
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

  تكاپو براي 
حل مشكل آب و برق 

خوزستان

 وزارت اطالعات بايد
 100 درصد انقالبي بماند 

و انقالبي عمل كند

 سفر وزير نيرو 
به خوزستان و ديدار با مقامات

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار وزير و 
مسووالن و جمعي از كاركنان وزارت اطالعات: 

دالر
--

یورو
--

تمام سکه
1797000 تومان

شاخص بورس
95523            

خبر

    سفير گرجستان در تهران: 

همواره از ايران دفاع مي كنيم
سفير گرجس��تان در تهران گفت كه كشورش مقابل فشارها براي اعمال تحريم 
علي��ه ايران مقابله و با پافش��اري ب��ر مواضع خود، هم��واره در مجامع بين المللي از 

جمهوري اسالمي ايران دفاع مي كند. 
به گزارش ايرنا، اس��تانداري اصفهان به نقل از »ايوس��ب چاخواشويلي« از اينكه 
جمهوري اسالمي ايران تماميت ارضي كشور گرجستان را به رسميت شناخته است، 
قدرداني كرد و افزود: ميدان سياس��ي چهارجانبه يي را با جمهوري اس��المي ايران، 

تركيه و جمهوري آذربايجان آغاز كرده ايم. 
مي گف��ت  س��خن  اصفه��ان  اس��تاندار  ب��ا  دي��دار  در  ك��ه   وي 
با اش��اره به اينكه براس��اس قرارداد س��ه جانبه بي��ن ايران، جمه��وري آذربايجان و 
گرجس��تان، ميدان اقتصادي جديدي ايجاد مي شود خواستار حضور سرمايه گذاران 

ايراني در تفليس و ديگر شهرهاي گرجستان شد. 
سفير گرجستان در تهران به افزايش تبادل گردشگران بين دو كشور اشاره كرد 
و افزود: در اين پيوند، پروازهاي مستقيم بين شهرهاي بزرگ ايران با تفليس افزايش 
خواهد يافت. وي همچنين از تاس��يس يك بانك ايراني در گرجس��تان در آينده يي 
نزديك خبر داد. چاخواشويلي بر توسعه همكاري اتاق هاي بازرگاني ايران و گرجستان 
تاكيد كرد و افزود: توان و ظرفيت اصفهان به ويژه در بخش صنعت بسيار باالست و 

مي تواند سرمايه گذاري هاي بااليي در اين بخش در گرجستان انجام شود. 
وي با بيان اينكه دو كشور بايد بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري تشويق و 
راهنمايي كنند، ادامه داد: در اين راس��تا بايد بستر الزم براي حضور سرمايه گذاران 
توس��ط حكومت، دولت و اس��تانداري ها فراهم شود. سفير گرجس��تان در تهران با 
اشاره به اينكه كشورش در حال پيوستن به اتحاديه اروپاست، تصريح كرد: پيوستن 
گرجستان به اتحاديه اروپا مي تواند در توسعه روابط جمهوري اسالمي ايران با اتحاديه 
اروپا موثر باشد. وي به تجارت آزاد گرجستان با اتحاديه اروپا اشاره كرد و افزود: اين 
موضوع مي تواند موجب حذف تعرفه براي صادرات محصوالت ايران باش��د و تجار و 

فعاالن اقتصادي ايران بايد از اين موقعيت استفاده كنند. 
استاندار اصفهان نيز در اين ديدار با تاكيد بر همكاري هاي اقتصادي دوجانبه اين 
استان و گرجستان گفت: توسعه روابط اقتصادي بين اصفهان و گرجستان مي تواند 
روابط دو كشور را مستحكم تر كند. محسن مهرعليزاده با بيان اينكه سيستم جذب 
س��رمايه گذار در گرجستان فعال است، افزود: س��رعت ثبت شركت ها و تقاضا براي 
س��رمايه گذاري ها، خوب و زمينه براي توسعه سرمايه گذاري ها در گرجستان فراهم 
اس��ت. وي با اش��اره به اينكه اصفهان آماده ورود به كريدور همكاري هاي اقتصادي 
موردنظر وزارت خارجه ايران اس��ت، بيان كرد: مي توانيم به ش��كل سيس��تماتيك 
فعاليت هاي سرمايه گذاري بزرگ را آغاز كنيم و معتقدم اصفهان مناسب ترين محل 
براي س��رمايه گذاري هاي بزرگ است. استاندار اصفهان با تاكيد بر اينكه اين استان 
مي تواند به صورت مطلوب و گس��ترده مراودات كاملي را با گرجس��تان داشته باشد، 
افزود: بايد سرمايه گذاران ايراني و گرجستاني مراودات مستقيم داشته باشند و اتاق 

بازرگاني بهترين مسير براي تحقق اين هدف است. 
مهرعليزاده با بيان اينكه منطقه آزاد گرجستان مي تواند نقش مهمي در دستيابي 
به اين اهداف ايفا كند، ادامه داد: تجار و سرمايه گذاران با بررسي بازارها مي توانند با 

سرمايه گذاري در گرجستان به بازارهاي اروپا راه يابند. 
وي خاطرنش��ان كرد: اصفهان نه تنها مي تواند در گرجستان صنايع بسته بندي 
داشته باشد بلكه مي تواند با تاسيس كارخانه هاي توليدي در اين كشور، محصوالت 
خود را به اروپا صادر كند. استاندار اصفهان همچنين گفت: اين استان شرايط خوبي 
براي تاسيس كارخانجات توليدات تجهيزات ساختماني، صنايع فلزي و لوازم خانگي 
در گرجستان دارد. گرجستان به عنوان يكي از كشورهاي قفقاز جنوبي با سه ميليون 
و 718 هزار نفر جمعيت با قرار گرفتن در ساحل درياي سياه از موقعيت جغرافيايي 
مناسب برخوردار است و يكي از مسيرهاي عمده ترانزيتي ميان آسيا و اروپا به شمار 
مي رود. اقتصاد باز اين كشور، رتبه باالي آن در اقتصاد جهان، روابط نزديك با اتحاديه 
اروپا و از طرفي روابط خوب با جمهوري اس��المي ايران باعث ش��ده است تا فعاالن 

اقتصادي، گرجستان را دروازه ورود ايران به اروپا بدانند. 
ايران همواره از اس��تقالل، حاكميت و تماميت ارضي گرجستان حمايت كرده و 
روابط سياسي دو كشور و سفرهاي مقامات عالي رتبه آنها نشان دهنده اراده دو كشور 

براي توسعه مناسبات است. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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ايران|
 با گذش��ت بي��ش از ي��ك هفته از 
آغاز نوس��انات ارزي در روزهاي پاياني 
فروردين م��اه؛ س��ايه دالر همچنان بر 
سر تصميم س��ازي هاي دولت سنگيني 
مي كن��د و ه��ر روز خب��ر تازه ي��ي از 
براي  پاستورنشينان  اجرايي  تالش هاي 
به س��امان رس��اندن اين ب��ازار ملتهب 
ب��ه گوش مي رس��د؛ اين ب��ار تغيير پايه 
پولي كش��ور در تكاليف ارزي از»دالر« 
ب��ه »ي��ورو« روي ميز اعض��اي كابينه 
دوازده��م ق��رار داش��ت و دولتم��ردان 
ب��ا اكثريت آرا، راي ب��ه تغيير اين پايه 
پول��ي ارزي دادند تا يك گام بلند ديگر 
براي پايان بخش��يدن به حكمراني دالر 
در ابع��اد و زواي��اي گوناگ��ون اقتصاد 

كشورمان برداشته شود. 
تصاوي��ر خن��دان رييس جمهوري و 
مع��اون اولش هم كه از نشس��ت هيات 
وزيران منتش��ر شد، نش��ان مي داد كه 
دولتي ه��ا از نح��وه تصميم س��ازي هاي 
اخير ارزي رضايت دارند و بعد از دوران 
ناخوش��ايند افزاي��ش ن��رخ دالر، ثبات 
نسبي بازار ارز لبخند رضايت را بر لبان 

دولتمردان نيز نشانده است. 
رضايت��ي كه در بط��ن صحبت هاي 
واعظي با خبرنگاران نيز مش��خص بود؛ 
ريي��س دفتر رييس جمهوري هم بعد از 
پايان نشس��ت هيات وزي��ران در حياط 
دولت به ميان خبرنگاران آمد تا آخرين 
برنامه هاي دولت براي تقويت پول ملي 
و جلوگيري از نوسانات ارزي را تشريح 
كند. واعظي با اشاره به اين واقعيت كه 
بايد مطالبات و نيازهاي اعتباري و مالي 
مردم به صورت دقيقي بررس��ي شوند و 
با اطالع رس��اني مناسب شرايطي ايجاد 

ش��ود كه ش��هروندان عادي ب��ه دليل 
نگراني از افت ارزش پول خود به دنبال 

دالر نباشند. 
مباح��ث  ارز؛  موض��وع  كن��ار  در 
دامن��ه داري ك��ه اي��ن روزه��ا درب��اره 
در  تلگ��رام  احتمال��ي  فيلترين��گ 
رسانه هاي اصولگرا و صداوسيما بازنشر 
مي ش��وند به جلس��ه اعض��اي كابينه با 
خبرن��گاران نيز راه پيدا كرد و مس��ائل 
متع��ددي درباره آن مطرح ش��د. خبر 
اي��ن حوزه ه��م مربوط به ك��وچ بزرگ 
دولتمردان از تلگرام به پيام رس��ان هاي 
داخلي بود؛ واعظي كه بعد از تش��كيل 
دول��ت دوازده��م همواره در جلس��ات 
چهارشنبه ها موضوع شفاف دولت را در 
موضوعات روز جامعه تش��ريح مي كند، 
روز گذش��ته نيز از ك��وچ دولتمردان از 
تلگرام به پيام رسان هاي داخلي خبر داد 
و اع��الم كرد كه دول��ت از ظرفيت هاي 
داخل��ي ارتباط��ي حماي��ت جامعي را 
در دس��تور كار قرار داده اس��ت، اما در 
ش��رايطي ك��ه نمايندگان رس��انه هاي 
اصولگ��را ت��الش مي كردن��د ت��ا از دل 
صحبت هاي دولتي ها تيتر هاي مناسبي 
ب��راي انتق��اد از تلگ��رام و حماي��ت از 
فيلترينگ دست و پا كنند؛ دولتمردان 
از احت��رام به حق انتخ��اب مردم براي 
بهره من��دي از پيام رس��ان داخل��ي ي��ا 
خارجي س��خن گفتند تا اي��ن واقعيت 
كه دولت زير فش��ارهاي شديدي براي 
قرار  فيلترين��گ ش��بكه هاي اجتماعي 
دارد؛ رنگ و بوي واقعيت به خود بگيرد. 
واعظي هم در پاسخ به سوالي مبني 
ب��ر اينكه يك��ي از نماين��دگان مجلس 
مدعي شده كه رييس جمهور محكم در 
برابر فيلتر كردن ش��بكه هاي اجتماعي 

خارجي ايس��تاده اس��ت، آي��ا اين ادعا 
صح��ت دارد؟ تصري��ح ك��رد: اين گونه 
اظهارات غيرمس��ووالنه اس��ت و پايه و 

اساسي ندارد. 
احتم��ال  و  آب  كمب��ود  موض��وع 
خاموشي هاي تابستان نيز موضوعي بود 
ك��ه در جريان گفت وگوي خبرنگاران با 
وزير نيرو طرح ش��د و اردكانيان ابعاد و 

زواياي گوناگون آن را تشريح كرد. 

هيچ كمبود ارزي نداريم
قبل��ي  چهارش��نبه هاي  مطاب��ق 
نخس��تين چهره دولتي كه از ساختمان 
شيشه يي پاستور وارد حياط دولت شد، 
رييس دفتر رييس جمهور بود تا درباره 
مهم تري��ن تصميم��ات دول��ت صحبت 
كند؛ واعظي در پاس��خ به سوالي درباره 
چارچوب فروش ارز مسافرتي گفت: ارز 
موجود در كش��ور متعل��ق به همه ملت 
ايران اس��ت و بايد به شكل بهينه از آن 
اس��تفاده ش��ود. دولت متعهد است به 
همه كساني كه براي درمان يا كارهاي 
ضروري نياز به سفر دارند، پس از تاييد 

شوراي پزشكي، ارز پرداخت كند. 
رييس دفتر رييس جمهوري با اشاره 
به اينكه دولت در رابطه با مسائل ديگر 
هم همين  طور عمل و س��عي كرده نياز 
ارزي همه بخش ها تامين ش��ود، اظهار 
داش��ت: كارگروه ساماندهي امور ارز در 
جلس��ات مكرر خ��ود موارد را بررس��ي 
مي كن��د و ليس��ت هم بس��ته نش��ده 
اس��ت. تاكنون ۳۴ مورد فهرست شده 
و در آين��ده هم اگر به م��وارد جديدي 
برخ��ورد كنيم كه مردم ب��ه ارز دولتي 
نياز داش��ته باش��ند، حتما ب��ه آنها ارز 
داده خواهد ش��د. بناي ما بر اين اس��ت 

كه همه نيازمندي هاي معقول و قانوني 
مردم برآورده شود تا نياز نباشد كسي از 
خيابان ارز بخرد؛ تكليف شان هم معلوم 
باشد، هم كسي كه س��رمايه گذار است 
و هم كس��ي ك��ه كاال وارد مي كند. ما 
در برخي اق��الم ارز مبادله يي به قيمت 
ه��ر دالر ۳ه��زار و700 ت��ا 800تومان 
تخصيص مي داديم و بقيه ارز مورد نياز 
را همه مي رفتن��د در خيابان و جاهاي 
مختلف تهيه مي كردند اما با سياس��ت 
جدي��د، بس��ياري از اجناس ني��ز ارزان 
مي شود. كسي كه تا ديروز ارز ۴هزار و 
600 ت��ا 700تومان مي خريده، حاال ارز 
با قيمت ۴هزار و ۲00 تومان مي گيرد. 
خيالش هم راحت اس��ت ك��ه ارز مورد 
ني��ازش را از طري��ق بان��ك خريداري 
مي كن��د، تصميمي ك��ه از طرف دولت 

گرفته شد يك تصميم جدي است. 
واعظي در پاسخ به اين سوال كه در 
بازار، خريد و فروش ارز متوقف ش��ده، 
آيا واردات ب��ا ارز ۴هزار و ۲00 توماني 
عملياتي شده اس��ت؟ گفت: اگر كسي 
اين گونه ادع��ا كرد، مردم عزيزمان او را 
به تعزيرات معرفي كنند و حتما با اينها 

برخورد خواهد شد. 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت  االن 
تجارت ثبت س��فارش انجام مي دهد و 
بانك مرك��زي و بانك هاي مختلف هم 
ارز م��ورد نياز را پرداخ��ت مي كنند. ما 
هيچ  كمبود ارزي نداريم و به سياس��ت 
ساماندهي امور ارز ادامه مي دهيم. البته 
ممكن اس��ت برخي شعبات هنوز خوب 
توجيه نش��ده باش��ند وگرنه سياس��ت 
اتخ��اذ و دس��تورالعمل اجرايي آن هم 

ابالغ شده است. 
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مع��اون اول رييس جمهوري با ابالغ 
بخشنامه يي دس��تگاه هاي دولتي، قواي 
سه گانه و نهادهاي عمومي غيردولتي را 
موظف كرد ظرف يك هفته از اين تاريخ، 
هرگونه فعاليت و ارائه خدمات خود را از 
طريق پيام رس��ان هاي اجتماعي داخلي 
انج��ام دهند و بس��ترهاي الزم در اين 

زمينه را فراهم كنند. 
اين بخش��نامه تاكيد دارد كه چنين 
اقدامي براي حمايت از پيام رس��ان هاي 
اجتماع��ي داخلي و ايجاد مزيت رقابتي 

صادر شده است. 

 در اين بخش��نامه آمده است: براي 
حماي��ت از پيام رس��ان هاي اجتماع��ي 
داخل��ي و ايج��اد مزيت رقابت��ي، كليه 
دس��تگاه ها موظفن��د ظرف ي��ك هفته 
از تاري��خ اب��الغ اين بخش��نامه هرگونه 
فعاليت و ارائه خدمات خود را از طريق 
پيام رس��ان هاي اجتماعي داخلي انجام 
دهن��د و بس��ترهاي الزم در اين زمينه 

را فراهم كنند.
اين بخش��نامه كه به امضاي اسحاق 
جهانگيري مع��اون اول رييس جمهوري 
رسيده، به كليه نهادهاي قواي مجريه، 

مقننه و قضاييه، وزارتخانه ها، سازمان ها، 
موسسات دولتي، ش��ركت هاي دولتي، 
عموم��ي  نهاده��اي  اس��تانداري ها، 

غيردولت��ي و كلي��ه دس��تگاه هايي كه 
ش��مول قانون بر آنها مس��تلزم ذكر يا 

تصريح نام است، ابالغ شده است. 

خبر سخن نخست

  تك نرخي ارز آرزويي دور و دراز

بح��ران ارزي در ماه هاي پاياني س��ال و ب��ه دنبال آن جهش غي��ر قابل باور 
قيمت دالر و س��اير ارز ها در روزهاي مياني فروردين س��ال جاري، كارشناس��ان 
و صاحب نظران اقتصادي را بر آن واداش��ت كه در قالب يادداشت هاي تخصصي، 
مصاحبه و اظهارنظرهاي مختلف و همچنين ارائه راهكارهاي مبتني بر تئوري هاي 
اقتصادي براي مواجهه با اين بحران واكنش نشان دهند. به نظر مي رسد هرآنچه 

 بايد در اين رابطه گفته شود، به انحاي مختلف بيان شده است. 
آنچه بيش��تر صاحب اين قلم را واداشت كه چند سطر حاضر را در اين رابطه 
بنگارد، گاليه كارشناس��ان از همكاران اقتصاددان خود در مجموعه دولت است. 
به نظر مي رسد به تناسب شتاب صعود قيمت دالر و ساير ارزهاي معتبر، راهكار 
پيش��نهادي مجموعه دولت ب��راي مقابله با آن به همان ميزان ش��تاب زده بوده 
اس��ت. اعالم يك باره و دس��توري تك نرخي كردن ارز در س��اعات پاياني ش��ب 
توس��ط معاون اول محترم رياس��ت جمهوري با نرخ ۴۲00 تومان بدون توجه به 
تقاضاي هاي واقعي و راهكاري براي تامين آن كامال روش��ن بود كه ش��تاب زده و 
متكي بر فش��ارهاي سياس��ي بوده تا مبتني بر واقعيت هاي اقتصادي، سوال اكثر 
صاحب نظران و كارشناس��ان اقتصادي آن است كه آيا در اتخاذ تصميم سياست 
ارزي، اقتصاددانان صاحب نامي كه در دولت حضور دارند دخيل بوده اند، چنانچه 
پاسخ مثبت باشد اين نقد بر آنها وارد است كه حرفه اقتصادي خود را تحت تاثير 

فضاي سياسي به فراموشي سپرده اند. 
آنچنانك��ه تصميم بس��يار مه��م و سرنوشت س��از ارزي هيچ گونه تناس��بي با 
تئوري هاي اقتصادي ندارد. چنانچه پاس��خ به سوال فوق منفي باشد يعني اينكه 
در تصميم گيري هاي دولت دخالت نداش��ته اند، بنابراين ضرورت حضورش��ان در 
دولت جاي سوال دارد. اتخاذ تصميم ارزي بدون توجه به نيازهاي تقاضاي واقعي 
بازار مانند تقاضاي ارز مس��افرتي، تجارت چمداني، تقاضاي دانشجويان مشغول 
به تحصيل در خارج از كشور و... اين آسيب را به همراه دارد كه بازار غير رسمي 
خيلي س��ريع ش��كل گرفته و نقل و انتقال ارز را با قيمت به مراتب باالتر از نرخ 

اعالمي انجام دهد. 
باي��د توجه داش��ت با توج��ه با تقاضاي مطرح ش��ده هرچند فض��اي امنيتي 
و پليس��ي را در ميدان فردوس��ي جهت جلوگي��ري از به وجود آم��دن بازار ارز 
غيررس��مي زياد تر كنيم، الجرم داد و س��تد ارز به صورت غيررسمي و زيرزميني 
صورت خواهد گرفت و تنها معبري براي س��وداگراني ايجاد ش��ده كه در كمين 

نشسته اند تا از فرصت هاي اين چنيني نهايت استفاده را ببرند. 
در دول��ت ده��م وقتي كه دالر از مرز ۳800 تومان عبور كرد، مس��وول وقت 
بانك مركزي سياس��ت تك نرخي را مطرح نم��ود و با اعالم نرخ 1۲۲6تومان به 
صورت دس��توري همه را ملزم به پيروي از نرخ اعالمي كرد، به ياد داريم ديري 
نپاييد كه به دليل تامين تقاضا هاي مطرح ش��ده دالرفروش��ان ميدان فردوسي و 
صرافي هاي مجاز و غيرمجاز كلوني غيررسمي خود را تشكيل داده و همچنان به 

خريد و فروش ارز مبادرت كردند. 
با نگاهي به تاريخ بحران هاي اقتصادي طي چهل س��ال گذش��ته به درس��تي 
درمي يابي��م، دولت هاي مختل��ف براي حل بحران هاي فوق تنها به مس��كن هاي 
كوتاه مدت بس��نده كرده و هيچ گاه اراده راس��خي براي حل ريش��ه يي مشكالت 

اقتصاد كشور وجود نداشته است. 
سياس��ت تك نرخي ارز از آرزوهاي ديرين اقتصادداناني اس��ت كه معتقد به 
آزاد س��ازي اقتصاد هس��تند، اين مهم زماني به سرانجام مي رسد كه دولت جهت 
تعيين قيمت ارز به صورت دس��توري عمل نكند و اجازه دهد كه قيمت ارزهاي 

مختلف را مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين كند.
البته اي��ن آرزوي ديرين به دلي��ل پيچيدگي هاي اقتصاد اي��ران كه منتج از 
بحران در بخش هاي مختلف اقتصاد است و همچنين شرايط سياسي و مشكالتي 
كه كش��ورهاي غربي و امريكا با اعمال تحريمي هاي گوناگون به كش��ور تحميل 
مي كنند به س��ختي قابل اجراس��ت. ولي نبايد فراموش كرد كه تجربه چهار دهه 
اخير اين مهم را به ما متذكر مي ش��ود كه براي به س��امان كردن اقتصاد بايد از 
مش��كالت كوت��اه و ميان مدت آن هراس نداش��ت و هر چه زودتر دس��ت به كار 

اصالحات سخت اقتصادي شد. 
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توقف فعاليت كانال هاي اطالع رساني دولتي در تلگرام 

انتقال به پيام رسان هاي داخلي از دولت آغاز شد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

س
فار

س: 
عك

بح��ران ارزي در ماه هاي پاياني س��ال و به دنبال 
آن جهش غير قابل باور قيمت دالر و س��اير ارز ها در 
روزهاي مياني فروردين س��ال جاري، كارشناسان و 
صاحب نظران اقتصادي را بر آن واداشت كه در قالب 
يادداش��ت هاي تخصصي، مصاحبه و اظهارنظرهاي 
مختل��ف و همچنين ارائ��ه راهكاره��اي مبتني بر 
تئوري ه��اي اقتص��ادي براي مواجهه ب��ا اين بحران 
واكنش نش��ان دهند. به نظر مي رس��د هرآنچه  بايد 
در اي��ن رابطه گفته ش��ود، به انح��اي مختلف بيان 
شده است. آنچه بيش��تر صاحب اين قلم را واداشت 
كه چند س��طر حاضر را در اين رابطه بنگارد، گاليه 
كارشناسان از همكاران اقتصاددان خود در مجموعه 

دولت است ...

در روزگار جنگ تحميل��ي صدام عليه ايران 
وقتي در بعضي از جلسات گفته مي شد كه صدام 
ب��ه جزيره خ��ارك حمله خواهد ك��رد من جزو 
كارشناس��اني بودم كه با تحليل هايي كه در آن 
روزگار داشتم حمايت غرب از صدام براي حمله 
نظامي به جزيره خارك را بعيد مي دانستم. يادم 
مي آيد كه آن قدر به اين تحليل خوشبين بودم 
كه خواس��تم به ماموريت خارك بروم. تازه وارد 
خارك شده بودم كه اخبار پيروزي هاي پي درپي 
رزمندگان اس��الم در جبهه هاي جنگ تحميلي 
همه راخوشحال كرده بود و همه منتظر شنيدن 

خبر پيروزي هاي بعدي بودند ...

 تك نرخي ارز 
آرزويي دور و دراز

 واقعيت حمله موشكي غرب 
به سوريه چيست؟

سخن نخست

يادداشت

 همين صفحه  
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بانك و بيمه
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 يورو جايگزين دالر 
در تكاليف ارزي شد

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
پ��س از اع��الم ريي��س كل بان��ك مرك��زي در 
هفته ه��اي اخير مبني ب��ر برنامه ريزي بانك مركزي 
ب��راي انتخاب ي��ورو به ج��اي دالر در تكاليف ارزي 
و گزارش��گري مالي ك��ه از بهمن س��ال 95 نيز در 
مقاطع مختلف مورد توجه مس��ووالن اقتصادي قرار 
گرفت��ه بود و پي��ش از اين در دول��ت احمدي نژاد و 
بح��ران ارزي س��ال هاي ابتداي ده��ه 1۳90 نيز در 
دس��تور كار قرار گرفته بود، س��رانجام هيات دولت 
تصميم گرف��ت كه يورو جايگزي��ن دالر در تكاليف 
ارزي ش��ود.  ب��ه گزارش»تع��ادل« هي��ات وزيران 
در جلس��ه روز چهارش��نبه ۲9فروردي��ن 97 خ��ود 
به رياس��ت حجت االسالم والمس��لمين دكتر حس��ن 
روحاني رييس جمهور، كليه وزارتخانه ها، س��ازمان ها 
و ش��ركت هاي دولتي را موظف ك��رد، ارز يورو را به 
عنوان ارز مبناي گزارشگري و انتشار آمار، اطالعات 
و داده ه��اي مالي خود مورد اس��تفاده ق��رار دهند.  
براساس اين تصميم، هيات وزيران كليه وزارتخانه ها، 

سازمان ها و شركت هاي دولتي را موظف كرد...

 داريوش صارمي   

خجسته ميالد حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم را تبريك مي گوييم

 داريوش صارمي   
تحليلگر اقتصادي

 محمود خاقاني   
كارشناس بين المللي انرژي

دولت به همه دستگاه هاي دولتي و عمومي ابالغ كرد

مهلت يك هفته اي براي كوچ به پيام رسان هاي داخلي
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 ظريف ب�ه نيويورك م�ي رود؛ تع�ادل  محمدجواد 
ظريف وزيللر امور خارجه جمهوري اسللامي ايران امروز 
پنج شنبه براي شللركت در اجاس عالي رتبه صلح پايدار 
كه در مجمع عمومي سازمان ملل متحد برگزار مي شود به 
نيويورك مي رود. سخنراني در اجاس صلح پايدار، ديدار 
و گفت وگو با مقامات خارجي و نيز سللخنراني در شوراي 
روابط خارجي امريكا ازجمله برنامه هاي وزير امور خارجه 

در اين سفر است. 
 حمل�ه به خودرو نماينده س�بزوار مقابل مجلس؛ 
ايسنا  يك جوان معترض ظهر ديروز با ميلگرد به خودرو 
نماينده سللبزوار مقابل مجلس حمله كرد و شيشلله هاي 
خللودرو وي را شكسللت. رمضانعلي سللبحاني فر نماينده 
سبزوار در اين باره گفت: پس از پايان جلسه علني مجلس 
جوان معترضللي به خودرو من كه مقابللل مجلس پارك 
بود حمله كرد و به آن آسلليب رساند كه بر اثر اين حمله 
شيشه هاي جلوي خودرو شكست. او با بيان اينكه در زمان 
وقوع اين اتفاق در داخل نبوده، گفت: من به همراه ارباب 
رجوع كنار ايسللتاده بودم و راننده هم داخل ماشين نبود. 
سللبحاني فر با بيان اينكه اين فرد مهاجم در حالت عادي 
نبللوده، گفت كه وي پس از اين اقدام به سللمت محوطه 
اطراف مجلس رفته و توسللط نيروي انتظامي بازداشت و 

تحويل كانتري بهارستان شده است. 
 مخالفت مجلس ب�ا فوريت اصالح »قانون احزاب 
و گروه هاي سياس�ي«؛ مهر  نمايندگان مجلس شوراي 
اسللامي با اصاح يك فوريتي طرحي مخالفت كردند كه 
در صللورت تصويللب آن، »جمعيت ها، انجمن هاي صنفي 
و انجمن هاي اسللامي« در شللمار احزاب سياسللي قرار 
مي گيرنللد. نمايندگان با ۸۴ راي موافق، ۶۶راي مخالف و 
۶ راي ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماينده حاضر در جلسلله با 
رسلليدگي يك فوريتي به اين طللرح مخالفت كردند. اين 
طرح سلله تبصره به ماده يللك قانون نحوه فعاليت احزاب 
و گروه هاي سياسللي و همچنين يك اصللاح عبارتي به 
ماده ۱۰ اين قانون اضافه مي كند كه با مخالفت مجلس با 
رسيدگي فوريتي به اين طرح، به صورت عادي رسيدگي 

خواهد شد. 
 مجلس از پاسخ هاي حجتي قانع شد؛ ايرنا  محمود 
حجتي براي پاسخ به سوال مهرداد الهوتي نماينده مردم 
لنگرود در جلسلله علني ديروز -چهارشللنبه- در مجلس 
شوراي اسللامي حضور يافت. علل كاهش تعرفه واردات 
محصوالت كشللاورزي، صدور مجللوز واردات محصوالت 
كشاورزي و اعام خودكفايي گندم سوال نماينده لنگرود 
از وزير جهاد كشاورزي بود كه پس از پاسخ هاي وزير اين 
نماينده سللوال كننده اعام كرد كه از پاسللخ هاي حجتي 
قانع نشده است و اين سوال را به راي نمايندگان گذاشت. 
نماينللدگان مجلس نيز با ۹۷ راي موافق، ۷2 راي مخالف 
و چهللار راي ممتنللع از مجمللوع ۱۹۶ حاضر در جلسلله 

توضيحات وزير جهاد كشاورزي را قانع كننده دانستند. 
 مجل�س با كلي�ات اليح�ه اح�داث نيروگاه ها بر 
رودخانه ارس موافق�ت كرد؛ ايرنا  نمايندگان در ادامه 
جلسه علني روز چهارشنبه مجلس به بررسي كليات اليحه 
موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسامي ايران و 
دولت جمهوري ارمنسللتان در مورد احداث و بهره برداري 
از نيروگاه هاي جرياني روي رودخانه ارس پرداختند و آن 
را بللا ۱۶2 راي موافق، پنج راي مخالف و پنج راي ممتنع 
از مجموع ۱۹۴ نماينده حاضر تصويب كردند. شللماري از 
نمايندگان مجلس شللوراي اسامي روز سه شنبه تقاضاي 
بررسللي با اولويللت اين اليحه را كردند كلله اين تقاضا به 
تصويب رسيد و ديروز در دستور كار مجلس قرار گرفت. 

 هي�چ وقف�ه اي در جري�ان ص�ادرات و واردات 
كش�ور نبايد ايجاد شود؛ باش�گاه خبرنگاران   معاون 
رييس جمهللور بللا بيان اينكلله هيچ وقفه يللي در جريان 
صادرات و واردات كشللور نبايد ايجاد شللود، گفت: دولت 
به دنبال ايجللاد فضاي امن و آرام بللراي صادر كنندگان و 
وارد كنندگان است.  اسللحاق جهانگيري ديروز در جلسه 
سللتاد اقتصادي ساماندهي امور ارزي كشور بر نگاه جامع 
و بررسللي هملله زوايا براي رفع مشللكات و جلو گيري از 
سللردرگمي صادر كنندگان و وارد كنندگان تاكيد كرد و از 
بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي خواست تا ضمن پاسخگويي به ابهامات 
موجود در عرصه تجارت كشللور دستورالعمل هاي الزم در 
ايللن خصوص را براي اباغ هر چه سللريع تر تدوين كنند.  
وي افزود: ايجاد بسللتر مناسللب براي افزايش صادرات به 
بازار هاي هدف و نيز حمايت از صادر كنندگان كشور بايد 
با نهايت سللرعت و دقت انجام شود تا بتوان از منابع ارزي 
حاصل از صادرات به بهترين نحو در مديريت منابع ارزي 

كشور استفاده كرد. 
 واكنش آشنا به پيش�نهاد تشكيل كشور قم؛ تعادل  
مشللاور رييس جمهوري بعد از انتشار خبر سايت قم نيوز 
درخصوص پيشنهاد تشكيل كشللوري به نام قم نسبت 
به ايللن خبر واكنش نشللان داد. حجت االسللام احمد 
زادهوش مديللر جامعه المرتضي، در يادداشللتي كه در 
كانال تلگرامي نامه هاي حوزوي منتشللر شللده اسللت، 
پيشنهاد تشكيل كشوري به نام قم و تبديل حوزه علميه 
قم به كشللوري مسللتقل مانند واتيكان را داده تا حوزه 
علميه قم به نظام رهبري ديني شلليعيان جهان تبديل 
شللود.  در واكنش به اين پيشللنهاد حسللام الدين آشنا 
مشاور رييس جمهوري نوشت: »متاسفانه تاكنون افتخار 
آشنايي با ايشان را نداشته ام اما به ايشان توصيه مي كنم 
كمللي مطالعه بفرمايند تا دريابند چهل سللال پيش چه 

كسي و چرا اين پيشنهاد را مطرح كرد.«
 واعظي به پيام رسان هاي گپ و ويسپي پيوست؛ 
ايسنا  رييس دفتر رييس جمهوري اعام كرد كه از اين 
پس در پيام رسللان تلگرام حضور نخواهد داشللت و از 
پيام رسللان هاي داخلي گپ و ويسللپي استفاده خواهد 
كللرد. محمللود واعظي رييللس دفتللر رييس جمهوري 
بللا انتشللار پيامي در صفحه شللخصي خود در شللبكه 
اجتماعي اينستاگرام، نوشت: »با توجه به تصميم هيات 
محتللرم دولت و لزوم رفللع انحصار از پيام رسللان هاي 
خارجللي، اينجانب از ايللن پس در پيام رسللان تلگرام 
حضور نخواهم داشت و از پيام رسان هاي گپ و ويسپي 

استفاده خواهم كرد.« 
 امنيت و ثبات عراق براي كل منطقه اهميت دارد؛ 
ايلنا  وزير دفللاع ايران در اداملله برنامه هايش در عراق، با 
رييس سللتاد ارتش عراق و هيات نظامي اين كشور ديدار 
و پيرامون مسللائل منطقه مذاكره و گفت وگو كرد.  امير 
سللرتيپ امير حاتمي در اين ديدار بللا بيان اينكه عراق 
در سللايه وحدت ملي، تدبير مراجع، تاش مسووالن و 
رشللادت رزمندگان و جوانان عراقي به اين دسللتاوردها 
رسيده است، اظهار داشت: نگاه جمهوري اسامي ايران 
به عللراق، نگاهي فراگير برمبناي عراق واحد و يكپارچه 
اسللت و معتقديم امنيت و ثبات عراق براي كل منطقه 
اهميت دارد.  سرلشگر الغانمي رييس ستاد ارتش عراق 
نيز در اين ديدار با اشاره به همكاري    هاي رو به گسترش 
دو كشور در زمينه مبارزه با تروريسم با هدف پاكسازي 
كامللل اراضي عراق از لوث تروريسللت   ها، از نقش بارز و 
برادرانه جمهوري اسامي ايران در پيروزي  هاي عراق بر 

داعش تقدير كرد. 

روي موج خبر

گروه ايران  
»راه حل اساسللي بللراي منطقه و جهللان تنها مذاكره 
سياسللي اسللت.« اين عباراتي اسللت كه رييس جمهوري 
صحبت هاي خود در مراسللم گراميداشللت روز ارتش را با 
آن به پايان مي رسللاند. اظهاراتي كه نشللان دهنده يكي از 
كليدي تريللن راهبردهللاي اجرايي دولللت دوازدهم براي 

مواجهه با مشكات منطقه يي و بين المللي است. 
در شرايط حسللاس منطقه و فضاي بين المللي ديروز 
رژه مشترك يگان هاي نمونه ارتش به مناسبت فرا رسيدن 
2۹فرورديللن روز ارتش با حضور روحاني رييس جمهوري 
در جوار حرم مطهر حضرت امام خميني)ره( برگزار شللد؛ 
مراسمي كه رييس جمهوري در جريان راهبرد ايران را در 
مقابللله با ماجراجويي هاي برخي كشللورهاي منطقه يي و 

تاش  قدرت هاي جهاني براي نفوذ در منطقه تشريح كرد.  
رييس جمهوري اعام كرد: ايران به اقتدار و قدرت نظامي 
خود توأم با تنش زدايي ادامه مي دهد و نيروهاي مسلح در 
هر شرايطي آماده اند تا از استقال، عزت و حيثيت كشور 
دفللاع كنند.  روحاني در اين مراسللم با تبريك حلول ماه 
شعبان و سالروز مياد امام حسين)ع( اظهار كرد: ارتش و 
سپاه همواره دوشادوش يكديگر در ميدان ايستادگي، رزم، 
جنللگ و خدمت براي مللردم در زمان صلح عمل كرده اند 
و ايثللار و فداكاري آنها در كنللار يكديگر براي اعتاي اين 
سرزمين بوده است.  رييس شوراي عالي امنيت ملي، ارتش 
را بازوي توانمند كشور در برابر توطئه ها دانست و گفت: اين 
نيرو همواره آمادگي خود را در مقاطع حساس نشان داده 
است.  روحاني ادامه داد: وظيفه ارتش طبق قانون اساسي 

حفظ نظام، اسللتقال و حراسللت از كشور است و همواره 
ارتللش اين 3 هللدف مهم را از ياد نمي برد و در سللرلوحه 
اهداف و سياسللت ها و فعاليت هاي خود قرار داده اسللت. 
ارتللش با ابتكار و خاقيت چلله در ايام دفاع مقدس و چه 
پس از آن براي صنايع دفاعي ايران در كنار ساير رزمندگان 
آمادگي كافي خود را در همه مقاطع حساس نشان داد كه 
براي كشللور در برابر توطئه هاي بيگانگان ايستاده و بازوي 
توانمندي است. ارتش همواره در چارچوب قانون و انضباط 
راه و مسللير خود را بي كم و كاست و بدون منت و ادعايي 
طي كرده و هيچ گاه در برابر انجام وظايف خود از دولت يا 
ملت جايگاهي را نخواسللته و هميشه در پي انجام وظيفه 
خود بوده اسللت.  رييس قوه مجريه افزود: ارتش با اينكه 
سياست را مي فهمد اما هرگز در بازي هاي سياسي وارد 
نشللده و به وصيت و دسللتور امام راحل به خوبي عمل 
كرده اسللت. روحاني ادامه داد: اگر در رژيم گذشللته در 
كنار فسادهاي اقتصادي، گاهي نام صاحب منصبان ارتش 
آن روزگار برده مي شد، امروز در هيچ فسادي در جامعه 
و كشور نامي از اميران و بزرگان ارتش وجود ندارد و اين 
به معناي دست پاكي، پاكي و اخاص ارتش ايران است. 

 آمادگي نيروهاي مسلح براي دفاع
او با تاكيللد بر اينكه ما نيازمند ارتش و سللپاه قوي 
و بسلليجي آماده هسللتيم، تصريح كرد: در يك منطقه 
حسللاس به سر مي بريم، منطقه حسللاس غرب آسيا و 
خاورميانه جايي كه در ۴۰سال گذشته شاهد توطئه هاي 
مختلف بود.  رييس شللوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: 
هرازگاهي به طور بي شللرمانه قدرت هاي خارجي در اين 
منطقه حضور يافته و نفت و منابع اقتصادي اين سرزمين 

و ذخاير كشورهاي منطقه را برده اند. 
روحاني يادآور شللد: در يك منطقه سللاده در جهان 

زيسللت نمي كنيم. در اين منطقه حسللاس كه مي بينيم 
در اطللراف مللا قدرت هاي متجاوز النلله كرده اند و حضور 
غيرقانوني و نامشللروع دارنللد و در امور منطقه بر خاف 
قوانيللن بين المللللي دخالت و بدون مجوز سللازمان ملل 
و قواعللد آمره بين المللي خودسللرانه به كشللورها تجاوز 
مي كنند. وي خاطرنشللان كللرد: در چنين منطقه يي كه 
قدرت هاي بزرگ، گروه هاي تروريسللتي را به عنوان ابزار 
خود قرار داده اند براي بي ثباتي در اين منطقه حسللاس، 
كشللور نياز به نيروهاي مسلللح مقتدر و بازدارنده دارد تا 
هم در برابر توطئه هاي قدرت هاي بزرگ بايسللتيم و هم 
به تروريسللت ها اجللازه ندهيم كه به خاك سللرزمين ما 
چشم حضور و طمع داشته باشند. رييس دولت دوازدهم 
همچنين گفت: اگر ايران در ۴۰سللال گذشللته در همه 
فراز و نشلليب هاي ملت پيروز بوده در سايه ارتشي قوي، 
سپاهي مقتدر، بسيجي كارآمد و نيروي انتظامي آماده به 
كار بوده است البته پشتوانه اصلي نيروهاي مسلح، ملت 
بزرگ ايران اسللت و همواره ارتش و نيروهاي مسلح در 
كنار مردم و مردم همواره در كنار نيروهاي مسلللح خود 
بوده اند. وي خاطرنشللان كرد: اگر به سللال 5۸ بازگرديم، 
سالي كه امام راحل اين روز را به نام ارتش ناميد در سراسر 
كشللور مردم در تظاهرات در خيابان ها بللراي وفاداري به 
ارتش به صحنه آمدند و شعار مردم فداي ارتش سر دادند 
و ارتش مي گفت ارتش فداي ملت، امروز همان شعار ادامه 
راه ماست.  رييس شوراي عالي امنيت ملي يادآور شد: در 
مقطع حساسي كه امروز قرار داريم، نيروهاي مسلح عاوه 
بر امنيت كشور توانسته اند در ثبات و امنيت منطقه نقش 
اساسي ايفا كنند و امروز ايران و نيروهاي مسلح از هر زمان 
ديگر در مسائل منطقه و جهان تاثيرگذار هستند.  روحاني 
خاطرنشللان كرد: نيروهاي مسلللح عاوه بر امنيت كشور 
توانسللته اند در ثبات و امنيت منطقه نقش بسيار اساسي 
ايفللا كنند.  او همچنين گفت: به صراحت مي گويم دولت، 
فرهيختگان،  صنعتگران و شركت هاي دانش بنيان با همه 
توان و قدرت در كنار ارتش ايران و سللپاه پاسللداران براي 
توليد و تهيه هر سللاحي كه براي دفاع كشور نياز دارند، 
هستند و به دنيا اعام مي كنيم هر ساحي كه نياز داشته 
باشلليم عمدتا توليد كرده و اگر نياز باشد، تهيه مي كنيم 
و منتظر سللخن، موافقت و نظر مثبت آنها نبوده، نيستيم 

و نخواهيم بود. 

 سياست تنش  زدايي ادامه دارد
رييس جمهللوري تصريللح كللرد: در عين حللال به 
كشللورهاي منطقه مي گوييم، اساس سياست ما نسبت 
به آنان ُحسللن همجواري و همسللايگي خوب است. ما 
مي خواهيم همسللايه خوبللي براي كشللورهاي منطقه 
باشيم. روحاني ادامه داد: ما قصد تجاوز به هيچ كشوري 
نداريم و همان طللور كه فرماندهي معظم كل قوا در روز 
مبعللث فرمودند، ما نيازي نداريم به منافع يا سللرزمين 
ديگللران تجاوز كنيم چراكه كشللوري بللزرگ با منابع 
عظيم در اختيللار داريم و ملتي بزرگ و فرهيخته داريم 
كه در طول ده ها و صدها سللال گذشته هيچ گاه متجاوز 
نسللبت به ديگران نبوده و همواره بلله كمك دولت ها و 
ملت ها به پا خاسللته است.  وي همچنين اظهار كرد: ما 
خواهللان روابط صميمانه و برادرانه با همسللايگان خود 
هسللتيم و به آنها مي گوييم سللاح، تجهيزات، موشك، 
هواپيما و تانك  هاي ما هرگز عليه شللما نيسللت و براي 
بازدارندگي است و به دنبال تقويت نيروهاي مسلح خود 
هستيم.  رييس جمهوري بازدارندگي و دفاع مقتدرانه را 
از اصول سياسللت هاي جمهوري اسامي ايران برشمرد 
و خاطرنشللان كرد: هيچ كس نبايد از قدرت ايران نگران 
باشللد اما به قدرت هاي بزرگ مي گوييم كه منطقه را پُر 
از بللاروت نكنند و براي منافع خودشللان و دالرهايي كه 
مي خواهند از ذخاير كشورهاي عربي اين منطقه به تاراج 

ببرند، منطقه را از انواع ساح هاي مختلف پُر نكنند. 
روحانللي خطاب بلله قدرت ها و دشللمنان امنيت، 
ثبللات و توسللعه منطقه افزود: سللاح هاي شللما نه 
مي تواند آورنده استقال براي كشورهاي منطقه باشد 
و نه مي تواند تللرس و رعبي را براي ملت هاي بزرگي 
همچون ايللران به وجود آورد. اموال مردم مسلللمان 
ايللن منطقه را تللاراج نكنيد و تاجرانه با كشللورهاي 
ايللن منطقه مواجه نشللويد و ذخاير آنهللا را نبرده و 
كارخانه هاي اسلحه سازي خودتان را روز به روز توسعه 
ندهيد.  وي با بيان اينكه راه حل اساسي براي منطقه 
و جهان تنها مذاكره سياسللي براي حل مشللكات و 
رفتار مسللالمت آميز است، گفت: ما به اقتدار و قدرت 
نظامللي خود توأم با تنش زدايي ادامه داده و مي دانيم 
نيروهاي مسلللح ايران در هر شللرايطي آماده اند تا از 

استقال، عزت و حيثيت كشور دفاع كنند. 

خردادمللاه مهلت ۴ مللاه FATF به ايللران براي 
اصاح قوانينش پايان مي يابد؛ قوانيني كه بر اسللاس 
خواسته گروه ويژه اقدام مالي بايد سدي باشد در برابر 
پولشويي و حمايت مالي گروه هاي تروريستي. دولت 
هم از سال گذشته براي تصويب اين قوانين دست به 
كار شللده است. »الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با 
جرايم سازمان يافته فراملي )پالرمو( «، »الحاق دولت 
جمهوري اسللامي ايران به كنوانسلليون بين المللي 
مقابله با تامين مالي تروريسم«، »اصاح قانون مبارزه 
با پولشللويي« و »اصاح قانون مبللارزه با تامين مالي 
تروريسللم« چهار اليحه يي اسللت كه دولت از سللال 
پيش به مجلس فرسللتاده تا با تصويللب آن، ايران از 
ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي خارج شد. اين گروه 
بين دولتي كه حدود 3۰سللال پيش براي جلوگيري 
از پولشللويي و حمايللت مالي گروه هاي تروريسللتي 
تشللكيل شد، يكي از نهادهاي ناظر بر اقدام هاي مالي 
ايران بعد از امضاي توافق هسته يي )برجام( است. اما 

هنوز سرنوشت تصويب اين لوايح در مجلس مشخص 
نيست و تنها اليحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو 
در مجلس تصويب شللده كه آن هم با ايراد شللوراي 
نگهبان به ترجمه متن كنوانسيون به مجلس بازگشته 
است. با اين حال دولت و مجلس زمان زيادي ندارند. 
اسللفندماه سال گذشللته  پس از آنكه ايران قدم هايي 
براي اصاح قوانينش برداشت، FATA كشورمان را 
موقتا براي ۴ ماه يعني تا پايان خرداد از ليسللت سياه 
اين گروه خارج كرد. در گزارش گروه ويژه اقدام مالي 
آمللده بود كه دولت ايللران از آذر ۱3۹۶ لزوم »اظهار 
مبلغ پول نقد همراه مسافران خارج از كشور« را اجرا و 
پيش نويس »قانون مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين 
مالي گروه هاي تروريستي« را تهيه كرده است. با اين 
حال فرصتي كه اين گروه به ايران داده بود، تمام شده 
و هنوز اقدامات الزم ناتمام مانده است. اين سازمان ۹ 
خواسللته از دولت داشته تا پس از آن، ايران را به طور 

كامل از ليست سياه خارج كند. 

  همراهي مجلس
حللال از مجلس شللوراي اسللامي خبر مي رسللد 
كه پارلمان براي تسللريع در روند رسلليدگي به لوايح 
مربوط به FATF آماده است. اين را رييس فراكسيون 
ديپلماسللي و منافع ملي مجلس در نشست با مسعود 
كرباسلليان وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونان وي 
گفته است. آن طور كه مصطفي كواكبيان گفته لوايح 
 FATF مربوط به عضويت جمهوري اسامي ايران در
تا پايان شهريورماه در مجلس تصويب مي شود. رييس 
فراكسلليون ديپلماسللي و منافع ملي مجلس با اشاره 
بلله اينكه جايگاه ايللران در گروه ويژه اقللدام مالي در 
روابط اقتصادي ايران با سللاير كشللورها مشكل زا شده 
اسللت، گفت كه »مقرر شده است نمايندگان همراهي 
فعاالنه يي در جلسات علني مجلس براي تصويب لوايح 
مربوط به FATF داشته باشند.« به گفته كواكبيان بر 
اساس اظهارات سللفير بريتانيا در ايران و جك استراو 
وزير اسللبق خارجه اين كشللور كه با او ديدار كرده اند، 

اروپايي ها و كشللورهاي مطرح در اقتصاد دنيا چندان 
به برجام كاري ندارند بلكه مساله مهم براي آنها اجراي 
توصيه هاي FATF و روابط سيستماتيك بانكي است. 
مسعود كرباسيان نيز ابراز اميدواري كرده كه ۴ اليحه 
مربوط به شروط گروه ويژه اقدام مالي هرچه زودتر به 
تصويب برسللد تا دولت بتواند ايللران را به طور كامل از 

ليست سياه FATF خارج كند. 

FATF شروط 
ايران به همراه كره شمالي دو كشوري هستند كه 
در فهرسللت كشورهاي مساله دار اين گروه قرار دارند. 
گروه ويللژه اقدام مالي بلله ايران توصيه كللرده براي 
اينكه بانك هللاي بين المللي با بانك هللاي ايراني كار 
كننللد اقداماتي را انجام دهد. اين توصيه ها به  خودي 
خود الزام آور نيسللتند، اما رعايللت يا عدم رعايت آنها 
مسللتقيما روي نظام بانكي كشورها تاثير مي گذارند. 
يكي از بحللث برانگيز ترين مللوارد در ميان تغييرات 
درخواستي، شللناخته شللدن تامين مالي گروه هاي 
تروريسللتي به عنوان »اقدام جنايي« در قوانين ايران 
اسللت. اما در پيش نويس قانون تهيه شللده در ايران، 
گروه هاي نظامي كه قصد دارند به »سلللطه خارجي، 
استعمار و نژادپرستي خاتمه دهند«، مستثنا شده اند. 
اينها همه در حالي است كه برخي گروه هاي سياسي 

در داخللل ايران مخالف تصويب قوانيني هسللتند كه 
FATF پيشنهاد كرده است. به اعتقاد آنان با تصويب 
اين قوانين، ايران مجبور به پذيرش تصميمات امريكا 
از جمله تروريستي شناختن »حزب اهلل« و »حماس« 
مي شللود. ادعايللي كه دولت پيش تللر در بيانيه يي به 
آن پاسللخ داده اسللت. در بيانيه دولت ضمن تشريح 
FATF و رد انتقادات، تاكيد شللده بود كه تعامل با 
گروه اقدام مالي از سللال ها قبللل در زمره برنامه هاي 
شللوراي عالي مبارزه با پولشللويي قرار داشته است و 
اقداماتي كه منجر بلله تعليق اقدامات مقابله يي عليه 
ايران شده اند نيز منحصر به دولت فعلي نيست. دولت 
با اشاره به اينكه در حال حاضر ۱۹۸كشور پذيرفته اند 
كه توصيه هاي گروه اقللدام مالي را اجرا كنند، تاكيد 
كرده بود كه بر اساس اين آمار»تعداد كشورهايي كه 
با گللروه ويژه اقدام مالي همللكاري مي كنند از تعداد 
دولت هاي عضو سللازمان ملل متحد )۱۹3 عضو( نيز 

بيشتر است.«
با اين حال لوايح مربوط به FATF در كميسيون 
قضايي و امنيت ملي مجلس در حال بررسللي است و 
بايد به زودي تعيين تكليف شللود؛ در غير اين صورت 
احتمللال بروز موانع جديللد در ارتباطات بانكي نصفه 
و نيملله فعلي وجود دارد كه مطمئنا چنين وضعيتي 

مطالبه دولت و مجلس نيست. 
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چهرهها

دادسللتان عمومي و انقاب تهران در 
جمع كاركنان دادسللراي پولي-بانكي كه 
براي معارفه سرپرسللت جديد اين دادسرا 
صورت گرفت، اعام كللرد كه بازديدهاي 
سللرزده دادستان از دادسللراهاي مختلف 
تهللران ادامه خواهللد يافت.  بلله گزارش 
ايسنا، عباس جعفري دولت آبادي با تبيين 
وظايف دادسراي رسيدگي به جرايم پولي-

بانكي خاطرنشان كرد كه اگر اين دادسرا به مرجعي براي انبار پرونده ها 
تبديل شللود مثل آبي خواهد بود كه قرار اسللت آتش را خاموش كند، 
ولي خودش به عامل تنش تبديل مي شود و از هدف اصل تاسيس اين 
دادسرا دور خواهد شد.  دادستان تهران با تاكيد بر اينكه دادسراي پولي-
بانكي براي مهار جرايم اين حوزه تاسيس شده است، افزود: اين دادسرا 
تشللكيل شده تا دستگاه هايي كه پرونده هاي مرتبط با جرايم اقتصادي 
را به دادستاني ارسال مي نمايند، نقش بيشتري در اين زمينه ايفا كنند. 
وي اظهار داشللت: وقتي بانك ها نظارت نمي كنند و موسسات غيرمجاز 
رشد مي كند و درنهايت خروجي آن به تشكيل پرونده در دستگاه قضايي 
منجر مي شود، مشكات از يك دستگاه به دستگاه ديگر منتقل مي شود. 

 بازديد سرزده از دادسراهاي تهران
ادامه مي يابد

محيط زيسللت  فراكسلليون  رييللس 
مجلس به نقل از رييس سازمان حفاظت 
محيط زيسللت، توضيحاتي دربللاره نحوه 
كناره گيري كاوه مدني اين سللازمان ارائه 
داد.  محمدرضللا تابش ديروز در گفت وگو 
بللا ايرنا گفت: براسللاس گفته هاي رييس 
سللازمان حفاظت از محيط زيسللت، كاوه 
مدني به عنوان نخبه علمي بود كه موانعي 
بر سللر انجام كارهايش به صورت ضعيف از قبل وجود داشللت و بعد از 
مدتي اين موانع شللدت گرفت. او ادامه داد: براسللاس گفته هاي رييس 
سللازمان حفاظت از محيط زيسللت، مدني همواره متعهد بود كه براي 
سازمان محيط زيست كشور و نه جاي ديگري كار كند، وقتي عرصه براي 
وي تنگ شد و به دليل آنكه وي تنها فرزند خانواده بود و پدر و مادرش 
نيز مسووليت هاي اداري مهمي در يكي از وزارتخانه ها داشتند، خواهان 
استعفا شللد.  تابش اضافه كرد: آقاي كانتري اصرار كرده كه مدني به 
مسووليت خود ادامه دهد ولي وي اين موضوع را منوط به رضايتمندي 
پدر و مادرش دانست؛ نهايتا پدر و مادرش راضي به ادامه فعاليت وي با 

اين حجم فشارها نشدند و كاوه مدني استعفاي خود را ارائه كرد. 

 ناگفته هايي در خصوص
استعفاي كاوه مدني

بهرام قاسللمي در مورد مطالب منتشر 
شللده در يكللي از روزنامه هاي صبح امروز 
به نقل از وي مبني بر اينكه او در نشسللت 
هفتگللي خللود اعام كللرده كلله يكي از 
گزينه هاي هيات نظارت بر اجراي برجام، 
»برجام بللدون امريكاسللت«، گفت: بارها 
تاكيد شللده اسللت كه هيات نظللارت بر 
برجام در موقللع الزم در ارتباط با هرگونه 
اقللدام امريكا در ارتباط با اين توافق بين المللي تدابير و تصميمات الزم 
را اتخاذ مي كند و تاكنون در اين مورد موضعي از سوي اين هيات اعام 
نشللده اسللت و قطعا بعد از هرگونه تصميم گيري، اين هيات از طريق 
مكانيسم هايي كه در اختيار دارد افكار عمومي را در جريان اين تصميمات 
قللرار مي دهللد.  او با بيان اينكه »تابع نظر و تصميمات هيات نظارت بر 
برجام هستيم«، گفت: در نشست روز دوشنبه خبرنگاري درمورد برجام 
بدون امريكا و سناريوهاي ايران در اين زمينه سوالي مطرح كرد كه در 
آن جلسه تاكيد كردم هيات عالي نظارت بر برجام سناريوهاي مختلفي 
را بررسي و درباره احتماالت مختلف، طراحي هاي مناسب انجام مي شود؛ 

بنابراين بيان زودهنگام در اين ارتباط كار نادرستي است. 

 واكنش قاسمي به مطلب منتشر شده
در يك روزنامه

نماينللده سردشللت و پيرانشللهر در 
مجلس گفللت: رقم عللوارض خللروج از 
مرزهاي زميني كشور براي كولبران قابل 
پرداخت نيست.  به گزارش مهر، در جلسه 
علني ديروز چهارشللنبه مجلس شوراي 
اسامي، رسول خضري نماينده سردشت 
و پيرانشللهر با اسللتناد به اصول 3، 2۹ و 
۴3 قانون اساسي خطاب به رييس جمهور 
اظهار داشللت: بيش از ۱۰۰ ماه اسللت كه معابر كولبري بسته شده و 
۷5هزار كولبر زحمتكش بيكار شده اند.  او با بيان اينكه ۷ ميليون كسبه 
و اصناف بيكار شده اند، اظهار داشت: رييس جمهور سال ۹۷ را با شعار 
ايجاد اشللتغال براي ۷5۰ تا ۹5۰ هزار نفر آغاز كرده است، اما با توجه 
به مشكل معابر مرزي بعيد به نظر مي رسد اين شعار محقق شود. عضو 
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسامي تاكيد كرد: امنيت مرزي 
كشور در گرو معيشت كولبران است، درحالي كه دولت نمي تواند براي 
مرزنشينان ايجاد شغل كند، با بي تدبيري و نااميدي اشتغال مرزنشينان 
را از بين نبرد. خضري از علي مطهري خواسللت كه هيات رييسه اين 

موضوع را پيگيري كند تا شغل مرزنشينان نابود نشود. 

 عوارض خروج از مرزهاي زميني
براي كولبران قابل پرداخت نيست

حضللرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اسللامي صبح ديروز 
)چهارشللنبه( در ديللدار وزير و مسللووالن و جمعي از كاركنللان وزارت 
اطاعات، مجموعلله وزارت را برآمده از انقللاب و فرزندان امام و انقاب 
خواندنللد و با تاكيد بر لزوم حركت انقابللي و انقابي ماندن ۱۰۰درصد 
وزارت اطاعات، با اشللاره به ابعاد گوناگون جنگ اطاعاتي جبهه وسيع 
دشمنان با نظام اسامي، گفتند: يكي از محورهاي مهم و اصلي اين جنگ، 
»نفوذ و تاثيرگذاري بر نظام محاسللباتي مسللووالن« و »تغيير باورهاي 
مردم« اسللت كه در اين جنگ، عاوه بر دفاع و بسللتن نفوذگاه ها، بايد 

تهاجم نيز انجام و از هرگونه غفلت و ساده انديشي جدا پرهيز شود. 
بلله گللزارش پايللگاه اطاع رسللاني دفتللر مقللام معظللم رهبللري 
خللود  سللخنان  ابتللداي  در  اسللامي  انقللاب  معظللم   رهبللر 
با اشاره به حلول ماه شعبان، اين ماه را همچون ماه هاي رجب و رمضان، 
بستري مناسب براي ارتباط بيشتر با خدا و انس با قرآن و استفاده از دعاهاي 
پرمضمون وارده و معرفت اندوزي برشللمردند و با اشللاره به شكل گيري 
وزارت اطاعات بعد از پيروزي انقاب اسامي، افزودند: مجموعه اطاعاتي 
از ابتدا، سللالم و خالص تشللكيل شد و تاكنون نيز به همين صورت باقي 
مانده و امتحان هاي خوبي پس داده اسللت.  حضرت آيت اهلل خامنه اي با 
تاكيللد بر اينكه آحاد وزارت اطاعات پديد آمده انقاب و فرزندان امام و 
انقاب هستند، خاطرنشان كردند: بر همين اساس وزارت اطاعات و همه 
كاركنان آن بايد همواره ۱۰۰درصد انقابي بمانند و انقابي حركت كنند.  
ايشان، وزارت اطاعات را تابع سياست هاي نظام دانستند و گفتند: در همه 

جاي دنيا، دستگاه هاي اطاعاتي تابع سياست هاي نظام حاكم بر كشورها 
هستند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اينكه چارچوب سياست هاي 
نظام جمهوري اسامي را امام )ره( مشخص كرده و اين چارچوب براساس 
وصيتنامه و فرمايشللات ايشان شكل گرفته است، خاطرنشان كردند: در 
اين چارچوب، رهبري هم بخشي از نظام است و نه خود نظام.  ايشان با 
تاكيد بر اينكه هرگونه جناح بازي در وزارت اطاعات گناه اسللت، گفتند: 
در وزارت اطاعات يك جناح وجود دارد و آن، جناح انقاب است.  رهبر 
معظم انقاب اسللامي، همه اجللزاي وزارت اطاعات را به مطالعه دقيق 
وصيتنامه و فرمايشللات امام )ره( توصيه موكد كردند و گفتند: بايد همه 
بخش ها و بدنه وزارت با مباني و اصول انقاب كاما آشنا باشند و در اين 
چارچوب، انقابي عمل كنند.  ايشان در ادامه سخنان خود به جنگ بزرگ 
و پيچيده جبهه مقابل با نظام جمهوري اسللامي اشاره كردند و افزودند: 
مللا در ميانه يك ميدان بزرگ جنگ قللرار داريم كه يك طرف آن، نظام 
جمهوري اسامي و طرف ديگر آن، جبهه وسيع و قدرتمندي از دشمنان 
اسللت.  حضرت آيت اهلل خامنه اي، سرويس هاي جاسوسي طرف مقابل را 
محور اصلي اين رويارويي دانستند و گفتند: دستگاه هاي اطاعاتي جبهه 
مقابل با وجود همه امكانات خود، تا به حال نتوانسته اند هيچ غلط مهمي 
انجام دهند.  رهبر معظم انقاب اسامي خاطرنشان كردند: البته اگر در 
اين جنگ دچار غفلت شويم، مغلوب خواهيم شد و اگر دچار ساده انديشي 
شللويم ضربه خواهيم خورد.  حضرت آيت اهلل خامنه اي سللپس با اشاره 
بلله ابعاد اين جنگ پيچيده اطاعاتي، گفتند: در اين جنگ، شلليوه ها و 

روش هاي مختلفي در دسللتور كار اسللت، از »نفوذ و سللرقت اطاعات« 
و »تغيير محاسللبات تصميم گيران« و »تغيير باورهاي مردم« تا »ايجاد 
نابسللاماني مالي و اقتصادي« و »ايجاد آشفتگي هاي امنيتي.«  ايشان با 
اشللاره به مسللائل اخير در بازار ارز، افزودند: هنگامي كه در اين مسللائل 
دقت بيشتري مي شود، ردپاي بيگانه و دستگاه هاي اطاعاتي آنها مشهود 
اسللت.  رهبر معظم انقاب اسللامي تاكيد كردند: بايد در اين جنگ و 
در مقابل برنامه هاي جبهه مقابل ايسللتاد و براي غلبه بر دشللمن، عاوه 
بر دفاع بايد برنامه تهاجم نيز داشللت به گونه يي كه زمين بازي به وسيله 
دسللتگاه اطاعاتي ما تعيين شود.  حضرت آيت اهلل خامنه اي برنامه ريزي 
بلندمدت با پيش بيني رويدادهاي آينده و تحليل و بررسي دقيق اطاعات 
را يكي از راه هاي مقابله مجموعه اطاعاتي كشور با طراحي جبهه مقابل 
برشمردند.  ايشللان يكي ديگر از راه هاي مقابله با تهاجم جبهه مقابل را 
جدي گرفتن موضوع نفوذ دانسللتند و افزودنللد: فردي كه مي خواهد در 
نظام جمهوري اسامي، امانتدار كشور و مردم باشد بايد صاحيت داشته 
باشللد لذا كوچك ترين ترديد درباره صاحيت افراد بايد منعكس شود و 
دستگاه ها نيز موظف به عمل براساس نظر وزارت اطاعات هستند.  رهبر 
معظم انقاب اسللامي در بخش ديگري از سللخنان خود، دستگاه هاي 
اطاعاتي كشور را به همكاري، هم افزايي و رقابت حرفه يي توصيه كردند.  
ايشللان همچنين به موضوع »مبارزه با فساد« اشاره كردند و گفتند: بايد 
موضوع مبارزه با فساد بسيار جدي گرفته و با شريان هاي اصلي آن مقابله 
شود، زيرا فساد موجب انهزام و شكسته شدن روحي و رواني افراد و جامعه 
مي شود.  رهبر معظم انقاب اسامي، فساد را در بسياري از موارد ناشي 
از روحيه زياده طلبي و اشرافي گري و تجمل پرستي دانستند و خاطرنشان 
كردنللد: اينكلله امام بزرگوار بارها بر حفظ زي طلبگي و داشللتن زندگي 
سللاده و معمولي مسووالن تاكيد داشللتند، به همين علت بود.  حضرت 
آيللت اهلل خامنه اي افزودند: مسللووالن در نظام اسللامي نمي توانند اين 

تصور را داشته باشللند كه چون مسووالن در كشورهاي ديگر از امكانات 
گوناگون برخوردارند، پس در نظام اسامي نيز چنين مواردي مباح است.  
ايشان تاكيد كردند: در جمهوري اسامي ما با نام اسام به دنبال حكومت 
پيامبر اسللام )ص( و اميرالمومنين )ع( هسللتيم، بنابراين بايد با روحيه 
اشرافي گري و شهوت راني به شدت مقابله شود.  حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در پايان سخنان شان خطاب به كاركنان وزارت اطاعات گفتند: سام من 
را به آحاد مجموعه وزارت در سراسر كشور و به خانواده هاي خود برسانيد 
و بدانيد كه بخش مهمي از ثواب كارها و فعاليت ها متعلق به همسللران 
شماسللت زيرا اين كارها و فعاليت ها نتيجه همكاري و تحمل زحمات از 

سوي آنان است. 
پيش از سخنان رهبر معظم انقاب اسامي، حجت االسام والمسلمين 
علوي وزيللر اطاعات با بيان گزارشللي از فعاليت هللا و رويكردهاي اين 
وزارتخانه، گفت: آمادگي همه سربازان گمنام را براي مقابله با ايادي نظام 
سلللطه و استكبار جهاني به سركردگي امريكاي جهان خوار، صهيونيسم 
جنايتكار و آل سللعود كودك كش و دفاع از آرمان هاي انقاب اسامي تا 

آخرين قطره خون خود اعام مي كنيم. 

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار وزير و مسووالن و جمعي از كاركنان وزارت اطالعات: 

وزارت اطالعات بايد 100 درصد انقالبي بماند و انقالبي عمل كند

دولت خواهان تسريع در رسيدگي به لوايح مرتبط با FATF است

فرصت كوتاه براي خروج از  ليست سياه
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3 كالن
 دسترسي نهادهاي نظارتي 
به اطالعات كاالي وارداتي

رييس كل گمرك ايران در واكنش به جوس��ازي اخير 
عليه گمرك اعالم كرد: گم��رك اطالعات كامل كاالهاي 
وارداتي را در اختيار نهادهاي نظارتي و نيروي انتظامي قرار 
داده و امكان رهگيري تخلفات و قاچاق گمركي آسان  شده 
اس��ت. به گزارش فارس، فرود عسگري رييس كل گمرك 
گفت: بعضا  علي��ه گمرك در مورد قاچ��اق برخي كاالها 
جو سازي مي ش��ود، اين در حالي اس��ت كه گمرك تمام 
اين اطالعات را از طريق سيستم هوشمند بعد از گمركات 
در اختيار همه دستگاه هاي نظارتي و نيروي انتظامي قرار 
مي ده��د و تمام كااله��اي وارداتي از گمرك كد رهگيري 
دارند. معاون وزير اقتصاد در ادامه توضيح داد: يعني بعد از 
گمرك اين اطالعات در اختيار ايستگاه هاي بازرسي نيروي 
انتظامي و مراجع قضايي قرار مي گيرد و آنها با استفاده از 
كد رهگيري مي توانند اطالعات مربوط به ش��خص، كارت 
بازرگاني، كاالي ورودي و خر وجي و ارزش آن را بررس��ي 
كنند و حتي ش��ماره كاميون، هويت رانن��ده آن و اينكه 
كاال به چه انباري برده ش��ده در سيستم ثبت شده و قابل  
كنترل است. مثال گمرك بانك اطالعاتي  را ايجاد كرده كه 
نش��ان مي دهد، در چه شهري، چقدر كاال از كدام گمرك 
و در كدام  انبار تخليه شده است. وي افزود: همان طور كه 
مي دانيد بر اس��اس اعالم س��ازمان جهاني گمرك در بين 
176كشور عضو، گمرك ايران مقام اول در مبارزه با قاچاق 

را كسب كرده است. 
عسگري گفت: گمرك سامانه جامع گمركي را توسعه 
داده و اطالع��ات ارزش��مندي ايج��اد كرده اس��ت. بانك 
اطالعاتي گمرك خيلي غني ش��ده اس��ت و با در اختيار 
داشتن آمار دقيق از ميزان واردات و صادرات مي توان براي 

نيازهاي آينده برنامه ريزي كرد. 
وي افزود: از طريق همين اطالعات ما در سال گذشته 
ميزان زيادي مواد مخدر در گمرك كش��ف كرديم و اين 
اق��دام گمرك بارها مورد تحس��ين نهاده��اي بين المللي 
قرار گرفته اس��ت. رييس كل گمرك گفت: تمام كاالهاي 
خروج��ي از گمركات شناس��نامه دار هس��تند و اطالعات 
كاالهاي ترخيص شده از گمرك در سامانه جامع گمركي 
ثبت و جزيي ترين اطالعات اين كاالها از طريق سامانه هاي 
گم��رك قابل رهگيري اس��ت. ريي��س  كل گمرك گفت: 
امروز با س��امانه جامع گمركي شاهد هستيم كه اطالعات 
كاالهاي ترخيص شده در بانك اطالعاتي گمرك به روز و 
به لحظه موجود اس��ت و به صورت آنالين در اختيار بانك 
مرك��زي قرار مي گيرد. رييس كل گم��رك ايران گفت: از 
زمان اجراي س��امانه جامع گمركي امكان رهگيري تمام 
كاالها از گمرك فراهم ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: پروانه 
به ش��كل الكترونيكي صادر مي ش��ود، ضمن اينكه امكان 
اس��تعالم الكترونيك��ي پروانه ها در هر زم��ان و مكاني از 
طريق س��امانه جامع گمركي فراهم است. عسگري افزود: 
اگر اظهاركننده اقدام به اظهار خالف واقع كند در صورت 
مغايرت در سيستم به صورت خودكار اعالم مي شود. وي 
ايجاد تسهيالت براي خروج كاالي صادراتي در كوتاه ترين 
زم��ان را از ديگر برنامه هاي گمرك عنوان كرد و گفت: در 

تالشيم زمان ترخيص كاال كمتر از 6ساعت باشد. 

خبر

محمد ستاري فر با تشريح عوامل واگرايي عرصه سياست و عرصه اقتصاد مطرح كرد

چرخهزايشابرچالشها
گروه اقتصاد كالن| 

محمد س��تاري فر روز گذش��ته در جلس��ه ماهانه 
انجمن اقتصاددانان ايران به بيان مولفه هايي از چرخه 
سياس��ت و اقتصاد پرداخت كه آنها را در يك جريان 
همگرا قرار مي دهد و رش��د و توس��عه پاي��دار را رقم 
مي زند. اين اقتصاددان براين باور اس��ت كه اقتصاد در 
يك بده-بستان مناسب با سياست مي تواند از كارايي 
برخوردار باش��د. عرصه سياس��ت هم با گفتمان واحد 
توسعه يي و التزام به آن، برپايي نظام حكمروايي، تعامل 
كارآمد ميان قوا و همگرايي آنها، س��اختن همگرايي 
دولت-ملت و بهبود فضاي كسب و كار با عرصه اقتصاد 
در جريان بده-بستاني قرار مي گيرد كه رشد و توسعه 

پايدار را رقم مي زند. 
با اين حال، به گفته س��تاري فر، عرصه سياس��ت 
و اقتص��اد اي��ران در چرخه يي قرار گرفته اس��ت كه 
فرصت ها و ظرفيت ها را به تهديد و مش��كل و سپس 
آنه��ا را به چالش و ابرچالش تبديل مي كند. اين اتفاق 
در سايه نفوذ و عملكرد سياست هاي ساخته و پرداخته 
گروه هاي غيررسمي و رانتي صورت مي گيرد كه تعامل 
ميان عرصه اقتصاد و عرصه سياست را دچار اختالل و 

مناسبات آنها را واگرا مي كند. 

 جريان بده-بستان دولت و ملت
ستاري فر در جلسه روز گذشته انجمن اقتصاددانان 
با عنوان كالبدش��كافي ماليه عمومي، به بررس��ي آثار 

پيش برندگي و عقب برندگي آن پرداخت. 
وي ابت��دا ب��ه جريان بده-بس��تان دول��ت و ملت 
پرداخ��ت و گفت: »ملت امكانات بس��يار گرانبهايي را 
مي دهد. ملت ماليات مي  دهد، بخش��ي از آزادي عمل 
و همچنين اجازه بهره برداري از ثروت ملي را به دولت 
مي ده��د. اين امكاناتي كه ملت ب��ه دولت مي دهد در 
راس��تاي اين است كه كاالهاي عمومي شامل امنيت، 
دفاع، قضاوت ارزان، با كفايت، فراگير و جامع از دولت 
درياف��ت كن��د. چيز ديگ��ري كه ملت باي��د از دولت 
دريافت كند، فراهم س��ازي بسترهاي رشد و پيشرفت 
است. دولت در ازاي چيزي كه از ملت دريافت مي كند، 
بايد تصدي هاي اجتناب ناپذير را هم به عهده بگيرد و 
توان ثروت هاي طبيعي را به سرمايه روزميني تبديل 
كند. توسعه با اينها اتفاق مي افتد و دولت موظف است 
بس��ترهاي رشد و توس��عه را فراهم كند. اما مي بينيم 
كه نهاد دول��ت در ايران تاكنون به وظايف خود عمل 
نكرده است. بس��ياري از كاالهاي عمومي مورد نياز را 
توليد نمي كند. كاالي توليدشده از جامعيت، كفايت، 
فراگيري برخوردار نيست. ثروت هاي طبيعي به ثروت 

روزميني تبديل نمي شود و بس��ياري از تصدي ها كه 
بايد از آن بازار و مردم باشد، در اختيار دولت است.«

اي��ن اقتصاددان با بيان اينكه بس��ترهاي رش��د و 
توس��عه به خطر افتاده اس��ت، افزود: »اما بيان فني تر 
ماجرا اين اس��ت كه فضاي كسب و كار به خطر افتاده 
اس��ت. بانك جهاني حدود 400 متغير را براي ارزيابي 
محي��ط كس��ب و كار در نظر گرفته اس��ت كه از اين 
موارد، بخش بس��يار مهمي متوجه حاكميت است. در 
اين بين، بودجه هم قرار اس��ت كه فضاي كسب و كار 
را بهتر كند. اما ش��اهد بوديم كه پيش از ابالغ بودجه 
چطور كشور دچار بحران شد و پس از آن هم كه شاهد 
بحران ارزي بوديم. محصول چنين شرايطي رشد منفي 

خواهد بود.«

 گسترش تصدي گري ها و اختالل در وظايف دولت
س��تاري فر ب��ا تاكي��د بر اينك��ه دولت باي��د تنها 
تصدي هاي اجتناب ناپذير را به عهده بگيرد، اظهار كرد: 
»ذات كار از آن بازار و ملت است و دولت نبايد در اين 
زمينه ورود پيدا كند. اما شاهد هستيم كه بودجه 97 
پر از تصدي هايي عادي و پيش پا افتاده اس��ت. ملت از 
دولت كااله��اي حاكميتي )دفاع، امنيت، قضاوت و...( 
مي خواه��د؛ بنابراين اگر دولت درگير كارهاي ديگري 
شود، نمي تواند اين كاالهاي عمومي را توليد كند. در 
اين بين وظيفه ماليه عمومي است كه تصدي گري ها 

را بررسي كند.«
وي افزود: »دول��ت در جايگزيني ثروت هم موفق 
عمل نكرده است. ماليه مي گويد اگر ثروتي را مصرفي 
كردي بايد به همان ميزان هم سرمايه بكاري. متاسفانه 
س��اختار نفتي و رانتي اس��اس ماجرا را كج مي كند و 
اين در حالي اس��ت كه ماليه اجازه نمي دهد نفت وارد 

بودجه شود.«
س��تاري فر توضيح داد: »در ماليه، ملت مي گويد 
تمام حقوق از آن من اس��ت. بر طبق قانون اساس��ي 
هم، بايد تمام پول كش��ور كه بناس��ت از ملت گرفته 
شود، به خزانه واريز مي شود. براين اساس، اگر روزي 
مملك��ت به قوانين ماليه برگردد، بايد س��االنه 80 تا 
90هزار ميليارد تومان به خزانه واريز شود. وقتي اين 
پول به خزانه برگش��ت، مي ت��وان تصميم گرفت كه 
صرف چه اموري ش��ود. خزانه بايد براس��اس موازين 
تعادل، توازن، ش��فافيت، كفايت، فراگيري، جامعيت 
و تمامي��ت جزء به جزء جريان ش��كل گيري منابع و 
مصارف را نش��ان دهد. خزانه در حقيقت بايد محلي 
براي انباشت همه جانبه و يكجا از ماليات و ثروت ها و 
تخصيص آن براساس اهداف باشد. اما شاهد هستيم 

كه بسياري از منابع به خزانه واريز نمي شوند.«
به گفت��ه اين اقتصاددان، اصل 53 قانون اساس��ي 
مبني بر يكپارچگي منابع و مصارف در خزانه به شدت 
دچار خدشه شده و موجبات باال رفتن هزينه مبادله، 
عدم كارايي، عدم اثربخش��ي، افزايش فساد و رانت را 
فراهم كرده است. منابع مورد تجزيه قرار گرفته است. 
منابع در اختيار نهادها و خارج از خزانه، ارقامي بسيار 
بزرگ و تعيين كننده اما بدون موازين ماليه عمومي و 
فاقد اثربخش��ي است كه درد هميشگي منابع بيش از 

مصارف را تداوم داده است. 
وي در ادام��ه ب��ا انتق��اد از عدم انعكاس مناس��ب 
ابرچالش ها در تخصي��ص منابع بودجه گفت: »مدتي 
است كه دولت و مشاوران اقتصادي آن از ابرچالش هايي 
در اقتصاد سخن مي گويند كه البته صحيح هم هست. 
امروزه كشور با ابرچالش هايي همچون محيط زيست، 
آب، صندوق هاي بازنشس��تگي و... مواجه است اما نوع 
نگاه بودجه 1397 به اين موارد كمترين توجه ش��ده 
اس��ت. اگر بناس��ت به اين ابرچالش ها اينگونه منابع 
اختص��اص بدهيم، پس حداقل اس��م آنها را ابرچالش 

نگذاريم.«

ستاري فر با بيان اينكه اقتصاد در فضاي مناسب و 
در يك بده-بستان با عرصه سياست مي تواند از كارايي 
برخوردار باش��د، افزود : »عرصه اقتصاد در يك چرخه 
شامل 5 مولفه بدنه اجتماعي، بدنه قواعد و نهادي، بدنه 
حكمروايي اقتصادي دولت-بازار، بدنه سياست گذاري و 
اجرا دولت-بازار و پيامدها و آثار بايد با عرصه سياست 
و حكمراني تعامل و همگرايي داش��ته باشد تا رشد و 
توس��عه و پايداري آن ش��كل گيرد. عرصه سياس��ت 
و حكمراني نيز بايد داراي گفتمان و احد توس��عه يي 
باش��د و به آن التزام داشته باشد. عرصه سياست بايد 
با برپايي نظام حكمروايي، تعام��ل كارآمد ميان قوا و 
همگرايي آنها، ساختن همگرايي دولت-ملت و بهبود 
فضاي كسب و كار با عرصه اقتصاد در يك بده-بستان 

قرار گيرد.«

 چرخه توليد ابرچالش ها
ستاري فر در ادامه به تشريح روند ايجاد ابرچالش ها 
پرداخت و گفت: »عرصه سياس��ت و اقتصاد ايران در 
چرخه يي قرار گرفته است كه فرصت ها و ظرفيت ها را 
به تهديد و مشكل و سپس آنها را به چالش و ابرچالش 

تبديل مي كند. در س��ايه نفوذ و عملكرد سياست هاي 
ساخته و پرداخته گروه هاي غيررسمي و رانتي، تعامل 
ميان عرص��ه اقتصاد و عرصه سياس��ت دچار اختالل 
مي شود. فرآيند بده-س��تان واگرا و رانتي باعث ايحاد 
هزينه هاي باال مي شود و فرصت ها را به تهديد تبديل 
مي كند. عملكرد اقتصادي هم اين واگرايي را به خوبي 
بازتاب مي دهد. به طوري كه در سال 1381 براي يك 
درصد رشد اقتصادي به 5.2 ميليارد دالر واردات نياز 
بود. اما در س��ال 1390 اين رق��م به 25 ميليارد دالر 

رسيد.«
فض��ا،  اي��ن  »در  اف��زود:  اقتص��اددان  اي��ن 
سياس��ت گذاري هاي اقتصادي يا تغيي��ر و اصالح آن 
نه تنها مشكلي را برطرف نمي كند، بلكه بر آنها مي افزايد. 
واقعيت دوم اين اس��ت كه ايران سخت نيازمند درك 
مفهوم شكس��ت و قبول شكست است. شكست فقط 
در عرصه ميدان جنگ نيس��ت. در ميدان اقتصادي و 
اجتماعي، چيدمان فضاي رانتي، جناحي و اقتدارگرايي 
هم مي توان دچار شكست شد. با اين مدارهاي تخريبي 
و عقب برنده، از پيروزي حرف مي زنيم، براي پيامدهاي 
پي��روزي برنام��ه تصويب مي كنيم و شكس��ت جمع 
مي كنيم. دايم از پيروزي خود و شكست ديگران حرف 
زده مي شود اما خاكروبه هاي شكست ها تا زماني ديگر 
و بحراني ديگر پنهان مي ش��ود. در مدار عقب برنده يي 
كه امروز كش��ور دچار آن ش��ده اس��ت، به دليل نگاه 
اشتباه در تغيير سياس��ت هاي اقتصادي و اجتماعي، 
مسائل و مشكالت عمق بيشتري پيدا مي كند. به اين 
ترتيب مسائلي همچون كم آبي، مديريت زلزله، آلودگي 
هوا، فس��اد بانكداري و حكمروايي پرهزينه هر روز به 

چالش هاي بزرگ تري تبديل مي شوند.«
ستاري فر با بيان اينكه مهم تر از رشد باال، رشد پايدار 
است، اظهار كرد: »علم اقتصاد هم اين را تاييد مي كند 
كه رشد پايدار بهتر است. بنابراين بايد كاري كنيم كه 
بازي از اين بدتر نش��ود. در تدوين چشم انداز 20 ساله 
كش��ور هم دچار اين اشتباه ش��ديم كه پس از بهبود 
نسبي شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي و شكل گيري 
ثبات نسبي و همگرايي اوليه، برنامه چشم انداز 20ساله 
به عنوان س��ند گفتمان واحد با تكيه بر عملكردهاي 
اقتصادي و اجتماعي س��ال هاي 80 تا 83 تدوين شد. 
در اين برنامه، دچار اين فرض خطا ش��ديم كه رش��د 
اقتصادي تركيه و عربس��تان ثاب��ت باقي بماند و ما به 
رتبه نخس��ت منطقه تبديل شويم. اما با تخريب تمام 
دس��تاوردهاي نه��ادي، حقوقي، قانوني، س��ازماني و 
كاركرده��اي اقتصادي و اجتماع��ي )مالي، بودجه يي، 

پولي و ارزي( وضعيت امروز را شاهد هستيم.«
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 قيمت گذاري خدمات
و محصوالت بانكي

ماندانا طاهري   صاحب نظر پولي و بانكي  
باتوج��ه به اهمي��ت قيمت گ��ذاري خدم��ات بانكي، 
سياس��ت ها در اي��ن زمين��ه بايد م��ورد توج��ه ناظران و 
قانون گذاران بانكي باشد تا پژوهش هاي كارشناسي و دقيق 

در اين حوزه، راهگشاي قانون گذاران باشد. 
رشد اقتصادي به عنوان شاخصي از توسعه و پيشرفت 
اقتصادي در هر كش��وري، از گسترش فضاي كسب و كار 
و توس��عه فعاليت عملياتي بنگاه هاي مالي و غيرمالي اثر 
مي پذيرد. در حال حاضر فعاليت بنگاه هاي مالي و غيرمالي 
در محي��ط اقتص��ادي پيچيده يي در حال انجام اس��ت و 
بنگاه ها براي كس��ب سهم بيش��تري از بازار و مشتري در 
ارائ��ه محصوالت با حداقل بهاي تمام  ش��ده با يكديگر در 
رقابت هستند. يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي درگير 
در اين چالش، بانك ها هس��تند كه مهم ترين فعاليت آنها 
واس��طه گري مالي به واسطه خدمات و محصوالت متنوع 
مالي اس��ت كه بايد ب��ا حداقل قيمت براي مش��تريان و 
قيمت به صرفه براي بانك  ارائه شوند. بنابراين قيمت گذاري 
محص��والت بانكي از ديرباز تاكنون يك��ي از موضوعات با 
اهميت براي ناظران بانكي و محققان بوده و از سوي ديگر 
قيمت گذاري درست و دقيق محصوالت و خدمات بانكي، 
بر حفظ رابطه بانك و مش��تري و ثبات در كس��ب درآمد 
براي بانك ها نيز حايز اهميت اس��ت.  به  عبارتي توسعه و 
گس��ترش تعداد بانك ها و محيط پيچيده و رقابتي كسب 
و كار موجب ش��ده كه در حال حاضر مش��تريان بانك ها 
ب��راي تغيي��ر بانك و انتخ��اب بانكي با خدم��ات متنوع، 
اما با حداقل هزينه، تمايل و انگيزه داش��ته باش��ند و اين 
انگي��زه بانك ها را مل��زم نموده تا براي حفظ مش��تريان 
خود يا افزايش س��هم بازار، ب��ه تعيين قيمت محصوالت 
و خدمات خ��ود بپردازند. باتوجه به اهميت قيمت گذاري 
خدم��ات و محصوالت بانك��ي، بانك مرك��زي در اقدامي 
بخش��نامه يي براي تبيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر 
كارمزد خدمات بانكي را در تير ۱۳۹۴ منتش��ر و در مهر 
۱۳۹۵ ب��ا تغييرات جزئي جهت اعمال بانك ها ابالغ كرده 
كه اين مساله اهميت قيمت گذاري خدمات و محصوالت 
بانكي را براي مقام ناظر نش��ان مي دهد. در اين بخشنامه 
مش��ابه بانك هاي بين المللي حداكثر بهاي خدمات بانكي 
تبيي��ن و از بانك ها خواس��ته ش��ده مطابق ب��ا آن عمل 
كنند. نكته قابل توجه آن است كه تبيين سياست هاي 
 درس��ت قيمت گ��ذاري در بانك ه��ا و تعيي��ن به��اي 
تمام  ش��ده محصوالت و خدمات بانك��ي براي بانك ها 
مزاي��اي كوت��اه و بلندم��دت دارد ك��ه از مهم تري��ن 
اي��ن مزاي��ا تقويت س��ودآوري بان��ك، افزاي��ش توان 
رقابت پذيري بانك، رضايت مش��تري و كس��ب س��هم 
بيش��تري از بازار اس��ت. ع��الوه ب��ر آن قيمت گذاري 
درس��ت محصوالت و خدم��ات بانكي ب��ر متغيرهاي 
 اقتص��اد كالن نيز اثر مثبت دارد، زيرا قيمت درس��ت 
بر ميزان پس انداز، انباش��ت و توزيع ثروت و كارآمدي 
بازاره��اي مالي اثرگذار اس��ت. بنابراين سياس��ت هاي 
قيمت گ��ذاري خدمات و محصوالت بانكي همواره بايد 
مورد توجه ناظران و قانون گذاران بانكي باش��د و از اين 
منظر پژوهش هاي كارشناس��ي و دقيق در اين حوزه، 

صورت گيرد تا براي قانون گذاران كارگشا باشد. 

تملك سهام بانك ها و موسسات 
اعتباري تغيير كرد

نماين��دگان مجلس در مصوبه ي��ي قواعد جديدي را 
درمورد س��هام بانك ها و موسس��ات اعتباري به تصويب 
رس��اندند. نماين��دگان مجل��س در جلس��ه علن��ي روز 
چهارشنبه ماده ۲ طرح اصالح قانون اجراي سياست هاي 
كل��ي اصل ۴۴ را به تصويب رس��اندند كه براس��اس آن، 
موسسات اعتباري اعم از بانك ها، غيربانكي و غيردولتي، 
ك��ه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تاس��يس ش��ده يا 
مي شوند يا بانك هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي شود، 
صرفا در قالب ش��ركت هاي سهامي عام و تعاوني سهامي 
عام مجاز به فعاليت هستند، تملك سهام اين موسسات 
تا س��قف ۱۰درصد توس��ط مالك واحد بدون اخذ مجوز 
مجاز است.  به موجب اين مصوبه تملك سهام هر يك از 
موسسات اعتباري مزبور توسط مالك واحد در دو سطح 
بي��ش از ۱۰درصد ت��ا ۲۰درصد و بي��ش از ۲۰درصد تا 
۳۳درصد با مجوز بانك مركزي و به موجب دستورالعملي 
كه به پيش��نهاد بانك مركزي و تصويب ش��وراي پول و 

اعتبار مصوب مي شود، مجاز است. 

برگزاري ششمين همايش 
بانكي و تجاري ايران و اروپا 

شش��مين همايش تج��اري بانك��ي ايران-اروپا ۸ و 
۹ارديبهشت ماه سال جاري و با هدف بررسي دقيق تر 
مس��ائل و دغدغه ه��اي تجاري، بانك��ي و مالي موجود 
توس��ط پژوهش��كده پولي و بانكي در هتل اسپيناس 
پاالس برگزار مي شود.  به گزارش »تعادل«، پژوهشكده 
پولي و بانكي اعالم كرد: با وجود گذشت چندين سال از 
توافق تاريخي برجام و گشوده شدن درهاي كشورمان 
به سوي سرمايه گذاران خارجي و تالش براي گسترش 
حجم تبادالت تجاري ايران و جامعه بين الملل همچنان 
موانع و مش��كالتي در برقراري تعامالت تجاري، مالي و 
بانكي ميان ايران و كشورهاي منطقه و جهان باقي مانده 
است. به دنبال برگزاري ۵ دوره موفق از همايش تجاري 
ايران و اروپا در شهرهاي تهران و فرانكفورت، ششمين 
همايش تجاري ايران و اروپا  با دعوت از فعاالن اقتصادي 
ايراني و خارجي و با هدف بررس��ي دقيق تر مس��ائل و 
دغدغه هاي تجاري، بانكي و مالي موجود در اين مقطع 
ميان ايران و جامعه بين الملل در ۸ و ۹ ارديبهشت ۹۷ 

در هتل اسپيناس پاالس تهران برگزار خواهد شد. 
رواب��ط تج��اري و بانك��ي اي��ران دو س��ال پس از 
اجرايي ش��دن برجام محور اصلي همايش خواهد بود 
همچنين اتحاديه اروپا ش��ريكي براي ايران؛ چشم انداز 
همكاري ه��اي تج��اري و بانك��ي ايران، اتحادي��ه اروپا 
و مديري��ت تطبي��ق م��درن، اجزاي چارچ��وب جامع 
مديري��ت ريس��ك، مطالبات معوق بانك��ي )NPL( و 
اس��تانداردهاي حسابرس��ي )IFRS(، منابع تجدپذير 
انرژي و فرصت هاي س��رمايه گذاري در ايران محورهاي 
اين همايش را تش��كيل مي دهند.  ش��ركت هاي فعال 
معتبر داخلي و خارجي در تمام حوزه ها در اين همايش 
شركت مي كنند و سخنرانان و مقامات سرشناس داخلي 

و خارجي براي حضور در اين همايش دعوت شده اند. 

يادداشت

اخبار

با تصميم هيات دولت

در تكاليف ارزي شد  يورو جايگزين دالر
هزينه مبادله يورو به خاطر نزديكي مواضع سياست خارجي و شراكت تجاري اروپا با ايران، كمتر از دالر است

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
پس از اعالم رييس كل بانك مركزي در هفته هاي 
اخير مبني بر برنامه ري��زي بانك مركزي براي انتخاب 
يورو به جاي دالر در تكاليف ارزي و گزارش��گري مالي 
كه از بهمن س��ال ۹۵ ني��ز در مقاط��ع مختلف مورد 
توج��ه مس��ووالن اقتصادي قرار گرفته ب��ود و پيش از 
اي��ن در دولت احمدي ن��ژاد و بحران ارزي س��ال هاي 
ابتداي دهه ۱۳۹۰ نيز در دس��تور كار قرار گرفته بود، 
سرانجام هيات دولت تصميم گرفت كه يورو جايگزين 
دالر در تكاليف ارزي ش��ود.  به گزارش»تعادل« هيات 
وزي��ران در جلس��ه روز چهارش��نبه ۲۹فروردين ۹۷ 
خود به رياس��ت حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن 
روحان��ي رييس جمهور، كليه وزارتخانه ها، س��ازمان ها 
و ش��ركت هاي دولت��ي را موظف كرد، ارز ي��ورو را به 
عنوان ارز مبناي گزارش��گري و انتشار آمار، اطالعات و 

داده هاي مالي خود مورد استفاده قرار دهند. 
براس��اس اي��ن تصمي��م، هي��ات وزي��ران كلي��ه 
وزارتخانه ها، س��ازمان ها و شركت هاي دولتي را موظف 
ك��رد، ارز يورو را ب��ه عنوان ارز مبناي گزارش��گري و 
انتش��ار آم��ار، اطالع��ات و داده هاي مالي خ��ود مورد 

استفاده قرار دهند. 
همچني��ن بانك مركزي موظف ش��د از تاريخ ابالغ 
اين مصوبه، نرخ برابري ريال در مقابل يورو را به صورت 
مستمر اعالم و مديريت كند. در ادامه جلسه تعدادي از 
پيشنهادات دستگاه هاي اجرايي پس از بحث و بررسي 

به تصويب هيات وزيران رسيد. 

 سيف: ارز گزارشگري كشور يورو مي شود
پيش از اين ولي اهلل سيف، رييس كل بانك مركزي 
در هفته هاي اخير اعالم كرده بود كه ارز گزارش��گري 
كش��ور با تصويب دولت به زودي يورو مي ش��ود. اين 
تغيير ارز گزارش��گري كش��ور به يورو بس��يار جدي 
اس��ت و مصوبه آن در دولت تصويب و به زودي اعالم 
مي شود. تغيير ارز گزارشگري از دالر به يورو منطقي 

است چراكه تاثير اصلي در اقتصاد كشور دارد. 
در س��ال هاي قبل ازجمله در بهمن ماه ۱۳۹۵ نيز 
س��يف اعالم كرده بود ك��ه »دالر« براي گزارش دهي 
اقتصاد ايران منطقي نيس��ت و يكي از اقدام هاي موثر 
در اين باره را تغيير واحد ارز گزارشگري ايران عنوان 

كرد. 
وي گفت: از آنجا كه درآمد ارزي كش��ور به دليل 
تحريم هاي دالري با ارزي ه��اي ديگري ازجمله يورو 
انجام مي ش��ود باي��د ارزي را مبناي گزارش دهي قرار 
داد كه ثبات بيش��تري داشته و در تجارت خارجي ما 

پركاربردتر باشد. 
اهميت اين كار در سال هاي ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ بيش 
از پيش خود را نش��ان داد زيرا با اوج گيري تحريم ها 
عليه ايران به بروز نوس��ان هاي ش��ديد و لحظه يي در 
بازار ارز آزاد منجر ش��د؛ از اين رو دولت تدبير و اميد 
يكي از سياست هاي خود را متناسب كردن سهم دالر 

از مراودات ارزي كشور با اثر آن بازارها قرار داد. 

 استقبال مقام معظم رهبري 
از س��وي ديگر رييس كل بانك مركزي با اشاره به 
دي��دار اخير خود با رهبر معظ��م انقالب گفت: يكي از 
برنامه هاي بانك مركزي اين است كه ارز گزارشگري از 
دالر به يورو تبديل شود كه رهبر انقالب نيز از اين كار 
استقبال كردند. امروز دالر نقشي در تجارت خارجي ما 
ندارد و درحال حذف شدن است و يورو در آينده به ارز 
گزارش��گري ايران تبديل مي شود؛ البته مقدماتي دارد 

كه درحال آماده سازي آن هستيم. 

 حذف كامل دالر از مبادالت
از س��وي ديگ��ر وزير اقتصاد با بي��ان اينكه درحال 
حاض��ر مبادالت كش��ور با يورو انجام مي ش��ود، گفت: 
ح��ذف كام��ل دالر از مب��ادالت خارجي كش��ور دور 
از دس��ترس نيست. مس��عود كرباس��يان با بيان اينكه 
مبادالت امروز كش��ور با يورو انج��ام مي  گيرد نه دالر 
بيان كرد: با اس��تناد به بخش��نامه هاي وزارت اقتصاد 
امروز مب��ادالت اقتصادي كش��ور، گش��ايش اعتبار و 
خريد خارجي طبق بخشنامه ها با يورو انجام مي گيرد 
بنابراي��ن حذف كامل دالر از مب��ادالت خارجي دور از 

دسترس نيست. 

 تجربه دولت احمدي نژاد
البته اين نخس��تين بار نيست كه دولت گام به سوي 
تغيي��ر ارز و جايگزيني يورو به جاي دالر امريكا مي رود. 

زي��را در دولت احمدي نژاد نيز به دنب��ال بحران ارزي و 
تحريم ه��اي دالري، دولت نهم تصميم گرفت كه نفت با 
نرخ و قراردادهاي يورويي فروخته شود و حتي بخشي از 
ذخاير ارزي ايران به صورت يورو حفظ شود. اگرچه اين 
تصميم در آن مقطع تا حدودي اجرايي شد اما به دليل 
نوس��ان نرخ يورو به خاطر بحران مالي در حوزه يورو در 
سال هاي بعد از ۲۰۰۸و در نتيجه سقوط ارزش يورو در 
برابر دالر، برخي كارشناس��ان به اين ارزيابي رسيدند كه 
ايران از نگه داشتن ذخاير ارزي خود به صورت يورو زيان 
و عدم النفع خواهد داش��ت و بهتر است كه در بازارهايي 
ك��ه با دالر كار مي كنند ازجمل��ه در بازار نفت همچنان 

قراردادها به صورت دالر بسته و مبادله شود. 
مقايس��ه تغييرات نرخ دالر و يورو در مدت ۵ س��ال 
پاياني دولت احمدي نژاد نشان مي دهد كه رشد نرخ دالر 
در ۵ س��ال از ۱۳۸۸تا ۱۳۹۲ مع��ادل ۱۱۹درصد بوده 
درحالي كه رشد نرخ يورو ۱۰۲درصد بوده و دالر معادل 
۱۷درصد رش��د بيشتر داشته است. بر اين اساس برخي 
كارشناسان در آن مقطع اعالم كردند كه نگهداري ذخاير 
ارزي ب��ه صورت يورو در مقايس��ه به دالر با عدم النفع يا 
زيان پنهان مواجه است.  البته در شرايط كنوني احتماال 
ش��رايطي متفاوت وج��ود دارد زي��را در امريكا ترامپ با 
سياس��ت هاي خود ممكن است كه نرخ دالر را نسبت به 
يورو متزلزل كرده باش��د و خ��روج اروپا از بحران مالي و 
بهبود ش��رايط اقتصاد اروپا ممكن است كه ثبات ارزش 

بيشتري را براي يورو نسبت به دالر ايجاد كند. 

 اروپا شريك تجاري
از س��وي ديگر از آنجا كه ارتباط و سياست خارجي 
ايران با حوزه يورو و اروپا به مراتب بهتر از حوزه دالر است 
لذا در تجارت ايران همچنين نگهداري ذخاير به صورت 
يورو مي تواند عدم النفع ها يا منافع بيشتري را ايجاد كند. 
در هر صورت همواره ميزان عددي رش��د نرخ دالر و 

يورو و ذخاير به صورت دالر و يورو مطرح بوده و هست. 
ام��ا در عين حال بايد در نظر داش��ت كه عرضه و تقاضا 
ب��ه صورت دالر مي تواند هزينه هاي ديگري را در تجارت 
خارجي ايران و حتي مصرف و توليد در داخل كش��ور به 
همراه داش��ته باشد كه س��رجمع آنها باعث مي شود كه 
زيان مبادله با دالر بيش از منافع آن نسبت به يورو باشد 

و منافع يورو به مراتب بيشتر از دالر خواهد بود.
به عقيده كارشناس��ان، ايران نبايد ارز مسلط بر بازار 
خ��ود را دالر انتخاب كند و وقتي ب��ا امريكا تخاصم در 
سياست خارجي دارد بايد از ارز ديگري استفاده كند زيرا 
تحريم هاي امريكا مي تواند هزينه هاي مبادله را به زيان 
ايران به همراه داشته باشد اما اروپا حداقل به عنوان شريك 
تجاري ايران مطرح اس��ت و به دنبال خ��روج از برجام و 

تحريم هاي بيشتر در مقايسه با امريكا نيست. 

 رشد دالر و يورو در دولت روحاني 
در دولت روحاني و از سال ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹6 كه 
نرخ هاي بازار را بانك مركزي اعالم كرده اس��ت مشاهده 
مي ش��ود كه رش��د نرخ دالر ۴۵.6درصد در ۵ سال بوده 
اس��ت در حالي كه رشد نرخ يورو در اين ۵ سال معادل 

۳۸.6درصد بوده است. 
بر اين اساس چه در ۵ سال پاياني دولت احمدي نژاد 
كه اقتصاد جهان و حوزه يورو و دالر با نوس��ان و التهاب 
و بح��ران مالي جهاني مواجه ش��د و ح��وزه يورو نيز در 
بحران مالي و مش��كالت اقتصادي و رك��ود قرار گرفت 
و چ��ه در دولت روحاني كه تحريم ه��اي ايران به خاطر 
برجام متوقف ش��د و ثبات نرخ ارز را در س��ال هاي ۹۳ 
ت��ا ۹۵ ش��اهد بوده ايم، همواره نرخ دالر رش��د بهتر و با 
ثبات تري نس��بت به يورو داشته است.  به عبارت ديگر، 
از نظر عددي، نگهداري دالر در دوره ۵ ساله يا ۱۰ سال 
اخير مفيد تر و با منافع اقتصادي و سود بيشتري نسبت 

به نگهداري يورو مواجه بوده است. 

مقايس��ه ۱۰ س��اله از س��ال ۱۳۸۸ ت��ا بهمن ۹6 
ني��ز نش��ان مي دهد كه ن��رخ دالر در ب��ازار به ميزان 
۲6۴درصد رش��د كرده اس��ت در حالي كه رشد يورو 
در اي��ن ۱۰ س��ال مع��ادل ۲۱۹درصد بوده و رش��د 
ع��ددي نرخ ي��ورو به ميزان ۴۵واح��د درصد كمتر از 
رشد عددي نرخ دالر بوده است. اما در عين حال بايد 
س��اير هزينه هايي كه امريكا و دالر مي تواند به اقتصاد 
ايران وارد كند را درنظ��ر گرفت و هزينه هاي مبادله، 
عدم النفع ه��ا، كارمزده��اي بانكي و ارزي، مش��كالت، 
توقف ه��ا، تاخير ه��ا و... را ني��ز بايد درنظ��ر گرفت و 
همچنين امكان پذيرش يورو در بازار نس��بت به دالر 
نيز بايد ارزيابي ش��ود كه چه ش��ركت ها و كشورها و 
تجارت هايي ممكن اس��ت سخت تر با يورو كنار بيايند 
و ل��ذا دولت باي��د چاره انديش��ي كن��د و راه را براي 
روان ك��ردن بازار ارز و تج��ارت يورويي فراهم كند تا 
عرضه كننده و تقاضا كننده ارز تمايل بيشتري به يورو 

و ساير ارزها نسبت به دالر نشان دهند. 

 هزينه هاي مبادله يورو كمتر از دالر 
اما صاحب نظران اقتصادي معتقدند كه در نگهداري 
دارايي يك كش��ور و حفظ منافع ملي تنها نبايد به نرخ 
رش��د دارايي در داخل يا جهان توجه داش��ت بلكه بايد 
هزينه هاي پنهان و مبادله و فرصت را نيز درنظر گرفت. 
به عبارت ديگر، در شرايطي كه فضاي سياست خارجي 
و رابطه ايران با اروپا به مراتب بهتر از امريكاس��ت و اروپا 
به دنبال تحريم هاي بيش��تر و خروج از برجام نيس��ت و 
عمال ش��ريك تجاري ايران اس��ت و در مقابل، فشارهاي 
امريكا و تهديدها و همچنين تحريم هاي دالري با ايران 
همچنان برقرار است و امريكا شريك تجاري ايران نيست، 
لذا تا جايي كه ممكن اس��ت بايد تقاضا و عرضه دالر در 
ايران و دالري كردن اقتصاد بايد كاهش يابد و در مقابل 
سهم يورو و ارزهاي ديگر از سبد تجاري ايران و بازار ارز 

بيشتر شود. 
زي��را با قرارداده��اي دالري، عمال تحريم هاي امريكا 
مي توان��د مش��كالتي در نقل و انتق��ال دالر و خريد ها و 
ص��ادرات و واردات ايجاد كند و هزينه مبادله و پنهان را 
براي اقتصاد ايران باال ببرد اما هزينه هاي مبادله يورو به 

مراتب كمتر از دالر خواهد بود. 
از اين رو، گزارش��گري مالي با يورو و حفظ ذخاير يا 
عرض��ه و تقاضا با يورو، اگرچه از نظر عددي نس��بت به 
دالر شرايط متفاوتي دارد اما از نظر هزينه هاي سياسي، 
كاهش فشارها، عرضه و تقاضا، هزينه هاي مبادله و پنهان 

و... به مراتب بهتر از گزارشگري مالي با دالر است. 

به عبارت ديگر، جايگزيني يورو به جاي دالر مي تواند 
موجبات شرايط بهتر عرضه و تقاضاي ارز و يورو در بازار، 
روان كردن تجارت، كاهش فش��ار تحريم ها و هزينه هاي 
مبادله را فراهم كند. اما ش��رط موفقيت اين تصميم آن 
اس��ت كه عرضه و تقاضا نيز هدايت ش��ود و تا جايي كه 
ممكن است مشوق هايي براي تجارت با يورو، قراردادهاي 
يوروي��ي، فروش نفت با يورو و... فراهم ش��ود. همچنين 
بخش ه��اي قاچاق كاال و خ��ارج از نظارت بانك مركزي 
و دولت نيز بايد با سياس��ت ها و برنامه هاي مختلف، اين 
بخش از تجارت را به س��مت يورو و س��اير ارزها به جاي 
دالر هدايت كند و از طريق سياست هاي تعرفه يي، نظارت 

بر بازار و... مبادالت يورويي تشويق شود. 

 هدايت عرضه و تقاضا و اصالح اشتباهات 
برخ��ي صاحب نظ��ران در اين زمين��ه معتقدند كه 
جايگزين��ي يورو به ج��اي دالر، هر چند ك��ه با ثبات 
نسبي سياس��ت خارجي اروپا نس��بت به دولت امريكا 
و ترام��پ، موثرتر خواهد بود و مناف��ع اقتصادي ايران 
را حف��ظ خواهد كرد اما واقعيت اين اس��ت كه طرف 
عرضه و تقاضا در بازار ارز بايد به گونه يي اصالح ش��ود 
كه به صورت عملي نيز عرض��ه و تقاضا و مخارج ارزي 
كشور به سمت يورو حركت كند، زيرا برخي شركت ها 
و كش��ورها حاضر ب��ه معامالت غيردالري نيس��تند و 
برخي سياس��ت ها نيز در گذش��ته باعث رش��د تقاضا 
و عرضه دالر ش��ده اس��ت لذا بايد اش��تباهات گذشته 
ازجمل��ه حذف ارزهاي مبادله يي و افزايش تقاضا براي 

دالر اصالح شود. 
سياس��ت هاي بان��ك مرك��زي در يكي، دو س��ال 
اخير كه ب��ا حذف ارز مبادله ي��ي و رديف هاي واردات 
كاال به ص��ورت ارزهاي غي��ردالري همراه ب��ود، باعث 
ش��د كه با آزاد ش��دن نرخ ها، وارد كنندگان به سمت 
خريد و تقاضاي بيش��تر دالر تمايل داش��ته باش��ند و 
به ج��اي روپيه، روبل، لير،  درهم، ي��ورو، يوان، ين و... 
به س��مت دالر رفتند و همين موضوع تقاضاي بيشتر 
براي دالر را به همراه داش��ت و اي��ن موضوع برخالف 
برنامه جايگزيني ارزهاي غيردالري در مبادالت تجاري 
و گزارش��گري مالي است.  از س��وي ديگر، بسياري از 
بازارها مانند بازار نفت، پااليشگاه ها، شركت هاي نفتي 
و... حاضر نيس��تند كه خريد و فروش خود را به صورت 
غيردالري انجام دهند و در نتيجه اين محدوديت باعث 
ش��ده كه عمال طرف عرض��ه ارز نيز با معامالت دالري 
انجام ش��ود.  موضوع س��هم 6۳درصدي دالر از ذخاير 
ارزي دني��ا و تمايل كش��ورها و ش��ركت هاي مختلف 
به معامل��ه دالري و همچنين تعيين نرخ س��اير ارزها 
براساس دالر نيز باعث شده كه عمال بسياري از بازارها 
با دالر كار كنند و بازرگان ايراني و شركت هاي دولتي 
و غيردولتي نيز تمايل دارند كه قراردادهاي خود را به 

صورت دالري داشته باشند. 
در اين راس��تا، دولت و بانك مرك��زي در كنار اين 
تصميم و جايگزين ش��دن يورو ب��ه جاي دالر، بايد در 
طرف عرضه و تقاضا نيز سياست هاي خود را به سمت 
افزايش تقاض��ا و عرضه يورو حرك��ت دهد. به عبارت 
ديگر، در ف��روش نفت و درآمده��اي ارزي و صادرات 
غيرنفت��ي و رش��د مناب��ع ارزي و طرف عرض��ه ارز و 
همچني��ن در تقاضاي ارزي و واردات و تامين ارز براي 
واردات از اروپا و آس��يا، بايد بازرگانان و ش��ركت ها را 

تشويق كند كه از يورو به جاي دالر استفاده كنند. 
اما از آنجا كه ش��رايط بازارهاي داخلي و منطقه يي 
و بين الملل��ي به گونه يي اس��ت كه بخش��ي از عرضه و 
تقاضا همواره به صورت دالري خواهد بود، بايد شرايط 
صرافي ه��ا و ب��ازار ارز به گونه يي باش��د كه در صورت 
عرض��ه و تقاضاي دالري، امكان مبادله وجود داش��ته 
باش��د تا باعث ركود واردات و ص��ادرات، حمل و نقل 
و... نش��ود زيرا به س��رعت نمي توان انتظار داشت كه 
همه ش��ركت هاي داخلي و بين المللي، به اين تصميم 
تمكين كنند و لذا بايد فرصت الزم به آنها داده ش��ود 
ت��ا بدون تاخير و ركود در فعاليت ها، امكان جايگزيني 

يورو به جاي دالر را داشته باشند. 

 پيمان هاي منطقه اي
همچنين از آنجا كه بخش عمده يي از تجارت ايران 
با كشورهاي همسايه و منطقه غرب آسياست، لذا بايد 
كش��ورهاي منطقه دعوت شوند كه در گزارش تجاري 
خود با ايران از ارزهاي غيردالري استفاده كنند تا اين 
كار باع��ث كاهش هزين��ه واردات و ص��ادرات و رونق 
تجارت ايران با منطقه ش��ده و استقبال از گزارش هاي 

مالي غيردالري را افزايش داد.

مقايسه رشد نرخ دالر و يورو در 5 سال پاياني دولت احمدي نژاد و 5 ساله دولت روحاني

تغيير به درصد نسبت به نرخ دالر سال 
 تغيير به درصد نسبت بهنرخ يورو سال قبل 

سال قبل 

۱۳۸۸۹۹۸۳.۲۱۴۱۰۲.۵

۱۳۸۹۱۰۴۴۴.6۱۳۹۳-۱.۳

۱۳۹۰۱۲۰۵۱۵۱6۸۷۲۱

۱۳۹۱۲6۰۷۱۱6۳۳۹۷۱۰۱

۱۳۹۲۳۱۸۴۲۲۴۲6۴۲۵

۱۰۲ درصد رشد۱۱۹۲۸۵۴درصد رشد ۵ ساله۲۱۸6تغيير در ۵ سال 

۱۳۹۲۳۱۸۴۲۲۴۲6۴۲۵

۱۳۹۳۳۲۸۰۳۴۱۹۸-۱.۵

۱۳۹۴۳۴۵۰۵.۲۳۸۲۱-۹

۱۳۹۵۳6۴۴۵.6۴۰۳۹۵.۷

۱۳۹6۴6۳۵۲۰.۷۵۹۱۲۴۰.۷ بهمن ماه

۲۱۹ درصد در ۱۰ سال۲6۴۴۵۰۲ درصد رشد ۱۰ ساله۳6۳۷تغيير در ۱۰ سال ۹6 - ۱۳۸۸

مرتضي اكبري مديرعامل بانك قرض الحس��نه مهر ايران در جمع 
اصحاب رس��انه و خبرنگاران بيان داش��ت: در سال گذشته نزديك به 
۸۳درصد رشد منابع داشته ايم و با جذب منابع جديد بيش از ۸۲هزار 

ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه پرداخت شده است. 
به گ��زارش روابط عمومي بانك قرض الحس��نه مهر ايران، مرتضي 
اكبري در رابطه با تاريخچه و نحوه تاسيس بانك قرض الحسنه مهر ايران 
اظهار داشت: اين بانك با هدف جذب و تخصيص منابع قرض الحسنه از 
طريق مشاركت ۱۰ بانك بزرگ كشور با سرمايه اوليه ۱۵ هزار ميليارد 
ريال در سال ۱۳۸6 تاسيس شد و در حال حاضر با ۵۳۰ شعبه فعال به 

امر خدمت رساني مشغول است. 
وي گف��ت: بانك قرض الحس��نه مهر ايران از نظر س��رمايه يكي از 
بانك هاي متوس��ط و خوب كش��ور است كه س��اختار بسيار مناسب و 
منسجمي دارد. كفايت س��رمايه اين بانك نزديك به ۴۰درصد و فاقد 

دارايي هاي مازاد و بنگاهداري اس��ت.  مديرعامل بانك قرض الحس��نه 
مه��ر ايران اضافه ك��رد: در اين بانك، تنها جذب مناب��ع و اعطاي وام 
قرض الحس��نه با كارمزد صفر تا ۴درصد به نيازمندان انجام مي ش��ود. 
فعاليت در حوزه قرض الحس��نه يك��ي از مزيت هاي اصلي اين بانك به 
شمار مي آيد به همين دليل از فشار قيمت تمام شده پول كه مشكالت 
عديده ي��ي را براي بانك هاي تجاري به همراه دارد، به دور اس��ت.  وي 
تصريح كرد: جذب منابع قرض الحس��نه در شرايط كنوني اقتصاد، كار 
بس��يار س��ختي اس��ت به نحوي كه تنها ۵درصد منابع قرض الحسنه 
كش��ور در بانك قرض الحسنه مهر ايران تجميع ش��ده ولي ۲۵درصد 
ميزان تس��هيالت پرداخت ش��ده در اين حوزه را برعهده داشته است. 
اين امر نشان دهنده خطير بودن كار و فعاليت اين بانك است.  اكبري 
در اين نشست خبري اظهار داشت: بانك قرض الحسنه مهر ايران يك 
بانك اجتماعي و مردمي است و عملكرد تمام هموطنان روند پيشرفت 

آن را ش��كل مي دهد و اميدواريم گ��زارش اين اقدامات صورت گرفته، 
پاسخگوي بخشي از همدلي، مودت و همياري هاي مشتريان باشد. 

وي افزود: بانك قرض الحسنه مهر ايران در سال گذشته بانك بسيار 
موفقي بوده و عملكرد كم نظيري را ارائه داده اس��ت كه نش��ان دهنده 
جلب اعتماد عمومي و استقبال مشتريان از سبد محصوالت آن است. 

مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران خاطرنشان كرد: با گام هاي 
موثر برداشته ش��ده در راستاي ترويج سنت الهي قرض الحسنه، مردم 
به تعمي��ق اين فرهنگ غني روي آوردند و عمال نش��ان مي دهند كه 
به فكر يكديگر هس��تند و با سپرده گذاري بخش اندكي از منابع مالي 
خود، بس��ياري از نياز هاي جامعه را برطرف مي كنند.  وي با اش��اره به 
همكاري هاي رس��انه ها در مسير ترويج اين س��نت الهي تصريح كرد: 
اصحاب رس��انه در سال گذشته به تنوير افكار عمومي و نهادينه شدن 
قرض الحس��نه در ميان آحاد مردم بس��يار كمك كردند كه جا دارد از 

زحمات تمام آنان كمال تشكر و سپاس را داشته باشم.  اكبري ضمن 
تاكيد بر عملكرد مطلوب بانك در حوزه هاي گوناگون بيان داش��ت: در 
سال گذشته استقبال بس��يار خوبي از خدمات و طرح هاي تسهيالتي 
اين بانك صورت گرفت، به نحوي كه نسبت به پايان سال ۹۵ نزديك 
به ۸۳درصد رشد منابع داشته ايم. اين رشد، حاصل تالش همكاران در 
گسترش و ترويج فرهنگ قرض الحسنه است كه مايه مباهات و افتخار 
مجموعه اس��ت.  وي تصريح كرد: در س��ال قبل با جذب منابع جديد، 
بيش از ۸۲ هزار ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه پرداخت شده كه 

نسبت به پايان سال ۹۵ نزديك به ۵۱درصد رشد داشته است. 
اكب��ري همچنين افزود: در س��ال ۹۵ بي��ش از ۵۰۰ه��زار نفر از 
نيازمندان واقعي جامعه از تس��هيالت اين بانك اس��تفاده كرده اند. اين 
تعداد در سال ۹6 به ۷۵۲هزار فقره پرونده تسهيالتي افزايش يافته كه 
بيشتر آنها در حوزه هاي بهبود معيشت، سالمت و درمان، ازدواج جوانان 
و حمايت از اش��تغال زايي بوده است. پيش بيني مي كنيم كه اين تعداد 
در س��ال جاري به يك ميليون نفر و اعتباري بالغ بر ۱۲۰ هزار ميليارد 

ريال ارتقا يابد. 

رييس كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي از نامه نگاري 
كميس��يون متبوع خود ب��ا دس��تگاه هايي همچون بان��ك مركزي و 
دو وزارتخان��ه اقتص��اد و صنعت درباره ارائه برنام��ه جامع ارزي به اين 
كميس��يون، خبر داد.  به گ��زارش ميزان، محمدرض��ا پورابراهيمي با 
اش��اره به طرح دو فوريتي س��اماندهي بازار ارز كشور گفت: همچنان 
ما منتظر گزارش دولت در زمينه موضوع ارز هستيم چراكه توضيحات 

ش��فاهي دولتمردان در زمينه بازار ارز قانع كننده نيست.  وي افزود: ما 
با توضيحات شفاهي دولت به هيچ وجه نمي توانيم متوجه برنامه جامع 
دولت در زمينه ارز شويم.  رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي تصريح كرد: در زمينه ارائه برنامه جامع دستگاه ها درباره ارز، 
كميسيون روز گذشته نامه نگاري با بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي 
و داراي��ي و وزارت صنعت، معدن و تجارت داش��ته تا اين گزارش ها به 

كميس��يون ارائه ش��ود.  پورابراهيمي اضافه كرد: ما اوايل هفته آينده 
جمع بندي الزم را از اين گزارش��ات در كميس��يون خواهيم داشت تا 
ان شاءاهلل مبناي كار به دست بيايد.  اين نماينده مجلس اظهار داشت: 
اگر مواردي كه درباره س��اماندهي بازار ارز مدنظر مجلس است در اين 
گزارش ها باش��د اين مس��اله قابل قبول است لذا بخش هايي هم كه در 
اي��ن گزارش ها به آن اش��اره نش��ده، ما در طرح خودم��ان مي بينيم و 
بخش هايي هم كه بايد از آن جلوگيري ش��ود به جد ايس��تاده ايم كه 
به كل منتفي شود.  پورابراهيمي با بيان اينكه طرح دوفوريتي مجلس 
درباره ساماندهي بازار ارز آماده است، بيان داشت: بخش هايي از طرح ما 

در اقدامات اخير دولت ديده شده است و بخش هايي هم كامل نيست، 
در م��واردي هم اصال ما برخي اقدام��ات دولت را قبول نداريم كه بايد 
اصالح ش��ود.  وي با اشاره به جلس��ه روز گذشته كميسيون اقتصادي 
با مس��ووالن بانك مركزي گفت: روز گذشته آقاي سيف در اين جلسه 
حضور نداش��ت كه اين خود نشان مي دهد بانك مركزي به طور كامل 
عدم هماهنگي را در پيش گرفته اس��ت.  رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اسالمي در ادامه با اشاره به نامه جمعي از نمايندگان 
براي بركناري س��يف از بانك مرك��زي گفت: نمايندگان هر تصميمي 

بگيرند قاعدتا بايد نظر خودشان را اعمال كنند. 

رشد ۸۳ درصدي منابع قرض الحسنه مهر ايران حاصل اعتماد مردم است

كميسيون اقتصادي مجلس به دنبال برنامه جامع ارزي

مقايسه 10ساله از سال 1388 تا بهمن96  
نشان مي دهد كه نرخ دالر در بازار 

به ميزان 264درصد رشد كرده است 
درحالي كه رشد يورو در اين 10سال 

معادل 219درصد بوده و رشد عددي نرخ 
يورو به ميزان 45واحد درصد كمتر از 

رشد عددي نرخ دالر بوده است
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5 بورس و فرابورس
شفافيت مالي شرط اصلي 
ورود شركت ها به فرابورس

معاون پذيرش و ناش��ران فرابورس از ش��فافيت 
مال��ي ب��ه عنوان ش��رط اصلي ورود ش��ركت ها به 
فرابورس خبر داد و گفت: بازار شركت هاي كوچك 
و متوس��ط در فرابورس راه اندازي ش��د.به گزارش 
مه��ر، س��يدمهدي علم اله��دي مع��اون پذيرش و 
ناش��ران فرابورس ايران از طرح ويژه براي پذيرش 
استارت آپ ها و ش��ركت هاي كوچك و متوسط در 
فرابورس خبر داد و بيان كرد: براي استارت آپ ها و 
شركت هاي كوچك و متوسط يك بازار ويژه به نام 

بازار SME طراحي شده است.
وي اف��زود: تنه��ا تفاوتي كه با س��اير بازارهاي 
فراب��ورس دارد، آن اس��ت كه در اين ب��ازار امكان 
س��رمايه گذاري و خريد س��هام توسط مردم وجود 
ن��دارد ام��ا نكت��ه مهم اين اس��ت كه تنها ش��رط 
فرابورس براي پذيرش در بازار شركت هاي كوچك 

و متوسط شفافيت مالي است.
مع��اون پذي��رش و ناش��ران ش��ركت فرابورس 
اي��ران عدم آش��نايي و ش��ناخت اس��تارت آپ ها و 
ش��ركت ها با فرابورس را از علت اصلي ترس براي 
عضويت آن دانس��ت و گفت: ذهنيتي كه نسبت به 
فرابورس و بورس ش��كل گرفته اين اس��ت كه اين 
سازمان ها خالقيت ش��ركت هاي عضو را مي گيرند 
و هزينه ه��اي زيادي به ش��ركت تحميل مي كنند، 
در حالي كه مس��اله به عدم ش��ناخت و آش��نايي 
شركت ها و اس��تارت آپ ها از فرابورس برمي گردد. 
همچنين قاسم نژاد كارشناس حوزه فناوري با بيان 
اينكه ورود به بورس باعث تكامل و رش��د ش��ركت 
و بنگاه اقتصادي مي ش��ود، گفت: ورود به فرابورس 
و ب��ورس س��ختي هايي دارد؛ ولي اين مش��كالت 
شبيه مشكالت كوهنوردي است؛ چرا كه با رعايت 
دس��تورالعمل هاي فرابورس زمينه هاي رش��د، باال 
رفتن س��طح و تكامل يك بن��گاه اقتصادي فراهم 

مي شود.
قاس��م نژاد افزود: امروزه ۹۰درصد ش��ركت هاي 
موفق بين المللي در بورس عضويت دارند و اميدوارم 
فضايي فراهم ش��ود كه شركت هاي ايراني صرفا به 
ب��ورس داخلي بس��نده نكنند و به فكر پيوس��تن 
ب��ه بورس ه��اي بين المللي باش��ند. وي دليل عدم 
استقبال اس��تارت آپ ها و بنگاه هاي ايراني از ورود 
به بازار س��رمايه را الزام س��وددهي به سهامداران 
دانس��ت و گفت: اين در حالي اس��ت كه در عرصه 
بين المللي يك شركت ممكن است براي سهامداران 
س��ال ها سود ندهد، براي مثال سهامداران گوگل و 
فيس بوك به خاطر توسعه بخش��ي شركت اصال به 
فكر سود نبودند ولي در ايران به دليل الزام قانوني، 
ش��ركت ها موظف اند حداقل 1۰درصد سود خود را 

به سهامداران بدهند. 

سرمايه گذاري روي ايده ها
ه��دف از روي��داد فين اس��تارز اي��ن اس��ت كه 
روي ايده ه��ا و اس��تارت آپ هايي كه در راس��تاي 
برنامه افراد اس��ت، س��رمايه گذاري صورت بگيرد. 
س��يدابراهيم عناي��ت مديرعامل كارگ��زاري بانك 
سپه، با تاكيد بر افزايش چشمگير كيفيت برگزاري 
اي��ن رويداد در س��ال جاري، اظهار ك��رد: فرصت  
آش��نايي با ايده ه��اي نو در كش��ور نداريم؛ چراكه 
آش��نايي با اس��تارت آپ هايي كه فعالي��ت آنها در 
حوزه فين تك اس��ت هم وقت گي��ر و هم پرهزينه 
اس��ت، اما فين اس��تارز اين مش��كل را رفع كرده و 
فرصت آش��نايي سرمايه گذاران با ايده هاي جديد و 
خالقانه را فراهم كرده اس��ت. به گزارش فرابورس، 
س��يدابراهيم عنايت با اش��اره به اينك��ه در رويداد 
فين استارز مي توانيم با تك تك استارت آپ ها آشنا 
ش��ويم، اظهار كرد: به اي��ن رويداد آمده ايم تا روي 
ايده ها و اس��تارت آپ هايي كه در راستاي برنامه ما 

هستند، سرمايه گذاري كنيم.
مديرعام��ل كارگزاري بانك س��په با اش��اره به 
شناس��ايي اس��تارت آپ هايي كه هم راستا با اهداف 
اس��تراتژيك تعريف ش��ده اين كارگزاري هستند، 
گف��ت: مذاكرات خود ب��ا اين اس��تارت آپ ها را از 
فين استارز آغاز مي كنيم، اميد است سرمايه گذاري 
مناس��بي داشته باشيم كه در راستاي منافع كشور 
باش��د و هم صنايع و اشتغال جديد ايجاد كنند؛ از 
اين طريق گروه ما هم مي تواند سودآوري مناسبي 

براي سهامداران خود در بورس داشته باشد. 

سرعت در جذب سرمايه 
براي استارت آپ ها

فرصتي براي ديدار مس��تقيم س��رمايه گذاران و 
س��رمايه پذيران فراهم شده اس��ت و استارت آپ ها 
در حوزه بازارهاي مالي فرصت بس��يار خوبي به نام 

فين استارز دارند كه بايد از آن استفاده كنند.
مديرعام��ل راي��ان ب��ورس با اش��اره ب��ه اينكه 
فراب��ورس ايران فرصتي ارزنده را براي ديدار رو در 
روي سرمايه گذاران و س��رمايه پذيران فراهم كرده 
اس��ت، گفت: اس��تارت آپ ها در حوزه بازار سرمايه 
و پول فرصت بس��يار خوبي به نام فين استارز دارند 
ك��ه مي توانند با حضور در اين روي��داد با نيازهاي 
مختلف اركان بازارهاي مالي كش��ور آشنا شوند و 
در زمينه اين چالش ها اقدام به ارائه ايده و نوآوري 
كنن��د. روح اله دهقان با بيان اينكه اس��تارت آپ ها 
مي توانند در رويداد فين اس��تارز ب��ا نيازهاي بازار 
س��رمايه آشنا ش��ده و محصول مورد نياز اين بازار 
را توليد كنند، افزود: ش��ركت هاي سرمايه گذار نيز 
هرچه بيش��تر بتوانند در اين حوزه سرمايه گذاري 
كنن��د، نتايج بهتري از اين هم افزايي و همكاري به 
دس��ت خواهد آمد كه ماحصل آن پيشرفت هرچه 

بيشتر بازارهاي مالي در كشور است. 
وي همچنين با تاكي��د بر اينكه فرابورس ايران 
متولي بازار دارايي هاي فكري است، گفت: با تمركز 
تامين مال��ي نوآوري در فرابورس اي��ران اين اميد 
وجود دارد كه جذب س��رمايه براي اس��تارت آپ ها 
و ايده هاي نو با س��رعت بيش��تري ص��ورت گيرد. 
ب��ه گزارش فراب��ورس، مديرعامل راي��ان بورس با 
اش��اره به اينكه رساندن س��رمايه به استارت آپ ها 
به تسريع كار و توس��عه آنها كمك مي كند، گفت: 
فراب��ورس اي��ران در اين حوزه خ��وب عمل كرده 
است، فرابورس چرخه تامين مالي فعاالن فين تك 
را كامل كرده و اكوسيس��تم مناسبي را در اختيار 

استارت آپ ها گذاشته است. 

ديدگاه

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد

حضور 12شركت خارجي در فاينكس 2018
گروه بورس| مسعود كريمي|

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از حضور 
12 ش��ركت ب��زرگ در يازدهمي��ن نمايش��گاه 
بين الملل��ي ب��ورس، بان��ك و بيمه خب��ر داد و 
گفت: اين رويداد مالي مي تواند آخرين تحوالت 
تكنولوژيك مالي در دنيا را به نمايش بگذارد. اين 
اظهارات در حالي مطرح ش��د كه برخي فعاالن 
بازار س��رمايه اين رويداد مالي بزرگ را به دليل 
هزينه هاي ب��االي آن تحريم  كرده اند و در نقطه 
مقاب��ل برخي ديگر از فعاالن بازار اين مهم را در 
كش��ور فرصتي براي معرفي ابزار هاي مالي خود 
در راس��تاي جذب س��رمايه گذار تلقي مي كنند. 
به ه��ر حال برگزاري نمايش��گاهي بين المللي با 
توجه به حضور ش��ركت  هاي خارج��ي مي تواند 
زنگ خط��ري براي تس��ريع در قانونگذاري هاي 
جديد و حذف كاغذ بازي هاي اداري باش��د، چرا 
كه س��رمايه گذار خارجي به دنبال بازاري اس��ت 
 »IFRS« كه اس��تاندارد هاي بين المللي همانند
به خوبي در آن اجرايي ش��ود. گفتني اس��ت كه 
 custodian متاسفانه تا كنون حسابي با عنوان
در راستاي افزايش امنيت نقدينگي سرمايه گذار 
خارجي كه يك��ي از عوامل تاثيرگذار در موضوع 
جذب سرمايه گذار اس��ت در بازار سرمايه كشور 
ايجاد نش��ده اس��ت. به گزارش »تعادل«، رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اينكه 
برگزاري فاينكس 2۰18 چه كمكي مي تواند به 
بازار سرمايه كشور در راستاي جذب سرمايه گذار 
خارجي كند، در پاس��خ به »تعادل« عنوان كرد: 
برگزاري كارگاه هاي آموزشي توسط شركت هاي 
خارج��ي و حضور اين ش��ركت ها در نمايش��گاه 
فرص��ت مناس��بي را ب��راي س��رمايه گذاران در 
راستاي افزايش شفافيت بازار و شناخت بيشتر از 
شركت ها ايجاد كرده است. وي خاطرنشان كرد: 
اي��ن مهم در جهت جذب س��رمايه گذار خارجي 
در بازار س��رمايه كش��ور تاثير بس��زايي خواهد 
داش��ت. ش��اپور محمدي تصريح كرد: از طرفي 
سرمايه گذاران داخلي هم توسط فاينكس 2۰18 
با اس��تاندارد هاي بين المللي بهتر آشنا مي شوند. 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
مزاياي ديگر برگزاري نمايش��گاه بين المللي نيز 

گفت: اين رويداد مالي مي تواند آخرين تحوالت 
تكنولوژيك مالي كه اگ��ر در دنيا در حال اتفاق 
افتادن باشد به طور شفاف به اهالي بازار سرمايه 

ايران معرفي كند.
وي در ادامه اذعان داش��ت: خوشبختانه سال 
گذش��ته با حضور ش��ركت   هاي خارجي موضوع 
مربوط به » IFRS« به صورت جدي تري مطرح 
شد و سازمان بورس پيش��رفت قابل توجهي در 
اين زمينه كسب كرد. اميدواريم كه امسال هم با 
توان باالتر تحوالت بازار سرمايه همانند گذشته 

پيگيري شود.
شاپور محمدي درباره اينكه چه تعداد شركت 
خارجي در اين نمايش��گاه حض��ور دارند نيز به 
 »تع��ادل« گفت: 12 كش��ور خارج��ي به همراه
4 ش��ركت خدمات مالي بين المللي در فاينكس 

2۰18 حضور دارند. 

 بنگاه ها در مضيقه مالي
در س��وي ديگر روح اهلل حس��يني مقدم معاون 
ش��ركت بورس درب��اره چگونگي افزايش س��طح 
فرهن��گ س��هامداري در گفت وگ��و ب��ا »تعادل« 
اظه��ار داش��ت: با توج��ه به اينك��ه از عمر بورس 
ايران 5۰ س��ال مي گذرد اما متاسفانه ضريب نفوذ 
اين بازار در كش��ور با جاي��گاه واقعي خود فاصله 
دارد. وي خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر خيلي 
از مردم و مس��ووالن كاركرد ه��اي واقعي و انتفاع 
بلندمدتي كه بازار سرمايه به همراه خواهد داشت 
را نمي شناس��ند. اي��ن كارش��ناس بازار س��رمايه 
تصري��ح كرد: اين موضوع فقط ب��ه بورس منتهي 
نمي ش��ود و در نقطه مقابل ب��ازار مهجور ديگري 
به نام بيمه با چنين ش��رايطي مواجه اس��ت. اين 
در حالي اس��ت كه بازار بيم��ه به اين موضوع نياز 
دارد كه ابزار  ه��اي مالي خود را بين مردم معرفي 

كن��د، زيرا ديدگاه فعلي به اي��ن بازار فقط مربوط 
به بيمه  كردن خودروس��ت. روح اهلل حسيني مقدم 
اذعان داش��ت: بر اين اس��اس  باي��د ارتباطي بين 
بازار  ها و مردم در راستاي افزايش تعامالت صورت 
بگيرد. وي افزود: خوشبختانه استقبال از برگزاري 
اي��ن روي��داد مالي نس��بت به دوره هاي گذش��ته 
بيش��تر اس��ت و ش��ركت هاي كارگ��زاري، تامين 
س��رمايه و... به معرفي ابزار ه��ا و محصوالت خود 
در چنين ش��رايطي مي پردازند. معاون ناش��ران و 
اعضاي شركت بورس گفت: شركت ها و بنگاه هاي 
اقتص��ادي هم در موضوع جامعه هدف اين رويداد 
جايگاه قابل توجهي دارند. بازار سرمايه و بازار هاي 
مالي  بايد از چني��ن نهاد هايي حمايت كنند، زيرا 
در كشوري كه گفته مي شود يك هزار و 5۰۰هزار 
ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد اما متاس��فانه 
ديده مي شود برخي بنگاه هايي كه حتي در بورس 

فعاليت مي كنند، متاس��فانه در مضيقه مالي قرار 
دارن��د. وي تصري��ح كرد: اين ش��رايط بيانگر اين 
موضوع اس��ت كه نقدينگي به درس��تي كاناليزه و 
تجهيز نمي ش��ود كه بتواند در اختيار بنگاه ها قرار 
بگيرد. اين تحليلگر بازار س��رمايه اذعان داش��ت: 
خيلي از ش��ركت هاي بورسي با سازوكار صكوك، 
تامين مالي از طريق دارايي هاي خود و... آش��نايي 
ندارد در نتيجه  بايد در چنين ش��رايطي ابزار هاي 
جديد را به بنگاه ها در راس��تاي پيشرفت و توسعه 
فعاليت هاي  آنها معرفي كرد. روح اهلل حسيني مقدم 
عن��وان كرد: بزرگ ترين رس��الت فاينكس 2۰18 
اين اس��ت كه ش��ركت هاي فعال بتوانند خدمات 

خود را به تمام فعاالن بازار معرفي كنند. 

 روابط سرمايه گذاران و حاكميت شركتي
معاون ش��ركت بورس درب��اره عملكرد بورس 
ته��ران در موضوع جذب س��رمايه گذاران خارجي 
ني��ز به »تع��ادل« گفت: در بازار ه��اي بين المللي 
ب��ورس تهران را بيش��تر از س��اير اركان در ايران 
مي شناسند در نتيجه رس��الت سنگيني بر دوش 
اين بازار است. وي خاطرنشان كرد: تمركز شركت 
بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي گذشته بر 
اين موضوع بوده اس��ت، زمينه ي��ي را براي تامين 
مالي بنگاه ه��ا در بازار هاي بين المللي فراهم كند. 
اين در حالي اس��ت ك��ه ارتباطات بورس تهران با 
س��اير بورس هاي دنيا همچن��ان در حال پيگيري 
اس��ت. اين كارش��ناس بازار س��رمايه ابراز داشت: 
براي جذب س��رمايه گذار خارجي ش��ركت بورس 
ته��ران گزارش��گري ها را بر حس��ب »IFRS« با 
هم��كاري س��ازمان ب��ورس در دس��تور كار قرار 
داد. روح اهلل حس��يني مقدم تصريح كرد: در س��ال 
جاري موضوعات مربوط به روابط س��رمايه گذاران 
و حاكميت ش��ركتي به ص��ورت جدي تر پيگيري 
خواهد ش��د، چرا كه اين موضوع يكي از مطالبات 
سرمايه گذار خارجي اس��ت. وي افزود: با توجه به 
اينكه كنفرانس بازار س��رمايه اسالمي همزمان با 
فاينكس 2۰18 در حال برگزاري اس��ت در نتيجه 
اي��ن موضوعات در كنار ه��م مي توانند فرصتي را 
براي جذب س��رمايه گذاران خارجي بيش��تري در 

كشور ايجاد كند. 
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 شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
روز گذشته يك واحد افزايش پيدا كرد و رقم ۹5هزار 
و 523 واح��د را ب��ه خود اختص��اص داد. اين ميزان 
افزاي��ش نماگر بازار س��هام در س��ال ۹7 ب��ه نوعي 
كمترين مقدار رش��د نماگر را نش��ان مي دهد. بر اين 

اس��اس در داد و ستدهاي روز گذشته سرمايه گذاران 
بورس��ي بي��ش از 425ميليون برگه داراي��ي مالي را 
دست به دس��ت كردند. همچنين در معامالت ديروز 
س��رمايه گذاران بيش از 425ميليون برگه سهم، حق 
تق��دم و س��اير دارايي هاي مالي را در بازار دس��ت به 
دست كردند كه ارزش اين مبادالت بيش از يك هزار 

و ۹3ميليارد ريال ب��ود و در 35هزار نوبت معامالتي 
انجام ش��د. افزون بر اين در ب��ازار آخرين روز كاري 
فروردين ماه همه شاخص هاي بورس به جز شاخص 
بازار دوم صعودي بودند. ش��اخص ب��ازار اول نيز 63 
واحد رش��د ك��رد اما ش��اخص ب��ازار دوم 322واحد 
نزولي ش��د. براس��اس اين گزارش نمادهاي گل گهر، 
فوالد خوزس��تان، س��رمايه گذاري غدير و چادرملو با 
بيشترين تاثير مثبت بر شاخص مانع افت اين متغير 
شدند. اين درحالي بود كه نمادهاي ملي مس، صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس و داروس��ازي دكتر عبيدي 
ديروز بيشترين تاثير منفي را بر شاخص ثبت كردند. 

در بازار روز گذش��ته گروه هاي فلزات اساسي، قند و 
شكر و خودرو با بيشترين حجم و ارزش معامالت در 
ص��در برترين گروه هاي صنعتي ق��رار گرفتند. افزون 
بر اين صدرنش��يني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت 
متعلق به نمادهاي قند پيرانش��هر، قند لرستان، شكر 
شاهرود، قند شيرين خراسان، ايران ارقام، قند ثابت و 
قند نيشابور بود. در مقابل نمادهاي سيمان كردستان، 
سايپا شيشه، آبسال، كاشي تكسرام، داروسازي دكتر 
عبيدي، چرخش��گر و پمپ ايران با بيشترين كاهش 
قيمت در انتهاي جدول معامالت نشستند. به گزارش 
س��نا سرمايه گذاران بورس��ي ديروز براي خريد اوراق 

مش��اركت شهرداري سبزوار، واحدهاي صندوق امين 
يكم، پارند پايدار س��پهر، اوراق صكوك سايپا و اوراق 
مشاركت ش��هرداري شيراز بيش��ترين تقاضا را ثبت 
كردن��د. در مقابل بيش��ترين عرضه ه��ا در نمادهاي 
كنتورس��ازي، اوراق صكوك گل گه��ر، اوراق صكوك 
س��ايپا و اوراق مشاركت ش��هرداري مشهد ثبت شد. 
در پايان معامالت روز گذش��ته مل��ي مس با معامله 
بلوكي 8۰ ميليون س��هم به ارزش 2۰8ميليارد ريال، 
بيش��ترين حجم و ارزش معامالت را ثبت كردند. در 
س��ويي ديگر در بازار فرابورس ايران ش��اخص كل با 

افزايش 7واحدي به كار خود پايان داد.

مروري بر آمار معامالت ديروز

كمترين رشد بورس

حامد سلطاني نژاد تشريح كرد

پذيرش كاالهاي با دوام در بورس  كاال
س��ال گذش��ته بالغ بر دو ميلي��ون تن گندم در 
بورس كاال مورد معامل��ه قرار گرفت كه 5۰۰ هزار 
تن از آن به واس��طه رينگ صادراتي بورس كاال به 
بازار جهاني صادر شد بنابراين مي توان گفت گندم 
در بورس كاال فرص��ت خوبي را براي مبادالت پيدا 
كرده اس��ت. حامد س��لطاني نژاد مديرعامل بورس 
كاالي اي��ران، بيان ك��رد: در ح��ال حاضر تصميم 
وزارت جه��اد كش��اورزي مبن��ي بر مي��زان عرضه 
گندم در بورس كاال طي س��ال ج��اري به ما ابالغ 
نشده اما همچنان محصول گندم را در بازار داخلي 
خواهيم داش��ت و به نظر مي رسد امسال هم درصد 
قابل توجهي از گندم توليد داخلي كش��ور در بورس 
كاال م��ورد معامل��ه قرار بگيرد و ني��ز بخش اضافي 

 آن ب��ه بازاره��اي جهاني صادر ش��ود. ب��ه گزارش 
كاال خبر، س��لطاني نژاد درباره راه اندازي بورس گل 
و بورس ميوه كه طي چند وقت گذش��ته از س��وي 
معاون وزير كشاورزي مطرح شده بود، گفت: بورس 
كاال آماده پذيرش كاالهاي بادوام و پربازيگر است و 
ه��ر كااليي با حجم معامالت باال مي تواند در بورس 

عرضه شود. 
وي ب��ا بي��ان اينكه كاالهاي ب��ا ارزش معامالت 
ب��اال مي توانند در بورس م��ورد پذيرش قرار گيرند، 
افزود: پذيرش كاال در بورس كاال وابس��ته به برخي 
معيارهاس��ت. هيات پذيرش قادر به تصميم گيري 
در زمين��ه پذيرش محصول در بورس كاالس��ت كه 
در صورت عدم پذيرش در بورس كاال، آن محصول 

مي تواند در بازار فرعي بورس كاال مورد معامله قرار 
گيرد. مديرعامل بورس كاالي ايران به نقش بورس 
كاال در تحقق ش��عار حمايت از كاالي ايراني اشاره 
ك��رد و گفت: كاالي ايراني باي��د كااليي با كيفيت 
باش��د ت��ا رضايت مصرف كنن��ده را جل��ب و مورد 
حمايت واقع ش��ود پس چه بهت��ر كه اين حمايت، 
حمايت قيمتي و برمبناي ارزش باش��د، در صورتي 
كه كاالها در بستر عرضه و تقاضا مورد معامله قرار 
گيرد پاداش كيفيت باال، ارزش بيشتر آن محصول 

خواهد بود. 
وي با تاكيد بر اينكه »قيمت« معيار خوبي براي 
توليد كاالهاي باكيفيت اس��ت، گفت: براي تفكيك 
كاالي باكيفي��ت از كاالي بي كيفي��ت باي��د پ��ول 

بيشتري بابت كاالي باكيفيت پرداخت شود، اما در 
ص��ورت قيمت گذاري كاالها و بي توجهي به رقابت، 
حماي��ت از كاالي ايراني ص��ورت نمي گيرد و تمام 
توليدكنن��دگان بدون تفكر در زمينه بهبود كيفيت 
كاال در سطح مشخصي اقدام به توليد كاال خواهند 

كرد. س��لطاني نژاد در پايان خاطرنشان كرد: باتوجه 
به اينكه كاالهاي باكيفيت در عرصه رقابت، قيمت 
واقعي خ��ود را پيدا خواهند ك��رد بنابرابن يكي از 
جنبه هاي تحقق حمايت از كاالي ايراني در بورس 

كاال صورت خواهد گرفت. 

سامانه »سجام« رونمايي شد

نايب  رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي:

توليد با تقويت بورس كاال رونق مي گيرد 
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 روز گذشته با حضور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و 
ساير مديران بازار سرمايه سامانه جامع ثبت اطالعات مشتريان 
موس��وم به »سجام « رونمايي شد. گفتني است كه اين سامانه 
برنامه ي��ي جام��ع  و متمرك��ز خواهد ب��ود كه كلي��ه اطالعات 
سهامداران را به  صورت يكپارچه در برمي گيرد در همين رابطه 
ش��اپور محمدي رييس س��ازمان بورس گفت: با سامانه سجام 
)س��امانه جامع اطالعات مش��تريان( گامي در جهت برگزاري 

مجازي جامع برداشته مي شود. وي همچنين بيان كرد: فعاالن 
در اين س��امانه تنها با يك بار وارد كردن اطالعات مي توانند از 
ديگر مزاياي ساير اركان و ش��ركت ها استفاده كنند. اين بدان 
معناست كه ديگر نيازي به وارد كردن اطالعات در ديگر نهاد ها 
وجود ندارد. با آغاز به كار اين سامانه ديگر از سهامداران فرمي 
براي احراز هويت دريافت نمي ش��ود و در مقابل سرمايه گذاران 
با ثبت نام در اين سامانه مي توانند به كليه خدمات بازار سرمايه 
دسترسي داش��ته باشند. بر اس��اس اين گزارش سامانه جامع 

ثبت اطالعات مش��تريان »سجام«، مس��ووليت خودكار فرآيند 
جمع آوري و مديريت اطالعات مشتريان بازار سرمايه را برعهده 
خواهد داش��ت. به اين ترتيب با راه اندازي اين س��امانه نه تنها 
شاهد تس��هيل در گردآوري اطالعات سهامداران هستيم، بلكه 
با تجميع اطالعات و سوابق معامالتي، شفافيت بازار نيز با رشد 
قابل  توجهي همراه خواهد ش��د. س��جام در دسته سامانه هاي 
زيرساختي بازار سرمايه است و به هيچ عنوان سامانه يي تجاري 
نيس��ت؛ لذا هدف آن كس��ب درآم��د نخواهد ب��ود و به لحاظ 

گس��تردگي ارائه خدمات نيز سامانه يي ملي محسوب مي شود. 
س��جام همچنين مورد تاييد و تحت نظ��ارت كميته مبارزه با 
پولش��ويي س��ازمان بورس و اوراق بهادار است و در طراحي و 
پياده س��ازي آن از حضور يك تيم حقوقي استفاده شده است. 
پيش بيني ش��ده كه با راه اندازي اين س��امانه، گش��ايش قابل  
توجهي در ثبت نام فعاالن بازار س��رمايه فراهم شود. همچنين 
ميليون ها نفر از س��هامداران مي توانند با ثبت نام در اين سامانه 

به كليه خدمات بازار سرمايه دسترسي يابند. 

دماسنج اقتصادي هر كش��وري، رونق بورس آن كشور است. 
اگ��ر اين فرهنگ ايجاد ش��ود كه همه به س��مت بورس حركت 
كنند، س��رمايه ها را به سمت بازارهاي مولد سوق خواهد داد كه 
اين امر به طور قطع تحقق حمايت از كاالي ايراني را براي كشور 
به ارمغان خواهد آورد. نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي ضمن بيان اين مطلب ب��ه كاال خبر گفت: اگر 
هدايت نقدينگي از بس��تر بازار س��رمايه و بورس به سمت بخش 
مول��د اقتصادي هدايت ش��ود، قطعا به رون��ق توليد و حمايت از 
كاالي ايراني محقق خواهد ش��د. اين در حالي است كه اگر اين 
هدايت نقدينگي به سمت بازارهاي مولد سوق پيدا نكند، قطعا به 
س��مت هايي حركت خواهد كرد كه غيرمولد بوده و اين نقدينگي 
به س��مت بخش هايي خواهد رفت كه غيرمولد است كه اين امر 
رشد اقتصادي، شاخص اشتغال و ابعاد مختلف كشور را با چالش 

جدي مواجه كرده و رفاه اجتماعي را دچار مش��كل خواهد كرد. 
س��يد فريد موس��وي افزود: بورس كاال نقش اساسي در شفافيت 
اقتص��ادي، عدالت مرتبط با اين حوزه و حذف رانت هاي مختلفي 
ك��ه در حوزه مب��ادالت كااليي وجود دارد، ايف��ا مي كند. در اين 
زمينه بورس كاال اقدامات مثبتي انجام داده و با افزايش نظارت ها 
مي توان نتيجه مطلوبي در خصوص افزايش شفافيت هاي قيمتي 

در فضاي رقابتي كسب كرد. 
وي در خصوص چشم انداز اقتصادي كشور با توجه به نوسانات 
ارزي اخير اظهار كرد: دولت در اقدام اخير خود جهت تك نرخي 
ش��دن دالر، بازار ارز را خيلي خوب مديريت كرد. البته اين اقدام 
بايد ماه ها پيش از اين اجرايي مي شد، گرچه اقدامي ديرهنگام بود 
ولي نتيجه  مثبتي در برداش��ت. وي ادامه داد: به هر حال بخشي 
از نابس��اماني هاي اقتصاد ما منتج از بازار غيررسمي ارز بود كه در 

كش��ور وجود داش��ت. به طوري كه اتفاقاتي كه از طريق پولشويي 
در اين بازار رقم مي خورد و فس��ادي كه در نظام اقتصادي ما در 
جريان بود، منابع مالي خود را از طريق اين بازار نابس��امان تامين 
مي ك��رد. همچنين بخش ديگري از نظام تامي��ن مالي مورد نياز 
فعاليت هاي قاچاق نيز از اين بس��تر صورت مي گرفت و تمام اين 
موارد بخش��ي از اين نابس��اماني ارزي را س��بب مي شد. موسوي 
تاكيد كرد: اين در حالي است كه اقدام دولت براي ورود جدي به 
بازار غيررس��مي ارز مي تواند با ايجاد ثبات در قيمت ها مشكالت 
بخش ه��اي مختل��ف توليدي را نيز تا ح��دودي مرتفع كرده و به 
نوعي حمايت از توليد داخلي باش��د، گرچ��ه هنوز جامعيت الزم 

براي اجراي اين طرح و موفقيت كامل آن وجود ندارد. 
نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس در رابطه با ش��روط 
الزم براي موفقيت اين ط��رح اظهار كرد: رمز موفقيت اين طرح 

بحث س��رمايه اجتماعي و حمايت آحاد مردم از اجراي اين طرح 
اس��ت. اين طرح صرفا به صورت دس��توري، صدور بخش��نامه و 
اطالعيه هاي بانك مركزي به نتيجه نخواهد رس��يد. اگر ابعاد اين 
موضوع و مزاياي آن براي مردم به درس��تي تبيين ش��ود، طرح 

موفق خواهد بود. 
وي ادام��ه داد: در اين رابطه كميس��يون اقتص��ادي ابعاد اين 
طرح را با حضور وزرا و رييس كل بانك مركزي بررس��ي خواهد 
ك��رد كه اگر ابعاد آن را به درس��تي ارزيابي كني��م، مي توانيم از 
چالش ارزي ايجاد ش��ده خارج ش��ويم. اما چنانچه به اين موارد 
توجه الزم صورت نگيرد، به مش��كالت پيش از س��اماندهي بازار 
دچار خواهيم ش��د. اين اتفاق درس ديگري هم داشت؛ به طوري 
كه اين نتيجه حاصل شد كه با ورود و عزم جدي دولت مي توان 

ساير چالش هاي اقتصادي را نيز مرتفع كرد. 

رويداد

تاالرنقرهاي



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 
تشكلها6  Thu. April  19. 2018  1082   پنج شنبه 30  فروردين 1397     2 شعبان 1439  شماره 

افزايش قيمت لوازم خانگي 
روي ميز سازمان حمايت

ايس�نا| ريي��س اتحاديه لوازم خانگي معتقد اس��ت 
ب��ا وج��ود تامي��ن دالر ۴۲۰۰ توماني و اجراي درس��ت 
سياس��ت گذاري ارزي جدي��د دول��ت، نياز ب��ه افزايش 
قيمت لوازم خانگي وجود دارد و به نظر مي رس��د با اين 
درخواست توليدكنندگان و واردكنندگان موافقت شود. 
محمد طحان پور رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
- در اين باره به ايس��نا گفت: تاكنون دالر ۴۲۰۰ توماني 
اختصاص پيدا نكرده اما اعالم تامين آن از سوي مسووالن 
دولت و اجراي اين سياس��ت جديد ارزي توانست بازار را 
آرام كن��د، چراكه پيش از آن هم��ه از توليدكنندگان و 
واردكنندگان لوازم خانگي بالتكليف بودند و نمي دانستند 
چه كار بايد انجام دهند. از س��وي ديگر مردم نيز درگير 
همين حواش��ي بودن��د و تقريبا بازار ب��ه حالت تعطيل 

درآمده، چراكه خريد و فروشي صورت نمي گرفت. 
وي اضافه كرد: اسفندماه سال گذشته توليدكنندگان 
و واردكنندگان درخواست افزايش ۱۵ درصدي قيمت را 
به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان دادند 
كه آنها اعالم كردند »ت��ا پايان فروردين ماه حق افزايش 
قيمت ندارند و پس از آن اين درخواست بررسي مي شود«. 
با توجه به وضعيت كنوني به نظر مي رسد با افزايش حدود 
8 تا ۱۰ درصدي قيمت لوازم خانگي در ارديبهش��ت ماه 
موافقت ش��ود. او در پاس��خ به اين سوال كه چرا با وجود 
تامين دالر ۴۲۰۰ توماني همچنان درخواس��ت افزايش 
قيمت داريد؟ اظهار كرد: تاكنون دالر ۴۲۰۰ توماني به ما 
ندادند و حتي در صورت تخصيص اين ارز با اين قيمت، 
عوامل مختلفي در افزايش قيمت تمام شده لوازم خانگي 
موثر است و درخواست توليدكنندگان و واردكنندگان نيز 
مربوط به ماه هاي قبل بوده است كه پيش بيني مي شود با 
افزايش 8 تا ۱۰ درصدي قيمت موافقت شود. طحان پور 
ادام��ه داد: هم اكن��ون وضعيت بازار ل��وازم خانگي آرام و 
مناس��ب است، اما ركود همچنان در اين بازار وجود دارد 
و خريد و فروش��ي صورت نمي گيرد كه اميدواريم هرچه 

زودتر اين وضعيت اصالح شود. 

ثبات قيمت در بازار سيمان
ايسنا| دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان ضمن 
اشاره به وضعيت صادرات در سال گذشته از رشد منفي 
ص��ادرات اين محصول خبر داد و گفت: اختالالت قيمت 
ارز پيش بيني ه��اي بازار را در س��ال جاري براي صنعت 
سيمان دش��وار كرده و فعال تصميمي بر افزايش قيمت 
س��يمان گرفته نشده است. شيخان درخصوص وضعيت 
سيمان در سال گذشته به ايسنا گفت: توليد سيمان در 
سال گذشته ۵۴.۵ ميليون تن بوده است و توليد كيلنكر 
به ۵7.9 ميليون تن رسيد كه مجموع اين اعداد رشدي 
را نسبت به سال قبل نش��ان نمي دهد. وي ادامه داد: در 
اين س��ال ۴9 ميليون تن از سيمان توليد شده كشور به 
بازار داخلي عرضه شد كه نسبت به سال گذشته ۳ درصد 

افزايش داشت. 
دبي��ر انجمن كارفرمايان صنعت س��يمان همچنين 
با اش��اره به وضعيت بازار صادراتي سيمان اظهار كرد: با 
احتساب اينكه صادرات صنعت سيمان در سال گذشته 
شامل 6 ميليون تن س��يمان و ۵.8 ميليون تن كلينكر 
مي ش��د مي توان گفت قريب به ۱۲ ميليون تن سال بعد 
در اين حوزه صورت گرفته كه نس��بت به س��ال گذشته 
حدود 9 درصد كاهش داش��ته است. شيخان با اشاره به 
برخي توافقات سازمان توسعه تجارت با شركت كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران گفت: بنابر توافق اوليه يي كه بين 
شركت كشتيراني و سازمان توسعه تجارت صورت گرفته 
است، شركت كشتيراني موافقت كرده كه در هزينه هاي 
حمل دريايي صادرات سيمان و كلينكر به حاشيه خليج 
ف��ارس ۳۰ درصد تخفيف ارائ��ه كند كه البته اين توافق 
هنوز جنبه عملي پيدا نكرده و در سطح موافقت طرفين 
باقي مانده اس��ت. او با اشاره به پيش بيني كه مي تواند از 
وضعيت س��يمان در س��ال جديد ارائه دهد، بيان كرد: با 
اينكه فكر مي كرديم امسال مي تواند وضعيت بهتري براي 
ساخت و ساز رقم بخورد، افزايش قيمت ارز و مشكالتي 
كه در اي��ن بازار به وجود آمد، عمال پيش بيني هاي ما را 
نيز به هم ريخت و االن نمي شود با اين قيمت ها نسبت به 

وضعيت آينده سيمان اظهارنظر كرد. 

140 برنامه براي حمايت از 
توليد ملي 

ش�اتا| معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اش��اره به اقدامات اساس��ي اين وزارتخانه در 
حمايت از توليد، صنعت و صادرات افزود: براي س��ال 97 
ح��دود ۱۴۰ اقدام را تعريف كردي��م كه در معاونت هاي 
مختلف گردآوري ش��ده اس��ت. رضا رحماني در نشست 
اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس با وزير صنعت، 
معدن و تجارت اف��زود: اين برنامه ها و اقدامات مطابق با 
اس��ناد باالدس��تي و بودجه و اولويت ه��اي مدنظر وزير 
صنعت، معدن و تجارت تدوين ش��ده و به برنامه اجرايي 
تبديل مي ش��ود. به گفته وي بهبود فضاي كسب وكار، 
ارتقاي بهره وري عوامل توليد، توس��عه س��رمايه گذاري، 
توسعه اشتغال،  ارتقاي سهم و نقش فعاليت هاي معدني 
)۲۱ اقدام(، توسعه صادرات غيرنفتي، اصالح و بهبود نظام 
توزيع، تقويت بنگاه ها، كاهش آالينده هاي زيست محيطي 
در اين برنامه گنجانده ش��ده اس��ت. حماي��ت از توليد 
كاالهاي ايراني ) ۱6 اقدام( باز س��ازي و نوس��ازي صنايع 
)۲ برنامه عمده( برنامه هاي پيشنهادي اين وزارتخانه در 
حمايت از توليد ملي و صنعت داخلي بودند كه رحماني 

بدان ها اشاره كرد. 
نوس��ازي ن��اوگان حمل و نق��ل و جذب و توس��عه 
فناوري هاي نوين و اقدامات ويژه سازمان هاي توسعه يي 
در ح��وزه حماي��ت از كاالي ايراني، مجموع��ه اقدامات 
پيش بيني ش��ده مسائل فرهنگ سازي و كار فرهنگي در 
اين زمينه و در فضاي مجازي و ايجاد بستر رسانه يي براي 
حمايت از كاالي ايراني تا توسعه صنايع دريايي كه امسال 
براس��اس مطالعات اولويت بندي ش��ده است ديگر موارد 
مورد اشاره رحماني در اين نشست بود. وي با برشمردن 
ديگر اقدامات وزارت صنعت در حمايت از توليد ملي افزود: 
پروژه عملياتي آري به توليد ملي، پيگيري تخصيص منابع 
ارزان و كم به��ره به توليد كاالي ايراني، حمايت مالي از 
تولي��د كاالي ايراني، طرح توس��عه صنايع دريايي، طرح 
توس��عه توليد و تجارت صنايع نساجي و پوشاك، اجراي 
طرح ساماندهي لجستيك تجاري و زنجيره هاي تامين در 
كشور، تامين و توسعه زيرساخت هاي فيزيكي شهرك ها و 
نواحي صنعتي مطابق با ضوابط ملي آمايش سرزمين، ارائه 
۱6۰۰ ميليارد ريال تس��هيالت كارآفريني به بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط با نرخ ترجيحي ب��ا تخصيص يارانه 

مناسب در اين زمينه تعريف شده اند.

اخبار

سياست هاي ارزي دولت در نشست مشترك سه كميسيون  اتاق تهران واكاوي شد

نگراني از ابهامات ارزي
تعادل| 

سياست جديد ارزي دولت كه براي كنترل 
ن�رخ دالر، ارائه ش�د، به نظر مي رس�د، راهي 
مش�ابه آنچه در دولت هاي قبل آزموده ش�د، 
باش�د. برهمين اس�اس، چنانچه به درس�تي 
مديريت و شفاف س�ازي نش�ود، ممكن است 
اثر س�ويي ب�ر دو ضلع مهم اقتصادي كش�ور 
يعني توليد و تجارت برجاي بگذارد. در همين 
راستا، نشستي مش�ترك بين كميسيون هاي 
»صنع�ت و مع�دن«، »بازار پول و س�رمايه« و 
»تس�هيل تج�ارت و توس�عه ص�ادرات« اتاق 
تهران براي بررس�ي سياست هاي ارزي دولت 
برگزار ش�د. فع�االن بخش خصوص�ي، ضمن 
بررسي داليل شكل گيري مس�ائل موجود در 
ب�ازار ارز، دغدغه ه�اي ارزي فعاالن اقتصادي 
راه حل هاي�ي  ح�ال،  عي�ن  در  و  مط�رح  را 
ب�راي برون رف�ت از اين وضعيت ارائ�ه دادند. 
»مش�خص نبودن ضوابط عرض�ه و تبديل ارز 
حاص�ل از ص�ادرات، نبود اطالع�ات كافي در 
م�ورد سياس�ت جدي�د ارزي دول�ت، نگراني 
از واگ�ذاري تامي�ن مالي تج�ارت خارجي به 
بانك ه�ا و ح�ذف ارز مبادل ه�اي، تعطيل�ي 
صرافي ها، نگراني از يكسان س�ازي نرخ ارز با 
دالر 4200 توماني، ش�تابزدگي دولت در اعالم 
سياس�ت هاي ارزي جدي�د، نگران�ي در مورد 
شكل گيري بازار ثانويه، چرايي مخالفت بانك 
مركزي با اين مكانيسم كه صادركننده يا با ارز 
خ�ود واردات انجام  دهد، يا بدهي هاي خود را 
  بپردازد يا آن را سپرده گذاري   كند و در نهايت 
اينكه تكليف مواد اوليه صنايع چه خواهد شد 
و فلزات اساس�ي با چه قيمت�ي عرضه خواهد 
ش�د« را مي ت�وان از مهم تري�ن دغدغه ه�اي 
تج�ار، توليدكنن�دگان و فعاالن ح�وزه پول و 
سرمايه عنوان كرد. از اين رو، بخش خصوصي 
با اع�الم اينكه بخش�نامه هاي جديد ارزي بر 
ابهام موجود بازار ارز افزوده اس�ت، خواستار 
شفاف س�ازي بيش�تر ضوابط جدي�د ارزي از 
سوي دولتمردان شدند. آنها همچنين بااشاره 
به ش�كل گيري كميته راهبردي ارز در دولت، 
پيش�نهاد كردن�د، كميته ي�ي توس�ط بخش 
خصوصي ش�كل بگي�رد تا مش�كالت فعاالن 
اقتصادي در حوزه ارز به س�رعت حل و فصل 

شود. 
     

 ضوابط مبهم ارزي!
ريي��س كميس��يون بازار پ��ول و س��رمايه اتاق 
تهران، به بالتكليفي فعاالن اقتصادي به دليل نبود 
اطالعات كافي در مورد سياس��ت ارزي دولت اشاره 
و عنوان كرد كه بخشنامه هاي صادره از سوي دولت 
و بانك مركزي، كه انتظار مي رفت وضعيت را شفاف 
و روش��ن كند، بر ابهامات موجود افزوده اس��ت. به 
گفته علي سنگينيان، به نظر  مي رسد، سياست هاي 
دولت به اين سمت وسو س��وق پيدا كرده است كه 
تامين مالي تجارت خارجي به بانك ها واگذار شود. 
درحالي كه طي 6 سال گذشته، حدود ۱۳۰ تا ۱۳۲ 
ميليارد دالر از س��وي بانك ها فاينانس شده و بقيه 
نيازهاي مالي از طريق بازار غيررس��مي تامين شده 
اس��ت. در واقع بين۵۰ تا7۰ درص��د نيازهاي مالي 
تج��ارت خارج��ي را صرافي ها فاينان��س كرده اند و 
اكنون اين سهم قرار است به بانك ها منتقل شود. 

 او ب��ا بيان اينك��ه ضوابط عرض��ه و تبديل ارز 
حاصل از صادرات مش��خص نيست، ادامه داد: اين 
بالتكليف��ي روي صناي��ع بورس��ي ك��ه در ماه هاي 
گذشته روي مدار رشد قرار گرفته بودند، اثر خواهد 
گذاشت. همچنين اين پرسش مطرح است كه مردم 
چگونه و از چه مس��يري قرار است به ارز مورد نياز 

خود دس��ت پيدا كنند. مهدي پورقاضي كه رياست 
كميس��يون صنعت و معدن اتاق ته��ران را برعهده 
دارد، نيز با اش��اره به مباحث مطرح ش��ده از ناحيه 
دول��ت، مبني بر ح��ذف ارز مبادله يي گفت: حذف 
ارز مبادله ي��ي، گروهي را متضرر  مي كند كه عمدتا 
خصولتي هس��تند. اما اگر دولت  مي گويد كه با ارز 
۴۲۰۰ تومان��ي قادر به تامين همه نيازهاي كش��ور 
اس��ت به چه دليل اين اق��دام پيش از اين و قبل از 

اوج گرفتن التهاب در بازار ارز صورت نگرفت. 
او سپس با بيان اين پرسش كه قيمت گذاري ارز 
به صورت بخشنامه يي تا چه زماني قابل دوام است، 
ادام��ه داد: ظاهرا تفاوتي ميان اي��ن دولت و دولت 
قب��ل در مواجهه با اين مس��ائل ارزي وجود ندارد؛ 
چراكه دولت قبل نيز پس از ش��كل گيري تالطم ها 
در بازار، قيمت ارز را با يك بخشنامه ۱۲۲6 تومان 
اعالم ك��رد. او، تبديل ارز حاص��ل از صادرات را به 
عن��وان يكي ديگر از دغدغه ه��اي فعاالن اقتصادي 
مطرح كرد و گفت: در ش��رايطي كه صادرات عمده 
كش��ور به ع��راق و افغانس��تان ص��ورت  مي گيرد، 
صادركننده چگونه بايد ارز حاصل از صادرات را كه 

عمدتا به ريال است به فروش برساند؟
پورقاض��ي با اش��اره ب��ه اينكه قيم��ت كاالهاي 
صادرات��ي به دليل افزايش نرخ ارز روي ۵ تا ۵هزار 
و۵۰۰ تومان تعيين شده، گفت: اكنون قيمت اقالم 
صادراتي باالس��ت و به س��ختي قابل تغيير اس��ت. 
البت��ه س��نگينيان گفت: تعيين ن��رخ۴۲۰۰ تومان 
ب��راي دالر، ب��ه منزله حذف ارز مبادله يي نيس��ت. 
ضمن آنكه قيمت سكه يي كه بانك مركزي در حال 
حاضر پيش ف��روش  مي كند با ارز ح��دودا ۵هزار و 

۱۰۰ تومان محاسبه شده است. 
ديگ��ر عضو كميس��يون بازار پول و س��رمايه، با 
اش��اره به احتمال خ��روج امريكا از برج��ام به اين 
نكته اش��اره كرد ك��ه با اين اتفاق احتماال بخش��ي 
از ش��ركت هاي بزرگ و بانك ه��ا در معرض تحريم 
قرار گيرند. سيدحس��ين س��ليمي، افزود: در چنين 
شرايطي صرافي ها  مي توانند بخشي از عمليات نقل 
و انتق��ال وج��وه را برعهده بگيرند ك��ه اكنون اين 
نهادها نيز به حال��ت نيمه تعطيل درآمده اند. ضمن 
اينكه به نظر من در تحليل مسائل و مشكالت اخير 
ب��ازار ارز نبايد از نقش اختالفات سياس��ي داخلي 
غافل ش��د. او گفت: صرافي ها تعطيل  نمي ش��وند و 

بخشنامه مربوط به آنها به زودي صادر  مي شود. 

 تكليف فعاالن اقتصادي چيست؟
عليرض��ا كاله��ي، عضو كميس��يون صنعت و 
مع��دن اتاق ته��ران نيز با بيان اينكه مش��كالت 
كنون��ي نتيج��ه عدم اج��راي قان��ون و جنگ با 
واقعيت ه��اي اقتصادي اس��ت، گف��ت: در چنين 
ش��رايطي تكليف مواد اوليه صناي��ع چه خواهد 
ش��د و فلزات اساسي با چه قيمتي عرضه خواهد 
ش��د؟ اين مس��اله براي فعاالن صنعتي روش��ن 
نيس��ت. ضمن اينكه در ح��ال حاضر هيچ يك از 
تامين كنندگان مواد اوليه، مواد مورد نياز صنايع 

را تامين  نمي كنند. 
علي ش��مس اردكاني هم با اشاره اينكه اخيرا 
همكاري با يكي از  سرمايه گذاران خارجي معتبر 
آغ��از كرده، گفت: اين  س��رمايه گذار مقداري ارز 
ب��راي انجام ام��ور داخلي پروژه به ايران ارس��ال 
كرده، به اين اميد كه به ريال تبديل ش��ود. حال 
بان��ك  مي گويد كه  نمي توانيم اين ارز را پرداخت 
كنيم. اين مسائل آبروي ما را نزد  سرمايه گذاران 
 خارجي از بين مي برد. بايد راه حلي براي رفع اين 
مس��ائل پيدا كنيم. اگر نه  نمي توان انتظار داشت 

كه بوروكرات ها در پي حل اين مسائل باشند. 
او با اش��اره به بخش��نامه هايي ك��ه دولت در 
حوزه ارز به تصويب رسانده است، گفت: تصويب 
يك جانبه اين آيين نامه ها بدون مشورت با بخش 
خصوص��ي در تناق��ض ب��ا قانون بهبود مس��تمر 
فضاي كس��ب وكار اس��ت و اين كار بايد متوقف 
و بخش��نامه هاي صادر ش��ده لغو ش��ود. شمس 
اردكاني با اش��اره ب��ه اينكه هزين��ه ورود كاالي 
قاچاق به كش��ور از طريق قاچاق سوخت تامين 
مي شود، افزود: روزانه ۱۵ ميليون ليتر سوخت و 
ميعانات از كشور قاچاق  مي شود. مهم اينكه اين 
قاچاق از طريق تريلي و بطور سازمان يافته انجام 
 مي گي��رد. هزين��ه حاصل از قاچاق س��وخت نيز 
تامين كننده ورود كاالهاي قاچاق به كشور است. 
محمدرضا ش��جاع الديني از اعضاي كميسيون 
تس��هيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نيز 
ب��ا بيان اينك��ه، تصميمات اخي��ر بانك مركزي، 
تصميم��ات سياس��تي بلندمدت نيس��ت، ادامه 
داد: اي��ن تصميم��ات در ش��رايط بحراني اتخاذ 
ش��ده اس��ت. البته بايد به اين نكته توجه داشت 
كه بانك مركزي تصميم گير نيس��ت و فشارهاي 
بيروني اجازه  نمي دهد كه اين نهاد بطور مستقل 

سياست گذاري كند. به گفته اين فعال اقتصادي، 
اشتباه بزرگي است اگر تعيين نرخ ۴۲۰۰ تومان 
ب��راي ارز را به منزله يكسان س��ازي تلقي كنيم. 
دولت تصميم��ي اتخاذ كرده كه مبتني بر دانش 
انباش��ته ب��وده، ام��ا در عين حال اي��ن تصميم 
 نمي تواند تصميم درس��تي باش��د. يكسان سازي 
ارز يك ش��به حاصل  نمي ش��ود. اما ساير بخش ها 
از جمل��ه اتاق بازرگاني  مي توان��د به دولت براي 

حركت در جهت يكسان سازي كمك كند. 
در ادامه؛ بهادر احراميان با اشاره به گمانه هايي 
ك��ه در مورد عوامل موثر بر ش��كل گيري بحران 
ارزي اخي��ر مطرح  مي ش��ود، خروج س��رمايه از 
كش��ور را در بروز التهاب در بازار ارز موثر دانست 
وگفت: دليل اين خروج س��رمايه چه بوده، هنوز 
مشخص نيست. شايد در شرايط كنوني، برقراري 
آرامش بهترين سياس��ت باشد و اينكه از تجارب 
تاريخي مديريت ارزي درس بگيريم. او با اش��اره 
به نظريه ه��اي اقتصادي در مورد نرخ ارز تعادلي 
گفت: به نظر  مي رس��د، نظري��ه تفاضل نرخ تورم 
داخلي و خارجي كاركرد خود را در اقتصاد ايران 
از دس��ت داده و اكنون تراز تجاري تعيين كننده 

نرخ ارز است. 
محمد اتابك عضو كميسيون صنعت و معدن 
ات��اق تهران هم با انتق��اد از اينكه تصميمات در 
م��ورد ارز، ديرهنگام اتخاذ ش��د، گف��ت: به نظر 
 مي رس��د آثار منفي خ��روج امري��كا از برجام با 
تصميمات��ي كه دول��ت اخيرا در مورد ب��ازار ارز 
گرف��ت، تا حدود كاه��ش پيدا كند. م��ا بايد به 
دنب��ال راهكارهاي باش��يم كه كمترين آس��يب 
متوجه بنگاه هاي اقتصادي شود. در عين حال در 
شرايطي كه كشور با دشمن بيروني مواجه است، 
نبايد با مواضع خويش حاكميت را تضعيف كنيم. 

 مكانيسم چهارم اجرايي شود
اما از آنس��و، محم��د الهوتي، عضو كميس��يون 
تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، هم با 
بيان اينكه چهار مكانيسم براي تسويه ارز حاصل از 
صادرات پيش بيني شده، افزود: اكنون در مورد يكي 
از مكانيسم ها هنوز اطالع رساني نشده است. در اين 
مكانيس��م، صادركننده يا ب��ا ارز خود واردات انجام 
 مي ده��د ي��ا بدهي هاي خود را  مي پ��ردازد يا آن را 
سپرده گذاري  مي كند. در واقع صادركننده  مي تواند 

مج��وز خود را به واردكننده ني��ز واگذار كند. البته 
بانك مركزي موافق اين مكانيس��م نيست و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت پيگير اجراي آن است. 
چنانچه اين مكانيسم به اجرا در نيايد، صادرات 
مورد تهديد قرار  مي گيرد. اگرنه اين روش  مي تواند 
بخشي از مش��كالت را مرتفع كند. الهوتي بر اين 
باور اس��ت كه با اجراي سياس��ت هاي ارزي اخير، 
ديگ��ر ارز صادراتي در خدمت واردات غيررس��مي 
قرار  نمي گي��رد. همچنين به گفت��ه او، اينگونه به 
نظر  مي آيد كه دولت با دس��تپاچگي سياست هاي 
ارزي خود را اعالم كرد. بهتر بود دولت اعالم نكند 
دالر تك نرخي شده اس��ت. وقتي براي متقاضيان 
ارز كه دانش��جويان، مس��افران يا بيماران هستند، 
محدوديت اعمال  مي ش��ود، بديهي اس��ت كه بازار 
ثانويه ارز شكل  مي گيرد. اما از آنجا كه دولت قصد 
دارد ارز واردات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامين كند، 
فاصله ارز رس��مي و ثانويه ان��دك خواهد بود. او با 
انتق��اد از اينكه دولت، نخس��ت تصميم  مي گيرد و 
س��پس اقدام به تدوين راهكاره��ا  مي كند، اظهار 
كرد: ما بايد از شفافيتي كه ايجاد مي شود استقبال 
كني��م. اما در عين حال الزم اس��ت ضعف ها را به 

دولت گوشزد كنيم. 
از سوي ديگر، رييس كميسيون تسهيل تجارت 
و توس��عه ص��ادرات اتاق تهران، اما اين سياس��ت 
جدي��د ارزي دولت را مثب��ت ارزيابي كرد وگفت: 
سال هاس��ت بخش خصوصي خواه��ان تك نرخي 
ش��دن ارز بوده و حال اين اتفاق رخ داده اس��ت؛ 
مااكنون بايد به اين مساله بپردازيم كه چگونه و از 
طريق چه راهكارهايي، ارز تك نرخي باقي خواهند 
ماند. محس��ن بهرامي ارض اقدس، سپس با اشاره 
به ش��كل گيري كميت��ه راهب��ردي ارز در دولت، 
پيشنهاد كرد كه كميته يي توسط بخش خصوصي 
شكل بگيرد تا مشكالت فعاالن اقتصادي در حوزه 
ارز به س��رعت حل و فصل شود. او اظهار كرد: به 
هرحال هر تصميمي داراي هزينه- فايده اس��ت و 
به نظر  مي رسد، فايده تصميمات اخير دولت بيش 
از هزينه هاي آن باشد. اما بايد سعي كنيم، همين 
هزينه هايي موجود را نيز به حداقل برسانيم. علي 
س��نگينيان نيز با اب��راز نگراني نس��بت به اينكه 
همزمان ب��ا تك نرخي ش��دن ارز، سياس��ت هاي 
دولت، بخش خصوصي را به س��وي پيمان سپاري 
ارزي س��وق  مي دهد، اف��زود: تجربه ناخوش��ايند 
پيمان سپاري ارزي در گذشته به كاهش صادرات 

منتهي شد و بيم تكرار اين تجربه وجود دارد. 
اما عباس آرگون عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران معتقد اس��ت كه بخش خصوصي نبايد با 
همه مس��ائل و تصميم��ات دولت مخالفت كند؛ 
چراك��ه اگرچ��ه تصميمات ارزي دول��ت، صرفا 
اقتصادي نيس��ت و اگر ح��دود ۴ يا ۵ ماه پيش 
اتخاذ  مي ش��د، تبعات كمتري داشت. اما اكنون 
بايد فهرستي از مشكالت بخش خصوصي تهيه 
كني��م و همراه با راهكاره��اي آن به دولت ارائه 

كنيم. 
پورقاضي هم با بيان اينكه هر محاسبه يي براي 
دس��تيابي به نرخ واقعي ارز، اش��تباه است، گفت: 
نرخ واقعي ارز بايد براس��اس عرضه و تقاضا تعيين 
ش��ود. آنچه تاكنون به عنوان تك نرخي شدن ارز 
عنوان شده، دور از واقعيت است و ترديدي نيست 
كه نرخ ديگري نيز ش��كل خواه��د گرفت. رييس 
كميس��يون صنع��ت و معدن اتاق ته��ران معتقد 
اس��ت كه تصميمات ارزي دولت، مبناي اقتصادي 
نداش��ته اس��ت و در حال حاض��ر اختالفات ميان 
جريان هاي سياس��ي حاضر در قدرت، باال گرفته 
اس��ت و اعتماد مردم به دولت و حاكميت كاهش 
يافته است. در عين حال، فشار بيروني عليه كشور 

نيز هيچگاه به اين حد نرسيده بوده است. 

نايب ريي��س ات��اق اي��ران معتق��د اس��ت كه 
كارفرماي��ان ايراني در كنار س��اير اقش��ار به اميد 
رفع محاصره بخش خصوصي در آينده يي نزديك 
ب��ه نهاد دول��ت اعتماد ك��رده و با هم��ه نيرو به 
راس��تي آزمايي رفتار دول��ت در همين چارچوب 

ادامه مي دهند. 
حسين س��الح ورزي، طي يادداشتي در پايگاه 
خبري اتاق ايران نوش��ت: راستي آزمايي دولت ها 
به مثاب��ه قدرتمندتري��ن نهاد اجرايي و سياس��ي 
در دني��اي امروز با توجه به ش��بكه هاي اجتماعي 
پرش��مار و پيام رس��ان هاي گوناگون پديدار شده 
ميان قش��ار مختلف اجتماعي، بس��يار ساده تر از 

گذشته شده است. 
ب��ه گفت��ه او، گروه ه��اي گوناگون با ش��تاب 
باورنكردن��ي بط��ور مث��ال ي��ك گ��روه تلگرامي 
مي س��ازند و در آن به تب��ادل نظر آني و لحظه يي 
مي پردازن��د و از اينكه لباس احتياط از تن بيرون 
آورده و درب��اره هرمس��اله يي حرف خودش��ان را 
بزنن��د بيمي ندارند. اين رفتار درباره نهاد دولت و 
زيرمجموعه هاي آن و حتي نهاد حكومت در ايران 
نيز اتفاق افتاده و گروه هاي بسياري در حوزه هاي 
مختل��ف از جمل��ه صنف��ي، فرهنگ��ي، كارگري، 
كارفرمايي، سياس��ي، ورزش��ي تاس��يس شده كه 
درباره همه رخدادها بح��ث و گفت وگو مي كنند. 
درواقع اين گروه ها نوعي ابزار نظرس��نجي نيز به 

حساب مي آيند. 
نايب ريي��س اتاق اي��ران با بيان اينكه هس��ته 
مرك��زي و نقط��ه كانوني تصميم ه��اي دولت در 
سياس��ت هاي ارزي اين اس��ت كه بتواند س��مت 
تقاض��اي ارز را كنت��رل كند، گف��ت: در روزهاي 
اخي��ر جزئيات اين تصميم ت��ازه كه جوهر و اصل 
آن س��لب آزادي دادوس��تد ارزهاي معتبر جهاني 
در ب��ازار اي��ران اس��ت، ب��ه اطالع مردم رس��يده 
اس��ت. گروه هاي داراي منافع مس��تقيم مرتبط با 

سياس��ت هاي ارزي باور دارند ك��ه بايد به دولت 
اعتم��اد كرد و قبول ك��رد كه دولت ب��راي مهار 
بحران ايجادشده با هر منشا و عاملي كه از جنس 
اقتص��اد يا سياس��ت داخلي و سياس��ت خارجي 
باش��د چاره يي جز همين تصميم ها را نداش��ته و 
ندارد. به گفته او، اي��ن گروه مي گويند اگر دولت 
مي خواس��ت سياس��ت قبلي بر پايه عرضه ارز در 
صرافي ها با قيمت ترجيح��ي را ادامه دهد دير يا 
زود به بن بس��ت مي رس��يد و احتم��ال اينكه نرخ 
تبديل هر دالر به ريال ابعاد غول آس��ا پيدا كنند، 
وجود داشت. س��الح ورزي اظهار كرد: با توجه به 
برخي س��خنان و گرايش ه��ا در درون نهاد دولت 
و در نهاد رياس��ت جمهوري به نظر مي رس��د اين 
سياست ها توانايي و استحكام كافي براي پايداري 
در يك دوره حتي ميان م��دت را ندارند. او ادامه 
داد: با اين حال تنها چيزي كه نخبگان سياس��ي، 
فع��االن اقتصادي و اقتصاددانان را ترغيب مي كند 
كه به دولت اعتماد كنند و سياس��ت هاي بس��يار 
سختگيرانه ارزي را كه به سياست تجارت خارجي 
و سياس��ت تجارت داخلي و بازار س��رمايه و پول 
س��رايت مي كند را بپذيرند، اميد به اين است كه 
دولت با بررس��ي ريش��ه يي داليل پرش بلند نرخ 

ارز، ب��ه م��داواي قطعي اين بيم��اري كه هر چند 
س��ال يك بار از درون مناسبات پيچيده سياسي 
داخل��ي و ديپلماس��ي عبور ك��رده و جامعه را به 

محاق مي برد بپردازد. 
نايب رييس اتاق ايران تصريح كرد: واقعيت اين 
است كه بايد به دولت اعتماد كرد كه نمي خواهد 
اين مناسبات تازه آشكارشده را دايمي كند. در اين 
ش��رايط، كارفرمايان ايراني در كنار ساير اقشار به 
امي��د رفع محاصره بخش خصوص��ي در آينده يي 
نزديك به نه��اد دولت اعتماد كرده و با همه نيرو 
به راس��تي آزمايي رفتار دولت در همين چارچوب 
ادامه مي دهند. بديهي اس��ت هر تخلف دولت در 
اين مس��ير و تشديد دخالت هاي غير ضرور و بدتر 
كردن ش��رايط ارزي به معناي پاره ش��دن طناب 
اعتماد اس��ت. او در پايان عنوان كرد: كارفرمايان 
ايران��ي به مثابه يك قش��ر قوام دهنده فعاليت هاي 
اقتصادي كه براي سربلندي اين سرزمين و رهايي 
ش��هروندان از دام مهيب فقر ت��الش مي كنند به 
س��ادگي تفاوت رفتارهاي مبتني بر اعتمادسازي 
گس��ترده و دوس��ويه با نهاد دولت را با رفتارهايي 
كه راهبرد آن ادامه ش��رايط غيرمنصفانه است را 

تشخيص مي دهند. 

نخستين نشست كميس��يون فناوري اطالعات، 
ارتباطات و اقتصاد رس��انه اتاق ايران در س��ال 97 
با حضور نماينده س��ازمان توس��عه تج��ارت برگزار 
ش��د. محمدرضا طاليي رييس كميس��يون فناوري 
اطالعات، ارتباطات و اقتصاد رس��انه خواس��تار ارائه 
اطالعات درباره بودجه اختصاص يافته به س��ازمان 
توسعه تجارت براي حمايت از صادرات و همچنين 
نح��وه محاس��به ارز هيات هاي تج��اري از نماينده 

سازمان توسعه تجارت شد. 
مهدي پور نماينده س��ازمان توسعه تجارت بيان 
كرد: محتواي بسته حمايتي صادرات مانند گذشته 
به دو صورت مستقيم در قالب جوايز و غيرمستقيم 
ب��وده و ح��دود ۱۵۰۰ميلي��ارد تومان براي بس��ته 

حمايتي در نظر گرفته شده است. 
طالي��ي اظه��ار كرد: بس��ته حمايت��ي كمي به 
بيراهه م��ي رود و مش��كالت را نادي��ده مي گيريم. 
توليد پشتوانه صادرات اس��ت و اگر امروز كه ركود 
در كش��ور وجود دارد، در بسته حمايتي اصالحاتي 
انجام ش��ود حداقل توليدكنندگان به اميد صادرات 
توليد مي كنند. فعاالن حوزه آي سي تي انتظار دارند 
از مزاياي س��اير رشته ها در زمينه صادرات بهره مند 
شوند. او با تاكيد بر اهميت صادرات ادامه داد: تفكر 
غلط��ي وجود دارد مبني بر اينكه همين كه بتوانيم 
پاسخگوي نياز داخل باشيم كفايت مي كند و نياز به 
صادرات نيس��ت، يعني اين گروه معتقدند ابتدا بايد 
نيازهاي داخل برطرف شده و سرريز آن صادر شود. 
ويدا س��ينا، عضو كميس��يون فناوري اطالعات، 
ارتباط��ات و اقتص��اد رس��انه ب��ا اعتقاد ب��ه اينكه 
جزيره يي عمل ك��ردن و ناهماهنگي بين تصميم ها 
مشكل ساز است،  گفت: مگر مي شود صادرات بدون 
تولي��د انجام ش��ود؟ هن��وز نگاه ها به س��مت توليد 
متمرك��ز نيس��ت، اس��م از آن برده مي ش��ود اما به 

صورت عملياتي اقدامي ص��ورت نمي گيرد. طاليي 
اظهار كرد: كش��ورها از حوزه فن��اوري اطالعات به 
دو صورت اس��تفاده مي كنند؛ يك گروه مانند هند 
حوزه آي سي تي را براي درآمدزايي مستقيم تقويت 
مي كنن��د و گ��روه ديگ��ر از اين حوزه ب��راي رونق 
س��اير بخش ها و توس��عه توليد و صادرات استفاده 
مي كنند. كش��وري مانند ايران از حوزه آي س��ي تي 
هم به عنوان موتور اقتصاد و هم بخش اشتغال زايي 

استفاده مي كند. 
در ادامه نشست موانع و مشكالت حوزه فناوري 
اطالعات و ارتباطات در سال جديد مورد بحث واقع 
ش��د. مهدي پور با بيان اينكه سازمان صنفي معرف 
فعاليت هاي حوزه فناوري اطالعات نيس��ت، گفت: 
اكثر جلسات سازمان توسعه تجارت با اتاق بازرگاني 

و تشكل هاي تخصصي آن برگزار مي شود. 
طالي��ي در اين باره اظهار كرد: در حوزه تجارت 
بين المل��ل ات��اق بازرگان��ي و تش��كل هاي آن بايد 
تصميم گيرنده باشند نه اصناف. بحث عمده سازمان 
نظ��ام صنفي مربوط ب��ه اصناف مي ش��ود درحالي 
كه ما صن��ف نبوده و بخش تخصص��ي و اقتصادي 
محس��وب مي شويم. سپس س��عيد رسول اف، عضو 
انجم��ن توليدكنن��دگان نرم اف��زار تلفن هم��راه با 
اش��اره به بحران تلگرام گفت: ام��روزه همه هم وغم 
مسووالن تلگرام شده است. با توجه به كاركردهاي 
اقتصادي اين اپليكيش��ن بهتر است موضع اتاق نيز 
نسبت به اين موضوع مطرح شود. اكبر ذاكري عضو 
كميس��يون فناوري اطالعات، ارتباط��ات و اقتصاد 
رسانه اظهار كرد: دولت در حوزه صادرات استراتژي 
مش��خصي ندارد. بايد صادرات ب��ه صورت هدفمند 
انجام شود در غير اين صورت نتيجه نخواهد داشت. 
لذا بهتر است ابتدا مزيت هاي رقابتي مشخص شود 

تا در آن حوزه ها وقت و انرژي صرف كنيم. 

كميسيون فناوري اطالعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ايران خواستار شد

 لحاظ مزاياي صادرات
براي فعاالن حوزه »آي سي تي«

نايب رييس اتاق ايران مطرح كرد

راستي آزمايي دولت در مقوله اعتماد ارزي

 ميان تيتر
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7  جهان

 ارزش پوند پس از برگزيت
در برابر دالر ركورد زد 

 افشاي ديدار مايك پمپئو
با رهبر كره شمالي

 ماكرون قصد مذاكره
با معترضان فرانسوي را ندارد

گروه جهان    
در آس��تانه مالق��ات رييس جمهوري امريكا و رهبر كره ش��مالي مذاك��ره و ديدارهاي 
مشترك در سطوح باال در دستور كار قرار گرفته و به سرخط مهم رسانه هاي جهان تبديل 
شده است. اين در حالي است كه رسانه ها طي چند روز گذشته از گفت وگوي تلفني دونالد 
ترامپ با كيم جونگ اون خبر داده بودند كه مقامات كاخ سفيد اين مذاكره را تكذيب، اما 
اعالم كردند مايك پمپئو رييس س��يا و نامزد پيشنهادي ترامپ براي تصدي وزارت امور 

خارجه با رهبر كره شمالي ديدار داشته است. 
به گزارش ايرنا، احتمال داده شده ديدار ترامپ و كيم جونگ اون اواخر ماه مه يا اوايل 
ژوئن انجام شود؛ زمان مالقات رهبر كره شمالي با رييس جمهوري كره جنوبي نيز چند روز 
پيش از ديدار با ترامپ در تاريخ 27 آوريل اعالم شده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل 
از دو مقام آگاه نوشت: »مايك پمپئو به عنوان فرستاده ترامپ سفري مخفيانه به كره شمالي 
داشته و اين سفر پمپئو بخشي از تالش ها براي تدارك مقدمات ديدار ميان ترامپ و كيم 
بوده اس��ت.« زمان سفر پمپئو طي چند هفته گذش��ته و پس از آن بود كه وي به عنوان 
وزير امور خارجه جديد معرفي شد. ترامپ پيش تر گفته بود، گفت وگوهاي مستقيمي »در 
سطوح بسيار باال« با كره شمالي جريان دارد تا مقدمات ديدار با كيم فراهم شود. وي افزود: 
»يا ديدار بس��يار خوبي خواهيم داش��ت يا ديدار خوبي نخواهيم داشت. شايد با توجه به 
اتفاقات آينده، اصال با هم ديدار نكنيم. اما فكر مي كنم كه فرصت خوبي براي حل يكي از 
مشكالت جهاني داريم.« محل اين مالقات اعالم نشده، اما گمانه زني ها حاكي است كه پنج 

محل براي انجام اين ديدار پيشنهاد شده است. 
نقش پكن در تصميم گيري هاي كره ش��مالي بر كسي پوشيده نيست و طي سال هاي 
گذشته روابط سياسي، اقتصادي و موضع گيري هاي چين خود به تنهايي گوياي اين مهم 
است، حاال به آن اضافه كنيد نخستين سفر خارجي رهبر جوان كره شمالي اوايل فروردين 
ماه امسال به مدت 4 روز به پكن انجام شد. سي ان ان به نقل از يك مقام آگاه گزارش داد 
شي جين پينگ رييس جمهوري چين نخستين سفر رسمي به كره شمالي را خواهد داشت. 

سفر مذكور به زودي و احتماال پس از ديدار ترامپ با كيم جونگ اون انجام مي شود. 

گروه جهان 
ارزش پوند در برابر دالر امريكا به باالترين حد پس از برگزاري همه پرسي برگزيت 
در س��ال 2016ميالدي رسيد. به گزارش ايرنا، هر پوند بريتانيا در بازار مبادالت ارزي 
1.43دالر معامله ش��د كه اين ميزان طي 22ماه گذش��ته بي س��ابقه بوده است. راي 
شوك آور مردم بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا در همه پرسي تاريخي 23ژوئن باعث 
س��قوط آزاد ارزش پوند و به هم ريختن بازارهاي س��هام ش��ده بود. پوند بريتانيا يك 
روز پس از همه پرس��ي برگزيت در بازار مب��ادالت ارزي در برابر دالر امريكا با 10.52 
درص��د كاهش در مقابل 1.3305دالر و همچنين با 7.65درصد كاهش در برابر يورو، 
در مقابل 1.209 يورو معامله ش��د. ارزش پوند از ابت��داي هفته جاري در برابر دالر و 
يورو روند افزايش��ي پيدا كرده بود. تحليلگران براين باورند كه چشم انداز افزايش نرخ 
بهره بين  بانكي براي س��رمايه گذاران جذابيت ايجاد كرده است. در نوامبر سال گذشته 
نرخ بهره بين بانكي براي نخس��تين بار در يك دهه گذش��ته با 0.25درصد افزايش به 
0.5درصد رس��يد. تحليلگران پيش بيني مي كنند كه نرخ يادشده در ماه »مه« آينده 
افزايش و اين روند طي س��ه سال گذشته ادامه پيدا خواهد كرد. همزمان اين افزايش 
نگراني هايي را در حوزه مس��كن ايجاد كرده اس��ت. براساس گزارش هاي منتشر شده 
8ميليون و يك صد هزار نفر در بريتانيا داراي وام مس��كن )Mortgage( هستند كه 
از اين ميزان 3ميليون و 700هزار نفر بر اس��اس تعرفه متغير ماهانه اقس��اط خود را 
پرداخت مي كنند. كارشناس��ان مي گويند كه با افزايش نرخ بهره بين بانكي دس��ت كم 

ماهانه 12پوند )معادل 20دالر( به اقساط آنها اضافه خواهد شد. 
اكثر مردم بريتانيا در همه پرسي 23 ژوئن گذشته به خروج از اتحاديه اروپا راي داده 
و اين كشور قرار است در ماه مارس سال آينده به طور رسمي از اتحاديه اروپا خارج شود. 
دور دوم مذاك��رات برگزي��ت در رابطه با آينده روابط تجاري ميان بريتانيا و اتحاديه اروپا 
قرار است به زودي آغاز شود؛ اين در حالي است كه تازه ترين گزارش منتشر شده از سوي 
كنفدراسيون صنايع بريتانيا نشان مي دهد كه اكثر بخش هاي اقتصادي بريتانيا به دليل 

خروج اين كشور از اتحاديه اروپا متضرر خواهند شد. 

گروه جهان   
با راي پارلمان فرانس��ه براي تغيير قوانين ساختاري راه آهن ملي اين كشور، موج تازه يي از 
اعتصاب هاي سراس��ري كاركنان اين شركت آغاز شده است. هر چهار اتحاديه عمده فرانسه در 
حال مقابله با اصالحات دولت امانوئل ماكرون بوده و خواستار پايان يافتن آنها هستند.  به گزارش 
يورونيوز، پارلمان فرانسه سه شنبه اليحه يي را تصويب كرده كه بنا بر آن اداره راه آهن ملي اين 
كشور از انحصار دولت خارج مي شود، تصميمي كه به خشم و مخالفت شديد اتحاديه كارگران 
راه آهن انجاميده است. اليحه يي كه با 454راي موافق در برابر 80راي مخالف به تصويب رسيد 
ش��امل پايان حقوقي انحصاري براي كارمندان شركت راه آهن ملي فرانسه مي شود كه از جمله  
آنهاست: حق مادام العمر كار )براي آنها كه يك بار استخدام مي شوند(، افزايش خودكار دستمزد 
به ش��كل س��االنه، برخورداري از حق بازنشس��تگي پيش از موعد. با اين حال به نظر مي رس��د 
دولت امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه دست كم در ميان مدت برنامه يي براي مذاكره با 
نمايندگان اتحاديه ها ندارد. اعضاي كابينه، نمايندگان حامي ماكرون در پارلمان و رس��انه هاي 
نزدي��ك به جريان حاكم اميدوار هس��تند كه ش��دت اعتصاب ها با گذر زم��ان كاهش يابد.  به 
اعتقاد ناظران راي موافق پارلمان فرانسه در اين زمينه يكي از اصالحات ساختاري دولت امانوئل 
ماكرون را تا نقطه يي بي بازگشت پيش برده است. اين در حالي است كه چهارمين موج اعتصاب 
سراسري كاركنان راه آهن به شكل دو روز توقف قطارها در راه است؛ اعتصاب هايي كه از سوم ماه 
آوريل آغاز شده است. كاركنان اين شركت همچنين بارها در اعتراض راهي خيابان ها شده اند.  
به  گفته مقامات وزارت ترابري فرانس��ه، راي گيري بعدي براي تاييد نهايي اين اليحه بر عهده 
پارلمان سناي فرانسه است و نهايتا تا اوايل ماه جوالي انجام خواهد شد. نظرسنجي ها حاكي از 
آن هستند كه اكثريت مردم فرانسه )61درصد( با اعمال فشار دولت براي اجراي اين اصالحات 
موافق هستند. اتحاديه ها اما به ادامه مخالفت خود متعهد شده اند و از كارمندان دولتي، خدمه 
خانه هاي سالمندان دولتي و دانشجويان نيز درخواست كرده اند كه به اين اعتراض ها بپيوندند. 
وزير كار فرانسه در گفت وگو با شبكه 2 تلويزيون در اين باره گفته است: »اتحاديه ها مي توانند 
اين اقدام را انجام دهند. اما اكثريت مردم فرانسه خواهان اين اصالحات هستند. باالخره زماني 

مي آيد كه به اين اعتصاب ها پايان بدهيد.« 

نگاه تحليلي به گزارش اخير صندوق بين المللي پول از رشد اقتصاد جهان

اخبار خوب؛ چشم انداز نگران كننده

نگراني اتحاديه اروپا از پايان بدون توافق

لندن و بروكسل بر سر روابط آتي مذاكره مي كنند
گروه جهان  طال تسليمي 

مقامات ارش��د بريتاني��ا و اتحادي��ه اروپا در 
مرحله يي برجس��ته در گفت وگوه��اي برگزيت 
درب��اره رواب��ط دوجانبه آت��ي مذاك��ره كردند. 
مذاكرات تنها به ارائه رس��مي دستورالعمل هاي 
مذاك��ره كه در ماه مارس م��ورد توافق دو طرف 
ق��رار گرف��ت همچنين تعيي��ن برنام��ه زماني 
ب��راي ديدارهاي آتي محدود ش��ده بود. با وجود 
تالش هاي دو طرف براي رس��يدن به اين مرحله  
همچن��ان نگراني هايي درب��اره جدايي بريتانيا از 
اتحادي��ه اروپا بدون توافق وج��ود دارد. به  ويژه 
اص��رار مقامات اروپايي بر س��ر حل مس��اله مرز 
ايرلند پيش از هر گونه توافقي و مش��روط كردن 
توافق به حل اين مشكل شرايط را دشوارتر كرده 
است. در همين راس��تا بروكسل درصدد كاهش 
عدم اطمينان تجارت ها در صورت خروج بريتانيا 
از اتحادي��ه اروپا ب��دون حصول تواف��ق برآمده 
اس��ت. اتحاديه اروپا درصدد اس��ت با يك سري 
توافق ه��اي قضايي، قدرت مقامات بروكس��ل را 
در مواجهه با ش��رايط فوريتي و پيچيدگي ها در 
مذاكرات افزايش دهد. انتظار مي رود بروكسل در 
10هفته آتي پيش��نهادات قضايي متعددي را در 
كس��ب آمادگي براي »جدايي سخت« به لندن 
ارائ��ه كند كه ق��درت اقدامات فوريت��ي را براي 

نهادهاي بلوك اروپايي فراهم مي آورند. 

 اتحاديه اروپا سرسخت تر از هميشه 
به گ��زارش گاردي��ن، مذاكره كنن��دگان بريتانيا و 
اتحاديه اروپا بيش از يك س��ال از اجراي معاهده 50 
ليسبون توسط دولت ترزا مي  در لندن در نهايت موفق 
شدند، مذاكرات درباره روابط تجاري آتي را آغاز كنند. 
اگرچه گفت وگوها در س��طحي محدود صورت گرفته 
اما همچن��ان از اهميت خاصي براي بريتانيا برخوردار 
است. رياس��ت مذاكرات چهارشنبه را س��ابين وياند، 
معاون ميش��ل بارنيه مذاكره كننده ارشد اتحاديه اروپا 
و اولي رابينز، فرس��تاده اروپايي نخست وزير بريتانيا بر 
عهده داش��تند. پيش از آغاز رسمي مذاكرات دو مقام 
ب��ا يكديگر ديدار كردند تا درباره ش��رايط مرز ايرلند، 
دردسرسازترين مساله در گفت وگوها تبادل نظر كنند. 
همزمان با برگزاري اين جلسه دونالد تاسك، رييس 
شوراي اروپايي گفت اگر توافقي بر سر مساله مرز ايرلند 
حاصل نشود، بريتانيا با مخاطره ترك اتحاديه اروپا بدون 
هيچ توافقي مواجه خواهد شد:»تصميم بريتانيا درباره 
برگزيت اين مشكل را ايجاد كرده و بريتانيا مجبور است 
ب��ه حل آن كمك كند.« او در گفت وگو با قانون گذاران 
پارلمان اروپايي افزود:»بدون راه حلي براي اين مش��كل 
هيچ توافقي بر سر خروج يا دوره انتقالي وجود نخواهد 
داشت.« مقامات بريتانيا و اتحاديه اروپا 3هفته گذشته 
را ب��ه مذاكره درباره مرز ايرلن��د گذراندند بدون اينكه 
بتوانند به نتيجه محسوس��ي دست يابند. تاسك گفته، 
رهبران اروپاي��ي وضعيت مذاك��رات را در اجالس ماه 

ژوئ��ن خود ارزيابي خواهند كرد. ايده اتحاديه اروپا اين 
اس��ت كه مرز ايرلند نامرئي بماند و ايرلند ش��مالي كه 
بخشي از بريتانياس��ت در دوران پسابرگزيت همچنان 
در اتحاديه گمركي بلوك و بخشي از بازار واحد اروپايي 
باشد. اما چنين اقدامي به معناي ايجاد مرز بين ايرلند 
شمالي و انگلستان است و ترزا مي،  نخست وزير بريتانيا 

چنين وضعيتي را غيرقابل قبول مي داند. 
اگرچ��ه پارلمان اروپايي مس��وول مذاكره با بريتانيا 
نيست اما قدرت وتوي توافق نهايي را دارد و قانونگذاران 
اروپايي تاكيد كرده اند كه در صورت لزوم از اين قدرت 
اس��تفاده مي كنند. پيش از جلسه روز چهارشنبه، گاي 
ورُهفش��تاد، هماهنگ كننده برگزي��ت در پارلمان اروپا 
وجود تضميني براي جلوگيري از درگيري ش��هروندان 
اتحاديه اروپا با »كابوس بروكراس��ي« را خواستار شد و 
به ديويد ديويس، وزي��ر برگزيت بريتانيا و بارنيه گفت 
براي ايج��اد تغيير در معاهده خروج آماده باش��ند:»به 
طور قطع پس از رس��وايي نس��ل ويندراش در بريتانيا 
مي خواهي��م اطمينان حاصل كنيم ك��ه چنين اتفاقي 
براي ش��هروندان اروپايي نمي افت��د و آنها يك كابوس 
بروكراس��ي را تجرب��ه نمي كنند.« نس��ل ويندراش به 
گروهي از مهاجران كش��ورهاي مشترك المنافع اطالق 
مي شود كه در كودكي و پس از جنگ جهاني دوم وارد 
بريتانيا شدند و حقوق آنها طبق قانون مهاجرت 1971 
تضمين ش��ده ب��ود؛ اما اكنون بس��ياري از آنها با خطر 

اخراج مواجه هستند.

  كسب آمادگي براي بدترين سناريو
رون��د كنوني مذاكرات و حل نش��دن اختالف ها بر 
س��ر مرز ايرلند و حقوق ش��هروندان اروپايي و پاره يي 
از مس��ائل ديگر سبب شده، مقامات اتحاديه اروپا خود 
را براي بدترين ش��رايط ممكن آماده كنند. به گزارش 
فايننش��ال تايمز، كميسيون اروپا 30 تا 40 پيش نويس 
پيشنهادي خود را براي اصالح قوانين و در نظر گرفتن 
ق��درت ويژه براي ناظران در بروكس��ل آم��اده كرده تا 
اتحادي��ه بتواند ش��رايط را در صورت عدم توافق چه تا 
روز برگزيت)29م��ارس 2019( يا پس از دوره انتقالي 

مديريت كند. 
ب��ه ديپلمات هاي اتحاديه اروپا گفته ش��ده كه اين 
تدابير مس��ائل گس��ترده يي را ازجمله شرايط تجاري، 
صنعت خودروسازي، ش��ركت هاي حمل و نقل، برنامه 
فضاي��ي بلوك، خدمات مالي و صالحيت هاي حرفه يي 

در برمي گي��رد. هدف از اين پيش��نهادات كاهش عدم 
اطمينان در فضاي تجاري از طريق اعطاي قدرت بيشتر 
براي بروكس��ل و نهادهاي اتحادي��ه اروپا در مواجهه با 
پيچيدگي هاي ناگهاني يا عدم دستيابي به توافق است. 
جزئيات پيشنهادات اتحاديه اروپا همچنان نامشخص 
اس��ت اما به  گفته ديپلمات هاي اتحاديه اروپا مي تواند 
اطمينان بيشتري را براي بانك ها و شركت هاي خدمات 
مالي فراهم آورد چراكه به معناي انعطاف پذيري بيشتر 

در هماهنگ سازي هاي پسابرگزيت است. 
كميس��يون اروپايي به اين مساله اشاره كرده كه 
اگرچه رهبران اتحاديه اروپا با چارچوب توافق بر سر 
دوره انتقالي با بريتانيا موافقت كرده اند اما »آمادگي 
در همه سطوح براي مواجهه با عواقب خروج بريتانيا 
و در نظ��ر گرفت��ن همه س��ناريوهاي ممكن« را نيز 

خواستار شده اند. 

گروه جهان    
اقتص��اد جهاني همچنان روند رو به رش��دي 
را نش��ان مي دهد اما خالف آنچ��ه اقتصاد جهان 
در س��ال هاي اخير پشت سر گذاشته، چشم انداز 
آينده با توجه به تنش هاي اخير تجاري در سطح 
جهان و احتمال ب��روز جنگ تجاري چندان هم 

اميدواركننده نيست. 
موري��س ابس��تفيلد در وب س��ايت صن��دوق 
بين الملل��ي پ��ول نوش��ته : 3ماه پي��ش صندوق 
بين الملل��ي پول پيش بيني خود را درباره رش��د 
اقتصادي جهان در س��ال جاري ميالدي و س��ال 
آينده به روزرس��اني و اعالم كرد كه رشد اقتصاد 
جهاني در اين دو س��ال 3.9درص��د خواهد بود. 
اي��ن پيش بيني با ادامه تقويت عملكرد اقتصادي 
منطق��ه يورو، ژاپ��ن، چين و اي��االت متحده كه 
عملك��ردي ب��ه مرات��ب بهت��ر از پيش بيني ها و 
انتظارات داش��تند، ب��ه واقعيت  نزديك تر ش��د. 
ما بهب��ود ميان م��دت اقتصادي را ب��راي برخي 
پيش��رفته  ح��ال  در  و  نوظه��ور  اقتصاده��اي 
پيش بين��ي ك��رده بوديم، از جمل��ه در بهبود در 
زمينه ص��ادرات كاالها. همچنين گفته بوديم كه 
در ادامه روند روبه رش��د قدرت اقتصادي جهان، 
روند سرمايه گذاري به ويژه در بخش هاي تجاري 

شتاب خواهد گرفت. 
حال در پيش بيني هاي رشد اقتصادي 2018 
در مقايسه با پيش بيني هاي اكتبر 2017ميالدي، 
بزرگ تري��ن اقتصادهاي جهان يعني منطقه يورو 
2.4درص��د )با حدود 0.5درصد افزايش(، ژاپن با 
1.2درص��د )با افزايش 0.5درص��د(، چين با 6.6 
درصد )ب��ا افزايش 0.1درصد( و اياالت متحده با 
2.9درصد )با افزايش 0.6درصد( رش��د خواهند 
ش��د. ب��ه اعتقاد كارشناس��ان بخش��ي از رش��د 
اقتصادي اياالت متحده ناشي از محرك هاي مالي 
موقتي اس��ت كه عامل يك س��وم از به روزرساني 
پيش بيني هاي ما نسبت به رشد اقتصادي جهاني 

در اكتبر گذشته است. 
ام��ا ب��ا وج��ود خبره��اي خوبي كه از رش��د 
اقتصادي جهان در كوتاه مدت ش��نيده مي شود، 
چش��م اندازهاي بلندم��دت كمي هش��داردهنده 
هستند. اقتصادهاي توس��عه يافته با افزايش سن 
جمعيت و س��ونامي خاكس��تري روبه رو هستند، 

تهديدي كه نرخ نيروي كار را به طور چشمگيري 
كاهش خواهد داد و رش��د كم بهره وري احتماال 
باعث خواهد ش��د كه اين اقتصادها س��رانه نرخ 
رش��دي را كه پيش از بحران مالي جهاني تجربه 
كرده بودند را نداشته باشند. اقتصادهاي نوظهور 
و در حال توسعه نيز با چالش هاي ديگري روبه رو 
هس��تند. در ميان اقتصادهايي كه جزو باش��گاه 
صادركنندگان نيس��تند، برخي ه��ا مي توانند در 
مقايس��ه با نرخ رشد پيش از بحران مالي جهاني 
نرخ رشد بلندمدتي را انتظار داشته باشند. البته 
با وج��ود برخ��ي بهبودها در چش��م انداز قيمت 
كااله��ا، بس��ياري از صادركنندگان ت��ا اين حد 
خوش  اقبال نيستند. اين كش��ورها نياز دارند كه 
براي تقويت رشد اقتصادي خود و انعطاف پذيري 
بيشتر در برابر ريسك هاي آينده اقتصادهاي شان 

را متنوع كنند. 

 تشديد ريسك ها 
ع��الوه براي��ن ب��ا توج��ه ب��ه تحوالت پيش��رو 
ريس��ك هاي قابل  توجهي در سه ماهه آينده وجود 
دارد. همان ط��ور كه در گزارش ه��اي اخير مالي ما 
اش��اره شده، س��طح بدهي هاي جهان هم در بخش 
خصوصي و هم بخش دولتي بسيار باالست. در اين 
شرايط با توجه به عادي س��ازي سياست هاي پولي 
در فضاي��ي كه بس��ياري از اقتصادها با نرخ رش��د 
متوس��ط در كوتاه مدت مواجه هستند، بازپرداخت 
اي��ن بدهي ه��ا دش��وار خواهد ش��د. همان طور كه 
گزارش جدي��د ثبات مالي جهاني نش��ان مي دهد، 
ش��رايط مالي جهان به طور كلي در سراشيبي قرار 
دارد؛ آن هم با وجود رويكرد نرخ بهره باال كه باعث 
مي شود امكان آس��يب پذيري بازار دارايي ها بيشتر 
ش��ود. ريس��ك هاي ژئوپليتيكي را هم نبايد ناديده 
گرف��ت و البته تنش هاي فزاينده اخير تجاري ميان 

قدرت ه��اي ب��زرگ اقتصادي كه خط��رش هر روز 
بيشتر احساس مي ش��ود. همين امروز هم احتماال 
ج��دي بودن اين خطرات درك ش��ده اس��ت. براي 
مثال ش��اخص هاي فروش و بازارهاي سهام اكنون 
كمي آرام تر حركت مي كنند و اقتصادهاي پيشرفته 
و نوظهور به نوبه خود ش��اهد كاهش س��فارش هاي 
صادراتي خود هس��تند. البته شرايط بازارهاي مالي 

چندان دستخوش تغيير نشده است. 
در صن��دوق بين الملل��ي پول، كارشناس��ان مدتي 
براين باور بودند كه روند فعلي صعودي سياست گذاران 
فرصتي اي��ده آل براي ايجاد رش��د بلندمدت قوي تر و 
انعطاف پذيرتر است. اين شرايط خوب به پايان نرسيده 
و همچنان به قوت خود باقي اس��ت، اما سياس��ت هاي 
مناس��ب مي توانند با كاهش ريس��ك هاي ناخواس��ته 
و ناخوش��ايند اين موقعيت را تقويت كنند. كش��ورها 
بايد س��رمايه هاي )بافرهاي( مالي خ��ود را احيا كرده، 

اصالحات س��اختاري را به اجرا درآورده و سياست هاي 
پولي خود را با احتياط بيشتري در فضاهاي پيچيده و 

پرچالش امروز هدايت كنند. 

 تنش هاي تجاري
گرچه آمار و ارقام و پيش بيني از رش��د نس��بتا 
خوب اقتصادي جهان خبر مي دهند، اما چشم انداز 
محدوديت ه��اي تج��اري، سياس��ت هاي احتمالي 
اقتص��ادي يك جانبه گرايان��ه و مقابل��ه ب��ا چني��ن 
محدوديت هايي نگراني جدي اس��ت كه اطمينان ها 
نس��بت به آينده و رش��د اقتص��ادي جهان را تحت 
تاثي��ر قرار مي ده��د. در حالي كه برخ��ي دولت ها 
به دنبال اجراي اصالحات اقتصادي پايدار هس��تند، 
تنش ه��ا و اختالفات تجاري برخي ديگر از دولت ها 
را وادار مي كند كه براي حفظ و بهبود چش��م انداز 

رشد خود گام هاي محتاطانه يي بردارند. 
اي��ن اقتصاده��اي ب��زرگ درس��ت زمان��ي كه 
زمزمه هاي توس��عه اقتص��ادي آنها همه گير ش��ده 
در گي��رو دار ورود ب��ه يك جنگ تجاري هس��تند، 
ش��رايطي كه كامال پارادوكسيكال به نظر مي رسد؛ 
به ويژه زماني كه توس��عه اقتصادي عميقا وابسته به 

سرمايه گذاري و توسعه روابط تجاري است. 
اين در شرايطي است كه در اقتصادهاي پيشرفته 
خوش بيني عمومي نس��بت به مزاياي همگرايي ها و 
ادغام هاي اقتصادي به  مرور كمرنگ مي شود. امروزه 
بس��ياري از خانوارها از رشد اقتصادي هيچ سودي 

نمي برند يا بهره شان بسيار اندك است. 
البته باوجود تم��ام اين تهديدها، هر دولت ملي 
مي تواند براي ارتقاي رش��د قوي تر و انعطاف پذيرتر 
مس��ووليت خود را به انجام برس��اند. همكاري هاي 
چندجانب��ه همچن��ان ضروري اس��ت تا ع��الوه بر 
چالش ه��اي ديگر، تج��ارت جهاني ني��ز همچنان 
مورد توجه قرار گيرد. اين چالش هاي ديگر ش��امل 
تغييرات آب و هوايي، بيمارهاي عفوني و همه گير، 
امنيت س��ايبري، نظام ماليات��ي كارآمد و مهم تر از 

همه كنترل فساد است. 
وابستگي جهاني همچنان بيشتر خواهد شد مگر 
آنكه كش��ورها در قالب ي��ك كار تيمي و با روحيه 
هم��كاري )و ن��ه تقاب��ل و درگيري( ب��ا آن روبه رو 
ش��وند، چرا كه در غير اين ص��ورت اقتصاد جهاني 

رشد نخواهد كرد. 

  بهبود روابط چين و ژاپن
با گذر از 7 دهه تنش

گروه جهان    سفر »وانگ يي« وزير خارجه و عضو شوراي 
دولت��ي چين به ژاپن در حالي انجام ش��د كه دو كش��ور يكي 
از س��ردترين دوره ه��اي تاريخي در رواب��ط دوجانبه را تجربه 
مي كنند؛ س��فري كه كارشناسان خوش بين هستند به گامي 
مهم در راستاي بازگشت روابط دو كشور به مدار عادي تبديل 
شود. اين سفر در حالي انجام شده كه روابط ميان چين و ژاپن 
همواره بر س��ر موضوعاتي همچون »كدورت ها و درگيري هاي 
تاريخي« و همچنين »اختالف ارضي به ويژه جزاير درياي چين 
شرقي« و »زخم هاي جنگ دوم جهاني« دچار تنش و سردي 
بوده است. كارشناسان معتقدند در شرايط جديد، روابط چين 
و ژاپن نيز به يك نقطه جديد توس��عه رسيده است كه موتور 
محركه آن نيز اقتصاد و همكاري هاي اقتصادي است به همين 
دليل برگزاري »نشس��ت اقتصادي مش��ترك« دو كش��ور نيز 
يكي از برنامه هاي مهم اين س��فر بود.  س��پتامبر سال 2012 
ب��ود كه دولت ژاپن اعالم كرد قص��د دارد »جزاير ديايويو« در 
درياي ش��رقي را كه از مناطق مورد منازعه دو كش��ور است، 
ملي اعالم كند. اي��ن جرقه يي بود تا اعتراض هاي نهفته مردم 
چين عليه تجاوزات تاريخي ژاپن به كشورش��ان علني شود و 
مردم در شهرهاي مختلف چين تظاهرات كم سابقه يي برگزار 
كردند. نوامبر 2014 بود كه ش��ي جين پينگ رييس جمهوري 
خلق اين كش��ور و ش��ينزو آبه نخس��ت وزير ژاپن، در حاشيه 
اج��الس آپك در پكن با يكديگر دي��دار و گفت وگو كردند اما 
اين مالقات براي شكستن يخ هاي مستحكم روابط كافي نبود. 
اصل ماجرا اين اس��ت كه چين »حركت ژاپن را در ملي اعالم 
كردن اين جزاير غيرقانوني مي داند« و همچنان تاكيد مي ورزد 
كه ديايويو و جزاير اطراف آن كه در ژاپن »س��نكاكو« ناميده 
مي ش��وند، بخش��ي از تماميت ارضي چين اس��ت. امسال هم 
اعالم ش��ده ژاپن قصد دارد گشت هاي خود را در اطراف جزاير 
بيشتر كند و بارها نيز جنگنده هايش را براي تعقيب هواپيماها 
و رديابي كش��تي هاي چيني به اين منطقه اعزام كرده اس��ت.  
موضوع ديگري كه بر روابط دو كشور سايه افكنده روابط نظامي 
گس��ترده يي اس��ت كه ژاپن با امريكا دارد و پيروي اين كشور 
از راهبردهاي ماجراجويانه واش��نگتن در درياي جنوبي است. 
در چنين ش��رايطي اس��ت كه چين بزرگ ترين رزمايش خود 
را از زمان تاسيس چين نو در 1949 در درياي جنوبي ترتيب 
داده و ناو هواپيمابرش را به همراه ده ها ناوشكن و جنگنده به 
اين منطقه فرس��تاده اس��ت. افزون بر اينها نگراني ديگر چين 
»تالش ژاپن براي اصالح قانون اساس��ي اين كشور« است كه 
براي نخس��تين بار پس از جنگ جهاني دوم به نظاميان ژاپني 
امكان مي دهد براي عمليات فرامرزي به بيرون از مرزهاي ژاپن 
اعزام شوند و اگر امريكا درگير جنگي شود آنها مي توانند نيروي 
پش��تيبان به آن نبرد اعزام كنند. با اين احوال به نظر مي رسد 
دست كم به داليل اقتصادي دو كشور مي خواهند روابط بهتري 
داش��ته باشند و ش��ايد يكي از علت هاي آن رشد 10درصدي 
ارزش تبادالت تجاري دومين و سومين اقتصادهاي بزرگ دنيا 

در 2017 باشد كه به 300ميليارد دالر رسيد. 

  طالبان 3 كارمند
افغانستان را ربود 

طالب��ان پ��س از حمل��ه ب��ه ي��ك مركز ثبت ن��ام از 
راي دهندگان در شهرستان »اهلل يار« استان غور افغانستان، 
3 كارمند كميسيون مستقل انتخابات را همراه با دو نفر از 
سربازان محافظ اين كاركنان با خود برد. به  گزارش ايرنا، 

هنوز ربايندگان درباره خواسته هايشان چيزي نگفته اند. 

 تركيه در حال دور شدن از 
اتحاديه اروپاست

يوهانس هان كميسيونر گس��ترش اتحاديه اروپا گفته 
تركيه به س��رعت از مس��ير عضويت در اي��ن اتحاديه دور 
مي ش��ود. به  گزارش يورونيوز، تركيه به برداشتن گام هاي 
بلن��د ب��راي دوري از اتحاديه اروپا، به  وي��ژه در زمينه هاي 
حاكمي��ت قانون و حقوق بنيادين ادام��ه مي دهد. گزارش 
اي��ن مقام اتحاديه اروپا درباره روند گس��ترش اين اتحاديه 
سه شنبه در استراسبورگ منتشر شده است. اين شديدترين 
انتقاد بروكسل از آنچه حركت تركيه به سمت اقتدارگرايي 
مي خواند، به شمار مي آيد. آنكارا در پاسخ به بروكسل گفته 

اتحاديه اروپا رفتار منصفانه يي با تركيه ندارد. 

  يك ميليون آواره ساكن كردستان 
عراق راي مي دهند 

رييس كميسيون انتخابات در منطقه كردستان عراق با 
اش��اره به اسكان شمار زيادي آواره در اين منطقه اعالم كرد 
تمام آوارگان عراقي كه پس از 2014 در شهرهاي كردستان 
عراق اسكان دارند، مي توانند در انتخابات پارلماني عراق راي 
دهن��د. مازن عبدالقادر گفته تمام آوارگان جنگ داعش كه 
پس از 2014 به ش��هرهاي اقليم آمده و نامش��ان در اداره 
مهاجرت ثبت شده مي توانند در انتخابات آتي پارلمان عراق 

)22 ارديبهشت ماه جاري( شركت كنند. 

 تمديدحالت فوق العاده در تركيه 
دول��ت رجب طي��ب اردوغان در تالش ب��راي تمديد 
حال��ت فوق العاده يي اس��ت كه پ��س از كودت��اي ناكام 
جوالي 2016 اجرايي ش��د. به گزارش آسوش��يتدپرس، 
در پي نشس��ت ش��وراي امنيت ملي تركيه دولت تركيه 
درخواس��ت تمديد حالت فوق العاده براي سه ماه ديگر را 
تقديم پارلمان كرد. اين هفتمين تمديد حالت فوق العاده 
خواهد بود. ماه گذش��ته يك گزارش سازمان ملل تاكيد 
ك��رد، وضعيت فوق العاده در تركي��ه به نقض هاي حقوق 
بشري شامل بازداشت هاي خودسرانه و اخراج ها، شكنجه 

و سوءبرخوردها منجر شده است. 

  اعالم آمادگي رياض
براي اعزام نيرو به سوريه 

وزي��ر خارجه عربستان س��عودي اعالم كرده كش��ورش 
آمادگي دارد تا نيروهاي نظامي خود را در قالب »يك ائتالف 
گس��ترده« به س��وريه اعزام كند. به گزارش يورونيوز، عادل 
جبي��ر اين پيش��نهاد را در جريان ديدار ب��ا آنتونيو گوترش 
دبيركل س��ازمان ملل مطرح كرده اس��ت. او گفته عربستان 
حاضر اس��ت، نيروهاي ائتالف اس��المي عليه تروريسم را به 
س��وريه بفرس��تد. امريكا، بريتانيا و فرانسه هفته گذشته در 

اقدامي تجاوزكارانه سوريه را بمباران كردند. 

دريچه

كوتاه از منطقه
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پرونده8
قانون تجارت الكترونيكي 

و استرداد بليت هواپيما
ب��ر بني��اد م��اده 37 
قانون تجارت الكترونيكي 
اي��ران در ه��ر معامله از 
مصرف كنن��ده  دور،  راه 
بايد حداقل 7روز كاري، 
وق��ت ب��راي انص��راف از 
قبول خ��ود بدون تحمل 
جريم��ه ي��ا ارائ��ه دليل 
داش��ته باشد. تنها هزينه 
تحميلي بر مصرف كننده 

هزينه بازپس فرستادن كاال خواهد بود. اين حق 
انصراف محدود به فروش كاال نيست؛ در فروش 
خدمات نيز جريان دارد، با اين تفاوت كه مبداء 
حق انص��راف 7 روزه در ف��روش خدمات از روز 
انعقاد قرارداد اس��ت و در ف��روش كاال از تاريخ 
تس��ليم آن. از منظر قانون »معامله يا عقد از راه 
دور«، قراردادي راجع به كاالها و خدمات اس��ت 
كه با اس��تفاده از وسايل ارتباط از راه دور، ميان 
تامين كنن��ده )=تاج��ر( و مصرف كنن��ده منعقد 

مي شود. 
هم��گان مي دانند كه در خريد بليت هواپيما، 
 )voluntary refund(اختي��اري اس��ترداد 
بليت تابع ش��رايط ويژه هر ش��ركت هواپيمايي 
ازجمله تحمي��ل جريم��ه)penalty( يا هزينه 
مي��زان  ب��ه   )cancellation fee(كنس��لي
درص��دي از قيمت بليت اس��ت و اي��ن درحالي 
اس��ت ك��ه موافق قان��ون تج��ارت الكترونيكي، 
استفاده از ش��رط قراردادي خالف حق انصراف 
7روزه بي تاثي��ر و فاق��د اعتب��ار اس��ت. پس آيا 
مي توان گفت كه رويه شركت هاي هواپيمايي در 
فروش الكترونيكي بليت هواپيما، مغاير و مخالف 
ب��ا حكم آمره مقرر در قانون تجارت الكترونيكي 

است؟ 
در حقوق خارجي ظاهرا پاسخ مساله روشن و 
شفاف است؛ استرداد خدمات حمل و نقل مسافر 
از مق��ررات مربوط به ح��ق انصراف در معامالت 
الكترونيك��ي تبعي��ت نمي كند. ب��راي مثال در 
انگلس��تان، حق انصراف 14روزه خريد خدمات 
از راه دور در خدمات حمل و نقل مسافر جريان 
ندارد. ام��ا در حقوق ايران مس��اله هم به دليل 
اخت��الف نظر در ماهيت و مبناي حق انصراف و 
هم به دليل عدم تصريح قانونگذار به اس��تثناي 
خريد خدمات حمل و نقل مبهم به نظر مي رسد.

 3 احتمال در اين باره مي توان داد: 
1- بايد با حقوق خارجي هم داس��تان ش��د 
زي��را قانون تج��ارت الكترونيكي به اين مس��اله 
تصريح دارد كه در تفس��ير اين قانون هميش��ه 
بايد به خصوصيت بين المللي و ضرورت توس��عه 
هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن توجه كرد. 
وانگهي اس��ترداد اختياري بلي��ت هواپيما بدون 
تحميل جريمه برخالف استاندارد جهاني تجارت 
هوايي اس��ت. ش��رايط عمومي حم��ل اتحاديه 
بين المللي حمل و نقل هوايي)ياتا( كه در سطح 
جهان قبول عمومي يافته اس��ت، متصدي حمل 
و نقل را مس��تحق مي داند كه در برابر اس��ترداد 
اختياري بليت مبلغي را به عنوان هزينه كنسلي 
از قيمت پرداخت ش��ده كس��ر كند. بدينس��ان 
اس��ترداد بليت هواپيم��ا تابع مق��ررات قرارداد 
حمل اس��ت و خريداران بليت الكترونيكي فاقد 
حق انصراف به ش��رح من��درج در قانون تجارت 

الكترونيكي اند. 
2- به موجب آيين نامه موضوع بند »د« ماده 
38 و بند الف ماده 42 قانون تجارت الكترونيكي، 
در صورت��ي ك��ه با تواف��ق مصرف كنن��ده، ارائه 
خدمات قبل از پايان 7روز كاري ش��روع ش��ده 
باش��د، مصرف كننده فاقد حق انصراف به شرح 
مندرج در قانون تجارت الكترونيكي اس��ت. پس 
اگر تاريخ ش��روع پرواز پيش از پايان 7روز كاري 
باشد، اس��ترداد بليت تابع شرايط قرارداد حمل 
است، نه قانون تجارت الكترونيكي اما اگر تاريخ 
ش��روع پرواز پس از پايان هفت روز كاري باشد، 
مصرف كنن��ده از ح��ق انص��راف 7روزه مقرر در 
قانون تجارت الكترونيكي برخوردار است. منتهي 
استفاده مصرف كننده از حق انصراف مندرج در 
قان��ون تجارت الكترونيكي، موك��ول و منوط به 
درج آن در قرارداد است؛ يعني تامين كننده بايد 
در ق��رارداد فروش بليتي كه تاريخ پرواز آن پس 
از پايان 7روز كاري است، چنين حقي را به نفع 
مصرف كنن��ده در نظر بگي��رد واال مصرف كننده 
فاقد چنين حقي اس��ت و تامين كننده متخلف 
 از اي��ن تكلي��ف قانون��ي، تنها به ي��ك مجازات
5 ميليون توماني محكوم خواهد ش��د)ماده 69( 
زي��را قانونگ��ذار در ماده 37 ب��ه دارا بودن حق 
انصراف حداقل 7روزه اش��اره نكرده بلكه به لزوم 
برخوردار ب��ودن مصرف كنن��ده از حق انصراف 
حداقل 7روزه تصريح كرده اس��ت. با اين توجيه 
تعيين مجازات براي تخلف از اين الزام معنا پيدا 
مي كن��د، چه در غير اين صورت تعيين مجازات 
براي تخلف از يك حق ثابت بي معني است. اين 
احتمال از جهت موكول كردن اس��تفاده از حق 
انصراف به درج آن در قرارداد با مبناي حمايتي 
مقررات قانون تجارت الكترونيكي ناسازگار است. 
3- احتمال آخر همانند احتمال دوم، استفاده 
خريدار بليت الكترونيكي از حق انصراف مندرج 
در قانون تجارت الكترونيكي را تنها زماني ممكن 
مي بيند كه تاريخ شروع پرواز پس از پايان 7روز 
كاري باش��د ولي برخالف احتمال دوم، استفاده  
مصرف كنن��ده از اين ح��ق را منوط و موكول به 
درج آن در ق��رارداد نمي دان��د زيرا حق انصراف 
7روزه مصرف كنن��ده نه يك اختي��ار قراردادي 
بلك��ه يك اختيار قانوني اس��ت. آنچه به تراضي 
نياز دارد، حق انصراف بيش از 7روز اس��ت. پس 
در اين احتمال اگر مصرف كننده براي 8 روز بعد 
بليتي را به ص��ورت الكترونيكي خريداري كند، 
مي تواند تا 7روز كاري آن را بدون تحمل جريمه 
مسترد كند و تامين كننده به ضرر مصرف كننده 
حق اس��تناد به ش��رط ق��راردادي مغاير با حق 
انصراف من��درج در قانون تجارت الكترونيكي را 

ندارد. 
به نظ��ر مي رس��د، احتم��ال اخير ب��ا ظاهر 
مقررات قانون تجارت الكترونيكي و آيين نامه آن 
سازگاري بيشتري دارد اگرچه از احتمال نخست 

نيز نمي توان به سادگي گذر كرد. 

يادداشت

واقعيت حمله موشكي غرب به سوريه چيست؟

هزينه 7000ميليارد دالري براي تسلط بر انرژي منطقه
محمود خاقاني|

كارشناس بين المللي انرژي| 
در روزگار جن��گ تحميلي ص��دام عليه ايران 
وقتي در بعضي از جلسات گفته مي شد كه صدام 
ب��ه جزيره خ��ارك حمله خواهد ك��رد من جزو 
كارشناس��اني بودم كه ب��ا تحليل هايي كه در آن 
روزگار داش��تم حمايت غرب از صدام براي حمله 
نظامي به جزيره خارك را بعيد مي دانستم. يادم 
مي آيد كه آن قدر به اين تحليل خوش��بين بودم 
كه خواس��تم به ماموريت خ��ارك بروم. تازه وارد 
خارك شده بودم كه اخبار پيروزي هاي پي درپي 
رزمندگان اس��الم در جبهه هاي جنگ تحميلي 
همه راخوشحال كرده بود و همه منتظر شنيدن 
خب��ر پيروزي هاي بعدي بودن��د. ناگهان گزارش 
ش��د كه فرانسه به رژيم صدام هواپيماهاي سوپر 
اتاندارد وموش��ك هاي اگزوس��ت را تحويل داده 
است. هدف نخستين حمله اين هواپيما ها جزيره 
خارك بود. درهم��ان زمان انگليس از پايگاه هاي 
خ��ود در خليج فارس و قبرس به عراق اطالعات 
نظامي مي داد تا عليه ايران استفاده كند و امريكا 
در خليج فارس با حمله به سكوي هاي نفتي ايران 
به نيروه��اي رژيم صدام كه درحال شكس��ت و 
عقب نشيني بودند روحيه مي داد. صورت حساب 

هزينه ها را هم رژيم آل سعود مي پرداخت. 

 تكرار تاريخ
س��فر چند هفته يي اخيرش��اهزاده مس��تبد 
سعودي »بن سلمان« به لندن، پاريس و واشنگتن 
خاطره پرداخت هزينه ها از س��وي عربس��تان به 
رژيم صدام براي جنگ عليه ايران توسط خانواده 
آل سعود را زنده كرد. تغيير رژيم در تهران براي 
خانواده آل سعود بصورت يك رويا و آرزو درآمده 
و اينك تصور مي كنند با تغيير دولت بشار اسد در 
سوريه با يك تير دونشان مي زنند. درواقع دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا صراحتا  گفت: »ما 
تا س��ه ماه قب��ل هفت تريلي��ون دالر طي هفده 
س��ال اخير در خاورميانه هزينه كرده ايم و هيچ، 
هيچ دست آوردي نداشته ايم. من همواره گفته ام 
كه بايد بر نفت منطقه مس��لط باشيم. آيا مسلط 
بوده ايم؟ كي س��ود نفت را برده اس��ت؟ داعش. 
اش��اره ترامپ به اين واقعيت است كه خانواده آل 
س��عود با توجه به حمايتي ك��ه از داعش و خلق 
داعش توس��ط دولت اوباما كرده اس��ت بيشتر از 
همه بهره مند ش��ده و س��ركار باقي مانده است. 
بنابراين، ترامپ در گفت وگو با خاندان آل سعود 
صراحتا از آنها خواس��ته است كه اگر مي خواهند 
از حمايت نظامي امريكا برخوردار باشند و جلوي 
نفوذ اي��ران در منطقه گرفته ش��ود بايد صورت 
حس��اب هزينه هاي نظامي امريكا و متحدان اش 

را پرداخت كنند. 

 رژيم سعودي در خطر؟ 
يك كارشناس آشنا به مسائل شيخ نشين هاي 
خليج فارس معتقد است كه رژيم سعودي در حال 
س��رنگوني است و بن س��لمان با راهنمايي لندن، 
پاريس و واش��نگتن دست به اصالحاتي زده است 
كه خطر يك شورش داخلي را كم كند. درهمين 
حال براي س��ركوب مخالف��ان در داخل بايد يك 
سياس��ت خارجي مبارزه با دش��من را هم تعريف 
كنند. درواقع حمله به سفارت عربستان در تهران، 
رويداد هاي ديماه سال 96 كه در مشهد شروع شد 
و ايج��اد بحران ارز و... دراي��ران هزينه هايي دارد 
كه خانواده آل س��عود پرداخت ك��رده و مي كند. 
دوس��تان آنه��ا ه��م اميدوارند كه با به شكس��ت 
كش��اندن نظام مردم س��االري در اي��ران و دولت 
دوازده��م آنه��ا روي كار بيايند و با تش��كيل يك 
دولت ديكتاتورو برقراري يك جو امنيتي، سانسور 
و خفقان بتوانند ب��ر تماميت منابع ثروت ايران و 
در راس آن نف��ت و گاز تس��لط كامل پيدا كنند. 
بع��د هم امريكا و متحدان اش ب��ا رفع تحريم هاي 
دالري و غي��ره مردم را متقاعد كنند كه ديكتاتور 
به قدرت رسيده در تهران توانسته است مشكالت 
اي��ران كه در واقع خود همي��ن گروه قدرت طلب 
به وجود آورده اند را برطرف كنند. اين كارش��ناس 
معتقد اس��ت كه تمامي اين سياست ها با توجه به 
شكست رويداد هاي ديماه 96 و بحران ارزي 96 و 
97 درايران و پيروزي هاي اخير دولت س��وريه در 
نبرد با داعش، س��رنگوني رژيم آل س��عود را نويد  
مي دهد اگر چه براي مدتي محدود ممكن اس��ت 

به تاخير افتاده باشد. 

 چرا داعش پا به عرصه وجود گذاشت؟ 
جنگ درعراق و س��وريه نه براي نفت است و 
نه براي آب. فقط و فقط براي گاز طبيعي اس��ت. 
بن س��لمان توانست با تعهد به پرداخت هزينه ها 
ك��ه بقرار معلوم چند تريلي��ون دالر تخمين زده 
مي شود، دو اس��تعمار گر سنتي در منطقه يعني 
انگليس و فرانس��ه و نيز امريكا ك��ه نمي خواهد 
تس��لط دالر برب��ازار نفت و گاز تضعيف ش��ود را 
متقاعد كند كه به س��وريه حمله موشكي كنند. 
درواقع دونالد ترامپ بدليل بحران ش��خصي اش 
درداخ��ل امري��كا تصميم گرفت ب��راي منحرف 
كردن افكار عمومي در امريكا سياس��ت خارجي 
اوبام��ا در منطقه را دنبال كند. اوباما با تاس��يس 
پاي��گاه نظامي در قطر و بحرين هدفي نداش��ت 
جزاينكه گاز منطقه را تحت تسلط داشته باشد. 

 ماجرا از كجا شروع شد؟
درس��ال 2009 قطر به س��وريه پيشنهاد داد 
كه اجازه دهد يك خط لوله گاز طبيعي به طول 
1500 كيلومتر از مس��ير حلب )Aleppo( به 
تركيه و اروپا كشيده ش��ود. زيرا، براي صادرات 
گاز طبيعي قطر محدود به صادرات گاز طبيعي 
مايع LNG است و فقط مي تواند به آسيا و مقدار 
محدودي به اروپا صادر كند. در مس��ير خشكي 
هم وابس��ته به خط لوله دولفين از مسير امارات 

متحده عربي به عمان بود وهست. خط لوله گاز 
طبيع��ي مورد نظ��ر قطر پس از عب��ور از خاك 
عربس��تان، اردن و س��وريه به تركيه مي رسيد. 
اما س��وريه ك��ه اين پيش��نهاد را نپذيرفت، زيرا 
نمي خواست سهم روسيه با سوريه روابط خوبي 
داش��ت در بازار اروپا با ورود گاز قطر كم ش��ود. 
متعاقبا س��وريه، و عراق با اي��ران توافقي كردند 
كه گاز طبيعي ايران از مس��ير سوريه و عراق به 
اروپا صادر ش��ود. برخي اي��ن خط لوله را »خط 
لوله گاز اس��المي« ناميدند. برخ��ي هم گفتند 
»خط لوله گاز طبيعي شيعيان.« سوريه در تمام 
طول جنگ تحميلي رژيم صدام عليه ايران بين 
سال هاي 1980 تا 1988 ميالدي با كشورهاي 
عربي خليج فارس سياس��ت متفاوتي داش��ت و 
از جمهوري اس��المي ايران حمايت مي كرد و با 
روس��يه نيز از سال 1944 ميالدي روابط خوبي 

داشت ودارد. 
 در س��ال 2010 ميالدي، اس��راييل از طرق 
مختلف براي س��وريه پيام فرس��تاد كه آمادگي 
دارد بلندي هاي جوالن را به س��وريه بازگرداند 
مش��روط براينكه روابط اش با تهران و حزب اهلل 
لبن��ان را قط��ع كند و عليه آنه��ا موضع بگيرد. 
اس��راييل در چارچوب اين پيشنهاد متذكر شد 
كه با همكاري متحدان عرب اش در خليج فارس 
به دمشق كمك خواهد كرد تا تمامي مشكالت 
سياس��ي و اقتصادي سوريه حل شود و منافعي 
ك��ه ازضربه زدن به ح��زب اهلل در لبنان و تغيير 
رژيم در ايران به دست خواهد آمد سهم خواهد 
داش��ت. درغير اينصورت اوضاع داخلي س��وريه 
بهم خواهد ريخت. دولت بشار اسد اين پيشنهاد 
را به ش��دت رد ك��رد. در همين اي��ام »بيداري 
اس��المي« يا آنچه رسانه هاي غربي به آن »بهار 
عرب��ي« ن��ام نهادن��د رخ داد. رژيم آل س��عود، 
شيخ نش��ين هاي خليج ف��ارس از جمله قطر و... 
متحدان و حاميان غربي آنها دچار ترس و واهمه 
از س��رايت قيام هاي مردمي به منطقه و به ويژه 
عربستان ش��دند. مهم ترين نگراني آنها بانضمام 
تركيه و اس��راييل از اتحاد مثل��ث تهران، بغداد 
و دمش��ق + حزب اهلل در لبنان )اتحاد اس��المي 
1+3( بود. عالوه براين اتحاد آنها نگران اوضاع در 
مصر هم بودند. به همين دليل كودتاي نظامي با 
پرداخت هزينه ها توسط رژيم آل سعود درمصر 
برنامه ريزي و اجرا شد. درتونس تالش بعمل آمد 
و موف��ق هم بودند كه ب��ا هزينه هاي زياد اجازه 
ندهند كه بقاياي دولت قبلي فراري و متالش��ي 
شوند تا به تدريج با كمك فرانسه بتوانند اوضاع 
را تحت تسلط داشته باش��ند. درالجزاير و ساير 

كشورهاي عربي هم به همين نحو عمل شد. 
درس��ال 2011 مي��الدي با پرداخ��ت هزينه 
توس��ط آل س��عود و متحدان اش و كمك امريكا، 
انگلي��س، فرانس��ه و به طور كلي اروپا آن دس��ته 
از نيروهاي نظام��ي و اليگارش ها )اصحاب ثروت 
و ق��درت( س��وريه كه تصميم به هم��كاري براي 
س��رنگوني دول��ت بش��ار اس��د و روي كار آمدن 
خودش��ان گرفته بودند به تركي��ه رفتند و دولت 
تركي��ه براي آنها تس��هيالت الزم براي تش��كيل 
Council National Syrian فراه��م آوردو 
آنها با حمايت دولت اوباما فعاليت ش��ان با ش��عار 
بركناري بشار اسد را شروع كردند. علت اقدامات 

انگليس، فرانس��ه، امريكا، تركي��ه و اليگارش هاي 
مخالف بشار اسد در سوريه توافقي بود كه در سال 
2011 ميالدي بين س��وريه، اي��ران و عراق براي 
اح��داث خط لوله گاز پارس جنوبي به اروپا بعمل 
آم��ده بود. قرار بود كه در صورت احداث اين خط 
لوله درس��وريه كه از مسير لبنان هم مي گذشت 
سوريه به عنوان محور و محل جمع آوري و توزيع 
گازهاي توليدي منطقه كه در اين مس��ير به هم 

مي رسيدند مد نظر قرارداده شود. 
 در اين ميان اس��راييل فاش ك��رد كه منابع 
عظي��م گازي در آب هاي ش��رق درياي مديترانه 
كش��ف كرده اس��ت. س��وريه هم به موضوع خط 
لوله گاز از مس��ير عربس��تان –كويت – عراق – 
س��وريه به اروپا عالقه يي نشان نداد. اگرچه رژيم 
آل سعود نظر مثبتي به احداث خط لوله از مسير 
كويت نداش��ت براي اينكه فرص��ت بهتري براي 
بهره برداري قطر از اين مس��ير فراهم مي شد. اين 
درحالي بودكه قطر هم از اخوان المس��لمين در 
مصر حمايت مي كرد و آل س��عود از اين سياست 
قطر راضي نبود. بنابراين، رژيم آل سعود سياست 
بشار اسد بايد بركنار شود را تعريف و هزينه هاي 
آن را تقبل كرد. قطر هم به اين سياست پيوست. 
پاي��گاه مهمي كه براي حمله ب��ه رژيم صدام در 
اختي��ار امريكايي ها گذاش��ته بود توس��عه پيدا 
كرد. همه دست به دس��ت هم دادند تا داعش و 
مخالفان بشار اسد متحد شوند و بخش هاي مهم 
مس��ير خطوط لوله فعلي و آت��ي گاز در عراق و 

سوريه را تصرف كنند. 
 براي بهتر فهميدن دليل شروع جنگ داخلي 
در س��وريه و ع��راق اينك مي توان ب��ا مروري به 
واقعيت هاي كش��ف گاز طبيعي در عمق آب هاي 
دري��اي مديتران��ه در س��ال 2009 توج��ه كرد. 
اسراييل، قبرس و مصر در آبهاي درياي مديترانه 
منابع بزرگ گازي كش��ف كردند ومعلوم شدكه 
آبه��اي لبنان هم داراي مناب��ع غني گاز طبيعي 
اس��ت. توافق ش��د كه به طور بالقوه اسراييل گاز 
طبيع��ي اش را ب��ه مص��ر، اردن و تركي��ه صادر 
كند. دراين راس��تا با محم��ود عباس و حكومت 
خودگردان فلس��طين هم توافق ش��ده ب��ود. اما 
مش��كل در قبرس بود كه با تركيه س��ر موضوع 

قبرس شمالي اختالف داشت و هنوز دارد. 

 هيچ كس جرات ندارد آن را توطئه 
بنامد؟ 

از اواخ��ر قرن نوزدهم تا امروز، س��ردمداران و 
اليگارش ها )اصحاب ثروت و قدرت( براي س��لطه 
برسياس��ت و اقتصاد كش��ورها فعال هس��تند تا 
يك نظ��ام ديكتاتوري داش��ته باش��ند. آنها براي 
بيم��ار كردن اقتصاد كش��ور ها و بهره ب��رداري به 
نفع اهدافشان دس��ت به هركاري مي زنند تا يك 
دول��ت مردم س��االر و منتخب مردم ك��ه عزم را 
راس��خ كرده است تا با فساد واختالس مبارزه كند 
سرنگون ش��ود. كما اينكه انگليسي ها با همكاري 
و هماهنگي با امريكا و س��اير متحدان شان دولت 
مصدق را سرنگون و رژيم سلطنتي را با روش هاي 
مختلفي كه درآن دوران هيچكس جرات نداشت 
آن را توطئ��ه بنام��د برمردم اي��ران حاكم كردند. 
نگاهي ب��ه تاريخ معاصر ايران نش��ان مي دهد كه 
هم��ان روش هاي س��نتي ب��راي مبارزه ب��ا مردم 

س��االري در ايران ادامه دارد. ماجراي تحريم هاي 
اقتصادي و به ويژه تحريم هاي صنعت نفت وگاز و 
انرژي ايران تا ماجراهاي اخير در ديماه 96 كه در 
مشهد شروع شد و بحران بازار ارزو... تبليغ اينكه 
س��عي دارند با نفوذ ايران در منطقه مبارزه كنند. 
درواقع آنها نگران اين هس��تند كه ايران به عنوان 
دروازه طالي��ي بين درياي خ��زر و خليج فارس با 
تبدي��ل گاز به برق يا ص��ادرات گاز از طريق خط 
لوله تبديل به يك محور براي تامين امنيت انرژي 
منطقه و فرا منطقه ش��ود. آنها نگران اين واقعيت 
هستند كه حضور ايران دربازارهاي جهاني نفت و 
گاز و نيز تبديل گاز به برق )انرژي( مي تواند نقش 
متح��دان امريكا درمنطق��ه و از همه مهم تر نقش 
امريكا به عنوان يك صادر كننده نفت وگاز در بازار 
را تحت الش��عاع قرار دهد. امريكا سعي دارد اروپا 
را متقاع��د كند براي تامين امنيت گاز وارداتي به 
اروپا به امريكا تكيه كند وتا س��ال 2020 تا حدود 
نصف حج��م گاز وارداتي اش را از امريكا و ش��رق 
مديترانه )اسراييل، مصر و...( وارد نمايد. بنابراين، 
 تمامي دلي��ل حماي��ت امريكا و متح��دان اش با 
هزينه هايي كه خانواده آل س��عود و ساير متحدان 
آل سعود در منطقه مي پردازند از داعش و امثالهم 
در ع��راق، س��وريه، افغانس��تان و مخالف��ان نظام 
جمهوري اس��المي ايران در داخ��ل و خارج ايران 
مرتبط اس��ت با توليد و ص��ادرات گازطبيعي )از 

طريق خط لوله، تبديل گاز به برق و يا...(. 

 سياست هاي سردرگمي تركيه؟ 
در اين ميان دولت اردوغان كه با اقدام امريكا 
در حماي��ت محرمان��ه از كودتاي نظامي ش��وكه 
ش��د نمي داند با توجه به تحوالتي كه در منطقه 
اتفاق مي افتد چه سياستي اتخاذ كند. يك روز با 
ايران و روس��يه توافق مي كند و يك روز خودش 
سياست نظامي گري در سوريه و... پيش مي گيرد 
و دراي��ن اي��ام از حمله امري��كا و متحدان اش به 
س��وريه اس��تقبال و خواهان بركناري بشار اسد 
مي شود. درهرحال تركيه توانسته است براي خود 
در سوريه از ميان كساني كه به كشور خود وفادار 
نيس��تند هواداراني پيدا كند و سعي دارد توسط 
آنها بخش هايي از خاك سوريه را درتصرف داشته 
باش��د. اگر دولت اردوغان موفق ش��ود كه بخش 
هايي از خاك سوريه را تحت كنترل بگيرد سعي 
دارد ب��ا حضور نظامي كه در قطر دارد طرح خط 
لوله گاز قطر از س��وريه را حمايت كند و جايگاه 
تركيه ب��ه عنوان يك محور ب��راي صادرات نفت 
و گاز روس��يه، حوزه درياي خزر و خليج فارس و 
نيز شرق مديترانه را تضمين كند. مشكل تركيه، 
امريكا، خانواده آل سعود، انگليس، فرانسه و بقيه 
كس��اني كه مي خواهند ايران و روسيه در سوريه 
و عراق حضور نداشته باشند اين است كه روسيه 
و ايران مصمم هس��تند كه مي��دان را براي آنها 
خالي نكنند. براي تحت فش��ار قرار دادن روسيه 
و ايران تحريم دالري و بازي باقيمت هاي نفت و 
گاز در بازاره��اي بين الملل��ي و با بازار ارز داخلي 
اي��ن كش��ورها از طريق بهره ب��رداري از حرص و 
طمع شايعه س��ازان و س��فته بازان و نيز كس��اني 
كه س��عي دارند زمام حكومت را دراين دوكشور 
با حمايت آنها به دس��ت آورند برفش��ارها از همه 
گون��ه مي افزاين��د. البته نبايد فرام��وش كرد كه 

بدليل اينكه س��ه كشور امريكا انگليس و فرانسه 
داراي حق وتو درش��وراي امنيت س��ازمان ملل 
متحد هس��تند خيالشان از اين بابت راحت است 
كه هرپيش��نهادي عليه آنها در ش��وراي امنيت 
 س��ازمان ملل مطرح ش��ود را وتو و به شكس��ت 

مي كشانند. 

 اختالفات در ميان شيوخ خليج فارس؟
همواره بين اعراب برس��ر رهبري دنياي عرب 
اختالف و رقابت وجود داشته است. سرپيچي قطر 
از اينكه خانواده آل سعود را به عنوان رهبر اعراب 
به رسميت بشناسد موجب اختالف و تحريم قطر 
ش��د. اگر چه امريكا و انگليس بنظر مي رس��د به 
نوعي پشت پرده كارگردان اين اختالفات هستند 
تا پاي��گاه امريكا در قطر حفظ ش��ود. تركيه هم 
توانس��ت يك پاي��گاه نظامي درقط��ر داير كند. 
انگليس اخيرا پايگاه نظام��ي جديدي دربحرين 
راه ان��دازي كرد. تمامي اي��ن طرح ها و بازي هاي 
ش��طرنج سياسي و نظامي حاكي از اين است كه 
پرزيدنت ترامپ درست مي گويد كه در مدت 17 
س��ال اخير با هزينه هفت تريلي��ون دالر امريكا 
دستاوردي نداشته است. كي مقصر است؟ مردم 
مس��لمان ايران كه در برابر فش��ارهاي سياسي، 
نظامي، تحريم هاي مختلف، خيانت كس��اني كه 
بعدا به صف فاس��دان و اختالس گران پيوس��تند 
و... به طور كلي مشكالت عديده اقتصادي نه تنها 
تاكنون مقاومت كرده اند بلكه با ايمان و اعتقاد در 
عراق و سوريه ايفاي نقش داشته و دارند. تحمل 
سياس��ت مداران امريكا و متحدان��ش در اروپا و 
خليج فارس به پايان رس��يده است كه نمونه آن 
حمله شتاب زده و شايد بي ثمر موشكي به سوريه 

در روز شنبه 25 فروردين ماه 97 بود. 

 تركيه در بحران؟
كاهش نرخ برابر لير تركيه در برابر دالر امريكا 
ك��ه دولت تركي��ه آن را توطئه ي��ي عليه تركيه 
مي دان��د نمايانگر اين اس��ت كه ادامه سياس��ت 
اش��غال بخش هايي از س��وريه در توان اقتصادي 
تركيه نيست. امريكا و متحدان اش سعي دارند كه 
تركيه را ب��ه اردوگاه ناتو بازگردانند و از گفتمان 
مشترك با ايران و روس��يه بازدارند. اردوغان هم 
براي بازي و تغيير مواضع سياس��ي در طول چند 
س��ال اخير ثابت كرده اس��ت كه سياس��ت مدار 
قاب��ل اعتماد براي هيچ  يك از ش��ركاء بالقوه اش 
نيست. به همين دليل روس��يه و ايران مي دانند 
كه تركيه بدليل مش��كالت متع��دد امتياز اينكه 
محوري��ت صادرات نفت وگاز حوزه درياي خزر و 
خليج فارس را داش��ته باشد از دست داده است. 
نظام مقرراتي بخش پايين دستي انرژي )مقررات 
مرتبط با گاز طبيعي و...( در تركيه بسيار ضعيف 
اس��ت، پرداخت يارانه هاي مختلف توسط دولت 
تركيه، انحصار صنعت ان��رژي )بخش انتقال گاز 
طبيع��ي، خطوط لول��ه و...( در دس��ت دولت و 
همراه��ان اليگارش��ي )اصحاب ث��روت و قدرت( 
ك��ه از دولت حمايت مي كنند، داش��تن فقط دو 
ترمينال واردات گاز طبيعي مايع LNG، نداشتن 
ظرفيت ذخيره س��ازي نف��ت و گاز و... نكته قابل 
توجه ديگر اينكه زير س��اختار ها و شهرها نيز در 
س��وريه به شدت ويران ش��ده اند. بنابراين، تركيه 
ب��راي مركزي��ت و محوريت ص��ادرات گاز و... از 
مسير سوريه فعال نمي تواند خيلي اميدوار باشد. 
از سوي ديگر روس��يه كه اينك دبيركلي مجمع 
كش��ورهاي صادر كننده گاز ك��ه دبيرخانه آن در 
قطر اس��ت را به دس��ت آورده اس��ت براي آينده 
بازار گاز طرح هاي تازه يي را دردس��ت بررس��ي و 
برنامه ريزي قرارداده است. طرح شبكه انرژي خزر 
)تبديل گاز به برق( و طرح كريدور انرژي شمال 
به جنوب براي رس��اندن برق به س��وريه و عراق 
مورد توجه كش��ورهاي منطقه قرار گرفته است. 
اروپا نيز نس��بت به آن توجه نش��ان داده اس��ت. 
روسيه تالش دارد كه مشكل قبرس را بين يونان 
و تركي��ه و دولت قبرس جنوبي ب��راي اتحاد دو 
بخش ترك نشين و يوناني نشين حل كند. بديهي 
اس��ت كه در اين صورت اح��داث يك خط لوله 
بين اسراييل و تركيه مي تواند محقق شود. دراين 
صورت روس��يه مي تواند تواف��ق هايي با تركيه و 
بقيه در س��وريه داشته باش��د و آنها بتوانند براي 
زيرس��اختار هاي الزم در تركيه س��رمايه گذاري 

كنند. 

 نتيجه گيري: 
اگرچ��ه روس��يه و تركيه ب��ا امري��كا و اروپا 
اخت��الف دارند، نكته قابل توج��ه در اين روابط 
اين اس��ت كه با ه��م رابط��ه ديپلماتيك دارند 
و سفارتخانه هايش��ان در كش��ورهاي يكديگ��ر 
فعال اس��ت. بنابراين، حمله موشكي روز شنبه 
25 فروردي��ن ماه 97 يك ابتكار توس��ط امريكا 
و متح��دان اش براي مذاكره با روس��يه و تركيه 
اس��ت. طبيعي است كه س��عي براين است كه 
اي��ران را منزوي كنن��د و ترديدي نيس��ت كه 
فش��ار ها برايران به خص��وص در رابطه با برجام 
افزايش خواه��د يافت. مذاك��رات اروپا، تركيه، 
امري��كا و ش��يوخ خليج ف��ارس )از جمله قطر( 
با روس��يه بر س��ر اين خواهد بود كه بشار اسد 
از ق��درت كناره گيري كند و دولتي در س��وريه 
روي كار بياي��د كه با اي��ران و حزب اهلل درلبنان 
قطع رابطه كند. از س��وي ديگر ب��راي امريكا و 
متحدان اش موش��ك زدن ي��ا حمالت هوايي به 
س��وريه ميسر است ولي پياده كردن پياده نظام 
در سوريه دربرگيرنده خطرات بسياري است كه 
موجب نگراني واش��نگتن و س��اير پايتخت هاي 
متحد آن اس��ت. بايد منتظر شد و ديد كه ايران 
چگونه فشار هاي فعلي و آتي را تحمل و دربرابر 
آنه��ا تاب خواهد آورد. درهرح��ال ايران بايد به 
فعاليت هاي ديپلماس��ي و خنثي سازي تبليغات 
منفي عليه ايران در خارج و داخل اهميت بدهد.

ميالد صادقي 
پژوهشگر حقوق 

هوا فضا

آنها نگران اين هستند كه ايران به عنوان دروازه طاليي بين درياي خزر و خليج فارس با تبديل گاز به برق يا صادرات 
گاز از طريق خط لوله تبديل به يك محور براي تامين امنيت انرژي منطقه و فرا منطقه شود. آنها نگران اين واقعيت 

هستند كه حضور ايران دربازارهاي جهاني نفت و گاز و نيز تبديل گاز به برق )انرژي( مي تواند نقش متحدان امريكا 
درمنطقه و از همه مهم تر نقش امريكا به عنوان يك صادر كننده نفت وگاز در بازار را تحت الشعاع قرار دهد. امريكا 

سعي دارد اروپا را متقاعد كند براي تامين امنيت گاز وارداتي به اروپا به امريكا تكيه كند وتا سال 2020 تا حدود نصف 
حجم گاز وارداتي اش را از امريكا و شرق مديترانه )اسراييل، مصر و...( وارد نمايد
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WTO در بررسي چشم انداز تجاري جهان اعالم كرد

استمرار رشد تجارت منوط به انتخاب سياست مناسب

سازمان تجارت جهاني طي گزارشي ضمن ارائه 
تصويري از پيش��رفت تجارت كااليي و خدمات در 
اكثر مناطق جهان در س��ال 2017 چشم انداز رشد 
تجارت طي سال هاي 2018و 2019 را هم مثبت و 
منوط به پايبندي دولت ها به گزينش سياست هاي 

تجاري مناسب عنوان كرده است. 
اين مطلب ضمن بررس��ي رون��د حجم تجارت، 
رشد اقتصادي و كشش درآمدي تجارت، اطالعاتي 
را درخص��وص تركيب و رون��د تغيير ارزش تجارت 
كااليي و خدمات ب��ه تفكيك مناطق و اقتصادهاي 

منتخب جهان ازجمله ايران ارائه كرده است. 

 تصوير كلي تجارت و چشم انداز آن
رش��د حجم تج��ارت كاالي��ي جهان در س��ال 
2017 با ثبت ركورد جديدي به 4.7درصد رسيد و 
پيش بيني مي ش��ود در سال 2018 به 4.4درصد و 
در س��ال 2019 به 4درصد برسد. اگرچه نرخ رشد 
حج��م تجارت در س��ال 2017 كمت��ر از ميانگين 
نرخ رش��د س��االنه 4.8درصدي از س��ال 1990 به 
بعد اس��ت ولي از ميانگين نرخ رشد ساالنه تجارت 
بع��د از بحران مالي جهان ك��ه 3درصد بوده، باالتر 
است و در واقع باالترين نرخ رشد از سال 2011 به 
بعد محسوب مي ش��ود. مهم ترين عوامل اثرگذار بر 
افزايش رشد حجمي تجارت در سال 2017 عوامل 
چرخه يي به ويژه رش��د سرمايه گذاري و هزينه هاي 

مصرفي است.)جدول 1( 
رش��د ارزش��ي تجارت ب��راي ص��ادرات كااليي 
10.7درصد و ب��راي صادرات خدم��ات 7.4درصد 
بوده كه با توجه به رش��د حجم تجارت، رشد باالتر 
ارزش��ي تجارت ناش��ي از افزايش توام ميزان و هم 

قيمت هاي مبادله است. 
عالئم و نش��انه هايي از ب��روز تنش هاي تجاري 
تاثيرگذار بر درجه اطمينان در بخش كسب وكار و 
تصميمات سرمايه گذاري وجود دارد كه چشم انداز 
فعلي تجارت را متاثر مي كند. اس��تفاده بيش��تر از 
ابزار هاي سياس��ت تجاري محدودكننده و افزايش 
ع��دم قطعي��ت در بين فع��االن و مصرف كنندگان، 
چرخه هاي انتقام جوي��ي را ايجاد مي كند كه اثرات 
گرانب��اري بر تج��ارت و اقتصاد جهان��ي مي گذارد. 
تش��ديد تنگناي اعتباري توسط بانك هاي مركزي 
باعث افزايش نوس��انات نرخ ارز و جريانات سرمايه 
خواهد شد كه به نوبه خود موجب تخريب جريانات 
تج��اري خواهد ش��د. از س��ويي ديگر بدتر ش��دن 
تنش هاي ژئوپليتيكي ه��م مي تواند جريان تجارت 
را كن��د ك��رده و تاثير اتفاق��ات غيرقابل پيش بيني 
را تش��ديد كند. تغيي��رات تكنولوژيك��ي و موضوع 
حمالت س��ايبري هم بر تج��ارت خدمات حتي در 
مقياسي وسيع تر از كاال ها اثر منفي خواهد داشت. 
با وجود احتمال پيامدهاي منفي تحوالت مذكور 
بر تج��ارت جهان��ي، انجام اصالحات س��اختاري و 
انبساط بيشتر سياست مالي مي تواند در كوتاه مدت 
بر رش��د اقتصادي و افزايش تجارت اثرگذار باش��د. 
همچني��ن تجرب��ه تقريبا مش��ابه و فراگي��ر بهبود 
تجارت و رش��د اقتص��ادي در اكث��ر مناطق باعث 
پاي��داري بيش��تر روند بهب��ود و تقوي��ت احتمال 

دستيابي به دستاوردهاي مثبت خواهد شد. 
بنا به اظه��ارات روبرتو آزودو دبيركل س��ازمان 
تجارت جهاني، رش��د قوي تجارت براي اس��تمرار 
رشد اقتصادي و پشتيباني از ايجاد اشتغال ضرورت 
دارد و در عي��ن ح��ال اين پيش��رفت مهم مي تواند 
به س��رعت بر اثر اقدامات دولت ه��ا در زمينه وضع 
سياس��ت هاي تجاري محدود كنن��ده به  ويژه اعمال 
اقدام��ات تالفي جويان��ه، تضعي��ف و ب��ه اقدام��ات 
غيرقابل كنترل هدايت شود. رييس سازمان تجارت 
جهان��ي ضم��ن توصيه ب��ه اس��تفاده از تالش   هاي 
جمعي براي حل و فصل مس��ائل تجاري كشورها از 
دولت ها مي خواهد تا از طريق گفت وگو و مشاركت، 

مسائل تجاري خود را طرح و رفع كنند. 
يك��ي از موضوعات مهم در تغيي��ر روند تجارت 
جه��ان، انجام اصالحات س��اختاري و توازن مجدد 
اقتصاد چين اس��ت. اقتصاد چين از سرمايه گذاري 
كه بي��ش از همه متك��ي بر واردات بود به س��وي 
مصرف كه محتوي وارداتي كمتر از س��رمايه گذاري 
دارد، حركت مي كند. متوازن س��ازي مجدد اقتصاد 
چين اگرچه ممكن است دركوتاه مدت باعث كاهش 
رش��د واردات ش��ود ول��ي در بلندم��دت منجر به 
ايجاد رش��د اقتصادي قوي تر و پايدارتر و در نتيجه 
پشتيباني بهتر از تجارت خواهد شد. انتظار مي رود 
در صورت عدم آزاد س��ازي بيشتر، رشد تجارت هم 

در كوتاه مدت و هم در بلندمدت تضعيف شود. 
س��ابقه تاريخي روند تغيي��رات تجارت حاكي از 
اين اس��ت كه به طور ميانگين حجم تجارت حدود 
1.5ب��ار س��ريع تر از توليد ناخال��ص داخلي واقعي 
جهان، رش��د كرده است. نسبت رشد حجم تجارت 
به رش��د GDP كه به كشش پذيري تجارت نسبت 
به درآمد يا كشش درآمدي تجارت، مربوط مي شود 

در ده��ه 1990 به ب��االي رقم 2.0 رس��يد و طي 
س��ال هاي 2011 الي 2016 به كمتر از يك كاهش 
يافت. نسبت كشش درآمدي تجارت از رقم 0.8 در 
س��ال 2016 به 1.5در سال 2017 كه به ميانگين 
تاريخي اين نس��بت هم نزديك است، بهبود يافت. 
پيش بيني مي ش��ود رشد قوي تر تجارت در مقايسه 
با رش��د اقتصادي جهان در س��ال 2018 هم ادامه 

يابد.)نمودار 1( 

ب��ا توجه ب��ه وضعيت متغير چش��م انداز تجارت 
جهان��ي مربوط ب��ه فوريه 2018 ك��ه رقم 102 را 
نش��ان مي داد، عالئم مربوط به رشد تجارت بدليل 
افزايش سفارشات صادرات و همچنين محموله هاي 
درياي��ي صادرات��ي در فصل نخس��ت 2018 مويد 

استمرار روند بهبود تجارت است. 

 داليل اصلي توسعه تجارت در سال 2017
مح��رك اصلي رش��د حجم تج��ارت كااليي در 
س��ال هاي 2016)1.8 درصد( و 2017)4.7درصد( 
افزايش تقاضا براي واردات به  ويژه در منطقه آس��يا 
بوده اس��ت. باالترين رش��د حجم تجارت در س��ال 
2017 متعل��ق ب��ه اقتصادهاي در حال توس��عه و 
به ميزان 7.2درصد اس��ت كه در مقايس��ه با رشد 

1.9درصدي سال 2016 به مراتب بيشتر است. 
مي��زان واردات در اقتصادهاي توس��عه يافته هم 
افزايش يافت و رش��د حجم تجارت كااليي در اين 
اقتصاده��ا از 2درصد س��ال 2016 به 3.1درصد در 

سال 2017 رسيد. 
در عين حال در س��ال 2017 صادرات كااليي 
هم معادل 3.5درصد در كش��ورهاي توسعه يافته 
و حدود 5.7 درصد در كش��ورهاي درحال توسعه 
افزايش داش��ت كه به ترتيب در مقايس��ه با ارقام 
1.1درص��د و 2.3درص��د مربوط به س��ال 2016 

پيشرفت داشته است. 
حجم تج��ارت كااليي در س��ال 2017 در بين 
مناطق مختلف رشد قابل توجهي داشت كه بخش 
عم��ده آن ناش��ي از رش��د صادرات ب��ود و مناطق 
ش��مالي، مركزي و جنوب امري��كا و كاراييب، اروپا 
و آس��يا به اتفاق رش��د خوبي را در صادرات كااليي 
تجربه كردند. اين درحالي است كه رشد واردات در 
اروپا و امريكاي جنوبي و مركزي در نيمه نخس��ت 
2017 حداكث��ر 1.5درصد و در نيمه دوم س��ال به 

حداقل 4درصد رسيد. 
اي��ن گزارش كه توس��ط معاونت بررس��ي هاي 
اقتص��ادي ات��اق بازرگان��ي، صناي��ع و مع��ادن و 
كشاورزي تهران تهيه شده، نشان مي دهد منطقه 
آسيا سريع ترين رشد را در مقايسه با ساير مناطق 
جهان در س��ال 2017 هم در سمت صادرات)6.7 
درصد( و هم در سمت واردات)9.6درصد( دارا بود. 
رشد صادرات و واردات منطقه امريكاي شمالي هم 
ب��ه ترتيب 4.2درصد و 4.0 درصد بود درحالي كه 
اي��ن منطقه در س��ال 2016 موفقيتي در تجارت 
نداش��ت. منطق��ه امري��كاي جنوب��ي و مركزي و 
كاراييب هم بعد از 3س��ال كاهش تجارت در سال 
2017 با متوسط رشد 4درصد همراه بود. در عين 
ح��ال جريانات تج��اري منطقه اروپا هم از رش��د 
3.5درص��د براي صادرات و رش��د 2.5درصد براي 

واردات برخوردار بود. 
در سال 2017 ساير مناطق جهان شامل افريقا، 
خاورميانه و كشورهاي مستقل مشترك المنافع هم 
رش��د ماليم 2.3درصد را در ح��وزه صادرات بدليل 
ثبات تقاضا براي نفت و ساير منابع طبيعي داشتند. 
واردات اي��ن مناطق ه��م به عل��ت افزايش قيمت 
كاالهاي اساس��ي و بهاي نفت كه به اين كش��ورها 
امكان كسب درآمد صادراتي باالتر و واردات بيشتر 

كاال را فراهم مي كرد، رشد داشت. 
بيش��ترين مش��اركت در افزايش حجم تجارت 
در س��ال 2017 از محل رشد تجارت منطقه آسيا 
حاصل ش��د. در حوزه صادرات، س��هم اين منطقه 
از رش��د 4.5درصدي حجم صادرات جهان در اين 
س��ال معادل 2.3واحد درص��د يعني 51 درصد از 
رش��د، اس��ت. در س��مت واردات هم سهم منطقه 
آس��يا از رش��د 4.8درصدي حج��م واردات جهان 
ح��دود 2.9واحد درصد يعني 60 درصد از رش��د 

اس��ت. مشاركت ساير مناطق جهان در رشد حجم 
تج��ارت 2017 هم مثبت ولي با ش��دتي كمتر از 

آسياست. 
افزايش مخارج س��رمايه گذاري كه همبستگي 
باالي��ي با تج��ارت دارد به هم��راه افزايش قيمت 
كاالهاي اساس��ي ك��ه موجب افزاي��ش درآمد در 
اقتصاده��اي مبتني بر منابع مي ش��ود و به  نوعي 
سرمايه گذاري در حوزه انرژي را تشويق مي كند از 
عوامل اصلي رشد تجارت در سال 2017 هستند. 
تركي��ب رش��د GDP از منظ��ر هزينه ه��ا براي 
س��ال 2017 نش��ان مي دهد كه در اكثر اقتصادها 
مشاركت س��رمايه گذاري در رش��د GDP مثبت 
ش��ده است. سرمايه گذاري براي تجارت مهم است 
زيرا مهم ترين عامل ب��ا اثر گذاري باال بر واردات و 
ب��ه دنبال آن صادرات، مص��رف بخش خصوصي و 

مصارف دولت است. 
ش��واهد مربوط به آثار متوازن س��ازي مجدد در 
اقتصاد چين در راستاي حركت از سرمايه گذاري به 
س��وي مصرف در تركيب رشد اقتصادي اين كشور 
نيز مش��خص است. سهم س��رمايه گذاري در رشد 
GDP اين كش��ور از 55 درصد در سال 2013 به 

32درصد در سال 2017 كاهش يافته است. 
اگرچه ش��واهد مذك��ور مويد كاه��ش واردات 
كاالهاي س��رمايه يي توسط كشور چين است ولي 
به  دليل تدريجي ب��ودن فرآيند تغيير محرك هاي 
رشد اقتصادي در اين كشور، آثار اختالل زاي آن بر 

تجارت جهاني قابل توجه نخواهد بود. 
س��رمايه گذاري كمت��ر مي توان��د ب��ه كاه��ش 
ظرفيت هاي م��ازاد در بخش هاي حس��اس مانند 
فوالد و آلومينيوم و در نتيجه تس��كين تنش هاي 

تجاري كمك نمايد. 
با وج��ود تغييرات روزانه نرخ ارز موثر اس��مي 
دالر در برابر بسته ارزهاي بين المللي، اين نرخ در 
س��ال 2017 تغييري نداش��ت درحالي كه در اين 
سال قيمت انرژي، مواد غذايي و مواد خام و فلزات 
بين 7تا 24درصد رش��د كرد به همين دليل رشد 
تج��ارت كااليي از حيث ارزش به مراتب بيش��تر از 

رشد حجمي تجارت است. 
ارزش صادرات كااليي جهان با رش��د 11درصد 
در س��ال 2017 به رقم 17.2تريليون دالر رسيد. 
تركيب ارزش صادرات كااليي مناطق و كشورهاي 

عمده در جدول)2( ارائه شده است. 

ارزش صادرات كااليي كشورهاي صادركننده نفت 
در سال 2017 بالغ بر 154ميليارد دالر بود كه نسبت 
به سال 2016 رشد باالي 29درصد را به همراه داشت. 
كشورهاي صادركننده منابع طبيعي نظير كشورهاي 
افريقايي و خاورميانه در س��ال 2017 رش��د صادرات 

قوي تري را نسبت به رشد واردات تجربه كردند 
درحالي كه كش��ورهاي منطقه امريكاي شمالي، 
اروپا و آس��يا رشد واردات مشابه يا قوي تري نسبت به 

رشد صادرات داشتند. 
كشور ايران با صادرات 92ميليارد دالر كاال در سال 
2017 س��هم 0.52درص��د را در كل صادرات كااليي 
جهان به خود اختصاص داده اس��ت. رش��د صادرات 
كاالي��ي ايران در اين س��ال 26درصد برآورد ش��ده و 
سهم آن در رشد 10.6درصدي ارزش صادرات كااليي 
جهان حدود 0.12واحد درصد بوده اس��ت. وفق آمار 
تجارت سال 2017 همچنان كشور چين بزرگ ترين 
صادركنن��ده كااليي و امري��كا بزرگ ترين واردكننده 

كااليي در جهان است. 

 تجارت خدمات
بع��د از دو س��ال رش��د ضعيف و منف��ي، تجارت 
خدم��ات در س��ال 2017 افزايش ياف��ت. كل ارزش 
ص��ادرات خدم��ات تجاري در س��ال 2017 با رش��د 
7.4درصد هم��راه بود و به رق��م 5.25 تريليون دالر 
رسيد.  خدمات حمل و نقل از رشدي باالتر از ميانگين 
رشد خدمات تجاري و معادل 8 درصد برخوردار بود. 
كمترين رشد خدمات تجاري مربوط به جزو خدمات 
مرتبط با كاالهاست كه 5 درصد افزايش داشت. سهم 
صادرات خدمات از كل صادرات كاال و خدمات در سال 
2017 برابر با 23.4درصد بوده كه در مقايسه با سال 

2016 حدود 0.5واحد درصد تنزل كرده است. 
تغييرات قاب��ل توجهي در رده بندي كش��ورها از 
لحاظ ارزش تجارت خدمات تجاري در س��ال 2017 
اتف��اق نيفتاده اس��ت ولي برخي از كش��ورها ازجمله 
امارات متحده عربي در حوزه صادرات خدمات تجاري 
پيشرفت داشته اند و رتبه اين كشور به رده 12 ام رتقا 
يافته كه علت آن بيش��تر منبعث از اصالح داده هاي 

تجاري بوده تا افزايش صادرات. 

 چشم انداز تجارت در سال هاي 2018 و 2019
تغييرات اخير برخي متغيرهاي پيش��رو مربوط به 
تجارت كاال حاكي از استمرار جريان رو به رشد تجارت 
در نخستين فصل سال 2018 است. شاخص مربوط به 
تغيير مرموله بنادر به باالترين رقم خود در فوريه 2018 

رسيد كه عالمتي بر رشد قوي تجارت است.
اگرچه رشد جهاني تقاضا براي كاالهاي صادراتي كه 
از ش��اخص خريد مديران استخراج مي شود در مارس 
2018 به 51.8 تنزل كرد كه كمترين مقدار از دسامبر 
2017 تاكنون اس��ت ولي همچنان ارزش اين شاخص 

باالتر از 50 بوده كه به معني توسعه تجارت است. 
به هر ح��ال انجام اقداماتي هم در قالب افزايش 
فعاليت هاي ضد تجارت و هم در قالب افزايش تمايل 
دولت ها ب��راي اعمال مقررات محدودكننده تجارت 
موجب تضعيف تجارت خواهد ش��د. اعالم آمادگي 
برخي كش��ورها براي انجام اقدام��ات تالفي جويانه 
براي مقابله ب��ا افزايش محدوديت ه��اي تجاري از 
ديگر پيامدهاي منفي احتمالي رش��د موانع تجاري 
اس��ت. در همين راستا س��ازمان تجارت جهاني نيز 
آمادگي خود را براي كمك به اعضاي اين س��ازمان 
براي كس��ب منافع مش��ترك از تج��ارت آزاد بين 

كش��ورها اعالم كرده است. يكي از ريسك هايي كه 
اقتصاد برخي كشورها را تهديد خواهد كرد افزايش 
غير منتظره تورم اس��ت كه ممكن است باعث رشد 
ن��رخ به��ره و در نتيج��ه كاهش رش��د اقتصادي و 
پيامده��اي منفي ب��راي تجارت را به دنبال داش��ته 

باشد. اقتصاددانان
انتظار دارند كه سياست گذاران پولي چالش هاي 
مربوط به افزايش ن��رخ بهره را با موفقيت مديريت 
كنند با  اين حال به  نظر مي رس��د در صورت تغيير 
شرايط فضاي كمتري براي مانور برخي از نوسانات 
مال��ي وجود داش��ته باش��د. در اين مي��ان احتمال 
افزايش عدم قطعيت سياس��تي ه��م عمدتا از نوع 

عدم قطعيت هاي اقتصادي درحال بروز است. 
ب��ا توج��ه ب��ه ارق��ام پيش بين��ي ش��ده براي 
رش��د اقتص��ادي جهان، س��ازمان تج��ارت جهاني 
پيش بيني مي كند كه رش��د حج��م تجارت كااليي 
در س��ال 2018 به ميزان 4.4درص��د افزايش يابد 
و انتظ��ار مي رود اين رش��د در اقتصادهاي درحال 
توس��عه ه��م در ح��وزه ص��ادرات)5.4 درص��د( و 
ه��م در ح��وزه واردات)4.8درص��د( باال باش��د. در 
اقتصاده��اي توس��عه يافته هم رش��د نس��بتا قوي 
واردات)4.1درصد(  و  ب��راي صادرات)3.8درص��د( 

پيش بيني مي شود. 
انتظ��ار مي رود، رش��د تجارت جهاني در س��ال 
2019 ماليم تر شده و به 4درصد برسد و پيش بيني 
مي ش��ود همچنان اقتصادهاي درحال توس��عه در 
مقايس��ه با اقتصادهاي توس��عه يافته ه��م در حوزه 
صادرات)5.1 درصد نس��بت ب��ه 3.1درصد( و هم 
در ح��وزه واردات)4.4درصد نس��بت به 3.3درصد( 

رشدهاي باالتري را در تجارت خواهند داشت. 

  نارضايتي كشاورزان از
عدم افزايش نرخ خريد گندم

دولت بع��د از 7ماه تاخير اعالم كرد نرخ خريد تضميني 
گندم افزايش نمي يابد؛ اما كارشناسان معتقدند مجلس بايد 
نقض قوانين خريد تضميني توسط دولت را با جديت پيگيري 
كند.  اعالم نرخ خريد تضميني محصوالت كش��اورزي براي 
س��ال زراعي جاري به يكي از پرچالش ترين بحث ها تبديل 
شده و دولتي كه از خودكفايي گندم در برنامه هاي انتخاباتي 
خود بهره بس��ياري برد و همواره ش��عار اش��تغال زايي سر 
مي دهد، همچنان به نقض قانون در اين زمينه ادامه مي دهد 
و بدين ترتيب اشتغال چند هزار كشاورز را در معرض خطر 
قرار داده است.  در حالي كه خريد گندم حدود 22 روز است 
در كشور آغاز شده روز گذشته، معاون برنامه ريزي و اقتصادي 
وزارت جهاد كشاورزي از آغاز پرداخت پول گندم كاران طي 
يك تا دو روز آينده خبر داد و گفت: براساس تصويب شوراي 
اقتص��اد هر كيلوگرم گندم همچون س��ال گذش��ته با نرخ 
1300تومان خريداري مي ش��ود. براين اساس، بعد از هفت 
ماه تاخير در اعالم نرخ خريد تضميني گندم، هفته گذشته 
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوي 
دولت در نشستي خبري اعالم كرد: فعال دولت توان پرداخت 

بيش از 1300 تومان را براي گندم ندارد. 
مجموع اين اقدامات دولت، كشاورزان را به شدت نااميد 
و دلخور كرده و بس��ياري از آنان معتقدند دولت در برخورد 
با توليدكنندگان صادق نبوده چراكه قيمت خريد تضميني 
بايد اوايل س��ال زراعي اعالم مي ش��د تا كشاورز براساس آن 
تصميم بگيرد چه محصولي كشت كند نه اينكه در ميان راه 
توليدكنندگان را گرفتار نمايد و كشاورز چاره يي نداشته باشد 
جز اينكه تن به شرايطي كه دولت براي او تعيين كرده، بدهد. 
در همين زمينه عليقلي ايماني، رييس بنياد گندم كاران 
كش��ور به خبرنگار مهر اظهارداش��ت: در خالل بيس��ت روز 
گذش��ته بحران ارزي و روند ش��تاب آلود كاهش ارزش پول 
ملي، گردي از بهت و نگراني عميق درسيماي هموطنان ما 
افكنده بود كه سرانجام محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت 
در خالل مصاحبه يي به ميدان آمد و به وجود بحران و تلويحاً 

به ناكارآمدي تيم اقتصادي دستگاه اجرايي اذعان كرد. 
وي افزود: هنوز دو روز از مصاحبه ارزي س��خنگوي دولت 
نگذشته بود كه اين بار وي با قاطعيت آب پاكي را روي دست 
كش��اورزان ريخت و از عدم تغيير نرخ گندم نس��بت به سال 
گذشته خبرداد. رييس بنياد توانمندسازي گندم كاران كشور 
تصريح كرد: نكته جالب اين است كه به موازات اين دو اتفاق، 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور از افزايش پلكاني 
حقوق كاركنان دولت تا س��طح 50 درصد نس��بت به س��ال 
گذشته خبر داد. ضمن اينكه حقوق كارگران نيز 19.5درصد 
رشد يافت. ايماني ادامه داد: در همين حال سخنگوي دولت و 
رييس سازمان برنامه و بودجه درخصوص نرخ خريد تضميني 
گندم درس��ال 1397 اعالم كرد كه فعال دولت توان پرداخت 
بيش از كيلويي 1300تومان )نرخ سال گذشته گندم( را ندارد، 
وي با بازگشت به 5 سال گذشته اشاره كرد كه درسال 1391 
ن��رخ خريد گندم كيلويي 400 تومان بوده و با مقايس��ه نرخ 
1300 تومان��ي در س��ال 1397 هنوز از ميزان تورم 6 س��ال 
گذش��ته اخير جلوتر هس��تيم. وي افزود: البته يي كاش آقاي 
نوبخت به اين نكته اش��اره مي كرد كه در دو دولت گذش��ته 
قب��ل از اين دولت، با وج��ود قانون خريد تضميني چه ميزان 
نرخ ها افزايش داش��ته با وجود تورم سرسام آور؛ كه حاصلش 
اين بود در سال 1391 بيش از 6 ميليون تن گندم وارد كشور 
ش��د و اين كار جيب كش��اورزان خارجي را با دالرهاي نفتي 
پر و س��فره كشاورزان داخلي را خالي كرد. ايماني اضافه كرد: 
در همين حال س��ازمان خوار و ب��ار جهاني اعالم كرده خريد 
بين المللي گندم در ماه فوريه س��ال 2018 نس��بت به مدت 
مش��ابه سال قبل 7. 2 درصد اضافه شده البته شايد كه آقاي 
نوبخت و همكارانشان اميد دارند كه با كاهش برابري دالر در 
براب��ر ريال اين افزايش جهاني در كش��ورمان نتيجه معكوس 
وپر س��ودي براي كشاورزان كش��ور داشته باشد. ايماني ادامه 
داد: جامعه بزرگ كش��اورزان اي��ران به ويژه گندم كاران كه در 
انتخابات رياس��ت جمهوري و روي كار آمدن دولت يازدهم و 
دوازدهم نقش تاثير گذاري را داشته اند امروز نيز انتظار دارند 
رياس��ت جمهوري با تكيه بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري 
در حمايت از جامعه كش��اورزي دستور فرمايند شوراي عالي 
اقتصاد جهت حفظ اش��تغال، پايداري توليد با نگاه ش��رايط 
اقتصادي حاكم بر بخش كش��اورزي و حماي��ت از آن نرخ را 
برابر قان��ون اعالم كنند.  در عين حال برخي كارشناس��ان و 
مسووالن معتقدند مباحث مطرح شده درباره باال بودن قيمت 
گندم داخل��ي و پايين بودن كيفيت آن و همچنين به صرفه 
بودن واردات براي كشور، مسائلي است كه از سوي وارداتچي ها 
مطرح و هدايت مي شود. در همين زمينه محمدرضا اسكندري، 
وزير اسبق كشاورزي به مهر گفت: مي شود گندم را وارد كرد 
و آن را به مراكز خريد فروخت، اين اتفاق قبال رخ داده است. 
وي اضافه كرد: توليد گندم افزايش يافته و وضعيت بسيار بهتر 
از دولت دهم اس��ت ضمن اينكه هم اكنون س��طح زيركشت 
گندم آبي كشور 2.5 ميليون هكتار است.  به گفته وزير اسبق 
كشاورزي ما با همين سطح زيركشت و عملكرد فعلي مي توانيم 
نياز كش��ور به گندم را برطرف كنيم.  اسكندري تصريح كرد: 
براساس قانون نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي بايد 
اول سال زراعي اعالم شود و به نرخ تورم نيز افزايش يابد، اين 
قانون است و قانون گذار نيز بايد آن را اجرا كند هم اكنون كه 
اين اتفاق رخ نداده مجلس بايد پيگيري كند كه چرا اين چنين 
وضعي ايجاد شده است؟ وي درباره اينكه گفته مي شود قيمت 
گندم در ايران نس��بت به س��اير كشور باالس��ت، گفت: ما در 
ايران زندگي مي كنيم نه ديگر كشورها؛ كشاورزان در شرايط 
همين كشور توليد مي كنند، هزينه هايي كه مي كنند در همين 
شرايط است، قيمت تضميني نيز بايد براساس شرايط موجود 
محاسبه و اعالم شود.  اسكندري تصريح كرد: نمي شود مالك 
قيمت گندم در كشور ما، ديگر كشورها باشند، برخي كشورها 
مانند قزاقستان گندم را به صورت ديم توليد مي كنند و هزينه 
زي��ادي براي آنان ن��دارد از طرفي يكي از وظايف دولت ايجاد 

اشتغال است كه بايد به اين امر نيز توجه شود. 
وزير اس��بق كش��اورزي تاكيد كرد: اينكه گفته مي شود 
كيفيت گندم داخلي از نوع وارداتي آن پايين تر است، حرف 
دالالن اس��ت ما نمي گوييم گندم داخلي باالترين كيفيت را 
دارد اما گندمي هم كه وارد مي ش��ود با كيفيت تر از آنچه در 

داخل توليد مي شود، نيست. 
اسكندري گفت: ما در دوران مسووليت خود اين مساله را 
ثاب��ت كرديم كه گندم داخلي از نوع وارداتي آن با كيفيت تر 
اس��ت.  وي افزود: طي س��ال هاي اخير، برخي با استفاده از 

گندم داخلي، كيفيت گندم خارجي را باال مي برند. 
اسكندري با بيان اينكه گندم در بازارهاي جهاني كيفيت 
متفاوت��ي دارد، گف��ت: واردات چي ها چون ب��ه دنبال گندم 
ارزان قيم��ت بودند محصول��ي را وارد مي كردند كه حداقل 
استانداردها را داشته باشد. االن هم شرايط به همين صورت 
اس��ت و اين گونه نيس��ت كه بگوييم گندم وارداتي كيفيت 

بهتري از نوع داخلي آن دارد. 
وي تصريح كرد: آيا شرايطي كه براي كشاورزان خارجي 
از جمله توليدكنندگان قزاقستاني وجود دارد، براي كشاورزان 
ما نيز فراهم ش��ده اس��ت؟ بنابراين تمام اين بحث ها بيشتر 

بهانه يي است براي واردات. 

گزارش

كشور ايران با صادرات 92ميليارد دالر 
كاال در سال 2017 سهم 0.52درصد 

را در كل صادرات كااليي جهان 
به خود اختصاص داده است. رشد 
صادرات كااليي ايران در اين سال 

26درصد برآورد شده و سهم آن در 
رشد 10.6درصدي ارزش صادرات 

كااليي جهان حدود 0.12واحد درصد 
بوده است

                                                                                                      

انتظار مي رود، رشد تجارت جهاني 
در سال 2019 ماليم تر شده و به 

4درصد برسد و پيش بيني مي شود 
همچنان اقتصادهاي درحال توسعه 

در مقايسه با اقتصادهاي توسعه يافته 
هم در حوزه صادرات)5.1 درصد 

نسبت به 3.1درصد( و هم در 
حوزه واردات)4.4درصد نسبت به 
3.3درصد( رشدهاي باالتري را در 

تجارت خواهند داشت

                                                                                                      

جدول 2- ارزش تجارت كااليي جهان به تفكيك منطقه و كشور
وارداتصادرات

ارزش – 
ارزش – درصد تغيير ساالنهميليارد دالر

درصد تغيير ساالنهميليارد دالر

2017-17
20102015201620172017-17

2010201520162017

2.910.7-12.5-310.7175722.1-13.2-171982.1جهان
2.87.3-4.5-3.47.332852.9-8-23772.8آمريكاي شمالي

2.87.1-4-3.46.624092.9-7.3-15472.8اياالت متحده آمريكا
3.77-9.6-4.87.84421.3-13.9-4211.2كانادا

1.98.7-1.5-1.79.54324.9-4.1-4094.6مكزيك
جنوب و مركز آمريكا و 

14.27.8-16.3-0.2-4.913579-21-0.2-583درياي كاراييب

19.89.7-25.2-2.8-3.117.5157-15.1-2181.1برزيل
ساير كشورهاي جنوب و 

11.97-12-5.810.54211-23.9-1-365مركز آمريكا و كاراييب

13.20.49.9-0.29.365211.4-12.5-65012اروپا
13.30.410-0.29.758781.2-12.5-59041.9اتحاديه اروپا – 28

12.90.410.5-110.68.511.671.5-14482آلمان
1.413.7-13.1-15.20.114.15741.5-6521.8هلند

0.29.2-15.5-0.96.76250.3-12.9-5350.3فرانسه
9.31.61.2-118.66441.2-8.9-4451انگلستان

111.2-13.3-1-13.719.6453-5061.8ايتاليا
كشورهاي CIS– از جمله 
اعضا وابسته و كشورهاي 

عضو سابق
518-1.8-32.3-16.524.4402-0.5-32.4-2.520.8

0.724.1-37.3-0.6-17.425.3238-31.3-1.8-353فدراسيون روسيه
10.77.8-13.9-9.618.35341.6-29.3-3.2-417آفريقا

12.510.6-14.2-7.618.41010.7-11.7-0.4-89آفريقاي جنوبي
آفريقا غير از آفريقاي 

10.37.1-13.8-10.118.24321.8-32.8-3.8-328جنوبي

17.96.4-19.2-0.5-23.229144-44.1-8.5-154صادركنندگان نفت
67.5-10.4-15.43.310.12893.1-1732.8غير صادركنندگان نفت

4.51.1-7.4-7187122.9-30.3-9610.8خاورميانه
4.415.3-14.4-3.410.755412.9-7.9-58423.2آسيا
5.516-14.3-7.77.918424-2.9-22635.3چين
6.210.6-20.2-0.5-9.53.28.3672-1.4-698ژاپن
8.123.8-15.1-1.2134473.6-17.1-2984هند

كشورهاي تازه صنعتي 
4.213.7-16.6-2.812.612031.3-11.1-12832.1شده

ساير
تجارت مازاد اتحاديه 

1.310.6-14.6-2.89.920970.5-12.2-21222.4اروپا )28(

كشورهاي كمتر توسعه 
611.6-7.6-0.813.52476-22.1-1641.1يافته

جدول 1- رشد حجم تجارت كااليي و رشد GDP در سال هاي 2014 تا 2019- درصد تغيير ساالنه

پيش بيني 2019پيش بيني 20142015201620172018

2.72.51.84.74.44حجم تجارت كاالي جهاني

حجم صادرات كااليي

2.12.31.13.53.83.1كشورهاي توسعه يافته

2.72.42.35.75.45.1كشورهاي درحال توسعه

4.60.80.64.24.54.5آمريكاي شمالي

2.11.81.92.92.82.6-جنوب و مركز آمريكا و درياي كاراييب

1.62.91.13.53.62.9اروپا

4.51.52.36.75.75آسيا

15.52.62.34.74.4-ساير مناطق

حجم واردات كااليي

3.44.323.14.13.3كشورهاي توسعه  يافته

2.40.61.97.24.84.4كشورهاي درحال توسعه

4.35.40.145.75آمريكاي شمالي

6.843.95.7-6.4-2.7-جنوب و مركز آمريكا و درياي كارايب

33.73.12.53.52.8اروپا

3.743.59.65.94.7آسيا

5.60.20.90.41.8-0.5ساير مناطق

2.72.72.333.23.1رشد واقعي GDP براساس نرخ ارز بازار

22.31.62.32.42.2كشورهاي توسعه  يافته

4.33.73.64.34.64.6كشورهاي درحال توسعه

2.62.71.52.42.82.7آمريكاي شمالي

2.112.32.8-0.9-0.9جنوب و مركز آمريكا و درياي كاراييب

22.31.92.62.42.1اروپا

4.14.24.14.54.54.4آسيا

2.51.12.222.82.9ساير مناطق

1.00.90.81.51.41.3كشش درآمدي تجارت

 روند رشد ساليانه حجم تجارت )آبي - محور سمت چپ(
 رشد اقتصادي )قرمز - محور سمت چپ(

 نسبت رشد تجارت به رشد اقتصادي )سبز - محور سمت راست(
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دانشوفن10
 توليد كفش  فوق سبك
با چاپ سه بعدي الياف

انگجت  يك شركت توليد كننده وسايل ورزشي با 
استفاده از فناوري چاپ سه بعدي موفق به توليد اليافي 
شد كه با استفاده از آنها مي توان كفش هايي فوق سبك، 
با انعطاف و كيفيت باال توليد كرد. اين الياف جديد كه 
فالي پرينت نام گرفته از رشته هاي ذوب شده ماده يي 
ب��ه ن��ام Thermoplastic polyurethane تهيه 
شده كه نوعي پالستيك از خانواده پلي اورتان محسوب 
مي شود. اليه هاي متعدد اين رشته ها در كنار هم براي 
بافت و تهيه اين كفش به كار برده مي شود. نايك براي 
ارتق��اي توليد كفش ياد ش��ده از اطالعات جمع آوري 
ش��ده از ورزشكاران و دوندگان متعددي استفاده كرده 
است تا نتيجه كار كفشي باكيفيتي باشد كه در شرايط 
و وضعيت ه��اي آب و هواي��ي مختلف ب��ه خوبي قابل 
اس��تفاده باش��د. يكي ديگر از مزاياي اين كفش امكان 
تنفس مناسب با توجه به وجود روزنه هاي تنفسي كافي 
در س��طح آن اس��ت. مقاومت در برابر جذب آب باعث 
مي شود پوشيدن اين كفش در شرايط برفي و باراني هم 
گزينه يي مناسب باشد. قيمت و زمان عرضه اين كفش 

به بازارهاي جهاني هنوز اعالم نشده است. 

ورود امن به »ويندوز۱۰« 
بدون پسورد

انگجت  ش��ركت مايكروسافت به روزرساني تازه يي 
ب��راي وين��دوز۱۰ خود عرضه كرده كه با پش��تيباني از 
اس��تاندارد فيدو۲ كاربران را از ورود كلمات عبور بي نياز 
مي سازد. با استفاده از اين استاندارد كاربران براي ورود به 
رايانه هاي مجهز به ويندوز۱۰ به خصوص در محيط هاي 
كاري و حرفه ي��ي نيازي به وارد كردن كلمه عبور ندارند 
و باي��د از حافظه ه��اي فالش ي��و اس بي به عنوان كليد 
امنيتي اس��تفاده كنند. اين كليدهاي امنيتي از طريق 
اتصال به Azure Active Directory مايكروسافت 
عمل ك��رده و هر بار يك كليد امنيتي خاص براي ورود 
ب��ه ويندوز در اختي��ار قرار مي دهند. پي��ش از اين هم 
مايكروسافت براي تسهيل امكانات امنيتي ويندوز۱۰ و 
بي نياز كردن كاربران از تايپ كلمات عبور به آنها امكان 
داده بود تا از دس��تيار صوتي ويندوز هلو استفاده كنند. 
اس��تاندارد تاييد هويت تحت وب فيدو۲ اس��تانداردي 
 Edge اس��ت كه مايكروس��افت پيش از اين در مرورگر
خود نيز ب��ه كار گرفته بود تا كاربران براي اس��تفاده از 
اين مرورگر هم نيازي به وارد كردن كلمات عبور نداشته 
باشند. برخي رقباي اين شركت و سازندگان مرورگرهاي 

اينترنتي رقيب هم در حال چنين اقداماتي هستند. 

 توقف ُخر و پُف شبانه
با هدفون 

انگجت  يك هدفون جديد مخصوص خواب ساخته 
شده است كه قادر است ُخر و پُف هنگام خواب را متوقف 
و حتي از آن جلوگيري كند. هدفون هاي جديدي موسوم 
به )Sleepbuds( طوري طراحي شده اند كه صداي ُخر 
و پُ��ف فرد را هنگام خواب متوق��ف كنند. قبال در مورد 
»ايرباده��ا« كه براي جلوگيري از رس��يدن صداي ُخر و 
پُف ديگران به گوش فرد طراحي ش��ده بودند، صحبت 
كردي��م. اما اكنون يك هدفون متفاوت توليد ش��ده كه 
براي متوقف كردن صداي ُخرناس كاربر طراحي ش��ده 
اس��ت. اين هدفون بي سيم در طول شب در گوش كاربر 
باقي مي ماند تا كاربر به خواب برود. بس��ته اين محصول 
ش��امل مجموعه يي از سه الس��تيك متفاوت مخصوص 
روي هدفون است كه به جاگيري مناسب در گوش افراد 
كمك مي كند. هنگامي كه »Sleepbud« صداي خر و 
پف را تش��خيص مي دهد، با فرستادن هشدار به صورت 
صداي زير و ارتعاش��ات ميكرو واكنش نش��ان مي دهد. 
ظاهرا اين هش��دارها به اندازه كاف��ي براي تحريك فرد 
براي تغيير موقعيت س��ر و گردن كافي اس��ت. عالوه بر 
اين، به نظر مي رسد كه اين هشدارها، اعصاب را در مغز 
فعال كرده و باعث مي شود عضالت گلو سفت شوند. در 
نتيجه هر دو اين موارد اتفاق مي افتد و خر و پف متوقف 
مي شود. هنگام صبح، كاربر مي تواند با يك برنامه رايگان 
كه هم در اندرويد در دس��ترس است و هم در iOS، در 
گوشي هوش��مند خود ببيند كه شب چگونه خوابيده و 
چه اندازه خر و پف كرده است. اين برنامه همچنين براي 
تنظيم شدت هشدار استفاده مي ش��ود. با يك بار شارژ 
كامل باتري، هدفون به مدت ۱8 س��اعت قابل استفاده 
است. قيمت پيش سفارش اين محصول 49 دالر و قيمت 

خرده فروشي آن 99 دالر خواهد بود. 

حذف اپليكيشن مخفي ساز 
تصاوير از »اپ استور«

فون آرنا  اپل اپليكيش��ن ماش��ين حس��ابي را كه 
قابلي��ت پنهان ك��ردن تصاوير ذخيره ش��ده گوش��ي 
هوشمند را داشت، از پلتفرم فروشگاه اينترنتي اپ استور 
خود حذف كرد.  پس از آنكه گزارش هاي بسياري مبني 
بر وجود اپليكيشن هاي مخفي كردن عكس در گوشي 
نوجوانان از سوي والدين در كشورهاي مختلفي منتشر 
شد، متخصصان غول تكنولوژي اپل دريافتند كه يكي 
از اپليكيشن هاي ماشين حس��اب تصاوير ذخيره شده 
گوشي هوشمند كاربران به خصوص نوجوانان را مخفي 
مي كرده است تا والدين با چك كردن گوشي گالري و 
بخش تصاوير فرزندانش��ان متوجه تصاوير غير اخالقي 
ذخيره شده آنها نشوند. اين اپليكيشن كه تحت پوشش 
ماش��ين حس��اب، عملكرد حقيقي اجراي حساب هاي 
رياضي را داش��ت، به كاربران اين امكان را مي دهد كه 
تصاوي��ري را در بخش جداگانه يي جز گالري گوش��ي، 
ذخيره س��ازي كنند. انجمن حمايت از حق��وق و رفاه 
كودكان و همچنين پليس انگلستان پس از بررسي هاي 
فراوان به اين نتيجه رس��يدند كه اين اپليكيشن براي 
استفاده كاربران زير سن قانوني )زير ۱8 سال( به هيچ 
عنوان مناسب نيست چراكه نظارت و كنترل والدين بر 
محتواي ذخيره ش��ده گوشي موبايل آنها را غيرممكن 
و دش��وار مي كند. البته نخس��تين هش��داري كه براي 
نظارت بيشتر والدين بر استفاده كودكان از شبكه هاي 
اجتماعي و گوشي هوش��مند داده شد، به سال ۲۰۱۵ 
ميالدي، حدود سه سال پيش، در اياالت متحده امريكا 
بازمي گردد كه در آن اعالم شد پدر و مادرها بايد بيشتر 
حواسش��ان به فعاليت فرزندانشان در فيس بوك باشد. 
حاال اپل پس از آنكه از مساله مربوطه اطمينان حاصل 
كرد، اعالم كرد كه تمامي اين اپليكيشن هاي مشابه را 
از پلتفرم فروش��گاه اينترنتي و آنالين اپ استور حذف 

كرده است. 

اخبار

اعالم كوچ دستگاه هاي حاكميتي از پيام رسان تلگرام

پرده آخر تلگرام پايين آمد
گروه دانش و فن  مرجان محمدي   

 روز گذش��ته با توقف فعاليت كانال اطالع رساني 
تلگرامي khamenei.ir، معاون اول رييس جمهور و 
ابالغ دستور العمل رسمي دولت مبني بر خروج تمامي 
اعضاي دولت و دستگاه هاي دولتي از تلگرام، پرده آخر 
اين پيام رسان خارجي پايين آمد و هر آن بايد منتظر 

ماند كه فعاليت تلگرام در ايران متوقف شود. 
به گزارش تعادل،  در نخس��تين ساعات كاري روز 
گذش��ته پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري 
اعالم كرد: در راس��تاي پاسداشت منافع ملّي و براي 
رفع انحصار از پيام رس��ان تلگرام، پايگاه اطالع رساني 
دفت��ر حفظ و نش��ر آث��ار حضرت آي��ت اهلل العظمي 
خامنه اي )KHAMENEI.IR( فعاليت خود را در 

اين پيام رسان، از اين لحظه متوقف مي كند. 
همچنين فعاليت معاون اّول رييس جمهور هم در 
پيام رسان تلگرام متوقف شد. اسحاق جهانگيري طي 
پيامي نوش��ت: در چارچوب قوانين و مقررات كشور، 
از امروز )چهارش��نبه( در كان��ال تلگرامي معاون اول 
رييس جمهور مطلبي منتشر نخواهد شد و از اين پس 
انتشار اخبار برنامه هاي ايشان از طريق پيام رسان هاي 
داخلي ص��ورت مي گيرد ك��ه آدرس اين صفحات به 
زودي اعالم خواهد شد. همچنين كانال اطالع رساني 
مجلس خبرگان رهبري از ديروز فعاليت هاي خود را 

در تلگرام متوقف كرد. 
با اين حس��اب مي توان گفت كه نفس هاي تلگرام 
به شماره افتاده است و به نظر مي رسد اين پيام رسان 
پرطرف��دار روزهاي آخري باش��د كه ميهمان كاربران 
ايراني اس��ت. پيام رساني كه زمزمه هاي مسدود شدن 
آن در روزهاي پاياني سال 96مطرح شد و در روزهاي 
ابتدايي سال جديد برخي مسووالن در مصاحبه هاي 
مختل��ف اعالم كردند ك��ه تلگرام تا پاي��ان فروردين 
فعال اس��ت و از ابتداي ارديبهش��ت مسدود مي شود، 
مصاحبه هاي��ي كه قويا نه تاييد ش��د و نه تكذيب. از 
سوي ديگر به نظر مي رسد مسدود شدن تلگرام در اين 
روزها بسيار جدي است چرا كه روز گذشته و از ساعت 
7 صبح تلگرام روي سيس��تم عامل هاي مختلف دچار 
اختالل ش��د، اختاللي كه كاربران آن را با فيلتر شدن 
اشتباه گرفتند، اما بعد از يك ساعت وربع اين اختالل 
برطرف شد و وضعيت تلگرام به حالت عادي بازگشت 

و كاربران اين پيام رسان نفس راحتي كشيدند. 
ح��رف و حديث ها ب��راي فيلتر ش��دن تلگرام در 
شرايطي باال گرفته كه كشور روسيه نيز اقدام به فيلتر 
كردن اين پيام رس��ان كرده است )هرچند در اين امر 
كامال ناموفق بوده اس��ت چرا كه پيام رسان تلگرام در 
روسيه بدون فيلتر شكن باز مي شود بطوري كه پاول 
دورف در توييتي ضمن اشاره به فيلتر شدن پيام رسان 
تلگرام در روس��يه، از اس��تفاده از فناوري بالك چين 
ب��راي دور زدن فيلترينگ در آن كش��ور خبر داد و از 
مشتركان تلگرام خواست تا در صورت وقوع مشكالتي 
در دسترس��ي به اين ش��بكه آن را حذف نكنند و از 
گوگل پلي يا اپ استور نمونه آپديت شده آن را دانلود 

كنند.( 
حال به نظر مي رسد با اختالل اخير تلگرام، كاربران 
بايد خود را براي خروج از اين اپليكيش��ن پيام رسان 
آماده كنند، پيام رساني كه بيشترين سهم شبكه هاي 
اجتماعي را در ميان كاربران ايراني دارد و بس��ياري از 
كاربران ايراني از اين پيام رسان امرار معاش مي كنند و 
توانسته اند كسب و كاري براي خود در فضاي مجازي 
راه ان��دازي كنند، اما ح��اال بايد اين كارب��ران به فكر 
جايگزيني براي تلگرام باش��ند. جايگزيني كه برخي 
مقامات و مسووالن خواس��ته اند ايراني و بومي باشد. 
پيام رسان هاي بومي كه با استقبال خوبي مواجه نشده 
است، حتي برخي كاربران اعالم كرده اند كه با مسدود 
شدن تلگرام به دنبال جايگزيني براي آن هستند، اما 

نه جايگزين وطني. 
براس��اس اعالم مركز ملي فض��اي مجازي تلگرام 
در ي��ك ماه اخير بيش از 4 بار با قطعي گس��ترده در 
خاورميانه و اروپا روبرو بوده اس��ت؛ بررسي ها نيز اين 

آمار را تاييد مي كند. 
براي مثال در اواخر س��ال گذش��ته بروز مش��كل 
س��خت افزاري دليل اختالل گسترده تلگرام در اروپا 
و خاورميانه شد. اين موضوع سبب شد اين اپليكيشن 
براي چندين س��اعت از دسترس كاربران خارج شود. 
پس از بهبود اين وضعيت نيز بارديگر تلگرام اعالم كرد 
كه توانس��ته مش��كل را در اروپا رفع كند، اما كاربران 

ايراني بايد كمي بيشتر منتظر بمانند. 
از سوي ديگر در ابتداي فروردين ماه نيز تلگرام در 
اروپا و خاورميانه و كشورهاي CIS قطع شد و كاربران 
در اين مناطق تا ساعت ها نتوانستند به اين پيام رسان 

دسترسي داشته باشند. 
در اين زمينه نيز اين پيام رسان خارجي بدون توجه 

به ضرر و زيان هاي ناش��ي از اين قطعي براي كاربران، 
اعالم كرد كه مشغول بررسي مشكالت است و شبكه 
سرورهاي اين پيام رسان در اروپا دچار اختالالتي شد. 
مدي��ركل ارتباط��ات و روابط عموم��ي مركز ملي 
فضاي مجازي با تاكيد بر اختالالت سراس��ري ديروز 
تلگ��رام گفت: تاكنون هيچ اقدامي از س��وي ايران در 

ارتباط با اين پيام رسان انجام نشده است. 
محمد حس��ين پور هرگونه اقدام براي انسداد اين 
پيام رسان خارجي را رد كرد. وي با تاكيد بر اينكه در 
ي��ك ماه اخير تلگرام براي چهارمين بار دچار اختالل 
سراسري شده است، اظهار كرد: از همين جهت است 
كه گفته مي ش��ود اين پيام رس��ان خارجي س��كويي 

ناپايدار است. 

 بنايي بر فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي 
وجود ندارد

از س��وي ديگر يك عضو كميت��ه تعيين مصاديق 
مجرمانه با تاكيد بر اينكه بنايي بر فيلتر و بسته شدن 
شبكه هاي مجازي و پيام رسان هاي خارجي همچون 
تلگرام، واتس آپ و اينستاگرام وجود ندارد، گفت: هيچ 
ش��بكه اجتماعي كه محتواي مجرمانه نداشته باشد، 
بسته نمي شود مگر آنكه محتواي مجرمانه داشته باشد. 
رمضانعلي س��بحاني فر در واكنش به دستورالعمل 
جديد براي ماموريت حضور دس��تگاه هاي دولتي در 
پيام رسان هاي خارجي، گفت: همه صحبت بر سر اين 
است كه بايد انحصار شكسته شود، همانطور كه دولت 
گفته نبايد در هيچ كار و موضوعي انحصار باشد چون 

فساد به وجود مي آورد. 
وي درباره ش��ايعه بس��ته و فيلتر ش��دن تلگرام، 
واتس آپ، اينستاگرام و ساير پيام رسان هاي خارجي، 
به ايس��نا گفت: بنايي بر بس��ته و فيلتر شدن وجود 
ندارد مگر آنك��ه انحصار به وجود  آيد. همچنين هيچ 
ش��بكه اجتماعي ك��ه محتواي مجرمانه يي نداش��ته 
باش��د، بسته نمي شود. س��بحاني فر با تاكيد بر اينكه 
»با فرهنگ سازي مي توان انحصار را از پيام رسان هاي 
خارجي گرفت« گفت: نمونه بارز آن خروج صداوسيما 
از تلگرام اس��ت يا اينكه همه مس��ووالن و مقامات از 
تلگرام بيرون آيند. طبيعتا در اين شرايط آنهايي كه به 
دنبال اخبار مربوطه شان هستند تنها به تلگرام رجوع 
نمي كنند. اين نماينده مجلس يادآور شد: نبود انحصار 
در تمام��ي بخش ه��ا همچون س��رمايه گذاري وجود 
دارد. طبق قانون س��رمايه گذار خارجي تنها مي تواند 
۳۰ درصد از بازار كش��ور را بگيرد و نمي تواند تمامي 
بازار را در دس��ت داشته باشد، اين موضوع بايد درباره 
شبكه هاي اجتماعي وجود داشته باشد و آنها از انحصار 

بيرون آيند. 
وي در پاسخ به اينكه آيا با اين شيوه انحصار در يك 
پيام رساني داخلي همچون سروش به وجود نمي آيد؟ 
گفت: اگر انحصاري در اس��تفاده از پيام رسان خارجي 
نباشد مردم مي توانند از تمامي پيام رسان هاي داخلي 
اس��تفاده كنند و الزامي نيست كه حتما از پيام رسان 

سروش استفاده كنند. 

 شروط ادامه فعاليت پيام رسان هاي خارجي 
در ايران

همچنين دبي��ر كارگروه تعيين مصاديق محتواي 

مجرمانه گفت: اگر پيام رس��ان خارجي فعال در ايران 
دس��تور مقام قضايي را در خص��وص حذف محتواي 
مجرمانه در كانال ها و صفحه هاي عمومي اجرا نكند، 

مسوول است. 
عبدالصمد خرم آبادي، درباره اينكه پيام رسان هاي 
خارجي چه قوانيني را بايد رعايت كنند تا بتوانند در 
ايران فعاليت كنند، گفت: نخستين شرط ادامه فعاليت 
پيام رس��ان هاي خارجي در كشور اين است كه مجوز 

فعاليت از مراجع ذي صالح دريافت كنند. 
معاون قضايي دادستان كل كشور در امور فضاي 
مجازي ادامه داد: بر اس��اس مصوبات ش��وراي عالي 
فضاي مجازي، هيچ پيام رسان خارجي در ايران حق 
فعاليت ندارد، مگر اينكه پنج شرط را رعايت كند كه 
عبارتند از اينك��ه از مراجع ذي صالح قانوني )وزارت 
ارتباط��ات( مج��وز فعاليت دريافت كن��د، داده هاي 
مربوط به كاربران ايراني را در داخل كشور ذخيره و 
پردازش كند، به هيچ وجه داده را در اختيار بيگانگان 
قرار ندهد و از دسترس��ي به داده ها جلوگيري كند، 
قواعد و ضواب��ط قانوني مربوط به حفاظت و صيانت 
از حري��م خصوصي كاربران را كام��ال رعايت كند و 
نماينده رسمي و تام االختيار جهت اداره امور خود و 
پاسخ به اس��تعالمات مراجع قضايي در داخل كشور 

داشته باشد. 
خرم آب��ادي همچنين بيان ك��رد: قوانين كيفري 
مرتبط با ممنوعيت انتشار مصاديق محتواي مجرمانه 
نيز از جمله قوانين و مقرراتي هستند كه پيام رسان هاي 
خارجي فعال در ايران ملزم به تبعيت از آنها هس��تند 
كه به موجب اين مقررات شبكه هاي اجتماعي خارجي 
فع��ال در ايران مكلف اند به محض آگاهي از انتش��ار 
مصادي��ق محتواي مجرمانه در س��امانه هاي رايانه يي 
خود از انتش��ار آن جلوگيري كنند؛ البته مس��ووليت 
ناشي از انتشار محتواي مجرمانه در وهله اول با كاربر 
اس��ت ولي اگر پيام رس��ان خارجي با علم و آگاهي از 
مجرمانه ب��ودن محتواي كانال ه��اي عمومي به ارائه 
خدم��ات خود به آنها ادامه دهد به عنوان معاون جرم 

قابل تعقيب است. 
وي ادامه داد: اگر پيام رسان خارجي فعال در ايران 
دس��تور مقام قضايي را در خص��وص حذف محتواي 
مجرمانه در كانال ها و صفحه هاي عمومي اجرا نكند، 

مسوول است. 
خرم آبادي به ايسنا گفت: از جمله مقررات ديگري 
كه پيام رسان هاي خارجي بايد رعايت كنند، همكاري 
در چارچوب قانون با مراجع قضايي براي پاسخگويي 
به استعالمات قضايي مربوط به شكايات مردمي است. 
معاون قضايي دادس��تان كل كش��ور ادامه داد: در 
ح��ال حاضر هزاران پرونده مرب��وط به كالهبرداري و 
هت��ك حيثيت و ديگر جرايم ارتكاب يافته در بس��تر 
شبكه اجتماعي تلگرام به لحاظ عدم پاسخگويي مدير 
اين شبكه خارجي به استعالمات قضايي و عدم امكان 
جمع آوري ادله اثبات جرم در سراسر كشور بالتكليف 
و مفتوح بوده يا بدون نتيجه مختومه شده اند و هزاران 
ش��اكي كه مال يا آبرو يا حيثيت ش��ان در بستر اين 
پيام رس��ان مورد تعرض قرار گرفته، با وجود تالش و 
پيگيري همكاران قضايي به حق خود نخواهند رسيد. 

معاون دادس��تان كل كش��ور تاكيد ك��رد: اگرچه 
س��اماندهي و قانونمن��د كردن ش��بكه هاي خارجي 

ضرورتي اجتناب ناپذير اس��ت، ام��ا ضروري تر از آن 
تقويت ش��بكه هاي اجتماعي داخلي و جايگزيني آنها 
به جاي ش��بكه هاي خارجي است؛ چرا كه استفاده و 
به كار گيري قانونمندترين ش��بكه اجتماعي خارجي 
گامي بلند به سوي وابستگي كشور به بيگانگان است. 

 ممنوعيت استفاده از پيام رسان هاي خارجي 
در دستگاه هاي دولتي

بر اس��اس اي��ن گ��زارش رييس مرك��ز مديريت 
راهبردي افتاي رياس��ت جمهوري در بخشنامه يي به 
كليه دس��تگاه هاي اجرايي، استفاده از پيام رسان هاي 
خارجي در تمامي نهادها و موسسات دولتي و عمومي 

غير دولتي را ممنوع اعالم كرده است. 
در متن بخش��نامه رضا جواهري، آمده است: »به 
اس��تناد بند 7 مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي با 
موضوع سياست ها و اقدامات ساماندهي پيام رسان هاي 
اجتماعي، مي بايست كليه نهادها و موسسات دولتي 
و عموم��ي غيردولت��ي هرگون��ه تبليغات خ��ود در 
محي��ط پيام رس��ان هاي اجتماعي را صرف��ا از طريق 
پيام رسان هاي اجتماعي داخلي كه به صورت رسمي 
از س��وي وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات اعالم 
مي ش��ود انجام دهند. بديهي است هرگونه استفاده از 
پيام رسان هاي اجتماعي خارجي براي مكاتبات اداري 

و ارائه خدمات اداري كماكان ممنوع است.«
پيش��ينه تش��كيل مركز مديريت راهب��ردي افتا 
به تدوين س��ند راهبردي افتا باز مي گردد. در س��ال 
۱۳8۲ ش��وراي عالي افتا براساس ضرورت ها، توسط 
دول��ت وقت ايج��اد و ملزم به تدوين اين س��ند براي 
كشور شد. سند تدوين شده توسط شوراي مذكور، در 
سال ۱۳84 توسط هيات دولت به تصويب رسيد و به 

دستگاه ها ابالغ شد. 
پس از تصويب و ابالغ س��ند راهبردي افتا توسط 
هي��ات وزيران، مرك��ز مديريت راهب��ردي افتا، براي 
برنامه ريزي، سياست گذاري و نظارت بر حسن اجراي 
دس��تورالعمل هاي ابالغي در دس��تگاه هاي اجرايي و 
نيز به عنوان دبيرخانه س��ند در سال ۱۳86 تشكيل 
شد. سند راهبردي افتا كه ماموريت اجراي آن توسط 
دولت ه��اي نهم، دهم و يازدهم ب��ه اين مركز محول 
شده است، در سال ۱۳87 مورد بازنگري قرار گرفت. 
موضوِع مس��ووليت مركز در اجراي س��ند نيز توسط 
معاون اول روس��اي محترم جمهور در هر دوره، براي 

همكاري دستگاه هاي اجرايي به آنها ابالغ شد. 

 واعظي: هنوز تصميمي براي فيلتر شدن 
شبكه هاي مجازي گرفته نشده است

با اين حال محمود واعظي در حاشيه جلسه هيات 
دولت در پاس��خ به اين سوال كه آيا دولت تصميمي 
براي فيلتر تلگ��رام دارد يا خير، اظهاركرد: مس��وول 
پاس��خگويي به اين س��وال آقاي جهرمي هستند. به 
مسووالن مربوطه خواهم گفت كه به خبرنگاران پاسخ 

دهند. 
دليگان��ي  صحبت ه��اي  ب��ه  واكن��ش  در  وي 
نماينده مجلس شوراي اس��المي مبني بر ايستادگي 
رييس جمهور براي جلوگي��ري از فيلتر تلگرام گفت: 
ايش��ان حرف هاي مختلفي مي زنند كه خيلي از آنها 

پايه و اساسي ندارد؛ اين حرف هم يكي از آنهاست. 

واعظ��ي در خص��وص حمايت از پيام رس��ان هاي 
داخل��ي نيز گفت: اين موضوع جديدي نيس��ت و در 
آن چهار س��الي كه بنده وزير ارتباطات بودم، همواره 
جزو سياست هايم بود. خوشبختانه اين حمايت ها در 
حال نتيجه دادن است. دبيرخانه شوراي عالي فضاي 
مجازي كار بس��يار دقيقي انجام داده و بين ۱۰ تا ۱۵ 
پيام رسان داخلي ۵ تا از آنها را معرفي كرده كه پلتفرم 

و چارچوب  آنها مشخص است. 
ريي��س دفتر رييس جمهور ادام��ه داد: من هم در 
بررسي هايم متوجه شدم كه اين ۵ پيام رسان داخلي 
كه همگان با آش��نا شده اند از مابقي بهتر است. مقام 
معظم رهب��ري فرمودند كه ما باي��د از كاالي ايراني 

استفاده كنيم. 
وي در ادام��ه گفت: حمايت از كاالي ايراني، بدين 
صورت اس��ت كه ب��راي كار كردن ايران��ي كار ايجاد 
مي كنيم و اين بس��يار خوب اس��ت. اين سياست در 
دول��ت ما ه��م وج��ود دارد. در دفت��ر رييس جمهور 
كارگروه��ي تعيي��ن كرده ايم كه از لح��اظ فرهنگي 
بازاريابي و تبليغاتي تمام وزارتخانه ها بتوانند مردم را 

به سمت استفاده از كاالهاي ايراني سوق دهند. 
واعظي افزود: وقتي در مورد پيام رس��ان ها صحبت  
مي كنيم هم پول و هم اطالعات مردم است كه از بين 
مي رود. به جاي اينكه اين اطالعات در داخل كش��ور 
باشد در خارج از كشور وجود دارد. ما به عنوان دولت 
نمي خواهيم بگوييم كس��ي حق ندارد از پيام رس��ان 
خارجي اس��تفاده كند. در حال حاض��ر تعداد زيادي 
پيام رس��ان خارجي در دس��ترس مردم است. ممكن 
است يك پيام رساني مش��كلي براي مردم ايجاد كند 
كه در جاي خود توسط شوراهاي مربوطه در مورد آن 

تصميم گيري مي شود. 
وي گفت: توصيه ما در حال حاضر اين اس��ت كه 
از پيام رسان هاي داخلي كه وابسته به بخش خصوصي 
هستند، استفاده شود. در دولت بحث شد و دوستانمان 
پيش��نهاد كردند كه ما از خودمان ش��روع كنيم. قرار 
ش��د، كساني كه در پيام رسان هاي خارجي هستند را 

به پيام رسان هاي داخلي منتقل كنيم. 
ريي��س دفتر رييس جمه��ور گفت: در س��ال 9۳ 
دس��تورالعملي را به همه وزارتخانه ها ابالغ كرديم كه 
هيچ فعاليت دولتي را حق ندارند در پيام رس��ان هاي 
خارجي انجام دهند. اين بار عالوه بر اينكه اين موضوع 
را مجددا ابالغ كردي��م،  حتي به خودمان هم توصيه 

كرديم تا از پيام رسان هاي داخلي استفاده كنيم. 
وي در پاس��خ به س��وال خبرنگار ديگري مبني بر 
اقدامات دولت براي حف��ظ امنيت اطالعات مردم در 
پيام رسان هاي داخلي گفت: از ابتداي دولت دوازدهم 
همواره شخص رييس جمهور اعالم كردند كه توجه به 
حقوق شهروندي و حفظ حريم شخصي آنها ضروري 
است. اين موضوع نه فقط براي شبكه اجتماعي، بلكه 
در تمام موارد صادق اس��ت. مگر اطالعات شما روي 
تلفن همراهتان قرار ندارد؟ مگر اطالعات ش��ما روي 
تلف��ن ثابت منزلتان نيس��ت؟ مگ��ر اطالعاتتان روي 
اينترنتي كه از آن استفاده مي كنيد نيست؟ چه كسي 

از اين اطالعات حفاظت مي كند؟
واعظي گفت: اين موضوع نه در ش��بكه اجتماعي 
بلكه انواع اطالعات افراد در تلفن ثابت وهمراه آنها مگر 
وجود ندارد، چه كس��ي از آنها حفاظت مي كند و اين 
بخش كوچكي اس��ت كه از شبكه اجتماعي استفاده 

مي كنيد. 
وي اف��زود: همه اطالعات ش��هروندان مي تواند در 
اختيار دولت باشد ولي به هيچ وجه اجازه نمي دهد نه 
خودش ونه جاي ديگري دسترس��ي پيدا كند مگر از 

طريق مراجع قضايي. 
وي تاكي��د كرد: فتواي مق��ام معظم رهبري يك 
اتفاق بسيار مهمي بوده است؛ اكنون بر همه ما واجب 
اس��ت كه از اطالعات مردم حفاظت كنيم. االن هيچ 
فرد يا دس��تگاهي براساس فتواي مقام معظم رهبري 
اجازه و حق استفاده از اطالعات مردم را ندارد. رييس 
دفتر رييس جمهور گفت: من فكر مي كنم كساني كه 
به نوعي به دنبال بي اعتمادي مردم نس��بت به دولت 
بوده اند، با فتواي مقام معظم رهبري توفيقي نخواهند 
داشت. االن در بخش هاي مختلف چه نيروي قضايي، 
چه اطالعات و چه بخش هاي دولتي واجب است كه از 

اطالعات مردم حفاظت كنند. 
واعظ��ي اظهارك��رد: هنوز تصميمي ب��راي فيلتر 
شدن ش��بكه هاي مجازي گرفته نش��ده است. نبايد 
طوري صحب��ت كرد كه گويي اي��ن تصميم اجرايي 
شده است. تلگرام يك شبكه از شبكه هاي موجود در 
فضاي مجازي اس��ت. آقاي جهانگيري تصميم گرفته 
است كه از تلگرام خارج شوند و اين تصميم خودشان 
است. براساس حقوق شهروندي االن خودمان تصميم 

گرفته ايم كه از فضاي تلگرام خارج شويم. 

تك كرانچ  
دولت فرانس��ه اعالم كرده كه قصد دارد با معرفي و توس��عه 
يك پيام رسان رمزنگاري شده داخلي، مقامات بلندپايه و وزراي 
اين كشور را تحت تاثير نگراني هاي امنيتي، از استفاده از تلگرام 
و وات��س اپ منع كن��د. اين روزها كه جنجال هاي بس��ياري بر 
سر مسائل امنيتي و افشاي اطالعات بر سر غول هاي تكنولوژي 
همچ��ون فيس بوك به وجود آمده و انگش��ت هاي اتهام برخي 
كشورها نيز به سمت و سوي شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها 
به نشانه رفته اس��ت، وزارت امنيت ديجيتال فرانسه حاال اعالم 
كرده است كه اين كشور مي خواهد از انحصار پيام رسان هايي كه 
ممكن است توسط نهادهاي اطالعاتي و امنيتي كنترل و نظارت 

شود، خارج شود.
به همي��ن دليل هم درصدد معرفي و عرضه يك پيام رس��ان 
كامال امن و رمزنگاري ش��ده فرانس��وي است تا وزيران و مقامات 
بلندپايه اجرايي اين كش��ور بدون داش��تن هي��چ نگراني امنيتي 
خاصي، بتوانند به راحتي گفت وگو كرده و تبادل اطالعات كنند. 
منير محجوبي - س��خنگوي وزارت ديجيتال فرانسه- در اين باره 
مي گوي��د: با اينكه هم اكن��ون وزيران دول��ت و مقامات بلندپايه 

]فرانسه[ همگي از پيام رسان هاي امنيتي خاص استفاده مي كنند، 
اما با اين حال بس��ياري از آنان نيز از اپليكيش��ن هاي محبوب و 
پرطرفداري همچون تلگرام و واتس اپ استفاده مي كنند كه اين 
امر احتمال افش��اي اطالعات محرمانه آنها و همچنين نظارت و 
دسترس��ي نهادهاي امنيتي اي��االت متحده امريكا و روس��يه را 
افزايش مي دهد. وي در ادامه سخنانش به عالقه امانوئل ماكرون 
- رييس جمهور كنوني فرانس��ه - به استفاده از پيام رسان تلگرام 
نيز اش��اره كرد و گفت كه مقامات فرانس��ه احتماال در آينده بايد 
با اين پيام رسان خداحافظي كنند. وي افزود: پيام رسان واتس اپ 
يك اپليكيش��ن بسيار امن و رمزنگاري ش��ده است اما از آنجايي 
كه چند سالي است تحت مالكيت فيس بوك قرار گرفته ممكن 
است قضيه رس��وايي فيس بوك و اتهام دست داشتن در افشاي 
اطالعات و حريم شخصي كاربران روي واتس اپ نيز تاثير بگذارد 

و نگراني هايي را ايجاد كند. 
ب��ه گفته او البته اين امر راجع به كاربران عادي و عموم مردم 
ص��دق نمي كند و ما ب��راي مردم عادي قص��د نداريم هيچ گونه 
ممنوعيت��ي را اعم��ال كنيم اما مقامات بلندپاي��ه دولتي موظف 
خواهند بود از يك پيام رسان بومي رمزنگاري شده استفاده كنند. 

 فرانسه به جنگ 
»تلگرام« و »واتس اپ« مي رود

سي ان بي سي  
س��ازمان نظ��ارت بر اينترن��ت و رگوالتوري روس��يه اعالم 
كرد كه از غول هاي تكنولوژي اپل و گوگل درخواس��ت حذف 
اپليكيش��ن پيام رس��ان تلگرام از فروش��گاه هاي اپ اس��تور و 

پلي استور را داده است. 
اين روزها كه جنجال هاي بس��ياري بر س��ر مسائل امنيتي 
و افش��اي اطالعات بر س��ر غول هاي تكنولوژي همچون فيس 
ب��وك به وجود آمده و انگش��ت هاي اتهام برخي كش��ورها نيز 
به س��مت و س��وي ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها نشانه 
رفته اس��ت، بحث فيلترينگ پيام رس��ان محب��وب و پرطرفدار 
تلگرام در روس��يه نيز داغ شده اس��ت. ماه هاست كه روسيه از 
تلگرام درخواس��ت مي كرد سرورهايش را به اين كشور منتقل 
ك��رده و اطالع��ات مورد ني��از نهادهاي امنيتي روس��يه را در 
اختي��ار آنها ق��رار بدهد.پس از آنكه پاول دورف - موس��س و 
مديرعامل تلگرام - بارها به درخواس��ت آنها پاس��خ منفي داد، 
دادگاه هاي عالي و سازمان نظارت بر اينترنت و رگوالتوري در 
روس��يه عالوه بر جريمه كردن تلگرام، آن را به مسدودسازي و 

فيلترينگ تهديد كردند. 

 پاول دورف كه خود اهل روس��يه است اما به داليلي اين 
كشور را ترك كرده است، حاال خود تحت تحريم و فيلترينگ 
وطن خود قرار گرفته اس��ت، در پاس��خي خط��اب به دولت 
روسيه گفت حريم ش��خصي كاربران تلگرام فروشي نيست و 

به هيچ عنوان تسليم خواسته هاي آنان نمي شود. 
گزارش هاي منتشر شده از سوي منابع ناشناس، روسيه با 
اينكه بس��ياري از IPهاي اين كشور را براي عدم دسترسي و 
فيلترينگ تلگرام مسدود كرده، اما با اين حال هنوز نتوانسته 

دسترسي همه مردم و كاربران اين كشور را قطع كند. 
حاال به نظر مي رسد سازمان نظارت بر روسيه و رگوالتوري 
روس��يه دس��ت به دامان غول هاي تكنولوژي همچون گوگل 
و اپل ش��ده اس��ت تا با حذف اپليكيش��ن تلگرام از پلت فرم 
فروش��گاه هاي آنالين و اينترنتي خود يعني اپ استور و پلي 
اس��تور، موجب مسدودس��ازي و عدم دسترس��ي كاربران به 

تلگرام شوند. 
پاول دورف نيز با انتش��ار پيامي در كانال رسمي خود در 
تلگرام از اپل، گوگل، آمازون و مايكروسافت بابت عدم دخالت 

و ورود به مسائل سياسي و روسيه تشكر كرد. 

 جواب رد »اپل«، »گوگل«، »آمازون« 
و »مايكروسافت« به روسيه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 ارتقاي سامانه جامع
خدمات مشتريان همراه اول 

براي ارائه خدمات هر چه بهتر به مشتركين، سامانه 
جامع خدمات مش��تريان همراه اول ارتق��ا مي يابد. به 
گ��زارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار 
اي��ران، پيرو عمليات توس��عه و ارتقاي سيس��تم هاي 
زيرس��اختي فن��اوري اطالعات هم��راه اول ك��ه ارائه 
خدمات نوين بسياري را نويد مي دهد، ممكن است در 
مقطع به روزرس��اني، اختالالتي در برخي سرويس هاي 
مش��تركين دايمي و اعتباري بروز كن��د كه اپراتور اول 
پيشاپيش بابت بروز احتمالي اين مشكالت از مشتركين 
خ��ود عذرخواهي كرده اس��ت. اين اطالعيه با تاكيد بر 
ارائه سرويس هاي پايه به مشتركين اپراتور در طول بازه 
اس��تقرار سيستم جديد درخصوص مشكالت احتمالي 
در خريد ش��ارژ يا تعويض بسته ها و طرح هاي تشويقي 
اطالع رس��اني كرده اس��ت. همراه اول ضمن تش��كر از 
صبوري مش��تركين و همراهان هميشگي خود اظهار 
امي��دواري كرده با ارتقاي انجام ش��ده، بتواند به زودي 
خدم��ات متنوع ت��ر و طرح ه��اي منعطف ت��ري را به 

مشتركين خود ارائه كند. 

 پورت�ال اداري ش�ركت توزي�ع ني�روي برق 
مازندران راه اندازي شد

 ساري| معاون منابع انساني شركت توزيع نيروي برق 
مازندران از راه اندازي پورتال اداري اين ش��ركت خبر 
داد.  محمدحسين اسدي گرجي اظهار كرد: در راستاي 
سياست هاي شركت و به تبع آن معاونت منابع انساني 
مبن��ي بر اطالع رس��اني دقيق و به موق��ع كاركنان از 
وضعيت ش��ان اين پورتال راه اندازي ش��د. او گفت: در 
اين پورتال مشخصات شغلي، احكام كارگزيني، سوابق 
درم��ان، امتي��از و درخواس��ت وام، كارك��رد ماهانه و 
مانده مرخصي، شناس��نامه آموزشي، فيش حقوقي و 
پرداخت هاي متفرقه و... قابل دسترسي كاركنان است. 
معاون منابع انساني شركت توزيع نيروي برق مازندران 
افزود: پورتال اداري در بسته سامانه هاي اداري شركت 
پس از ماه ها تالش و پيگيري مجدانه و همت همكاران 
ساعي اين ش��ركت و همكاران IT ايجاد و راه اندازي 
شده است و همكاران محترم سطح شركت مي توانند 
با كد شناسايي و رمز شخصي به سوابق خود دسترسي 

داشته باشند. 
 آب اه�واز در بيش�تر م�وارد ب�راي ش�رب

قابل استفاده نيست
اهواز| رييس مركز بهداشت خوزستان با بيان اينكه با 
وج��ود كلرزني و مطلوبيت ميكروبي آب اهواز كيفيت 
ندارد، گفت: در بيشتر موارد آب اهواز براي شرب قابل 
اس��تفاده نيست و مردم ناچار به اس��تفاده از دستگاه 
تصفيه آب خانگي و شبكه هاي آب شيرين كن هستند 
يا متاس��فانه از خودروهاي غيراس��تاندارد عرضه آب 
ش��يرين كن آب تهيه مي كنند. ش��كراهلل سلمان زاده 
در نشس��ت خبري ريي��س و معاونان دانش��گاه علوم 
پزشكي جندي ش��اپور اهواز افزود: استان خوزستان با 
چالش هاي زيست محيطي بس��ياري مواجه است كه 
آلودگي هوا، معضل ريزگردها و آلودگي آب بخشي از 
اين مسائل است. يكي از چالش ها و مشكالت اساسي 
ش��هر اهواز بحث آلودگي آب اس��ت كه اميد است با 
هم��كاري رس��انه ها و خدمتگزاران عرصه س��المت و 

همكاري بين بخشي اين مشكالت مرتفع شوند.  
 توضيحات مع�اون مس�افري راه  آهن درباره 

راه اندازي قطار مشهد - كربال
مش�هد| معاون مسافري راه آهن درباره قطار مشهد- 
كربال گفت: موافقت هاي اوليه صورت گرفته اس��ت تا 
اعتباربخش��ي از مسير از طريق قرارداد فاينانس ايران 
تامين ش��ود و درحال حاضر امكان س��فر ريلي فقط 
در 35كيلومتر مس��ير در خاك ع��راق وجود ندارد. به 
گزارش ايس��نا، ميرحسن موس��وي ديروز در نشست 
تشريح برنامه هاي سال 97 راه آهن اظهار كرد: در سال 
96، 24ميلي��ون و 450هزار نفر از طريق ريلي س��فر 
كردند كه اين ميزان نس��بت به سال 95، 6.3 درصد 
رشد داشته است. او ادامه داد: در سال گذشته اقدامات 
بزرگي در راس��تاي توس��عه خطوط راه آهن و تجهيز 
آنها ص��ورت گرفت؛ در حوزه توس��عه خطوط حدود 
700كيلومتر راه در مسيرهاي مختلف ريل گذاري شد 
همچنين قطارهاي گردشگري در مسيرهاي مختلف 

افزايش يافت.
 كمبود 3000 معلم در آذربايجان غربي

اروميه| مدي��ركل آموزش و پرورش آذربايجان غربي 
گفت: استان از كمبود بيش از 3هزار معلم رنج مي برد. 
ابراهيم محمدي افزود: در اس��تان با مش��كل كمبود 
3073 معلم مواجهيم كه افزايش س��هميه استان در 
اس��تخدامي هاي آموزش و پرورش در برنامه هاي اين 
نهاد براي رفع مش��كل مذكور است. او ادامه داد: اين 
استان به علت توس��عه نيافتگي و مشكالت سال هاي 
قبل از نظر نيروي انس��اني دچار مش��كل است اما با 
تالش هاي انجام ش��ده از يك مهر ماه كالس��ي بدون 
معلم وجود نداشته اس��ت.مديركل آموزش و پرورش 
آذربايج��ان غربي ادامه داد: س��اماندهي و بهس��ازي 
نيروهاي انساني جزو برنامه هاي ماست و از 4سال قبل 

اين ساماندهي آغاز شده است. 
 خسارات 800 ميلياردي به باغات فيروزكوه

تهران| س��رما و برف بي��ش از 800 ميليارد ريال به 
باغات ميوه فيروزكوه خس��ارت وارد كرد. مدير جهاد 
كش��اورزي فيروزكوه گفت: متاس��فانه ب��ارش برف و 
كاهش دما بين 5 تا11درجه زيرصفر در روزهاي 26و 
27فروردين به 2هزار و 200هكتار از باغات ميوه اين 
شهرستان خسارت وارد كرد. رضا فرازي افزود: بيشتر 
باغات بين 80 تا 100درصد خس��ارت ديده اند كه در 
برآورد اوليه كارشناس��ان، رقم ريالي اين خسارات به 
بيش از 800 ميليارد ريال مي رس��د. از مجموع 2هزار 
و 700هكتار باغات ميوه فيروزكوه تنها 250هكتار از 
آن تحت پوشش بيمه محصوالت كشاورزي قرار دارد. 

ويژه

اخبارشهرستانها

مشاور مديرعامل سازمان صنايع كوچك خبر داد

افتتاح كلينيك صنعت در شهرك هاي صنعتي ايران

انتقال به پيام رسان هاي داخلي از دولت آغاز شد

گروه بنگاه ها  
سيدافشين گنج بخش مشاور مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، با هدف 
بررسي وضعيت شهرك هاي صنعتي زاهدان و ديدار 
ب��ا مديران س��تادي ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي 
سيستان و بلوچستان به اين استان سفر كرد. سفري 
كه در جريان آن دورنمايي از مهم ترين برنامه اجرايي 
براي بهبود وضعيت كسب وكار خرد در شهرك هاي 
صنعتي نيز ارائه ش��د. مش��اور مديرعامل س��ازمان 
صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعت��ي ايران گفت: 
ب��ه زودي كليني��ك عارضه يابي صنع��ت در تمامي 

شهرك هاي صنعتي كشور راه اندازي مي شود. 
سيدافش��ين گنج بخش ديروز در حاش��يه سفر 
ب��ه زاهدان با هدف بررس��ي وضعيت ش��هرك هاي 
صنعتي اظه��ار ك��رد: تاكيد وزير صنع��ت، معدن 
و تجارت در مرحله نخس��ت نوس��ازي و بازس��ازي 
واحده��اي صنعت��ي و در مرحل��ه بعدي بررس��ي 
چالش ه��اي موجود در ح��وزه واحدهاي صنعتي و 
رف��ع آنها با ه��دف حمايت از كاالي ايراني اس��ت. 
وي افزود: در مس��اله عارضه يابي واحدهاي صنعتي 
با پيگيري س��ازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي 
صنعت��ي ايران، راه ان��دازي كلينيك هاي صنعت در 
دس��تور كار قرار گرفت و به زودي اين مراكز افتتاح 
مي ش��ود. گنج بخش ادامه داد: شناخت چالش هاي 
واحده��اي توليدي فع��ال و نيمه فع��ال در بخش 
اعتبارات و تامين نيروي انس��اني و تالش براي رفع 

آنها توسط كلينيك صنعت انجام مي شود. 

او از تالش شركت شهرك هاي صنعتي سيستان 
و بلوچستان در رفع موانع توليد قدرداني كرد و گفت: 
همچنان موانعي س��ر راه است كه بايد با برنامه ريزي 
براي حل آنها تالش كرد. مش��اور مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعت��ي ايران بيان 
ك��رد: 92درص��د صنايع كش��ور را صنايع كوچك و 
متوسط تش��كيل مي دهند كه مس��ووليت حمايت، 
نظارت و برنامه ريزي براي آنها بر عهده اين س��ازمان 
اس��ت. گنج بخش افزود: با توجه ب��ه تاكيدات رهبر 
معظم انقالب، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعت��ي ايران نيز اقدامات خود را در زمينه حمايت 
از توليد ملي و كاالي ايراني از دي س��ال گذش��ته با 
برگزاري كارگروه تخصصي براي ايجاد بسيج همگاني 
در حماي��ت از كاالي ايراني آغاز ك��رد. او ادامه داد: 
خروجي اين كارگروه در اوايل اس��فند سال گذشته 
آغ��از به  كار كمپين»بيايي��م چرخه را بچرخانيم« با 
هدف حمايت از كاالي ايراني بود كه در سال 97 نيز 

با قدرت به كار خود ادامه مي دهد. 
گنج بخ��ش تصري��ح ك��رد: روان س��ازي فروش 
محص��والت و توس��عه فعاليت واحده��اي توليدي 
براي حركت بهتر چرخه صنعت از مهم ترين اهداف 
راه ان��دازي اي��ن كمپين اس��ت. مش��اور مديرعامل 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 
گف��ت: خيلي ها حماي��ت از كاالي ايراني را تنها در 
خري��د اين كاالها مي دانند در صورتي كه تس��هيل 
ك��ردن كار توليد كنن��ده و رفع موانع ب��راي عرضه 

محصوالت توليدي را نبايد فراموش كرد. 

گنج بخ��ش تاكيد ك��رد: ايج��اد آرام��ش براي 
توليد كننده ك��ه بتواند با خي��ال راحت محصوالت 
خ��ود را به دس��ت مردم برس��اند از ديگ��ر اقدامات 
در مس��ير حماي��ت از كاالي ايراني تلقي مي ش��ود. 

او اف��زود: در حمايت از كاالي ايراني بايد در مس��ير 
پرداخت تس��هيالت بانك��ي، رفع موان��ع گمركي و 
مشكالت بازار تالش شود كه مجموعه اين اقدامات 

در كنار تبليغات و برندسازي موثر است. 

گنج بخ��ش گف��ت: س��ال 96 بيش��ترين ميزان 
واگ��ذاري زمي��ن ب��ه واحده��اي تولي��دي را در 
شهرك هاي صنعتي كش��ور در مقايسه با سال هاي 

قبل تر داشتيم. 

ادامه از صفحه اول
 پيام رسان هاي داخلي حمايت مي شوند

رييس دفتر رييس جمهور در ادامه در پاسخ به اين 
س��وال كه دولت چه تدبيري براي صيانت از اطالعات 
مردم در پيام رس��ان هاي داخلي دارد؟ اظهار داش��ت: 
صيان��ت و تامين حق��وق ش��هروندي و حفظ حريم 
خصوصي مردم پيوسته مورد تاكيد دولت بوده و است. 
واعظي تصريح كرد: اين تعهد دولت صرفا مربوط 
به شبكه هاي اجتماعي نيست. شبكه هاي اجتماعي و 
پيام رسان ها بخش كوچكي از استفاده مردم از فضاي 
مجازي است. همه اطالعاتي كه شهروندان ما در اين 
فضا دارند و مبادله مي كنند، مي تواند در اختيار دولت 
باش��د، ولي به هيچ وجه دولت اج��ازه نمي دهد كه نه 
خود و نه جاي ديگر به آنها دسترسي پيدا كنند مگر 
از طريق محاكم قضايي كه آن هم علني است و خود 
فرد از آن مطلع مي ش��ود. رييس دفتر رييس جمهور 
گف��ت: در بحث ضرورت حفظ حريم خصوصي مردم 
و تامي��ن حق��وق آنان، فت��واي مقام معظ��م رهبري 
فصل الخط��اب و كالم آخر اس��ت و بر همه كارمندان 
دول��ت و در بخش هاي مختلف چه نيروي انتظامي و 
چه قوه قضاييه و چه اطالعات و غيره رعايت آن واجب 
است و همه بايد رعايت كنند. واعظي در پاسخ به اين 
سوال كه فيلتر نشدن شبكه هاي اجتماعي و از جمله 
تلگرام يكي از دس��تاوردهاي دولت محسوب مي شد 
و حاال داريم به اين س��مت مي رويم كه يك س��ري از 
نرم افزارهاي ارتباط جمعي فيلتر بش��وند، آيا نبايد به 
م��ردم قدرت انتخاب بين نرم افزار داخلي و خارجي را 
بدهيم؟ اظهار داشت: شما به گونه يي صحبت مي كنيد 

كه گوي��ا االن تمام ش��بكه هاي خارجي مي خواهند، 
فيلتر ش��وند در حالي كه چنين چيزي نيست و هيچ 
تصميمي گرفته نشده است. تلگرام يك شبكه است و 
در حال حاضر تعداد زيادي ش��بكه خارجي فعال در 

كشور وجود دارند. 

 واگذاري بنگاه ها به بخش خصوصي 
رييس دفتر رييس جمهوري در واكنش به اظهارات 
يكي از خبرنگاران كه در صفحات اجتماعي جهانگيري 
اعالم شده كه از چهارشنبه صرفا در فضاي شبكه ها و 
پيام رس��ان هاي داخلي فعال خواهند بود، گفت: آقاي 
جهانگيري تصميم گرفته اند از يك شبكه يا پيام رسان 
خارج شود و در جاي ديگري فعاليت داشته باشد؛ اين 

در اختيار خودمان است. 
واعظ��ي در پاس��خ ب��ه س��وال ديگ��ري مبني بر 
اينك��ه درباره واگذاري بنگاه ه��اي اقتصادي به بخش 
خصوصي، با توجه به نامه مقام معظم رهبري به ستاد 
كل نيروهاي مسلح، وضعيت واگذاري ها در اين بخش 
و مثال در جاهايي مثل بنياد ش��هيد در چه مرحله يي 
اس��ت؟ اظهار داش��ت: در مس��اله واگذاري ها، دولت 
اعتقادش بر اين اس��ت كه تم��ام كارهايي كه مردم و 
بخ��ش خصوصي مي توانند انجام دهن��د، بايد واگذار 
ش��وند. اين به عنوان يك اصل است و دولت به همه 

دستگاه ها ابالغ كرده و آنها هم بايد انجام دهند. 
او با اش��اره به گزارش اخير وزي��ران اقتصاد و رفاه 
درباره شروع واگذاري ها گفت: كار بسيار خوبي در اين 
عرصه آغاز شده است كه بايد به طور جد پيگيري شود. 
ريي��س دفت��ر رييس جمه��ور خاطرنش��ان كرد: 

البته بحث واگذاري ها در نيروهاي مس��لح ساز و كار 
پيچيده ت��ر از دول��ت دارد. ما اميدواري��م اين خط و 
نهضتي كه در دولت شروع شده كه تمام تصدي گري ها 
و بنگاه ها به مردم واگذار ش��ود، با موفقيت ادامه يابد. 
واعظي گفت: البته اين واگذاري ها بايد كامل دراختيار 
 م��ردم و بخ��ش خصوصي قرار گيرد. ب��ه نظر من در 
6 ماهه اخير كار خوبي انجام شده و اين كار را در سال 
97 به جد دنبال مي كنيم و اميدواريم نيروهاي نظامي 

هم همين خط را دنبال كنند. 

 دوشنبه سامانه نيما افتتاح مي شود
از ميان چهره هاي اقتصادي دولت، سيف به ميان 
خبرنگاران آمد تا جزئيات تصميم س��ازي هاي دولت 
ب��راي س��اماندهي بازار ارز را تش��ريح كن��د. موضوع 
س��امانه نظام يكپارچه معامالت ارزي )نيما( با هدف 
تس��هيل تامين ارز، ايجاد فضاي امن براي خريداران 
و فروشندگان ارز و امكان ايجاد فضاي رقابت صرافان 
براي تامين ارز متقاضيان كار از 28 بهمن ماه پارسال 
فعاليت آزمايش��ي خود را آغاز كرده اس��ت، از جمله 
مهم ترين مباحثي بود كه س��يف درباره آنها صحبت 
كرد. رييس بان��ك مركزي اعالم كرد: س��امانه نظام 
يكپارچه معامالت ارزي )نيما( از سوم ارديبهشت ماه 
با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري 

فعاليت رسمي خود را آغاز مي كند. 
ولي اهلل س��يف در جمع خبرنگاران افزود: از زمان 
راه اندازي آزمايشي اين س��امانه تاكنون نشست هاي 
زيادي در بانك مركزي با گروه هاي ذي نفعاني كه در 
سامانه جديد حضور دارند، برگزار كرده ايم تا اين افراد 
مسائل و مشكالت خود براي ثبت سفارش را در مدلي 
كه درحال اجراس��ت، بيان كنند و ما نيز آن را لحاظ 
كنيم. او در ادامه به جلس��ات س��تاد اقتصادي دولت 
براي اجراي سياست ارز تك نرخي اشاره كرد و افزود: 
هفته يي دو يا س��ه جلسه درباره س��اماندهي بازار ارز 
در ستاد اقتصادي دولت برگزار مي شود كه در جلسه 
امروز نيز با حضور معاون اول رييس جمهوري، مسائل 

و اقدام هاي كالن انجام شده، بررسي شد. 
رييس بانك مركزي تصريح كرد: اكنون مي توان با 
قاطعيت گفت كه تمام صادركنندگان و واردكنندگان 
در روال طبيع��ي مي توانند كار ثبت اطالعات خود را 

انجام دهند و مشكلي وجود ندارد. 
او اظهار داشت: روزهاي آينده سامانه نيما كه ورود 
اطالعات در آن از قبل از نوروز آغاز ش��ده بود، نهايي 
مي شود و دوشنبه آينده به صورت كامل با دعوتي كه 

از مع��اون اول رييس جمهوري انج��ام داديم، به طور 
رسمي افتتاح مي ش��ود. سيف خاطرنشان كرد: ديگر 
اطالعاتي كه الزم است، از امروز تا روز دوشنبه اعمال 
و در سامانه وارد خواهد شد، ولي نكته مهم اين است 
كه وارد نكردن اطالعات به سامانه به معني ايراد در آن 

نيست و به صورت كامل انجام مي شود. 

 وضعيت مصرف آب و برق نياز به اصالح دارد
موضوع چالش هاي كش��ور درخصوص كم آبي نيز 
مهم ترين پرونده يي بود كه وزير نيروي دولت دوازدهم 
در مواجهه با خبرنگاران ابع��اد و زواياي گوناگون آن 
را تش��ريح كرد. وزير نيرو اصالح ش��يوه مصرف آب و 
برق در كش��ور را ضروري عنوان كرد و گفت: هر چه 
كمتر و صحيح از مخازن آبي مصرف كنيم تابستان كم 

مشكل تري را خواهيم داشت. 
اردكانيان درباره برنامه ه��اي دولت براي مديريت 
منابع آبي كشور اظهار داشت: كاهش بارندگي موجب 
كاهش ذخاير سدها مي شود و اين كاهش روي مصارف 
و كاهش ارتفاع آب در س��دهايي كه نيروگاه هاي آنها 
توليد برق براي تابستان دارد، تاثير مي گذارد. در حال 
حاضر خش��ك ترين س��ال را در نيم قرن اخير تجربه 
مي كنيم و در استان اصفهان و سد زاينده رود از زمان 
تاس��يس چنين خشكي را به ياد نداريم. البته فرصت 
پيش رو براي ما به عنوان مس��ووالن مس��تقيم امكان 
برنامه ري��زي و براي مردم امكان صرفه جويي را فراهم 
مي كند. وزير نيرو همچنين گفت: مخازن آبي هرچه 
كمتر و صحيح مصرف ش��ود تابستان كم مشكل تري 
را پشت س��ر خواهيم گذاش��ت و هرچ��ه در مصرف 
برق به س��وي عادت صحيح مصرف برويم تابس��تان 
كم خطري را در زمينه خاموشي خواهيم داشت. سال 
گذشته 9هزار و300 مگاوات توليد برق از نيروگاه آبي 
داش��تيم و امسال در بهترين حالت به 5 هزار مگاوات 
مي رس��د و طبيعي اس��ت كه هر سال نسبت به سال 
قبل رش��د افزاي��ش جمعيت هم وج��ود دارد و البته 
باتوج��ه به اين اعداد مي��زان نيروگاه هايي كه جديدا 
وارد مدار مي ش��وند را هم ش��اهد خواهيم بود. حتما 
بايد شيوه مصرف را نسبت به سال گذشته به گونه يي 
اصالح كنيم و در بخش مصارف خانگي، كشاورزي و 
چاه ه��ا كه در زمان هاي اوج مصرف كه مدت آن زياد 
نيست كمتر اس��تفاده و آسايش خود را حفظ كنيم. 
اردكانيان افزود: حال كه در فروردين و نخس��تين ماه 
از فصل بهار هس��تيم فرصت كافي براي تمرين داريم 
ت��ا براي مصارف عادي روزانه به گونه يي حركت كنيم 
كه منابع كمتر مصرف ش��ود. وي در پاس��خ به اينكه 
بيشتر هدررفت آب در بخش كش��اورزي است براي 
آن چه برنامه يي داريد، گفت: بله ولي در بخش شرب 

محدوديت منابع س��نگيني تري دارد و جمعيت شهر 
تهران را نمي توان به جاي ديگري مثال زاگرس منتقل 
كرد بنابراين بايد ب��ا آب موجود جمعيت را مديريت 

كنيم. 
وزير نيرو افزود: اين ش��رايط براي امس��ال نيست، 
كشور با كم آبي مواجه است، زماني همين ميزان آب 
براي جمعيت 35 ميليوني بود و در حال حاضر بايد با 
جمعيت 80 ميليوني اين آب را مصرف كنيم، بنابراين 
بايد به سمت مديريت مصرف و تقاضا برويم. اردكانيان 
در پاس��خ به س��والي درمورد وضعيت بارندگي ها در 
كش��ور گفت: براس��اس گ��زارش روز گذش��ته 114 
ايستگاه باران سنج متوسط بارش كشور 117ميلي متر 
بود كه در مقايسه با سال گذشته و ميانگين بلندمدت 

44درصد كاهش بارش را شاهد هستيم. 

 جلسه تعامل دولت و مجلس يك شنبه آينده
آخري��ن چهره دولتي ك��ه روب��ه روي خبرنگاران 
ايس��تاد معاون پارلماني رييس جمهوري بود كه اعالم 
كرد: »جلسه تعامل دولت و مجلس يك شنبه آينده به 
ميزباني مجلس برگزار مي شود.« حسينعلي اميري در 
پاس��خ به سوالي درمورد برگزاري جلسه تعامل دولت 
و مجلس افزود: ميزباني اين جلس��ه با مجلس است و 
خروجي آن هر چه باشد با چشم اندازي كه مي بينيم به 
نفع كشور، نظام و مردم بوده و باعث ارتقاي تعامل هاي 
مجلس و دولت مي شود. او درمورد برنامه و موضوع اين 
جلسه تصريح كرد: قرار شده ميزبان كه مجلس است 
برنامه اين جلس��ه را پيش��نهاد كند و هماهنگي هاي 
الزم انجام ش��ود. معاون امور مجلس رييس جمهوري 
اظهار داشت: در اين جلسه رييس جمهوري و رييس 
مجلس ش��وراي اس��المي س��خنراني مي كنند ولي 
منتظر هس��تيم مجلس برنامه ها را پيش��نهاد دهد. 
اميري همچنين درمورد سرنوش��ت سوال شماري از 
نماين��دگان از رييس جمهوري گف��ت: با توضيحاتي 
كه نمايندگان رييس جمهوري درمورد س��وال اول در 
كميسيون اقتصادي بيان كردند اكثر نمايندگان قانع 
شدند بنابراين سوال اول از حدنصاب قانوني افتاد و از 
دستوركار مجلس خارج شد. او درمورد سوال دوم نيز 
توضيح داد، اين سوال در كميسيون اقتصادي مطرح 
شد و با توضيحاتي كه نمايندگان رييس جمهوري ارائه 
كردند، نمايندگان سوال كننده و امضاكننده قانع شدند 
و اين سوال هم از حد نصاب افتاد و از دستور كار خارج 

شد و مجلس كتبا اعالم كرد. 
او افزود: سوال چهارم ظاهرا مطرح شده و به دفتر 
رييس جمهوري ارس��ال ش��ده و منتظريم به دس��ت 
ما برس��د تا محتواي آن مشخص ش��ود و در فرصت 

مقتضي پاسخ هاي الزم را خواهيم داد. 

مازن�دران| مدي��ر ش��ركت ملي 
پخ��ش فرآورده ه��اي نفت��ي منطقه 
س��اري گفت: انبار نفت ساري عالوه 
بر سوخت رس��اني به استان مازندران 
ب��ه عنوان انبار مادر، پش��تيبان ديگر 
اس��تان ها در ارس��ال انواع ف��رآورده 
اس��ت. حس��ينعلي طالبي با اش��اره 
ب��ه حجم ب��االي عملي��ات انبار نفت 
س��اري و ظرفي��ت باالي ذخيره س��ازي اظهار داش��ت: با توجه 
ب��ه دارا بودن نيروه��اي توانمند عملياتي و امكان پش��تيباني، 
همچنين سازماندهي پيمانكاران حمل و نقل جاده از بازه زماني 
96/12/25 ت��ا 97/1/13 ح��دود 26ميليون ليتر بنزين به چند 
منطقه كش��ور ارسال ش��د. او افزود: اين مقدار نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل 22 درصد افزايش دارد. حسينعلي طالبي از 
زيرس��اخت ها و قابليت تغيير پذيري ب��اال در بارگيري انبار نفت 
ساري گفت و اظهار كرد: از انبار نفت ساري كه يكي از پنج انبار 
بزرگ كشور است، فرآورده هاي بنزين، بنزين سوپر، نفت سفيد، 
نفت گاز و اتي كي با ناوگان جاده يي به بيش از 9 منطقه كشور 
ارس��ال مي ش��ود و از نظرعملياتي اين آمادگي را دارد در مواقع 
لزوم با تغيير سيستم به وظايف جديد عملياتي برسد. او افزود: با 
مقايس��ه مدت مشابه سال قبل 34درصد كاهش در ارسال نفت 
گاز و 45درصد افزايش در ارسال نفت سفيد مشاهده مي شود. او 
افزود: در شرايط بحران روزانه تا حدود 12 ميليون ليتر فرآورده 

از انبار نفت ساري بارگيري شده است. 

تقدير از همكاري در تامين به موقع سوخت 
مسافران نوروزي

يزد| اس��تاندار يزد گفت: مطالبي 
كه ب��ه تازگ��ي تحت عن��وان كاهش 
س��هميه آب اين اس��تان در ش��وراي 
امنيت در برخي رسانه ها مطرح شده، 
صح��ت ن��دارد و اصوال در اين ش��ورا 
براي چنين موضوعاتي تصميم گيري 
نمي ش��ود. محم��ود زماني قمي ديروز 
در گفت وگ��و با ايرنا با قدرداني از وزير 
كشور و معاون امنيتي وزارت كشور براي برگزاري نشست شوراي 
امنيت در خصوص مباحث آب كه به پيشنهاد استان يزد تشكيل 
ش��د، افزود: وظايف اين ش��ورا در ارتباط با نظام بخش��ي به امور 
و جلوگيري از قانون ش��كني و تدبير در اين گونه حوزه هاس��ت و 
هيچ گاه به موضوع تامين آب شرب ورود نمي كند. وي ادامه داد: با 
توجه به حوادث 18 اسفند 1396 و 24 و 25 فروردين 1397در 
مناطق شرق اصفهان كه منجر به بروز مشكالتي براي خط انتقال 
آب استان يزد شد، در روز عيد مبعث پيشنهاد برگزاري نشست 
فوق العاده يي با حضور استانداران چهارمحال و بختياري، اصفهان و 
يزد و روساي مجمع نمايندگان اين استان ها از سوي استاندار يزد 
به وزارت كش��ور ارائه شد كه با استقبال مواجه و در روز دوشنبه 
هفته جاري اين نشس��ت با دستور وزير كشور و با حضور وزيران 
نيرو و جهاد كشاورزي برگزار شد. استاندار يزد اظهار كرد: طبيعي 
است در اين گونه نشست ها، نظراتي از سوي شركت كنندگان ارائه 
شود اما جمع بندي وزير كشور، مصوبه شوراي امنيت است كه در 
آن بحثي از كاهش سهم آب انتقالي به استان مطرح نشده است. 

 كاهش سهميه آب يزد 
صحت ندارد

ريي��س  سيستان و بلوچس�تان| 
دانش��گاه علوم پزش��كي زاهدان گفت: 
بعد از انستيتو پاستور ايران با راه اندازي 
آزمايش��گاه سي س��ي اچ اف در زاهدان، 
سيستان و بلوچستان به قطب تشخيص 
بيماري تب كريمه كنگو در شرق كشور 
تبديل مي ش��ود. ب��ه گزارش باش��گاه 
خبرنگاران، سيد محمد هاشمي شهري 
در مراسم بزرگداشت حكيم جرجاني و روز آزمايشگاه در دانشگاه 
علوم پزشكي زاهدان با بيان اينكه در برخي رشته هاي آزمايشگاهي 
پيش��رفت هاي خوبي در اين دانش��گاه حاصل ش��ده است، اظهار 
داشت: در زمينه  آزمايش��گاه هاي مولكوالر، پي سي آر، روش هاي 
نوين س��رولوژي و س��اير روش هايي كه مراكز خاصي در كشور از 
آن برخوردار هستند، آزمايشگاه هاي سيستان و بلوچستان در چند 
س��ال اخير پيشرفت هاي خوبي داشته است. او ادامه داد: به عنوان 
مثال بعد از انس��تيتو پاستور ايران، آزمايش��گاهي كه بايد در اين 
دانشگاه با همت متخصصان آزمايشگاهي راه اندازي شود، آزمايشگاه 
سي س��ي اچ اف اس��ت كه با راه اندازي آن موافقت شده و بودجه و 
نيروي انس��اني آن نيز آماده است. وي افزود: با توجه به اهميت و 
آمار مرگ ومير و مراجعان ناشي از تب كنگو اين ضرورت احساس 
مي ش��د كه يك آزمايشگاه مولكوالر در رابطه با اين بيماري ايجاد 
ش��ود، چرا ك��ه روش هاي س��رولوژي در 6 روز اول بيماري جواب 
نمي دهد و موجب گمراه ش��دن در تشخيص مي شود، بنابراين در 
تشخيص اين بيماري نياز به روش هاي مولكوالر و پي سي آر است.

 سيستان و بلوچستان به قطب تشخيص
تب كنگو در شرق كشور تبديل مي شود

گيالن | مديرعامل س��ازمان منطقه 
آزاد انزلي از توافق  ساخت يدك كش هاي 
دريايي  در بندر كاسپين با وزارت دفاع 
خبر داد و گفت:  س��اخت ش��ناور هاي 
مذك��ور با رعايت ضواب��ط و مقررات به 
سازمان صنايع دريايي واگذار مي شود. 
به گزارش تسنيم ، رضا مسرور ديروز در 
ديدار معاون وزير دفاع و رييس سازمان 
صنايع درياي��ي وزارت دفاع با هيات مديره منطقه آزاد انزلي اظهار 
داشت: توسعه گردشگري دريايي، افزايش بهره وري از ظرفيت هاي 
درياي خزر و اقتصاد دريامحور در منطقه آزاد انزلي دنبال مي شود. 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي با اشاره به ساخت اسكله هاي 
تفريحي درياي��ي در ش��هر بندرانزلي و ارتباط آن ب��ا پروژه عظيم 
مارينا  منطقه آزاد انزلي بيان كرد: متاس��فانه گردشگري دريايي در 
درياي خزر عقب مانده و فراموش ش��ده اس��ت و منطقه آزاد انزلي 
راستاي توسعه آن اقدامات ويژه يي را در دست انجام دارد. مسرور  در
از بهره برداري طرح گردش��گري دريايي مارينا منطقه آزاد انزلي در 
ماه آينده خبر داد و با بيان اينكه س��فرهاي دريايي از منطقه آزاد 
انزلي امسال صورت مي گيرد، گفت: مجتمع بندري كاسپين امسال 
به طور رس��مي در منطقه آزاد انزلي فعاليت خ��ود را آغاز مي كند. 
مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلي با بيان اينكه توافقات ساخت 
يدك كش ها براي استفاده در بندر كاسپين با سازمان صنايع دريايي 
صورت گرفته اس��ت، خاطرنشان كرد: ساخت شناور هاي مذكور با 
رعايت ضوابط و مقررات به سازمان صنايع دريايي واگذار مي شود. 

ساخت شناور هاي يدك كش  به سازمان صنايع 
دريايي وزارت دفاع واگذار مي شود
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اقتصاد اجتماعي12
حفاظت از الك پشت فراتي 

در پيچ كمبود بودجه 
مديرعامل موسسه خزنده شناسان فارس ضمن اشاره 
به ابالغ برنامه حفاظت از الك پش��ت فراتي و مشكالت 
بودجه يي اين برنامه گف��ت: برنامه حفاظت از اينگونه 
الك پشت قرار است در سه فاز اجرايي شود. الك پشت 
فراتي از جمله گونه هاي رو به انقراض است كه بخشي از 
جمعيت آن در جنوب غربي كشور و استان خوزستان، 
رودخانه ها و تاالب هاي آن زندگي  مي كند. اما تخريب 
زيستگاه هاي اينگونه در كشورهاي ايران، عراق، تركيه 
و سوريه سبب شده است كه در فهرست سرخ اتحاديه 
بين المللي حفاظت از طبيعت در رده انقراض قرار بگيرد. 
حانيه غفاري، مديرعامل موسسه خزنده شناسان فارس 
و عضو هيات علمي دانش��گاه كردستان، پيش از اين از 
تدوين يك برنام��ه حفاظتي طوالني مدت با همكاري 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت براي گونه الك پشت 
فراتي خبر داده بود. او درباره آخرين وضعيت اين برنامه 
روز گذشته با اشاره به اينكه برنامه بلندمدتي كه براي 
حفاظت از الك پشت فراتي تدوين شده از سوي عيسي 
كالنتري، رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت، به 
استان خوزستان ابالغ شده است، تصريح كرد: متاسفانه 
به دليل اينكه هنوز بودجه ه��اي الزم براي حفاظت از 
اينگونه تامين نش��ده، تاكنون به مرحله اجرا نرس��يده 
است. غفاري ادامه داد: طي دو ماه آينده كارگاه اوليه يي 
براي كارشناس��ان محيط زيست اس��تان خوزستان و 
محيط  بانان براي حفاظت از الك پش��ت فراتي برگزار 

مي شود و اين شروع كار ما خواهد بود. 

 وجود پودر مهتابي
در مكمل هاي ورزشي قاچاق

سرپرس��ت اداره كل فرآورده هاي سنتي، طبيعي و 
مكمل سازمان غذا و دارو گفت: نتايج بررسي و نظارت 
در س��طح عرضه مكمل ها نش��ان مي دهد، مكمل هاي 
ورزشي قاچاق در بسته بندي هاي فاقد برچسب اصالت 
به صورت غيرمجاز در سطح بازارعرضه مي شوند و اغلب 
در كارگاه هاي غيرمجاز و در ش��رايط بس��يار نامطلوب 
بهداش��تي پر شده و با بس��ته بندي هاي تقلبي مشابه 
فراورده ه��اي واردات��ي به بازار عرضه مي ش��وند. مهناز 
خان��وي افزود: برآوردهاي س��ازمان غذا و دارو نش��ان 
مي دهد حداق��ل بين ۱۰ تا ۱۲ درص��د از آمار فروش 
محصوالت مكمل تغذيه يي و ورزش��ي وارداتي در سال 
احتم��اال قاچاق خواهد بود؛ ب��ه عبارتي مصرف مكمل 
تولي��دي و واردات��ي بين ۱۳۰۰۰ ت��ا ۱۵۰۰۰ ميليارد 
ريال اس��ت كه حدود ۹۰۰۰ ميلي��ارد آن فراورده هاي 
واردات��ي اس��ت و ح��دود ۱۸۰۰ ميليارد ري��ال عدد 
قاچاق مكمل هاي تغذيه يي در كش��ور است. وي ادامه 
داد: در ح��ال حاض��ر ح��دود ۶۰ - ۶۵ درصد مصرف 
عددي مكمل ها از جمله قرص، كپس��ول و ش��ربت، از 
فراورده ه��اي توليد داخل اس��ت كه اي��ن تعداد از نظر 
هزين��ه حدود ۳۵-۴۰ درصد كل آم��ار فروش را در بر 
مي گي��رد؛ يعني مصرف كننده مي تواند با هزينه كمتر، 
تعداد بيش��تري از مكمل تولي��د داخل را تامين كند و 
لذا فرهنگ سازي استفاده از مكمل هاي توليد داخل در 

بهبود اين وضعيت موثر است. 

 شفاف سازي نرخ  ها
و تعرفه هاي خدمات خانگي

براي نخستين بار، نرخ همه خدمات و سرويس هاي 
خانگي، توسط يك اپليكيشن ش��فاف و كاربردي شد. 
اپليكيش��ن »هوم س��رويز« كه يك اپليكيشن خدمات 
خانگي است، به تازگي توانسته است نرخ خدمات مختلف 
مرتبط با امور زندگي مردم را شفاف سازي كند. در اين 
برنامه سرويس هاي مختلفي قرار گرفته اند كه مشابه با 
الگوي برنامه هاي مشهوري نظير اسنپ و تپسي، مردم 
و سرويس دهندگان را به يكديگر معرفي مي كند. مهدي 
بهره ور يكي از طراحان و مديران اين اپليكيشن در اين 
باره گفت: نامشخص بودن قيمت اين خدمات كه به ويژه 
در ماه هاي آخر س��ال به شدت مورد نياز مردم هستند، 
همواره يكي از مشكالت اجتماعي زندگي در ايران بوده 
است. ازجمله اينكه حتي اتحاديه ها و اصناف مرتبط با 
اين خدمات، مثل لوله كشي، برقكاري، نصب و سرويس 
كولر آبي، كولر گازي و اس��پيلت، نظافت داخل منزل، 
نظافت راه پله و مشاعات، گچ كاري، نقاشي و... نرخ هاي 
اس��تاندارد و دقيقي براي فعاليت هاي حوزه كاري خود 
ندارند. بهره ور افزود: همين آشفتگي در نرخ هاي خدمات 
و نوسانات آنها با بي اعتمادي ها و نارضايتي هاي فراواني 
همراه بوده و هست. بنابراين ما سعي كرديم كه در نسخه 
جديد »هوم سرويز« عالوه بر افزايش سرويس هاي خود 
به ۱۵۰ سرويس، نرخ همه اين خدمات را هم مشخص 

كنيم. 

 تلفات جاده اي ايران
دو برابر ميانگين جهاني

دبير انجمن علمي اقتصاد ش��هري ايران با اشاره به 
آمار نگران كننده تلفات جاده يي در كش��ور گفت: بيش 
از دو برابر اروپا و ميانگين جهاني تلفات جاده يي داريم. 
محسن طباطبايي مزدآبادي با بيان اينكه براساس آمار، 
بطور تقريبي ساالنه ۱.۳ميليون نفر از مردم جهان در اثر 
تصادفات جاده يي جان خود را از دست مي دهند گفت: 
اهميت موضوع ايمني جاده يي در دنياي امروز به حدي 
اس��ت كه در بطن اهداف ۱۷ گانه توس��عه پايدار سال 
۲۰۱۵ قرار دارد كه براساس آن به كاهش ميزان تلفات 
تصادفات جاده يي به ميزان نصف تا سال ۲۰۲۰ تاكيد 
ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: همچنين براساس اهداف 
توسعه پايدار بر توسعه سيستم حمل و نقل امن مقرون 
به صرفه قابل دس��ترس براي همگان به ويژه گروه هاي 
آسيب پذير مانند كودكان زنان و سالمندان تاكيد شده 
اس��ت. دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با اعالم 
اينكه ۹۰ درصد تلفات جاده يي جهان در كشورهاي كم 
درآمد و كمتر توسعه يافته اتفاق مي افتد گفت: هزينه 
تصادفات جاده يي در اكثر اين كشورها حدود ۵ درصد 
توليد ناخالص داخلي آنهاس��ت و پيش بيني مي شود 
سوانح جاده يي تا سال ۲۰۳۰ به هفتمين عامل مرگ و 
مير در جهان تبديل شود. به گفته اين مدرس دانشگاه 
ته��ران، ميانگين جهاني مرگ و مي��ر در اثر تصادفات 
جاده ي��ي حدود ۱۷ مورد به ازاي صدهزار نفر جمعيت 
است اين عدد براي كشورهاي اروپايي حدود ۹ مورد به 
ازاي صدهزار نفر و در كش��ور ما حدود ۲۰ در صدهزار 
نفر است. يعني بيشتر از دو برابر اروپا و ميانگين جهاني 

تلفات جاده يي داريم. 

اخبار

معاون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تشريح كرد

حال و روز بناهاي تاريخي در سالي كه گذشت

حذف دفترچه بيمه در ۱۲۸ بيمارستان دولتي
سرانجام طرح حذف دفترچه بيمه به سمت اجراي 
كامل گام برداش��ته اس��ت. مديرعامل سازمان بيمه 
سالمت مهم ترين برنامه هاي اين سازمان در سال ۹۷ 

را تشريح كرد. 
طاهر موهبتي در نشس��ت خبري س��ازمان بيمه 
س��المت با اش��اره به ش��عار هفته س��المت مبني بر 
پوشش همگاني سالمت در همه جا و براي همه كس 
گف��ت: حتما يكي از موثرترين پايه ه��ا در اين حوزه، 

سازمان هاي بيمه گر هستند. 
او با اش��اره به برنامه هاي س��ازمان بيمه س��المت 
در س��ال جاري گف��ت: مهم ترين برنامه ما در س��ال 
۹۷ اس��تقرار س��ازمان الكترونيك است. خوشبختانه 
با پيگيري هاي انجام ش��ده در ح��ال حاضر در ۱۲۸ 
بيمارس��تان كش��ور ح��ذف دفترچه را داش��ته ايم و 
در ۶ م��اه اول ۹۷ ت��الش مي كني��م دفترچه از كليه 
بيمارس��تان هاي دولت��ي حذف ش��ود و ارائه خدمت 
ب��ا ارائه كد ملي انجام ش��ود. موهبتي با بيان اينكه با 
اجراي فاز اول اعتباربخشي در برنامه استقرار سنجي 
بحث همپوشاني هم رفع مي شود، افزود: در دو قسمت 
مي توانيم همپوشاني را شناسايي و آن را حذف كنيم. 
يكي در زمان تمديد دفترچه كه اين كار از س��ال ۹۶ 
آغاز ش��ده و بايد توجه كرد ك��ه ۹۵ درصد جمعيت 
بيمه شدگان ما براي تمديد دفترچه بيمه خود مراجعه 
مي كنند. بنابراين در اين زمان مي توان همپوشاني ها را 
شناسايي و آنها را حذف كرد. همچنين در زماني كه 
افراد براي دريافت خدمت به مراكز ارائه دهنده خدمت 
اعم از مراكز دارويي، درماني، تش��خيصي و... مراجعه 
مي كنند نيز مي توان همپوش��اني ها را شناسايي كرد 
كه البته اين كار با طرح استقرار سنجي كه طي ۶ ماه 
كامل مي ش��ود اتفاق مي افتد و مي توانيم در سال ۹۷ 

اين همپوشاني ها را هم حذف كنيم. 

او ب��ا اش��اره به اس��تقرار پايگاه اطالع��ات درمان 
بيمه ش��دگان گفت: در اين زمينه كارگروهي تشكيل 
شده اس��ت كه در ۶ ماه اول س��ال ۹۷ آن را مستقر 
مي كنيم. خوش��بختانه زيرساخت هاي آن ايجاد شده 
و اطالعات سازمان بيمه سالمت نيز در آن بارگذاري 
شده است. با سازمان تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح 
هم در س��طح IT و مديرعامل صحبت كرديم و آنها 
اعالم آمادگي كردند تا براي اس��تقرار پايگاه اطالعات 
درمان بيمه شدگان همكاري كنند. بايد توجه كرد كه 
استقرار اين پايگاه مشكل همپوشاني، استقرار سنجي 
و... را مرتفع مي كند و اميدواريم طي ۶ ماه آينده كار 
آن به اتمام برسد. وي با بيان اينكه براي استقرار اين 
پايگاه در قان��ون بودجه محدوديت هاي زماني مطرح 
شده اس��ت، گفت: خوش��بختانه از نظر زيرساخت ها 
مش��كل جدي نداريم و بارگ��ذاري اطالعات و ارتباط 
برخط با تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح طي دو ماه 

آينده انجام مي شود. 
او در ادامه با اش��اره به تعيي��ن تعرفه هاي درماني 
سال ۹۷ گفت: پيشنهاد وزارت بهداشت براي افزايش 
تعرفه ها برابر تورم و ۱۰ درصد بود، اما سازمان برنامه 
و بودجه پيشنهاد پنج درصدي را ارائه دادند. بر همين 
اس��اس قرار است امروز در هيات دولت در اين زمينه 
تصميم گيري ش��ود و ش��ك ندارم با تدبي��ر دولت و 
رييس جمهور اين مس��اله هم حل مي شود. آنچه مد 
نظر وزارت بهداشت بود افزايش ۱۰ درصدي تعرفه ها 
بود. اما با توجه به پيشنهاد پنج درصدي سازمان برنامه 
و بودجه بايد ببينيم كه چه تصميمي گرفته مي شود. 
موهبت��ي در ادامه ب��ا بيان اينكه يكي از مش��كالت 
س��ازمان هاي بيمه گر به ويژه بيمه سالمت ايران اين 
اس��ت كه بيش از اعتباراتش هزين��ه مي كند، گفت: 
در تمام اين س��ال ها هيچگاه بيمه س��المت را بدون 

بدهي نديده ايم و معموال اين س��ازمان زيان انباش��ته 
هم داش��ته است؛ بطوريكه در س��ال ۹۵ ميزان زيان 
انباشه در سازمان بيمه سالمت ۴۴۰۰ ميليارد تومان 
بود و ۱۷۰۰ ميليارد هم عدم وصولي داش��تيم. حال 
اگر به ميزان ۷۷۰۰ ميليارد تومان اوراق چاپ نمي شد 

۱۴هزار ميليارد زيان انباشته مي داشتيم. 
موهبتي تاكيد كرد: طبق قانون دستگاه ها مكلف 
به هزينه كرد در س��قف اعتبارات ش��ان هستند و در 
غير اينصورت كارش��ان به معني تصرف غيرقانوني در 
اموال دولتي محس��وب مي شود و قابل پيگيري است. 
بر همين اس��اس ما طبق رويك��رد علمي، منطقي و 
قانون��ي حق نداريم مازاد بر اعتبارات مان هزينه كنيم 
و اي��ن موض��وع نيازمند همكاري ش��ركاي  ماس��ت. 
شركاي كاري ما مي توانند به ما كمك كنند كه مازاد 
ب��ر اعتبارات مان هزينه نكنيم. بايد توجه كرد كه كل 
هزينه ما در ويزيت پزش��ك عمومي و متخصص ۱۱ 
درصد است و در حوزه دارو ۲۳.۵ درصد هزينه داريم. 
موهبت��ي با بيان اينكه تدوين گايدالين ها و ابالغ آنها 
كمك مي كند تا در مس��يري علم��ي پيش رويم و از 
سالمت مردم هم صيانت كنيم، گفت: تاكنون ۳۶ گايد 
الي��ن ابالغ كرديم و تالش مان اين اس��ت كه بتوانيم 
تعدادش��ان را افزاي��ش داده و خريدمان را بر اس��اس 
راهنماي باليني انجام دهيم. از طرفي بايد در پرداخت 
مطالبات هم منظم تر باشيم و فاصله بدهي هايمان را 
كمتر كنيم. بر همين اس��اس به دنبال چاپ اوراق و 
اس��ناد خزانه هم هستيم، اما اين كار هم تنها بخشي 
از بدهي هايم��ان را جبران مي كند. بنابراين توقع مان 
از ارائه كنندگان خدمت اين اس��ت كه با كمك ش��ان 
هزينه هايمان در سقف اعتبارات باشد و آنها را مديريت 

كنيم تا مشكلي ايجاد نشود. 
او با بيان اينكه تالش مان اين اس��ت امسال شيب 

كسري هايمان به شدت كاهش يابد، افزود: با همكاري 
شركاي كاري و اصحاب رسانه مي توانيم در اين زمينه 
توفيقاتي داش��ته باش��يم. وي درباره برگزاري آزمون 
وسع نيز گفت: در رابطه با آزمون وسع پيشنهادات مان 
را داده بوديم. در همين زمينه جلس��ه يي در سازمان 
برنامه و بودجه برگزار ش��د و پيش��نهاد داديم اگر به 
هر دليلي امكان دسترس��ي وزارت رف��اه به اطالعات 
مردم فراهم نيس��ت، روش هايي را براي ارزيابي وسع 
به صورت غيرمس��تقيم فراهم كني��م. به عنوان مثال 
افرادي ك��ه نمي توانند حق بيم��ه پرداخت كنند در 
س��ايت كميته امداد ثبت نام كنن��د. در حال حاضر 
۳۴ ميليون نفر به صورت رايگان بيمه ش��دند و بايد 
آزمون وس��ع برگزار شود. اگر كشور پول كافي داشت 
تمام ملت ايران را رايگان بيمه مي كرديم؛ هر چند كه 
كش��ورهايي هم كه از نظر منابع مشكلي ندارند، اين 
اقدام را انجام نمي دهند؛ چرا كه تقاضاي القايي ايجاد 
مي شود. اين درحالي است كه ما محدوديت منابع هم 

داريم. بنابراين فقط كساني كه توان پرداخت حق بيمه 
ندارند بايد به صورت رايگان بيمه شوند. در حال حاضر 
اعالم مي كني��م كه فقط محرومان واقعي بايد رايگان 
بيمه ش��وند و در دريافت خدم��ت مورد حمايت قرار 

گيرند. 
مديرعامل سازمان بيمه سالمت در پاسخ به سوالي 
درب��اره عدم مراجعه بيمه ش��دگان راي��گان به بخش 
خصوص��ي گفت: اين كار قبال در حوزه بيمه همگاني 
انجام شد و قرار بود در بيمه روستاييان نيز انجام شود، 
اما با مشكالتي كه ممكن بود اجراي اين طرح به دنبال 
داش��ته باشد تصميم گرفتيم كه ابتدا آن را به صورت 
پايلوت در استان گلستان اجرا كنيم. بنابراين پيشنهاد 
ما اين اس��ت كه بعد از بررس��ي نتايج پايلوت، در اين 
زمينه تصميم گيري ش��ود؛ چرا كه اگر اين موضوع به 
قانون تبديل شود نمي توانيم آن را اجرا نكنيم. بنابراين 
اميدوارم به تصميمي برسيم كه كمترين مشكل براي 

مردم ايجاد شود. 

تعادل  
ميراث فرهنگي و توجه به بناهاي تاريخي موضوعي 
اس��ت كه اهميت ب��ه آن روز ب��ه روز در متن جامعه 
كمتر مي ش��ود، اخبار متعددي كه از تخريب بناهاي 
تاريخي منتشر مي ش��ود، هجوم حفاران غيرمجاز به 
محوطه هاي تاريخي كه زمين را به بهانه كش��ف گنج 
زير و رو مي كنند و قاچاق اشياي تاريخي به خصوص 
سكه هاي ارزش��مند قديمي، خود گواه اين است كه 
توج��ه به مي��راث فرهنگي هنوز ب��ه دغدغه يي براي 
عموم مردم تبديل نش��ده است شايد به همين دليل 
است كه شعار امس��ال ايكوموس )شوراي بين المللي 
بناها و محوطه هاي تاريخي(، »ميراث براي نس��ل ها« 
انتخاب ش��د تا در راس��تاي اين توجه جهاني، انگيزه 
براي مس��ووالن و مردم در ايران هم بيشتر شود و به 
آنچه از گذش��ته ش��ان باقي مانده است به چشم يك 
ميراث ارزش��مند نگاه كنند. به همين دليل است كه 
معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري معتقد است بايد بيش از گذشته 
بر آم��وزش كودكان و نوجوانان تمركز ش��ود. محمد 
حسن طالبيان، در نشست خبري روز جهاني بناها و 
محوطه هاي تاريخي، با اش��اره به لزوم اهميت بيشتر 
به بحث مش��اركت در مرمت بناهاي تاريخي بيش از 
گذشته؛ بيان كرد: سال ۹۶ حدود ۷۰۰ تفاهمنامه بين 
ميراث فرهنگ��ي و نهادها و مالكان خصوصي بناهاي 
تاريخي امضا شده است. چون اعتبارات سال گذشته 
را پايان اس��فند سال گذشته دريافت كرديم، بنابراين 
بخش ديگ��ري از تخصيص اعتب��ارات در پروژه هاي 

مشاركتي را تا شهريور امسال هزينه مي كنيم. 
او با اشاره به مرمت حدود ۲۱۸ بناي تاريخي مهم 
در سال گذشته، افزود: اين معاونت حدود ۳۰ مجموعه 
تاريخي را با دستگاه هاي مختلف به صورت مشاركتي 
كار كرده است، همچنين در بقاع متبركه حدود ۱۳۱ 
كارگاه فعال ش��ده و حدود ۷۵ شهر و بافت روستايي 
در حال مطالعه است كه بايد حتما تا پايان سال مالي 

انجام شود تا ضوابط بافت شهر و روستا تهيه شوند. 
وي با بيان اينكه بي��ش از ۹ ميليون نفر در نوروز 
امسال از اماكن تاريخي ديدن كرده اند، اظهار كرد: اين 
نش��ان مي دهد كه حضور مردم در موزه ها و استقبال 
آنها پررنگ تر از گذش��ته شده است، سال ۹۶ در كل 
س��ال حدود ۲۰ميليون نفر بازديدكننده داشتيم كه 

از مح��ل اعتبارات بخش خصوص��ي و نهادهاي ديگر 
حداقل ۶۰۰ كارگاه در سطح كشور فعال است. حدود 
۴۴ موزه مشاركتي در سال گذشته راه اندازي و حدود 
ش��ش پايگاه ملي و يك پايگاه جهاني ايجاد ش��دند. 
اميدواريم كه در س��ال جديد بتوانيم گام هاي مثبت 

بيشتري برداريم. 
معاون ميراث فرهنگي س��ازمان ميراث فرهنگي 
برگزاري نمايشگاه هاي مشترك را از ديگر اقدامات در 
حوزه معاونت ميراث فرهنگي دانست و افزود: احتماال 
در خ��رداد ماه مذاكراتي با هدف برگزاري نمايش��گاه 
»راه ابريش��م« در ايران و با حضور كش��ورهاي ديگر 
انجام مي ش��ود. او با اش��اره به لزوم كمك موزه ملي 
ايران به موزه هاي اس��تان هاي ديگر در قالب برگزاري 
نمايش��گاه هاي مختلف بي��ان كرد: برگ��زاري رويداد 
فرهنگي و جريان نمايشگاهي در موزه هاي منطقه يي 
و اس��تاني نيازمند حمايتي از م��وزه مادر ايران يعني 

موزه ملي ايران اس��ت تا در سطح كشور به اين اتفاق 
كمك كند. وي اضاف��ه كرد: با توجه به ضعيف بودن 
اعتب��ارات، وظيفه اصلي مي��راث فرهنگي حفاظت و 
صيان��ت و مرمت آثار تاريخي اس��ت، كه هر چند كم 
نيستند اما بايد از اين افراد حتما حمايت فرهنگي شود 

تا بسياري از مشكالت ما برطرف شود. 
او ب��ا اش��اره به حضور ميراث فرهنگ��ي در زمينه 
ارتباطات منطقه يي نيز بيان كرد: در اين نوع ارتباطات 
ايران ۵۰ درصد قضيه است، بقيه با ديگر كشورهاست 
كه كدام كش��ور زودتر ورود كند اما نمايشگاه قدري 

راحت تر است تا آنها زودتر اعالم كنند. 

 زلزله و خشكسالي خطرات هميشگي
ميراث فرهنگي

طالبيان زلزله  و خشكسالي را از خطرات هميشگي 
ميراث فرهنگي دانست و ادامه داد: اگر در منطقه يي 

درمان خشكس��الي و آب نباشد و مقاوم سازي بناهاي 
تاريخي هم انجام شود اما وقتي جهل و ناداني انساني 
نسبت به تاريخ و ميراث كشورش وجود دارد، نمي توان 

كاري كرد. 
به گفته او؛ به ويژه در ش��هرها كه ارزش زمين باال 
م��ي رود، تا زماني كه ميراث فرهنگي روي آن دس��ت 
گذاشته اس��ت، هر بنا ارزشي ثابتي دارد اما زماني كه 
تخريب مي كنند و خيابان مي كشند، جريان سوداگري 

و تراكم صورت مي گيرد و همه چيز به هم مي ريزد. 
وي موضوعاتي مانند توسعه هاي كشاورزي را يكي 
از موضوعات هميشگي در اين زمينه دانست و ادامه داد: 
در گذشته طرح هاي كشاورزي محوطه هاي تاريخي را 
تخريب مي كردند و هيچ كدام از محوطه هاي تاريخي 
دش��ت قزوين كمتر از چغازنبيل نبودن��د، اما اكنون 
۶۰ درصد از تپه هاي باس��تاني به گفته هاي استادان 

دانشگاه تهران تا سال ۵۰ از بين رفته اند. 

 ميراث فرهنگي در كتب درسي
طالبي��ان همچنين در مورد ل��زوم مذاكره ميراث 
فرهنگي با ش��وراي عالي تدوين كتب درس��ي براي 
اموزش و پرورش در راستاي توجه به ميراث فرهنگي 
اظه��ار كرد: كتاب هاي درس��ي نس��بت به گذش��ته 
تفاوت هاي زي��اد كرده اند، به اندازه ي��ي كه اطالعات 

بيشتر و تصاوير مهمي در آنها گنجانده شده است. 
او تاكيد كرد: در تفاهم نامه يي كه ميراث فرهنگي با 
آموزش و پرورش داشته است، در كميته ها اين موارد 
مطرح شدند اما امسال بايد پررنگ تر در اين زمينه كار 
ش��ود تا انتقال پيام هاي مرتبط با ميراث فرهنگي به 

دانش آموزان انجام شود. 

 ۱0هزار شغل در دو هزار كارگاه مرمت
هادي احمدي، سرپرست دفتر محوطه ها و بناهاي 
تاريخي هم در بخش ديگري از اين نشس��ت خبري 
س��خنراني كرد و گفت: »از هر ظرفيتي در اين زمينه 
استفاده مي كنيم، اما چه خوب است كه رسانه ها نيز 
چنين م��واردي را از دس��تگاه هاي مختلف بخواهند 
چون هر چه كه ميراث فرهنگي از دستگاه هاي ديگر 
مي خواهد، آنها مي گويند ميراث فرهنگي در همه چيز 

دخالت مي كند.«
او افزود: »پيشكس��وتان ما به جايي رس��يده اند و 
حساسيت هايي براي خبرنگاران ايجاد شده است كه 
اگر اين حساسيت ها ادامه دار باشد به جايي مي رسيم 
ك��ه هزينه تخلفات مي��راث فرهنگ��ي آن قدر زياد 

مي شود كه ديگر اين كارها انجام نخواهد شد. 
احم��دي؛ از تهيه طرح ايجاد ۱۰ هزار ش��غل در 
دو ه��زار كارگاه مرمتي بناهاي آثار تاريخي خبر داد 
و بيان كرد: از محل طرح اشتغال و در صورت تامين 
اعتبار، طرح ايجاد ۱۰ هزار ش��غل اجرايي مي شود. 
در س��ال گذش��ته دو هزار پروژه مشاركتي با بخش 
خصوصي و نهادهاي عمومي با اسم و آدرس مشخص 
براي دولت تعريف ش��ده اس��ت كه درصورت تامين 
اعتبار ۱۰ هزار شغل در ۲ هزار كارگاه مرمتي ايجاد 
مي ش��ود. طرح ۱۰ تا ۱۲ هزار شغل در ۲ هزار مكان 
مورد مطالع��ه قرار گرفته و اين ط��رح هم اكنون به 
دولت ارس��ال ش��ده كه به مح��ض تخصيص اعتبار 
تحول اساسي در حوزه مرمت بناهاي تاريخي كشور 

رخ مي دهد. 

رييس كميته امداد امام خميني )ره( از پرداخت ۳۷۰ ميليارد 
تومان زكات در س��ال گذشته در كشور خبر داد. پرويز فتاح بيان 
كرد: »تورم سال گذشته ۸.۹ درصد بوده است و افزايش مستمري 
افراد تحت پوش��ش كميته امداد بيش از ميزان تورم بوده اس��ت. 
در س��ال گذشته ما توانستيم از فقر جلو بيفتيم اما بر اساس تورم 
اعالم ش��ده در فروردين ماه افزايش ۱۰ درصدي بودجه مربوط به 
مس��تمندان نشان مي دهد ما بار ديگر از فقر عقب افتاده ايم و اين 

مساله عواقب غيرقابل پيش بيني خواهد داشت. 
او در نشس��ت هم انديش��ي زكات با بيان اينك��ه ۲۱۷ ميليارد 
تومان از زكات پرداخت شده به شكل كمك هاي نقدي بوده است 
گفت: ۱۵۳ ميلياردتومان از اين ميزان نيز به صورت زكات كااليي 
پرداخت شده اس��ت. همچنين ۶۸ درصد از اين زكات به صورت 

زكات واجب و ۳۲ درصد نيز زكات مستحبي بوده است. 
وي با تاكيد بر اين اينكه ۷۲ درصد از زكات كشور به محرومان 
پرداخت شده است اظهار كرد: بر اساس مصوبه شوراي زكات ۶۰ 
درص��د از زكات به نيازمندان و ۴۰ درص��د از آن بايد به كارهاي 
عمراني اختصاص مي يافت اما عاملين زكات فراتر از اين نياز عمل 

كردند و ۷۲ درصد ميزان زكات را به نيازمندان اختصاص دادند. 
به گفته فتاح، ميزان درآمدهاي مردمي كميته امداد در س��ال 
گذشته ۲۱۰۰ ميليارد تومان بوده كه سهم زكات از اين ميزان ۱۸ 
درصد بوده اس��ت. ۸۲درصد از مابق��ي درآمدهاي كميته امداد از 

محل ساير انفاقات مردم تامين شده است.

با وجود اين ما بايد سهم زكات را براي تامين نيازمندان افزايش 
دهيم. وي با اش��اره به اينكه امسال قراربود تا دولت ۱۰۰ ميليارد 
تومان در بودجه براي زكات كمك كند اظهار كرد: متاسفانه دولت 
به دليل مضيقه يي كه در س��ال گذشته داشت نتوانست اين مبلغ 

را پرداخت كند. 
رييس كميت��ه امداد امام خميني)ره( با بيان اينكه پيش بيني 
شده است كه براي سال جاري ۴۰۰ ميليارد تومان زكات از مردم 
دريافت شود تصريح كرد: اين مبلغ در شوراي زكات تصويب شده 
و از اس��تان ها نيز در اين مورد نظر خواهي ش��ده است. حدود ۱۰ 
درصد به ميزان اين زكات در س��ال ۹۷ نس��بت به سال ۹۶ اضافه 
شده اس��ت. فتاح به بيان اينكه در حوزه فقر با چالش هاي جدي 
روبه رو هس��تيم، افزود: واقعيت اين اس��ت كه وضعيت نيازمندان 
خوب نيست و با تالطم هاي اقتصادي فروردين ماه آنها بامشكالت 
جدي روبرو ش��دند و صداي آنها به جايي نمي رسد تنها راه قرآني 

حل اين مسائل زكات، اطعام و انفاق مردم است. 
فتاح با اشاره به اينكه تورم سال گذشته ۸.۹ درصد بوده است 
و افزايش مستمري افراد تحت پوشش كميته امداد بيش از ميزان 
تورم بوده اس��ت گفت: در س��ال گذش��ته ما توانستيم از فقر جلو 
بيفتيم اما بر اس��اس تورم اعالم شده در فروردين ماه افزايش ۱۰ 
درصدي بودجه مربوط به مستمندان نشان مي دهد ما بار ديگر از 
فقر عقب افتاده ايم و اين مساله عواقب غير قابل پيش بيني خواهد 

داشت. 

 رييس كميته امداد امام خميني )ره(:
باز هم از فقرعقب افتاديم

 تامين اجتماعي معادل نصف درآمد نفتي
مستمري داده است

مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي گفت: در س��ال گذشته 
۵۲هزار ميليارد تومان مستمري پرداخت كرديم كه معادل نصف 

درآمد نفتي كشور است. 
تقي نوربخش در جلسه با روس��اي كانون هاي استاني شوراي 
اس��المي كار كه معاونان بيمه، درمان، امور اس��تان ها و فرهنگي 
و اجتماعي س��ازمان تامين اجتماعي نيز حضور داش��تند، با بيان 
اينكه جلسات با شركاي اجتماعي همواره موجب خير وبركت براي 
اين س��ازمان است، گفت: انتقال خواسته ها و مطالبات آنها به ارائه 

خدمات به شيوه بهينه به ما كمك مي كند. 
وي با بيان اينكه س��ازمان هاي بيمه گر از جمله سازمان تامين 
اجتماعي پوشش ريسك ها در زندگي افراد را برعهده دارند، افزود: 
ريسك هايي مانند پيري و بيماري است كه به خدمات مستمري و 
درمان نياز مي ش��ود. ريسك هايي كه به علت شرايط و بحران هاي 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي افراد پيش مي آيد نيز بر فعاليت 

سازمان هاي بيمه گر تاثيرگذار است. 
نوربخش با بيان اينكه مشكالت اجتماعي و اقتصادي بر منابع 
و مصارف سازمان تامين اجتماعي تاثيرگذار است، گفت: با تضعيف 
كسب و كار، درآمد سازمان هاي بيمه يي كاهش و هزينه هاي آنها 

افزايش مي يابد. 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه در سال گذشته 
۷۴هزار ميليارد تومان كه معادل دوسوم درآمد نفتي كشور است 
بدون اتكا به نفت و ماليات در اين سازمان تجهيز شد، تصريح كرد: 

تامين اين حجم منابع كار بزرگي است و متخصصان كشور به اين 
امر صحه مي گذارند. 

وي افزود: در س��ال گذش��ته ۱۸هزار ميليارد تومان در بخش 
درمان و ۴هزار ميليارد تومان بابت تعهدات كوتاه مدت هزينه شد. 
در اسفند سال گذش��ته بيش از ۱۱هزار ميليارد تومان پرداختي 

داشتيم. 
وي گفت: عمده ترين راه تامين منابع سازمان تامين اجتماعي 
وصول حق بيمه است و اين سازمان متكي بر همدلي و پشتيباني 
شركاي اجتماعي كه كارگران، بازنشستگان و كارفرمايان هستند، 

است. 
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي اظهار كرد: اين س��ازمان 
ماهانه به طور ميانگين ۵۲۰۰ميلي��ارد تومان درآمد حق بيمه در 

سال گذشته داشته است. 
نوربخش به بخش درمان سازمان تامين اجتماعي نيز اشاره كرد 
و گفت: مراكز و خدمات درماني ملكي اين سازمان در كشور در ۵ 
سال گذشته توسعه خوبي داشته اند بطوري كه در برخي استان ها 
معادل تاريخ اين سازمان، مركز درماني در آنها احداث شده است. 
وي، ارتقاء هتلينگ، افتتاح بيمارستان هاي تامين اجتماعي در 
ش��هرهاي آبادان، بيرجند، ايالم و زاب��ل، حذف دفترچه در مراكز 
ملك��ي، تجهيزناوگان آمبوالن��س و دس��تگاه هاي تصويربرداري، 
خدمات الكترونيكي و ورود مفاهيم تامين اجتماعي به كتب درسي 

را از اقدامات سازمان تامين اجتماعي در سال هاي اخير برشمرد. 
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گزارش »تعادل« از تازه ترين رويدادهاي مشترك وزارت راه و شهرسازي و نظام مهندسي 

داشتن پروانه مهندسي به معناي اشتغال نيست
گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 

آغاز اختالفات وزارت راه و شهرس��ازي و سازمان 
 نظام مهندس��ي با ابالغ بخش��نامه عدم دريافت حق

5 درص��دي از مهندس��ان ناظر در 26دي ماه س��ال 
گذش��ته آغاز ش��د و با صدور دومين دستورالعمل در 
5 بهمن ماه همان سال مبني بر اجراي منع پذيرش 
همزمان اموري كه زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول 

منافع متعارض را فراهم مي آورد به اوج رسيد. 
اگرچه عباس آخوندي با ابراز تمايل براي حضور در 
شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي، شرايط را براي 
برگزاري جلس��ه يي درباره اين دستورالعمل ها فراهم 
كرد و س��رانجام طرفين در روزهاي نخس��ت اسفند 
ماه سال گذشته براي انجام مذاكره روبه روي يكديگر 
نشس��تند تا اختالفات ايجاد شده را بر طرف كنند  اما 
اظهارات و موضع گيري هاي آخوندي و فرج اهلل رجبي، 
رييس سازمان نظام مهندسي حكايت از آن داشت كه 

رسيدن به تفاهم كار ساده يي نيست. 
البته تا مدتي پس از برگزاري جلس��ه مش��ترك 
اظهارنظر نااميد كننده يي از س��وي طرفين رسانه يي 
نش��د اما با اضافه ش��دن 3دس��تگاه دولتي ديگر به 
9دس��تگاه قبلي براي اجراي دستورالعمل دوم وزارت 
راه و شهرس��ازي از سوي معاونت مسكن و ساختمان 
وزارت راه، اختالف��ات مي��ان رجب��ي و آخوندي كه 
همچون آتشي زيرخاكستر پنهان شده بود دوباره باال 
گرفت و رجبي به مراكز زيرمجموعه خود در استان ها 
نامه يي نوش��ت و در اين نامه اع��الم كرد كه اعضاي 
هيات مديره نبايد بخش��نامه عدم دريافت 5 درصد را 
اجراي��ي كنند و در صورت اج��را با متخلفان برخورد 
مي ش��ود.  اين نامه آمده اس��ت:»مطابق م��اده)23( 
قانون نظام مهندس��ي و كنترل ساختمان، مسووليت 
اجراي تصميمات ش��وراي مركزي با رييس شوراست 
بنابراي��ن به صراحت اع��الم مي نمايد كه وفق مصوبه 
اين شورا مبني بر عدم ابالغ بخشنامه مذكور، روساي 
س��ازمان ها و اعضاي هيات مديره مج��از به اجراي آن 
نيس��تند و با متخلفان براس��اس ضواب��ط و مقررات 
برخورد خواهد ش��د«.در ش��رايط كنوني و با توجه به 
واكنش شديد رييس سازمان نظام مهندسي به ابالغيه 
اول وزير راه و شهرس��ازي اين س��وال مطرح مي شود 
كه در ص��ورت عدم حل اين اختالف، قانون س��مت 
ك��دام يك از طرفين اختالف مي ايس��تد؟ بنا به ماده 
40 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و 
كنترل ساختمان وزير راه از نظر قانوني اختيار دارد هر 
زمان صالح بداند، مي تواند نس��بت به حذف يا اصالح 
دستورالعمل ها يا شيوه  نامه هاي آيين نامه اجرايي آن 
ماده اقدام كند. اما ب��ا وجود چنين ماده يي در قانون 
س��ازمان نظام مهندس��ي، هيات مديره اين س��ازمان 
مي گويند حتي اگر اين ابالغيه ها قانوني باش��د، ابالغ 
دستورالعمل پيش از گفت وگو و رايزني، استقالل اين 
س��ازمان را زير سوال مي برد و ابالغيه آخوندي درباره 
حذف 5 درصد حق نظارت مهندسان ناظر، بحث هاي 
چالشي و حقوقي بسياري را ايجاد كرده است بنابراين 
نمي توان انتظار داش��ت كه با اين حجم از چالش ها و 
مخالفت ها شاهد اجراي اين دستورالعمل باشيم زيرا 
در شرايط كنوني سازمان هاي نظام مهندسي استان ها 
نمي توانند اين دستورالعمل را اجرايي كنند چون اين 

سازمان ها تعهداتي را در بودجه خود دارند كه بايد آنها 
را عملياتي كنند. البته با وجود اينكه رجبي با اجراي 
دستورالعمل نخس��ت وزارت راه و شهرسازي مخالف 
است به نظر مي رس��د با ابالغيه دوم چندان مشكلي 
ندارد زيرا او اين ابالغيه را)مبني بر عدم تكفل همزمان 
اموري ك��ه زمينه تعارض منافع را فراهم مي كند( در 
بعضي سطوح اجرا كرده و يكي از اين موارد بركناري 
مدير روابط عمومي اين س��ازمان در آخرين روزهاي 
سال گذشته بوده كه همزمان عضو هيات مديره نظام 

مهندسي اصفهان هم هست. 

 ابالغ بخشنامه هاي وزارتخانه الزامي است
حيدر جهانبخش، نايب رييس دوم س��ازمان نظام 
مهندس��ي ساختمان تهران در واكنش به اضافه شدن 
كارمندان 3دس��تگاه دولتي ديگر به 9دس��تگاه قبلي 
ب��راي اجراي بخش��نامه منع فعاليت اي��ن كارمندان 
در ارائه خدمات نظام مهندس��ي ب��ه »تعادل« گفت: 
بخش��نامه هاي ابالغي از سوي وزارت راه و شهرسازي 
درباره فعاليت هاي نظام مهندس��ي و س��اخت و ساز 
ش��هري الزم االجراس��ت. جهانبخ��ش اف��زود: تلقي 
مجموعه قوانين از فعاليت س��ازمان نظام مهندس��ي 

در قالب پروانه اش��تغال به كار اين سازمان به معناي 
شغل نيست و داش��تن پروانه به معناي داشتن شغل 
نيست. ابالغ بخشنامه وزارت راه و شهرسازي اين سوال 
را ايجاد مي كند كه ش��اغل يك دستگاه دولتي با آغاز 
فعاليت كارمندي چرا بايد از انتفاع كاري خارج شود؟ 
او اضافه مي كند: اين موضوع در مورد دوشغله ها درست 
است اما براي افرادي كه با اين پروانه فعاليتي نمي كنند، 
درست نيست زيرا در برخي موارد دغدغه هاي شاغالن 
در دس��تگاه هاي دولتي به حدي اس��ت كه آنها زمان 
الزم براي اس��تفاده از اين پروانه را ندارند. به گفته اين 
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران، پيشنهاد 
مي شود كه خدمات مهندسي در اجرا در قانون تبديل 
به ش��غل شود و به افراد شاغل در دستگاه هاي دولتي 
عنوان دوشغله داده شود سپس اين بخشنامه اجرايي 
ش��ود. جهانبخش درباره عدم دريافت حق 5 درصدي 
مهندس��ان ناظر از س��وي س��ازمان نظام مهندس��ي 
مي گويد: نظام مهندس��ي معتقد اس��ت كه به لحاظ 
قانون��ي رس��ما اين ام��كان تعيين ش��ده درحالي كه 
وزارتخانه معتقد است كه با بخشنامه وزير اين ماده لغو 
ش��ده است. او مي گويد: سازمان نظام مهندسي تهران 
در جلس��ه مش��ترك با وزير راه و شهرسازي پيشنهاد 

ك��رد كه مال��كان پروژه هاي س��اختماني حق الزحمه 
ح��ق نظارت را به حس��اب مش��تركي مي��ان ناظر و 
نظام مهندس��ي واريز كرده و هزينه نظارت به صورت 
مرحله يي به ناظر پرداخت شود و 5 درصد حق نظارت 

از رسوب سود اين حق نظارت به دست  آيد. 

 توليد »كلوني حقير« در نظام مهندسي؟
در ش��رايطي ك��ه دوب��اره اختالفات وزي��ر راه و 
شهرسازي با رييس سازمان نظام مهندسي رسانه يي 
شده است، آخوندي در اظهاراتي به مشكل توزيع كار 
در نظام مهندس��ي و ايجاد يك سري كلوني حقير در 
اثر اين مشكل پرداخت، آخوندي كه به نظر مي رسد 
با اين اظهارات تالش داشت تا نشان دهد كه در برابر 
اظه��ارات رجبي خم به ابرو ني��اورده و قاطعانه براي 
اجراي اين دس��تورالعمل ها اقدام مي كند با اش��اره به 
اينكه وقتي دنبال توزيع كار مي رويد، سيستمي  ايجاد 
مي ش��ود كه در آن آزادي و حق انتخاب اصل نيست، 
گف��ت: در اي��ن صورت مالك هيچ حق��ي در انتخاب 
مهندس��اني كه قاعدتا بايد ب��ه او ارائه خدمات كنند، 
وج��ود ندارد كه در اين صورت نيز رش��د مهندس��ي 

امكان پذير نيست. 

به گزارش تسنيم، آخوندي با تاكيد بر اصل آزادي 
دسترسي به اطالعات در ايجاد رقابت اظهار كرد: تمام 
حرف اين اس��ت كه در ارائه خدمات مهندسي اصل 
آزادي و رقابت اس��ت. پرسشم اين است كه آيا توزيع 
كار توسط يك سازمان متمركز بين مهندس ها رقابت 
ايجاد مي كند؟ معلوم اس��ت كه هي��چ رقابتي ايجاد 

نمي كند و از آن هيچ چيز بيرون نمي آيد. 
وزير راه و شهرس��ازي با طرح اين پرسش كه يك 
س��اختمان 20هزار متري را چند مهندس بايد امضا 
كنند؟ گفت: هم اكنون يك ليس��ت 30، 40 نفره يي 
وج��ود دارد ك��ه 40 ناظر را تعريف كرده اس��ت. آيا 
براي اين س��اختمان بايد 40 نفر به نظارت بروند؟ در 
اين مورد وقتي ما مهندسان مي دانيم چنين موردي 
بيشتر شبيه جوك است، آيا مي توانيم اين جوك را به 
جامعه بفروشيم و از آن انتظار داشته باشيم كه رشد 
پايدار مهندسي ايجاد ش��ود؟آخوندي افزود: درحال 
حاضر پروانه هايي داريم كه درون آن 100 امضا دارد 
و معلوم اس��ت كه اين كار نيست و مشخص است از 
درون اين مس��ائل خروجي مناسبي نخواهيم داشت. 
ب��راي صحبت از اميد ابتدا باي��د توزيع ارائه خدمات 
مهندس��ي را اصالح ك��رد. بنابراي��ن كاري كه انجام 
مي دهي��م، كار عجيب و غريب��ي نبوده و كار و حرف 
ساده يي است كه اجماع جهاني روي آن وجود دارد. او 
اضافه كرد: از اين دستورالعمل و آيين نامه جز نابودي 
و عقبگرد شاهد چيزي ديگر نخواهيم بود. به همين 
خاطر كار آغاز شده و به دنبال اصالح آيين نامه كنترل 
ساختمان هستيم. در اين مسير با مقاومت هاي زيادي 
مواجه شديم كه همچنان ادامه دارد اما خوشبختانه 
در دس��تور كار دولت، آيين نامه كنترل ساختمان به 

تصويب خواهد رسيد و ابالغ خواهد شد. 
آخون��دي با تاكيد بر اينكه روي اجراي اين قانون 
ابالغ ش��ده در حوزه مهندسي نظارت ويژه يي خواهد 
داشت، تصريح كرد: بدون شك گام بعدي كه در اين 
مس��ير پيش خواهيم رفت، بحث نظ��ارت بر اجراي 
عناويني اس��ت كه ابالغ ش��ده اس��ت. در وهله اول 
خواهش من از همه شما مديران كل راه و شهرسازي 
اس��تان ها اين است كه جزو نخستين عمل كنندگان 
ب��ه اين ابالغيه ها باش��يد. او بيان كرد: در مرحله بعد 
بحث اصل��ي نظارت كامل بر اجراي كار اس��ت و در 
اين خصوص براي اجراي دستورالعمل ها ضمانت هاي 
اجراي��ي كامل وجود دارد. ب��ه همين خاطر هر كس 
درخصوص دس��تور وزارتخانه تخلفي داش��ته باشد، 
اق��دام به لغو پروانه خواهيم ك��رد. اين اختيار قانوني 
وزارتخانه اس��ت و ماده 23 آيين نامه نظام  مهندسي 
به آن اش��اره دارد. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در 
اين زمينه هي��چ تعارفي نداريم و قطع��ا ماده 23 را 
عمل كرده و براي م��ا كارمند وزارتخانه يا هر بخش 
ديگري درخصوص تخلف فرقي ندارد. آخوندي افزود: 
مي گويند كه بنده با س��ازمان نظام  مهندسي مخالف 
هس��تم در صورتي  كه اتفاقا طرفدار نظام  مهندس��ي 
هس��تم و اگر به مواد آن در قانون نگاه كنيد در يكي 
از م��واد آن هيچ كدام از اين كارها نيس��ت. قرار نبود 
جايي درست كنيم براي توزيع كار بين افرادي كه در 
واقع قرار اس��ت هيچ ارزش افزوده يي نداشته باشند و 

فقط پول بگيرند. 

8 فروند ATR72 سال 2018 
تحويل هما مي شود

قائ��م مقام س��ابق وزي��ر راه و شهرس��ازي در امور 
بين الملل گفت: در سال 2018 كمپاني ATR 8 فروند 
از هواپيماهاي ATR72 س��ري 600 را تحويل ايران 

اير مي دهد. 
اصغر فخريه كاش��ان در گفت وگو با ايرنا افزود: طبق 
قراردادي كه ايران اير با شركت ايرباس منعقد كرده در 
صورتي كه بتوانيم در س��ال 2018 پيش پرداخت هاي 
خ��ود را به ايرباس پرداخت كني��م 3 فروند هواپيماي 

ايرباس هم در اين سال تحويل ايران اير خواهد شد. 
او با اشاره به قرارداد ايران اير با شركت هواپيما سازي 
بويين��گ گفت: قرارداد با بويينگ تغييري نكرده اما به 
علت تصميمات روزان��ه ترامپ ناچاريم به نحوي عمل 

كنيم كه پرداخت ها بدون ريسك باشد. 
فخريه كاش��ان بيان كرد: طبق ق��راردادي كه بين 
ش��ركت ايران اير و بويينگ منعقد شده در سال 2018 
بايد اين شركت 3 فروند هواپيما به ايران اير تحويل دهد 
به ش��رطي كه بتوانيم وجه خود را به بويينگ پرداخت 

كنيم و اين در تعهدات شركت بويينگ است. 
قائم مقام سابق وزير راه و شهرسازي در امور بين الملل 
يادآور شد: هم اكنون با مقامات شركت بويينگ درحال 
مذاكره هس��تيم تا با انجام برخي تغيي��رات در قرارداد 
اي��ران اي��ر بتواند در س��ال ج��اري مي��الدي 3 فروند 

هواپيماي خود را تحويل بگيرد. 
او با اش��اره به پايبندي جمهوري اس��المي ايران به 
توافق هس��ته يي و برجام تاكيد كرد: اگ��ر دولتمردان 
امريكاي��ي در تحوي��ل هواپيماهاي بويين��گ به ايران 

محدوديتي ايجاد كنند اين برخالف برجام است. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، با اجرايي ش��دن برج��ام و لغو 
تحريم هاي ظالمانه و با امضاي قرارداد خريد 200فروند 
هواپيما توسط ايران اير با شركت هاي ايرباس، بويينگ 
و ATR تاكن��ون 3 فروند هواپيماي ايرباس و 8 فروند 
هواپيماي ATR72 س��ري 600 وارد كش��ور شده و 
هم اكنون شركت ATR آماده تحويل نهمين و دهمين 

هواپيماي ATR72 سري 600 به ايران است.
 

آغاز پرداخت وام بدون 
سپرده به خريداران مسكن

مدير امور ارتباطات و حوزه مديريت بانك مس��كن 
از آغاز پرداخت تس��هيالت خريد مسكن بدون سپرده 
به متقاضيان استفاده از سقف تسهيالت خريد با اوراق 

گواهي حق تقدم از امروز خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ايرنا به نق��ل از رواب��ط عمومي بانك 
مسكن مس��عود ايزدي افزود: در راستاي افزايش توان 
مالي خريداران تا پايان خرداد ماه س��ال جاري اعطاي 
تسهيالت بدون س��پرده به تمام متقاضياني كه تمايل 
به استفاده از »سقف تسهيالت« خريد مسكن صرفا از 
محل اوراق گواهي حق تقدم را دارند، امكان پذير است. 
او بيان كرد: در ش��رايط كنوني س��قف تس��هيالت 
اوراق در حال��ت انف��رادي 60، 50 و 40ميليون تومان 
در تهران، مراكز استان و شهرهاي بزرگ همچنين ساير 
شهرهاس��ت و براي زوجين هم بي��ن 100، 80 و 60 
ميليون تومان با توجه به ش��هر محل قرار گرفتن ملك 

خواهد بود. 
ايزدي اظهار كرد: متقاضيان در صورت اس��تفاده از 
حداكثر تس��هيالت از محل اوراق گواهي حق تقدم در 
حالت انفرادي به مي��زان 10ميليون تومان و در حالت 
زوجين به ميزان 20ميليون تومان به ميزان تسهيالت 
افزوده خواهد شد با اين تفاوت كه اخذ تسهيالت جديد 

نيازي به خريد اوراق ندارد. 
اي��زدي با بي��ان اين موضوع كه اعطاي تس��هيالت 
جعاله نيز مانند روال قبلي ادامه مي يابد، توضيح داد: با 
اين شرايط حداكثر ميزان دريافتي تسهيالت در حالت 
زوجي��ن 140، 120و 100ميليون توم��ان و در حالت 
انفرادي 90، 80 و 70ميليون تومان در 3 گروه شهري 
خواهد بود. به گفته اين مقام مسوول در بانك مسكن، 
سود تسهيالت بدون سپرده بانك مسكن اعم از انفرادي 
و زوجين با نرخ مصوب ش��وراي پ��ول و اعتبار درحال 
حاض��ر 18درصد و با بازپرداخت 5 س��اله به روش هاي 

ساده و پلكاني ارائه شده است. 
مدير امور ارتباطات و حوزه مديريت بانك مس��كن 
همچنين درخصوص زمان اعطاي اين تسهيالت گفت: 
اعطاي تسهيالت بدون سپرده مذكور به متقاضياني كه 
حداكثر تا پايان خرداد ماه 97 نسبت به تشكيل پرونده 
اقدام كنند، امكان پذير اس��ت بنابراين تقاضاي دريافت 
تس��هيالت در صورتي كه تا قبل از پايان خرداد ماه در 
دفتر نامه ها ثبت و كارمزد ارزيابي پرداخت ش��ود، قابل 
بررس��ي بوده و حداكثر تا پايان مرداد ماه س��ال جاري 
قابل صدور پيش نويس، ثبت و افتتاح قطعي خواهد بود 
اما بايد تاكيد كرد كه صدور يا تمديد پيش نويس بعد از 

مرداد ماه سال جاري امكان پذير نيست. 

ايرانشهر

آگهی مناقصه با ارزيابی كيفی
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

موضوع مناقصه

دارابودن حداقل رتبه 5 در رش��ته راه و ترابری )حمل و نقل( و با رعايت 
سقف ارجاع كار از سازمان برنامه و بودجه )معاونت برنامه ريزی سابق(

مهلت و محل دريافت اس��ناد: از تاريخ انتشار روزنامه نوبت دوم به مدت 
7 روز

محل تس��ليم پاسخ پيمانكاران: اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مازندران- دبيرخانه اداره

تاريخ تحويل اس��ناد مناقصه و ارزيابی كيفی ب��ه دبيرخانه اين اداره كل 
حداكثر تا پايان وقت اداری مورخه 97/2/23 می باشد.

تاريخ بازگشايی پاكات: مطابق اسناد مناقصه
آدرس: ساری خيابان انقالب مقابل استانداری – اداره پيمان و رسيدگی  

تلفن: 011-33326002
اين آگهی همزمان در سايت iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

م الف 163555

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مدت 
پيمان

دوره 
تضمين

مبلغ تضمين ارجاع 
كار )به ريال( مبلغ برآورد )به ريال( موضوع رديف

12 ماه 24 ماه 2/108/509/530 42/170/190/608

احداث گالری به منظور 
كاهش خطر ناشی از 
ريزش سنگ در محور 

 كندوان
محدوده كمرزرد

1

نوبت دوم

روز سه ش��نبه مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي در گفت وگوي��ي از اص��الح 
دس��تورالعمل اجرايي وزارت راه و شهرسازي درباره ممنوعيت مداخله كارمندان 
دولتي در ارائه خدمات مهندسي خبر داد و گفت: براساس اصالحات انجام شده، 
تعداد دستگاه هاي شمول اين بخشنامه به 12دستگاه افزايش يافته است. حامد 
مظاهريان اظهار كرد: 5 بهمن س��ال گذش��ته وزارت راه و شهرسازي بخشنامه 
من��ع پذيرش همزمان ام��وري كه زمينه و موجبات نمايندگ��ي يا قبول منافع 
متعارض را فراهم مي آورد، ابالغ كرد كه شامل كارمندان 9دستگاه دولتي مي شد. 
او افزود: سازمان هاي نظام مهندس��ي ساختمان)سازمان نظام كارداني، سازمان 

نظام مهندسي ساختمان اس��تان ها(، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صنايع 
كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 3دستگاه  دولتي هستند كه به 9دستگاه قبلي 

مشمول بخشنامه ممنوعيت مداخله در ارائه خدمات مهندسي افزوده شده اند. 
پيش از اين اعالم شده بود، مهندساني كه در وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، 
كش��ور، نيرو، نفت، بنياد مس��كن انقالب اس��المي، ش��وراهاي ش��هر و روستا، 
ش��هرداري ها، سازمان ثبت اسناد و امالك و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، 
تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي اشتغال دارند، الزم است بين كار دولتي و كار در 

سازمان نظام مهندسي ساختمان يكي را انتخاب كنند. 

جزئيات منع كارمندان 3 دستگاه دولتي

موسسه »نايت فرانك« گزارش كرد

كاهش شتاب رشد قيمت ملك در جهان
در س��ال 2017 اكثر شهرهاي مهم جهان با رشد 
قيمت امالك مسكوني مواجه شده اند و طبق گزارش 
موسس��ه نايت فرانك در اين سال ميانگين رشد بهاي 
امالك در 150شهر جهان حدود 4.5درصد بوده است. 
براس��اس گزارش موسس��ه نايت فران��ك، يكي از 
بزرگ ترين موسس��ات مشاوره امالك در سطح جهان 
مس��تقر در ش��هر لندن، ش��اخص امالك مس��كوني 
شهرهاي جهان كه معرف ميانگين تغيير بهاي امالك 
است در سال 2017 با رشد 4.5درصد همراه بود و در 
مقايسه با رشد 7درصدي آن در سال 2016 از سرعت 

رشد اين شاخص در سال 2017 كاسته شده است. 
براس��اس گزارش معاونت بررس��ي اقتص��اد اتاق 

بازرگاني تهران به نقل از نايت فرانك، كاهش تحريك 
مالي، كنترل س��رمايه در چين و آغاز حركت به سوي 
عادي س��ازي سياس��ت پولي ازجمله داليلي است كه 
براي كند شدن سرعت افزايش بهاي امالك در برخي 
از ش��هرهاي جهان عنوان مي ش��ود. شاخص جهاني 
امالك شهرها براس��اس داده هاي مربوط به 150شهر 
جهان تعيين مي ش��ود. گزارش ناي��ت فرانك حاكي 
است در سال 2017 با وجود كاسته شدن از ميانگين 
نرخ رشد جهاني بهاي امالك، شهر برلين آلمان رشد 
20.5درصد، ش��هر ازمي��ر تركيه رش��د 18.5درصد، 
ريكياويك ايسلند رشد 16.5درصد، ونكوور كانادا رشد 
16درصد و بوداپس��ت مجارستان رشد 15.5درصدي 

را تجربه كردند. ش��هر برلين به عللي مانند رشد قوي 
جمعيت، ثبات اقتصادي، كمترين نرخ بيكاري و جذب 
قوي سرمايه گذاري خارجي توانست باالترين نرخ رشد 
بهاي امالك در س��ال 2017 را كس��ب كند. ميانگين 
رشد بهاي امالك در ش��هرهاي چين در سال 2017 
با رش��د 1.6درصد همراه بود، اين درحالي اس��ت كه 
در س��ال 2016 رشد اين شاخص براي 15شهر چين 
ح��دود 23درصد بود. در امريكا ه��م با وجود افزايش 
نرخ بهره، ميانگين رشد بهاي امالك براي 15شهر اين 
كشور در سال 2017 معادل 6.3 درصد بود. شهرهاي 
سياتل)با نرخ رش��د 12.7درصد( و سانفرانسيسكو با 
نرخ رش��د 9.3درصد از باالترين رش��د قيمت امالك 

برخ��وردار بودند. در گ��زارش موسس��ه نايت فرانك 
29ش��هر از 150شهر مورد بررس��ي در سال 2017 با 
كاهش قيمت امالك روبه رو شدند كه بيشترين كاهش 
قيمت امالك به ترتيب مربوط به ش��هرهاي ابوظبي 

امارات با نرخ رش��د منف��ي 9.1درصد، ليما پرو با نرخ 
رشد منفي 8.4 درصد، تورين ايتاليا با نرخ رشد منفي 
8.3 درصد، دهلي هند با نرخ رش��د منفي 7.2درصد 

و داروين استراليا با نرخ منفي 6.3 درصد بوده است. 

محس��ن پورس��يد آقايي معاون حم��ل و نقل و 
ترافيك ش��هرداري تهران گف��ت: طرح ترافيك 96 

تا نيمه اول ارديبهشت ماه تمديد شد. 
به گزارش ايسنا، پورس��يدآقايي در يك نشست 
خبري كه براي تشريح جزئيات طرح ترافيك جديد 
برگزار ش��د، گفت: هنوز بخش��ي از ثبت نام ها كامل 
نشده بنابراين به دليل همراهي با مردم اجراي طرح 

ترافيك جديد به 15 ارديبهشت موكول شد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه اين زمان تمديد نمي ش��ود، 
تصريح كرد: بايد س��امانه را يكجا روشن كنيم و بنا 
به درخواس��ت س��ازمان و... اين زمان تمديد شد و 

ديگر تمديد نمي شود.
پورس��يدآقايي درباره ورود ديوان عدالت اداري 
به موضوع طرح ترافيك گفت: روزانه صدها شكايت 
به ديوان عدالت اداري وصول مي ش��ود و فردي هم 
درمورد گران شدن طرح ترافيك شكايتي را مطرح 
كرد كه اين مساله به معناي لغو نيست. وي با بيان 
اينكه به من هم اطالع داده ش��د كه چنين شكايتي 
رس��يده اس��ت، تصريح كرد: حق هر شهروند است 
كه اگ��ر ايرادي در مورد مس��ائل مي بيند به ديوان 
عدالت اداري ش��كايت كند و چون حدس مي زديم 
كه اين اتفاق مي افتد از قبل اطالعات و مس��تندات 
را دراختيار ديوان عدالت اداري گذاش��ته بوديم، اما 
مجددا خواهان توضيحات بيشتر بودند كه براي آنها 

ارسال شد. 
مع��اون ش��هردار تهران ب��ا بيان اينك��ه به نظر 
مي رس��د اين مساله بزرگنمايي ش��ده است، گفت: 

مثل اين است كه يك نفر را در دادستاني بازداشت 
كنند اما تيترهاي مختلفي زده شود. 

وي ب��ا بيان اينكه اگر ش��كايتي ص��ورت نگيرد 
دي��وان عدال��ت اداري قانونا وارد نمي ش��ود، گفت: 
البته اين ش��كايت از مصوبات ش��وراي ش��هر است 
كه رس��يدگي به آن پيچيده و مشكل است و حتي 
كميت��ه تخصصي متش��كل از قضات و... تش��كيل 
مي ش��ود. ولي به نظر مي رسد جوسازي شده است 
و حتي شايد بخشي از ثبت نام ديرهنگام نيز به اين 

دليل بود كه صبر كنيم ببينيم چه مي شود. 
در همين حال، محمدحس��ين مقيمي استاندار 
تهران با اش��اره به نظارت استانداري بر روند اجراي 
مراحل طرح ترافيك جديد ش��هرداري تهران تاكيد 
ك��رد: درصورت بروز مش��كل براي ش��هروندان در 
جريان اجراي طرح ترافيك جديد اس��تانداري ورود 

خواهد كرد.
به گزارش ايس��نا، مقيمي در جم��ع خبرنگاران 
گفت: ط��رح ترافي��ك جديد ش��هرداري تهران در 
ش��وراي ترافيك تهران و ش��وراي ش��هر تهران به 
تصويب رس��يده اس��ت و فرمانداري تهران نيز اين 
ط��رح را تاييد كرده اس��ت، از اي��ن رو، كليات آن 
پذيرفته شده اس��ت. بي ترديد استانداري تهران در 
جري��ان اجراي مراحل اين طرح ق��رار دارد و بر آن 
نظارت دارد. وي تاكيد كرد: در صورتي كه اين طرح 
براي ش��هروندان در اجرا مش��كالتي را فراهم كند، 
قطعا استانداري ورود پيدا مي كند و تصميمات الزم 

را اتخاذ خواهد كرد. 

تمديد مجوز هاي ترافيكي ۹۶ تا ۱۵ ارديبهشت 

مت��رو  بهره ب��رداري  ش��ركت  مديرعام��ل 
تهران از اعمال نرخ ه��اي جديد بليت مترو از 

شنبه)اول ارديبهشت( خبر داد. 
به گزارش مه��ر، فرنوش نوبخت با اش��اره 
به اعمال نرخ هاي جدي��د بليت مدت دار مترو 
اظهار كرد: بليت هاي مدت دار 3ماهه، 6 ماهه 
و يك س��اله مترو ب��ه ترتيب ب��ا مبالغ 150، 
250و 450ه��زار تومان و تخفيف 25درصدي 

به فروش خواهد رسيد. 
ب�ه�ره ب��رداري  ش��رك�ت  م�دي�رع�ام��ل 
 مت��رو  ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه اينكه س��امانه

eticket.tehran.ir از ش��نبه به روزرساني 
مي شود، افزود: متقاضيان مي توانند با مراجعه 
به اين س��ايت و انتخاب بليت ه��اي مدت دار 
م��ورد نياز خود بلي��ت خريداري ش��ده را از 

ايستگاه هاي منتخب دريافت كنند. 
وي با اش��اره به اينكه ن��رخ بليت هاي تك 
س��فره درون شهري و حومه از 800 تومان به 
1000تومان افزايش يافته اس��ت، خاطرنشان 
كرد: ن��رخ بليت ه��اي اعتباري نيز براس��اس 
جدول تخفيف در 12 ناحيه به تناسب مسافت 
طي ش��ده، متغي��ر خواهد بود كه بيش��ترين 
تخفيف براي مس��افت 3كيلومتري 66 درصد 
و در مس��افت ب��االي 40كيلومت��ر همان نرخ 

1000توماني اعمال مي شود. 

نرخ هاي جديد بليت مترو 
از شنبه اعمال مي شود

قيمت بليت اعتباري مترو مبلغ دار- داخل شهري در سال 1397
قيمت يك جابجايي شرح ناحيهرديف

در سال 1397 
)ريال(

3.365تا 3 كيلومترناحيه يك1
34.455 تا 6 كيلومترناحيه دو2
65.355 تا 9 كيلومترناحيه سه3
96.255 تا 13 كيلومترناحيه چهار4
136.955 تا 16 كيلومترناحيه پنج5
167.535 تا 20 كيلومترناحيه شش6
207.945 تا 24 كيلومترناحيه هفت7
248.235 تا 28 كيلومترناحيه هشت8
288.645 تا 32 كيلومترناحيه نه9
329.125 تا 36 كيلومترناحيه ده10
369.435 تا 40 كيلومترناحيه يازده11
409.915 كيلومتر به باالناحيه دوازده12

قيمت بليت هاي تك سفره مترو در سال 1397
قيمت )ريال(نوع بليترديف

10.000تك سفره داخل شهري1
10.000تك سفره حومه2
75.000تك سفره فرودگاه امام خميني)ره(3
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بازوي پژوهشي مجلس شواهدي از نحوه حمايت اياالت متحده از توليد داخلي را به تصوير كشيده است

نسخه امريكايي حمايت گرايي از توليد
تعادل|

بررس��ي تاريخ��ي رويك��رد »حمايت گرايي« به 
معني حماي��ت از توليدات بومي در مقابل توليدات 
خارجي گوياي آن است كه دولت امريكا يد طواليي 
در اي��ن زمينه دارد. به طوري ك��ه داده هاي بازوي 
پژوهشي مجلس شوراي اسالمي به تصوير مي كشد 
ك��ه چگونه غول بزرگ اقتص��ادي دنيا يعني امريكا 
صنايع داخلي خ��ود را در بازه هاي زماني گوناگون 
مورد حمايت قرار داده اس��ت. اما اين تحليل بيانگر 
آن اس��ت كه اين نوع حمايت ه��اي هدفمند دولت 
از ش��ركت هاي بالقوه يا بالفعل به��ره ور در واقع به 
معناي تجوي��ز دولتي بودن هميش��گي توليدات و 
شركت ها نيست، اما افس��انه نقش انحصاري دست 
نامرئ��ي بازار را ني��ز نبايد بديهي قلم��داد كرد. بر 
اساس تحليل صورت گرفته از سال 1812 تا اوايل 
دهه 1940 اياالت متحده امريكا با وضع تعرفه هاي 
س��نگين براي حمايت از صنايع ن��وزاد خود، يكي 
از حمايت گرا تري��ن كش��ورها در ط��ول تاريخ بود 
و س��پس با ب��ه بلوغ رس��يدن صنايع و گس��ترش 
مقياس توليدات آنها به گسترش آزادسازي تجاري 
و اعمال فش��ار بر ديگر كش��ورها براي تجارت آزاد 
روي آورد. از اي��ن رو حمايت هاي دول��ت امريكا از 
توليدات داخلي اين كش��ور را عمدتا مي توان حول 
9 محور مهم برش��مرد كه م��واردي چون »اعمال 
سياس��ت هاي تجاري«، »اعطاي يارانه به صنايع«، 
»سياس��ت هاي ماليات��ي«، »نج��ات ش��ركت هاي 
ب��زرگ از ورشكس��تگي«، »هدايت پ��ول )اعتبار( 
به كس��ب وكارها و طرح هاي ب��زرگ«، »خريدهاي 
دولتي«،  »حمايت هاي صادراتي«، »نوس��ازي بافت 
ش��هري امري��كا« و در نهايت »حمايت از كس��ب 

وكارهاي كوچك« را در بر مي گيرد. 
  

 حمايت از »صنايع نوزاد«
بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي 
در حال توس��عه به دنبال تقليد از موفقيت اقتصاد 
امريكا هس��تند. آنها در انجام اين كار به جاي آنچه 
به نظر س��ازوكارهاي س��نتي ي��ا دولت محور جلوه 
مي كنند، بر سازوكارهاي بازارمحور تكيه مي كنند. 
ه��دف اين گزارش نقض يا كاهش جايگاه و اهميت 
سازوكارهاي بازاري در پيش��رفت اقتصادي اياالت 
متحده امريكا نيس��ت، بلكه مقص��ود از اين تحليل 
ارائ��ه نمونه هاي��ي از نحوه حمايت ه��اي هدفمند و 
مشروط دولت اياالت متحده از بخش هاي مزيت دار 
توليدات داخلي آن كشور مبتني بر شواهد تاريخي 

و نظريه دولت كارآفرين است. 
س��ابقه حماي��ت دولت امري��كا از توليدات خود 
به 227 س��ال پيش بازمي گردد، يعني هنگامي كه 
»الكس��اندر هميلتون« نخس��تين وزير خزانه داري 
امريكا س��ند مهم��ي با عن��وان »گزارش��ي درباره 
توليدات صنعتي« به كنگ��ره ارائه داد. اين گزارش 
محدوديت ه��اي  حمايت��ي،  »تعرفه ه��اي  ش��امل 
صادراتي، يارانه هاي مستقيم دولت به صنايع مورد 
هدف، معافيت هاي مالياتي براي نهاده هاي توليدي 
و حمايت براي بهبود زيرساخت ها« مي شد. در واقع 
»هميلت��ون« معتقد بود كه كش��ور عقب افتاده يي 
چون اياالت متحده امريكا بايد »صنايع نوزاد« را از 
رقاب��ت خارجي در امان نگه دارد و تا زماني كه اين 
صنايع نوزاد بتوانند روي پاي خودشان بايستند، به 

حمايت از آنها همت گمارد. 

 اپيزود »حمايت گرايي«
ش��روع جنگ امريكا با بريتانيا در س��ال 1812 
باعث ش��د تا سياس��ت هاي حمايت گرانه هميلتون 
عملياتي و سياس��ت هاي صنعت��ي جامع تري براي 
توسعه و حفاظت صنعت امريكا ايجاد شود. از سال 
1812 ت��ا اوايل دهه 1940 اياالت متحده امريكا با 

وضع تعرفه هاي سنگين براي حمايت از صنايع نوزاد 
خود يكي از حمايت گرا ترين كشورها در طول تاريخ 
بود و س��پس با به بلوغ رس��يدن صنايع و گسترش 
مقياس توليدات آنها به گسترش آزادسازي تجاري 
و اعمال فش��ار بر ديگر كش��ورها براي تجارت آزاد 
روي آورد. اگرچ��ه امروزه نق��ش حمايتي تعرفه ها 
ب��ه دليل تج��ارت بين الملل در چارچوب س��ازمان 
تجارت جهاني بس��يار كمرنگ ش��ده است، اما در 
عوض اياالت متحده به طور فزاينده يي سازوكارهاي 
ديگ��ري از جمل��ه ايج��اد نماين��دگان مخصوص 
مذاكرات تجاري را ب��راي حمايت از صنايع داخلي 
كه توس��ط تجارت آزاد مورد صدمه واقع مي شوند، 

به كار برده است. 
طي قرن بيس��تم اياالت متح��ده امريكا بخش 
بزرگي از توليد ناخالص داخلي خود را براي امكانات 
و توانايي ه��اي نظامي هزينه كرد. اين امر به ميزان 
زيادي از قراردادهاي خريد عمومي مرتبط با بخش 
نظامي منجر ش��د. بس��ياري از قهرمانان ملي امروز 
امريكا مانند ش��ركت هاي IBM، بويينگ، الكهيد 
مارتين، كاترپيالر و موتوروال ريش��ه هاي خود را در 
قراردادهاي س��نگين دولتي دارند و بسياري هنوز 
هم تا ح��د زيادي به اين قراردادها وابس��ته اند. در 
واقع اي��ن قرارداده��اي پيمانكاري، ب��ازار تضمين 
ش��ده يي را براي س��اخت محصوالت ش��ركت هاي 
پيمانكاري ايجاد كرد و براي ترويج كمك به صنايع 
داخل��ي، قانونگ��ذاران اي��االت متح��ده، بنگاه هاي 
خارج��ي را از برن��ده ش��دن در اكث��ر قراردادهاي 
خريد عمومي اياالت متحده منع يا قوانين بس��يار 
س��ختگيرانه يي بر آن وضع مي كنن��د. همچنين از 
زمان قانون »كاالي امريكايي بخر« در سال 1933، 
دولت ه��اي اياالت متحده امريكا ب��ه صورت پياپي 
فرمان به اجراي برنامه ه��اي »خريد ملي« داده اند. 
در واق��ع دولت اي��االت متحده امري��كا بزرگ ترين 
مش��تري دنياست كه س��االنه حدود 500 ميليارد 
دالر براي خريد كاالها و خدمات از بخش خصوصي 
هزينه مي كند. طي 10س��ال گذشته دولت فدرال 
امريكا به طور ميانگين س��االنه حدود يك تريليون 
دالر به كسب وكارها پرداخت كرده كه قراردادهاي 
پيمانكاري 46.32درصد، كمك هاي نقدي 53.46 
درص��د و وام ه��ا 0.21درصد از كل مخ��ارج مالي 

مذكور را شامل مي شده است. 
سيس��تم بانك هاي روس��تايي فدرال، ش��ركت 

تامين مالي جنگ و ش��ركت تامين مالي بازس��ازي 
و برنام��ه نيوديل )New Deal( همگي نمونه هاي 
ب��ارزي از هدايت پول )اعتبار( به كس��ب وكارها و 
طرح ه��اي ب��زرگ ايجاد اش��تغال در قرن بيس��تم 
هس��تند. به طور نمونه برنامه ايجاد شغل »نيوديل« 
ح��دود 13ميليون نفر را مش��غول ب��ه كار كرد كه 
بزرگ تري��ن و جاه طلبانه تري��ن برنامه ايجاد ش��غل 
آن با به كارگيري 8.5ميليون نفر طي 8 س��ال و با 
مخارج حدود 10.5ميليارد دالر با ساخت 650هزار 
مايل از جاده ها، 78هزار پل، 125هزار س��اختمان 
نظام��ي و غيرنظامي، 700 مايل بان��د فرودگاه و... 

امريكا را متحول و مدرن كرد. 
دول��ت اي��االت متحده ب��ه عنوان ي��ك دولت 
كارآفري��ن ب��ا س��رمايه گذاري در نامطمئن تري��ن 
مرحل��ه از چرخه نوآوري و با دادن س��واري مجاني 
به كس��ب وكارها براي تس��هيل ادامه مسيرشان از 
بخش خصوصي ريس��ك زدايي مي كند و پيش��ران 
اصلي رش��د نوآوري محور اس��ت. به عبارتي ديگر 
دول��ت امري��كا در خلق و ش��كل دهي بازارها نقش 
كليدي داش��ته و فقط »اصالح كننده« آن نيس��ت. 
به عنوان مثال ويژگي هاي كليدي تلفن هوش��مند 
آيفون كه مثال بارزي از ش��كوفا شدن كارآفرينان 
نخبه در زمان برچيدن دس��ت دولت است، توسط 
دولت يا منابع مالي آن صورت گرفته است. در واقع 
در صورت عدم سرمايه گذاري هاي اجتماعي وسيع 
دولت اياالت متح��ده از قبيل اينترنت، جي پي اس، 
صفحات لمس��ي و تكنولوژي ه��اي ديگر، خبري از 
محصوالت مبتكرانه يي مانند آيفون نبود. دولت هاي 
اياالت متحده از طرق ديگ��ر از جمله حمايت هاي 
صادراتي، مالياتي، نجات بنگاه هاي بزرگ در هنگام 
ورشكس��تگي، نوسازي بافت ش��هري، ارائه خدمات 
مختلف به كس��ب وكارهاي كوچك و انواع مختلف 
س��رمايه گذاري هاي اجتماعي از حوزه هاي منتخب 
تولي��دات و بنگاه ه��اي داخلي خ��ود حمايت هاي 

هدفمندي انجام داده است. 

 امريكايي ها چه كردند؟
حال براس��اس اين تحلي��ل، حمايت هاي دولت 
امري��كا از توليدات داخلي در اين كش��ور را عمدتا 
مي توان ح��ول 9 محور مهم ش��امل مواردي چون 
»سياس��ت هاي تج��اري، اعطاي يارانه ب��ه صنايع، 
سياست هاي مالياتي، نجات ش��ركت هاي بزرگ از 

ورشكس��تگي، هدايت پول )اعتبار( به كسب وكارها 
و طرح هاي ب��زرگ، خريدهاي دولتي، حمايت هاي 
صادراتي، نوس��ازي بافت شهري امريكا و حمايت از 
كس��ب وكارهاي كوچك« عنوان كرد. آن دس��ته از 
حمايت ه��اي دولت امريكا از كااله��اي توليدي در 
اين كشور كه ناظر به سياست هاي تجاري هستند، 
عمدتا با وضع تعرفه ه��اي وارداتي به گونه يي پيش 
مي روند كه واردات كاالهاي خارجي به اين كشور را 
محدود مي سازند. به عنوان نمونه، يك مثال سنتي 
حماي��ت دول��ت امري��كا از توليدات خ��ود در برابر 
 س��اير رقباي خارجي از طريق وضع تعرفه هاي باال 
ب��ر توليد ف��والد ريلي )به عنوان يك��ي از مهم ترين 
صنايع در ش��كل گيري حمل و نقل ريلي( است. در 
س��ال 1871، توليد ناخالص ف��والد ريلي در امريكا 
تنها 34ه��زار تن بود درحالي كه ح��دود 15 برابر 
آن، يعني 505هزار تن ف��والد ريلي به امريكا وارد 
مي ش��د. با اعمال عوارض واردات��ي، ميزان واردات 
ف��والد ريل��ي به ط��ور چش��مگيري كاه��ش يافت 
به ط��وري ك��ه مي��زان واردات آن از 505 هزار تن 
در س��ال 1871 ب��ه 63هزار تن در س��ال 1871 و 
بعدها به 1.7هزار تن در س��ال 1908 كاهش يافت 
و در ع��وض توليد فوالد ريلي امريكا از 34 هزار تن 
در س��ال 1871 به 3.6ميليون تن در سال 1907 

افزايش پيدا كرد. 
در مورد اعطاي ياران��ه به صنايع نيز، يك مثال 
ش��ناخته ش��ده از يارانه هاي دولتي امريكا در قرن 
بيس��تم مربوط به اعط��اي زمين ه��اي عمومي به 
بيش��تر از 127 ميليون جريب براي ساخت راه آهن 
ب��ود كه ارزش خال��ص اين يارانه ه��ا بيش از 516 
ميليون دالر تخمين زده مي ش��ود. طي س��ال هاي 
نزديك تر، دولت امريكا مبالغ هنگفتي از كمك هاي 
مالي در اشكال مختلفي به كسب وكارها، مخصوصا 
شركت هاي بزرگ اعطا كرده است. به طوري كه بين 
س��ال هاي 2000 تا 2015، دولت فدرال امريكا 68 
ميلي��ارد دالر در قالب كمك ه��اي مالي و اعتبارات 
مالياتي به كس��ب وكارها اعطا كرد كه دوس��وم اين 

مبلغ به 582 شركت بزرگ اختصاص يافت. 
برنامه ه��اي ماليات��ي امريكا )به طور ناخواس��ته 
ي��ا به ص��ورت اس��تراتژيك(، صناي��ع، فعاليت ها و 
كس��ب وكارهاي خاصي را مش��مول امتيازات قرار 
مي دهن��د. چندين ايال��ت در امري��كا ماليات هاي 
عموم��ي ندارن��د. ب��راي مث��ال ايالت هاي��ي چون 

»تگ��زاس، ن��وادا، داكوت��اي جنوب��ي و وايمينگ« 
مالي��ات درآمدي فردي و ش��ركتي ندارند و اياالت 
»نيوهمپشاير و مونتانا« ماليات فروش ندارند. فراتر 
از اين معافيت هاي ماليات��ي عمومي، ايالت ها براي 
اهداف اقتصادي خود مانند ايجاد ش��غل با افزايش 
س��رمايه گذاري در كسب وكارها مشوق هاي مالياتي 

هدف دار ارائه مي كنند. 
اياالت متح��ده امريكا س��ابقه كمك ب��ه صنايع 
داخلي ورشكس��ته خود به دليل اهميت استراتژيك 
آنها را نيز دارد. بعد از بحران مالي، هر دو دولت بوش 
و اوباما در صنعت خدمات مالي مداخله كردند. آنها 
معتقد بودند كه اص��الح و احياي بخش مالي براي 
ثبات كوتاه مدت و رش��د بلندم��دت اقتصاد حياتي 
است. افزون بر اين، يكي ديگر از حمايت هاي امريكا 
از كس��ب وكارهاي خود، اعطاي وام هاي مستقيم به 
بنگاه هاي خصوصي اس��ت. يك مث��ال آن در قرن 
بيس��تم، سيس��تم بانك هاي روس��تايي فدرال بود 
كه در س��ال 1916 براي اعطاي وام هاي مس��تقيم 
به كش��اورزان تاسيس ش��دند. درحالي كه وام هاي 
مستقيم به بخش كش��اورزي متداول ترين شيوه از 
وام هاي مس��تقيم بودند، اما تنها منحصر به بخش 
كشاورزي نبودند. گاهي اوقات دولت فدرال وام ها را 
در بسياري از صنايع ديگر نيز اختصاص داده است. 
در زمين��ه اختص��اص بودجه ب��راي خريدهاي 
دولت��ي نيز مي توان به نمونه هاي متعددي اش��اره 
 IBM كرد. بيش از 50درصد از درآمدهاي شركت
در ده��ه 1950 از قراردادهاي دولتي منتج ش��د. 
اين قراردادها بازار تضمين ش��ده يي ايجاد مي كرد 
كه به شركت IBM كمك كرد تا در صدر صنعت 
كامپيوتر قرار گي��رد. حمايت از صادرات نيز نقش 
مهم��ي در حماي��ت از توليدات امريكايي داش��ته 
اس��ت. راه اندازي »برنامه صادرات ملي« در س��ال 
2010 يك��ي از مولفه ه��اي اصلي اين اس��تراتژي 
ب��ود. برنامه صادرات ملي به دنب��ال دو برابر كردن 
صادرات امريكا تا سال 2014 بود و البته درنهايت 
توانس��ت صادرات اين كشور را به ميزان 28درصد 

افزايش دهد. 
نوسازي بافت شهري امريكا نيز مشمول دريافت 
كمك ه��اي مال��ي دولت��ي مي ش��د. ه��دف از اين 
كمك هاي مالي مبتني بر صالحديد و تشخيص، با 
استفاده راهبردي از يارانه هاي سرمايه يي مستقيم، 
كاستن از شدت تخريب تدريجي شهرهاي مركزي 
در مناطق��ي از اياالت متح��ده ب��ود كه ب��ه لحاظ 
اقتصادي دچار بيش��ترين ازكارافتادگي شده بودند. 
در زمينه حمايت از كس��ب وكارهاي كوچك، دولت 
ف��درال امريكا در س��ال 1953 ب��راي ترويج منافع 
كسب وكارهاي كوچك براي افزايش رقابت در بازار، 
اداره كس��ب وكارهاي كوچك )SBA( را تاس��يس 
كرد. در واقع اداره كسب وكارهاي كوچك به نحوي 
جايگزيني براي بنگاه هاي بزرگ و كوچك آس��يب 
دي��ده از زم��ان ركود بزرگ ده��ه 1930 بود كه تا 

سال 1954 نيز ادامه يافت. 
تاري��خ اقتص��ادي اياالت متح��ده ب��ا جنگ ها و 
بحران ه��اي مالي گره خ��ورده اس��ت به طوري كه 
ه��ر ي��ك از اين تح��والت بر نح��وه حمايت دولت 
اياالت متحده امري��كا از توليدات داخلي اش اثرگذار 
ب��وده اس��ت. اي��ن آث��ار را مي ت��وان در حمايت از 
صنايع نوزاد و گس��ترش مقي��اس توليدات صنايع، 
هداي��ت پ��ول )اعتب��ار( ب��ه كس��ب وكارها و خلق 
بازار ب��راي بنگاه ها از طري��ق قراردادهاي دولتي و 
س��رمايه گذاري هاي اجتماع��ي دول��ت در اقتصاد 
دانس��ت. البت��ه اي��ن حمايت ه��اي هدفمند دولت 
از ش��ركت هاي بالقوه يا بالفعل به��ره ور را نبايد به 
معناي دولتي بودن هميشگي توليدات و شركت ها 
قلمداد كرد، اما افسانه نقش انحصاري دست نامرئي 

بازار را نيز نبايد باور كرد. 

كارنامه سال ۹۶ خودروسازان 
منتشر شد

ايسنا| گزارش وضعيت توليد خودرو در 12ماهه سال 
1396 منتش��ر شد. دوره 12ماهه سال گذشته توليد انواع 
خودرو با رشد 13.7درصدي همراه بوده و از يك ميليون و 
350هزار و 377دستگاه در 12ماهه 1395 به يك ميليون 
و 534 هزار و 799دستگاه افزايش يافت. سال گذشته توليد 
انواع سواري نيز 14.8درصد افزايش يافته و از يك ميليون و 
255هزار و 211دستگاه در 12ماهه 1395 به يك ميليون 
و 441هزار و 577 دستگاه رسيد. در 12ماهه 1396 توليد 
انواع ون نيز 444.6درصد رشد داشته و از 177دستگاه در 
12ماهه 1395 به 964دستگاه افزايش يافت. سال گذشته 
تولي��د انواع وانت اما كاهش يافته و با افت 6.7 درصدي از 
77ه��زار و 680 دس��تگاه در 12 ماهه 1395 به 72هزار و 

502 دستگاه كاهش يافت. 
در اين مدت توليد انواع ميني بوس و ميدل باس با رشد 
52.6 درص��دي همراه بوده و از 905دس��تگاه در 12ماهه 
1395 ب��ه 1381دس��تگاه افزايش ياف��ت. دوره 12ماهه 
1396 توليد انواع اتوبوس نيز 53.9 درصد رش��د داشته و 
از 1158دستگاه در 12ماهه 1395 به 1782دستگاه رسيد. 
سال گذش��ته توليد انواع كاميونت، كاميون و كشنده 
ني��ز صعودي ب��وده و با رش��د 8.8 درص��دي از 15هزار و 
246دستگاه در 12ماهه 1395 به 16هزار و 593 دستگاه 
افزايش يافت. در اس��فند ماه 1396 نيز توليد انواع خودرو 
مع��ادل 4.9درص��د افزايش يافت��ه و از 124ه��زار و 698 
دستگاه در اسفند 1395 به 130هزار و 747دستگاه رسيد. 

بازار سيگار در سالي كه گذشت
ايس�نا| رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات 
آمار 12ماهه ميزان توليد، واردات، صادرات و برآورد قاچاق 

سيگار را تشريح كرد. 
علي اصغر رمزي با اشاره به آمار توليد، صادرات و واردات 
و قاچاق س��يگار در س��ال 1396 اظهار كرد: ميزان توليد 
سيگار از 45ميليارد نخ در سال 1395 به 49.3ميليارد نخ 
در س��ال 1396 رس��يده كه حاكي از افزايش 10درصدي 
ميزان توليد است. او ادامه داد: ميزان واردات سيگار در سال 
گذش��ته معادل 3.2ميليارد نخ بوده كه نس��بت به واردات 
3.9ميلي��ارد نخي در س��ال 1395 نش��ان دهنده كاهش 
18درصدي ميزان واردات س��يگار در سال گذشته نسبت 

به سال قبل از آن است. 
رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات در مورد 
آم��ار صادرات س��يگار در س��ال 1396 بيان ك��رد: ميزان 
صادرات سيگار در 12ماهه سال گذشته معادل 360ميليون 
نخ بوده كه نس��بت به صادرات 170ميليون نخ سيگار در 
سال 1395 حكايت از افزايش 112درصدي ميزان صادرات 
دارد. رمزي در مورد برآورد ميزان قاچاق س��يگار در س��ال 
گذشته خاطرنش��ان كرد: در سال گذش��ته برآورد ميزان 
قاچاق معادل 2.7ميليارد نخ بود درحالي كه برآورد قاچاق 
سيگار در سال 1395 رقمي حدود 6.2 ميليارد نخ بود كه 
نشان دهنده كاهش 55 درصدي برآورد ميزان قاچاق سيگار 
در سال گذشته است. او در ادامه با بيان اينكه طبق تبصره 
3 ماده 102قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف بوده تا 
واردات س��يگار را به توليد داخل تبديل كند و ميزان آن را 
به عدد صفر در سال 1395 برساند، تصريح كرد: متاسفانه 
در زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه اين تكليف قانوني 
به خوبي اجرا نش��د اما از س��ال 1393 ب��ا تالش و همت 
بسيار ش��اهد تحول در صنعت محصوالت دخاني تاكنون 
هستيم تا جايي كه در 4ساله گذشته ميزان توليد سيگار 
69 درصد افزايش يافته است. واردات سيگار در سال 1395 
به ميزان 4ميليارد نخ بود كه نسبت به سال 1394 كاهش 
76درصدي داشت. همچنين توليد سيگار در سال 1394 
ب��ه ميزان 30ميليارد نخ بود كه در س��ال 1395 به ميزان 
45ميليارد نخ افزايش يافت. درخصوص برآورد قاچاق نيز 
بايد خاطرنشان كرد كه در سال 1393 برآورد قاچاق معادل 
12ميليارد نخ بود كه در سال 1394 به ميزان 8.6 ميليارد 
نخ كاهش يافت و در س��ال 1395 نيز مجددا با كاهش 6 

ميليارد نخ ديگر مواجه شد. 

 ديدار رييس اتاق تهران
با سفير سوئد

پايگاه خب�ري اتاق تهران| در حالي كه اعضاي يك 
هيات تجاري س��وئدي در اتاق بازرگاني تهران پش��ت ميز 
مذاكره و گفت وگو با فعاالن اقتصادي ايراني نشسته بودند، 
سفير اين كش��ور در ايران نيز با رييس اتاق تهران ديدار و 
گفت وگو كرد. در ديدار رييس اتاق تهران و سفير سوئد به 
مس��ائل مختلف مراودات تجاري دو كش��ور اشاره شد و با 
بيان اينكه شاه بيت توسعه روابط، گشايش كانال هاي بانكي 
براي مراودات پولي اس��ت، دو طرف بر لزوم تالش بيش��تر 
بخش خصوصي و فشار به دولت ها براي آغاز اين مراودات 

تاكيد كردند. 
هلنا سانگلند سفير سوئد در ايران با اشاره به اينكه هيات 
همراه او ب��راي حضور در ايران و آش��نايي با ظرفيت هاي 
اقتصادي و توان بنگاه هاي ايراني بسيار عالقه مند هستند، 
گفت: تعامل تجاري ايران و سوئد به سال ها قبل باز مي گردد 
و در اين سال ها ده ها برند سوئدي از جمله اريكسون، ولوو، 
تتراپك و... در ايران فعاليت داش��ته اند. اگرچه در دوره يي 
اين فعاليت ها كاهش يافت اما پس از ش��كل گيري برجام، 
شركت هاي سوئدي بيشتري به ايران روي آوردند. چنانكه 
در بخش هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، محيط زيست، 
ماش��ين آالت و صنايع مادر، سوئدي ها با بنگاه هاي ايراني 
همكاري هاي زيادي دارند. او سپس به موانع تجاري ايران 
و س��وئد پرداخت و گفت: موانع متعددي بر سر راه تجارت 
ايران و سوئد قرار دارد؛ از جمله مسائل بانكي و برخي موانع 
غيراقتصادي. با وجود اين، حدود دو هفته پيش رييس  كل 
بانك مركزي سوئد به ايران آمد و با مقامات بانك مركزي 
ايران ديدار و گفت وگو كرد. رييس بانك مركزي س��وئد در 
اين ديدار ضمن تشريح سياست هاي اين بانك، بيشتر روي 
مسائلي مانند تربيت كارشناسان بانكي مباحثي را مطرح 
كرد. مسعود خوانس��اري رييس اتاق تهران نيز با اشاره به 
روابط ديرينه ايران و سوئد گفت: اگرچه مراودات دو كشور 
در س��طح بااليي نبوده اما اين روابط هرگز قطع نش��ده و 
همواره برقرار بوده است. خوانساري با بيان اينكه برندهاي 
س��وئدي مدت زيادي اس��ت در بازار ايران حض��ور دارند، 
افزود: س��ال ها قبل كه در وزارت راه و شهرس��ازي حضور 
داش��تم، قرارداد بزرگي ميان يك شركت ايراني و شركت 
ول��وو براي خريد كاميون منعقد كردي��م. تامين مالي اين 
ق��رارداد بر عه��ده وزارت راه بود و با هدف توس��عه ناوگان 
حمل ونقل ايران انجام شد. اكنون هم سياست جديد دولت 
ايران در مورد نوسازي ناوگان حمل ونقل، فرصت تازه يي را 
براي تقويت روابط دو كشور پديد آورده است. در واقع اگر 
مسائل بانكي بهبود يابد، قطعا شاهد جهش قابل  توجهي در 

مناسبات اقتصادي ايران و سوئد خواهيم بود. 

صنعت|
آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت حاكي از اين اس��ت ك��ه در 12ماه منتهي به 
اسفند 96 معادل 20هزار و 767 فقره جواز تاسيس 
جديد صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن از رش��د 22.2درص��دي برخوردار بوده اس��ت. 
از آن س��و عملكرد وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
نش��ان مي دهد 49هزار و 916ط��رح درحال اجرا در 
كش��ور و 88 طرح صنعتي با سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي درحال اجراس��ت . همچنين آمارهاي حمل 
و نقل كاال گوياي اين اس��ت كه در س��ال 96 معادل 
9.7درصد مجموعه كاالي ترانزيت و 20درصد حمل 
و نقل كاالي جاري در جاده ها افزايش پيدا كرده كه 
اين نش��انگر افزايش ميزان توليد در كش��ور است. از 
س��وي ديگر از 44 محصول منتخ��ب صنعتي توليد 
31محص��ول افزايش باالي 7درصد داش��ته و توليد 
13محص��ول ي��ا كاهش يافت��ه يا ثابت مان��ده و در 

مجموع رشد صنعتي كشور 4.5درصد بوده است. 
 وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تش��ريح اين 
آمارها در نشس��ت هم انديش��ي با ريي��س و اعضاي 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
گفت: با اتكا به سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي، 
اس��ناد باالدس��تي، برنامه شش��م توس��عه و برنامه 
راهبردي رياس��ت جمهوري، برنامه يك س��اله بخش 
صنع��ت، معدن و تجارت تدوين و به معاونت ها براي 

اجرا ابالغ شده است. 
محمد شريعتمداري با اش��اره به نام گذاري سال 
97 به س��ال حماي��ت از كاالي ايراني توس��ط رهبر 
معظ��م انقالب افزود: براي حمايت از كاالي ايراني از 
دل اين برنامه يك ساله، يك اقدام راهبردي طراحي 

كرديم. 
او با تاكيد بر اينكه تمايل نس��بت به خريد كاالي 
ايراني بايد در دل همه مردم ايجاد شود، گفت: حتي 
اگر كاالي ايراني از لحاظ استاندارد و كيفيت با نمونه 
خارجي اش برابري نكن��د بايد براي حمايت از توليد 

ملي و اشتغال جوانان نسبت به خريدش اقدام كنيم 
و در اين مسير پويش هاي متعددي ازجمله »آري به 

توليد ملي« طراحي شده و درحال اجراست. 
وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت همچنين تصريح 
ك��رد: ارتقاي كيفيت در محص��والت و افزايش توان 
رقابت پذي��ري كاالي ايراني مس��ووليت اصلي ما در 
حوزه صنعت و معدن اس��ت. ش��ريعتمداري توليد با 
صنعت و تكنولوژي به روز را مهم ترين شاخصه توليد 
كاالي قابل رقابت در بازارهاي جهاني دانست و افزود: 
پتروش��يمي به عن��وان يك صنعت ب��ه روز مي تواند 

الگويي در اين زمينه باشد. 
او در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به 
اينكه نيازمند نوس��ازي و بهس��ازي صنعتي هستيم، 
گف��ت: حدود 2ه��زار و 700واحد صنعت��ي را براي 
نوس��ازي رص��د كرديم و مجلس ش��وراي اس��المي 
تصويب كرد كه از نرخ س��ود تسهيالت اعطايي براي 
بازس��ازي خطوط توليد استفاده كنيم. وزير صنعت، 
معدن و تج��ارت با بيان اينكه جلس��ات مختلفي با 
نظام بانكي و ش��وراي پول و اعتبار براي اس��تفاده از 
كارت هاي اعتباري به سبك كشورهاي توسعه يافته 

داش��تيم، افزود: بسته قابل ابالغ شوراي پول و اعتبار 
صادر ش��ده و مذاكرات براي حل و فصل نواقص آن 

درحال انجام است. 
ش��ريعتمداري همچنين با اش��اره ب��ه اينكه در 
ح��وزه ص��ادرات ني��ز اقدام��ات خوبي انجام ش��ده، 
گف��ت: 1300ميليارد تومان براي حمايت از صادرات 
غيرنفتي در قالب مشوق هاي صادراتي در نظر گرفته 
ش��ده است. او در عين حال با تاكيد بر لزوم تاسيس 
مراكز تجاري خارج از كش��ور و گسترش رايزني هاي 
تجاري با كش��ورهاي مختلف تصريح كرد: تاس��يس 
مراكز تجاري در خارج از كشور نيازمند انعطاف پذيري 
قوانين اس��ت. وزير صنعت، مع��دن و تجارت با بيان 
اينكه حق امتياز در بورس كاال براي شفاف س��ازي و 
س��هولت معامالت قدم بزرگي است ، گفت: با كمك 
موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، مطالعات 
راهبردي توس��عه صنايع صادراتي و رقابتي را پيش 
مي بريم همچنين با كمك س��ازمان زمين شناسي و 
اكتش��افات معدني برخي مقررات معدني را در سال 
97 احي��ا مي كنيم كه ازجمله آنه��ا واگذاري مجدد 

معادن واگذار شده يي است كه غيرفعال هستند. 

تجارت|
دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد با تش��ريح جزئيات 
دس��تور كار مناط��ق آزاد و ويژه اقتص��ادي در حمايت 
از كاالي ايران��ي گفت: صادرات مناطق آزاد امس��ال به 
1.5 ميليارد دالر مي رس��د. مرتضي بانك در گفت وگو 
با مهر گفت: مناطق آزاد ت��الش مي كنند براي اجراي 
دس��تور مقام معظم رهبري در حمايت از كاالي ايراني 
پيشگام باشند. مشاور رييس جمهور اظهار كرد: برگزاري 
نشس��ت هاي دوره يي ب��ا س��رمايه گذاران در هر يك از 
مناطق آزاد، دعوت به همكاري براي ايجاد مشاغل مولد 
با حمايت كامل مناطق آزاد، تدوين بسته هاي تشويقي 
براي س��رمايه گذاري مشتمل بر توليد و ارائه تسهيالت 
وي��ژه به توليد كنندگان در دس��تور كار مناطق آزاد در 

سال 97 قرار دارد. 
او تصريح كرد: در اين راستا مناطق آزاد كشور براي 
دعوت از توليدكنندگان داخلي تس��هيالت ويژه يي در 
نظر گرفته اند؛ ضمن اينكه تاكي��د داريم كاالي ايراني 
باي��د با كيفيت و رقابت پذير باش��د و بس��تر ايجاد اين 

رقابت پذيري در مناطق آزاد كشور وجود دارد. 
بانك افزود: مناطق آزاد همچنين از توليدات ملي با 
قابليت صادرات حمايت مي كنند؛ به نحوي كه حركت 
تبديل واردكنن��دگان ديروز به توليدكنندگان امروز در 

مناطق آزاد آغاز شده است. 
او، ارتقاي كيفيت و قيمت مناسب را تضمين كننده 
رونق توليد ملي دانس��ت و افزود: مناطق آزاد هم راستا 
با س��رزمين اصلي در راس��تاي حمايت از كاالي ايراني 
و تولي��د ملي اق��دام مي كنند. بانك گفت: در كش��ور 
زيرساخت ها، شرايط، ماشين آالت و بازار مصرفي براي 
فروش كاالي ايراني وج��ود دارد و توليدكنندگان تنها 

بايد به كيفيت كاالي توليدي اهتمام داشته باشند. 
بان��ك با بي��ان اينكه الزمه توس��عه تولي��د كاالي 
ايراني ارتقاي كيفيت اس��ت، تاكيد كرد: كارگروهي در 
مناطق آزاد تش��كيل ش��ود تا جزء به جزء مسائلي كه 
توليد كنندگان، سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي با آنها 
مواجه هستند، بررسي و پيگيري شود. دبير شوراي عالي 

مناطق آزاد كش��ور گفت: م��واردي هم چون رويه هاي 
گمركي، امور مالياتي و ارزش افزوده، مشكالت صادرات، 
واردات، تج��ارت و اصن��اف مي تواند در اي��ن كارگروه 

پيگيري و دنبال شود. 
بانك اف��زود: بايد به اين موض��وع فكر كرد كه چرا 
مردم كاالي ايراني توليد ش��ده را با برچس��ب خارجي 
خريداري مي كنند؛ ولي همان كاال را با برچسب ايراني 
نمي خرند؛ بايد با توليد كاالي با كيفيت مردم را به خريد 
كاالي ايراني ترغيب كني��م. او صادرات مناطق آزاد در 
س��ال گذش��ته را يك ميليارد و 50 ميليون دالر اعالم 
كرد و گفت: رسيدن به مجموع صادرات يك ميليارد و 
500 ميليون دالري در سال جاري يكي از تكاليف مهم 
تمامي مناطق آزاد كش��ور است. مشاور رييس جمهور، 
تمركز به صادرات را يكي از سياست هاي اصلي مناطق 
آزاد در س��ال 1397 اع��الم كرد و اف��زود: همه فعاالن 
اقتصادي، سرمايه گذاران و واحدهاي توليدي در رسيدن 
به اهداف صادراتي مناطق آزاد كمك كنند. دبير شوراي 
عال��ي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تصريح كرد: مناطق 
آزاد خ��ود را موظف به رفع چالش ها و موانع پيش روي 

سرمايه گذاران مي داند. 

وزير صنعت، معدن و تجارت ترسيم كرد 

تصوير آماري صدور جواز صنعتي
دبير شوراي عالي مناطق آزاد تشريح كرد  

برنامه مناطق آزاد در حمايت از كاالي ايراني
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15 نفت و انرژي
  گازگرفتگي ۲ نفر
در ميدان نرگسي

ش�انا   2 نفر از كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز 
گچس��اران، بامداد روز سه شنبه در موقعيت ميدان نرگسي 
دچار سانحه گازگرفتگي شدند كه با اعزام به موقع به مراكز 
درماني، هم اكنون حال يكي از كاركنان مساعد گزارش شده 
است.  هوشنگ صيدالي مديرعامل شركت بهره برداري نفت 
و گاز گچساران در گفت وگو با شانا، درباره اين حادثه عنوان 
كرد: سه ش��نبه، 2۸ فروردين ماه، در خط خروجي كارخانه 
بهره برداري نرگس��ي، نش��تي جزئي پيش آمد كه بالفاصله 
كارخانه از مدار خارج و عمليات براي رفع نش��تي آغاز شد. 
وي ادامه داد: پس از رفع نشتي و بازگشت كارخانه به مدار 
ك��ه عمليات مربوط به آن تا حدود س��اعت دو بامداد ادامه 
يافت، يكي از كاركنان گش��ت بهره ب��رداري كه با همراهي 
يكي از نيروهاي حراست نسبت به روشن كردن مشعل فلر 
اقدام كرده بودند، در جريان اين عمليات دچار گازگرفتگي 
شدند.  مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران 
گفت: پس از وقوع حادثه، كاركنان بالفاصله به مراكز درماني 
منتقل شدند و خوشبختانه هم اكنون حال آقاي منوچهرفر 
كه از كاركنان حراس��ت ش��ركت بهره ب��رداري نفت و گاز 
گچساران است، مساعد گزارش ش��ده است.  صيدالي ابراز 
اميدواري كرد كه وضعيت جسماني آقاي مطهري نفر دوم 
اين حادثه نيز هرچه زودتر بهبود يابد. وي گفت: بررسي ها 
درباره علت حادثه در دستور كار است.  ميدان نفتي نرگسي 
در ٣٠ كيلومتري شمال شهرستان برازجان در استان بوشهر 
در سال ١٣٥٣ كشف شد. اين ميدان در محدوده عملياتي 
شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران از شركت هاي تابع 

شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب است. 

  تمديد فروش نفت ايران
به روسيه

تسنيم  الكساندر نواك وزير انرژي روسيه گفت، ايران و 
روسيه ممكن است توافق دوجانبه در زمينه عرضه نفت را 
پس از اتمام مدت آن در پايان سال جاري براي مدت ٥ سال 
تمديد كنند.  نواك افزود: »اين توافق براي امس��ال تمديد 
 ش��ده اما به طور كلي، ما فك��ر مي كنيم كه بايد براي مدت 
٥ سال تمديد ش��ود.« به گزارش خبرگزاري تاس روسيه، 
اي��ن قرارداد به س��ال 2٠١4 برمي گ��ردد، يعني زماني كه 
اي��ران تالش داش��ت در ميان تحريم هاي غ��رب، صادرات 
انرژي خود را افزايش دهد. در آن زمان دو كشور مفاد يك 
ق��رارداد تهاتري را مورد بحث ق��رار دادند كه به موجب آن 
قرار بود مس��كو روزانه ٥٠٠ هزار بشكه نفت از ايران بخرد 
و در مقابل تجهيزات و كاال به اين كشور صادر نمايد.  اين 
ق��رارداد در دوران رياس��ت جمهوري محمود احمدي نژاد و 
با زير س��وال رفتن صرفه اقتصادي اش متوقف شد.  در مه 
 2٠١7 بي��ژن نامدار زنگنه وزير نف��ت ايران گفت، تهران و 
مسكو موافقتنامه يي را به امضا رسانده اند كه به موجب آن 
تهران در مقابل دريافت كاال به مسكو نفت خواهد فروخت.  
نواك پيش تر گفته بود، حجم نفتي كه قرار اس��ت از ايران 
خريداري ش��ود، ١٠٠ هزار بش��كه در روز اس��ت كه به ٥ 
ميليون تن در سال مي رسد. وي همچنين گفته بود، شركت 
بازرگاني دولتي پروميس��يري ايمپورت روسيه از دولت اين 
كش��ور موظف ش��ده تا خريد نفت از اي��ران در قالب اين 
موافقتنامه را انجام دهد.  آندري لوگانسكي نماينده تجاري 
روسيه در ايران گفته بود، روسيه مي تواند در چارچوب اين 

برنامه 4٥ميليارد دالر كاال به ايران عرضه كند. 

 احداث 5 مخزن اضطراري 
آب در تهران 

پاون  عباس ثامتي معاون فني و مهندس��ي شركت 
آب و فاض��الب منطق��ه ٣ تهران، از اح��داث ٥ مخزن 
اضط��راري تامي��ن آب در اي��ن منطقه خب��ر داد. وي 
ظرفي��ت هر كدام از اي��ن مخ��ازن را ١٠٠ مترمكعب 
اع��الم ك��رد و گفت: براي آغ��از عملي��ات اجرايي اين 
مخازن منتظر دريافت اس��ناد مناقصه هستيم.  پيش تر 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران از احداث 
٣٠ س��امانه توزيع اضطراري آب در تهران در سال ۹7 
خبر داده بود. به گفته محمد پرورش در سال گذشته 2 
 مخزن و سامانه اضطراري آب رساني هر كدام به ظرفيت 
١٠٠ هزار ليتر به صورت آزمايشي در شهر تهران وارد 
مدار بهره برداري ش��ده اس��ت كه مي توانند در شرايط 
بحران��ي و هنگام بروز ح��وادث غيرمترقبه نظير زلزله، 
در س��ه روز ابتدايي آب مورد ني��از حدود ١١ هزار نفر 
را تامين  كنند.  مكان يابي  اين مخازن به صورتي انجام 
مي شود كه در ٣ روز ابتدايي حادثه كه اغلب آب رساني 
 به شهر ها دچار مشكل است، هر شخص در فاصله نهايت 
١٠٠٠ متري بتواند به اين مخازن دسترس��ي داش��ته 
باش��د.  معاون فني و مهندسي شركت آبفاي منطقه ٣ 
شهر تهران يكي ديگر از اولويت هاي كاري اين شركت 
را در س��ال جاري، سرعت  بخش��يدن به عمليات نصب 
انش��عاب فاضالب اعالم كرد و گفت: در ناحيه يك اين 
ش��ركت، خطوط اصلي جمع آوري فاضالب اجرا شده و 
ح��دود ۹2 نقطه انفصال باقي مانده ب��ود كه با تعيين 
پيمانكار، حدود ۸٥درصد اين نقاط در س��ال گذش��ته 

رفع و شبكه فاضالب بالاستفاده وارد مدار شد. 

 شركت هاي زنجيره اي سوخت 
رانت نبود

 ايسنا   مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
با اش��اره به ايجاد ش��ركت هاي زنجيره يي سوخت )برند( 
اظه��ار ك��رد: ايج��اد اين ش��ركت ها به هيچ وج��ه رانت 
نب��ود و ه��دف از ايجاد آنها نظارت مردم بر مردم اس��ت.  
سيدمحمدرضا موس��وي خواه در مراس��م بهره برداري از 
جايگاه اختصاصي 2٣۶ ميدان آزادي با بيان اينكه وزارت 
نفت از س��ال ۹4 به دنبال ايجاد ش��ركت هاي زنجيره يي 
توزيع سوخت براي ارائه خدمات بهتر بود، اظهار كرد: در 
مورد ايجاد اين شركت ها شاهد هجمه ها و سوءتفاهم هاي 
بس��ياري بوديم.  وي افزود: مردم حق دارند در جايگاهي 
سوخت گيري كنند كه امكانات بهتري ارائه مي كند. در اين 
راستا ش��ركت ملي پخش به عنوان يكي از اعضاي وزارت 
نفت با نگاه خدمت رساني در بزرگراه ها، مجتمع هايي براي 
خدمات رس��اني بهتر به مردم ايجاد ك��رد و ديروز بخش 
خصوصي با حمايت ش��ركت ملي پخش تالش به ايجاد 
جايگاه هاي هوشمند كرده است.  مديرعامل شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي ادامه داد: در تالش هستيم مردم 

بدون ترافيك يا با ترافيك كمتر سوخت  دريافت كنند.  

حادثه

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« از آخرين وضعيت عمليات امداد سرنشينان بالگرد شركت نفت فالت قاره گزارش مي دهد

سقوط»بل212«درخليجفارس

سفر وزير نيرو به خوزستان و ديدار با مقامات

تكاپو براي حل مشكل آب و برق خوزستان
گروه انرژي 

ايران هميشه كشوري كم آب بوده اما در سال ۹7 به 
مرز »بي آبي« نزديك مي شود. اين وضعيت، بار مضاعفي 
بر دوش وزير نيرو گذاشته و در سال جاري عالوه بر آنكه 
بايد اقدامات بسياري براي مديريت اين بحران انجام دهد 
با انتقادات و اعتراض هاي شديدي هم مواجه خواهد شد. 
او در روز گذش��ته و پس از حضور در جلس��ات مختلف 
وزارت نيرو، مجلس شوراي اسالمي و كابينه دولت راهي 
خوزستان شد تا ضمن پيشبرد بخشي از برنامه هاي آب 
و برق يكي از بحراني ترين استان هاي كشور با مسووالن و 

مقام هاي اين استان نيز به همفكري برسد. 
تكاپوه��اي رضا اردكاني��ان در روزهاي اخير درحالي 
به اوج خود رس��يده ك��ه او در يك ماه اخير نيز اقدامات 
مختلفي در راس��تاي آماده سازي كش��ور براي تابستان 
كم آب و با ريس��ك خاموشي انجام داده بود. با اين حال 
به نظر مي رسد كه محقق نش��دن بارش هاي فرورديني 
پيش بيني شده، ش��رايط را براي وزارت نيرو دشوارتر از 

هميشه كرده است. 
س��ال ۹7 درحال��ي ش��روع ش��د ك��ه وزارت ني��رو 
سياس��ت هاي جديدي براي كش��اورزي و صنعت كشور 
اتخاذ كرده بود: برنج كاري جز در ٣ استان شمالي ممنوع 
ش��د؛ مجوز كشاورزي در حاش��يه زاينده رود براي سال 
جديد به طور كامل لغو شد و صنايع هم موظف شدند تا 
ح��دود 2٠درصد در مصرف آب خود صرفه جويي كنند؛ 
در ادامه توجه به محصوالت كش��اورزي كم آب بر نيز به 
دس��تور كار دولت اضافه ش��د و همچنان مقابله با حفر 
چاه ه��اي غيرمجاز و پر كردن آنها ادامه يافت. با ش��روع 
س��ال ۹7 و در همان روزهاي ابتدايي سال، اردكانيان در 
چند برنامه  و مصاحبه تلويزيوني از ش��هروندان خواهش 
كرد تا با صرفه جوي��ي در مصرف آب و برق، كار را براي 

وزارت نيرو هموار كنند. او جلسات سازگاري با كم آبي را 
با حضور وزير كش��اورزي و رييس سازمان محيط زيست 
ني��ز ادامه داد. اما روزهاي پاياني فروردين، اوج فش��ار بر 
اردكانيان است و به نظر نمي رسد دست كم تا ۶ ماه ديگر 
يا هر زمان كه باران كافي ببارد از اين فشار كاسته شود. 
اردكانيان در تاريخ 2۸فروردين)سه شنبه( با مديران 
ارش��د صنعت برق و معاونان خود نشس��تي در رابطه با 
»بحران خاموش��ي« در تابس��تان)به دليل سقوط توليد 
نيروگاه هاي برقابي( و چاره انديش��ي پيرامون آن داشت. 
او بعدازظه��ر همان روز مهمان كميس��يون كش��اورزي 
مجلس شوراي اسالمي بود تا به سواالت و حتي انتقادات 
نمايندگان مردم پاسخ دهد؛ سواالتي كه مطرح كنندگان 
تعدادي از آنها قانع نش��دند و قرار ش��د ت��ا بار ديگر در 
صحن علني مجلس تكرار شوند.  وزير نيرو در اين جلسه 
2س��اعت و 4٥دقيقه يي با نمايندگان مردم به ١2سوال 
آنها پاسخ داد. به طور طبيعي يكي از مهم ترين سوال هاي 
اين جلسه مربوط به شيوه كنوني مديريت آب زاينده رود 
بود. براساس گزارش خانه  ملت، حسن كامران درخصوص 
حقابه كشاورزان اصفهاني از زاينده رود و اينكه چرا كشت 
پاييزه كش��اورزان به دليل كم آبي و عدم توجه به حقابه 
براساس قانون توزيع عادالنه آب باعث شده كشاورزان با 
كمبود آب و مشكالت كشاورزي مواجه شوند، سواالتي 
را مط��رح ك��رد و در اين زمينه مقرر ش��د كارگروه آب 
ذيل كميسيون كش��اورزي مجلس جلساتي را با حضور 
وزير نيرو و نمايندگان اس��تان برگزار كنند تا س��واالت 
به  صورت ميداني بررس��ي ش��ود و راهكاري براي ايجاد 
عدالت در توزيع آب براس��اس قانون پيدا كنند. از ديگر 
مسائلي كه در اين جلسه مطرح شد، مي توان به تشريح 
اقدامات وزارت نيرو براي جلوگيري از تبخير آب س��دها 
و رس��وب گذاري آنها همچنين موانع اين اقدام، تشريح 

اقدام��ات وزارت نيرو در زمينه بارورس��ازي ابرها، داليل 
اقدام ناكافي وزارت نيرو در توس��عه پرقدرت تر ش��بكه 
فاضالب و در نهايت تشريح برنامه هاي كنوني و اقدامات 
مورد نياز براي نمك زدايي آب درياها و اس��تفاده از اين 
منابع آبي اش��اره كرد. عالوه بر اي��ن موارد علي اكبري، 
رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي عنوان 
كرد كه با توجه به اهميت بسياري از سواالت ديگر يا ملي 
بودن آنها قرار شد تا وزير نيرو در صحن علني مجلس نيز 

پاسخگوي سواالت نمايندگان مردم باشد. 
صب��ح روز چهارش��نبه و يك روز پس از نشس��ت با 
نماين��دگان مجلس، وزير نيرو نيز در كنار رييس جمهور 
و ساير افراد كابينه دور هم جمع شدند تا جلسه هفتگي 
خ��ود را برگزار كنند. انتظار مي رود كه در يكي از همين 
جلس��ات، افزاي��ش تعرفه ه��اي آب و برق ب��ه تصويب 
برس��د و اردكانيان بتواند به مهم ترين راهكاري كه براي 
صرفه جويي بارها از آن صحبت كرده، دس��ت يابد. با اين 
حال خروجي اين جلسه هم افزايش قيمت ها نبود و وزير 
نيرو همچنان بر ابعاد فرهنگي صرفه جويي تاكيد مي كند. 
او پس از جلس��ه هيات دول��ت و در جمع خبرنگاران از 
بزرگ��ي بح��ران پيش  روي آب و برق خب��ر داد و تاكيد 
كرد كه بدون هم��كاري مردم و كاهش مصرف، عبور از 
اين بحران امكان پذير نيست.  اردكانيان بعدازظهر ديروز 
نيز براي سفري 2روزه راهي خوزستان شد تا ديداري با 
مسووالن استاني داشته باشد كه يكي از آسيب ديده ترين 
استان ها از  كم آبي و خشك شدن تاالب هاست. براساس 
برنامه اعالم ش��ده، وزير نيرو پس از ورود به شهر آبادان 
راهي منطقه بهمنشير ش��د تا در مراسم بهره برداري از 
س��د سلولي و قفل كشتيراني باالدست بهمنشير حضور 
پيدا كند. او پيش از ش��امگاه چهارشنبه نيز با حضور در 
شهرس��تان كارون ضمن بهره برداري از پروژه آبرس��اني 

روس��تاي چميان شهرستان كارون و حاش��يه دز اهواز، 
عمليات اجرايي خط و پست GIS 400/230  كيلوولت 
فوالد خوزس��تان را آغاز كرد.  دي��دار با آيت اهلل جزايري، 
نماينده ولي فقيه در اس��تان و بهره برداري از س��اختمان 
مرك��ز مانيتورين��گ داده ه��اي آب و هواشناس��ي مركز 
داده)ديتاس��نتر( سازمان آب خوزس��تان هم برنامه پاياني 
نخستين روز س��فر اردكانيان به اين استان بود. اردكانيان 
پي��ش از اين نيز ديدار با مراجع تقلي��د و ديگر مقام هاي 
اس��تاني را باره��ا در برنامه هاي كاري خود ق��رار داده بود 
تا براي رس��يدن به اهداف وزارتخان��ه از حمايت ها و نفوذ 
چهره هاي مردمي برخوردار شود. ديدار با نماينده ولي فقيه 
در خوزستان اين  بار از جهت ديگري هم اهميت يافته و آن 
مخالفت و انتقاد شديد جانشين آيت اهلل جزايري در اسفند 

ماه به ممنوع كردن برنج كاري در خوزستان است.
در هر صورت در ادامه س��فر اردكانيان به خوزس��تان و 
براساس برنامه ريزي صورت گرفته، وي در نخستين ساعات 
صبح روز پنج ش��نبه با حركت به سمت بهبهان در مراسم 
بهره برداري و آبگيري س��د تنظيمي آريوبرزن و واحد دوم 
ني��روگاه مارون حض��ور پيدا خواهد ك��رد.  همچنين آغاز 
عمليات اجرايي سامانه مشترك انتقال آب شرب و كشاورزي 

براي شهرستان هاي ايذه و باغملك و همزمان اعالم شروع 
عمليات اجرايي ش��بكه فاضالب، نصب انشعابات فاضالب 
و اصالح ش��بكه توزيع ش��هر ايذه بخش��ي ديگر از برنامه 
اردكانيان در سفر به استان خوزستان خواهد بود. وزير نيرو 
پيش ازظهر پنج شنبه ٣٠ فروردين  ماه راهي دزفول مي شود 
تا ضم��ن آغاز عمليات اجرايي پس��ت ١٣2/4٠٠كيلوولت 
جندي شاپور، طرح آبرساني به شهرستان دزفول، ساختمان 
امور آب دزف��ول و همزمان اعالم ش��روع عمليات اجرايي 
شبكه فاضالب و نصب انشعابات و اصالح شبكه توزيع آب 
اين ش��هر را به بهره برداري برس��اند.  براساس برنامه ريزي 
صورت گرفته، ش��روع عمليات اجرايي ش��بكه فاضالب و 
نصب انشعابات فاضالب ش��هر انديمشك و همزمان اعالم 
شروع عمليات اجرايي چاه هاي كم كلك و تكميل تلمبه  خانه 
طرح جامع انديمش��ك عصر پنج شنبه با حضور وزير نيرو 

اجرايي خواهد شد. 
گفتني اس��ت، اردكانيان پي��ش از عزيمت به تهران 
ضمن بهره برداري از طرح آبرساني به شهرستان شوشتر 
و ساختمان بهره برداري طرح كارون، نشستي با استاندار، 
نمايندگان اس��تان در مجلس شوراي اسالمي و مديران 

صنعت آب و برق خوزستان خواهد داشت. 

گروه انرژي  نادي صبوري 
ساعت 2٠ و ٣٠ دقيقه شامگاه سه شنبه بالگردي 
كه يك بيمار سكته قلبي را از چاه نفتي رسالت در 
منطقه الوان به كيش مي برد، دچار س��انحه شده و 
بالفاصله خبر مرگ 2 نفر از سرنش��ينان اين بالگرد 
تاييد ش��د. اين اتفاق تنها چند روز پس از س��قوط 
ميني  بوس حام��ل كاركنان چاه نفتي بي بى حكيمه 
در اس��تان كهگيلويه و بويراحمد اتفاق افتاده و بار 
ديگر موضوع ش��دت ح��وادث در صنعت نفت را بر 

سر زبان ها انداخت. 
در ساعات پاياني روز سه ش��نبه 2۸ فروردين ماه 
كانال تلگرامي ش��انا خبرگزاري رس��مي وزارت نفت، 
به نقل از روابط عمومي شركت نفت فالت قاره نوشت 
كه يك فروند بالگرد بل 2١2 مربوط به شركت پيمانكار 
كه در اجاره نفت فالت قاره ايران بوده است، از سكوي 
رسالت در محدوده منطقه الوان براي انتقال يك بيمار 
س��كته قلبي براي مداوا به سمت منطقه كيش پرواز 
كرده اس��ت كه چهار دقيقه پس از پرواز دچار سانحه 
و روي آب ش��ناور شده است. در ادامه اين خبر عنوان 
شده بود كه شناورهاي سكو پس از سانحه براي انجام 
عمليات جس��ت وجو و نجات به محل اعزام ش��دند و 
سه نفر از سرنشينان بالگرد را يافتند كه از اين تعداد 
2 نفر فوت ش��ده و وضع جسماني يكي از سرنشينان 

)كاپيتان دوم( رو به بهبود است. 
كاپيتان سهيلي فرد نجات يافته از اين سانحه ديروز 
چهارشنبه در حالي كه در بيمارستان بستري بود به 
خبرنگار صدا و سيما گفت كه بالگرد با حالت نرمال و 
طبيعي از سكو بلند شده بود اما در ادامه دچار سانحه 
شد. او طبق گفته هايش بر اساس »آموزش هايي« كه 
قبال ديده بود با كمك جليقه نجات خود را به س��طح 
آب رس��انده و س��پس قايق هاي كمكي او را به كيش 

منتقل كردند. 
منطقه الوان از قديمي ترين مناطق دريايي نفتي 
در ايران اس��ت كه پيش از اين پيشنهاد تبديل شدن 
آن ب��ه نوعي موزه نيز مطرح ش��ده اس��ت. چاه نفتي 
رس��الت نيز كه نام پيش��ين آن رس��تم است، در ۹٠ 
كيلومتري جزيره الوان در استان هرمزگان قرار دارد. 
سال كش��ف اين ميدان ١۹۶۹ بوده است. آمار دقيق 
و ب��ه روزي از توليد نفت خ��ام اين ميدان وجود ندارد 
ام��ا آخرين آمارها از توليد روزان��ه نزديك به ٥٠هزار 

بشكه يي آن حكايت دارد. 
بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد، بالگردي كه 
س��قوط آن تا لحظه تنظيم اين گزارش باعث فوت 
ش��دن 2 نفر، مجروح شدن يك نفر و ناپديد شدن 
دو نفر ديگر از كاركنان س��كوى رسالت شده است، 
آبان ماه س��ال ١٣۹4 و طي ي��ك مناقصه به اجاره 

شركت نفت فالت قاره درآمده است. 
ام��ور قراردادهاي اي��ن ش��ركت در روز 4 آبان ماه 

 س��ال ١٣۹4 در ي��ك آگه��ي اع��الم نياز ب��ه »اجاره
)Call Out( يك فروند بالگ��رد بل2١2 براي مناطق 
عملياتي كارفرما در خليج فارس« مي كند. 4 شرط اصلي 
از س��وي شركت نفت فالت قاره به عنوان شروط مورد 

نياز شركت پيمانكار در اين آگهي عنوان شده است. 
»توانايي ارائه ضمانتنامه »شركت در مناقصه« به 
مبلغ ١2٠,٥٠٠,٠٠٠ )يكصد و بيست ميليون و پانصد 
هزار( ريال و انج��ام تعهدات طبق ضوابط كارفرما در 
صورت برنده شدن« نخستين شرط اعالم شده است. 
شرط دوم » توانايي ارائه ضمانتنامه« اجراي تعهدات 
»به ميزان ١٠درصد مبلغ كل قرارداد«، ش��رط سوم 
»دارا بودن گواهينامه AOC از س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري ايران در خصوص خدم��ات هليكوپتري« و 
ش��رط چهارم » واريز مبل��غ ٥٠٠٠٠٠ )پانصد هزار( 
ريال به حس��اب شركت نفت فالت قاره« عنوان شده 
است.  اما برخالف صنعت هواپيمايي كه شركت هاي 
خصوص��ي مختلف��ي در آن فعالي��ت دارن��د، تملك 
بالگردها عموما در اختي��ار نهادها و به ويژه نهادهاي 
نظامي اس��ت. هر چند هنوز مش��خص نش��ده است، 

بالگ��رد بل2١2 كه براي جابه جايي كاركنان در اجاره 
ش��ركت نفت فالت قاره بوده، در مالكيت چه نهادي 

قرار داشته است. 
طبق اخباري كه از س��وي شركت نفت فالت قاره 
منتشر ش��ده اس��ت، اندكي پس از به وقوع پيوستن 
سانحه سقوط بالگرد شناورهاي سكوي رسالت، براي 
انجام عمليات جست وجو و نجات به محل اعزام شدند 
و س��ه نفر از سرنشينان بالگرد را يافتند كه دو نفر از 
سرنشينان با نام هاي جواد كارانديش مسوول تعميرات 
س��كوهاي دريايي و بهروز اشكان پزشكيار فوت كرده 
بودند و س��يدمحمد سهيلي كاپيتان دوم بالگرد براي 
انجام عمليات درماني به جزيره كيش منتقل شد. البته 
مشخص نيست كه بالگرد چه مقدار از سكوي رسالت 
دور ش��ده و شناورها با چه س��رعتي به محل حادثه 
رس��يده اند. بالگرد  بل2١2 نوعي از بالگرد توليدي در 
شركت امريكايي هليكوپتري »بل« است. اين بالگرد 
نخستين بار در س��ال ١۹۶۸ ميالدي به پرواز درآمده 
اس��ت. اين بالگرد قابليت حمل ١٥نفر )يك خلبان و 
١4مس��افر( را دارد اما آن طور كه مش��خص است در 

سانحه شامگاه سه شنبه ٥ نفر سرنشين داشته است.  
بررس��ي هاي »تعادل« نشان مي دهد كه اين نوع از 
هليكوپتر »بل« در دنيا در صنعت نفت بسيار مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. بل 2١2 براي نخس��تين بار 
در س��ال ١۹7١ توس��ط ن��روژ در صنع��ت نفت به 
كار گرفته مي ش��ود و هن��وز نيز اس��تفاده از انواع 

توسعه يافته اين هليكوپتر در نروژ جريان دارد. 
هرچند هنوز مش��خص نيس��ت كه دليل حادثه 
ش��امگاه سه ش��نبه چه بوده اس��ت، ام��ا »تعادل« 
در گفت وگوي��ي كوت��اه ب��ا محمدرض��ا ابراهيم پور 
كارشناس هوايي، وضعيت ناوگان هليكوپتري ايران 
را مورد پرس��ش ق��رار داد. ابراهيم پور با بيان اينكه 
هرگز در اي��ن وهله نمي توان درب��اره دليل حادثه 
سه شنبه شب اظهارنظر كرد اما ناوگان هليكوپتري 
اي��ران ني��ز از حيث كيفي��ت در وضعيتي مش��ابه 
ناوگان هواپيمايي قرار داش��ته و به دليل تحريم ها 
آس��يب ديده اس��ت، عنوان كرد: »براي يك كشور 
نفت خيز هليكوپتر نيازي بس��يار ضروري اس��ت و 
ايران نيز بازاري بس��يار مهم براي اين وسيله است 

اما تحريم ها مانع ش��ده اند.« اين كارشناس هوايي 
همچني��ن درب��اره روند ارائ��ه مجوز ب��ه هليكوپتر 
ب��راي پرواز عنوان كرد: »نخس��ت ش��ركت دارنده 
اين هليكوپتر بايد گواهينامه AOC را از س��ازمان 
هواپيماي��ي كش��ور دريافت كرده باش��د و در وهله 
بعد روند پرواز مش��ابه با هواپيم��ا بوده و برج پرواز 

عمليات را تحت نظر دارد.« 

 آخرين وضعيت ۲ سرنشين مفقودي
همان طور كه نخس��تين اخبار منتشر شده از اين 
س��انحه مش��خص كردند، مس��افران بل 2١2 كه از 
س��كوي نفتي رس��الت براي مداواي يك بيمار قلبي 
عازم جزي��ره كيش بوده اند ٥ نفر بوده اس��ت. از اين 
٥ نف��ر، 2 نفر ج��ان باخته، يك نفر مجروح ش��ده و 
طبق آخرين اخبار از وضعيت 2 سرنش��ين ديگر آمار 
قطعي در دست نيست. حوالي ساعت ١٥ روز گذشته 
ش��ركت نفت فالت قاره در وب سايت خود نوشت كه 
با افزايش تعداد شناورها، غواصان و نيروهاي امدادي 
در محدوده احتمالي س��قوط بالگرد س��انحه ديده در 
آب هاي خليج فارس، عمليات جست وجو براي يافتن 
سرنشينان ناپديد شده اين بالگرد شدت گرفته است. 
 در ادام��ه اين خبر عنوان ش��ده بود: »در حال 
حاضر و با س��پري ش��دن بيش از ١٥ساعت از بروز 
س��انحه س��قوط بالگرد اجاره يي شركت نفت فالت 
ق��اره ايران، بي��ش از ۶فروند ش��ناور و ده ها نفر از 
نيروه��اي امدادي در حال جس��ت وجو براي يافتن 
علي فتاحي )خلبان( و بهروز موسوي از سرنشينان 

بالگرد سانحه ديده هستند.« 
بهرام نريمانيان س��خنگوي كميته بحران شركت 
نف��ت فالت قاره در حوالي س��اعت ١۶ روز گذش��ته 
درباره آخرين وضعيت عمليات امداد براي نجات جان 
اين 2 سرنش��ين به »تعادل« گف��ت: »اخباري كه ما 
منتظر قطعي تر شدن آن هستيم، از اين حكايت دارد 
كه بدنه هليكوپتر توسط شناورها روي آب ديده شده 

و شناورها به سوي آن در حركت هستند.« 
طبق آخرين اخباري كه عصر ديروز در اين باره 
انتشار يافت الش��ه بالگرد سقوط كرده در آب هاي 
خليج فارس پيدا شد. خبر دريافتي از ستاد مديريت 
بحران ش��ركت نفت فالت قاره ايران از پيدا ش��دن 
الشه بالگرد سانحه ديده در چند مايلي محل حادثه 

به طور واژگون حاكي است. 
براساس اطالع رساني شبكه اطالع رساني نفت و 
انرژي، ش��انا، »با وجود توفاني بودن دريا و ش��دت 
امواج، ش��ناورهاي ش��ركت نفت فالت قاره ايران با 
امكانات الزم در محل حادثه حضور دارند و تالش ها 
جهت امكان راهيابي غواصان به درون كابين بالگرد 
ب��راي يافتن سرنش��ينان ناپديد ش��ده آن در حال 

انجام است«.

بلومبرگ  ترجمه: عليرضا كياني   
كاه��ش ذخاير نفتي به روند افزايش��ي قيمت نفت كه از خطرات 
امنيتي ناش��ي شده بود، قوت بخشيد. نش��انه هاي كاهش موجودي 
ذخاير نفتي به پايداري روند افزايش قيمت نفت منجر ش��د. منش��أ 
اين روند افزايشي، تهديدات عرضه يي بود  كه از تنش هاي ژئوپليتيك 
ناش��ي مي ش��وند. اين اختالالت احتمالي عرضه، قيمت نفت خام در 
هفته گذش��ته را به باالترين س��طح خود از س��ال 2٠١4 به اين سو 
رساند.  پس از رشد ٠,٥درصدي قيمت ها در روز سه شنبه، فيوچرها 
در بازار نيويورك تا يك درصد رشد كردند. بلومبرگ به نقل از يكي از 
گروه هاي صنعتي نوشت كه ذخاير نفتي امريكا در هفته گذشته كاهش 
يافته است. آژانس بين المللي انرژي هشدار داده كه افزايش قيمت ها، 
رش��د تقاضاي جهاني براي نفت و توليد باال مثال در ميدان هاي شيل 
امريكا را كاهش مي دهد.  در هفته گذشته تنش هاي ژئوپليتيك كه 
سوريه، عربستان سعودي، ايران، روسيه و امريكا را درگير خود كرده 

ب��ود، نگراني ها درباره اختالالت عرضه در منطقه نفت خيز خاورميانه 
را افزايش داد تا نفت به باالترين قيمت خود در ٣س��ال اخير برس��د. 
با اينكه حساسيت ها در هفته گذشته تا حدي كاهش يافت، سازمان 
كشورهاي توليدكننده نفت، اوپك و شركايش در پيگيري توافق خود 

در مورد كاهش توليد و بر هم زدن اشباع به نظر مصمم مي آيند.
بارناب��اس گان، اقتصاددان ش��ركت خدماتي مال��ي OCBC در 
مصاحبه يي تلفني از سنگاپور به بلومبرگ گفت:»درحالي كه تنش هاي 
پيرامون سوريه اخيرا باعث افزايش قيمت نفت شده است، قيمت هاي 
باالتر كه ما امروز ش��اهد آنها هس��تيم ناشي از مسائل سياسي است 
تا مس��ائل ژئوپليتيك.« با اين همه گان ادامه مي دهد:»روند افزايشي 
بسيار ش��كننده اس��ت و مس��ائل فاندامنتال نيز مي تواند به راحتي 
تغيير كند. عرضه چيزي اس��ت كه ب��ازار از نزديك دنبال مي كند«.  
قيمت نفت وس��ت تگ��زاس اينترمدييت در ب��ازار معامالت تجارتي 
نيويورك)نايمكس( در ساعت 2:٣۹ ظهر به وقت سنگاپور براي تحويل 

ماه مه ۶۹ سنت افزايش يافت تا به ۶7 دالر و 2١سنت براي هر بشكه 
برسد. قراردادهاي آتي روز سه شنبه نيز ٣٠سنت افزايش قيمت داشت 
تا به قيمت ۶۶,٥2 دالر برسد. حجم كل معامالت هم 2درصد بيشتر 
از ميانگين ١٠٠روزه بود.  در همين حال نفت برنت تحويل ژوئن ٥2 
سنت افزايش قيمت داشت تا در بازار معامالت فيوچر لندن در قيمت 
72دالر و ١٠سنت معامله شود. قيمت شاخص نفت خام جهان، برنت، 
تحويل ماه ژوئن نسبت به قيمت وست تگزاس اينترمدييت، تحويل 
همين ماه، تفاوتي ٥,٠۶ دالري داشت.  فيوچرهاي تحويل سپتامبر با 
٠,7درصد افزايش قيمت در بازار معامالت بين المللي انرژي شانگهاي 
4٣٠,٣ يوآن معامله شدند و قراردادهاي آتي روز سه شنبه با ٠,7درصد 

افزايش در قيمت 427,4يوآن بسته شدند. 

 ذخاير نفتي امريكا
بلومبرگ به نقل از موسسه نفت امريكا گزارش داد كه موجودي  
ذخاير نفت در اياالت متحده در هفته گذشته ١,٠٥ميليون بشكه 
كاهش يافت. اين درحالي است كه يك مطالعه بلومبرگ پيش از 
انتش��ار اطالعات وزارت اطالعات انرژي امريكا در روز چهارشنبه 
پيش بيني كرد كه ذخاير نفتي اين كشور ۶٥٠ هزار بشكه افزايش 
مي ياب��د. طبق اطالعات موسس��ه نفت امريكا موج��ودي در انبار 

اصلي نفت كاشينگ در اوكالهاما يك ميليون بشكه كاهش يافت 
ك��ه اين كاهش در ص��ورت تطبيق با اطالعات دولتي نخس��تين 
كاه��ش پس از ابت��داي ماه م��ارس خواهد بود.  از س��وي ديگر 
وضعيت ونزوئال همچنان وخيم گزارش مي ش��ود. طبق گفته فاتح 
بيرول، رييس آژانس بين المللي انرژي، ريس��ك بحران عرضه در 
ونزوئ��ال باالس��ت. افزايش قيمت  نفت در اثر اي��ن موضوع و ديگر 
درگيري هاي سياسي ممكن است براي اوپك مشكل آفرين باشد. 
چنانكه بيرول در مصاحبه ي��ي تلويزيوني با بلومبرگ از برلين در 
اين باره گفت كه توليد نفت ش��يل اياالت متحده، استخراج نفت 
مكزيك از آب هاي عميق، توليد نفت برزيل و ساير مناطق ممكن 

است افزايش يابد. 

 اجالس جده
در س��ايه توليد نفت اياالت متحده، اوپ��ك و متحدان آن ازجمله 
روس��يه قرار است بيس��تم ماه آوريل در جده گرد  هم  آيند تا راه هاي 
اس��تمرار همكاري  خ��ود در زمينه كاهش موج��ودي نفت جهاني را 
بررس��ي كنند. از اقدامات محتمل مي توان به وضع اهداف جديد براي 
موجودي انبار كه به كاهش بيشتر توليد در اين كشورها مي انجامد و 

گذاشتن بنيان هاي اتحادي چند ساله بين اين كشورها اشاره كرد. 

سير صعودي طالي سياه پايدار ماند 

هيزمذخايرنفتيامريكاپايآتشنفت

وزير نفت در پيامي درگذش��ت تعدادي از كاركنان س��ختكوش ش��ركت 
»نفت فالت قاره« و شركت »هليكوپتري ايران« را تسليت گفت. در متن پيام 
بيژن زنگنه آمده اس��ت: خبر درگذشت تعدادي از پرسنل عزيز و سختكوش 

ش��ركت »نفت فالت قاره« و ش��ركت »هليكوپتري ايران« در سانحه سقوط 
بالگرد، س��بب اندوه و تالم فراوان شد.  اين ضايعه را به خانواده هاي داغدار و 
همكاران مان در اين شركت ها تس��ليت عرض كرده، از درگاه خداوند متعال 
براي درگذش��تگان آمرزش و علو درجات مسئلت مي كنم. از مديران ذي ربط 
مي خواهم ضمن بررسي علت وقوع حادثه و رسيدگي به خانواده هاي عزادار، 

تمام تالش خود را براي حفظ ايمني و سالمت پرسنل به  كار گيرند.

پيامتسليتوزيرنفت
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ميرباقري:پايتختساسانيراميسازم
نويسنده و كارگردان سینما و تلويزيون ايران از پیش تولید سريال سلمان فارسي در اواخر امسال خبر داد. داود میرباقري 
گفت: پروژه س��ريال س��لمان فارس��ي يكي از بزرگ ترين تولیدات تلويزيوني خواهد بود. حجم و گس��تردگي كار باعث شده تا 
ساخت سريال را به سه بخش تقسیم كنیم. او افزود: بخش اول مربوط به زادگاه سلمان در ايران و دوران پیش از اسالم است، 
براي ضبط اين بخش بايد شهرك س��ازي كنیم. به عبارتي ش��هرهاي جي و تیسفون كه پايتخت هاي ايران دوره ساساني بودند 
را خواهیم ساخت. میرباقري ادامه داد: بخش دوم مربوط به منطقه روم و امپراتوري بیزانس مي شود كه سلمان فارسي مدتي 
به آنجا مهاجرت كرد و داستان ها و اتفاقات بسیاري را در آنجا شاهد بود. بخش سوم به دوره ظهور اسالم و حضور سلمان در 
شهرهاي مكه و مدينه و همراهي او با پیامبر اسالم )ص( برمي گردد. كارگردان سريال مختارنامه، بخش سوم سريال سلمان را 
بسیار سنگین تر از تمام سريال مختار توصیف كرد و گفت: آغاز به كار سه بخش يادشده، امسال و بطور همزمان كلید خواهد 
خورد. شهرك س��ازي خواهیم داش��ت. كلنگ ساخت شهرك ايراني جي و تیسفون امسال به زمین زده خواهد شد و اصالحات 

و اضافاتي در شهرك سینمايي نور تابان واقع در جاده قم اعمال خواهد شد. 

چهرهروز

شمارمشاغلمرتبطبافناورياطالعاتدرايالتهايامريكا

ITكاليفرنيا؛بهشتمتخصصان
گروهگوناگون|

اطالعات منتش��ر شده از س��وي اداره 
كار امريكا نش��ا ن مي دهد كه اس��تخدام 
و به كارگی��ري نیروه��اي بخ��ش IT در 
س��ال هاي اخیر، افزايش قابل  توجهي داشته است. آن 
طور كه گفته شده، صنعت رو به رشد فناوري اطالعات 
و بخش ه��اي مرتبط به آن، پس از گ��ذر از ركود هاي 
اقتص��ادي، توجه كارآفرينان و كارجويان را بیش��تر از 
گذشته به خود جلب كرده است. براين اساس با توجه 
به رش��د تخصص افراد در زمینه فن��اوري اطالعات و 
افزايش تقاضا براي مشاغلي در اين  خصوص كارفرمايان 
تمايل بس��یاري براي استخدام و اس��تفاده از نیروهاي 
ب��ا تجربه در اين بخش پی��دا كرده اند. همچنین طبق 
بسیاري از گزارش ها از آنجايي كه امريكا به  دلیل وجود 
سیلیكون ولي و داشتن فعال ترين شركت هاي تكنولوژي 
جهان در اين منطقه اس��ت، بزرگ ترين بازار كار حوزه 

فناوري اطالعات را در اختیار دارد. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده در حال 
حاض��ر بی��ش از 4.7میلیون نف��ر به عن��وان كارمند، 
مهندس، مدير و آموزش دهندگان بخش IT در امريكا 
مش��غول به كار هس��تند. آن طور كه پیش بیني شده 
حدود 440هزار ش��غل تا س��ال 2024 در اين بخش 

اضافه خواهد شد. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده، منطقه 
س��یلیكون ولي در كالیفرنیا بزرگ تري��ن قطب IT در 
سراس��ر جهان اس��ت. در واقع اين منطقه الگوي ساير 
فعالیت ه��اي فن��اوري  اطالع��ات در دنیاس��ت. طبق 
گزارش هاي منتش��ر ش��ده، بزرگ تري��ن كمپاني هاي 
فناوري مانن��د اپل، گوگل، فیس بوك و... در چند دهه 
اخیر فعالی��ت خود را از اين منطقه آغ��از كرده اند. در 
تازه تري��ن آم��ار اداره كار در س��ال 2018، اكن��ون در 
كالیفرنیا حدود 709هزار نفر در بخش فناوري اطالعات 
مشغول به كار هستند. اين در حالي است كه همچنان 
68هزار جاي خالي در مشاغل كالیفرنیا وجود دارد كه 

نیازمند افراد متخصص در زمینه IT است. 
تگزاس نیز از ديگر ايالت هايي در امريكاست كه رتبه 
بااليي در رشد صنعت IT به خود اختصاص داده است. 
آن طور كه در بسیاري از گزارش ها گفته شده، شاغالن 
صنعت فن��اوري اطالعات در تگزاس به طور متوس��ط 
ح��دود 80 ت��ا 100هزار دالر در س��ال درآم��د دارند. 

براس��اس اين گزارش نیز در حال حاضر شمار شاغالن 
در بخ��ش IT در تگزاس بی��ش از 370هزار نفر اعالم 
ش��ده است. همچنین حدود 4هزار شغل در اين حوزه 
نیازمند نیروي كار وجود دارد. در اين گزارش، ش��مار 
كاركنان بخش IT در نیويورك نیز حدود 290هزار نفر 
اعالم ش��ده است. آن طور كه گفته شده، در نیويورك، 
كالج و دانش��گاه هاي معتبري نیز در زمینه كامپیوتر و 
فناوري اطالعات وجود دارد كه متخصصان بسیاري را 
روانه بازارهاي كار مي كند. طبق گزارش منتش��ر شده، 
در حال حاضر حدود 32هزار شغل در نیويورك نیازمند 
نیروي كار حرفه يي در صنعت IT هستند. در اين میان 
 IT ويرجینیا يكي از ايالت هايي اس��ت كه متخصصان
درآمد بااليي دارند. همچنین طبق آمار منتش��ر شده 
در سال 2018، بیش از 224هزار نفر در اين صنعت در 
ايالت ويرجینیا مشغول به  كار هستند و حدود 33هزار 
جاي خالي وجود دارد. آن طور كه گفته شده تقاضاي 
نیروي كار بخش IT در اين ش��هر بس��یار باالس��ت و 

درآمد آنها دوبرابر متوسط درآمد در اين شهر است. 
آن ط��ور ك��ه در اين گزارش  گفته ش��ده، فلوريدا، 
واش��نگتن و ايلینويز نیز در میان ايالت هايي قرار دارند 
كه بسیاري از افراد در حوزه فناوري اطالعات مشغول به 
كار هستند. طبق آمار منتشر شده شمار افراد شاغل در 
بخش IT در اين ايالت ها حدود 190هزار تا 220هزار 

نفر اعالم شده است. براساس ساير گزارش هاي منتشر 
ش��ده، پايتخت اي��ن ايالت يك��ي از مهم ترين مقاصد 
صاحب��ان تخصص در زمین��ه تكنولوژي ب��راي كار و 

فعالیت معرفي شده است. 
پنس��یلوانیا و ماساچوست نیز با میانگین 170هزار 
ش��اغل در زمینه فن��اوري اطالع��ات در میان بهترين 

ايالت ها در حوزه IT  قرار دارند. 
اوهايو نیز در سال هاي اخیر به عنوان يكي از بهترين 
ايالت ها براي كار در صنعت IT معرفي شده است. در اين 
ايالت عالوه بر دانشگاه هاي تخصصي در زمینه كامپیوتر 
و فناوري اطالعات، مراكز مهم تحقیقات تكنولوژي نیز 
وجود دارد. براساس آخرين آمار منتشر شده از اداره كار 
امريكا شمار افراد ش��اغل در حوزه فناوري اطالعات در 

اوهايو حدود 156هزار نفر اعالم شده است. 
همان ط��ور ك��ه گفته ش��د، تكنول��وژي و فناوري 
اطالع��ات در س��ال هاي اخیر به عن��وان يك صنعت 
نوظهور به يكي از ماش��ین هاي استخدامي بازار كار در 
سراسر جهان تبديل شده است. بخش ها و عرصه هاي 
مختلف وابس��ته به اين صنعت هم سهم قابل  توجهي 
از ج��ذب نی��روي كار در دنیا را در س��ال هاي اخیر به 
خودش��ان اختص��اص داده اند. اين رون��د گويا آن قدر 
امیدوار كننده اس��ت كه مي تواند نوي��د اتفاقات خوب 

آينده را در اين حوزه بدهد.

آمارنامه

بازارهنر

نمايشآثارشاعرشمعدانيها
ش��اعر ش��معداني ها با »ه��زار اقاقیا 
در چش��مان ت��و هی��چ بود« ب��ه گالري 
كام��ا مي آي��د. به گ��زارش ايس��نا، مونا 
خوش اقب��ال مدي��ر موس��س مجموعه 
فرهنگي هنري كاما، از برپايي نمايشگاه 
آثار نقاش��ي احمدرضا احمدي در گالري 
 كاما خبر داد و گفت: براي نخس��تین بار 
40 اثر نقاش��ي اين شاعر با عنوان »هزار 
اقاقیا در چشمان تو هیچ بود« به نمايش 
درمي آيد. وي درباره نمايشگاه آثار نقاشي 

احمدرضا احمدي شاعر پرآوازه و معاصر ايران در گالري 
كاما گفت: اين آثار كه با تكنیك آبرنگ و جوهر رنگي 
خلق ش��ده اند براي نخستین بار به نمايش درمي آيند؛ 

عنوان اين نمايش��گاه از شعر معروف اين 
شاعر »هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود« 

گرفته شده است. 
او ادام��ه داد: آث��ار نقاش��ي احمدرضا 
احم��دي میني م��ال و به گونه يي همان 
ش��عرهاي اين شاعر اس��ت كه با حس و 
آگاهانه بر كاغذ آمده است. نمايشگاه آثار 
نقاش��ي احمدرضا احمدي، 7 ارديبهشت 
1397 با حضور اهال��ي ادبیات، هنرهاي 
تجس��مي و س��ینما افتت��اح مي ش��ود. 
عالقه مندان براي حضور در اين نمايشگاه مي توانند به 
آدرس تهران، خیابان پاس��داران، گلستان دهم، پالك 

44، طبقه دوم، گالري كاما مراجعه كنند. 

كشفاستعدادهادرجشنوارهآنالينموسيقي
يك��ي از هنرمندان فعال موس��یقي 
برگ��زاري  از  كش��ور  ش��رق  ش��مال 
نخس��تین جش��نواره آنالين موسیقي 
كش��ور با حضور هنرمندان ش��ناخته 
شده موس��یقي ايران خبر داد. مسعود 
نصی��ري از هنرمندان فعال موس��یقي 
شمال ش��رق ايران در گفت وگو با مهر 
در تشريح جزئیات نخستین جشنواره 
آنالين موس��یقي كش��ور توضیح داد: 

»شكوفا« نخستین جشنواره آنالين موسیقي كشور 
است كه پس از يك سال مطالعه و بررسي با حضور 
شناخته شده ترين اس��تادان و هنرمندان موسیقي 
ايران در بهار 97 فعالیت خود را آغاز كرده است. 

او توضی��ح داد: جش��نواره هاي آنالي��ن به علت 
اينكه محدود به مكان و طي مس��افت هاي طوالني 
و طاقت فرس��ا نیس��تند به راحتي و ب��ا كمترين و 
ارزان ترين حال��ت ممكن قابل برگزاري هس��تند. 
به اين ص��ورت ك��ه هنرجويان و موزيس��ین هاي 
عالقه مند با فیلمبرداري از نوازندگي يا خوانندگي 
خ��ود و بارگ��ذاري آن در س��ايت مي توانن��د در 
جش��نواره شركت كنند و س��طح و رتبه خود را در 

میان هزاران نفر بسنجند. 
اين فعال عرصه موسیقي درباره اهداف برگزاري 
اين جشنواره گفت: كشف و شناسايي افراد مستعد 
و ايجاد فرصت هاي مختلف براي اهالي موس��یقي 
دو ماموريت اساس��ي ما براي برگزاري جش��نواره 
»شكوفا« است. شكوفا مخفف عبارت »شبكه كشف 
و فرصت آفريني« اس��ت كه ماموريت و هدف خود 
را در تشكیل فضايي براي ديده شدن هنرمندان و 
ايجاد فرصت هاي موثر براي آنان تعیین كرده است. 

نصی��ري بیان كرد: بن��ده به عنوان 
معل��م هن��ر در روس��تاهاي دورافتاده 
شمال شرق كشور، وقتي با دانش آموزان 
مس��تعد و نخبه ي��ي مواجه مي ش��دم 
كه با وج��ود محرومیت هاي زياد ريتم 
را بهتر از معلم ش��ان مي ش��ناختند و 
بدون بهره گیري از اس��تاد، تحريرهاي 
اج��را  را  دقی��ق  تقلیده��اي  و  زيب��ا 
مي كردند متوجه ش��دم اين هدر رفتن 
استعدادها در سراسر كش��ور وجود دارد به همین 
جهت با خود گفتم ش��ايد در شهرها و روستاهايي 
در نقاط مختلف كش��ور دختران و پس��راني باشند 
ك��ه با اندك��ي توج��ه و حمايت بتوانن��د مرزهاي 
موس��یقي كش��ور و غناي آن را وس��عت ببخشند 
پس به اين فك��ر افتادم كه از س��هل الوصول ترين 
امكانات ازجمله اينترنت براي شناس��ايي و حمايت 
و تش��ويق اي��ن بچه ه��ا بهره مند ش��وم. ط��راح و 
ايده پرداز جش��نواره موسیقي »ش��كوفا« در بخش 
پايان��ي صحبت هاي خ��ود گفت: بع��د از طراحي 
 ايده برگزاري جش��نواره، موضوع را با چند هنرمند 
در میان گذاشتم كه خوش��بختانه با استقبال اين 
عزيزان مواجه ش��دم و درنهايت تم��ام هزينه ها و 
زحمات و خس��تگي ها را با افتخار و عشق به جان 
خريدم و س��امانه »ش��كوفا« متولد ش��د تا بتواند 
آرزوهاي دوس��تداران موس��یقي را در حد وسع و 
توانش برآورده كند. اين سامانه در آينده يي نزديك 
از فازه��اي ديگر خود رونمايي مي كند و امیدواريم 
با تش��ويق موزيسین ها و حمايت آنان، شاهد تولید 
آث��اري غني و عمیق باش��یم و مرزهاي موس��یقي 

ايران را گسترش دهیم. 

تقديرازپيشكسوتموسيقيايران
لوري��س  آث��ار  برگزي��ده  مجموع��ه 
چكناواريان آهنگس��از و رهبر اركس��تر 
پیشكسوت موسیقي كشورمان سه شنبه 
ش��ب 28 فروردين ماه در قالب برگزاري 
يك مراسم ويژه توسط موسسه فرهنگي 
هن��ري »راد نواندي��ش« در تاالر وحدت 
تهران رونمايي ش��د. در اين مراس��م كه 
با حضور لوري��س چكناواريان و تعدادي 
از هنرمن��دان مطرح موس��یقي، تئاتر و 
س��ینماي كشورمان برپا ش��د، از 15 اثر 

صوتي و تصويري اين آهنگساز و رهبر اركستر برجسته 
در قال��ب 13 اث��ر صوت��ي و دو اثر تصوي��ري كه طي 
سال هاي گذش��ته توسط اركسترهاي مختلف داخلي 
و بین الملل��ي اجرا ش��ده، رونمايي ش��د. اين درحالي 
اس��ت كه پخش فیلم هايي از آثار لوريس چكناوريان 
بخش هاي ديگر اين مراس��م را تش��كیل مي داد. امید 
نیك بی��ن مدير تولید مجموعه برگزي��ده آثار لوريس 
چكناواريان در بخش��ي از اين مراس��م بیان كرد: اين 
شادماني كه امش��ب شاهد برگزاري آن هستیم، فقط 
بخشي از آثار اس��تاد چكناواريان است كه به انتخاب 
وي از گنجینه آثارشان بیرون آمد و به همت موسسه 
فرهنگ��ي هن��ري »راد نوانديش« به ثمر رس��ید. اين 
پژوهش��گر موس��یقي در ادامه صحبت ه��اي خود با 

قدردان��ي از تالش لوريس چكناواريان در 
عرصه موسیقي تاكید كرد: به اعتقاد من 
استاد لوريس چكناواريان آخرين رمانتیك 
موس��یقي ايران اس��ت كه بعد از او ديگر 
هنرمندي مانند وي وجود نخواهد داشت. 
من دوس��ت دارم در اين برنامه باشكوه از 
اصط��الح »آخرين رمانتیك موس��یقي« 
اس��تفاده كنم كه به حق شايسته عنوان 

استاد چكناواريان است. 
يارتا ياران پژوهش��گر موسیقي نیز در 
بخش ديگري از اين مراس��م ضم��ن قدرداني از مقام 
هنري اين هنرمند پیشكسوت عرصه موسیقي، متني را 
براي حاضران در مراسم قرائت كرد. پس از صحبت هاي 
چكناواري��ان، مجموعه برگزيده آث��ار اين هنرمند در 
 حضور برديا صدرنوري مدير موسس��ه فرهنگي هنري 
»راد نو اندي��ش«، ناصر ايزدي مدير بخش موس��یقي 
موسسه، يارتا ياران و امید نیك بین به شكلي نمادين 
رونمايي شد. فضل اهلل توكل، فريدون شهبازيان، میالد 
كیايي، قاس��م رفعت��ي، پري ملكي، كتاي��ون رياحي، 
پیمان سلطاني، سامان احتشامي، مزدا انصاري، فاضل 
جمشیدي، ش��یرين يزدان بخش، آناهیتا همتي، رضا 
خ��رم و نیما پناهي ها ازجمله هنرمنداني بودند كه در 

اين مراسم حضور داشتند.  

ديدارمحرمانهسيا
بارهبركرهشمالي

نيويوركتايمز:
گ��زارش  دي��روز 
نش��ريات  از  بس��یاري 
در م��ورد دي��دار مدير 
كیم جون��گ  ب��ا  س��یا 
اون رهب��ر كره ش��مالي 
ب��ود. طبق خب��ري كه 
نیويورك  تايمز در صفحه 
اول خ��ود منتش��ر كرد 
مدير  پمپئو  ماي��ك  كه 

س��یا براي مالقاتي محرمانه با كیم جونگ اون 
رهبر كره شمالي چند هفته پیش به اين كشور 
س��فر كرده بود. طبق اي��ن گزارش، آن مالقات 
براي زمینه سازي گفت وگوهاي مستقیم دونالد 
ترام��پ ريیس جمهوري امري��كا و كیم جونگ 
اون در تعطیالت آخر هفته عید پاك )روزهاي 
31 م��ارس و اول آوريل( انجام ش��د. همچنین 
ترامپ روز سه شنبه اعالم كرد كه گفت وگوهاي 
مستقیمي »در سطوح بسیار باال« با كره شمالي 
جريان دارد تا مقدمات ديدار وي با كیم فراهم 
شود. »س��ارا هاكبي سندرز« س��خنگوي كاخ 
س��فید نیز به نق��ل از ريیس جمهوري گفت كه 
دولت گفت وگوهايي در باالترين سطوح داشته 
اما در عین حال اضافه كرد كه اين گفت وگوها 

با ريیس جمهوري نبوده است. 

والاستريتژورنال:
در صفح��ه اول اي��ن 
روزنامه خب��ري از فرود 
هواپیم��اي  اضط��راري 
در  امري��كا  مس��افربري 
فرودگاه فیالدلفیا منتشر 
ش��د. طبق اين گزارش، 
هواپیماي  فرون��د  ي��ك 
امري��كا  در  مس��افربري 
عصر سه ش��نبه به دلیل 

بروز مش��كل و انفجار يكي از موتورها مجبور به 
فرود اضطراري ش��د و گفته مي شود، هشت نفر 
زخمي ش��دند ك��ه يكي از آنها ج��ان خود را از 
دس��ت داده است. به گزارش وال استريت ژورنال 
تحقیقات در مورد علت دقیق حادثه آغاز ش��ده 
و همچنان ادامه دارد. اما گزارش اولیه حاكي از 
نشت س��وخت به داخل يكي از موتورهاست كه 
موجب انفجار و پرتاب قطعات آن به سمت بدنه 
و پنجره هواپیما شده است. در اين گزارش گفته 
ش��ده به دنبال شكسته شدن يكي از پنجره ها و 
مكش شديد هوا از داخل به بیرون هواپیما، سر 
يكي از مس��افران كه نزديك آن نشس��ته بود به 
 ش��دت به پنجره برخورد مي كن��د كه در نهايت 

منجر به مرگ او مي شود. 

فايننشالتايمز:
اين روزنامه گزارش��ي 
ماكرون  امانوئل  از س��فر 
ب��ه آلمان منتش��ر كرده 
اس��ت. طبق اين گزارش 
فرانس��ه  ريیس جمهوري 
ام��روز )پنج ش��نبه( عازم 
برلین مي ش��ود تا ش��ايد 
فرصت��ي ب��راي اج��راي 
اصالحات در اتحاديه اروپا 

به وجود آيد. با اين حال اختالفات اخیرا میان دو 
كش��ور باال گرفته و همین فرص��ت روياپردازي را 
از ماك��رون مي گیرد. به گزارش فايننش��ال تايمز، 
دي��دگاه امانوئل ماكرون ريیس جمهوري فرانس��ه 
براي ايجاد يك اتحاديه اروپاي قوي تر احتماال به 
موانعي برخورد كند، چرا كه اختالفاتي با آلمان از 
مس��ائل دفاعي گرفته تا طرح هاي او براي تعمیق 
همبستگي منطقه يورو به وجود آمده است. كمتر 
از يك س��ال پس از پیروزي انتخاباتي درخش��ان 
ماكرون در دس��تور كار حامي اروپ��ا، ماكرون به 
اج��راي اصالح��ات پس��ابرگزيت با آن��گال مركل 

صدراعظم آلمان امید بسته است.

كيوسك

تاريخنگاري

خروج نيروهاي روس از ايران 
ايران در زمان ش��روع جنگ رس��ما اعالم بي طرفي كرده بود. با اين حال در عمل 
نیروهاي ايران توس��ط قدرت هاي مركز و نیروهاي متفقین جنگ جهاني اول تحت 
تاثیر ش��رايط از يكي از طرفین طرفداري مي كردند. منافع غربي در ايران بر مبناي 
مناب��ع قابل توجه نفت و موقعیت سوق الجیش��ي ايران، بین افغانس��تان و نیروهاي 
متخاصم عثماني، روس و بريتانیا قرار داشت. ايران آن زمان با قرارداد سن پترزبورگ 
1907میالدي به منطقه تحت نفوذ شمال و جنوب تقسیم شده بود. اين شرايط تحت 
پوشش دهه ها سیاست مشهور به بازي بزرگ بین روسیه و بريتانیا حاصل شده  بود. 
اين قرارداد همچنین مناطق تحت نفوذ در تبت، افغانستان و ايران را تعیین كرده بود 

تا وزنه تعادلي در برابر نفوذ آلمان ها را فراهم آورد. 
هفت سال پیش از شروع جنگ يعني در سال 1907، دولت هاي بريتانیا و روسیه 
تزاري طي قرارداد سن پترزبورگ بر سر تقسیم ايران به دو منطقه نفوذ و يك منطقه 
بي طرف به توافق رسیده كه در پي آن نیروهاي خود را در خاك ايران مستقر كرده 
 بودند. نیروهاي روس در قسمت هاي شمالي ايران حاضر و نیروهاي بريتانیا در جنوب 
كش��ور كنترل اوضاع را در اختیار داش��تند. دولت مركزي اي��ران عمال تنها كنترل 

بخش هايي از مركز ايران را تحت اختیار داشت. 
ارتش ايران در زمان آغاز جنگ جهاني اول فاقد نیروي هوايي و دريايي بود و شمار 
تخمیني نیروهاي زمین��ي ايران چیزي حدود 7 هزار نفر بود. عالوه بر اين نیروهاي 
ايران ملي و تماما تحت امر دولت نبودند. بريگاد قزاق توس��ط روس ها تشكیل شده 
 بود، ژاندارمري فرماندهان سوئدي داشت، عشاير ايران كه مسلح بودند از دولت دستور 

نمي گرفتند و نیروهاي شهرباني كم  تعداد و كم  تجهیزات بودند. 
نیروهاي روس در خاك ايران حدود 10 هزار نفر بود كه نیمي از آنها در شهرهاي 
تبريز، ارومیه و اردبیل مس��تقر بودند. بدين  ترتیب اي��ران در اين زمان هم از لحاظ 

سیاس��ي در وضعیت نامناس��بي بود و هم توان نظامي دفاع از خ��اك خود در برابر 
نیروهاي خارجي را نداش��ت. با وقوع انقالب 1917 در روس��یه و تشكیل شوروي، از 
بیشترين حد پیشروي خود در ايران در فوريه 1917 دچار آشفتگي شد و نیروهايش 
تا ماه اكتبر به پراكندگي كشیده  شدند. روسیه با امضاي عهدنامه برست-لیتوفسك 
با آلمان )مارس 1918( متعهد ش��د نیروهايش را از ايران خارج كند و تا پايان بهار 
1918 ايران را ترك كرد. بريتانیا نیروهايش را تا 3 س��ال بعد و كودتاي 3 اس��فند 
 1299 )1921( در ايران نگهداشت. سرانجام سي ام فروردين سال 1300، نیروهايش

خاك ايران را تخلیه كردند. 

ميراثنامهايستگاه

كارگردان»بيعشق«درميانداورانجشنوارهكن2018
آندري زوياگینتس��ف به عن��وان يكي از 
اعض��اي گ��روه داوران جش��نواره فیلم كن 
2018 معرفي شد. به گزارش ورايتي، آندري 
زوياگینتسف كارگردان روسي سازنده فیلم 
»بي عشق« كه در نودمین دوره جوايز اسكار 
نامزد دريافت جاي��زه بهترين فیلم خارجي 

زبان ش��د، به عنوان يكي از اعضاي گروه داوران بخش رقابتي جش��نواره فیلم كن 
2018 انتخاب شد. تیري فرمو كارگردان هنري كن اين خبر را امروز اعالم كرد. 

اين در حالي اس��ت كه كیت بالنش��ت به عنوان ريیس هیات داوران كن امسال 
انتخاب ش��ده اس��ت. فرمو به راديو يك اروپا گفت كه هیات داوران متشكل از 5 زن 
و 4 م��رد خواهد بود. زوياگینتس��ف يكي از كارگردان هاي محبوب كن اس��ت و در 
11 س��ال اخیر 4 بار با آثارش راهي كن ش��ده است كه 3 مورد آنها حضور در بخش 
رقابتي بوده است. او با فیلم هاي »تبعید« در سال 2007، »لوياتان« در سال 2014 
و »بي عش��ق« در س��ال 2017 در كن حضور داش��ت. »النا« نیز در سال 2009 در 
بخش نوعي نگاه به نمايش درآمد. فرمو افزود: زوياگینتسف اكنون در حال يادگیري 
زبان انگلیس��ي است چون در اين زبان كمي مشكل دارد. فرمو افزود: درك كافي از 
زبان انگلیسي يكي از نكات كلیدي براي تماشاي فیلم ها و بحث كردن درباره آنها با 
ديگر اعضاي گروه داوري است. در حالي كه ديروز تیري فرمو از آندري زوياگینتسف 
كارگردان روس��ي به عنوان يكي از داوران حاضر در اين دوره نام برد، اكنون اس��امي 
هیات داوران اعالم ش��ده است. هیات داوران بخش رقابت اصلي جشنواره كن كه به 
رياس��ت كیت بالنش��ت برگزار مي شود، شامل 5 داور زن و 4 داور مرد است كه از 7 
ملیت و 5 كش��ور به اين فهرس��ت راه يافته اند. هیات داوران روز شنبه 19 ماه مه  در 
مراس��م اختتامیه جشنواره كن، برندگان اين دوره را معرفي مي كنند. اسامي داوران 
عبارت اس��ت از: كیت بالنش��ت بازيگر، تهیه كننده استرالیايي، ريیس هیات داوران، 
چنگ چن بازيگر چیني كه در فیلم  آنگ لي »ببر خیزان، اژدهاي پنهان« در س��ال 

2000 بازي كرده است. او بازيگر فیلم هاي وانگ كار واي نیز بوده است. 

مرمت112طاقو5سرايبازاراراكمرمتشد
مديركل میراث فرهنگي اس��تان مركزي 
گفت: تمام راسته هاي اصلي و فرعي بازار اراك 
مش��تمل بر 112 طاق و 5 س��را در سال 96 

مرمت شد. 
محمد حس��یني افزود: در راس��تاي انجام 
اقدام��ات الزم جهت حفظ، مرم��ت و احیاي 

مجموعه بافت تاريخي و بازار اراك به عنوان يكي از مهم ترين بازار هاي تاريخي كشور 
و همچنین در راستاي هدف مهم ثبت جهاني اين اثر به عنوان راسته ترين بازار سنتي 
ايراني از ابتداي سال 96 به همت اداره كل مرمت ها، تعويض و باز سازي هاي مفیدي در 
اين مجموعه با اعتبار 24میلیارد ريال صورت گرفته است. همچنین آب انبار مدرسه 

حاج محمدابراهیم و خانه معطري به صورت مشاركتي در حال مرمت است. 
حس��یني افزود: راس��ته هاي اصلي و فرعي مجموعه تاريخي بازار در سال گذشته 
مرمت و باسازي شد و در سراهاي كاشاني، حاج باشي، مسگرها، آقايي و ورودي سراي نو 
با توجه به مطالعات صورت گرفته مرمت هاي الزم صورت گرفته است. همچنین سراي 
حاج باشي و مسگرها نیز در جداره ها، كف و ايجاد كانال تاسیسات برقي با رعايت نكات 
اصولي، مرمت صورت گرفته تا در آينده نزديك براي تمام سراها بتوانیم نمونه  عیني 
براي همكاري بیشتر كسبه داشته باشیم. او در ادامه با بیان اينكه اقدامات صورت گرفته 
از محل اعتبارات س��ال 95 انجام شده است، گفت: 100 طاق بازار در سال 96 مرمت 
شده و 12 طاق ديگر با توجه به امكان ريزش و خطرآفريني براي شهروندان با حفظ 
ارزش ها و ارائه هاي معماري، تخريب و مجددا اجرا ش��ده اس��ت. حسیني اظهار كرد: 
مرمت هاي انجام ش��ده با نظارت متخصصان اين عرصه صورت گرفته تا بافت با ارزش 
اين مجموعه حفظ شود اما اولويت فعلي بازار فرهنگ سازي جهت محافظت، نگهداري 
و سپس مرمت اصولي است تا بتوان در ابتدا باور الزامي بودن حفظ بازار را نهادينه كرد. 
او در پايان با اشاره به اين موضوع كه بافت تاريخي بايد نگهداري و محافظت شود، افزود: 
تهیه طرح مرمت خانه خواجه علي توسط معاونت میراث فرهنگي صورت گرفته و خانه 

عظیم زاده و خانه حاج آقا محسن اراكي در حال مرمت است. 
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