك  آزاري يك 
جرم عمومي اس��ت ول��ي در اين اليح��ه بر اين 
موضوع نيز تاكيد كرده اس��ت. ضم��ن اينكه در 
اليحه حماي��ت از ك��ودكان و نوجوانان چون بر 
نقش س��ازمان هاي مردم هاي نه��اد تاكيد كرده 
اظهارات اين سازمان ها نيز مي تواند در دادگاه به 
عنوان دليل مطرح شود. اما مهم ترين بخش اين 
اليحه رسمت بخشيدن به اظهارات كودك است 
كه اگر اين قانون به تصويب برس��د بخشي از كار 

اثبات جرم آسان تر خواهد شد. «

دبير ش��وراي عالي بيمه س��المت از اعالم 
تعرفه هاي پزش��كي سال 9۷ خبر داد و گفت: 
در چهار بخ��ش دولتي، عموم��ي غيردولتي، 
خصوصي و خيريه، تعرفه هاي پزشكي با رشد 

پنج درصدي همراه است. 
عليرض��ا اوليايي من��ش از اعالم تعرفه هاي 
پزشكي س��ال 9۷ خبر داد و گفت: تعرفه هاي 
خدمات تشخيصي و درماني امسال كه شامل 
چه��ار بخ��ش دولت��ي، عموم��ي غيردولتي، 
خصوص��ي و خيريه اس��ت، در آب��ان و آذرماه 
سال 96 در شوراي عالي بيمه به تصميم گيري 
رس��يد و به س��ازمان برنامه و بودجه پيشنهاد 
ش��د كه اين تعرفه ها به مي��زان تورم اعالمي 
س��ازمان برنامه و بودجه رشد داشته باشد، اما 
به دليل مشكالت مالي س��ازمان هاي بيمه گر 
و دول��ت، اين بحث به تعوي��ق افتاد و باالخره 
سازمان مديريت پيشنهاد رشد پنج درصدي را 
به دولت اعالم كرد و متعاقب آن دولت نيز در 
روزهاي گذشته رشد پنج درصدي تعرفه هاي 
پزش��كي در چه��ار بخ��ش دولت��ي، عمومي 
غيردولتي، خصوصي و خيريه را مصوب كرد. 

او در مورد جزييات رشد تعرفه هاي پزشكي 
س��ال 9۷ خاطرنش��ان ك��رد: در چهار بخش 
دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه، 
تعرفه ويزيت پزش��كان رش��د شش درصدي، 
تعرف��ه هتلين��گ تخت هاي بيمارس��تاني در 

تمام بخش ها رشد هش��ت درصدي، خدمات 
دندانپزش��كي رش��د 2.5 درصدي و همچنين 
ج��زو فني خدمات پزش��كي نيز با رش��د 2.5 
درصدي همراه اس��ت. دبير شوراي عالي بيمه 
سالمت تصريح كرد: با توجه به اينكه هتلينگ 
بيمارس��تان ها در تم��ام بخش ه��ا با مش��كل 
مواجه بود، بيش��ترين تمركز روي رشد تعرفه 
هتلينگ و بعداز آن، ويزيت پزش��كان اس��ت 
 ك��ه اين تغييرات در س��قف پنج درصد اعمال 

شده است.
اولياي��ي منش ب��ا بيان اينكه حق س��رانه 
بيم��ه خدم��ات درمان��ي 10 درصد و س��رانه 
پزش��ك خانواده نيز پنج درصد رش��د داشته 
است، اظهار داشت: اقدامي كه براي نخستين 
بار انجام ش��د، اين بود كه امسال جزو فني و 
جزو حرفه ي��ي را از هم تفكيك كرديم و جزو 
فني را جداگانه رش��د داديم؛ چراكه جزو فني 
مربوط به هزينه هاي غير دس��تمزدي است و 
اين هزينه ها خودبه خود هرساله رشدي دارند 
و چنانچه بخواهيم اين دو جزو را باهم افزايش 
دهيم، به بخش فني ظلم مي شود و پا به پاي 
تورم رش��د پيدا نمي كند، ل��ذا اين تفكيك به 

شفافيت موضوع مي انجامد.
دبير ش��وراي عالي بيمه سالمت بيان كرد: 
نكته يي كه در تعرفه هاي امس��ال مدنظر قرار 
دارد، ج��زو يك بند ز م��اده 1۷ قانون بودجه 

س��ال 139۷ است كه در اين قانون ذكر شده، 
كليه مراكزي كه به هر نحوي از بودجه دولتي 
اس��تفاده مي كنند، تعرفه هايشان دولتي تلقي 
شده و در اين بند همچنين از برخي سازمان ها 
مانند سازمان تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح 
و ش��هرداري ها به صورت اختصاصي نام برده 

شده است. 
اولياي��ي من��ش، در م��ورد ضري��ب ريالي 
خدم��ات پاراكليني��ك گفت: امس��ال ضريب 
ريالي خدمات پاراكلينيك به خصوص خدمات 
راديول��وژي، تصويرب��رداري و آزمايش��گاه در 
بخش خصوصي با ضريب ريالي ساير خدمات 
پزشكي يكسان ش��ده است، يعني از اين پس 
در بخش خصوصي، س��ه ضريب ريالي وجود 
ندارد، بلكه تنها دو ضريب ريالي براي خدمات 
بس��تري و خدمات سرپايي درنظر گرفته شده 
اس��ت. او با بيان اينكه خدم��ات گلوبال نيز با 
رش��د تعرفه پن��ج درصدي نيز همراه اس��ت، 
گفت: با توجه به مش��كالت مالي سازمان هاي 
بيمه گر، امس��ال تالش ش��د، تعرفه ها از رشد 
مناس��بي برخوردار باش��ند، تا اين سازمان ها 
قابليت پرداخت داشته باشند و زمان پرداخت 
بدهي ها كم شده و مطالبات به موقع پرداخت 

شود.
دبير شوراي عالي بيمه سالمت يادآور شد: 
آنچه مسلم است، اينكه تمام بخش هاي كشور 
اع��م از دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و 
خيريه موظف هس��تند ك��ه تعرفه هاي قانوني 
را ك��ه دولت تعيين ك��رده، اجرا كنند و كامال 
مطابق قانون باش��ند. هرچند مانند سال هاي 
گذش��ته اطمين��ان داري��م تمام مراك��ز ارائه 
خدمت و جامعه بزرگ نظام س��المت كش��ور، 
قانون را رعايت خواهن��د كرد و تعرفه يا عدد 
و رقم��ي متفاوت از تعرفه ه��اي ابالغي هيات 
وزيران دريافت نخواهند كرد و قانون مو به مو 
اجرا خواهد ش��د. او تاكيد كرد: رشد تعرفه ها 
و هزينه هاي تش��خيصي، درماني و دارويي در 
س��ال 9۷ پايين تر از نرخ تورم عمومي كشور 

خواهد بود. 

ويزيت پزشكان ۶ درصد افزايش يافت

مديركل مديريت بحران سيستان و بلوچستان 
از آبرس��اني به صورت »سقايي« به 1250 روستاي 
سيستان و بلوچستان خبر داد و گفت: بايد پذيرفت 
آب هام��ون كاماًل خش��ك ش��ده و اي��ن رخداد، 
دامداران، عشاير، صيادان و كشاورزاِن حاشيه تاالب 

را با مشكالت بزرگي مواجه كرده است. 
 غالمرضا اربابي با اش��اره ب��ه ميانگين بارندگي

104 ميلي متري س��االنه در اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان و كاهش ۷6 درصدي امسال، در تشريح 
بح��ران بي آبي اين منطقه گفت: ش��مال اس��تان 
سيستان بلوچستان، وابس��ته به آورِد آب رودخانه 
هيرمند اس��ت كه امس��ال متاس��فانه هيچ آوردي 
نداش��ته است و به همين دليل در شمال و جنوب 

استان، با خشكسالي شديد روبه رو هستيم. 
او اف��زود: ك��م آب��ي به ح��دي اس��ت كه در 
بخش ش��مالي، به دلي��ِل آورِد آب صفِر هيرمند، 
زمين هاي كش��اورزي كه به زير كش��ت رفته بود، 
عماًل بي حاصل ش��د و زحمات كش��اورزان از بين 
رفت. ضمن اينكه در بخش دامداري نيز خسارات 
بسياري به مردم وارد شد. در جنوب نيز همانطور 
كه اش��اره كردم به موجِب كاه��ش ۷6 درصدي 
بارندگي، با مش��كالت عديده يي روبرو ش��ده ايم. 
مديركل مديريت بحران سيستان و بلوچستان به 
ايلنا گفت: ما بطور معمول به بيش از 1250 روستا 
بصورت »س��قايي« آب رس��اني مي كنيم و حاال از 
يك طرف كاهش بارندگي و از طرفي نيز خش��ك 
ش��دن و پايين رفتِن س��طِح آِب س��فره هاي زير 

زميني، مشكالت را مضاعف كرده است. اربابي در 
واكنش به اينكه عنوان مي شود؛ برخي روستا ها به 
دليل خشكسالي تخليه شده اند، ضمن رِد موضوع، 
گف��ت: اينكه روس��تايي به دليِل ك��م آبي تخليه 
ش��ده باش��د، صحت ندارد، هرچن��د نگراني هايي 
مطرح مي ش��ود، اما اينكه روس��تايي صرفاً به اين 
دليل تخليه ش��ده باشد، نه چنين موردي گزارش 
نشده اس��ت. او ادامه داد: در مبحث چاه هاي آب 
غيرمجاز، سازمان آب منطقه يي استان ورود پيدا 
كرد و مناطق و چاه ها شناسايي شد و مقابله با آن 
را در دستور كار خود قرار داده است، اما اينكه چه 
تعداد شناس��ايي و تا اين زمان چه تعداد پر شده 
است، آماري است كه در اختيار عزيزان در سازمان 
آب منطقه يي اس��تان اس��ت. مدي��ركل مديريت 
بحران سيس��تان و بلوچس��تان همچنين با اشاره 
به مش��كالت ساكنان حاشيه تاالب هامون، گفت: 
منطقه سيس��تان 20 سال است كه با خشكسالي 
مواجه است و همان گونه كه عنوان شد، امسال كه 
رودخانه هيرمند به تاالب هيرمند منتهي مي شود، 
اصاًل هيچ آوردي نداشت! كشاورزي و دامداري ما 
هيچ بهره يي از آب هيرمند نداشتند، چه برسد به 
اينكه بخواهد آبي به هامون برس��د. اربابي با اشاره 
به بي آبي 1۷ –18 ساله هامون، افزود: اين بي آبي، 
موجب بروز و تس��ري برخي بيماري هاي تنفسي 
و چش��مي ميان مردم منطقه شده است. هرچند 
3 – 4 سال پيش بيمارستان تخصصي تنفسي در 

منطقه تاسيس شد. 

كم آبي  ۱۲۵۰ روستاي سيستان و بلوچستان

بازسازي صحنه مرگ يك كودك در مشهد بر اثر كودك آزاري
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2 روايت متناقض از علت سانحه سانچي

انگشت اتهام ايران و چين به سمت يكديگر
 ايران، پاناما و بنگالدش: كشتي چيني مقصر حادثه بود                                                           چين و هنگ كنگ: كشتي نفتكش قصور كرده است

گروه راه و شهرسازي 
درحالي كه ۴ماه از وقوع سانحه برخورد نفتكش 
ايراني س��انچي و كش��تي چيني فله بر كريس��تال 
مي گذرد، گزارش نهايي علت اين حادثه از س��وي 
س��ازمان بن��ادر و دريانوردي ايران منتش��ر ش��د. 
براس��اس اين گزارش، كشتي چيني مقصر اصلي 
اين س��انحه و كشته شدن تمامي 32نفر سرنشين 
سانچي معرفي شده اس��ت اگرچه نتيجه گزارش 
نهايي هم همچون گزارش هاي قبلي با گزارش هاي 
چين و هنگ كنگ متفاوت اس��ت. براساس نظريه 
ايران، پاناما و بنگالدش، كش��تي چيني كريستال 
مقص��ر بوده اس��ت، چين و هن��گ كنگ نفتكش 

سانچي را مقصر سانحه اعالم مي كنند. 
البته تفاوت در نتيجه گزارش هاي منتشر شده 
از س��وي كش��ورهاي مذكور در شرايطي است كه 
براساس فصل 7 آيين نامه بين المللي بررسي سوانح 
دريايي، كشورهاي ايران، چين، پاناما)صاحب پرچم 
كشتي س��انچي(، هنگ كنگ و بنگالدش مجاز به 
بررس��ي س��انحه بودند و با توجه به اينكه برخورد 
در آب هاي چين بوده و كش��تي برخورد كننده هم 
چيني بوده است، چين و هنگ كنگ با وجود گويا 
بودن ش��واهد و فايل هاي صوتي همچنان نفتكش 

سانچي را علت اصلي حادثه مي دانند. 
با وجود اختالف نظرها ميان دو طرف ماجرا، در 
گزارش نهايي سانحه س��انچي)كه در 16دي سال 
96 رخ داد( آمده است كه  اين برخورد در آب هاي 
آزاد و در شرايط ديد مطلوب حدود 10مايلي بين 
تانكر س��انچي و كشتي كريستال رخ داده و تغيير 
مس��ير كشتي كريستال به  سمت راست 15دقيقه 
قبل از سانحه موجب ايجاد موقعيت خطر تصادف 
ش��ده كه اگر اين تغيير مسير صورت نمي گرفت، 

تصادفي رخ نمي داد. 
در همين رابط��ه، مديرعامل س��ازمان بنادر و 
دريانوردي گفت: س��ازمان بن��ادر به عنوان مرجع 
حاكميتي دريايي تيم رسيدگي خود را مامور كرد تا 
در فرآيند رسيدگي به سانحه حضور داشته باشد و 
در اين ميان با توجه به آنكه 30نفر از خدمه كشتي 
سانچي ايراني بودند و بنگالدش هم به دليل حضور 
دو نفر از كاركنان كش��تي كه بنگالدشي بودند در 

بررسي سانحه نقش داشتند. 
محمد راس��تاد افزود: پاناما هم به واسطه اينكه 
سانچي تحت پرچم پاناما درحال حركت بود و چين 
به واسطه آنكه حادثه در آب هاي تحت مسووليت 
آن كش��ور به وقوع پيوست و هنگ كنگ به دليل 
آنكه كشتي تحت مالكيت خودمختار چين در اين 

آب ها درح��ال حركت بود در اي��ن حادثه ذي نفع 
هستند و در بررسي نتايج تصميمات الزم را گرفتند. 

 زمينه هاي شكل گيري سانحه سانچي
نادر پسنديده، رييس هيات ايراني بررسي كننده 
سانحه س��انچي در بيان داليل فرعي سانحه هم به 
نظريه 3 كشور ايران، پاناما و بنگالدش اشاره و اعالم 
كرد: افسران و ديدبان هاي كشتي كريستال تا زمان 
تصادم متوجه وجود و خطر تصادف با كشتي تانكر 
سانچي نشده بودند ضمن اينكه هر دو كشتي متوجه 
تغييرات شرايط ناوبري يكديگر نشده بودند. او ادامه 
داد: روي كشتي كريستال سيستم موقعيت خودكار 
AIS ك��ه يك اب��زار كمك ناوبري اس��ت به عنوان 
ابزار اصلي جلوگيري از تصادم اس��تفاده ش��ده بود. 
افس��ر ناوبر و ديدبان كريستال متوجه هشدار نوري 
كشتي سانچي نشده بودند همچنين تحويل و تحول 
مسووليت ناوبري در كشتي كريستال به نحو صحيح 
انجام نشده بود به همين دليل عدم استفاده صحيح 
از اطالعات AIS باعث شده كه افسر كريستال نتواند 

اطالعات كافي از اطراف داشته باشد. 
پسنديده همچنين اعالم كرد: تحقيق و بررسي 
يافته هاي س��انحه نش��ان مي دهد هر دو كش��تي 
نتوانستند مطابق با قانون 5 كنوانسيون جلوگيري 
از تص��ادف در دريا با موضوع الزام ديدباني كامل از 
طريق ديدن و شنيدن و تمامي ابزارهاي در اختيار 
نسبت به خطر تصادم آگاهي الزم را به دست آورند. 
او اف��زود: هر دو كش��تي نتوانس��تند مطابق با 
قان��ون 7 جلوگي��ري از تص��ادم در دري��ا ارزيابي 
صحيحي از خطر تصادم به دست آورند. پسنديده 
همچني��ن علت اصلي س��انحه را از ديدگاه نظريه 
كش��ورهاي چي��ن و هنگ كن��گ اينچنين اعالم 
كرد: اين س��انحه در آب هاي آزاد در ش��رايط ديد 
مطلوب حدود 10مايل بين تانكر سانچي و كشتي 
كريستال درحال حركت رخ داده كه مطابق با قانون 
15كنوانسيون جلوگيري از تصادم در دريا اين دو 
كشتي در مسير تقاطع قرار داشتند و تانكر سانچي 
به عنوان كش��تي راه دهنده بايد از مس��ير كشتي 
كريس��تال خارج مي شده و كش��تي كريستال به 
عنوان كش��تي راه گيرنده  بايد سرعت و مسير خود 
را حفظ مي كرد و تانكر سانچي مطابق با قانون 15 

اقدام نكرده است. 
به گفته اين مقام مسوول، كشتي سانچي براي 
تغيير مس��ير حداقل به زماني 10ت��ا 15دقيقه يي 
نياز داش��ته است و كريستال هشدارهاي سانچي را 
ناديده گرفته است. پسنديده هميچنين به بررسي 

گزارش لحظه به لحظه در يك س��اعت باقي مانده 
به حادثه آتش س��وزي نفتكش سانچي در آب هاي 
چين پرداخت و گفت: ساعت 18:۴5 به وقت محلي 
چي��ن)16دي 96( در س��اعت 19:51 كه س��انحه 
رخ داد، س��اعت تعويض ش��يف افس��ر دوم و سوم 
سانچي بود. اگرچه ساعت تعويض شيفت در عرف 
بين المللي ساعت 20 يا 8 شب است اما در آن روز 
به دليل آنكه قرار بود، كشتي روز بعد به مقصد برسد 
براي هماهنگ ش��دن با ساعت محلي به وقت كره 
جنوبي، تعويض شيفت را جلوتر انداختند. براساس 
محاسبات افسر س��انچي، تمام كشتي هاي عبوري 
از پاش��نه كش��تي عبور مي كردند، ديدبان كشتي 
كريس��تال مي گويد در ساعت 19:31 سانچي را در 
7مايل��ي خود مي بيند. او افزود: س��اعت 19:۴2)8 
دقيقه به برخورد( افس��ر اول كريس��تال مي گويد، 
فاصله از س��انچي 0/۴ مايل شده است و من اكوي 
س��انچي را روي رادار نمي ديدم كه اين مس��اله در 
عرف دريانوردي بين المللي پذيرفتني نيست چراكه 
براس��اس بررسي هاي ما رادار كريستال سالم بود و 
ممكن اس��ت افسر اين كشتي تنظيمات رادار را به 
درستي انجام نداده باشد چراكه كريستال 235متر 
ط��ول دارد و تغيير مس��ير 8 درجه ي��ي براي آن 
10دقيقه زمان مي برد. به گفته پس��نديده، افس��ر 
سوم سانچي مي گويد اگر من تغيير وضعيت بدهم، 
كار بدتر مي شود. بايد كشتي هاي كوچك تر كاري 
بكنند. بنابراين س��انچي در وضعيت��ي قرار گرفته 
كه احس��اس خطر كرده ولي نمي تواند كاري كند. 
ساعت ۴۴ :19 افسر اول كشتي كريستال مي گويد 

م��ن اكوي رادار را ندي��ده ام و فقط عاليم موقعيت 
كش��تي هاي اطراف را مشاهده كرده ام و فكر كردم 
اين عاليم مربوط به كشتي هاي ماهيگيري كوچك 

است و خودشان تغيير مسير مي دهند. 
او ادامه داد: ساعت 19:۴5 افسر سوم سانچي كه 
نگران رسيدن كريستال است مجددا وضعيت آن را 
بررسي مي كند. كريستال در اين لحظه در دو مايلي 
سانچي قرار گرفته به همين دليل افسر سوم سانچي 
به ديدبان خود مي گويد 5 فلش كوتاه به كريستال 
نشان دهد براساس صداي افسر سوم سانچي كه در 
جعبه سياه است، وي به ديدبان مي گويد بايد كاري 
كني ولي من چه كار مي توانم بكنم!؟ سمت راست 
من اشغال است.)كش��تي ماهگيري چيني در اين 

لحظه درحال عبور از سانچي بوده است( 
پسنديده اظهار كرد: كشتي كريستال در همين 
لحظه كه تنها ۴دقيقه به سانحه مانده درحال تغيير 
ش��يفت است و افس��ر اول، ناوبري را به افسر سوم 
كريس��تال تحويل مي دهد. همچنين افسر اول به 
افس��ر س��وم مي گويد، ترافيك زيادي نداريم و پل 
فرماندهي را ترك مي كند. افس��ر اول كريس��تال 
اطالعات كافي را به افس��ر شيفت)افسر سوم( ارائه 
نمي ده��د. در همين لحظه كش��تي ماهيگيري از 
پاشنه س��انچي عبور مي كند. همچنين در همين 
دقيقه عالمت 5 فلش كوتاه به كش��تي كريستال 
نشان داده مي ش��ود. براساس صداي ديدبان كه از 
جعبه سياه به دست آمده، فاصله عبور دو كشتي از 
يكديگر صفر است. به گفته او، ساعت 19:۴7 افسر 
سوم سانچي از ديدبان مي پرسد، كشتي اي كه با ما 

زاويه صفر دارد، كوچك اس��ت؟ ديدبان مي گويد، 
خير بزرگ اس��ت. افسر س��وم مي پرسد پس چرا 
دارد اين كار را مي كند؟ تا اين لحظه افس��ر س��وم 
كريستال كه تازه موقعيت را تحويل گرفته هنوز به 
وضعيت مسلط نشده و از خطر تصادف مطلع نشده 
است. س��اعت 19:۴8)دو دقيقه مانده به برخورد(، 
افسر سوم سانچي با كاپيتان تماس مي گيرد و اعالم 
مي كند كه يك كشتي بزرگ با زاويه صفر درحال 

عبور از كنار ماست. 
او افزود: س��اعت 19:۴9)يك دقيق��ه مانده به 
برخورد( افسر سوم سانچي فرياد مي زند تمام سكان 
به چپ. همچنين صداي كاپيتان سانچي هم كه در 
جعبه سياه شنيده مي شود در پل فرماندهي حاضر 
شده و اعالم مي كند تمام سكان به چپ. افسر سوم 
كريستال هم كه تازه متوجه ماجرا شده در همين 
لحظه اعالم كرده است كه كريستال با تمام سكان 
به سمت راست تغيير مسير بدهد اما به دليل آنكه 
تغيير مس��ير اين دو كشتي بزرگ 10تا 15دقيقه 

طول مي كشد، نمي توانند كاري انجام بدهند. 
پسنديده گفت: س��اعت 19:50 برخورد انجام 
مي ش��ود و كاپيتان س��انچي دس��تور فعال سازي 
سيستم هش��دار را مي دهد تا ملوانان و دريانوردان 
كش��تي را ترك كنند، افسر سوم كريستال تازه در 

زمان تصادم مي گويد كه سكان تمام به راست. 
ساعت 19:51 سانچي منفجر مي شود، كاپيتان 
اين كشتي دستور روشن شدن پمپ هاي آتش نشاني 
را مي دهد. سينه كريستال نيز بر اثر ترشح محموله 
س��انچي به اين كشتي دچار آتش س��وزي شده و 
ملوانان آن با اس��تفاده از قاي��ق اضطراري يا نجات 
كش��تي را ترك مي كنند. در اين لحظه اس��ت كه 
كاپيتان كشتي كريس��تال به پل فرماندهي آمده 
و موتور كش��تي را تمام به عقب مي كند. براساس 
اين گزارش ساعت 19:52 انفجارات پي در پي كل 
پل فرماندهي را در برمي گيرد به گونه يي كه ارتفاع 
شعله آتش 80 متر و درجه حرارت آن 700درجه 
بوده اس��ت. همچنين گاز س��مي ناشي از اشتعال 
ميعان��ات گازي اط��راف كش��تي را در برمي گيرد. 
س��اعت 19:53 در پل فرماندهي صداي افسر اول 
و س��وم و كاپيتان س��انچي به گوش مي رس��د كه 
فقط صداي آتش آتش شنيده مي شود. اين دقيقه 
آخرين دقايقي اس��ت كه صداها در پل فرماندهي 
ش��نيده مي ش��ود. در اين لحظه آتش روي تانكر 
سانچي درحال توسعه است و موتور و ژنراتور اصلي 
سانچي از كار مي افتد همچنين در اين لحظه است 
كه سيستم هشدار GMDSS هم از كار مي افتد. 

محدوده زوج و فرد شامل 
طرح جديد ترافيك نيست

گروه راه و شهرس�ازي  روز گذشته پس از فراز 
و نشيب هاي فراوان باالخره طرح ترافيك جديد اجرا 
شد. اين در حالي است كه هنوز گروهي از شهروندان 
متقاضي اس��تفاده از س��هميه بالتكليف هس��تند. 
نخس��تين واكنش منفي به اجراي اين طرح تجمع 
اعتراضي رانن��دگان وانت بارها بود كه در اعتراض به 
وضعيت طرح ترافيك مقابل ش��وراي ش��هر تهران 
تجم��ع كردند. به گ��زارش فارس برخ��ي وانت بارها 
معتقد بودند كه ش��هرداري هزين��ه طرح ترافيك را 
چندين برابر افزايش داده و براي وانت بارها مش��كل 
ايجاد كرده اس��ت. از س��وي ديگر همزمان با اجراي 
طرح، سامانه ثبت نام طرح ترافيك شهرداري تهران به 
نشاني my.tehran.ir از دسترس خارج شد. محمد 
عليخاني رييس كميس��يون حمل و نقل و ترافيك  
شوراي ش��هر تهران با اشاره به آغاز عمليات اجرايي  
طرح جديد ترافيك  و هزينه هاي تردد در آن از صبح 
ديروز گفت: فعال محدوده  زوج و فرد شامل اين طرح 
نمي ش��ود و كساني كه مجوز تردد در محدوده طرح 
ترافي��ك را دارند، مي توانن��د در زوج و فرد هم تردد 
كنند و تردد در اين محدوده براي اين دسته از افراد 
هيچ گونه  هزينه و عوارضي ندارد. رييس كميس��يون 
حمل و نقل و ترافيك ش��وراي شهر تهران با تاكيد 
بر اينكه تردد در محدوده زوج و فرد براي كس��ي كه 
حسابش شارژ دارد كامال آزاد است، گفت: خودرو يي 
كه مجوز ورود به محدوده طرح را نداش��ته باشد، به 
اين معنا كه حسابش به اندازه كافي شارژ  نباشد، در 
صورتي كه در محدوده زوج و فرد تردد كند، جريمه 
مي شود و زماني كه حساب او جهت تردد در محدوده 
طرح ترافيك به ميزان كافي ش��ارژ  داش��ته باشد، به 
خاطر تردد در محدوده زوج و فرد نه جريمه مي شود 
و نه مبلغي  از حس��ابش كم مي شود. وي با تاكيد بر 
اينكه نداش��تن عوارض براي تردد در زوج و فرد يك 
تناقض  اس��ت، اظهار كرد: اين يك خأل قانوني است 
كه اين اش��كال  فعال وجود دارد تا در آينده براي آن 
فكري ش��ود. عليخاني  اظهار كرد: چون براي زوج و 
فرد عوارض نداريم، كسي كه وارد زوج و فرد مي شود، 
براي اينكه جريمه نش��ود، ابتدا بايد وارد طرح اصلي 
ش��ود و س��پس به محدوده زوج و فرد برگردد. اين 
صحبت ه��اي عليخاني و راهكار او موجب مي ش��ود 
تا محدوده طرح ترافيك ش��لوغ تر از گذشته شود و 
بيش��تر رانندگان يك ورود اجباري به طرح ترافيك 
داشته باشند. البته ناگفته نماند كه عضو شوراي شهر 
تهران و رييس كميس��يون حمل و نقل اين شورا از 
اي��ن خأل قانوني بي اطالع ب��ود و راهكار مذكور را به 
عنوان يك ح��دس و گمان مطرح ك��رد. همچنين 
مدير مركز صدور آرم  طرح ترافيك شهرداري تهران 
با تاكيد بر اين موضوع كه مجوزهاي س��ال 96 ديگر 
اعتبار ندارد، گفت: مجوزهاي س��ال 97 از روز شنبه 
معتبر است و افرادي كه اين مجوز را ندارند براي آنها 
پيامك ارشادي فرستاده مي شود. مصطفي قنبرنژاد 
با بيان اينكه در طرح ترافيك س��ال 97 هيچ فردي 
را رد يا تاييد نمي كنيم، گفت: س��ايت ثبت نام طرح 
ترافي��ك محدوديت زماني ندارد و افراد مي توانند در 
هر زماني كه مي خواهند، ثبت نام كنند و اين سايت 
تا پايان سال باز است. وي با بيان اينكه هر كسي كه 
ثبت نام مي كند بايد براي خود حساب كاربري ايجاد 
و آن را ش��ارژ كند، گفت: البته شرط ورود اين است 
ك��ه افراد قبل از اينكه وارد محدوده ش��وند حتما به 
سايت مراجعه و حضورش را اعالم كند، چرا كه سقف 
ورود افراد ع��ادي به محدوده طرح ترافيك ۴0 هزار 
نفر در روز است. مدير مركز صدور آرم  طرح ترافيك 
شهرداري تهران در خصوص سهميه بگيران گفت: آنها 
ني��ز به مرور اطالعات خود را وارد مي كنند. قنبرنژاد 
با تاكيد بر اين موضوع كه مجوزهاي س��ال 96 ديگر 
اعتبار ندارد، گفت: مجوزهاي س��ال 97 از روز شنبه 
معتبر است و افرادي كه اين مجوز را ندارند براي آنها 
پيامك ارش��ادي فرستاده مي شود. تمام دوربين هاي 
ورود و خ��روج محدوده طرح ترافيك فعال و در حال 

ثبت  پالك خودروهاست. 

در شهر

گروه راه و شهرسازي   آزاده كاري   
امروز صحن شوراي شهر تهران يكي از شلوغ ترين 
و پركارتري��ن روزهاي خ��ود را تجربه مي كند. قرار 
اس��ت ۴ نفر از 7 كانديداي ش��هرداري تهران طي 
دو نشس��ت در صبح و عصر ام��روز برنامه هاي خود 
را در صحن شورا اعالم كنند. روز دوشنبه نيز براي 
اعالم برنامه هاي سه نفر باقيمانده در نظر گرفته شده 
است. نهايتا در روز سه شنبه اعضاي شوراي شهر از 
ميان 7 كانديداي باقيمانده 2نفر را به عنوان گزينه 
نهايي انتخاب مي كنند و در روز 23 ارديبهشت ماه 
از ميان اين دو نفر ش��هردار تهران انتخاب مي شود. 
بعد از اس��تعفاي محمدعلي نجفي كه بنا به داليل 
پيدا و پنهان متعددي صورت گرفت، مكارم حسيني 
معاون مالي و اقتصادي شهردار به عنوان سرپرست 
شهرداري تهران انتخاب شد. هر چند حضور مكارم 
به عنوان معاون ش��هردار نيز به دليل قرار داش��تن 
نامش در ليس��ت گيرندگان امالك نجومي با حرف 
و حديث هاي بسياري مواجه بود، اما اعضاي شوراي 
ش��هر بدون توجه ب��ه نارضايتي ش��هروندان از اين 
موضوع وي را در ليست كانديداهاي شهرداري جاي 
دادند. به گزارش »تعادل« طبق برنامه اعالم ش��ده 
امروز ابتدا محمدابراهيم انص��اري الري برنامه هاي 
خود را در صحن ش��ورا اعالم مي كند. الري اكنون 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش است و سابقه 
استانداري بوش��هر و اس��تانداري فارس )1380 تا 
138۴( در دول��ت محم��د خاتم��ي را در كارنامه 
خ��ود دارد. چند روز بعد از اينك��ه نام انصاري الري 
در ليس��ت 7 نفره شوراي ش��هر قرار گرفت، دست 
نوش��ته يي از او در فضاي مجازي منتش��ر ش��د كه 
در آن الري از كانديدات��وري ب��ه نفع حجتي كنار 
رفته بود، اما همان موقع اين موضوع تكذيب ش��د 
و احتم��ال م��ي رود برخي او را از اس��تعفا منصرف 
كرده باشند. روز گذشته نيز با نزديك شدن به زمان 
اعالم برنام��ه  گزينه هاي انتخابي، ش��ايعات زيادي 
مبني بر انصراف الري منتشر شد. همزمان محسن 
هاش��مي رييس شوراي شهر اين موضوع را تكذيب 
ك��رد و گفت: من نيز نامه انصراف الري را در فضاي 
مجازي ديدم ولي هنوز نامه يي رس��ما به شورا ارائه 
نش��ده است. وي با بيان اينكه از نظر شورا 7 گزينه 
براي ش��هرداري تهران انصراف نداده اند، تاكيد كرد: 
نامه انصراف بايد رس��مي باشد و به طور رسمي اين 
كناره گيري اعالم شود. دقايقي بعد از اين اظهارنظر 
ناهيد خداكرمي عضو شوراي شهر تهران گفت: متن 
اس��تعفاي الري از كانديداتوري شهرداري به دست 
رييس ش��ورا رسيده اس��ت. الري در استعفاي اول 
خود نوشته بود كه به نفع حجتي كنار مي رود ولي 
در استعفاي دوم چيزي عنوان نكرده است. تا زمان 

تنظيم اين گزارش هنوز به درستي مشخص نيست 
كه آيا انص��اري الري از كانديداتوري اس��تعفا داده 
است يا خير و امروز اين موضوع روشن خواهد شد. 
محمدعلي افشاني دومين نفري است كه براي ارائه 
برنامه هاي خود در صحن شورا حضور مي يابد. وي 
اكنون معاون عمراني وزير كش��ور و رييس سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاست و از ساعت 10:30 تا 
12:30 فرصت دارد، برنامه هاي خود را ارائه كند. در 
نوبت بعدازظهر نيز سميع اهلل مكارم شيرازي از ساعت 
1۴ تا 16 و در ادامه حجت ميرزايي معاون توس��عه 
و برنامه ريزي ش��هري شهرداري از ساعت 16:30 تا 
18:30 برنامه ه��اي خ��ود را ارائه مي كنند. محمود 
حجتي وزير جهاد كش��اورزي نيز از ساعت 8 تا 10 
روز دوش��نبه فرصت بيان برنامه ه��اي خود را دارد. 
در مورد حضور حجتي نيز ش��ايعات بسياري وجود 
دارد مبني بر اينكه رييس جمهور تمايلي به خروج 
وي از كابينه ندارد. در مقابل موافقان خروج حجتي 
از كابينه حتي جايگزين ه��اي وي در وزارت جهاد 
كشاورزي را هم مشخص كرده اند. همچنين پيروز 
حناچي معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران از 
س��اعت 10:30 تا 12:30 و در نهايت سيد محمود 
حجت از س��اعت 1۴ تا 16 به معرف��ي برنامه هاي 
خ��ود خواهند پرداخ��ت. انتخاب دومين ش��هردار 
اصالح طلبان در ش��وراي پنجم از حواشي بيشتري 
نس��بت به انتخ��اب نجفي برخوردار اس��ت. به نظر 
مي رسد، اعضاي شورا در انتخاب محسن هاشمي به 
عنوان شهردار تهران اتفاق نظر ندارند. در انتخابات 
اول نيز بحث محسن هاشمي مطرح شد و با وجود 
عالقه وي به اين امر و پذيرفتن مسووليت شهرداري، 
اعضاي شوراي شهر بحث ميثاقنامه را پيش كشيدند 
و اينكه هيچ يك از اعضا اجازه خروج از شورا را ندارد. 
اين در حالي اس��ت كه به زعم بسياري كارشناسان 
در ش��رايط فعلي محسن هاش��مي بهترين گزينه 
براي تصدي ش��هرداري تهران اس��ت. در واقع شهر 
تهران به مديري ني��از دارد كه بتواند تعامل خوبي 
با ساير دستگاه هاي دولتي و حكومتي برقرار كند و 
از سوي ديگر بين گروه هاي مختلف سياسي نيز از 
وجهه خوبي برخوردار باشد. از سوي ديگر هاشمي 
تجربه كار اجرايي در شهرداري تهران را دارد و شايد 
بتواند گزينه مناسبي براي مديريت پايتخت باشد. 
 هر چند عده يي عدم انتخاب هاش��مي در ليس��ت

7 نفره را بيشتر بازي هاي جناحي و سياسي مي دانند 
تا پايبن��دي اعضا به ميثاقنام��ه. از طرفي با خروج 
هاشمي از شورا مهدي چمران وارد شورا خواهد شد 
و عده يي معتقدند دليل مخالفت شورايي ها با شهردار 
ش��دن هاشمي ترس از ورود چمران به شوراست. با 
وجود اينكه ليس��ت 7 نفره از امروز برنامه هاي خود 

را در صحن ش��ورا ارائه مي كنند اما شايعاتي وجود 
دارد مبني بر اينكه ش��هردار تهران خارج از ليست 
7 نف��ره انتخ��اب خواهد ش��د. دو روز پيش حجت 
نظري عضو كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شورا 
در پي��ام توييتري به برخي البي ها در خارج ش��ورا 
براي انتخاب شهردار اشاره كرده و با هشتك شوراي 
اول اختالفات سياسي، شوراي اول را يادآوري كرده 
اس��ت. در پيام اين عضو شورا آمده است: » اقدامات 
خطرناكي خارج از شورا براي زدن به زير ميز انتخاب 
شهردار تهران از ميان 7 گزينه موجود در حال انجام 
است. بايد بدانيم كه خودخواهي و در نظر نداشتن 
مناف��ع عموم مردم در نهاي��ت دامن همه را خواهد 
گرفت.« وي در ادامه توييت خود تهديد كرده است: 
»اگر شهردار از ميان 7 گزينه نهايي انتخاب نشود، 
پش��ت پ��رده را بي پرده خواهم گف��ت.« از آنجا كه 
شوراي پنجم از ابتدا كار خود را با شعار شفافيت آغاز 
كردند، انتظار مي رود حجت نظري شجاعانه و به دور 
از هر گونه جناح بندي هاي سياسي پشت پرده ها را 
اعالم كند، زيرا همين گفته وي به نوعي باج خواهي 
آشكار محسوب مي شود و قبل از اينكه اتفاقي بيفتد، 
شهروندان بايد در جريان امور قرار بگيرند. احتمال 
انتخ��اب فردي خارج از ليس��ت 7 نفره با اظهارنظر 
محمدرضا بادامچي نماينده تهران و عضو فراكسيون 
امي��د قوت گرفته اس��ت. او در اظهارنظ��ري آورده 
است: »معتقدم ش��هردار تهران غير از 7 كانديداي 
معرفي  شده از سوي شوراي شهر است.« اما محسن 
هاش��مي رييس شوراي ش��هر تهران درباره حجت 
نظري گفت كه من از اتفاقات پشت پرده خبر ندارم 
و از خود عضو در م��ورد موضوعي كه توييت كرده 
سوال بپرس��يد. ناهيد خداكرمي عضو شوراي شهر 
نيز در واكنش به توييت نظري گفت: همه مي دانيم 
كه يك عده دوس��ت داش��تند كه يك نفر يا افراد 
ديگري شهردار شوند ش��ايد منظورشان اين باشد. 
وي در پاس��خ به اينكه آيا نبايد شورايي ها هميشه 
بي پرده با مردم س��خن بگويند، چرا در صورتي كه 
نظراتشان اعمال نش��ود، مي خواهند بي پرده پشت 
پرده را بگويند، گفت: قطعا انتخاب ش��هردار خارج 
از گزينه ها نيست، انتخاب شهردار وظيفه شوراست. 
اعضاي ش��وراي ش��هر تاكن��ون ت��الش كردند كه 
فشارهاي بيروني بر آنها تحميل نشود و بتوانند فرد 
موفقي را براي شهرداري انتخاب كنند. خداكرمي در 
پاسخ به اينكه نخستين بار كه انصاري الري استعفا 
كرد، استعفايش تكذيب شد، گفت:  معلوم بود دودل 
اس��ت، بنده از ايش��ان گله دارم، چرا كه اگر از ابتدا 
تصميم مي گرفت و اعالم مي كرد و كانديداتوري را 
قبول نمي كرد، فرد ديگري مي توانس��ت در ليست 

قرار بگيرد. 

امروز انتخاب شهردار پايتخت وارد مرحله جديد مي شود

مديركل راه آهن تهران از انجام مراحل نهايي اتصال راه آهن تهران به مترو خبر داد و گفت: رونمايي از برنامه هاي 4 نامزد شهرداري تهران
امسال مسافران مي توانند به صورت مستقيم از سكوهاي ايستگاه تهران به خطوط مترو دسترسي 
داشته باشند. به گزارش صداوسيما، رضا شاكري مديركل راه آهن تهران گفت: در طبقه منفي 2 
ايستگاه راه آهن تهران همه سكوهاي مسافري با مترو متصل خواهند شد. او افزود: گالري سمت 
س��كوها را پيمانكار راه آهن انجام مي دهد و خطوط مترو را هم ش��ركت مترو احداث مي كند و 
اكنون فعاليت هر دو كارگاه به ساختمان اصلي ايستگاه رسيده است. به گفته شاكري، عمليات 
اتصال در ايستگاه هاي جوانمردقصاب و شهرري هم در حال انجام است و با انجام اين طرح سه 
ايس��تگاه تهران، جوانمردقصاب و شهرري به ايس��تگاه هاي تبادلي ميان مترو و راه آهن تبديل 
خواهند شد. مديركل راه آهن تهران همچنين درباره طرح جامع ايستگاه تهران گفت: طرح جامع 
كه مشاور در حال تهيه آن است، هنوز نهايي نشده؛ اما خروجي هاي آن در حال انتشار است و 

امسال اين طرح به تصويب مي رسد. 

اتصال سكوي راه آهن تهران به مترو در سال جاري

فراخوان مناقصه عمومی   
مناقصه عمومی يك مرحله شماره م م/97/0022 مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب ۴96 جنوب مارون )پسماند(

الف- شرح مختصر خدمات:
انجام عمليات خاكی. عمليات بنايی باسنگ. اندود و بندكشی قالب بندی و چوب بست. كارهای فوالدی. بتن ريزی. زيراساس و اساس. عالئم و تجهيزات ايمنی. احداث محوطه چاه. احداث 

سلر. احداث گودال آب و گل. احداث گودال سوخت. احداث آبرو بتنی در طول مسير و جاده دسترسی به آن مدنظر می باشد.
ب- به محل اجرای خدمات و مدت انجام كار

 محل اجرای خدمات در 60 كيلومتری اهواز- و مدت انجام آن 6 ماه می باشد.
ج- برآورد كارفرما

 برآورد كارفرما جهت انجام خدمات -/13.611.612.۴۴7 ريال و تعديل پذير می باشد.  
د- شرايط مناقصه گران متقاضی

مناقصه گران دارای حداقل پايه 5 گرايش راه و ترابری
 در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر، اولويت با شركت های بومی استانی می باشد.

 توانايی ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 680.580.622  ريال كه بايستی به يكی از دو صورت زير ارائه گردد.
الف: ارائه رس��يد وجه صادره از س��وی حس��ابداری كارفرما مبنی بر واريز مبلغ فوق الذكر به شماره حساب ۴00111160۴022067 نزد بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران شعبه مركزی 

جمهوری اسالمی ايران - اهواز كد. حساب - بنام شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب.
ب: ارائه ضمانتنامه بانكی به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا برای مدت )90روز( معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم كارفرما برای مدت )30 روز( ديگر قابل تمديد باش��د. 

همچنين بدينوسيله تاكيد می گردد كه قيد شماره و عنوان مناقصه روی رسيد وجه نقد و ضمانت نامه بانكی ضروری و الزامی است.
 توانايی ارائه 5% مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن( به عنوان تضمين انجام تعهدات. 

 http://saj ar.Mporg.ir داشتن ظرفيت آزاد )تعدادی و ريالی( در رشته مربوطه و نيز معتبر بودن اسم شركت در پايگاه ساجار با آدرس 
ه- محل و مهلت دريافت اسناد

 از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل می آيد ظرف مدت مقرر در اين فراخوان ضمن اعالم آمادگی به صورت كتبی جهت دريافت اسناد با ارائه اصل فيش بانكی و معرفی نامه كتبی 
معتبر در يكی از روزهای اداری به يكی از آدرس های ذيل الذكر مراجعه نمايد تا ارزيابی های الزم وفق آيين نامه اجرايی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات )ارزيابی ساده( به عمل آيد.

1- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 29 /02/ 1397 لغايت 03/08/ 1397 
2- محل دريافت اسناد: واقع در اهواز، كوی فدائيان اسالم، خيابان پارك ۴ )روبه روی امور مسافرت(، مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها اتاق كنترل و توزيع اسناد قراردادها )اتاق 
ش��ماره1( و يا تهران ميدان آرژانتين، ابتدای خيابان بيهقی، پالك 28، س��اختمان مركزی يازدهم، ش��ركت ملی نفت ايران طبقه دوم، دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق 

نفت خيز جنوب.
3- مبلغ خريد اس�ناد و ش�ماره حس�اب: واريز مبلغ 1.700.000 ريال به حساب ش��ماره ۴00111160۴022067 نزد بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران شعبه مركزی جمهوری 

اسالمی ايران - اهواز كد و ارائه فيش مربوطه به امور حقوقی و قراردادهای شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب.
و- محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها

 متقاضيان مكلفند پيش��نهادات خود را حداكثر تا س��اعت 15:30روز يكش��نبه مورخ 1397/03/27 به دفتر كميس��يون مناقصات در اهواز، كوی فدائيان اسالم خيابان نفت ساختمان پنج 
طبقه بلوك 1 طبقه دوم اتاق ج 251 تس��ليم نمايند. ضمناً پيش��نهادات در س��اعت08:30 روز دوش��نبه مورخ 1397/03/28 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با 

معرفی نامه و كارت شناسی معتبر بالمانع است.
همزمان ارائه معرفی نامه و كارت ملی برای متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان شركت ها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

 تذكر: حسب مورد ارائه يك نسخه از اساسنامه، شركتنامه و آگهی تاسيس و آخرين تغييرات ثبتی الزامی می باشد.
WWW.NISOC.IR  WWW.SHANA.IR      WWW.IETS.MPORG.IR

روزنامه : تعادل 
نوبت اول: 97/2/16      

روابط عمومی شركت ملی مناطق نفت خيز جنوبنوبت دوم: 97/2/17
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تعادل|
گزارش عملكرد واردات سال 1396 كه از سوي 
سازمان توسعه تجارت كشور منتشر شده، نشان 
مي دهد نس�بت واردات به صادرات غيرنفتي)با 
احتس�اب ميعان�ات گازي( از س�ال 1384 بدين 
س�و تقريبا  به شكل دايمي كاهش داشته و براي 
نخس�تين  بار در س�ال 1394 اين شاخص به زير 
يك)0.98( رسيده و براي نخستين بار طي چند 
دهه گذشته صادرات از واردات پيشي گرفت كه 
البته اين وضعيت بيش از يك س�ال دوام نياورد. 
از سوي ديگر آمار روند 3 ضلع وارداتي ايران در 
سال 1396 حاكي از اين است كه در مجموع بيش 
از 73.8درصد از كاالهاي وارد ش�ده به ايران در 
سال 1396 واسطه يي يا س�رمايه يي بوده است. 
در مقاب�ل تنها 18.1درصد از كاالهاي وارد ش�ده 
به ايران در اين سال را كاالهاي مصرفي تشكيل 
داده ان�د. بر اين اس�اس به نظر مي رس�د، اجراي 
سياس�ت ايجاد محدوديت و ممنوعيت بر س�ر 
راه واردات كاال به كش�ور نه فق�ط به نفع كاالي 
ايراني نيست بلكه به دليل اتكاي صنايع داخلي 
به واردات كاالهاي واسطه يي- سرمايه يي به زيان 

توليد داخلي خواهد بود. 
  

داده ه��اي آماري گمرك ايران نش��ان مي دهد در 
س��ال 1396 مجموعا حدود 38ميلي��ون و 736هزار 
تن كاال به ارزش 54 ميليارد و 302ميليون دالر وارد 
كش��ور شده كه در قياس با س��ال 1395 از افزايشي 
16درص��دي حكاي��ت دارد. اين درحالي اس��ت كه 
ارزش كاالهاي وارد ش��ده به كشور در سال 1396 در 
مقايسه با س��ال 1395 افزايشي 24درصدي را نشان 
مي دهد. به اين ترتيب ايران در سال 1396 واردكننده 
بزرگ تري بوده تا س��ال 1395. اما آيا ش��اخص هاي 
ديگري هم وجود دارند كه به كمك آنها بتوان ميزان 
واردات در كش��ور و نس��بت آن با ص��ادرات را مورد 

سنجش قرار داد؟
بررسي »تراز تجاري« كش��ور در واقع ساده ترين 
راه براي بررسي اين موضوع است. بررسي هاي آماري 
حاكي از تراز منفي تجاري در س��ال 1396 است. به 
روايت آمار، واردات از صادرات در اين س��ال س��بقت 
گرفته و تراز تجاري منف��ي 7ميليارد و 371ميليون 
دالر را رق��م زده اس��ت. مجموع ص��ادرات غيرنفتي 
كش��ور)اعم از صادرات كاال و ميعانات گازي( در سال 
1396 به حدود 46.9ميليارد دالر رسيد كه نسبت به 
س��ال 1395 رشد 6.6 درصدي را نشان مي دهد. اين 
درحالي است كه واردات كاال در سال 1396 در قياس 
با س��ال 1395 رشدي 24درصدي داشته و به حدود 
54.3 ميليارد دالر رس��يده اس��ت. به اين ترتيب تراز 
تجاري كشور در سال 1396 به منفي 7.3ميليارد دالر 
رسيد. افزون بر اين براساس گزارش عملكرد تجارت 
خارجي كش��ور، داده هاي آماري ديگري كه نس��بت 
صادرات به واردات را طي س��ال هاي 1384تا 1396 
نش��ان مي ده��د در واقع به افزايش يا كاهش س��هم 
واردات از تراز تجاري كش��ور هم اش��اره دارند. بر اين 
اس��اس به نظر مي رسد كه نسبت واردات به صادرات 
غيرنفتي)كه شاخص مهمي در بررسي افزايش توانايي 
صادراتي كشور به حساب مي آيد( در طول بازه زماني 

مورد اشاره افزايش يافته است. 
نسبت واردات به صادرات غيرنفتي)بدون احتساب 
ميعان��ات گازي( در س��ال 1384 ح��دود 3.59 بوده 
است. همين نس��بت در سال 1392 يعني زماني كه 
دولت يازدهم بر س��ر كار آمد به 1.57 رسيد. نسبت 

واردات به صادرات غيرنفتي)بدون احتس��اب ميعانات 
گازي( در پايان سال 1396 به 1.36 رسيده كه به غير 
از دو سال 1394و 1395 نشان دهنده بهترين عملكرد 

از اين جهت در ميان بازه زماني مورد بررسي است. 
 نس��بت واردات به صادرات غيرنفتي)با احتساب 
ميعانات گازي( اما داده هاي متفاوتي را در دس��ترس 
قرار مي دهد؛ چراكه با در نظر گرفتن صادرات ميعانات 
گازي به عنوان صادرات غيرنفتي، آمار صادرات ايران 
افزايش چش��مگيري پيدا مي كن��د. به اين ترتيب در 
س��ال 1394 نس��بت واردات به صادرات غيرنفتي)با 
احتس��اب ميعانات گازي( روند كاهش��ي داشته و به 
حدود 0.98 واحد رس��يد. اين در ش��رايطي است كه 
اين نس��بت در پايان برنامه چه��ارم 2.46درصد بوده 
است. مطابق آمارها در سال 1395 نسبت واردات به 
صادرات غيرنفتي)با احتساب ميعانات گازي( به 0.99 
رس��يد اما در س��ال 1396 باز هم واردات از صادرات 

غيرنفتي سبقت گرفت. 

 جزييات آماري 3 ضلع واردات؟ 
بررس��ي روند آماري ورود كاال به كش��ور در سال 
1396 حاوي نكات مهمي اس��ت كه بايد مورد توجه 
سياست گذاران تجاري قرار گيرد. مطابق آمار سازمان 
توس��عه تجارت در سال 1396 كاالهاي »واسطه يي« 
بيشترين سهم را در س��بد كاالهاي وارداتي ايران به 
خ��ود اختص��اص داده اند. حجم كاالهاي واس��طه يي 
از نظ��ر وزني 29ميلي��ون و51 هزار ت��ن و به ارزش 
31ميليارد و 687 ميليون دالر گزارش شده كه حدود 
75درصد از وزن تمام كاالهاي وارد شده به ايران را در 
سال 1396 تشكيل مي داده اند. از نظر ارزش كاالهاي 
وارد شده نيز سهم كاالهاي واسطه يي از تمام كاالهاي 
وارد ش��ده به ايران در س��ال 1396 ب��ه حدود 58.4 

درصد مي رسد. 
 س��هم كاالهاي س��رمايه يي در س��ال 1396 به 
لحاظ وزني 869 ميليون تن با س��هم 2.2درصد و از 
نظر ارزش��ي 8 ميليارد و 382ميليون دالر با س��هم 
15.4درص��د ثبت ش��ده اس��ت. در اين ميان س��هم 
كااله��اي مصرفي از س��بد وارداتي اي��ران به لحاظ 
وزني 3ميليون و 380هزار تن با س��هم 14درصدي و 
از نظر ارزش��ي 9ميليارد و 844 ميليون دالر با سهم 
18.1درصد ثبت ش��ده است. س��هم 58.4 درصدي 
كاالهاي واسطه يي از كل واردات كشور در سال 1396 
نشان مي دهد، سياست ايجاد محدوديت و ممنوعيت 
در مقاب��ل واردات به ضرر توليدكنندگان داخلي تمام 
خواهد شد و اين سياست كمكي به حمايت از كاالي 
ايراني نخواهد كرد چراكه مطابق آمارها بيشتر ميزان 
واردات در س��ال 1396 مربوط به كاالهاي واسطه يي 

مورد نياز بخش مولد كشور بوده است. 
در سال 1396 كاالهاي واسطه يي و سرمايه يي از 
نظر ارزش مجموعا حدود 73.8درصد از سبد وارداتي 
ايران را تش��كيل مي داده اند و اين درحالي اس��ت كه 
كاالهاي مصرفي تنها 18.1درصد از اين س��بد سهم 
داشته اند. كاالهاي واسطه يي و سرمايه يي نقش مهمي 
در تولي��د كاالهاي داخلي دارند و ايجاد محدوديت و 
ممنوعيت هاي كور در مقابل واردات اين دسته از كاالها 
به شكل مستقيم بر توليد كاالي ايراني اثر مي گذارد. با 
اين همه، اين پرسش به ميان مي آيد كه آيا سازوكاري 
براي شناسايي دقيق كاالهاي واسطه يي- سرمايه يي 
از كاالهاي مصرفي وجود دارد؟ اگر چنين سازوكاري 
وجود نداشته باشد و محدوديت ها و ممنوعيت ها بدون 
بررسي اعمال شوند، اين توليد داخلي است كه بيش از 

همه آسيب خواهد ديد. 

ايراد قرارداد تجارت ترجيحي 
با تركيه 

تسنيم| رييس س��ابق مركز ملي فرش ايران گفت: 
برآين��د قرارداد تعرفه ترجيحي فعلي ب��ا تركيه، ايران را 
صادركننده مواد اوليه و خام به اين كش��ور كرده اس��ت 
و م��ا به ازاي آن كاالي مصرفي نهايي كه توليد مش��ابه 
داخلي دارد را از اين كشور وارد مي كنيم. فيصل مرداسي 
همچنين اظهار كرد: تركيه درحال حاضر جزو 20 اقتصاد 
برتر دنياست اما براساس برنامه ريزي هاي بلندمدت انجام 
ش��ده، اين كش��ور قصد دارد در فهرست 10 اقتصاد اول 
جهان قرار گيرد. بنابراين هدف گذاري بلندمدت مي تواند 
ي��ك تهديد اقتصادي براي ايران تلقي ش��ود و نمي توان 
از آن س��اده گذش��ت. چون پيشرفت اقتصادي منوط به 
دسترس��ي اين كش��ور به بازارهاي مصرف ايران و ساير 

كشورهاي همجوار ماست. 
او افزود: تركيه ناچار اس��ت تا عالوه بر تس��خير بازار 
مصرف داخلي ايران سهم ما را از بازارهاي هدف صادراتي 
نيز به دس��ت بياورد تا با افزاي��ش صادرات به برنامه هاي 
توس��عه اقتص��ادي خود نزديك ش��ود. اين كارش��ناس 
اقتصادي با هشدار نس��بت به اينكه نبايد بازار داخلي و 
صادراتي كش��ور را به راحتي در اختي��ار تركيه قرار داد 
درباره قرارداد تج��ارت تعرفه ترجيحي كه ميان ايران و 
تركيه منعقد است، تصريح كرد: برآيند اين قرارداد، ايران 
صادركننده مواد اوليه و خام به تركيه ش��ده و ما به ازاي 
آن كاالي مصرف��ي نهايي كه توليد مش��ابه داخلي دارد 
را از اين كش��ور وارد مي كنيم ك��ه اين امر به نفع توليد 

كشورمان نيست. 
رييس پيشين مركز ملي فرش ايران در بخش ديگري 
از سخنان خود گفت: يكي ديگر از مضرات قرارداد تعرفه 
ترجيحي ايران با تركيه اين اس��ت ك��ه كاالهاي ايراني 
30درصد ارزان تر به تركيه صادر مي ش��ود و اين درحالي 
اس��ت كه كاالهاي صادراتي ما به تركيه مواد اوليه براي 
تقويت توليد كش��ور تركيه محسوب مي شوند. اين فعال 
اقتص��ادي افزود: توليدكنندگان ما در ش��رايط كنوني با 
توجه به تحريم ها و نرخ باالي س��ود بانكي تس��هيالت و 
شرايط سخت واردات تكنولوژي با قيمت تمام شده باالي 
محصول مواجهند بنابراين در چنين شرايطي باز كردن 
ب��ازار داخلي به روي كااله��اي تركيه عمال مانع فعاليت 

بخش توليد و كامال غيرمنصفانه است. 

 قيمت قطعات خودرو
بايد 30 درصد افزايش يابد

تس�نيم| دبي��ر انجمن همگ��ن ني��رو محركه و 
قطعه س��ازان كشور با بيان اينكه قيمت قطعات خودرو 
باي��د تا 30درصد افزايش پيدا كند، گفت: عدم افزايش 
قيمت ها ش��اغلين 5500 نفري صنعت قطعه س��ازي 
كش��ور را با معضل بيكاري روب��ه رو خواهد كرد. آرش 
محبي نژاد با اش��اره به اينكه ش��رايط جديد اقتصادي 
كشور و تعيين نرخ دالر 4200توماني مشكالت زيادي 
را براي واحدهاي قطعه س��ازي به وجود آورده اس��ت، 
اظهار كرد: درحال حاضر قيمت قطعات بايد تا 30درصد 
افزاي��ش پيدا كند در غير اين صورت ش��اغلين 5500 
هزار نفري صنعت قطعه سازي كشور با معضل بيكاري 
روبه رو خواهد شد. وي با بيان اينكه امروز قطعه سازان 
خودرو با ضرر فعاليت مي كنند، افزود: عمده مواد اوليه 
به صورت نقدي فروخته مي ش��ود و همين امر عاملي 
ش��ده تا واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي ش��ديد 
مواجه شوند. محبي نژاد با اشاره به اينكه خودروسازان 
ب��ه دليل قيمت گذاري ش��وراي رقابت مج��وزي براي 
افزايش قيمت خودروهاي زير 45ميليون تومان ندارند، 
گفت: اگر افزايش قيمت ها اعمال نش��ود، قطعه سازان 
ديگ��ر توان توليد قطعه براي اين خودروها را ندارند. او 
اضافه كرد: نامه نگاري هاي متعددي با مسووالن مربوطه 
براي خروج شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو انجام 

داده ايم اما هنوز به نتيجه يي نرسيده ايم. 

هيات رييسه اتاق ايران و 
روسيه مشخص شدند

تعادل| نخس��تين جلس��ه دوره جديد اتاق مشترك 
ايران و روسيه روز گذشته تشكيل و هيات رييسه جديد 
تعيين شدند. براساس جلسه روز گذشته، هادي تيزهوش 
رياس��ت مشترك ايران و روس��يه را از اين پس عهده دار 
خواهد بود. همچنين سيده فاطمه مقيمي به سمت خزانه 
دار، غالمرضا عش��ريه نايب رييس اول و كاوه زرگران نيز 
ب��ه عنوان نواب رييس دوم انتخاب ش��دند. پيش از اين 
در مجمع عمومي اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه 
كه روز چهارش��نبه پنجم ارديبهشت ماه 1397 در محل 
اتاق ايران برگزار ش��د، فاطم��ه مقيمي، هادي تيزهوش 
تابان، كامبي��ز ميركريمي، كاوه زرگ��ران، محمدصادق 
نيكزاد، غالمرضا عش��ريه، محسن اميني، روشنعلي يكتا 
و عبدال��ه مهاجر به عنوان اعض��اي اصلي هيات مديره و 
اس��داله عس��گراوالدي و عليرضا ش��مس فرد به عنوان 
اعضاي علي البدل انتخاب شدند. همچنين پرهام رضايي 
به عنوان بازرس اصلي و يعقوب استيالف به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

نهايي شدن تعرفه ترجيحي 
قطعات خودرو تا خرداد 

ش�اتا|معاون امور صنايع وزي��ر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: تعرفه ترجيحي قطع��ات خودرو را در 
دستور بررسي داريم و حداكثر تا خرداد ماه به نتايج 
مطلوب و نهايي در اين حوزه خواهيم رسيد. محسن 
صالحي نيا افزود: در راستاي طرح نوسازي و بهسازي 
واحدهاي صنعتي از حدود 170 واحد قطعه ساز بازديد 
به عمل آورديم، قبل از ابالغ آيين نامه توس��ط دولت، 
قطعه س��ازان طرح هاي خود را ارائه دهند. صالحي نيا 
افزود: توس��عه پلتفرم ه��اي فعلي با اس��تانداردهاي 
85گانه در برنام��ه ايران خودرو قرار دارد. او ادامه داد: 
س��هم توليد خودرو در ايران خودرو خراس��ان رضوي 
كاهش پيدا نمي كند. صالحي نيا در ادامه اضافه كرد: 
LC ريالي در سقف تسهيالت شركت هاي خودروساز 
استفاده مي شود. او در عين حال تصريح كرد: مي توان 
 LC با هماهنگي بانك مركزي تدابيري انديش��يد تا
ريالي براي ش��ركت هايي كه قرارداد مس��تمر دارند 

درنظر گرفته نشود. 

وزير صنعت، معدن و تجارت در سفر به استان خراسان رضوي از 
مثبت شدن تراز تجاري كشور در سال 96 خبر داد و گفت: در سال 
96 درآم��د فروش نفت 57 ميلي��ارد دالر و ميزان صادرات كاالهاي 
غيرنفت��ي 47ميليارد دالر و مجموع واردات كش��ور 54 ميليارد دالر 
بوده است بنابراين تراز تجاري كشور در اين سال مثبت شد. محمد 
ش��ريعتمداري همچنين گفت: كش��ور ما در چند ماهه سال 2018 
بيش از 10برابر متوس��ط افزايش توليد زنجيره فوالد جهان، افزايش 

توليد در حوزه فوالد داشته است. 
شريعتمداري در جلس��ه با اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي استان خراس��ان رضوي افزود: 82 درصد از مجموع 54 
ميليارد دالر واردات كشور مربوط به كاالهاي سرمايه يي و واسطه يي 
اس��ت از 18درصد كاالهاي وارداتي باقيمان��ده نزديك به 90درصد 
كنجاله، سويا، روغن خام با شكر است. او تصريح كرد: پيشنهاد افزايش 
تعرفه 700 قلم كاال را به دولت ارائه داديم و يك هزار و 300ميليارد 

تومان مشوق هاي صادراتي در بودجه 97 در نظر گرفته شده است. 
به گفت��ه وزير صنعت،  مع��دن و تجارت 900ميلي��ارد تومان از 
7هزارميليارد تومان مطالبات سازمان هاي توسعه يي از محل فروش 
ش��ركت ها و امالكش��ان ب��ه آنها بازگردانده مي ش��ود ت��ا به صورت 

ضمانتنام��ه براي فعاليت ه��اي صنعتي و معدن��ي در مناطق كمتر 
برخوردار استفاده شود. شريعتمداري يادآور شد: قيمت ارز از ماه دهم 
س��ال 96 به 4هزار و 100رس��يد و روند صعودي آن تا 4هزار و 500 
تومان افزايش يافت، ارز حاصل از صادرات تا ماه دهم سال 96 همان 
4هزار و 200تومان بود كه حدود 2ماه بعد از آن روند صعودي گرفت. 

 اوج گيري توليد فوالد 
وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد توليد فوالد هم گفت: توليد 
فوالد كشور در 3ماهه اول سال 2018 حدود 47درصد افزايش داشته 
است. به گزارش شاتا، شريعتمداري در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي 
اس��تان خراس��ان رضوي با اعالم اين خبر افزود: زنجيره توليد فوالد 
كش��ور از 120ميليون تن در س��ال 92 ب��ه 200ميليون تن درحال 
حاضر رس��يده و 80 ميليون تن افزايش ظرفيت داشتيم و طرح هاي 
فوالدي خوبي در خراسان رضوي نيز درحال اجراست. او با بيان اينكه 
به افزايش 21.7 در صادرات غيرنفتي براس��اس اسناد باالدستي بايد 
برسيم، تصريح كرد: در اين زمينه اين استان نيز بايد فعال شود كه بار 
سنگيني بر دوش مسووالن صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي 
است. ش��ريعتمداري با يادآوري اين موضوع كه تسهيالت خوبي در 

بودجه 97 براي صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته ش��ده است، 
گفت: 3هزار و 200ميليارد تومان براي نوسازي و بهسازي صنعتي و 
يك هزار و 300ميليارد توم��ان براي حمايت از صادرات غيرنفتي و 
توسعه صادرات پيش بيني شده است. او با تاكيد بر اينكه پروانه هاي 
بهره ب��رداري غيرفعال و راكد بايد مجددا به اف��راد جديد براي فعال 
شدن واگذار شوند، افزود: پهنه هاي معدني كشف شده بايد آزاد و به 
مردم واگذار شود. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تكميل 
فعاليت هاي معدني در حوزه فوالد و اكتشافات معدني در اين استان 
بايد توجه شود، گفت: رييس جمهور در سفر قبلي گفتند اين استان 
به قطب بزرگ صنايع معدني تبديل ش��ود. رييس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراس��ان رضوي نيز در جريان سفر وزير صنعت به 
استان خراس��ان رضوي گفت: با تحقق 37هزار و 848 ميليارد ريال 
س��رمايه گذاري در پروانه هاي بهره برداري صنعتي در س��ال 96 اين 
استان رتبه اول سرمايه گذاري صنعتي كشور را به دست آورد و مجموع 
سرمايه گذاري صنعتي استان از 9هزار و 305ميليارد تومان در سال 
92 به 15هزار و 266ميليارد تومان در ابتداي سال 97 رسيده است . 
راضيه عليرضايي در جلس��ه س��تاد اقتصاد مقاومتي استان خراسان 
رضوي با بيان اين مطلب افزود: س��هم اين اس��تان از طرح هاي مهم 

كشور 12درصد بود كه از 6 طرحي كه داشتيم 5 طرح به بهره برداري 
رسيده است و فقط در طرح گندله اميد نور بخش خصوصي تقاضاي 
افزايش تس��هيالت را دارد كه امسال به نتايح خوبي خواهد رسيد. او 
با اش��اره به اينكه در سال 96 هدف گذاري تكميل 166طرح در اين 
استان با پيشرفت فيزيك باالي 60 درصد را داشتيم، تصريح كرد: در 
اين راس��تا اما 227طرح و بيش از ميزان هدف گذاري شده به نتيجه 
رسيده است . رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي 
با اشاره به كس��ب رتبه اول بازرسي هاي كشوري براي قاچاق كاال با 
30هزار و 286بازرسي و رشد 13درصدي كشفيات قاچاق را از ديگر 
عملكردهاي مهم اين سازمان دانست و ادامه داد: 77درصد مصوبات 
ستاد تسهيل اجرايي شده و 729ميليارد تومان تسهيالت براي يك 
هزار و 88 واحد توليدي كوچك و متوس��ط در سال 96 ارائه داديم. 
عليرضايي در ادامه س��خنان خود ايجاد دو شهرك صنعتي فناوري 
خاص)هاي تك( با مش��اركت شركت ش��هرك هاي صنعتي و تعيين 
سهم بانك ها در تس��هيالت نوسازي و بهسازي واحدهاي صنعتي را 
ازجمله مصوبات پيش��نهادي خود مطرح كرد و گفت: حذف ماليات 
بر ارزش افزوده شمش نقره توليد داخل جهت ايجاد رقابت با شمش 

نقره قاچاق مصوبه پيشنهادي ديگر است. 

وزير صنعت، معدن و تجارت در سفر به استان خراسان رضوي مطرح كرد 

افزايش توليد زنجيره فوالد در ايران 10 برابر متوسط جهان

تراز تجاري ايران طي سال 1396
ارزش: ميليون دالر

درصد تغييراتسال 1395سال 1396
46931440426.6صادرات كاال و ميعانات گازي

543024368424واردات كاال
تراز تجاري

2159-7371358-)صادرات كاال و ميعانات – واردات(

*توضيح: تراز تجاري 2159 درصد در جهت منفي تغيير داشته است.

نسبت هاي صادرات و واردات طي سال هاي 1384-1396

سال
 نسبت صادرات غيرنفتي

به واردات 
)بدون ميعانات گازي(

 نسبت صادرات غيرنفتي
به واردات

)با ميعانات گازي(

نسبت واردات به صادرات 
غيرنفتي

)بدون ميعانات گازي(

نسبت واردات به صادرات 
غيرنفتي

)با ميعانات گازي(
13840/280/283/593/59
13850/310/403/212/50
13860/320/433/162/29
13870/330/413/052/41
13880/390/462/592/16

0/330/413/052/46جمع كل طي برنامه چهارم
13890.410.512.441.97
13900.550.711.831.41
13910.610.781.641.29
13920.640.841.571.19
13930.680.951.461.05
13940.861.021.160.98
13950.841.011.190.99
13960.730.861.361.16

ماخذ: سيستم TIS براساس آمار مقدماتي گمرك ج.ا.ايران

واردات طي سال 1396 به تفكيك كاالهاي مصرفي. واسطه اي. سرمايه اي
ارزش: ميليون دالر وزن: هزار تن                       

سهم )درصد(
ارزشوزنارزشوزنكاال

29051316877558.4واسطه اي
86983822.215.4سرمايه اي
338098448.718.1مصرفي
54364389148.1ساير

ماخذ: سيستم TIS براساس آمار مقدماتي گمرك ج.ا.ايران

تاكيد سازمان استاندارد بر برخورد با متخلفانتصويب اليحه افزايش مناطق آزاد تا 1۵ خرداد
ايلنا|

مدير امور مناطق ويژه اقتصادي از احتمال به تصويب رسيدن 8 
منطقه آزاد جديد تا 15 خرداد ماه خبر داد و گفت: قصر شيرين هم 
به مناطق آزاد پيش��نهادي در اليحه دولت اضافه ش��ده است. جعفر 
آهنگران درباره دليل طوالني شدن روند تصويب افزايش تعداد مناطق 
آزاد اظهار داشت: يكي از مهم ترين داليل طوالني شدن بحث تصويب 
اضافه شدن مناطق آزاد به 7 منطقه آزاد موجود در كشورمان موضوع 

تهيه نقشه اين مناطق جديد بود. 
او اف��زود: مجلس به تهيه نقش��ه هاي مناطق آزاد جديد بس��يار 
تاكيد دارد و نقشه ها بايد بر اساس ضوابط هيات وزيران تهيه شود و 
منطبق با ضوابط مورد نظر اعضاي كميسيون اقتصادي باشد. اين مقام 
مسوول از اضافه شدن منطقه قصرشيرين به 7 منطقه آزاد پيشنهادي 
جديد گفت: 7 منطقه جاسك، بوشهر، مهران، بانه و مريوان، اردبيل، 

اينچه ب��رون و زابل از پيش به عنوان مناط��ق آزاد جديد به مجلس 
پيش��نهاد شده بود كه در مطالعات بعدي منطقه آزاد قصرشيرين به 
اين 7 منطقه پيشنهادي اضافه شد. او درباره دليل انتخاب قصرشيرين 
به عنوان منطقه پيشنهادي در اليحه افزايش تعداد مناطق آزاد كشور 
اظهار داش��ت: اين منطقه به مرز خسروي و پرويزخان نزديك است 
و از آنجايي كه زيرس��اخت هاي مورد نظر در اين منطقه وجود دارد 
مي تواند پل ارتباطي با بخش مياني كشور عراق باشد. مدير هماهنگي 
امور مناطق ويژه اقتصادي با اشاره به تاريخ تصويب اليحه افزايش 8 
منطقه به مناطق آزاد كشورمان گفت: در هفته آينده بحث بررسي اين 
اليحه در كميس��يون اقتصادي به اتمام مي رسد و پس از تصويب در 
كميسيون اقتصادي، اين اليحه در صحن علني مجلس مطرح مي شود 
و احتماال تا تاريخ 15 خرداد، مجلس اليحه اضافه شدن 8 منطقه آزاد 

جديد به مناطق آزاد موجود را تصويب مي كند. 

ايسنا|
ريي��س س��ازمان ملي اس��تاندارد با بي��ان اينك��ه حمايت از 
مصرف كنن��دگان در اولويت اول و حماي��ت از توليدكنندگان در 
اولويت دوم قرار دارد، گفت: به طور حتم با توليدكنندگان متخلف 
برخورد خواهد ش��د. نيره پيروزبخت در ارتباط با نقش س��ازمان 
مل��ي اس��تاندارد ايران در حماي��ت از كاالي ايراني و اينكه برخي 
اعتقاد دارند با توجه به وجود قوانين س��ختگيرانه تصميمات اين 
سازمان مي تواند منجر به تعطيلي برخي واحدهاي توليدي شود، 
اظهار كرد: مقوله اس��تاندارد ج��زء جدايي ناپذير حمايت از كاالي 
ايراني است و مقام معظم رهبري و رييس جمهوري بر اين مساله 
تاكي��د دارند ك��ه افزايش كيفيت كاالي ايران��ي مي تواند موجب 
اس��تقبال مردم از اين توليدات شود. پيروزبخت با تاكيد بر اينكه 
عبارت برخورد س��ختگيرانه را از س��وي س��ازمان ملي استاندارد 

ايران با توليدكنندگان نمي پذيريم، اظهار كرد: اس��تاندارد مساله 
س��ختگيرانه يي نيس��ت و همگي اعتقاد داريم كه اين مقوله بايد 
در ارتباط با محصوالت توليدي رعايت ش��ود. اس��تاندارد ويژگي 
قابل قبولي اس��ت كه هر كاال و هر خدمتي بايد داش��ته باش��د تا 
مصرف كننده بتواند آن را مورد استفاده قرار دهد و در اين رابطه از 
سالمت و ايمني مطمئن شود، بنابراين ما اين مساله را سختگيرانه 
نمي پنداريم. رييس س��ازمان ملي استاندارد ايران ادامه داد: نكته 
قابل اشاره ديگر اين است كه سرمايه گذاري در بخش كيفي سازي 
محصول به منزله هدررفت هزينه نيست و سرمايه گذاري است كه 
بعدا با س��ود چند برابري همراه خواهد ش��د. پيروزبخت گفت: در 
رويكرد نوين استانداردسازي كليه كاالهاي ايراني و محصوالتي كه 
در داخل مورد استفاده قرار مي گيرد بر اساس بند 4 سياست هاي 

اقتصاد مقاومتي شامل استاندارد تعريف شده مي شود. 

روند ورود كاالي »سرمايه اي، مصرفي و واسطه اي« در سال 1396 بررسي شد

سهم كاالها در سبد واردات
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15 نفت و انرژي
 تاكيد اردكانيان

بر مديريت تقاضا
ايلنا  روز گذشته رضا اردكانيان وزير نيرو در سومين 
جشنواره و نمايشگاه توانمندي هاي بهره برداري و نگهداري 
در صنعت آب و فاضالب كشور حاضر شده و مسائلي را در 
خص��وص رويكردهاي وزارت نيرو مطرح كرد. او در رابطه 
ب��ا ضرورت مديريت كارآمد در صنعت آب و برق كش��ور 
اظهار داش��ت: اگر منابع وسيع باش��ند، تقاضا پاسخ داده 
مي شود و بنابراين ضرورت مديريت احساس نمي شود، اما 
مديران زماني كارش��ان موضوعيت پيدا مي كند كه بين 
منابع و مصارف عدم تعادل وجود داشته باشد؛ يعني منابع 
محدود باشد و تقاضا رو به افزايش كه در اين صورت بايد 
توزيع بهينه و با هدف مشخص صورت گيرد.  اردكانيان با 
بيان اينكه همانند رابطه يي كه بين توليد و مصرف وجود 
دارد، عرض��ه و تقاضا نيز به هم مرتبط هس��تند، تصريح 
ك��رد: وزارت نيرو با توجه به س��ال هايي كه بارش كم را 
تجربه مي كنيم، مديريت تقاضا را در دستور كار خود قرار 
داده اس��ت. ضمن آنكه اكنون بايد براي طراحي دقيق تر 
و اجرايي ش��دن اهداف به مباني تئوريك توجه بيشتري 
كنيم. وي با تاكيد ب��ر اينكه مديريت مصرف با مديريت 
تقاضا متفاوت اس��ت،  گفت: ما به عن��وان وزارت نيرو از 
س��ال ۵۳ ك��ه تامين كننده آب و ب��رق بوده ايم به عنوان 
تامين كننده اين دو كاال به جامعه معرفي شديم. بنابراين 
سروكار ما با مصرف كننده بوده است، هرچند طبيعت آب 
يك طبيعت بين بخشي است. وي ادامه داد: با استفاده از 
ابزارهايي مثل كنترل قيمت و تاكتيك هايي كه در مورد 
جلوگي��ري از هدررفت آب و انرژي نيز اعمال مي ش��ود، 
رابطه دوجانبه يي بين تامين كننده و مصرف كننده برقرار 
مي شود. اما وقتي جمعيت افزايش مي يابد و مصرف متنوع 
مي ش��ود، تامين كننده نمي تواند فقط ب��ا مصرف كننده 
مرتبط باش��د. وزير نيرو در ادامه بيان كرد: مجموعه يي از 
سازمان ها از جمله وزارت جهاد سازندگي و وزارت صنعت، 
سازمان حفاظت محيط زيست و نظاير آن، گروهي تحت 
عنوان عرضه كنندگان را تش��كيل مي دهند كه مجموعه 
سياست هايش��ان از جمله راهكار تولي��د و تامين در يك 
س��و قرار دارد و از س��وي ديگر باي��د در تقاضا تاثيرگذار 
باشند. وي افزود: بنابراين عرضه كنندگان بايد با مجموعه 
سياس��ت ها ش��كل گيري تقاضا را تحت تاثير قرار دهند، 
يعني الگوي كشت به گونه يي تغيير كند كه تقاضا كاهش 
يابد. در مجموع تقاضا بايد مديريت شود و در اينجاست كه 
ماهيت بين بخشي آب خودش را نشان مي دهد.  اردكانيان 
با بي��ان اينكه اگر مفهوم مديريت مص��رف و تقاضا را به 
جاي هم اس��تفاده كنيم در هدف گ��ذاري روي مخاطب 
دچار اش��تباه مي شويم، يادآور ش��د: ما در وزارت نيرو به 
عنوان توليدكنن��ده بخش عمده يي از مديريت مصرف را 

سازماندهي مي كنيم كه البته جاي كار دارد. 

دبيركل GECF در تهران 
ش�انا   وزي��ر نفت دي��روز صبح با دبي��ركل مجمع 
كشورهاي صادركننده گاز درباره آخرين تحوالت اين 
مجمع ديدار و گفت وگو كرد. يوري سنتورين دبيركل 
مجمع كشورهاي صادركننده گاز كه ديروز وارد تهران 
ش��ده بود، به ديدار بيژن زنگن��ه وزير نفت ايران رفت. 
وي در اي��ن دي��دار، آخرين تحوالت و دس��تاوردهاي 
مجمع كش��ورهاي صادركنن��ده گاز را براي وزير نفت 
تش��ريح كرد و زنگنه را در جريان برنامه هاي آتي اين 
سازمان قرار داد. يوري سنتورين كه اول ژانويه ۲۰۱۸ 
كار خ��ود را به عنوان دبيركل GECF آغاز كرد براي 
نخستين بار است كه به ايران سفر مي كند. پيش از او، 
 GECF محمدحسين عادلي به مدت 4سال دبيركل
بوده اس��ت.  س��نتورين همچنين با رييس موسس��ه 
مطالعات انرژي نيز ديدار داش��ت. او در اين نشس��ت 
ضمن ابراز خوشحالي از فعاليت هاي علمي و مطالعاتي 
موسس��ه مطالعات بين المللي انرژي، گفت: ايران يكي 
از موسس��ان مجمع بوده كه در س��ال ۲۰۰۱ تاسيس 
ش��ده و ابتكارات موجود، حاصل تالش محمد حسين 
عادلي اس��ت. مش��اركت ايران در مجمع عالي بوده و 
عملكرد دكتر عادلي را خيلي خوب مي دانم.  وي گفت: 
هم اكنون هشت نفر از كاركنان GECF ايراني هستند 
و بين موسس��ه و GECF از گذش��ته همكاري هاي 
خوبي بوده كه اميدوار هس��تيم اين همكاري تداوم و 
پيشرفت داشته باش��د. ما مي توانيم از امكانات علمي، 
مطالعاتي و پژوهش��ي نهادهايي همچون موسسه در 

ميان ديگر اعضاي هم استفاده كنيم. 

تريبون وزير

تك خبر

آيا اسالم آباد از خط لوله صادراتي گازي كه منطقه را متحول مي كند، واقعا حمايت خواهد كرد؟

نقش متناقض پاكستان در خط لوله تاپي
گروه انرژي  نادي صبوري-عليرضا كياني 

افغانستان زمستان سال گذشته بزمي را براي 
افتتاح عمليات اجرايي خط لوله تاپي در خاك اين 
كشور برگزار كرد، بزمي كه با اعالم حمايت طالبان 
از اين پروژه تكميل ش�د و در ظاهر كابل را بيش 
از هر زم�ان ديگري به تحقق روي�اي گازي خود 
نزديك كرد. اما با وجود اينكه وضعيت نسبت به 
گذشته بهتر شده است، شك و ترديدهاي زيادي 
نس�بت به سرنوش�ت تاپي در افغانس�تان وجود 
دارد. ترديدهايي كه موضع هميشگي »پاكستان« 
نس�بت ب�ه افغانس�تان و حمايت اين كش�ور از 
تروريس�ت هاي مس�تقر در افغانس�تان يكي از 
مهم ترين بنيان هاي گسترش آن به شمار مي رود. 
گزارش پيش رو نگاهي در همين جبهه اس�ت كه 
در مجل�ه بين المللي »ديپلمات« ك�ه مقر آن در 
توكيو قرار دارد، منتش�ر شده است. اين گزارش 
با تمركز بر اينكه تاپي منافعي »اس�تراتژيك« را 
نصيب افغانستان و هند مي كند، توضيح مي دهد 
كه پاكستان با چنين مساله يي ساده كنار نمي آيد. 

مشروح اين مطلب را در ادامه مي خوانيد.
   

بدون ش��ك خط لول��ه تركمنستان-افغانس��تان-
پاكس��تان-هند يا به اختصار تاپي، يكي از بزرگ ترين 
پروژه هاي منطقه اس��ت. اين خط لوله ۱۸۱4كيلومتر 
طول دارد كه ۲۱4كيلومتر آن در خاك تركمنس��تان، 
 774كيلومتر از آن در خاك افغانستان و ۸۲6 كيلومتر 
از آن در خاك پاكس��تان قرار دارد. در همين كش��ور، 
تاپي در مرز هند و پاكس��تان و در ش��هر فازيلكا پايان 
مي ياب��د. در طرح اين پروژه زمان در نظر گرفته ش��ده 
۳۰سال بوده و هزينه آن 9.9ميليارد دالر تخمين زده 
شده اس��ت. اين خط لوله گنجايش انتقال ۳۳ميليون 
مترمكع��ب گاز از چهارمين منبع غن��ي گاز جهان در 
دولت آباد تركمنستان را خواهد داشت. هند و پاكستان 
هر يك 4۲درصد از گاز انتقالي را برداشت خواهند كرد 
و ۱6درصد باقيمانده سهم افغانستان خواهد بود. در هر 
سال افغانس��تان عالوه   بر منتفع شدن از ۵.۲۲ميليارد 
مترمكعب از گاز انتقالي، 4۰۰ ميليون دالر نيز از محل 

ترانزيت گاز درآمد خواهد داشت. 
ساخت بخش تركمنستان اين خط لوله در دسامبر 
۲۰۱۵ كليد خورد و س��اخت بخش افغانستان آن ۲۳ 
فوري��ه ۲۰۱۸ در مراس��مي با حضور روس��اي جمهور 
كشورهاي افغانستان و تركمنستان، وزير خارجه هند و 

نخست وزير پاكستان در استان هرات شروع شد. 
بدون شك اين پروژه چه براي كشورهاي دخيل در 
آن و چه در س��طح منطقه پروژه يي عظيم به حس��اب 
 مي آي��د. تاپي اين ظرفيت را دارد كه نياز پاكس��تان و 
هند در زمينه انرژي را حل كند، به اهداف صادراتي گاز 
تركمنستان تنوع الزم را ببخشد و محل درآمدي براي 
افغانس��تان ايجاد كند. با اين ح��ال و با در نظر گرفتن 
منافع ژئواستراتژيك متضاد كشورهاي دخيل در پروژه، 
عزم سياسي و تغييرات در دورنماي منطقه از ملزومات 

توفيق تاپي است. 
تركمنس��تان از نعمت مناب��ع گازي غني برخوردار 
اس��ت. ميدان گاز طبيعي دولت آباد بزرگ ترين ميدان 
گازي موجود در اين كشور و يكي از بزرگ ترين ميادين 

گازي در جهان است. با اين وجود صادرات گاز طبيعي 
اين كش��ور مس��ير ثابتي را در تاريخ از خ��ود به ثبت 
نرسانده است. تركمنس��تان در تالش بوده تا صادرات 
گاز خود را افزايش دهد و به چين، ايران و روس��يه گاز 
برساند. در همين حال چالش ها براي تحقق اين اهداف 
تركمنستان كم نبوده اس��ت. روسيه احتماال به خاطر 
عدم توافق روي قيمت، خريد گاز از تركمنس��تان را در 
س��ال ۲۰۱6 متوقف كرد. از طرفي عرضه گاز از طرف 
تركمنستان به ايران در سال ۲۰۱7 به دليل مجادالت 
بر سر پرداخت متوقف شد. در نتيجه چين تنها مقصد 

گاز تركمنستان است. 
 C و B ،A گاز تركمنس��تان از طريق سه خط لوله
و از مسير ازبكس��تان و قزاقستان به چين مي رسد. در 
س��ال ۲۰۱۳ رييس جمهور چين، شي جي پينگ براي 
تقويت عرضه گاز تركمنستان به كشورش، ساخت خط 
چهارم يا خط لوله D براي انتقال ۳۰ميليارد مترمكعب 
از گاز تركمنس��تان از مسير ازبكس��تان، قرقيزستان و 
تاجيكس��تان به غرب چين را تاييد كرد. با اين حال در 
مسير ساخت مشكالتي به وجود آمد كه نهايتا ساخت 
خط لوله D را به دليل مناقشات ميان كشورهاي عضو 
در مسير خط لوله رسما متوقف كرد، اين براي اقتصاد 
تركمنستان كه وابستگي عميقي به صادرات گاز دارد، 
خبري ناگوار بود. اين اوضاع پروژه تاپي را به اولويت اول 

براي رفع نيازهاي اقتصادي تركمنستان بدل مي كند. 
اگ��ر تاپي به س��رانجام برس��د، پاكس��تان يكي از 
مشتريان اصلي گاز تركمنستان خواهد شد. مدت هاست 
كه پاكس��تان از كمبود انرژي رنج مي برد؛ مشكلي كه 
خانوارها و كسب و كارها را به يك شكل متاثر كرده است. 
ب��ه  همين دليل هم عرضه گاز و برق از موضوعات جدا 
نش��دني از ش��عارهاي انتخاباتي احزاب مختلف در اين 
كش��ور است. در پاكستان گاز طبيعي مصرف تجاري و 
خانگ��ي دارد و براي توليد برق نيز مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد. يك مطالعه جديد نشان مي دهد كه پاكستان 

س��االنه در ح��دود 4ميلي��ارد فوت مكع��ب گاز توليد 
مي كن��د، در حالي  كه نياز اين كش��ور 6 ميليارد فوت 
مكعب اس��ت. به  عالوه انتظار مي رود كه تا سال ۲۰۲۵ 
و در ش��رايطي كه تقاضا به ۸ ميليارد مترمكعب برسد، 
ظرفيت توليد پاكستان به  دليل زوال ذخاير به كمتر از 
يك ميليارد فوت مكعب در روز تقليل يابد. تاپي  مي تواند 

به خوبي اين شكاف را پر كند. 
كمبود انرژي پاكستان به قطع برق و گاز منجر شده 
كه به خاطر آن بخش هاي مختلفي از اقتصاد به خصوص 
بخش منسوجات با آس��يب جدي مواجه شده اند. بين 
س��ال هاي ۲۰۰۸ ت��ا ۲۰۱۲ مع��ادل 4۰ درصد بخش 
منسوجات در پاكستان به دليل گراني و توزيع نامتوازن 
برق و گاز به سمت بنگالدش كوچ كرده اند. اين مشكل 
همچنان ادامه دارد. بر اساس گفته هاي اتحاديه صادرات 
منسوجات پاكستان، قيمت گاز در بنگالدش ۳دالر به 
ازاي هر ميليون واحد گرمايي بريتانيا )mmbtu(، در 
ويتنام ۲.4دالر به ازاي هر mmbtu و در هند ۵.4دالر 
به ازاي هر mmbtu اس��ت. اين در حالي است كه در 
پاكستان قيمت گاز در دسامبر ۲۰۱7 برابر با 6.7 دالر 
ب��ه ازاي هر mmbtu بود. اين اتحاديه اظهار داش��ته 
ك��ه تصميم دولت براي عرض��ه )RLNG گاز طبيعي 
مايع گازي  ش��ده( به بخش منسوجات اين هزينه را به 
۱۱ دالر به ازاي هر mmbtu مي رساند. كمبود انرژي 
تبعات اقتصادي بس��ياري در پ��ي دارد كه از آن ميان 
مي توان از افزايش چشمگير هزينه هاي توليد و به تبع 
آن كاهش صادرات و عميق ش��دن كسري تجاري نام 
برد. در س��ال مالي گذش��ته كس��ري تجاري پاكستان 

ركورد زد و به رقم حدودي ۳۲ ميليارد دالر رسيد. 
مقصد نهايي خط لوله تاپي، هند يكي از سريع ترين 
كشورهاي جهان از لحاظ رشد اقتصادي است. هند نيز 
 مانند پاكس��تان براي تامين نياز خود به انرژي واردات 
س��وخت نيازمند است. در س��ال مالي گذشته )آوريل 
۲۰۱7 تا م��ارس ۲۰۱۸(، واردات نفت هند ۲9 درصد 

افزاي��ش يافت ت��ا به رقم تخميني ۸۵ ت��ا 9۰ ميليارد 
دالر برسد؛ مهر تاييدي بر اين مطلب كه هند در ميان 
بزرگ ترين واردكنن��دگان انرژي در جه��ان قرار دارد. 
گذش��ته از نفت، تقاضا ب��راي گاز طبيعي نيز به دليل 
خطر كمتر آن براي طبيعت، كارايي اقتصادي و مصارف 
آن در توليد كودها و در بخش صنعت در حال افزايش 
اس��ت. 6۰درصد گاز در هن��د در توليد برق و كودهاي 

كشاورزي مصرف مي شود. 
در حال حاضر گاز طبيعي 6.۵درصد از تركيب سبد 
تامين انرژي هند را شامل مي شود. دهلي نو در نظر دارد 
ت��ا اين ميزان را بيش از دوبرابر كرده و تا س��ال ۲۰۲۲ 
به ۱۵درصد برس��اند. همين حاال نيز هند ۸.۵ ميليون 
ت��ن گاز طبيعي مايع از قطر وارد مي كن��د. در ابتداي 
ماه م��ارس ۲۰۱۸ هند به عنوان نقطه آغاز توافقي ۲۰ 
ساله كه در دسامبر ۲۰۱۱ امضا شده بود، شروع به وارد 
كردن ۳.۵ميليون تن گاز مايع طبيعي از اياالت متحده 
كرد. تاپي مي تواند گزينه ديگري را در برابر اشتهاي زياد 

هند براي انرژي قرار دهد. 
تالش هاي تركمنستان براي گسترش صادرات خود 
و نياز مبرم هند و پاكستان به انرژي، اهميت اقتصادي 
دوچنداني به تاپي مي بخشد. با اين همه پروژه هايي با 
اين عظمت بايد بار اختالفات ميان اولويت هاي سياسي 
و ژئواس��تراتژيك كشورهاي دخيل را بر دوش بكشند. 
در اين مورد خاص نحوه نگاه پاكس��تان به منطقه كه 
در تضاد با نظر افغانستان و هند در مورد منطقه است، 
تبعات��ي براي موفقيت پروژه با خ��ود به همراه خواهد 
داش��ت. انگيزه اسال م آباد از دهه ها حمايت از گروه هاي 
مسلح در افغانستان و دخالت در امور داخلي اين كشور، 
دست يافتن به عمق استراتژيك و تبديل افغانستان به 
كشوري تابع و زيردس��ت است. تاپي در جهت خالف 
اين اميال عمل كرده و به اس��تقالل افغانستان كمك 
خواه��د كرد.  تاپي براي افغانس��تان ه��م گاز مي آورد 
و ه��م منبع درآم��د خواهد ب��ود؛ اما اي��ن تنها نوك 

كوه يخ اس��ت. اگر تاپي كامال عملياتي ش��ود، دروازه  
ارتباط، تج��ارت و پروژه هاي ترانزيت��ي عظيم )مانند 
 ،CASA خط انتقال برق مركز آس��يا جنوب آسيا يا
كريدور گسترش  يافته الپيس الزولي، كريدور خط آهن 
پنج ملت ميان كش��ورهاي چين، ايران، افغانس��تان، 
تاجيكستان و قرقيزستان( به سوي منطقه خواهد شد. 
پس از جشن افتتاح فاز افغان تاپي، توافق پروژه برقي 
تاپ-۵۰۰ به امضا رس��يد كه ط��ي آن ۵۰۰كيلووات 
انرژي از تركمنس��تان و با گذر از خاك افغانس��تان به 
پاكستان منتقل خواهد شد. همين طور تاپي مي تواند 
مس��ير را براي انجام پروژه ه��اي منطقه يي هموار كند 
كه افغانس��تان بخشي از آن باشد و تحت تاثير آن اين 
كشور به توان خود براي تبديل شدن به هاب تجاري و 
ترانزيتي منطقه باور پيدا كند؛ هابي كه مي تواند مركز 
آس��يا را به جنوب قاره پهناور و خاورميانه وصل كند.  
از س��وي ديگر روابط نزديك ميان هند و افغانس��تان، 
حمايت ها و س��رمايه گذاري هاي هند در اين كشور در 
پاكستان بازتاب منفي پيدا كرده و انتقادات گاه به گاه 
را بر مي انگيزد. از همي��ن رو پروژه هاي منطقه يي كه 
منافع اس��تراتژيكي را نصيب هند و افغانستان كند با 
مخالفت شديد پاكس��تان روبه رو مي شود. پروژه بندر 
چابهار نمونه يي از طرح هايي اس��ت كه منافع زيادي را 
متوجه افغانستان و هند مي كند. زماني كه اين پروژه به 
مرحله ساخت جاده ۲۱۵كيلومتري زرنج-دالرام رسيد 
كه بزرگراه كابل-هرات را به جاده منتهي به بندر چابهار 
در مرز ايران متصل مي كند و بايد در خاك افغانستان 
پيش  برود با چالش هاي متعددي مواجه ش��د. ساخت 
اين جاده با مخالفت طالبان روبه رو ش��ده و درگيري ها 
بر س��ر اين جاده جان 6 هندي و ۱۲9 افغان را گرفت؛ 
به عبارتي براي هر ۱.۵كيلومتر اين جاده يك نفر جان 
خود را از دست داد. مخالفت طالبان تعجبي ندارد، چرا 
كه بندر چابهار مي تواند معبر ورود هند به افغانس��تان 
و آس��ياي مركزي باشد و با بندر گوادر پاكستان كه با 

پشتيباني چين ساخته شده رقابت كند. 
بزرگراه زرنج-دالرام گواهي است بر ريسك امنيتي و 
تاثير طالبان بر مناطق غرب و جنوب غرب افغانستان كه 
خط لوله تاپي از آن عبور مي كند. با اين وجود، پاكستان 
در مورد حمايت خود از تاپي به ديگر كشورها اطمينان 
داده است. پيش از جشن شروع به كار پروژه در دسامبر 
س��ال ۲۰۱۵،  خواجا آصف وزير دفاع پاكس��تان كه در 
عين حفظ پست وزير آب و برق اين كشور نيز بود گفت 
كه پاكس��تان از تمام نفوذ خود ب��ر طالبان براي حفظ 
امنيت تاپي استفاده خواهد كرد. هر چند اين اظهارنظر 
اميدواركننده است اما سوالي كه باقي مي ماند، اين است 
كه آيا پاكستان در عين داشتن سياست  پيگيري عمق 
اس��تراتژيك از تمام نفوذش بر طالبان استفاده خواهد 
كرد تا از پروژه يي حمايت كند كه منافع استراتژيكي را 

متوجه دو كشور افغانستان و هند خواهد كرد؟
بر اين مبنا آينده تاپي به عزم سياسي در پاكستان 
و تغيير نوع نگاه منطقه يي اين كش��ور وابسته است. از 
اي��ن رو ح��رف »پ« در تاپي تعيين كننده سرنوش��ت 
پروژه يي است كه نه تنها مي تواند براي كشورهاي عضو 
منش��ا خير باش��د، بلكه مي تواند نويدبخش پروژه هاي 
عظيم منطقه يي در آينده باش��د؛ پروژه هايي كه منافع 

بسياري براي كل منطقه به  همراه خواهد داشت. 
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روابط عمومي شركت سهامي آب منطقه اي اردبيل

نوبت دوم

شرکت سهامي آب منطقه اي اردبيل

آگه��ي موض��وع ماده ۳ قانون و م��اده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد 
سند رسمي

قطعه يك ايالم
برابر راي شماره ۱۳966۰۳۱۵۰۰۱۰۰۳۰47 مورخ ۱۳96/۱۰/۲۵ هيات اول/ هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهادر نصري، 
فرزند س��تار، به كد ملي 4۵۰۱۲۱۱4۱۵ )شش��دانگ( يك باب ساختمان، به مساحت ۱79/۱4 متر مربع، پالك شماره ۱۲۰ فرعي 
از ۱647 اصلي، واقع در ايالم- بلوار عدالت- كوچه عدل 4، خريداري شده از اسد نصري نيا و منتسب به مالكيت يارحسين نصيري.

لذا به منظور اطالع  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتيكه اش��خاص نس��بت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتش��ار 
اولين آگهي، اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت 
خ��ود را ب��ه مراجع قضايي تقديم نمايند، بديهي اس��ت در ص��ورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 97/۰۲/۰۱
صفري- رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالمتاريخ انتشار آگهي نوبت دوم: 97/۰۲/۱6

 قوه قصائيه

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم
 

گروه انرژي 
در آخري��ن روز كاري بازارها، نفت در اوج ۳ س��ال اخي��ر خود، هفته را تمام 
ك��رد. افزايش يك دالر و ۲9 س��نتي ي��ا ۱.9درصدي قيمت نف��ت امريكا را بايد 
مرهون نگراني هاي فزاينده نسبت به بحران اقتصادي ونزوئال و احتمال بازگشت 
تحريم هاي امريكا بر ايران دانست. بهاي معامالت وست تگزاس اينترمدييت امريكا 
ب��راي تحويل در ژوئن در بازار نيويورك در عص��ر روز جمعه 69.7۲ دالر در هر 
بشكه بسته شد كه نه  تنها باالترين قيمت از ۲6 نوامبر سال ۲۰۱4 بود، بلكه براي 
كل هفته ۲.4درصد افزايش قيمت ها را ثبت كرد. بهاي فيوچرهاي برنت تحويل 
جوالي نيز در بازار لندن ۱.۲۵دالر يا ۱.7درصد افزايش يافت و با قيمت 74.۸7 
دالر در هر بش��كه معامله شد تا افزايش ۱.۵درصدي براي قيمت برنت را در كل 
هفته رقم زند.  به گزارش رويترز، اگر تقاضاي فزاينده براي س��وخت در آس��تانه 
تابستان و توافق كاهش توليد اوپك و متحدانش را ناديده بگيريم، يك پاي افزايش 
قيمت ها بحران اقتصادي در يكي از اعضاي اوپك يعني ونزوئالس��ت. نظرسنجي 
موسسه اطالعات انرژي اس اند پي گلوبال پالتس درباره ميزان توليد اوپك نشان 
داد، توليد كشورهاي عضو اين سازمان در آوريل براي سومين ماه متوالي كاهش 
يافت و به پايين ترين ميزان در يك سال گذشته رسيد. طبق گزارش اين موسسه، 

ونزوئال از فوريه سال ۲۰۱6 هر ماه كاهش توليد داشته است. 
پاي ديگر افرايش قيمت اخير را بايد نگراني ها درباره آينده توافق هس��ته يي 
ديگ��ر عضو اوپك يعني ايران با قدرت هاي جهاني دانس��ت. رابي فريزر تحليلگر 
كاال در شركت اشنايدر الكتريك در اين باره به ماركت واچ گفت: سرنوشت توافق 
هسته يي ايران همچنان مورد توجه بازار قرار دارد با اين همه ريسك خروج امريكا 

از برجام احتماال در مقطع كنوني تاثيرش را در قيمت ها گذاشته است. 
تنه��ا چند هفته قب��ل از تصميم احتمالي دولت امريكا به خ��روج از برجام و 
همزم��ان با باال گرفتن نگراني ها درباره آينده اي��ن توافق، بلومبرگ گزارش داد، 
ايران در ماه گذشته ميالدي شاهد رشد قابل توجه صادرات نفت خود بوده است. 
صادرات نفت ايران در ماه آوريل به ۲.4۸ميليون بشكه در روز رسيد كه باالترين 
رقم از زمان لغو تحريم ها طي بيش از دو سال گذشته است. هر چند اين امر به 
اين معنا نيست كه توليد نفت ايران نيز روند مشابهي را تجربه مي كند. در آمارهاي 

موسسه كپلر آمده است: »ايران توانسته صادرات نفت خود را به صورت ماه به ماه 
به ميزان قابل مالحظه يي افزايش دهد كه اين افزايش عمدتا ناشي از آزادسازي 
ذخاير روي درياي اين كش��ور بوده اس��ت.« با اين همه احتمال تشديد تحريم ها 
عليه ايران از نگاه بلومبرگ باعث شده تا بسياري از شركت هاي نفتي بين المللي 
از ورود به ايران امتناع كنند و اين امر تحقق بلندپروازي هاي تهران براي افزايش 

توليد را با مشكل مواجه كرده است. 

 جاي خالي نفت ايران
فيل فلين تحليلگر ارش��د بازار نفت در موسسه پرايس فيوچرز گروپ درباره 
نفت 7۵ دالري و دورنماي سهم ايران از بازار پس از بازگشت احتمالي تحريم ها 
به اسپوتنيك روسيه گفت كه پر كردن جاي خالي نفت ايران كار آساني نخواهد 
بود. وي درخصوص وضعيت بازار نفت به اس��پوتنيك گفت: »به دليل رشد قوي 
تقاضاي جهاني و احتمال كاهش عرضه نفت ايران كه پر كردن جاي آن آسان 
نخواهد بود، شكاف بين عرضه و تقاضاي نفت به كمترين ميزان خود طي يك 
نسل رسيده است.« با اين همه اين تحليلگر نفتي معتقد است كه ديگر اعضاي 
اوپك مي توانند جاي خالي نفت ايران در بازار را پر كنند. وي در اين باره گفت: 
»روس��يه، امريكا و شايد عربس��تان ظرفيت ذخيره بااليي براي پر كردن جاي 
خالي نفت ايران دارند. اما من فكر نمي كنم روس��يه يا عربستان عجله يي براي 
اين كار داشته باشند. بگذاريد با اين وضعيت روبه رو شويم. آنها از سال گذشته 
براي افزايش قيمت نفت در حال همكاري هس��تند. بنابراين من فكر نمي كنم 
آنها براي پر كردن خأل عرضه ايجاد ش��ده خيلي عجله كنند.« وي همچنين با 
اش��اره به كاهش س��رمايه گذاري در صنعت نفت طي سال هاي اخير و تقاضاي 
قوي جهاني گفت: ما در يك چرخه جديد نفتي قرار گرفته ايم كه در آن قيمت 

نفت در آينده افزايش خواهد يافت. 
همين طور دانيل هاينس و سوني كوماري تحليلگران گروه بانكي ANZ نيز 
در گفت وگو با رويترز با اشاره به رشد تنش هاي ژئوپليتيكي و محدود شدن عرضه 
پيش بيني كردند، قيمت نفت تا پايان امسال ممكن است به ۸۰ دالر در هر بشكه 
صعود كند. از همين رو روياي نفت ۱۰۰دالري عربستان هر چند بسيار دور و دراز 
است اما با نزديك شدن به تابستان و باال رفتن خطر بيرون آمدن امريكا از برجام 

و فروپاشي اقتصاد ونزوئال در مقياسي كوچك تر مي تواند، محقق شود. 

نيپنا  مديرعامل ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي از مذاكره ش��ركت هاي صاحب ليسانس 
 ازجمله UOP، لينده، ليسن گروپ، اوده، ايرليكوئيد و كازاله با NPC براي فروش ليسانس 
خبر داد و درباره نتايج شركت در سمينار دو روزه پتروشيمي كه در پاريس برگزار شد، بيان 
كرد: ش��ركت هاي صاحب نامي ك��ه در دوران تحريم همكاري نمي كردند اكنون همگي براي 

مذاكره اعالم آمادگي كرده اند و حتي اصرار به عقد قرارداد داشته اند. 
س��يدرضا نوروز زاده با تاكيد بر اشتياق صاحبان ليس��انس نسبت به فروش دانش فني به 
صنعت پتروش��يمي در ايران تصريح كرد: ش��ركت هاي صاحب نام اليسنس��ور اصرار به عقد 
ق��رارداد داش��تند و به آنها اعالم كرديم كه ما سياس��ت گذار هس��تيم و عقد ق��رارداد بايد با 

سرمايه گذاران صورت گيرد. 
وي در پايان اظهار كرد: اميدواريم در فصل پيش  رو در حوزه تبديل گاز به پروپيلن و ساير 

الفين ها كه براي كشور بسيار اهميت دارد شاهد سرمايه گذاري مناسب باشيم. 

رويترز، ايران و ونزوئال را حامل بار باالي قيمت نفت دانست 

نقش آفريني ناخواسته 2 عضو اوپك در روياي نفتي سعودي
 استقبال از پتروشيمي ايران

در سمينار پاريس
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آقاخاني:شكلتشريفاتيخانهتئاتررانميپسندم
ايوب آقاخاني با اش��اره به اينكه ش��كل تشريفاتي خانه تئاتر را نمي پس��ندد گفت: خانه تئاتر فرصت زيادي داشته تا 

اثبات كند مي تواند مهره مهمي در جريان فرآيند تئاتر باشد ولي نبوده است. 
اين كارگردان و بازيگر كه اين روزها نمايش »پرواز به تاريكي« به كارگرداني افشین هاشمي را در تئاترشهر روي صحنه 
دارد، درباره انتخابات پیش روي خانه تئاتر با اشاره به نامه يي كه براي تغییر در شیوه انتخابات خانه تئاتر امضا كرده است، 
به ايسنا گفت: اعتقاد دارم خانه تئاتر فرصت زيادي داشته تا اثبات كند مي تواند مهره مهمي در جريان فرآيند تئاتر باشد 
ولي نبوده اس��ت. بخش زيادي از اين ضعف و نقصان لزوما به عملكرد برنمي گردد بلكه به زيرساخت هايي مربوط مي شود 
كه مثال خانه تئاتر را از خانه سینما متمايز مي كند بنابراين شكل تشريفاتي خانه تئاتر را نمي پسندم ولي آرزوي قلبي ام 
اين است كه اتفاق بهتري بیفتد. در واقع آرزوي قلبي ام اين است ما به عنوان كساني كه عضو خانه سینما نیستیم و عضو 

پیوسته خانه تئاتر بوده ايم كه البته اين افتخاري هم براي ما نبوده است، شاهد اتفاقات بهتري باشیم. 

چهرهروز

نگاهيبهنحوهتوزيعجوايزنوبلازسال1901تاكنون

ساليبدوننوبلادبيات
گروهگوناگون|

ه��ر س��ال در م��اه  اكتب��ر، مردم 
در سراس��ر جهان در انتظ��ار معرفي 
برندگان نوبل سال در شاخه هاي علمي، اقتصادي، 
ادبی��ات و صلح هس��تند. معموال اس��امي نامزدها 
ب��راي دريافت اي��ن جايزه اعالم نمي ش��ود و تنها 
گمانه زني هايي صورت مي گیرد. اين درحالي است 
كه در آس��تانه اهداي جايزه نوبل 2018 آكادمي 
سوئد در بیانیه يي اعالم كرده به  دنبال رسوايي هاي 
اخالقي اخیر اعطاي جايزه نوبل ادبیات سال جاري 

میالدي يك سال به تاخیر مي افتد. 
طبق گزارش هاي منتشر ش��ده، جايزه ادبیات 
س��ال 201۷میالدي به كازو ايشیگورو رسید. آن 
طور كه بررسي ها در مورد توزيع جوايز نوبل نشان 
مي دهد، بسیاري از كشورها تاكنون توفیقي براي 
به دس��ت آوردن اين جايزه نداشته اند. به تعبیري 
ديگ��ر مي توان گفت كه اين جايزه تنها در انحصار 
چند كش��ور قرار دارد. طبق آمار منتش��ر شده از 
زمان نخس��تین اهداي اين جايزه، در سال 1901 
تاكن��ون، بیش از هزاران نفر نوبل دريافت كرده اند 
ك��ه بیش��تر آنها، نوبل ه��اي علمي و بخش��ي نیز 
نوبل ه��اي ادبیات و صلح بوده  اس��ت. در تازه ترين 
گزارش به دس��ت آمده، تعداد دريافت اين جوايز 
از سال 1901 تاكنون به تفكیك كشورها بررسي 
ش��ده اس��ت. همانطور كه گفته ش��د، بسیاري از 
گزارش ه��ا حاكي از نامتوازن ب��ودن توزيع جوايز 
نوبل بین كشورهاست.  آنطور كه آمار در سال هاي 
گذشته نش��ان مي دهد، نوبل هاي ادبي و صلح در 
اين س��ال ها بیشتر به كش��ورهاي امريكا و اروپاي 

غربي رسیده است. 
آن طور كه در اي��ن گزارش آمده در امريكا در 
سال هاي 1901 تاكنون نزديك به 260نفر موفق 
ب��ه دريافت جاي��زه نوبل در ش��اخه هاي مختلف 
شده اند. براين اساس امريكا با فاصله قابل  توجهي 
از ديگر كشورها در راس فهرست دريافت كنندگان 

نوبل قرار دارد. طبق گزارش هاي منتش��ر شده در 
س��ال 201۷ دانشمندان امريكايي بیشترين سهم 
جوايز را از آن خود كردند. آن طور كه گفته ش��ده 
در كل 9 دانشمند برنده جوايز نوبل در رشته هاي 
پزش��كي، فیزيك و شیمي شدند كه 6 نفر از آنان 

امريكايي بودند. 
پ��س از امريكا، بريتانیا، س��هم قابل  توجهي در 
درياف��ت جوايز نوب��ل دارد. هر چن��د كه مي توان 
گفت، تع��داد نوبل هايي كه متولدي��ن بريتانیا در 
ش��اخه هاي مختل��ف درياف��ت كردند، يك س��وم 
امريكايي هاس��ت اما اين تع��داد بريتانیا را در رتبه 
دوم دريافت كنن��دگان نوب��ل قرار داده اس��ت. آن 
طور ك��ه آمار نش��ان مي دهد، آلمان ب��ا دريافت 
61 و فرانس��ه با 51 نوبل در ش��اخه هاي مختلف 
ب��ه  ترتیب در رتبه هاي س��وم و چهارم فهرس��ت 

دريافت كنندگان نوبل قرار دارند. 
طبق تازه ترين آمار به دست آمده، سوئد و ژاپن 
نیز از س��ال 1901 تاكن��ون تنها موفق به دريافت 
29 و 24 نوبل در رش��ته هاي علمي-ادبي شده اند. 
هر چند كه تعداد نوبل هاي اهدا ش��ده به ژاپن در 

مقايس��ه با امريكا و بريتانیا بس��یار اندك است اما 
در بس��یاري از گزارش ها آمده كه آسیا از دهه 80 
تاكنون با نرخ بااليي درحال پیشرفت است. بیشتر 
اي��ن جوايز نوبل به ژاپن رس��یده  و اكنون نیز اين 
جوايز با افزايش چش��مگیري به چین و هند تعلق 

مي گیرد. 
هلند و كانادا با دريافت 18جايزه نوبل در رتبه 
هفتم فهرست دريافت كنندگان اين جايزه از سال 
1901 تاكن��ون ش��ده اند كه اين تع��داد در ايتالیا 
و روس��یه 1۷جايزه اعالم شده اس��ت. سويیس و 
اتري��ش نیز از آغاز اهداي اين جايزه تاكنون موفق 

به دريافت به ترتیب 16و 14 نوبل شد ه اند. 
در بس��یاري از گزارش ها، می��زان توزيع نوبل 
با توجه به ش��اخص هاي ديگري نیز بررسي شده 
است. در مورد برندگان جوايز نوبل در سال 2016 
گفته ش��ده بود ك��ه تمام برندگان نوبل ش��یمي، 
پزش��كي و فیزيك مرد هس��تند و س��ن اكثر آنها 
باالي ۷2س��ال است. در واقع س��ن برندگان اين 
جايزه در رش��ته هاي علمي از دهه 50 میالدي به 

اين سو همواره رو به افزايش بوده است. 

آمارنامه

بازارهنر

جايزه»داشآكل«ازجشنوارهايدرلندن
انیمیش��ن »داش آكل« س��اخته هاجر مهراني از 

جشنواره يي در لندن جايزه گرفت. 
انیمیشن »داش آكل« ساخته هاجر مهراني برنده 
بهترين انیمیش��ن جشنواره مستقل فیلم لندن شد. 
جشنواره فیلم مستقل لندن يك جشنواره بريتانیايي 
اس��ت كه هر سال در ماه آوريل برگزار مي شود. اين 
جشنواره بیشتر براي حمايت از فیلم هاي اول و دوم 
و فیلم هاي��ي كه با بودجه كمت��ر از 150 هزار دالر 

امريكا ساخته شده باشند، برگزار مي شود. 
امسال پانزدهمین دوره اين جشنواره با نمايش 
بیش از 100 فیلم مس��تقل در م��اه آوريل و طي 
2هفته برگزار ش��د. داستان انیمیشن »داش آكل« 
ب��ا زاويه دي��د جدي��دي از كتاب ص��ادق هدايت 
اقتب��اس ش��ده اس��ت. عوام��ل تولید انیمیش��ن 
»داش آكل« عبارتن��د از: كارگردان، طراح كاراكتر 
و اس��توري بورد: هاج��ر مهراني، آهنگس��از: مريم 
چال��ش، فیلمنامه: هاج��ر مهران��ي، مريم چالش 
با اقتباس از داس��تان »داش آكل« نوش��ته صادق 
هدايت، انیماتورها: زهرا آيت اللهي، سیامك تكللو، 
حجت اعظم پ��ور، الله ضیايي، ط��راح بك گراند و 

لوگو: مرتض��ي نايیجي، خوانندگان: مهدي امامي، 
ثمی��ن قرباني، نوازن��ده ضرب زورخان��ه، تمبك، 
دايره: ش��ايان میرزاي��ي، نوازنده كمانچ��ه: مريم 
چالش، صداپیشگان: حامد جعفري، حامد ذبیحي، 
پريس��ا صبوري، فهیم��ه باروتچ��ي، رنگ آمیزي: 
لیال يادگاري، ندا هاش��میان، گل��رخ الوان، عباس 
اصطهبانات��ي، الیكا مهران پ��ور، طراحي و تركیب 
صدا: مرتض��ي احرابي، پیمان واح��دي، صدابردار 
بخ��ش دوبله: س��اره نذيري، صدابردار موس��یقي، 
میك��س و مس��ترينگ: آرش كوچكان )اس��توديو 

آرتان(، ترجمه: محمدحسین ايماني خوشخو. 

مردمپيشنهادساختفيلمسهرابسپهريرادادند
كارگردان فیلم سینمايي »روياي سهراب« بیان 
كرد مردم پیشنهاد ساخت فیلمي درباره سهراب 
س��پهري را به من دادند. عل��ي قوي تن كارگردان 
سینما با اشاره به فیلم سینمايي »روياي سهراب« 
ك��ه به تازگي پروانه س��اخت گرفته اس��ت، گفت: 
به عنوان يك كارگردان دغدغه هاي خاص خود را 
دارم اما بي ش��ك ساخت فیلم درباره شاعران جزو 

دغدغه هاي اصلي من به شمار نمي رود. 
او ادام��ه داد: مس��اله اصل��ي كه ب��راي من 
طي س��ال هاي گذش��ته پیش آمده اين اس��ت 
كه همیش��ه در كوچ��ه و خیابان م��ردم به من 
گفته ان��د كه ش��بیه زنده ياد س��هراب س��پهري 
ش��اعر كشورمان هس��تم و اين پیشنهاد را بارها 
و بارها از س��وي مردم دريافت ك��رده ام كه چرا 
با اين ش��باهت فیلمي درباره س��هراب سپهري 
نمي س��ازم. همه اين مسائل س��بب شد تا طي 
اين سال ها به اين مساله فكر كنم كه آيا فیلمي 
با موضوع س��هراب سپهري بس��ازم يا خیر. اين 
كارگ��ردان به مهر گفت: درباره س��اخت چنین 
فیلمي س��ال ها فكر كردم تا بتوانم زاويه ديدي 
را براي به تصوير كش��یدن چنین اثري انتخاب 
كنم تا بزرگي چنین ش��اعري را به تصوير كشم. 
در نهايت بعد از گذش��ت 10 سال، در سال 9۷ 

تصمیم گرفت��م تا اين پ��روژه را جلوي دوربین 
ببرم. قوي تن افزود: وس��واس زيادي در انتخاب 
نقش هاي مختل��ف دارم به همین دلیل تصمیم 
دارم ت��ا با دق��ت و آرام��ش بازيگران مناس��ب 
ب��راي كاراكترهاي فیل��م را انتخ��اب كنم. اين 
هنرمند تاكید ك��رد: تاكید مي كنم كه به دنبال 
س��اخت يك اث��ر گیش��ه يي نیس��تم و تصمیم 
دارم از هنرمن��دان معتب��ر و حرفه يي براي اين 
پروژه اس��تفاده كنم. او در پايان گفت: براساس 
برنامه ريزي انجام ش��ده فیلمبرداري اين پروژه 
س��ینمايي اوايل تیر س��ال جاري آغاز مي شود. 
امیدوارم اين فیلم كه سال ها در فكر ساخت آن 
هستم و حساس��یت زيادي در نگارش فیلمنامه 

آن داشتم، تبديل به يك اثر قابل توجه شود. 

»كوپال«تنهانمايندهايراندرمكزيكشد
»كوپ��ال« ب��ه كارگرداني كاظ��م ماليي به 

جشنواره »سیِن پوبر« مكزيك راه پیدا كرد. 
فیلم س��ینمايي »كوپ��ال« ب��ه كارگرداني 
كاظ��م مالي��ي به عن��وان تنها فیل��م ايراني در 
بخش مس��ابقه  آثار سینمايي شانزدهمین دوره 
جش��نواره Cine Pobre مكزي��ك به نمايش 
درمي آيد. جش��نواره Cine Pobre  مكزيك 
مجموعه ي��ي از فیلم هايي را انتخاب مي كند كه 
مقید به س��بك و قالب خاصي نبوده و س��عي 
مي كنند از مح��دوده جغرافیاي��ي فراتر بروند، 
ولي با اين حال فیلم ه��اي منتخب در دو چیز 
مش��تركند؛ تمايل قوي به داس��تان گويي و به 

اشتراك گذاشتن سبك شخصي. 
»كوپ��ال« نخس��تین فیلم س��ینمايي كاظم 
مالي��ي اس��ت كه اي��ن روزها در گ��روه »هنر و 
تجربه« در حال اكران است. اين فیلم شنبه 15 
ارديبهشت در شهر مشهد و در دومین برنامه  تور 
»هنر و تجرب��ه« خود به همراه كارگردان كاظم 
مالي��ي و صداگذار حس��ین قورچیان به نمايش 
درآمده و مورد نقد و بررسي قرار مي گیرد. بعضي 
از عوامل اصلي اين فیلم عبارتند از: تهیه كننده، 

نويس��نده و كارگ��ردان: كاظم مالي��ي، مجري 
طرح: سیامك كاشف آذر، مشاور هنري و طراح 
صحنه: محمد اكبري، مدير فیلمبرداري: مجید 
گرجیان، طراح چهره پ��ردازي: محمود دهقاني، 
مدي��ر تولید: میترا مهتري��ان، مدير صدابرداري: 
حامد صمدزاده، طراحي و تركیب صدا: حس��ین 
قورچیان، موس��یقي مت��ن: باب��ك میرزاخاني، 
تدوين: عماد خدابخش و كاظم ماليي، دس��تیار 
اول و برنامه ريز: مهرنوش حسیني، طراح لباس: 
میترا آسیايي، جلوه هاي تصويري و عنوان بندي: 
امیر مه��ران، اصالح رنگ: س��امان مجد وفايي، 

عكاس: علي دلك آبادي.

ضدونقيضهايترامپ
درنيويوركتايمز

نيويوركتايمز
و  ض��د   اظه��ارات 
نقی��ض ترام��پ درب��اره 
پرداخ��ت حق الس��كوت 
فیلم ه��اي  بازيگ��ر  ب��ه 
دردسرس��از  غیراخالقي 
ش��د. روزنام��ه نیويورك 
تايم��ز در گ��زارش خود 
به اين موض��وع پرداخت 
نوش��ت:  آن  درب��اره  و 

دونالد ترامپ، در اظهارنظر مناقشه برانگیزي اعالم 
كرد، رودي جولیان��ي وكیل جديدش، بايد درباره 
ماجراي پرداخت حق السكوت به بازيگر فیلم هاي 
غیراخالقي پی��ش از انتخابات رياس��ت جمهوري 

2016 حقايقش را راستي آزمايي كند. 
ب��ه گفته اين منب��ع، اين در حالي اس��ت 
كه جولیان��ي اخیرا روايت جدي��د متناقض با 
روايت س��ابق ترامپ درباره ماجراي پرداخت 
حق الس��كوت ب��ه اس��تورمي دنیل��ز بازيگ��ر 
فیلم هاي مس��تهجن، ب��ه عل��ت ارتباطش با 
ريیس جمه��ور امريكا آن ه��م از محل بودجه 

تبلیغات انتخاباتي مطرح كرده است. 
ترام��پ اخی��را پذيرفت كه به اي��ن بازيگر 
حق الس��كوت پرداخت ش��ده اما پرداخت آن 
از محل بودجه تبلیغ��ات انتخاباتي را رد كرد. 
ترام��پ روز جمعه جولیاني را س��رزنش كرد 
حت��ي با وجود آنكه او تاكید كرد كه »ما هیچ 
روايت��ي را درباره اين حق الس��كوت 1۳0هزار 

دالري تغییر نمي دهیم.« 
ب��ه گ��زارش نیويورك تايمز، چند س��اعت 
بع��د جولیاني از اظهارنظ��ر قبلي اش مبني بر 
اينكه پرداخت اين حق الس��كوت به تاريخ 2۷ 
اكتب��ر به اين دلیل انجام ش��ده كه ترامپ در 
مسیر كمپین انتخاباتي بوده عقب نشیني كرد. 
جولیاني در بیانیه يي روز جمعه گفت: اين پول 
پرداخت ش��د تا يك ادعاي ش��خصي و غلط 
براي حفاظ��ت از خانواده ريیس جمهور حل و 
فصل شود. در هر صورت چه او كانديدا مي بود 

چه نمي بود اين كار انجام مي شد. 

والاستريتژورنال
روزنام��ه  دي��روز 
ژورنال در  وال اس��تريت 
اول  صفح��ه  گ��زارش 
خ��ود به خب��ري درباره 
نرخ بی��كاري در امريكا 
براس��اس  بود.  پرداخته 
روزنامه،  اي��ن  گ��زارش 
نرخ بی��كاري در امريكا 
ب��ه كمترين می��زان در 

1۷سال گذشته كاهش يافت. وزارت كار امريكا 
اع��الم ك��رد، در ماه اكتب��ر 261 ه��زار نفر در 
اياالت متحده مش��غول به كار شدند كه اين رقم 
براي ماه قبل از آن 18هزار نفر ثبت شده بود. 

ب��ه گفت��ه اين مناب��ع، در همین ح��ال نرخ 
بی��كاري امري��كا در م��اه اكتبر ب��ه 4.1درصد 
كاه��ش پیدا كرد كه اين رقم ب��راي ماه قبل از 
آن 4.2درص��د اس��ت و به عن��وان كمترين نرخ 
بی��كاري امريكا از س��ال 2000 میالدي به بعد 
محس��وب مي شود. رشد دس��تمزد در امريكا در 
ماه نوامبر در مقايس��ه با ماه قبل از آن با 4دهم 
درصد كاهش به 2.4درصد رسید و اين حاكي از 

رشد كند نرخ تورم در اين كشور دارد. 
به گزارش وال اس��تريت ژورن��ال، بهبود نرخ 
اشتغال زايي مي تواند منجر به تداوم افزايش نرخ 
بهره بانكي توس��ط فدرال رزرو امريكا شود و در 
حال حاضر س��رمايه گذاران به  طرز قابل توجهي 
بر اين باور هس��تند كه بانك مركزي امريكا در 
ماه آين��ده میالدي نرخ بهره را بار ديگر افزايش 

خواهد داد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

»انتقامجويان«يكميليارديميشود
فیلم »انتقام جويان: جنگ بي نهايت« 
در زماني ركوردشكن به كلوپ میلیاردي ها 

ملحق مي شود. 
به گزارش ورايتي »انتقام جويان: جنگ 
بي نهايت« ك��ه تاكنون و تنه��ا در 9روز 
به رقم فروش 900میلیون دالر رس��یده، 

انتظار مي رود تا پايان جمعه )شنبه صبح در نیمكره شرقي( فروشش را به رقم 
يك میلیارد دالر برساند. به اين ترتیب اين فیلم در 10يا 11روز يك میلیاردي 
مي ش��ود كه در هر حال يك ركورد محسوب مي شود. »جنگ ستارگان: نیرو 
بیدار مي ش��ود« ديگر محصول ديزني كه تاكنون عنوان سريع ترين فیلم يك 
میلیاردي ش��ده را در اختیار داش��ت در 12روز اين جايگاه را كسب كرده بود. 
ديزني س��ازنده »انتقام جويان« اعالم كرده اين فیلم پنج شنبه 48میلیون دالر 
ف��روش كرد كه 15.5میلیون دالر آن از ب��ازار امريكا و ۳2میلیون دالر از بازار 
بین المللي كسب شد. فروش داخلي اين فیلم در هفته اول ۳۳8.4میلیون دالر 
بود و انتظار مي رود تا پايان هفته)يك ش��نبه( به فروش آن در امريكا بیش از 
100میلیون دالر ديگر افزوده ش��ده باشد. اين فیلم تاكنون در بازار بین المللي 

نیز رقم خیره كننده 566.۷میلیون دالر را كسب كرده است. 
اين فیلم تاكنون چهل وهش��تمین فیلم پرفروش تاريخ سینماس��ت و روز 
پنج ش��نبه از »اس��پايدرمن۳« كه 891 میلیون دالر فروخته ب��ود، گذر كرد. 
قاب��ل توجه اينكه »انتقام جويان: جن��گ بي نهايت« هفته پیش با ركوردي كه 
حداق��ل 100میلیون دالر بیش از ركورد فیلم پرفروش قبلي اس��ت، وارد بازار 
فیلم جهان ش��د. اين فیلم با فروش 250میلیون دالري در امريكاي شمالي و 
فروشي ۳80میلیون دالري در ديگر نقاط جهان، نخستین آخر هفته اكرانش 
را با رقم 6۳0 میلیون دالر در جمع شروع كرد و در راس فهرست فروش فیلم 
در نخس��تین ۳روز اكرانش در جهان نشس��ت. اين درحالي است كه اين فیلم 
هن��وز در چین به نمايش درنیامده و تا 11ماه مه چیني ها موفق به تماش��اي 

آن نخواهند شد. 

تهديدفرونشستزميندر3اثرتاريخي
مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري قزوين گفت: فرونشس��ت 
زمی��ن تهديد جدي ب��راي ۳ اثر تاريخي 

شاخص اين استان به شمار مي رود. 
مس��جد  افزود:  محمدعل��ي حضرتي 
جامع عتیق، مس��جد مدرس��ه سردار و 

صحن امامزاده حس��ین ابن  علي ابن  موسي الرضا)ع( ۳ اثر تاريخي هستند كه 
به دلیل فرونشس��ت زمین در معرض تهديد جدي قرار دارند. او اظهار كرد: 
البته س��اير آثار تاريخي قزوين نیز از آس��یب هاي ناشي از فرونشست زمین 
مصون نیس��تند اما ۳ آثار يادشده بیشتر در معرض تهديد و آسیب هستند. 
مديركل میراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري قزوين گفت: براساس 
نتايج به دس��ت آمده از ش��اهدگذاري ها، ترك ها و لغزش هاي ايجاد شده در 
بخش هاي مختلف آثار تاريخي يادش��ده براثر فرونشست زمین نگران كننده 
بوده است. حضرتي اظهار كرد: با توجه به اينكه شاهد حجم بااليي از رفت و 
آمد مردم به امامزاده حسین)ع( و مسجد جامع عتیق هستیم، نگراني ها بابت 
بروز خس��ارات احتمالي جاني و مالي بیش��تر مي شود. وي در مورد اقدام ها و 
برنامه هاي پیش بیني ش��ده براي پیشگیري از آسیب هاي احتمالي همچنین 
حفاظت از بناهاي يادشده در مقابل فرونشست زمین گفت: در رابطه با آستان 
امامزاده حس��ین)ع( يك طرح مطالعاتي تهیه ش��ده ك��ه نیازمند تخصیص 
اعتبار و عملیاتي كردن است و در رابطه با 2 اثر ديگر نیز اقدامات ترمیمي و 
استحكام بخشي پیش بیني شده است. مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري قزوين اظهار كرد: براي كاهش تهديدات فرونشست خاك براي 
آثار تاريخي و ديگر زيرس��اخت ها بايد در س��طح ملي و استاني تصمیمات و 
راهكارهاي مناسب انديش��یده شود. فرونشست زمین از مخاطراتي است كه 
براثر عوامل طبیعي و انساني مانند تغییرات اقلیمي، بهره برداري هاي بي رويه 
از خاك و استفاده غیرمجاز از آب هاي زيرزمیني و استخراج بي رويه از منابع 

معدني پديده مي آيد و به ناپايداري خاك منجر مي شود.  

تاريخنگاري

قدم اول راه اندازي مترو در تهران
شانزدهم ارديبهشت 1۳54، مجلس شوراي ملي اليحه تاسیس شركت راه آهن 
ش��هري تهران و حومه را تصويب كرد. به اين ترتیب در اين روز پايه افتتاح مترو 
تهران گذاشته شد. البته راه اندازي مترو در تهران به عمر حكومت قبل قد نداد و 

به سال ها بعد موكول شد. 
طبق قانون تاس��یس شركت راه آهن ش��هري تهران و حومه مصوب 1۳54، به 
ش��هرداري پايتخت اجازه داده مي ش��ود براي احداث راه آهن شهري و تاسیسات 
مربوط و بهره برداري از آن ش��ركتي به نام ش��ركت  راه آهن شهري تهران و حومه 
تاسیس كند. سرمايه شركت از طرف دولت تامین و در اختیار شهرداري گذاشته 
مي ش��ود.  شركت داراي ش��خصیت حقوقي و استقالل مالي اس��ت و طبق اصول 
بازرگاني و مقررات اين قانون و اساس��نامه مربوط اداره مي شود. اساسنامه شركت 
 ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف شهرداري پايتخت پیشنهاد و پس 
از موافقت وزارت كش��ور و س��ازمان امور اداري و استخدامي كشور  و تايید هیات 

وزيران براي تصويب كمیسیون هاي مربوط مجلسین تقديم خواهد شد. 
البته س��ابقه بحث درباره احداث قطار ش��هري در تهران ب��ه زمان ناصرالدين 
شاه قاجار بازمي گردد. تاس��یس ترامواي شهري از جمله نكات پیش بیني شده در 
امتیازنامه ي��ي بود كه بارون ژولیوس دو رويتر در عهد ناصرالدين ش��اه روي كاغذ 
آورد. نخس��تین طرح ش��بیه به مترو امروزي كه براي تهران طراحي و اجرا ش��د، 
طرح واگن اس��بي بود كه از دروازه شهرري تا باغشاه )میدان ُحر امروزي( كشیده 

شده و تا سال 1۳10 نیز داير بود. 
بعد از تصويب قانون راه اندازي قطار شهري در سال 54، شركت هاي فرانسوي 
از س��ال 1۳56 عملیات اجراي��ي احداث خط 1 مترو را در اراضي ش��مال تهران 

)بزرگراه ش��هید حقاني كنوني( آغاز كردند. عملیات اجرايي مترو تا آذر سال 59 
اجراي 2۳00 متر تونل و بخشي از سازه ۳ ايستگاه حدفاصل بزرگراه شهید حقاني 
و خیابان ش��هید بهش��تي ادامه يافت ولي در اين زمان و در پي جريان هاي جنگ 
ايران و عراق، نمايندگان شركت هاي خارجي ايران را ترك كردند. اما از سال 64 
مديران دولتي دوباره به فكر راه اندازي مترو افتادند و با آغاز دوباره عملیات ساخت 

مترو، سال 1۳۷۷ نخستین خط مترو درون شهري تهران افتتاح شد. 
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