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 بخشي از 
اتفاقات اخير بازار ارز 

سياسي است

 تالش براي خروج
 100 هزار ميليارد تومان 

از ذخاير ارزي كشور

 معاون اول رييس جمهوري 
در اجالس شوراي عالي استان ها: 

 معاون رييس جمهوري 
و رييس سازمان برنامه و بودجه فاش كرد

دالر
--

یورو
--

تمام سکه
1785000 تومان

شاخص بورس
96287            

خبر

  17هزار و 500 ميليارد تومان درآمد 
دولت از دالر4200 توماني

عضو هيات رييس��ه كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
دالر ب��ا ه��ر نرخ ديگري جز 4200 خريد و فروش ش��ود، قاچاق محس��وب 

مي شود. 
هادي قوامي در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به دالر 4200تومان اظهار 
داشت: در حال حاضر دالر تك نرخي است و براي مديريت بازار و تك نرخي 
نگهداشتن آن الزاماتي در نظر گرفته شد كه به بخشي از آن در جلسه علني 

مجلس اشاره شده است. 
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس با اشاره به اختالف 
نرخ دالر در بودجه با نرخ كنوني توضيح داد: در قانون بودجه سال 97، نرخ 
دالر محاس��باتي 3500 تومان اس��ت، بنابراين ش��اهد اختالف 700 توماني 
هس��تيم كه سهم دولت از اين افزايش حدود 17هزار و 500 ميليارد تومان 

مي شود. 
نماينده اس��فراين در مجلس دهم ش��وراي اس��المي با بي��ان اينكه بايد 
ب��راي اين رق��م تعيين تكليف ش��ود، بيان داش��ت: در قان��ون بودجه براي 
مابه التفاوت درآمد دولت از نرخ ارز رديف هايي در نظر گرفته شد، اين مبلغ 
در زمينه حمايت از توليد هزينه مي شود تا فشار ناشي از افزايش نرخ ارز به 

مصرف كنندگان نهايي وارد نشود. 
وي در اين باره كه آيا نياز به اصالح قانون بودجه با تغيير نرخ دالر وجود 
دارد ي��ا خير، گفت: قانون بودجه را نمي توان در اين زمينه اصالح كرد، بلكه 
بايد درآمد حاصل از اختالف نرخ ارز رابراي مصارف خاص در نظر بگيريم و 

مديريت آن را نيز بر عهده بانك مركزي قرار دهيم. 
قوام��ي در ادامه گفت وگو با خانه ملت با اش��اره ب��ه اينكه عده يي با دالر 
3500 تومان كاال وارد كشور كرده اند، تاكيد كرد: اين افراد كاالهاي خود را 
با احتس��اب ارز 4200 در بازار به فروش مي رسانند و همين امر باعث ايجاد 
فش��ار بر مصرف كننده مي ش��ود، بنابراين دولت بايد بر بازار و فشار ناشي از 

تغيير نرخ ارز نظارت داشته باشد. 

حمايت از توليد ملي با تك نرخي شدن ارز
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: همچنين انتظار مي رود با كس��اني كه در 
حوزه ارز اخالل ايجاد مي كنند، برخورد قاطع ش��ود و تمام مبادي رسمي و 

غير رسمي قاچاق كنترل شود. 
وي با بيان اينكه اكنون فرصت مناسبي براي حمايت از توليد ملي است، 
گفت: بايد به س��متي برويم كه نقدينگي در توليد هزينه ش��ود، اگر نتوانيم 
نقدينگ��ي را كانالي��زه كنيم، توجيه و امنيتي براي س��رمايه گذاري در ايران 
ايجاد نخواهد شد. قوامي با اشاره به عملكرد گذشته دولت در مديريت بازار 
ارز اظهار داشت: گذش��ته دولت نشان نمي دهد كه مي تواند نرخ ارز را ثابت 
نگه دارد اما همه بايد براي منافع ملي از تالش دولت در اين زمينه حمايت 
كنيم و از فرصت تك نرخي ش��دن ارز براي آباداني كشور و حمايت از توليد 

ملي استفاده كنيم. 
عضو هيات رييس��ه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي گفت: اگر از فرصت تك نرخي بودن ارز استفاده نكنيم به نقطه ضعف 

تبديل مي شود و ممكن است نرخ هاي ديگري ايجاد شود. 
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: با اين حال اگر دالر با هر نرخ ديگري جز 

4200 خريد و فروش شود، قاچاق محسوب مي شود. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 11  همين صفحه  

معاون رييس جمهوري و رييس سازمان 
برنام��ه و بودجه از تالش ه��اي برخي براي 
خ��روج 100هزار ميليارد تومان از كش��ور 

خبر داد. 
محمدباق��ر نوبخت گف��ت: ارزي براي 
خروج از كش��ور نداريم، چرا بايد دالر زياد 
بدهيم تا از كشور خارج شود، در اين فضاي 
ملتهب تالش كردند تا ذخاير ارزي كه بيش 
از 100 هزار ميليارد تومان است را از كشور 
خارج كنند، كار عقاليي و جمعي انجام شد 
تا دستاوردهاي انقالب اسالمي حفظ شود. 

رييس س��ازمان برنامه و بودجه با توجه 
به افزايش قيمت ارز در بازار تاكيد كرد كه 
مهم ترين وظيفه دولت در اقتصاد سياسي، 
ايجاد تعادل اس��ت و بازار ارز در چهار سال 
اخير چندان ش��اهد افزايش نبوده و در اين 
مدت تقريبا حالت تعادل خود را حفظ كرده 

بود. 
نوبخت در شوراي برنامه ريزي و توسعه 
استان يزد گفت: نابس��اماني بهاي ارز براي 
ما جاي سوال داشت و از نيمه دوم سال 96 
ب��ازار ارز تعادلش را به مرور از دس��ت داد و 
بازار كار هم از آشفتگي زيادي برخوردار بود. 
نوبخت ادامه داد: به اين نتيجه رسيديم 
تقاضاهاي��ي براي خ��روج ارز وج��ود دارد، 
بنابراين تصميم گرفته ش��د سياس��ت هاي 
جديدي در دو بخش مديريت ارز و مديريت 

تقاضا انجام شود. 
وي اظه��ار كرد: بخش��ي از ني��از ارزي 
كش��ور از محل فروش نفت تامين مي شود 
كه امس��ال 253هزار ميليارد تومان از اين 

بخش عايد كشور مي شود. 
وي با بيان اينكه زماني قيمت هر بشكه 
نفت به 108دالر رس��يد در حالي كه امروز 
52 دالر اس��ت، اظهار ك��رد: بخش ديگري 
از درآم��د ارزي كش��ور از مح��ل صادرات 
غيرنفت��ي تامي��ن مي ش��ود و از ص��ادرات 
مالياتي گرفته نمي شود كه امسال نيز بيش 
از هزار ميلي��ارد تومان براي حمايت از اين 
بخش درنظر گرفته ش��د. ب��ه گفته رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه، در بخش تقاضاي 
كاال و خدم��ات، ب��ا خروج س��رمايه روبه رو 
 هستيم و حدود هفت ميليارد دالر با قيمت 
3700 تومان ارز مبادله يي براي واردات داده 
شد كه بايد واردات نسبت به گذشته ارزان تر 
باشد اكنون قيمت ارز 4200 تومان تعيين 

شده است. 
نوبخت اضافه كرد: خيلي ها در روزهاي 
پايان��ي س��ال كاال را نمي فروختن��د چون 
مي گفتند قيمت ارز مشخص نيست امروز 
باي��د ثبت كاال انج��ام و ارز با قيمت جديد 

دريافت كنند. 
وي افزود: حدود سه هزار ميليارد تومان 
براي كاالهاي اساسي و دارويي با ارز 3800 

تومان درنظر گرفته شد كه 400 تومان آن 
را دولت پرداخت مي كند. 

رييس سازمان برنامه و بودجه كل كشور 
همچني��ن در گفت وگوي��ي ديگ��ر تصريح 
ك��رد: عده يي ب��ا منابع ارز، در كش��ورهاي 
همس��ايه خانه و ويال خريده ان��د. او در اين 
 مصاحبه همچنين روند انتخاب مبناي دالر 

4200 تومان را توضيح داد. 
نوبخ��ت در گفت وگ��و ب��ا خبرگزاري 
خانه ملت، درخصوص انتخ��اب ارز 4200 
توم��ان توضي��ح داد و گفت: ن��رخ 3500 
تومان كه در اليح��ه و مصوب مجلس آمد 
مبناي محاسباتي است، يعني وقتي حدود 
50ميليارد دالر نفت مي فروش��يم و ارز را با 
اين رقم كس��ب مي كنيم، چ��ون بودجه ما 
ريالي اس��ت بايد به عددي تبديل كنيم تا 
نرخ برابري ايجاد شود، سال گذشته اين رقم 

حدود 3200 تا 3300 تومان بود. 
وي با اشاره به مصوبه مجلس در قانون 
بودجه س��ال 97 اظهار داش��ت: مجلس در 
مبحث ارز قانون بودجه تصويب كرده است 
كه اگر دولت به هر دليلي براي تنظيم بازار 
ن��رخ ارز را به ج��اي 3500 تومان هر عدد 
ديگري درنظر گرفت، درآمد جديدي كسب 
و اين منبع درآم��دي جديد در رديف هاي 
مصرفي مشخصي هزينه شود، بنابراين مازاد 
درآمد ارز به خزانه واريز و بايد متناس��ب با 

سرفصل هزينه ها استفاده شود. 

مبن�اي انتخ�اب دالر 4200 تومان چه 
بود؟

س��خنگوي دولت به رون��د انتخاب نرخ 
4200 تومان ارز اش��اره كرد و گفت: نكته 
ديگري ك��ه وجود دارد اين اس��ت كه چرا 
4200 تومان براي نرخ دالر انتخاب شد، در 
جلسه ستاد اقتصادي، پيشنهادات مختلفي 
ارائه ش��د و همه افراد مبناي نظري ش��ان 
را گفته ان��د، عده يي با مفروض��ات و مباني 
نظري پيشنهاد مي كردند قيمت دالر را در 
حد 3900 ت��ا 3950 تومان بگذاريم كافي 
اس��ت، عده يي مباني محاسباتي ش��ان اين 
بود كه اگر مث��ال 4500 يا 4600 بگذاريم 
رقم مطمئن تري است و عده يي همين عدد 

4200 را مي گفتند. 
نوبخ��ت ادام��ه داد: درنهاي��ت هم��ه 
اس��تدالل ها و محاسبات مطرح شد و آنچه 
قابل اجرا و مباني آن همه را قانع كرد، اين 
ب��ود كه با 4200 توم��ان مي توانيم اقدام را 
انج��ام دهيم، ضمن اينك��ه مدت ها بود كه 
مي خواستيم سياست يكسان سازي نرخ ارز 
را انجام دهيم، در حال حاضر تقريبا اين كار 
صورت گرفته اس��ت و همه نيازهاي واقعي 

كشور با رقم 4200 پاسخ داده مي شود. 
وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه در حال حاضر 

مش��كل كمبود مناب��ع ارز را نداريم، بيان 
داشت: در حال حاضر مشكل اين نيست كه 
منابع ارزي ما تقليل پيدا كرده است، بلكه 
صادرات نفتي 50 دالر است، منابع صادراتي 
غيرنفتي 46 ميلي��ارد دالر وجود دارد، 90 

ميليارد دالر منابع ارزي داريم. 
اين عضو دولت تاكي��د كرد: چيزي كه 
باعث ش��د اين منابع نتوانست پاسخ دهد، 
سلس��له تقاضاي هاي جديد غيرواقعي بوده 
چه آنهايي ك��ه فكر مي كردند هر چه ريال 
دارند را به دالر تبديل كنند و س��فته بازي 
صورت گيرد، چه عده يي كه فكر كنند اين 
منابع را به صورت خروج س��رمايه استفاده 

كنند. 

ع�ده اي ب�ا مناب�ع ارز، در كش�ورهاي 
همسايه خانه و ويال خريده اند

نوبخت با انتقاد از اين دو ديدگاه گفت: 
م��ا حق نداريم منابع م��ردم را كه از نفت و 
صادرات حاصل مي شود به آساني دراختيار 
عده يي قرار دهيم تا در كشورهاي همسايه 
خانه و ويال بخرن��د، ما حق نداريم منابع را 
در شرايطي كه فش��ار جهاني بر جمهوري 
اس��المي است و تهديد مي كنند كه ما را از 
نظر اقتصادي تحريم خواهيم كرد از دست 
بدهيم بلكه بايد مديريت بر عرضه و تقاضا 

داشته باشيم. 
رييس سازمان برنامه و بودجه كل كشور 
درخص��وص جايگزيني ي��ورو در مبادالت، 
اظهار داش��ت: ش��كي در اين نيس��ت كه 
مي خواهي��م دالر را از محاس��بات مان كنار 
بگذاريم و در حوزه ي��ورو كار كنيم چراكه 
يورو مانن��د دالر در وضعيت تحريمي قرار 

ندارد. 
وي با اش��اره به افزايش قيمت يورو در 
روزه��اي اخي��ر و مديريت نرخ اي��ن ارز از 
س��وي دولت بيان داشت: افزايش نرخ يورو 
متناسب با افزايش چشمگير غيرواقعي دالر 
بود، اما وقتي دالر 4200 باش��د ساير ارزها 

براساس 4200 تومان تنظيم مي شود. 
اين عضو كابينه دولت درباره نامه رييس 
بانك مركزي به مق��ام معظم رهبري براي 
جايگزين��ي ارز گفت: از آنجا كه اين نامه را 
شخص دكتر سيف نوشته اند از آن بي اطالع 

هستم. 

توضي�ح درب�اره ع�دم يك صدايي 
دولت درخصوص ارز

نوبخ��ت ب��ه انتق��اد ريي��س مجل��س 
درخصوص شنيده شدن يك صدا از دولت 
در زمينه ارز، اشاره كرد و توضيح داد: وقتي 
دول��ت مي گوي��م يعني مجموعه رس��مي 
دول��ت، در دولت س��ي و چن��د نفر معاون 
رييس جمهور و وزير داريم هر يك مي توانند 

نظراتي داشته باشند اما وقتي به جمع بندي 
و تصميم گيري مي رسد همه از آن تبعيت 

مي كنند. 
وي ادام��ه داد: االن همين وضع وجود 
دارد ممك��ن اس��ت درب��اره ارز عده ي��ي 
پيش��نهادي داش��ته اند اما يك اس��تدالل 
قوي ت��ر پذيرفت��ه مي ش��ود اف��رادي ك��ه 
اس��تدالل ديگر داش��تند نظرشان پذيرفته 
نشده اس��ت، اما وقتي نظر رسمي دولت از 
سوي رييس جمهور، معاون رييس جمهور و 
س��خنگوي دولت گفته مي شود ديگر نبايد 

دوگانگي باشد. 
سخنگوي دولت تاكيد كرد: بنابراين بيان 
رس��مي همين بود، دولت بي��ان خود را در 
زمينه ارز تغيير نداده است، همواره گفته ام 
دولت ب��ا افزايش غيرطبيعي و غيرمتعارف 
نرخ ارز مخالف اس��ت، درست بود پولي به 
دس��ت دولت مي آيد اما به دليل نارضايتي 
مردم روند افزايشي دالر به نفع دولت نبود، 
دولت تحت هيچ ش��رايطي اعتقاد ندارد كه 
دالر افزايش پيدا كند ما پول كمتري داشته 
باشد اما ثبات اقتصادي و رفاه مردم را داشته 

باشيم راضي هستيم. 
نوبخ��ت با بيان اينكه در ش��اخص هاي 
اقتص��ادي ديگر وضعيت مناس��بي داريم، 
اظهار داش��ت: نرخ بيكاري به نس��بت سال 
گذشته تقليل پيدا كرده است، بازار سرمايه 
و ب��ورس متعادل بوده، تنها در بازار پول آن 
هم در بخش ارز روند غيرقابلي وجود داشت، 
براساس گزارش بررسي اقتصاد ايران با 40 
ش��اخ در 7 بخش اس��فندماه سال گذشته 
صن��دوق بين الملل��ي، همه ش��اخص هاي 

اقتصادي كشور رو به رشد است. 
وي تاكي��د كرد: روند افزايش��ي قيمت 
دالر به خاطر مسائل سياسي، رواني، مطالب 
مختلف و جايي ه��م عده يي هول زدند كه 
بعد زير دس��ت و پا له ش��دند، اين معقول 
نيست هر كس��ي چند توماني داشته باشد 
تبديل به ارز كند اگر اين ش��كل باشد تمام 
ذخاي��ر بانك مركزي يا حت��ي ذخاير بانك 

مركزي امريكا را بياوريم كم مي آوريم. 
نوبخت بيان داشت: فعال در اين شرايط 
ما براي همه نيازهاي معقول مردم ارز داريم 
صادرات به ما اجازه مي دهد اين كار را انجام 

دهيم. 
رييس سازمان برنامه و بودجه كل كشور 
درخص��وص افزاي��ش حق��وق كاركنان كه 
اخيرا از سوي وزارتخانه هاي كشور و جهاد 
كش��اورزي مطرح ش��ده ب��ود، توضيح داد: 
همه مباحث مربوط به حقوق دس��تمزدها 
و فوق العاده ها را در قانون مديريت خدمات 
كش��وري ديده اي��م و قرار اس��ت اصالح و 
يكپارچه شود، اليحه اصالحي آن اكنون در 

نوبت بررسي مجلس است. 

خبر سرمقاله

 كه در اين دامگه حادثه چون افتادم؟

تحليل در زمان هيجانات و نوسان در اقتصاد كاري بسيار دشوار است. 
زماني كه اتفاقات به ش��كلي س��ريع و با دامنه تغيير بيش از معمول رخ 
مي دهد معموال جواب هاي معمول ديگر پاس��خگو نيست. در اين شرايط 
عموما دولت ها، مردم و حتي كارشناس��ان درگي��ر تحليل هاي غيرواقعي 
مي ش��وند و عوامل ديگ��ري را در تحليل خود دخي��ل مي كنند درحالي 
كه اگر از بيرون و به دور از هيجانات به مس��ائل نگاه ش��ود از ديد علمي 
مي توان آينده را پيش بيني كرد. از اين رو وقتي تاريخ اقتصاد كش��ورها را 
مي خوانيم، مس��ائل و راه حل هاي آن بسيار ساده به نظر مي رسد درحالي 

كه در زمان وقوع كشورها با مشكالت زيادي روبه رو مي شدند. 
درك اتفاق��ات چند هفته اخير بازار ارز نيز به دليل هيجانات س��خت 
اس��ت و گاهي تحليل هايي با دخيل كردن م��واردي غيراقتصادي در آن 
صورت مي گيرد. اتفاقات اخير با منطق اقتصادي هم خواني داشت و براي 
تحلي��ل اينكه چ��ه اتفاقي در بازار رخ داده اس��ت نبايد به س��راغ موارد 

غيراقتصادي رفت. 
دولت با چند مش��كل روبه رو است. مش��كل اول بحث انتقال ارزهاي 
صادراتي به كش��ور است. اين مشكل از طريق راهكارهاي سيستم بانكي 
همچنين مذاكره با كش��ورها تا اندازه يي قابل حل بود. اگر دولت به تمام 
ارزها دسترس��ي داشت هيچ وقت كمبودي رخ نمي داد و تصميمات براي 

ارز صادركنندگان دقيقا در راستاي همين مساله است. 
موضوع دوم تقاضا براي ارز است كه بخش اصلي آن مربوط به واردات 
رسمي و قاچاق است. طبيعتا انتقاداتي درخصوص نحوه مديريت واردات 

و سياست هاي مقابله با قاچاق وجود دارد. 
اما مس��اله س��ومي كه عمال اتفاقات را به سمتي برد كه دولت مجبور 
به تصميمات قاطع و چكش��ي ش��ود، موضوع انتظارات است. بسياري به 
وي ژه دولتي ها تقاضاي س��فته بازي را امري مزم��وم مي دانند درحالي كه 
نباي��د اين بحث را به ش��كل Normative يا دس��توري ديد بلكه اين 
 Positive پدي��ده در همه جوامع وجود دارد و با ن��گاه اقتصاد اثباتي يا
economics باي��د اين پديده را مورد بحث ق��رار داد. همه آنها كه به 
قصد خريد دالر جلو صرافي ها صف بس��تند، دالل ارز و س��ودجو نبودند 
بلكه بس��ياري مردم عادي بودن��د كه با انتظار افزاي��ش قيمت ارز قصد 
داشتند پس انداز اندك خود را از شوك ارزي حفظ كنند. بعضي از آنها به 
دليل عدم آش��نايي با مسائل اقتصادي در قيمت هاي باالي روزهاي آخر 
اق��دام به خريد ارز كردند كه طبيعتا با تثبيت نرخ ارز روي 4200تومان 

عمال دچار زيان شدند. 
درسي كه فروردين 97 براي اقتصاد داشت، مديريت همين انتظارات 
اس��ت. امروز دول��ت تصميمات مه��م ارزي با هدف آرام ك��ردن فضاي 
اقتصادي گرفته اس��ت و به خاطر شرايط كشور چه با اين تصميم موافق 
باش��يم و چه به بخش هايي از آن نقد داش��ته باش��يم بايد از آن حمايت 
كني��م. اما خطري ك��ه تصميم دولت را تهديد مي كن��د همين انتظارات 
اس��ت. پيش از س��ال 1397  انتظار افزايش قيمت در خرداد ماه در بين 
مردم ايجاد ش��ده بود. بازار نسبت به تصميمات ترامپ درخصوص برجام 
همچني��ن وضعيت FATF حس��اس بوده و هس��ت. مس��اله انتقال ارز 
صادرات��ي به داخل و مديري��ت واردات و مبارزه با قاچاق نيازمند فرصت 
بيش��تري اس��ت درحالي كه موفقيت تصميمات دولت در گرو تغيير در 

انتظارات است. 
اتفاقات زمس��تان 96 نش��ان داد ك��ه صرف مصاحبه هاي مس��ووالن 
بانك مركزي و دولت نمي تواند باعث تغييرات انتظارات ش��ود. به همين 
دلي��ل دولت بايد راهكارهاي جديدي براي كاهش انتظار افزايش نرخ ارز 
بينديشد. اين كار بايد هر چه سريع تر رخ دهد چراكه تصميم دولت براي 
تثبي��ت نرخ ارز در صورتي موفقيت آميز خواهد بود كه اقتصاد به حركت 
درآيد و ش��اهد نباش��يم كه فعاالن اقتصادي تا روش��ن شدن وضعيت از 

خريد و فروش خودداري كنند. 
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در تداوم سياست هاي جديد ارزي ابالغ شد

توقف فعاليت ارزي صرافي ها
 صفحه 4 

 صفحه 2 

جهان

آلمان مي تواند الگويي 
براي غرب باشد

7

نوبخت مطرح كرد

تالش براي خروج 100 هزار ميليارد تومان از ذخاير ارزي كشور

 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. 
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تحلي��ل در زمان هيجانات و نوس��ان در اقتصاد 
كاري بسيار دشوار است. زماني كه اتفاقات به شكلي 
س��ريع و با دامنه تغيير بيش از معمول رخ مي دهد 
معموال جواب هاي معمول ديگر پاسخگو نيست. در 
اين شرايط عموما دولت ها، مردم و حتي كارشناسان 
درگي��ر تحليل ه��اي غيرواقعي مي ش��وند و عوامل 
ديگري را در تحلي��ل خود دخيل مي كنند درحالي 
كه اگر از بيرون و به دور از هيجانات به مس��ائل نگاه 
 شود از ديد علمي مي توان آينده را پيش بيني كرد. از 
اي��ن رو وقتي تاريخ اقتصاد كش��ورها را مي خوانيم، 
مسائل و راه حل هاي آن بسيار ساده به نظر مي رسد 
درحالي كه در زمان وقوع كشورها با مشكالت زيادي 

روبه رو مي شدند ...

گروه انرژي   مهدي نيكوئي- عليرضا كياني 
طب��ق روال هر ماه گزارش ه��اي ماهانه آژانس 
بين المللي انرژي و سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت خام به فاصله يك روز منتش��ر شد تا شمايي 
كل��ي از وضعيت بازار نفت در ماهي كه گذش��ت 
را نش��ان دهد. مهم ترين نكته اي��ن دو گزارش را 
باي��د در نگاه ه��اي تقريبا »مثبت« ب��ه بهاي نفت 
خام در سال جاري ميالدي دانست كه براي ايران 
اهميت زيادي دارد. همچنين طبق گزارش منابع 
ثانوي��ه  اوپك توليد نفت خ��ام ايران در ماه مارس 
معادل 3300 بشكه در روز رشد داشته و روزانه به 
3ميليون و 814هزار بشكه رسيده است. برگزيده 
»تعادل« از اين دو گزارش را در ادامه مي خوانيد...

  كه در اين دامگه 
حادثه چون افتادم؟

 رد پاي ثبات در ديدگاه 
اوپك و IEA به بازار

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 15  

صنعت، معدن و تجارت

14

3 مكانيسم جديد معامله 
ارز صادراتي اعالم شد

دولت ب��ا جديدترين بخش��نامه ارزي خود طي 
هفت��ه گذش��ته، نظام ت��ك نرخ��ي ارزي را با دالر 
4200 توماني در كشور اجرايي و به صادركنندگان 
اولتيمات��وم داد، در صورتي كه ارز خود را به چرخه 
اقتص��ادي برنگردانند، مورد حماي��ت قرار نخواهند 
گرف��ت. اما الزام صادركنن��دگان به فروش ارز خود 
به بانك ها اين نگراني را ب��راي فعاالن اقتصادي به 
وج��ود آورد كه دولت قصد احياي پيمان س��پاري 
ارزي را دارد. در مقاب��ل تي��م اقتص��ادي دولت، در 
پاس��خ به اين نوع نگراني ها عنوان كردند كه دولت 
به دنبال پيمان س��پاري ارزي نب��وده، بلكه هدف از 
اجراي اين بخش��نامه ارزي، ايجاد شفافيت و ايفاي 
تعهد ارزي از س��وي تجار است. بنابراين تعهد ارزي 
جاي پيمان س��پاري را مي گي��رد. از طرفي به گفته 
رييس س��ازمان توس��عه تج��ارت، نظ��ام يكپارچه 
معامالت ارزي طوري طراحي ش��ده كه همه نيازها 
درخص��وص خريد و فروش ارز در س��امانه »نيما« 
تامين خواهد ش��د و س��امانه »س��ماصد« نيز براي 

رصد ارزهاي صادراتي است...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار مسووالن نظام و سفراي كشورهاي اسالمي:

حمله به سوريه 
جنايت است



وزارت  گردش�گري  و  فرهنگ�ي  مي�راث   
مي شود؟؛تس�نيم| در جلس��ات اي��ن هفته مجلس 
شوراي اس��امي، گزارش كميسيون مشترك در مورد 
طرح يك فوريتي تش��كيل وزارت مي��راث فرهنگي و 
گردش��گري و صنايع دس��تي در صحن قرائت مي شود. 
همچنين تحقيق و تفحص از پرس��پوليس و استقال 
مورد بررس��ي ق��رار مي گي��رد. »گزارش كميس��يون 
اجتماعي در مورد طرح تعيين تكليف كارگزاران بيمه 
كشاورزي« و »گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد 
ملي و نظارت بر اجراي اصل چهل و چهارم )44( قانون 
اساسي در مورد طرح اصاح قانون اجراي سياست هاي 
كل��ي اصل چهل وچهارم )44( قانون اساس��ي« نيز در 

دستور كار اين هفته نمايندگان مجلس قرار دارد. 
 واكنش قاس�مي به بيانيه كميت�ه چهارجانبه 
عربي؛س�خنگو| بهرام قاس��مي س��خنگوي دستگاه 
ديپلماسي كشورمان با رد صريح اتهامات وارده در بيانيه 
»هشتمين نشست كميته وزارتي چهارجانبه عربي« كه 
در حاشيه نشست هاي مقدماتي اجاس سران اتحاديه 
عرب برگزار شد، اين اتهامات را واهي، بي اساس، ناشي 
از توهم و توهين آميز خواند. او با اشاره به مبنا قرار دادن 
رويك��رد خصمانه و مخرب برخي افكار هدايت كننده و 
نادرست در اين بيانيه از اينكه برخي كشورها همچنان 
از س��ر ناآگاهي بر موضع دش��مني و استمرار حركت 
اشتباه فرسايشي خود در مقابل جمهوري اسامي ايران 
اصرار مي ورزند و دشمن اصلي و مشترك امت اسامي 

را به فراموشي سپرده اند، ابراز تاسف كرد. 
 ش�وراي اتحاديه اروپا تحريم ايران را يك سال 
ديگر تمديد كرد؛ايرنا| رويترز گزارش داد كه شوراي 
اتحاديه اروپا تحريم هاي ايران را به علت آنچه اروپاييان 
نقض حقوق بشر خواندند تا يك سال ديگر تمديد كرد. 
بر اساس گزارش اين خبرگزاري انگليسي از بروكسل، 
اين تمديد تا آوريل س��ال 2019 )فروردين 98( ادامه 
دارد. رويترز با اس��تناد بر بيانيه ش��وراي اتحاديه اروپا 
افزود: اين تحريم ها شامل توقيف دارايي ها و محدوديت 
س��فر عليه 82 نفر از افراد و يك ش��ركت، ممنوعيت 
صادرات تجهيزات قابل استفاده در مقابله هاي داخلي و 
تجهيزات مورد استفاده براي نظارت بر وسايل مخابراتي 

است. 
 بن س�لمان در پاري�س با مريم رج�وي ديدار 
كرد؛تعادل| دس��تيار وي��ژه رييس مجل��س در امور 
بين الملل از ديدار بن سلمان در پاريس با مريم رجوي 
خب��ر داد. اميرعبداللهيان در توييت خود به س��ه زبان 
عربي، فارس��ي و انگليسي نوشت: »وليعهد عربستان از 
روي استيصال با تروريست تاريخ مصرف گذشته مريم 
رجوي در پاريس ديدار كرد. او عربس��تان را متاش��ي 
مي كن��د. پيامد حمله احتمالي حام��ي اش )ترامپ( به 
س��وريه و متحد نامشروعش نتانياهو شكست قطعي و 

نعره زدن از شدت درد خواهد بود.«
 مطلعم كه دس�تگاه قضايي در حال رسيدگي 
به پرونده قاليباف است؛ايسنا| يك عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: بر اساس 
اطاعاتي كه از دس��تگاه قضايي دارم، اين قوه در حال 
رس��يدگي به پرونده هاي شهردار س��ابق تهران است. 
ابوالفضل حس��ن بيگي با اشاره به طرح دستگاه قضايي 
در رس��يدگي به پرونده تخلفات افزود: اگر پرونده يي از 
قاليباف و مديريت اسبق شهرداري تهران وجود داشته 
باش��د، طبيعتا منتظر ش��اكي و پرونده است كه به آن 

رسيدگي كند. 
 تكذي�ب اس�تفاده از خ�اك اي�ران توس�ط 
هواپيماهاي روسي؛ايس�نا| يك منبع آگاه در ستاد 
كل نيروهاي مس��لح اس��تفاده از خاك ايران توس��ط 
روسيه را تكذيب كرد. اين مقام آگاه درباره خبر استقرار 
هواپيماهاي اس��تراتژيك روس��ي در خاك ايران اظهار 
كرد: ضمن آنكه همكاري هاي مشترك ايران و روسيه 
در جهت مقابله با تروريسم درحال گسترش و تعميق 
است لكن خبر استقرار هواپيماهاي استراتژيك روسيه 
در خ��اك جمهوري اس��امي ايران تكذيب مي ش��ود. 
روز گذش��ته برخي رس��انه ها از توافق تهران و مس��كو 
درخصوص پرواز هواپيماهاي استراتژيك روسي بر فراز 
آسمان ايران و اس��تقرار هواپيماهاي روسي در يكي از 

پايگاه هاي نظامي ايران خبر داده بودند.
 واكن�ش مش�اور رييس جمه�وري ب�ه خب�ر 
مفق�ود ش�دن مرتضوي؛تعادل| مش��اور فرهنگي 
رييس جمهوري با انتشار پستي در شبكه هاي اجتماعي 
نسبت به خبر مفقود شدن مرتضوي واكنش نشان داد 
و تاكيد كرد: مراقب باش��يم مرتضوي خاوري نشود؛ نه 
فرار كند و نه فراري داده ش��ود. او حامل رازهاي سر به 
مهر فراواني است. حسام الدين آشنا در جريان اين پيام با 
اشاره به اهميت برخورد با مرتضوي تاكيد كرد:» مراقب 
باش��يم مرتضوي خاوري نشود؛ نه فرار كند و نه فراري 
داده شود. او حامل بلكه عامل رازهاي سر به مهر فراواني 
است. بدون او تاريخ قضايي ايران در طول بيش از يك 

دهه پنهان خواهد ماند.«

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار مسووالن نظام و سفراي كشورهاي اسالمي:

حمله به سوريه جنايت است امريكا شكست خواهد خورد

توصيف مقامات ايراني از حمله امريكا و هم پيمانانش به سوريه

هديه غرب به تروريست ها
س��كوت 3 بامداد دمش��ق را صداي موش��ك هاي 
امريكايي، بريتانيايي و فرانسوي شكست. آن هم درست 
زماني كه به پايان اولتيماتوم 72س��اعته رييس جمهور 
امريكا براي حمله به س��وريه چي��زي باقي نمانده بود. 
ترامپ در حالي روز چهارشنبه هفته گذشته از آمادگي 
براي حمله موش��كي به سوريه به بهانه استفاده ارتش 
دولت اسد از بمب هاي شيميايي خبر داده بود كه پس 
از آن سينوس وار موضع خود را تغيير داد تا همه در اراده 
او ترديد كنند. با اين حال بامداد روز گذشته، ترامپ به 
همراه ماكرون و ترزا مي  دستور حمله 45دقيقه يي به 
سوريه را داد كه تجاوزي آشكار به حاكميت سوريه به 
حساب مي آيد؛ چراكه نه مصوبه شوراي امنيت سازمان 
ملل را داشت و نه حمله شيميايي مورد ادعاي غربي ها 
در س��وريه تاييد ش��ده بود. موضوعي كه مورد تاكيد 

رييس جمهور ايران هم قرار گرفت. 

 ايران در كنار سوريه مي ماند
 تنها س��اعاتي از حمله سه كش��ور غربي به سوريه 
نگذشته بود كه حسن روحاني در ديدار مقامات ارشد 
ب��ا مقام معظم رهبري بر غيراخاقي بودن اقدام س��ه 
كش��ور غربي تاكيد كرد و گفت كه چگونه همه اصول 
بين المللي زيرپا گذاشته مي شود و بدون مصوبه سازمان 

ملل متحد و زماني كه گروهي از س��وي اين س��ازمان 
مامور مي ش��وند تا موضوع به كار بردن ساح شيميايي 
در سوريه را بررسي كنند، عده يي به بهانه هاي واهي به 

كشوري مستقل حمله مي كنند.
به اعتق��اد روحاني نيت امريكايي ه��ا از اين تجاوز  
توجي��ه حضورش��ان در منطقه اس��ت. رييس جمهور 
ايران با بيان اينكه »آنها امروز از اينكه تروريس��ت هاي 
تحت حمايت شان در غوطه شرقي شكست خورده اند، 
عصباني هس��تند«، گفت كه »مردم سوريه سال ها در 
برابر تجاوز بيگانگان ايستاده و باز هم مقاومت خواهند 
كرد« و از سوي ديگر »جمهوري اسامي ايران همواره 
حام��ي ملت هاي مظلوم منطقه و جهان بوده و خواهد 
ب��ود و به درخواس��ت كمك دولت ه��اي منطقه براي 
مبارزه با تروريس��م، پاس��خ مثبت داده و حمايت خود 
را دنبال مي كند.« روحاني همچنين پس از پايان ديدار 
با رهبري در تماس تلفني با بش��ار اسد رييس جمهور 
س��وريه گفت وگو كرد. او با اش��اره به اينكه مسووليت 
تبعات تجاوز نادرست اخير با سه كشور غربي و حاميان 
اين تجاوز اس��ت، گفت كه اين حمل��ه »خاف اصول 
بين المللي و حمايت آشكار از تروريسم بود. « روحاني 
به اس��د اطمينان خاطر داد كه »ايران در كنار دولت و 
مردم س��وريه خواهد ماند. « رييس جمهور ايران تاكيد 

كرد: ايران در همه مجامع بين المللي فعاليت خود را به 
ويژه با همراهي روسيه و تركيه براي تحقق صلح و ثبات 

در منطقه و سوريه ادامه خواهد داد. 

 واكنش دستگاه ديپلماسي ايران به حمله 
غربي ها

محمدجواد ظريف وزير ام��ور خارجه ايران هم كه 
صبح ديروز از سفر چند روزه خود از آفريقا و امريكاي 
جنوبي بازگش��ته بود، س��ريعا در تماس تلفني با وليد 
معلم وزير امور خارجه سوريه، حمله به دمشق را اقدامي 
جنايتكاران��ه و غيرقانوني توصيف كرد و اين موضوع را 
به ميان كشيد كه چنين حمله يي پيش از آغاز به كار 
و گزارش بازرسان سازمان منع ساح شيميايي، نشانه 
بارزي از بهانه تراش��ي امريكا و اخ��ال در روند صلح و 

كمك به تروريست هاست. 
در همي��ن حال وزارت امور خارجه هم در بيانيه يي 
حمله بامداد شنبه را تجاوزي آشكار خواند كه اقدامي 
براي جبران ناكامي و شكست تروريست ها و حمايت از 
آنها بوده اس��ت. در اين بيانيه با اشاره به فقدان سند و 
مدرك براي اثبات حمله شيميايي ارتش سوريه در دوما، 
تاكيد شده كه امريكا و متحدانش كه خود را در جايگاه 
قاضي و پليس جهاني فرض كرده اند، مسوول تبعات و 

عواقب منطقه يي و فرامنطقه يي اين ماجراجويي هستند 
و بايد پاسخگوي پيامدهاي آن باشند. به اعتقاد دستگاه 
ديپلماسي ايران شرايط زماني اتهام زني و اقدام نظامي 
امريكا در هر دو مقطع تجاوز به سوريه به خوبي نشان 
مي دهد كه هر دو اقدام پس از شكس��ت تروريست ها 
در حلب و اينك در غوطه ش��رقي صورت گرفته و اين 
تجاوز آش��كارا اقدامي براي جبران ناكامي و شكس��ت 
تروريس��ت ها و حمايت از آنهاس��ت. وزارت خارجه از 
س��ازمان ها و نهادهاي بين المللي و كشورهاي مستقل 
جهان خواست كه اين اقدام خودسرانه و يك جانبه عليه 
تماميت ارضي و حاكميت ملي يك كشور مستقل عضو 
س��ازمان ملل متحد را كه در تعارض آشكار با موازين 
حقوقي و بين المللي به ويژه منش��ور اين سازمان قرار 
دارد، محكوم كنند، چراكه در غير اين صورت منجر به 
تضعيف هرچه بيشتر بنيان هاي صلح و امنيت جهان و 
موجب بي ثباتي و ناآرامي هاي هر چه بيشتر در منطقه 

و نيز تقويت افراط گرايي و تروريسم خواهد شد. 
در اين بين حميد بعيدي نژاد سفير ايران در بريتانيا 
نيز در گفت وگو با شبكه تلويزيوني بي بي سي انگليسي 
اين اقدام يك جانبه امريكا، فرانس��ه و بريتانيا را خارج 
از س��از و كار چندجانبه بين المللي دانست كه به گفته 
او صراحتا خاف قوانين بين المللي اس��ت. بعيدي نژاد 
با بيان اينكه اس��تفاده از س��اح هاي ش��يميايي ابتدا 
بايد توس��ط بازرسان بين المللي س��ازمان كنوانسيون 
س��اح هاي شيميايي راستي آزمايي ش��ود، تاكيد كرد 
كه در كنوانس��يون براي مقابله با استفاده كننده از اين 
س��اح ها اقدامات تنبيهي جمعي نيز پيش بيني شده 

است. 

 برخورد دوگانه امريكا!
رييس كميس��يون امني��ت ملي مجلس ش��وراي 
اس��امي نيز دلي��ل حمله امريكا به س��وريه را دفاع از 
حيثيت از دس��ت رفته اين كش��ور دانست و گفت كه 
شوراي امنيت سازمان ملل براي اين تجاوز بايد جلسه 
فوق العاده تش��كيل دهد كه به گفته او روسيه و چين 
درخواس��ت كننده اين مهم باش��ند. هر چند به گفته 
عاالدي��ن بروجردي امريكايي ها هر قطعنامه يي را وتو 
خواهند كرد، اما براي اين مساله مهم كه نقض آشكار 

قوانين بين المللي بوده، چنين اقدامي ضروري است. 
او تاكيد كرد كه »اگر امريكايي ها بخواهند اين بازي 
را ادامه بدهند، تردي��د نكنند كه با عكس العمل هايي 
مواجه خواهند ش��د كه قطعا به ض��رر امنيت منطقه 

خواهد بود.«
 سخنگوي شوراي نگهبان نيز در يادداشتي برخورد 
دوگانه غربي ها را مورد اش��اره قرار داد. اشاره عباسعلي 
كدخدايي به استفاده صدام از ساح شيميايي در جنگ 
با ايران و عليه ش��هروندان بود كه با واكنش��ي از سوي 
غربي ها مواجه نش��د، در عين حال ك��ه آنها همواره از 
ص��دام عليه ايران حمايت كردند. او در بخش��ي از اين 
يادداش��ت با بيان اينكه به اعتراف رسانه هاي امريكايي 
مي توان به نقش اين كش��ور در تجهيز صدام به ساح 
ش��يميايي در طول جنگ تحميلي پي برد، نوشت: » 
اكنون اين س��وال وجود دارد ك��ه آيا حمات صدام با 
ساح ش��يميايي به مردم ايران و عراق متفاوت از اين 
حمات بوده اس��ت يا همچون هميش��ه هر جا كه به 
نفع امريكا باشد حمات شيميايي خوب و در غير اين 

صورت با آن برخورد مي شود؟!«

حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقاب 
اسامي صبح ديروزشنبه در ديدار جمعي از مسووالن 
نظام، سفراي كش��ورهاي اسامي و قشرهاي مختلف 
مردم، حمله سحرگاه روز شنبه امريكا و دو كشور غربي 
به سوريه را جنايت دانستند و با دروغ خواندن ادعاي 
آنها مبني بر مخالفت با اس��تفاده از س��اح شيميايي 
تاكيد كردند: جمهوري اس��امي همچون گذشته در 
كنار گروه هاي مقاومت حاضر خواهد بود و امريكا نيز 
قطعا در اهداف خود در منطقه شكست خواهد خورد. 
به گ��زارش پايگاه اطاع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، در اين ديدار كه به مناس��بت خجس��ته عيد 
مبعث برگزار ش��د، رهبر معظم انقاب اسامي ضمن 
تبريك س��الروز بعثت پيامبر اس��ام)ص( بازگشت به 
توحيد و حاكم ش��دن علم و قدرت و فيض و هدايت 
 الهي بر زندگي انس��ان و مقابله با منيت و ديكتاتوري 
و اس��تبداد را اصلي ترين پيام بعثت دانستند و گفتند: 
توحي��د در بردارنده كلي��ات و اصول مب��ارزه با ظلم 
و زورگويي اس��ت و بر همين اس��اس جبهه حق بايد 
همواره با باطل مبارزه كند و در اين مبارزه، سرنوشت 
محتوم باطل عقب نش��يني اس��ت. حض��رت آيت اهلل 
خامنه اي مهم ترين وظيفه امت اسامي را بازگشت به 
پيام بعثت يعني توحيد برشمردند و خاطرنشان كردند: 
اگر به توحيد اعتقاد داشته باشيم زير بار ظلم نمي رويم 
و از مظلوم حمايت مي كنيم و به همين دليل است كه 
هر جا مظلومي نيازمند ياري باشد، جمهوري اسامي 
آنجا حاضر خواهد بود. ايش��ان فلسفه اصرار جمهوري 
اس��امي ايران در حمايت از موضوع فلس��طين را در 
همين چارچوب ارزيابي كردند و افزودند: ايس��تادگي 
در مقابل ظالم قطعا منجر به پيش��رفت خواهد ش��د 
كه نمونه بارز آن ملت فلس��طين است كه ابتدا ملتي 
ضعيف بودند اما بر اثر ايستادگي اكنون آن ملت ضعيف 
به يك فلس��طين قدرتمند تبديل شده است كه رژيم 
صهيونيس��تي را تهديد مي كند و اين رژيم در مقابل 
ملت فلسطين احس��اس ضعف و عجز مي كند. رهبر 
معظم انقاب اس��امي تاكيد كردند: در اين رويارويي 
ب��دون ترديد فلس��طيني ها بر صهيونيس��ت ها غالب 
خواهند شد و سرزمين فلسطين به ملت آن باز خواهد 

گشت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، حضور جمهوري اسامي 
ايران در منطقه غرب آسيا و در كنار گروه هاي مقاومت 
در س��وريه را در چارچوب حمايت از مظلوم دانستند 
و گفتند: اينكه گفته مي شود جمهوري اسامي ايران 
توس��عه طلب است، سخني دروغ و خاف واقع است و 
اي��ران بزرگ و آباد و يكپارچه قصد توس��عه طلبي در 

منطقه و هيچ نقطه يي از دنيا را ندارد. ايشان افزودند: 
علت حضور ايران در س��وريه و در منطقه غرب آسيا، 
ياري رساندن به مقاومتي بود كه در مقابل ظلم وجود 
داش��ت و جبهه مقاومت به بركت ياري و كمك هايي 
كه ش��د و با ش��جاعت نيروهاي س��وري توانس��ت بر 
تروريس��ت هايي ك��ه به وس��يله امري��كا و غربي ها و 
م��زدوران آنها همچون س��عودي به وج��ود آمده بود، 
غلبه كند و آنها را شكس��ت دهد. رهبر معظم انقاب 
اسامي با اشاره به سخنان بامداد رييس جمهور امريكا 
كه مدعي مقابله با داعش و شكست آن در سوريه شده 
بود، گفتند: اين سخنان يك دروغ آشكار و فضاحت بار 
اس��ت زيرا امريكايي ها با پول سعودي و امثال آن، اين 
موجودات خبيث را در عراق و سوريه به وجود آوردند 
و هر جا كه الزم بود از تروريس��ت ها حمايت كردند و 
هنگامي هم كه عناصر اصلي داعش در محاصره بودند، 
آنها را نجات دادند. حض��رت آيت اهلل خامنه اي تاكيد 
كردن��د: با وجود حمايت هاي امري��كا و عوامل آنها اما 

جبهه مقاومت توانست سوريه و عراق را نجات دهد. 
ايش��ان حمله بامداد روز )ش��نبه( به سوريه را يك 
جناي��ت خواندند و افزودند: بنده صريحا اعام مي كنم 
رييس جمهور امريكا، رييس جمهور فرانسه و نخست وزير 

انگليس جنايتكار هستند. رهبر معظم انقاب اسامي 
با تاكيد بر اينكه امريكايي ها همچون سرنوشت عراق و 
افغانستان از اين گونه جنايات در سوريه سودي نخواهند 
برد، گفتند: رييس جمه��ور امريكا چندي پيش اعام 
كرد ك��ه در منطقه غرب آس��يا 7تريليون دالر هزينه 
كرده اند و چيزي عايد آنها نش��ده اس��ت. اين س��خن 
صحيح اس��ت و از اين پس هم امري��كا هر قدر تاش 
و هزينه كند، چيزي عايد آن در منطقه نخواهد ش��د. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي، لزوم هوش��ياري و بيداري 
ملت ها، كش��ورها و دولت هاي اسامي را در مقابل اين 
حوادث گوشزد كردند و افزودند: هدف امريكايي ها فقط 
سوريه و عراق و افغانس��تان نيست بلكه آنها به دنبال 
ضربه زدن به امت اس��امي و اس��ام هستند بنابراين 
دولت ه��اي اس��امي نبايد خ��ود را در خدمت اهداف 

امريكا و برخي كشورهاي متجاوز غربي قرار دهند. 
ايشان خاطرنشان كردند: براي يك كشور اسامي 
همچون سعودي افتخار نيست كه رييس جمهور كنوني 
امريكا در تبليغات انتخاباتي اش علنا در مورد آنها بگويد 
»گاو شيرده«. ذلت از اين باالتر نمي شود كه پول يك 
كشور را بگيرند و با چنين تعبيري آن را خطاب كنند. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به دروغگويي 

رييس جمهور امريكا مبني بر اينكه حمله به س��وريه 
براي مقابله با به كارگيري س��اح هاي شيميايي بوده 
است، افزودند: آنها با به كارگيري ساح شيميايي يا هر 
س��اح ديگر ضد ملت هاي اسامي و ملت هاي مظلوم 
مخالفتي ندارند همچنانكه از بمباران روزانه عليه مردم 
يمن حمايت مي كنند و در دوران جنگ تحميلي نيز 
از صدام جنايتكار كه با اس��تفاده از س��اح شيميايي 
هزاران نفر از مردم ايران و عراق را به ش��هادت رساند 
ي��ا مصدوم كرد، حمايت كردن��د. رهبر معظم انقاب 
اس��امي، رفتارهاي امريكا و برخي كشورهاي غربي را 
ناشي از اهداف استعماري و »ديكتاتوري بين المللي« 
آنها دانستند و خاطرنشان كردند: البته ديكتاتورها در 
هيچ جاي دنيا كامياب نخواهند شد و امريكا نيز قطعا 

در اهداف خود در منطقه شكست خواهد خورد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به ايس��تادگي 
ملت ايران و پايدارتر شدن آن به دليل تجربه 40ساله 
مقاومت و ايس��تادگي گفتند: اين تجربه به ما آموخته 
است كه عقب نشيني مشوق دشمن است و ايستادگي 
موجب عقب رفت آن خواهد ش��د. ايش��ان در پايان با 
تاكيد بر اينكه عقب نش��يني استكبار و زورگويان عالم 
ب��ه دلي��ل ايس��تادگي و مقاومت در مقاب��ل آنها يك 

»سنت الهي« است، ابراز اميدواري كردند كه ملت هاي 
عراق، افغانس��تان، سوريه، فلس��طين مظلوم، ميانمار 
و مردم كش��مير در آينده نه چن��دان دور با مقاومت 
خود، دشمنان را به عقب برانند. پيش از سخنان رهبر 
معظم انقاب اس��امي، آقاي روحاني، رييس جمهور 
با تبريك عيد مبعث به همه مس��لمانان گفت: امروز، 
جهان و منطقه ما از نبود اخاق در رنج اس��ت و همه 
بحران هاي سياسي، نظامي و امنيتي ريشه در بحران 

اخاقي دارند. 
آق��اي روحاني حمل��ه اخير امريكا و چند كش��ور 
غربي به س��وريه را بر خاف اصول بين المللي خواند و 
افزود: درحالي كه گروهي از طرف سازمان ملل مامور 
مي ش��وند تا اتهام كاربرد ساح شيميايي در سوريه را 
بررسي كنند به بهانه هاي واهي به يك كشور مستقل 
كه داراي حكومت و مردمي آگاه و تمدني ديرينه است، 
حمله مي شود. رييس جمهور با بيان اينكه امريكايي ها، 
صهيونيس��ت ها و برخي كش��ورهاي اروپايي همچون 
انگليس و فرانسه از حوادث 17سال گذشته در منطقه 
درس نگرفته اند، خاطرنش��ان كرد: تجاوزات امريكا در 
افغانستان، عراق و ليبي نتيجه يي جز نابودي، ويراني و 
كشتار نداشته است. آقاي روحاني هدف امريكايي ها از 
اين تجاوزات را توجيه حضور خود در منطقه دانس��ت 
و افزود: آنها از اينكه تروريس��ت هاي مورد حمايتشان 
در غوطه ش��رقي شكست خورده اند، عصباني هستند 
بنابراين به انواع تجاوزها دست مي زنند. رييس جمهور 
تاكيد ك��رد: ايران همچون گذش��ته حامي مظلومان 
منطقه و جهان خواهد بود و در مقابل درخواس��ت هر 
دولت اس��امي براي مبارزه با تروريسم، حمايت خود 
را دريغ نخواهد كرد. آق��اي روحاني با تاكيد بر اينكه 
ايستادگي و مقاومت مردم همه توطئه هاي امريكا عليه 
ملت ايران را خنثي كرده اس��ت، افزود: دشمنان اخيرا 
درصدد بودند كه مردم را از لحاظ اقتصادي با مش��كل 
مواج��ه و اطمينان مردم را به آينده اقتصادي كش��ور 
مخدوش كنن��د اما دولت با طراح��ي و اقدامات خود 
در مقابل آنها پيش دستي و مقابله كرد. رييس جمهور 
گفت: با صراحت به ملت ايران مي گويم، دولت و نظام 
جمهوري اس��امي ايران در زمينه اقتصادي، سياسي، 
ديپلماسي همچنين درخصوص فعاليت هسته يي از هر 
زمان ديگري آماده تر اس��ت و هر گونه توطئه دشمن 
را در نطفه خنثي خواهد كرد. آقاي روحاني با تش��كر 
از وح��دت و يگانگي قوا و همه نهادها و رس��انه ها در 
ساماندهي اقتصاد كشور و مقابله با توطئه اخير تاكيد 
ك��رد: هم��واره حمايت ها و هدايت ه��اي رهبر معظم 
انقاب اسامي مددكار دولت و ملت بوده و خواهد بود. 
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ايران2

چهرهها

معاون سياس��ي س��پاه 
با اش��اره به حمل��ه امريكا، 
انگليس و فرانسه به سوريه 
گفت: قطعا ب��ا اين رفتارها 
تضعيف  مقاوم��ت  جبه��ه 
نمي ش��ود و ام��كان مقابله 
مداخله جويانه  اقدام��ات  با 
برايش بيش��تر مي ش��ود و 
امريكايي ها بايد منتظر عواقب اقدامات ش��ان باشند. به 
گزارش سپاه نيوز، سردار يداهلل جواني با اشاره به حمله 
امريكا، انگليس و فرانس��ه به سوريه اظهار داشت: اقدام 
امريكا و كشورهاي انگليس و فرانسه در حمله به سوريه 
يك تجاوز آشكار است و مشروعيت ندارد. خصوصا در 
شرايطي كه قرار بود كميته حقيقت ياب ادعاي امريكا 
مبني بر اس��تفاده ارتش س��وريه از ساح شيميايي را 
بررسي كند و دمشق نيز زمينه را فراهم كرده بود. معاون 
سياسي سپاه تاكيد كرد: اما امريكايي ها تصورشان اين 
است با اين نوع اقدامات مي توانند شرايط ميداني را در 
سوريه تغيير دهند كه قطعا اين اتفاق نخواهد افتاد. او 
خاطرنشان كرد: با اين حمله روندها تغيير نمي كند اما 
اوضاع پيچيده تر خواهد شد و اين وضعيت پيچيده قطعا 
به ضرر امريكا خواهد بود، امريكا مسوول عواقب بعدي 
اتفاقات آتي منطقه است و آن اتفاقات قطعا به نفع آنها 
نخواهد بود. معاون سياس��ي سپاه ادامه داد: امريكا بايد 
اين درس را از اقدامات مداخله جويانه خود گرفته باشد 
كه دورانش در منطقه غرب آسيا به پايان رسيده است.

 امريكا منتظر عواقب حمله
به سوريه باشد

 معاون سياس��ي وزارت 
كشور گفت: دولت دوازدهم 
در انتص��اب مدي��ران ب��ه 
جنسيت توجهي ندارد بلكه 
توانمن��دي اف��راد را مدنظر 
ق��رار مي ده��د. اس��ماعيل 
در  جمع��ه  روز  جب��ارزاده 
حاش��يه نشس��ت اس��تانداران منطقه پنجم كشور در 
مشهد در گفت وگو با ايرنا افزود: آنچه در دولت دوازدهم 
مدنظر وزارت كش��ور است صاحيت احراز پست بدون 
نگاه به جنس��يت براي سمت هاي مديريتي است و در 
اين دولت نس��بت به دولت هاي گذشته، از زنان زيادي 
در مجموعه هاي مديريتي استفاده شده است. هم اينك 
زنان در س��مت هاي مديريتي در قالب فرماندار، معاون 
فرماندار، بخش��دار و مديران مياني در س��طح كش��ور 
مش��غول خدمت هس��تند و معتقديم ك��ه بايد بتوان 
از ظرفي��ت زنان توانمن��د و كارآمد بهره گرفت. معاون 
سياسي وزير كشور همچنين پيرامون صدور مجوز براي 
تجمع ها در كش��ور گفت: در دول��ت يازدهم و ظرف 6 
ماه گذش��ته فعاليت دولت دوازده��م به اغلب تقاضاها 
مبني بر برگزاري تجمعات پاسخ مثبت داده شده و هر 
تقاضا براي برگزاري تجمع كه به دستگاه هاي امنيتي، 
انتظامي و فرمانداري ها برسد بررسي مي شود. فقط يك 
مورد تقاض��ا مربوط به برگزاري راهپيمايي اس��ت كه 
براس��اس قانون تصميم گيري درخصوص آن مربوط به 

كميسيون ماده 10 احزاب مي شود. 

 دولت در انتصاب مديران
توجهي به جنسيت ندارد

اميد  فراكس��يون  عضو 
مجلس ش��وراي اس��امي 
گفت: اروپايي ها در صورت 
خروج امري��كا از برجام در 
مقابل واشنگتن مي ايستند 
و از برجام خارج نمي شوند. 
علي بختيار در گفت وگو با 
ايرنا اف��زود: جابه جايي هاي 
مديريتي كه در حوزه سياس��ت خارجي و امنيت ملي 
امريكا توس��ط ترامپ انجام شد، گوياي اين است كه 
ممكن است امريكايي ها از برجام خارج شوند. او اضافه 
كرد: امريكايي ها بار اولش��ان نيس��ت كه اين اقدامات 
را انج��ام مي دهند آنان چندين بار ت��ا به حال نقض 
عهد كرده و بس��ياري از تعه��دات بين المللي را زير پا 
گذاش��ته اند. اين عضو كميسيون انرژي مجلس ادامه 
داد: برجام به عنوان يك قرارداد بين المللي اس��ت كه 
مصوبه ش��وراي امنيت را دارد و ماه ها وقت مسووالن 
سياسي كش��ورهاي مختلف را گرفته است؛ نهايتا به 
يك توافقي بين ايران و كش��ورها دس��ت پيدا كردند، 
بنابراين كس��ي كه نقض تعه��د بين المللي مي كند، 
منزوي مي ش��ود. بختيار خاطرنش��ان كرد: جمهوري 
اسامي ايران تاكنون به تمام تعهدات خود پايبند بوده 
اس��ت، ما نه تنها به اين تعهد بلك��ه به همه تعهدات 
خود پايبند بوده ايم. نماينده گلپايگان در مجلس افزود: 
حتما اروپايي ها مقابل خروج احتمالي امريكا از برجام 

واكنش نشان مي دهند و مي ايستند.

 اروپايي ها در مقابل امريكا
مي ايستند
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اخبار كالن

حكمرانانتاچهحدبركيفيتزندگيمردماثرميگذارند؟

هم بستگي حاكميت قانون با كيفيت زندگي شهري
گروهاقتصادكالن|

 گرچه امروزه نگاه فردگرايانه در ابعاد مختلف زندگي 
بشر در حال چيره شدن است، اما نگاه جمعي مسائل و 
چالش هاي زندگي بشر را فراتر از فرد مي داند و هر نوع 
ناهنجاري را برخاس��ته از بستري اجتماعي مي داند. بر 
اساس اين رويكرد، يك فرد به تنهايي در خصوص كم و 
كيف زندگي خود مورد بازخواست قرار نمي گيرد، چراكه 
مجموعه يي از عوامل شرايط امروز او را رقم زده است. 

بر اس��اس اين ديدگاه، كيفيت زندگي انسان ها تنها 
دستخوش ميزان تالش آنها و عملكردشان نيست؛ بلكه 
بس��ترهاي اجتماعي موجود در پيشبرد يا منع افراد از 
دسترسي به زندگي مطلوب هم بايد مورد ارزيابي قرار 
گي��رد. در اين زمينه نقش حاكميت در كيفيت زندگي 
افراد مس��اله يي بح��ث برانگيز و درخور توجه اس��ت، 
چراكه عملكرد حاكمان مي تواند نقش تعيين كننده يي 
در سرنوش��ت جامعه داشته باشد و ميزان رفاه، كيفيت 
زندگي و س��طح رضايتمندي مردم را مش��خص كند. 
حاكم��ان خوب با توزي��ع عادالنه تر ث��روت و برقراري 
عدالت اجتماعي، مطلوبيت زندگي را در جوامع مختلف 
افزاي��ش مي دهند. بر اين اس��اس يك��ي از معيارهاي 
اثرگذار بر زندگي جوامع و كشورها كيفيت حكمروايي 
در آنهاس��ت. حكمروايي خوب در اهداف توسعه هزاره 
ملل متحد به عنوان عنصري اساسي معرفي شده است، 
زيرا حكمروايي خوب چارچوب مناسبي را براي مبارزه 
با فقر، نابرابري و بسياري از نواقص ديگر زندگي بشري 
فراه��م مي كند. حكمروايي خوب به صورت مس��تقيم 
مي تواند عامل افزايش خوشبختي باشد. آثار حكمروايي 
خوب بر خوش��بختي شامل ايجاد ش��رايطي است كه 
به بهبود متوس��ط خوشبختي منجر مي  شوند؛ افزايش 
ثروت، آزادي اقتصادي، برابري جنس��يتي، س��المت و 
ايمني. در اين خصوص پژوهشي با عنوان »تحليل رابطه 
حكمروايي خوب كشورها و كيفيت زندگي شهرها« به 
قلم »محمدحسين شريف زادگان« و »حسين قانوني« 
ثابت كرده است كه كيفيت حكمروايي ملي اثري مثبت 
و معنادار بر كيفيت زندگي شهري دارد. در اين پژوهش 
ك��ه در تازه ترين ش��ماره فصلنامه »رف��اه اجتماعي« 
انتشار يافته، نشان داده مي شود كه »حاكميت قانون« 

بيشترين همبستگي را با كيفيت زندگي شهري دارد. 

ارتباطميان»كيفيتزندگي«
و»كيفيتحكمروايي«

در متون مختلف رش��ته هاي اقتصاد، علوم سياسي 
و برنامه ري��زي داليل متعددي ب��راي صورت و اهميت 
بخش عمومي و برنامه ريزي ذكر ش��ده اس��ت: جبران 

آثار خارجي، تامين كاالهاي عمومي، كاهش هزينه هاي 
مبادله و مواردي از اين دس��ت. اما اگر بتوان يك هدف 
نهايي براي بخش عموم��ي و برنامه ريزي ذكر كرد كه 
تم��ام آن داليل را نيز در ب��ر بگيرند، آن هدف افزايش 
كيفيت زندگي مردم اس��ت. از همين روست كه توجه 
به مفهوم كيفي��ت زندگي از ده��ه ۱۹۷۰ ميالدي در 
ادبيات رش��ته هاي مختلف از پزشكي گرفته تا اقتصاد 
و برنامه ريزي ش��هري مطرح بوده است. از سوي ديگر 
يكي از موضوعاتي كه در ارتباط با تفاوت ميزان توسعه 
در كشور هاي مختلف مطرح مي شود، مفهوم حكمروايي 
است. در حقيقت به نظر مي رسد كه »كيفيت زندگي« 
و »كيفيت حكمروايي« با يكديگر در ارتباط هستند. در 
عين حال با توجه به نقش مهم ش��رايط ملي بر شرايط 
محلي اين انتظار وجود دارد كه ش��رايط حكمروايي بر 

كيفيت زندگي شهري تاثيرگذار باشد. 
در اين زمينه پژوهش حاضر 6 متغير مستقل شامل 
كنترل فس��اد، كارآمدي دولت، كيفيت مقررات، ثبات 
سياسي و نبود خش��ونت، حاكميت قانون، پاسخگويي 
و ام��كان اعتراض و يك متغير وابس��ته كيفيت زندگي 
ش��هري را براي تحليل رابطه مي��ان حكمروايي ملي و 

كيفيت زندگي شهري در نظر گرفته است. داده هاي اين 
پژوهش از دو پايگاه »شاخص هاي حكمروايي جهاني« 
از بان��ك جهاني و »كيفيت زندگي ش��هري« از پايگاه 

بين المللي نامبئو استخراج شده است. 
نتايج نشانگر آن بود كه شاخص »حاكميت قانون« 
مي تواند، كيفيت زندگي ش��هري در شهر هاي مختلف 
جه��ان را تبيين كن��د. در واقع نتايج اي��ن پژوهش بر 
اثرگذاري معن��ادار و مثبت كيفيت حكمروايي ملي بر 
كيفيت زندگي شهري صحه گذاش��ت و نشان داد كه 
يكي از عوامل اثرگذار بر كيفيت زندگي شهري، كيفيت 

حكمروايي ملي است. 
بر اساس يافته هاي پژوهش مي توان چنين استنباط 
كرد كه اگ��ر تصميم گيران و مس��ووالن ملي و محلي 
خواس��تار بهبود كيفيت زندگي ش��هروندان هس��تند، 
يكي از اقدامات مناس��ب براي دس��تيابي به اين هدف، 
افزايش كيفيت حكمروايي در كشورها و شهرهاست. از 
ميان متغير هاي حكمروايي نيز متغيري كه بيش��ترين 
همبس��تگي را با كيفيت زندگي ش��هري نش��ان داد، 
حاكميت قانون بود. از آنجا كه س��از و كار قانوني ايران، 
بيش از آنكه در س��طح دولت هاي محلي تعريف شود، 

وابسته به سطوح ملي است، همين نتيجه نيز اثرگذاري 
فراوان تصميمات و س��اختار اداره امور ملي بر كيفيت 

زندگي شهري را نشان مي دهد. 
نتايج پژوهش حاضر نشان دهنده اثر معنادار كيفيت 
حكمروايي ملي بر كيفيت زندگي ش��هري اس��ت. در 
واقع به طور معمول شهرهايي مي توانند كيفيت زندگي 
بااليي را براي شهروندان به ارمغان بياورند كه در فضاي 
مطلوبي از نظر »كيفيت حكمروايي« قرار گرفته باشند. 
با توجه به قدرت تبيين باالي حاكميت قانون براي 
كيفيت زندگي شهري، مطالعه ابعاد حاكميت قانون از 
منظر بانك جهاني مي تواند راهگشاي خوبي براي بهبود 
كيفي��ت زندگي ش��هري در ايران باش��د. از اين منظر 
حاكميت قانون به ميزان اعتم��اد كارگزاران به قوانين 
جامع��ه و تبيعت آنه��ا از اين قوانين اطالق مي ش��ود 
و ابع��ادي همچون كيفي��ت اعم��ال قراردادها، حقوق 
مالكيت، نيروي پلي��س و دادگاه ها، قابليت پيش بيني 
احكام قضايي و احتمال وقوع جرم و خشونت را شامل 
مي ش��ود. حاكميت قانون در واقع موفقيت كشورها در 
ايجاد محيطي اس��ت كه در آن، قوانين منصفانه و قابل 
پيش بيني ش��رايطي را براي ميان كنش هاي اقتصادي 

و اجتماع��ي فراهم مي كنند، حق��وق مالكيت افراد به 
رسميت شناخته شده و مورد محافظت قرار مي گيرد. 

نقشنظامقضاييتوانمند
درارتقايكيفيتزندگي

با توجه به تعريف بان��ك جهاني از حاكميت قانون 
 كه مبناي سنجش شاخص حاكميت قانون قرار گرفته 
اس��ت و رابطه قوي و معنادار حاكميت قانون با كيفيت 
زندگي شهري مي توان دريافت كه دستيابي به كيفيت 
زندگي ش��هري در تمام نقاط جهان بدون وجود نظام 
قضايي توانمند و حافظ حقوق مالكيت افراد امكان پذير 
نيس��ت. در واق��ع نتيجه نهايي اي��ن پژوهش حاكي از 
اثر گ��ذاري باالي حوزه هاي قضاي��ي و اعمال قوانين بر 
كيفيت زندگي شهروندان است. بنابراين يكي از اقدامات 
مهم در افزايش كيفيت زندگي شهري، افزايش احترام 
مديريت ش��هري به حقوق مالكيت اف��راد بر امالك و 
دارايي هاي آنان است. افزون بر آن نظام قضايي و ساير 
نهادها موظف به ايجاد زمينه يي براي اعتماد شهروندان 
ب��ه قانون و تبعيت آنان از قوانين، اس��تقرار دادگاه هاي 
منصفان��ه و قاب��ل پيش بيني و كاه��ش احتمال وقوع 
خش��ونت و جرم است. اين اقدامات زمينه را براي ميان 
كنش هاي آس��ان تر اجتماعي و اقتصادي در شهروندان 
فراهم كرده و منجر به ايجاد محيطي مي شود كه در آن 

كيفيت زندگي شهروندان افزايش خواهد يافت. 
اين پژوهش نشان داد كه حكمروايي ملي تا چه حد 
مي تواند بر ميزان كيفيت زندگي شهروندان موثر باشد. 
در اي��ن ميان نقش حاكم��ان در رفع فقر و محروميت، 
افزاي��ش كيفيت زندگي و كاهش نابرابري ها بر كس��ي 
پوشيده نيست. اما مساله مهم ديگري كه در اين رابطه 
باي��د مورد ارزيابي قرار گيرد، مي��زان بازيگري دولت  ها 
در عرص��ه اقتص��اد و بازتاب عملك��رد اقتصادي دولت 
در كيفي��ت زندگي مردم اس��ت. در اقتصادي همچون 
اقتص��اد ايران كه مواضع دول��ت در عرصه اقتصادي به 
خوبي شفاف نيس��ت، بحث بر سر اين مساله مي تواند 
چالش برانگيز باشد. از يك س��و، خصوصي سازي آمال 
و آرزوي دو دهه اخير كش��ور اس��ت و از س��وي ديگر، 
عرصه وسيعي از اقتصاد همچنان در تسلط دولت است. 
شفاف نبودن مرزبندي دولتمردان ميان اقتصاد بازار آزاد 
و اقتصاد دولتي قضاوت در مورد اين مس��اله را بس��يار 
دش��وارتر كرده است. ش��ايد نمونه يي از اين چالش در 
بح��ران اين روزهاي بازار ارز به خوبي مش��هود باش��د. 
هياهوي امروز بازار ارز تنها يك نمونه از عملكرد دولت 
در عرصه اقتصاد و بازتاب مستقيم آن در كيفيت زندگي 

مردم است. 

دولتبرايدرآمد۱۷هزار
ميليارديبايدرديفتعيينكند

عضو كميسيون تلفيق بودجه با بيان اينكه، با افزايش 
نرخ دولت��ي ارز درآمد ريالي دولت از فروش نفت حداقل 
۱۷ هزار ميلي��ارد تومان افزايش خواهد يافت، گفت: اين 
درآمد بايد به شكل پرداخت يارانه صرف حمايت از توليد 
و اشتغال شود. هادي قوامي عضو كميسيون تلفيق بودجه 
 ۹۷ در گفت وگو با تس��نيم، با بي��ان اينكه با تعيين دالر 
ت��ك نرخ��ي 42۰۰ توماني به عن��وان نرخ واح��د ارز در 
كش��ور عم��ال درآمدهاي دول��ت افزايش خواه��د يافت، 
گفت: افزايش درآمد دول��ت بايد در رديف هاي مرتبط با 
حمايت از توليد و اشتغال مصرف شود. وي افزود: باتوجه 
به اينكه براس��اس بودجه نيمي از درآمد نفتي متعلق به 
ش��ركت نفت و صندوق توس��عه ملي است، سقف درآمد 
دولت از نفت حدود 25ميليارد دالر درنظر گرفته ش��ده 
اس��ت. باتوجه به ن��رخ تبدي��ل 55 دالري درآمد دولت 
ح��دود ۱۰۱هزار ميليارد تومان اس��ت كه در تبصره يك 
بودجه نيز ذكر ش��ده است.  قوامي ادامه داد: اين درحالي 
اس��ت كه باتوجه به افزايش نرخ محاس��به دالر از 35۰۰ 
به 42۰۰تومان عمال درآمد دولت به ش��كل چشم گيري 
افزايش پيدا خواهد كرد. بر اين اساس درآمد دولت حدود 
۱۷.5هزار ميليارد تومان رشد خواهد كرد كه بايد رديف 

مشخصي براي مصرف آن تعريف شود. 

عدمتحقق26هزارميلياردتوماني
منابعبودجه96

عملكرد مالي دولت نش��ان از عدم تحقق حدود 26هزار 
ميليارد تومان از منابع مصوب در بودجه سال ۱3۹6 دارد. 

به  گزارش  ايس��نا، بودجه س��ال ۱3۹6 با رقم مصوب 
منابع عمومي تا 346 هزار ميليارد تومان بس��ته شد. اين 
رقم در مقايس��ه با 32۰ هزار ميليارد توماني كه دولت در 
اليحه پيشنهاد داده بود حدود 26هزار ميليارد تومان رشد 
داش��ت. به  هر حال نظر مجلس بر افزايش س��قف بودجه 
بود. اما آخرين آماري كه خزانه داري كل از عملكرد مالي 
دولت منتشر كرد، نشان مي دهد در بخش درآمدها كه در 
بودجه ۱۷4 هزار ميليارد تومان مصوب ش��ده بود تا ۱6۷ 
هزار و 5۰۰ ميليارد تومان محقق ش��ده كه در مقايس��ه 
ب��ا ۱5۹ ه��زار و 5۰۰ ميليارد تومان پيش��نهادي دولت 
5درصد افزايش و نس��بت به مص��وب 3.۷درصد كاهش 
دارد. درآمده��اي مالياتي و گمركي كه س��اير درآمدها را 
تشكيل مي دهند تا ۱۱5هزار ميليارد تومان ثبت شده كه 
نس��بت به رقم ۱۱2هزار و ۷۰۰ميلياردي اليحه 2درصد 
افزايش و به ۱۱6ه��زار و 4۰۰ميليارد مصوب ۰.۷درصد 
كاه��ش دارد. همچنين واگذاري دارايي هاي س��رمايه يي 
به عنوان بخش ديگر منابع دولت حدود ۱۱۸ هزار و ۹۰۰ 
ميليارد تومان در بودجه مصوب ش��د كه در سال گذشته 
ت��ا ۹2 هزار ميليارد تومان محقق ش��ده اس��ت. اين رقم 
نس��بت به اليحه حدود ۷۹.4درصد و نس��بت به مصوب 
۷۷.4درصد تحقق نش��ان مي دهد. متوسط قيمت فروش 
هر بشكه نفت حدود 53 دالر و متوسط قيمت فروش هر 

بشكه ميعانات تا 55 دالر بوده است. 
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فعاليت ارزي صرافي ها 
متوقف شد 

ريي��س كل بانك مركزي از مدي��ران عامل بانك ها 
خواس��ت در اجراي طرح يكسان سازي نرخ ارز اهتمام 
ويژه يي داش��ته باش��ند چراكه فرصت مناس��بي براي 
انتق��ال فعاليت هاي ارزي از صرافي ها به ش��بكه بانكي 
ايجاد ش��ده است. س��يف روز پنج ش��نبه، در جلسه با 
مديران عامل بانك ها ضمن اش��اره به اينكه تمام تالش 
دش��منان ما براي ايجاد عدم اطمينان نسبت به آينده 
اس��ت، اظهار داش��ت: عدم اطمينان به نوبه خود منجر 
ب��ه افزايش تقاضاي خري��د ارز مي ش��ود و خود را در 
قيمت ارز نش��ان مي دهد؛ بنابراين تصميم اتخاذ شده 
در حال حاضر منجر به اين شد كه اقتصاد كشور بتواند 
مقاومت پذيري بيش��تري داش��ته باش��د و از نوسانات 

جلوگيري شود. 
رييس كل بانك مركزي افزود: اين تصميم، همچنين 
منجر به ايجاد ش��فافيت در تجارت خارجي مي ش��ود 
چراك��ه حضور پررنگ صرافي ها در تسويه حس��اب هاي 

بين المللي، ابهاماتي را با خود به همراه دارد. 
رييس ش��وراي پ��ول و اعتبار با بي��ان اينكه انتقال 
بخش��ي از عملي��ات ارزي از صرافي ه��ا ب��ه بانك ه��ا، 
مقاومت هاي��ي را با خود همراه دارد، خاطرنش��ان كرد: 
ب��ا وجود اين مقاومت ها، ش��فافيتي كه اين تصميم در 
تجارت خارجي ما ايجاد مي كند مثبت و مفيد اس��ت. 
عالوه بر اين، تصميم اتخاذ ش��ده منجر به تس��هيل و 

تقويت اجراي مقررات مبارزه با پولشويي مي شود. 
سيف خاطرنشان كرد: با تصميم اتخاذشده، فرصت 
مناس��بي براي انتقال فعاليت هاي ارزي از صرافي ها به 

بانك ها ايجاد شده است. 
ب��ه گفته ريي��س كل بانك مرك��زي، تصميم اخير 
س��تاد اقتصادي دولت منجر به يكسان س��ازي نرخ ارز 
ش��د و ن��رخ 42000 ريال ب��راي همه اقالم اس��تفاده 
خواهد ش��د. اين ن��رخ باتوجه ب��ه واقعيت هاي اقتصاد 
تغيير مي كند و ثابت نخواهد ماند. سيف ضمن تاكيد بر 
اينكه هيچ ارزي براي خروج سرمايه و قاچاق تخصيص 
داده نخواهد شد، افزود: با تامين تمام نيازهاي واقعي و  

منطقي، با ايجاد بازار سياه هم مقابله مي شود. 
رييس ش��وراي پول و اعتبار افزود: سامانه »نيما«-
نظام يكپارچه مديريت ارزي- ظرف هفته آينده تكميل 
مي شود و اين سامانه، با انعطاف پذيري بااليي كه دارد، 
منجر به افزايش كارايي در پاسخگويي به نيازهاي ارزي 
خواهد ش��د. از بانك ه��ا نيز انتظار داري��م كه حداكثر 
همكاري و مس��اعدت را در اجراي ضوابط جديد داشته 
باش��ند.  رييس كل بانك مركزي، تصميم اتخاذ ش��ده 
توس��ط ستاد اقتصادي دولت و بانك مركزي را بهترين 
تصميم در ش��رايط كنوني خواند و گفت: بانك مركزي 
ماه هاست به دنبال راهكارهايي براي جلوگيري از خروج 
سرمايه از كش��ور است كه خوشبختانه با تصميم اخير 
س��تاد اقتصادي دولت براي يكسان سازي نرخ ارز، اين 

مهم عملياتي شد. 

افزايش قيمت سكه و طال
ب��ازار آزاد روز پنج ش��نبه 23فروردين 97 ش��اهد 
افزاي��ش قيمت ان��واع مختلف س��كه همچنين يورو 
و پوند بود. براس��اس اعالم بان��ك مركزي، قيمت هر 
دالر امريكا بدون تغيير نس��بت به روز گذشته 4هزار 
و 200تومان تعيين ش��ده بود. همچني��ن هر يورو با 
۱9توم��ان افزايش نس��بت به روز گذش��ته ۵ هزار و 
۱92توم��ان و هر پوند نيز با ۱9تومان رش��د در مدت 
مش��ابه ۵ هزار و 9۵4تومان تعيين ش��ده بود. فعاالن 
بازار ارز معتقدند كه با محدود شدن فعاليت صرافي ها 
طب��ق مقررات جديد و ممنوع ش��دن آنه��ا در خريد 
اس��كناس ارز و انجام حوال��ه در صرافي ها، اعالم نرخ 

آزاد و حاشيه نرخ هاي رسمي امكان پذير نيست. 
به گزارش»تعادل« از س��وي ديگر، رييس سازمان 
تعزيرات به صرافي ها هشدار داد از مصوبات هيات دولت 
درخصوص ارز تخطي نكنند. به صرافاني كه در اين بازار 
فعال هستند، تاكيد مي كنيم كه پيگير اجراي مصوبات 
هيات دولت درخصوص ارز باش��ند چراكه آن دسته از 
صرافي هاي��ي كه برخ��الف اين مصوب��ات عمل كنند؛ 
متخلف هستند و برابر قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

با آنان برخورد مي شود. 
وي افزود: در اين شرايط بازار ارز كه شديدا آرامش 
ب��ازار و م��ردم را تحت تاثير قرار داده؛ دس��تورات الزم 
براي برخورد با تخلفات صادر ش��ده و حتي شعب ويژه 
رسيدگي به اين تخلفات به صورت شبانه روزي در بازار 
ارز مستقر هس��تند. تمامي افراد حقيقي و حقوقي كه 
اخاللي بر نظ��م بازار ارز و بر هم خ��وردن آرامش اين 
بازار دارند؛ تحت تعقيب و پيگيري دستگاه هاي نظارتي 
هس��تند و بدون چشم پوش��ي و برابر قانون با اين افراد 
برخورد مي ش��ود.   به دنبال افزايش نرخ اونس جهاني 
كه روز ش��نبه 2۵فروردين 97 معادل ۱34۵دالر اعالم 
شده، انتظار مي رود كه نرخ طال و سكه افزايش يابد. روز 
پنج شنبه هر گرم طالي ۱۸عيار نيز تحت تاثير افزايش 
قيم��ت اونس با 3هزار و 770تومان افزايش ۱۶۶هزار و 

300تومان ارزش گذاري شده بود. 
هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي ط��رح جديد با 
3۱هزار توم��ان افزايش يك ميليون و 7۸۱هزار تومان 
در بازار تعيين شد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم با ۱0هزار تومان رشد در مدت مشابه 
يك ميليون و 7۱3هزار تومان داد و س��تد مي شد. هر 
قطعه نيم بهار آزادي نيز با 4۱هزار تومان افزايش نسبت 
به روز چهارشنبه ۸7۶ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار 
آزادي با يك هزار تومان رشد در مدت مشابه ۵4۵ هزار 

تومان معامله شد. 
هر قطعه سكه گرمي نيز با ۱۱هزار تومان افزايش 
3۵2هزار تومان فروخته شد و پيش بيني مي شود كه 
روز يك شنبه 2۶فروردين 97 نرخ طال و سكه با روند 

افزايشي همراه باشد. 
از سوي ديگر محمد كشتي آراي با اشاره به تبعيت 
قيمت طال و سكه از نرخ گذاري بانك مركزي روي اين 
كاال افزود: هم اكنون قيمت س��كه تحويل يك ماهه از 
سوي بانك مركزي يك ميليون و ۵90 هزار تومان اعالم 
شده كه واحدهاي صنفي نيز با توجه به اين نرخ سكه 
را عرضه مي كنن��د. وي تاثير كاهش نرخ ارز را در طال 
بالفاصله دانست و گفت: قيمت سكه با كمي تاخير و در 

چند روز آينده به ثبات مي رسد. 
رييس كميس��يون تخصصي طال و سكه با اشاره به 
تاثي��ر عملكرد بانك مركزي بر بازار طال و س��كه ادامه 
داد: نظارت اتحاديه ب��ر واحدهاي صنفي وجود دارد و 
در صورت دريافت ش��كايت درخصوص گران فروشي و 
تقلب در وزن و عيار طال به آن رسيدگي خواهيم كرد. 
شفافيت در قيمت طال و سكه در چند روز آينده بيشتر 

خواهد شد. 

اخبار

»تعادل«  از عملكرد پولي و بانكي گزارش مي دهد

بدهي دولت به بانك ها 192 هزار ميليارد تومان شد
بدهي بانك ها به بانك مركزي از 116 هزار ميليارد تومان عبور كرد

در راستاي اجراي ستاد اقتصادي دولت مبني بر يكسان سازي نرخ ارز اعالم شد

ضوابط و دستورالعمل هاي واردات كاال و خدمات
ممنوعيت صرافي ها در خريد و فروش اسكناس و صدور حواله هاي ارزي

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 
در روزه��اي پاياني هفته گذش��ته در راس��تاي 
اج��راي تصميم س��تاد اقتص��ادي دول��ت مبني بر 
يكسان س��ازي ن��رخ ارز در جلس��ات مختلف بانك 
مركزي با دس��تگاه هاي اجراي��ي، بانك ها و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ضوابط و دستورالعمل هاي 
واردات كاال و خدم��ت، ارز صادرات غيرنفتي، نقش 
ش��بكه بانكي در سياست هاي ارزي جديد، وضعيت 
واردات در مناط��ق آزاد و ص��دور حواله هاي ارزي 
توس��ط رييس كل بانك مركزي، معاون ارزي بانك 
مرك��زي، مدي��ران عامل بانك ها و مدي��ران وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررس��ي قرار 
گرفت و مقرر ش��د كه ص��دور حواله ارزي از طريق 
بانك ها انجام ش��ود و صدور حوال��ه ارزي خارج از 
ش��بكه بانكي ممنوع اس��ت. همچني��ن تامين ارز 
واردات از طري��ق بانك ه��ا انج��ام خواه��د ش��د و 
درآمدهاي ارزى صادركنندگان غيرنفتي به چرخه 
تجاري هدايت خواهد ش��د. از س��وي ديگر واردات 
كاال و خدم��ت در مناطق آزاد بايد با ثبت س��فارش 
انجام شود و مسووالن ارزي بايد از خروج سرمايه و 

تامين مالي قاچاق جلوگيري كنند. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« در ادام��ه تدوين ضوابط 
و دس��تورالعمل هاي مرب��وط ب��ه سياس��ت جديد 
يكسان س��ازي نرخ ارز، مديران و كارشناسان بانك 
مرك��زي طي جلس��ات متعدد و با حض��ور مديران 
ارشد اقتصادي و بانكي كشور، ضوابط بخش واردات 
و همچني��ن چگونگ��ي هداي��ت درآمده��اي ارزي 
حاصل از صادرات غيرنفتي به چرخه تجاري كشور 

را بررسي كردند. 
ب��ه گزارش روابط عمومي بان��ك مركزي، رييس 
كل، معاون ارزي و مديران و كارشناسان ارزى بانك 
مركزى پس از بحث و بررس��ي درباره نحوه تامين 

ارز واردات كشور، ضوابط مربوط  را نهايي كردند. 

 هدايت درآمدهاي ارزى صادركنندگان 
همچني��ن در جلس��ه ديگ��ري با حض��ور وزير 
صنعت، معدن و تجارت و رييس س��ازمان توس��عه 
تج��ارت در دفت��ر س��يف، مراحل اجراي��ي هدايت 
درآمدهاي ارزى صادركنندگان غيرنفتي به چرخه 
تجاري كش��ور بررسي ش��د. در اين جلسه ضوابط 
اجرايي موضوع مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت و 
هماهنگي هاي الزم به عمل آمد. در اين جلسه مقرر 
ش��د، صادركنندگان غيرنفت��ي ارز خود را از طريق 
س��امانه نيما –نظ��ام يكپارچه مديري��ت ارزي- به 
سيستم بانكي يا صرافي هاي مجاز بفروشند كه اين 
ارز نيز به مصرف واردات مورد نياز كشور مي رسد. 
در جلس��ه هماهنگ��ي ديگ��ر بان��ك مركزى و 

دبيرخان��ه مناط��ق آزاد تج��اري، صنعت��ي و ويژه 
اقتص��ادي در خصوص نحوه تامي��ن ارز واردات در 
مناطق آزاد بحث و بررسي شد. در اين جلسه مقرر 
شد بر اساس تصويبنامه هيات وزيران، تمام واردات 
كاال و خدمت در اين مناطق با ثبت س��فارش انجام 

شود. 

 تامين ارز واردات از طريق بانك ها 
از سوي ديگر سيد احمد عراقچي مهم ترين موضوع 
در بازار ارز را جلوگيري از خروج سرمايه و تامين مالي 
قاچاق دانست و گفت: در حال حاضر تراز ارزي كشور 
ما بسيار مطلوب است و هيچ گونه مشكلي در تامين 
نيازهاي كشور نداريم اما نبايد شرايط به گونه يي باشد 

كه منجر به خروج سرمايه از كشور شود. 
وي با اش��اره به اينكه در پي تصميم اخير س��تاد 
اقتص��ادي دولت، تج��ارت از حال��ت بي نظمي خارج 
مي ش��ود، گفت: فرآيند واردات بدون ثبت سفارش بر 
اساس مصوبه هيات دولت ممنوع اعالم شده و هرگونه 
واردات كه نياز به تخصيص ارز دارد با ثبت س��فارش 

انجام مي شود. 
اين مقام مس��وول بانك مركزي در خصوص روش 
انجام ثبت سفارش تصريح كرد: ثبت سفارش كاالهاي 
وارداتي الزاما با روش بانكي خواهد بود و اين روش به 

شفافيت بيشتر در واردات منجر مي شود. 
به گفته عراقچي، بر اساس ضوابط جديد تامين ارز 
براي واردات از دو طريق قابل انجام است: در وهله اول 
بانك با بهره گيري از مراودات بانكي خود، ارز مورد نياز 
را تامي��ن مي كند و در غير اين صورت، بانك مي تواند 
از طري��ق صرافي هاي مجاز براي تامين ارز اقدام كند. 
مع��اون ارزي بانك مركزي اف��زود: از اين پس صدور 

حواله ارزي خارج از شبكه بانكي ممنوع خواهد بود. 

 واردات بدون انتقال ارز
عراقچي در خص��وص واردات بدون انتقال ارز نيز 
گفت: اين موضوع طبق ضوابط قبل انجام خواهد شد 
و واردكنندگان بايد اظهارنامه مالياتي داش��ته باشند. 
مع��اون ارزي بانك مركزي با اش��اره به نحوه عمل در 
خص��وص ارز صادركنن��دگان گف��ت: صادركنندگان 
مي توانند ارز خود را از طريق س��امانه نيما به سيستم 
بانكي يا صرافي هاي مجاز بفروش��ند و اين ارز نيز به 

مصرف واردات مورد نياز كشور مي رسد. 

 خريد و فروش توسط صرافي ها ممنوع 
عضو هيات عامل بانك مركزي عنوان كرد: طبق 
ضوابط جديد بانك ها ملزم به خريد اس��كناس خرد 
افراد هس��تند و صرافي ها نمي توانند خريد و فروش 

اسكناس انجام دهند. 

 سپرده پذيري ارزي
عراقچي درباره سپرده پذيري ارزي نيز گفت: بانك 
مرك��زي اين تضمين را به تمام س��پرده گذاران ارزي 
مي دهد كه با س��ود مقرر در سررس��يد به اين افراد، 

همان اسكناس سپرده گذاري شده را بازپس دهد. 
معاون ارزي بانك مركزي، نگهداري ارز بيش از ۱0 
هزار يورو يا معادل آن به س��اير ارزها را ممنوع خواند 
و افزود: اف��رادي كه در حال حاضر بيش از اين مبلغ 
در اختيار دارن��د، مي توانند منابع خود را نزد بانك ها 

سپرده گذاري كنند. 
مع��اون ارزى بانك مركزي در جلس��ه با مديران 
بين الملل و ارزي بانك ها و موسس��ات اعتباري كشور 
با اش��اره به تصويبنام��ه هيات وزيران، تم��ام واردات 
كاال و خدمت به كش��ور را منوط به ثبت سفارش نزد 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اعالم كرد و افزود: بر 
اين اساس واردات كاال و خدمت حتي در مناطق آزاد 

تجاري نيازمند ثبت سفارش است. 
س��يد احمد عراقچ��ي در خص��وص تغيير عمده 
مق��ررات واردات كاال و خدمت به كش��ور نس��بت به 
گذشته اعالم كرد: بر اساس تصويبنامه هيات وزيران، 
تامي��ن ارز مورد نياز واردات به كش��ور بايد از طريق 
سيستم بانكي صورت گيرد و واردكنندگان براي تامين 

نيازهاي خود بايد به بانك ها مراجعه كنند. 
مع��اون ارزى بان��ك مركزي درخص��وص نحوه 
تامي��ن ارز واردات به س��رزمين اصل��ي نيز گفت: 
ثبت سفارش واردات در س��رزمين اصلي از گذشته 
الزامي ب��وده و اين روند ادامه پي��دا مي كند. نحوه 
تامي��ن ارز آن از طري��ق بانك��ي و خري��د از بانك 
مرك��زي، بدون انتقال ارز مطابق ماده 3۸ آيين نامه 
اجرايي مق��ررات صادرات و واردات ي��ا منابع خود 

مشتري نزد بانك خواهد بود. 
وي افزود: در صورتي كه بانك ها امكان انتقال وجه 
نداش��ته باش��ند، مي توانند از خدمات صرافي خود يا 
صرافي هاي مجاز استفاده كنند. بخشنامه هاي مرتبط 
با ارز مسافري، دانشجويي و درماني در روزهاي اخير 
به ش��بكه بانكي ابالغ شده و موضوع مربوط به تامين 
ارز مورد نياز بخش واردات نيز نهايي و از روز يك شنبه 

هفته آتي قابل اجرا خواهد بود. 

 جلوگيري از خروج سرمايه و تامين مالي قاچاق 
معاون ارزي بانك مركزي مهم ترين موضوع در بازار 
ارز را جلوگيري از خروج سرمايه و تامين مالي قاچاق 
دانس��ت و گفت: در حال حاضر تراز ارزي كش��ور ما 
بس��يار مطلوب اس��ت و هيچ گونه مشكلي در تامين 
نيازهاي كشور نداريم اما نبايد شرايط به گونه يي باشد 
كه منجر به خروج سرمايه از كشور شود. سيد احمد 
عراقچي با اشاره به اينكه در پي تصميم اخير ستاد 

اقتص��ادي دولت، تجارت از حال��ت بي نظمي خارج 
مي ش��ود، گفت: فرآيند واردات بدون ثبت سفارش 
براس��اس مصوبه هيات دولت، ممنوع اعالم ش��ده 
و هرگون��ه واردات كه نياز ب��ه تخصيص ارز دارد با 

ثبت سفارش انجام مي شود. 
اي��ن مقام مس��وول بانك مرك��زي در خصوص 
روش انجام ثبت س��فارش تصريح كرد: ثبت سفارش 
كااله��اي وارداتي الزاما ب��ا روش بانكي خواهد بود 
و اي��ن روش به ش��فافيت بيش��تر در واردات منجر 
مي ش��ود. به گفته عراقچي، بر اس��اس ضوابط جديد 
تامين ارز براي واردات از دو طريق قابل انجام اس��ت: 
در وهله اول بانك با بهره گيري از مراودات بانكي خود، 
ارز مورد ني��از را تامين مي كند و در غير اين صورت، 
بانك مي تواند از طريق صرافي هاي مجاز براي تامين 

ارز اقدام كند. 

 صدور حواله ارزي خارج از بانك ها ممنوع 
مع��اون ارزي بان��ك مركزي اف��زود: از اين پس 
ص��دور حوال��ه ارزي خارج از ش��بكه بانكي ممنوع 
خواهد بود.عراقچ��ي درخصوص واردات بدون انتقال 
ارز ني��ز گف��ت: اين موضوع طبق ضواب��ط قبل انجام 
خواهد ش��د و واردكنندگان باي��د اظهارنامه مالياتي 
داش��ته باش��ند. معاون ارزي بانك مركزي با اش��اره 
به نح��وه عمل درخص��وص ارز صادركنندگان گفت: 
صادركنندگان مي توانند ارز خود را از طريق س��امانه 
نيما به سيستم بانكي يا صرافي هاي مجاز بفروشند و 
اين ارز نيز به مصرف واردات مورد نياز كشور مي رسد. 
عضو هيات عامل بانك مركزي عنوان كرد: طبق 
ضوابط جديد بانك ها ملزم به خريد اس��كناس خرد 
افراد هس��تند و صرافي ها نمي توانند خريد و فروش 

اسكناس انجام دهند. 
عراقچ��ي درباره س��پرده پذيري ارزي نيز گفت: 
بانك مركزي اين تضمين را به تمام س��پرده گذاران 
ارزي مي دهد كه با س��ود مقرر در سررسيد، به اين 
افراد، همان اس��كناس سپرده گذاري شده را بازپس 
دهد. معاون ارزي بانك مركزي، نگهداري ارز بيش 
از ۱0هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها را ممنوع 

خوان��د و افزود: افرادي ك��ه در حال حاضر بيش از 
اي��ن مبلغ دراختيار دارن��د، مي توانند منابع خود را 

نزد بانك ها سپرده گذاري كنند. 

 ارز دانشجويي حداكثر 27 هزار دالر
همچني��ن در اطالعيه ه��اي ش��ماره 4 و ۵ و 
۶ يكسان س��ازي ن��رخ ارز ني��ز در روزه��اي اخير، 
درخص��وص قرارداده��اي تامين مال��ي )فاينانس( 
و ارز مس��افري و دانش��جويي، ضوابط جديد اعالم 
شده است. تمام پرداخت هاي مربوط به قراردادهاي 
فاينانس )اعم از پيش پرداخت، بازپرداخت هزينه ها 
و غيره( از اين تاريخ براس��اس نرخ جديد )در حال 
حاض��ر برمبناي ه��ر دالر 42000 ري��ال يا معادل 
آن ب��ه س��اير ارزها( انجام خواهد ش��د. در رابطه با 
فاينانس هاي مربوط ب��ه طرح هاي دولتي، ضروري 
اس��ت تمهيدات و هماهنگي هاي الزم با س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه و وزارتخانه ذي رب��ط براي انجام 
پرداخت ها براساس نرخ فوق به عمل  آيد. در رابطه 
با طرح هاي ارزآور، مجري طرح موظف به تامين ارز 

مربوطه براي انجام پرداخت هاست. 
همچني��ن حداكث��ر مبل��غ قاب��ل تامي��ن ارز 
دانش��جويي قاب��ل پرداخت/حواله حداكثر س��االنه 
۱۵000 دالر ي��ا مع��ادل آن ب��ه س��اير ارزها بابت 
ش��هريه دانش��گاه و حداكثر ماهان��ه ۱000 دالر يا 
معادل آن به س��اير ارزها براي دانش��جو و حداكثر 
ماهانه ۵00 دالر براي هر عضو خانواده وي اس��ت. 
پرداخ��ت ارز دانش��جويي پس از تايي��د وزارتخانه 
ذي ربط )حس��ب مورد علوم، تحقيقات و فناوري يا 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي( به نرخ اعالمي 
اي��ن بان��ك انجام خواهد ش��د. ب��راي پرداخت ارز 
دانشجويي تاييد وزارتخانه ذي ربط بايد در هر سال 
تمديد شود. عالوه بر بانك ملي، بانك سامان نسبت 
به ارائه ارز مسافري اقدام مي كند. ترتيبات ارائه ارز 
مسافري توسط بانك سامان همان ترتيبات مندرج 
در اطالعيه ش��ماره )2( يكسان سازي نرخ ارز است. 
س��اير بانك هاي ارائه كننده ارز مسافري متعاقبا به 

اطالع عموم خواهند رسيد. 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
عملك��رد بخ��ش پول��ي و بانك��ي در بهمن ماه 
9۶ نش��ان مي دهد كه ۶9.۸ درص��د بدهي بخش 
دولتي به سيس��تم بانكي را بدهي دولت به بانك ها 
تش��كيل مي دهد كه البته ش��امل اوراق مش��اركت 
بخ��ش دولتي نيز اس��ت. وضعيت بده��ي دولت به 
بانك ها كه به رقم ۱92هزارميليارد تومان رس��يده 
و وضعي��ت بده��ي بانك ها به بان��ك مركزي كه به 
۱۱۶.7هزارميليارد تومان رس��يده ني��ز حكايت از 
تاثير كس��ري بودجه و مناب��ع دولت دارد كه منجر 
به افزايش بدهي دولت به بانك ها شده و در مقابل، 
بانك ها نيز براي تامين منابع خود مبالغ بيشتري به 
بانك مركزي بدهكار ش��ده اند و به صورت همزمان 
هر دو بدهي رو به افزايش گذاشته است. به عبارت 
ديگر دولت، بانك ها و بانك مركزي وارد يك چرخه 
باطل بدهي ش��ده اند كه مش��خص نيس��ت در چه 

نقطه يي اين چرخه از هم گسيخته مي شود. 

 بدهي 259 هزار ميليارد توماني بخش دولتي
وضعي��ت بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي 
نش��ان مي دهد ك��ه در بهمن م��اه 9۶ مانده بدهي 
بخش دولتي به سيس��تم بانكي از 2۵0هزارميليارد 
تومان گذش��ته و به 2۵۸هزار و۸70 ميليارد تومان 
رس��يده كه ش��امل بدهي دولت به سيستم بانكي 
ب��ه مي��زان 229.7۵هزارميلي��ارد توم��ان و بدهي 
ش��ركت هاي دولتي به سيس��تم بانكي ب��ه ميزان 

29.۱2هزارميليارد تومان بوده است. 
در تركيب بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، 
رشد مستمر بدهي دولت به بانك ها مهم ترين بخش 
را تش��كيل مي دهد كه اكنون ب��ه ۱92هزارميليارد 
تومان رس��يده و 74درصد كل بدهي بخش دولتي 
به سيس��تم بانكي را تشكيل مي دهد به گونه يي كه 
از بدهي ۱9۵هزارميلي��ارد توماني بخش دولتي به 
بانك ه��ا، بدهي دولت به بانك ه��ا ۱92هزارميليارد 
توم��ان و بده��ي ش��ركت هاي دولتي ب��ه بانك ها 

3.24۶هزارميليارد تومان است. 
رون��د طبيعي در افزايش بده��ي دولت به بانك 
مرك��زي، اس��تفاده از تنخواه بودج��ه در نيمه اول 
هر س��ال و بازپرداخت آن از س��وي دولت در نيمه 
دوم باعث ش��ده در بهمن م��اه 9۶ بدهي دولت به 
بانك مركزي به 37.۸هزارميليارد تومان برس��د كه 
كمت��ر از ماه هاي قبل ب��وده و معادل ۱4.۱۶ درصد 
كل بده��ي بخ��ش دولت��ي ب��ه سيس��تم بانك��ي 
اس��ت. ام��ا بدهي دولت ب��ه بانك ها ب��ه رقم باالي 
۱92هزارميليارد تومان رس��يده و طي 4سال اخير 
نيز از ۶2 هزارميلي��ارد تومان در خرداد ماه 92 به 
۱92هزارميليارد تومان در بهمن ماه 9۶ رس��يده و 

طي 3سال معادل ۱30هزارميليارد تومان يا معادل 
209درصد رش��د كرده و عمال 3برابر ش��ده است. 
بر اين اس��اس اين پرسش اساس��ي وجود دارد كه 
تحت تاثير چه عواملي رشد بدهي دولت به بانك ها 
همچنان رو به افزايش اس��ت و تس��هيالت تكليفي 
دولت به بانك ها، مسكن مهر، طرح هاي صنعتي و... 
ت��ا چه حد بار مالي برنامه ه��اي دولت را به بانك ها 
تحميل كرده و چه بخش هايي بيشترين درخواست 
تس��هيالت بانكي را از س��وي دولت به بانك ها ارائه 
ك��رده و اي��ن روند تا ك��ي ادام��ه دارد. زيرا بخش 
عمده ي��ي از منابع، درآمد و س��ود بانك ها را تحت 
تاثير قرار داده و عمال بانك هاي بزرگ و ارزشمندي 

مانند بانك صادرات را زيان آور نشان داده است. 

 رشد 32  درصدي بدهي دولت
كل بده��ي بخ��ش دولتي به سيس��تم بانكي با 
رق��م 2۵۸هزارميلي��ارد تومان در يك  س��ال اخير 
23.2 درص��د و در ۱۱ماه��ه اول س��ال 9۶ معادل 
۱7.۸درصد رشد كرده است. همچنين بدهي دولت 
به سيستم بانكي در طول ۱۱ماهه اول 23.7درصد 
رش��د كرده و در يك   س��ال منتهي به پايان بهمن 
م��اه 9۶ معادل 27.2درصد رش��د ك��رده و به رقم 

229هزارميليارد تومان رسيده است. 

 بدهي دولت به بانك مركزي
رش��د بدهي دولت به بانك مركزي نيز ۱۱.۶ درصد 
در طول يك   س��ال و 3۸.۱درصد در طول ۱۱ماهه اول 
س��ال 9۶ بوده است. اين درحالي است كه رشد بدهي 
دول��ت به بانك ه��ا 30.۸درصد در طول يك   س��ال و 
2۱.22 درصد در طول ۱۱ماهه اول سال 9۶ بوده است. 
همچنين ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 
با رقم ۶3 هزارميليارد تومان ۶.۶ درصد در يك  س��ال 
رشد يافته و در ۱۱ماهه اول 9۶ اين متغير ۱0.۵درصد 
افزايش نشان مي دهد. سهم دولت از اين بدهي  37هزار 
و ۸00 ميليارد تومان و س��هم ش��ركت ها و موسسات 
دولتي 2۵هزار و ۸۸0 ميليارد تومان است. رشد بدهي 
دول��ت به بانك مركزي در يك  س��ال منتهي به بهمن 
ماه ۱۱.۶درصد و بدهي ش��ركت ها و موسسات دولتي 
صفر بوده اس��ت. رش��د بدهي دولت به بانك مركزي 
در ۱۱ماه��ه اول 9۶ مع��ادل 3۸درصد و رش��د بدهي 
ش��ركت هاي دولتي به بانك مركزي طي ۱۱ماهه اول 

سال 9۶ معادل ۱4.4-  درصد بوده است. 

 بدهي بانك ها 116هزار ميليارد تومان شد
بده��ي بانك ه��ا به بان��ك مركزي ني��ز به رقم 
۱۱۶.7۱هزارميلي��ارد توم��ان رس��يده ك��ه رش��د 
۱.۱درص��د در طول ي��ك   س��ال و ۱7.۱درصد در 

طول ۱۱ماهه اول داشته است. در بخش بدهي هاي 
بانك مركزي، س��پرده بانك ها و موسسات اعتباري 
نزد بان��ك مركزي ۱۵۶هزارميلي��ارد تومان برآورد 
ش��ده كه س��هم س��پرده قانوني ۱۵0هزارميليارد 
تومان بوده كه رش��د 20درصدي در طول يك   سال 
و ۱9درص��دي در ط��ول ۱۱ماهه اول 9۶ داش��ته 
اس��ت. س��پرده ديداري نزد بانك مركزي ۶ هزار و 
4۵0ميليارد تومان بوده كه رشد 2.2 درصد در يك 

 سال داشته است. 

  رشد 24 درصدي نقدينگي
در پايان بهمن ماه 9۶ نقدينگي با رشد ۱2ماهه 
23درصد به ۱4۸9هزار و۶40 ميليارد تومان رسيد 
كه در مقايسه با اسفند ماه سال قبل ۱۸.۸۱ درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. البته اين رشد 23 درصدي 
بيش��تر حاصل رش��د ضريب فزاينده ب��وده كه به 
عدد 7.3 در بهمن 9۶ رس��يده و پايه پولي به رقم 
203هزارميليارد تومان با رش��د ۱7درصدي رسيده 
و نشان دهنده اين است كه از مبلغ 203هزارميليارد 
تومان پاي��ه پولي موجود، بانك ه��ا گردش مالي و 
نقدينگي قابل  توجهي داشته و باعث افزايش ضريب 

تكاثر يا خلق پول شده است. 
افزايش سهم سپرده كوتاه مدت و پيشي گرفتن 

آن از رق��م س��پرده بلندمدت ك��ه از بهمن ماه 9۶ 
شكل گرفته و براي نخستين  بار در چند سال اخير 
و پس از گسترش بانكداري الكترونيك و استفاده از 
كارت هاي الكترونيكي ش��اهد آن هستيم در بهمن 
9۶ نيز ادامه يافته و سپرده كوتاه مدت با رقم ۵0۵ 
هزارميليارد تومان و سهم ۵۱.2  درصدي از سپرده 
بلندمدت يك  ساله با رقم 4۸۱هزارميليارد تومان و 

سهم 4۸.۸ درصدي بيشتر شده است. 

 766 هزار ميليارد سپرده بلند مدت 
گزي��ده آمارهاي اقتصادي پول��ي و بانكي بهمن 
9۶ نش��ان مي ده��د كه س��پرده بلندم��دت با رقم 
7۶۶هزارميليارد تومان، رش��د ۵9  درصدي در يك 
 س��ال و ۵۸  درصدي در طول ۱۱ماهه اول سال 9۶ 
داش��ته و س��هم بلندمدت از س��پرده درازمدت به 
۶3.4 درصد رس��يده و سپرده هاي كوتاه مدت نيز با 
رقم 442هزارميليارد تومان با كاهش يا رشد منفي 
۱2.۵- درص��دي در يك  س��ال و ۱۶.4- درصد در 
۱۱ماهه اول 9۶ س��هم 3۶.۶ درصدي از سپرده هاي 
درازمدت داش��ته است. كارشناس��ان دليل اين امر 
را اعالم نرخ 20درصدي براي س��پرده بلندمدت در 
دوره ۱۱روزه اول ش��هريور 9۶ اع��الم كردند كه تا 
يك س��ال بع��د از آن به قوت خود باقي اس��ت اما 
س��پرده هاي جدي��د بلندم��دت با ن��رخ ۱۵درصد 

پذيرفته خواهد شد. 
البت��ه بايد صب��ر كرد تا اثر اع��الم فروش اوراق 
س��پرده ريالي با ن��رخ 20درصد در اس��فند 9۶ بر 
ميزان س��پرده كوتاه مدت و بلندمدت را ببينيم زيرا 
در دوره هيجان و التهاب بازار ارز در اسفند ماه 9۶ 
كه منجر به فروش 230هزارميليارد تومان اوراق با 
نرخ 20درصدي شده، قطعا اثر قابل توجهي بر رقم 

سپرده بلندمدت و كوتاه مدت خواهد داشت. 
 برخي كارشناس��ان مي گويند ك��ه در چند ماه 
اخير به دليل س��پرده گيري باالي 20درصد توسط 
برخي بانك ها و موسس��ات غيرمجاز، نوسانات نرخ 
ارز در پاييز و زمستان 9۶ و... تمايل سپرده گذاران 
به نگهداري پول خود در حس��اب بلندمدت بيشتر 
ش��ده و تحت تاثير كاهش نرخ سود بانكي، التهاب 
بازار ارز و طال، پيش فروش س��كه و... س��پرده هاي 
بانكي بلندمدت و كوتاه مدت تغييراتي داشته و رشد 
آنها تحت تاثير قرار گرفته است. اما به همان ميزان 
بار هزينه يي بانك ها ب��راي حفظ 7۶۶ هزارميليارد 
توم��ان س��پرده بلندم��دت عمدت��ا 20درصدي و 
230هزارميليارد تومان اوراق سپرده 20درصدي را 
افزايش داده اس��ت و پيش بيني مي شود كه رقمي 
حدود 200هزارميليارد تومان براي سال 97 هزينه 

روي دست بانك ها بگذارد. 
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5 بورس و فرابورس
مروري بر مهم ترين 

رويدادهاي تاالر  نقره اي
گ�روه ب�ورس| در هفت��ه گذش��ته رويداده��ا و 
اظهارنظرهاي مهمي پيرامون بورس كاالي ايران صورت 
گرفت كه آمادگي اين بورس براي راه اندازي بازار مشتقه 
ارزي، عرضه گندم با حجم باال در بورس كاال و تاكيد بر 
تسهيل تجارت و حمايت از كاالي ايراني از مسير بورس 
كاال از مهم تري��ن آنها بود. بر اين اس��اس، در هفته يي 
كه گذشت رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار تهران 
عنوان كرد: ارزش معامالت بورس كاال طي سال گذشته 
به ۱۱۷ هزار ميليارد تومان رسيد كه يك ركورد تاريخي 
به ش��مار مي رود. ش��اپور محمدي به اقدامات موردنظر 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۷ اشاره كرد و 
توضيح داد: اصالح و يكسان سازي اساسنامه صندوق هاي 
سرمايه گذاري، تدوين دس��تورالعمل صندوق امالك و 
مستغالت، عملياتي كردن حساب معامالتي كارگزاران، 
اص��الح دس��تورالعمل خري��د اعتباري، دس��تورالعمل 
يكسان سازي ثبت هاي حسابداري كارگزاران و بازنگري 
در آيين نام��ه انضباطي ازجمله اين اقدامات اس��ت. وي 
ادام��ه داد: همچنين تدوين برنامه جامع پيش��گيري از 
تخلفات، رسيدگي به موارد مهمي همچون دامنه نوسان 
و حجم مبنا، تدوين دس��تورالعمل فروش استقراضي و 
تدوين دس��تورالعمل قرارداده��اي آتي و اختيار معامله 
روي س��بد س��هام از ديگر اقدامات مورد نظر س��ازمان 

بورس در سال ۹۷ است. 

 عرضه گندم با حجم باال 
در سويي ديگر، معاون وزير جهاد كشاورزي نيز بيان 
كرد: در س��ال حمايت از كاالي ايران��ي از مزاياي بورس 
كاالي ايران در بخش كش��اورزي بيشتر از گذشته بهره 
خواهي��م برد چراكه اين ب��ورس از اصلي ترين ركن ها در 
جهت تحقق ش��عار سال اس��ت؛ همچنين امسال شاهد 
عرضه هاي پرحج��م گندم در ب��ورس كاال خواهيم بود. 
عباس كشاورز گفت: تجربه عرضه محصوالت كشاورزي 
به خصوص اج��راي طرح قيمت تضميني ذرت و جو كل 
كشور در بورس كاال نشان دهنده ظرفيت بورس كاال بوده 
است و از اين رو درصدد عرضه شمار زيادي از محصوالت 
از جمله عرضه پرحجم گندم در اين بازار هستيم. كشاورز 
اظهار داش��ت: بورس كاال بين ديگ��ر نهادها و باتوجه به 
اينكه ميزب��ان عرضه و معامله كاالهاي ايراني اس��ت، از 
اصلي ترين نهادها جهت تحقق شعار سال به شمار مي رود 
و به ط��ور حتم باي��د از توانمندي هاي اين بورس بيش از 

گذشته استفاده كرد. 

 ابهام در قيمت؛ توقف معامالت بازار مشتقه 
عالوه بر اين، مدير توس��عه بازار مشتقه بورس كاالي 
ايران درخصوص توقف معامالت بازار مشتقه بورس كاالي 
ايران در هفته گذش��ته گفت: باتوجه به وقوع نوس��انات 
ش��ديد در بازار س��كه ط��ال و عدم ش��فافيت اطالعاتي 
درخصوص بازار نقدي س��كه طال، كميت��ه آتي تصميم 
به توقف معامالت بازار مش��تقه گرفت. عليرضا ناصرپور 
اف��زود: مولفه هاي تاثيرگذار بر قيمت س��كه و درنتيجه 
وجود ابهام قيمتي ش��ديد در بازار اين دارايي بر تصميم 
س��رمايه گذاران بازار مشتقه اثر گذاشته و مخاطرات بازار 
قراردادهاي مش��تقه را به ش��دت افزاي��ش مي دهد. وي 
افزود: در نتيج��ه اين عوامل كميته آتي باتوجه به احراز 
ش��رايط اضطراري مطابق ماده ۲۲ دستورالعمل اجرايي 
معام��الت قراردادهاي آتي و نيز ماده ۲۹ دس��تورالعمل 
اجرايي معامالت قراردادهاي اختيار معامله تصميم توقف 
معامالت مش��تقه سكه طال در روز دوشنبه ۲۰ فروردين 

ماه ۹۷ گرفت. 

 قيمت رقابتي؛ حمايت از كاالي ايراني
اف��زون بر اين، رييس كميس��يون صنعت اتاق تهران 
معتقد اس��ت، بورس كاال با ايجاد ش��فافيت و رقابت در 
قيمت، توليد و مبادالت در حمايت از كاالي ايراني نقش 
موثري دارد. مه��دي پورقاضي به نقش بورس كاال براي 
حمايت از توليد و كاالي ايراني اشاره كرد و گفت: بورس 
كاال قادر به كمك هاي بس��ياري در زمينه تحقق ش��عار 
س��ال ۹۷ است و باتوجه به اينكه اين بورس، باعث ايجاد 
شفافيت قيمتي و رقابت در توليد و تبادل كاالها مي شود، 
اثرات مهمي در حمايت از كاالي ايراني خواهد داشت. به 
گفته رييس كميس��يون صنعت اتاق تهران، توجه به اين 
موضوع داراي اهميت است كه زيرساخت هاي اقتصادي 
كشور و توليد با معضالتي روبه رو است كه به طور حتم در 
حمايت از كاالي ايراني با چالش هايي مواجه هستيم اما 
با همدلي مي توان قدم هاي بزرگي در اين مسير برداشت. 

 تسهيل تجارت 
همچنين كاظم دوست حس��يني كارش��ناس مسائل 
اقتص��ادي، درخص��وص نق��ش بورس ه��اي كااليي در 
ش��فافيت اقتصاد، آزادسازي قيمت ها و حمايت از كاالي 
ايراني گفت: به ط��ور كلي بورس كاال محل تالقي عرضه 
و تقاضاست و كش��ورهاي توسعه يافته و در حال توسعه 
براي ش��فافيت معامالت و تس��هيل تج��ارت از اين ابزار 
اس��تفاده مي كنند. اين عضو ات��اق بازرگاني تهران افزود: 
عرض��ه كاالها و حضور توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
در بورس، اتفاقي صحيح و ارزش��مند است؛ در اين بين 
قيمت كاالها عالوه بر ميزان عرضه و تقاضا و نرخ دالر در 
داخل به قيمت جهاني نيز وابستگي دارد. دوست حسيني 
اف��زود: ش��فافيت و فاصله گرفت��ن از اقتص��اد دولتي و 
دس��توري از مزيت هاي اس��تفاده از ظرفيت هاي بورس 
كاالس��ت در اين بين براي كارايي حداكثري اين بستر، 
همفكري فعاالن صنايع ب��راي بهبود روند معامالت نياز 

است كه خوشبختانه اين رويداد رقم مي خورد. 

 رونق عرضه هاي داخلي و صادراتي
در سويي ديگر، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس گفت: امسال عالوه بر عرضه محصوالت براي 
مصارف داخل��ي، بايد زمينه صادرات پرحجم كاالها 
در بورس را نيز فراهم كرد تا ش��اهد شفافيت مسير 
 عرضه هاي داخلي و صادراتي باش��يم. حميدگرمابي 
با اش��اره به اينكه ص��ادرات از دريچه بورس كاال به 
نفع صنايع اس��ت، بيان كرد: طبيعي است كه برخي 
توليد كنندگان ما، انديش��ه صادراتي دارند كه با قرار 
گرفتن كل محص��والت آنها در رينگ داخلي بورس 
كاال، ميزان نياز داخلي مش��خص مي ش��ود و مازاد 
اي��ن حجم مي تواند با حمايت دولت و ارائه مش��وق 
صادر شود. گرمابي با اش��اره به صادرات محصوالت 
كشاورزي از طريق بورس كاال نيز گفت: براي عرضه 
و صادرات بس��ياري از محصوالت كشاورزي از جمله 
زعفران و پس��ته مي توان از ظرفيت هاي بورس كاال 
بهره مند ش��د كه اين امر قطعا ب��ه درج قيمت هاي 
واقعي بر تابلوي بورس و كس��ب س��ود بيشتر براي 

توليد كننده و كشاورز منجر مي شود. 

بورس كاال

سلطاني نژاد چشم انداز سال جاري را باتوجه به تحوالت اخير ترسيم مي كند

استقبالبورسكاالازدالرتكنرخي
گروه بورس|

 ط��ي روز ه��اي ابتدايي هفته گذش��ته همزمان با 
اوج گرفتن قيمت دالر ش��اهد نوس��ان هايي در س��اير 
بازار ه��اي مالي و قوت گرفت��ن احتمال افزايش قيمت 
كاال هاي اساس��ي ب��ا ايجاد ي��ك چش��م انداز مبهم از 
آينده اقتصادي كش��ور بوديم. بر اين اساس، در اواسط 
هفته يي كه گذش��ت با دخالت دستوري دولت در روند 
ب��ازار و ايجاد قيمت دس��توري، نرخ مبادله ي��ي و آزاد 
دالر ح��ذف و نرخ رس��مي 4۲۰۰ تومان جايگزين آن 
ش��د. در همين حال، ش��اخص كل بورس اوراق بهادار 
ته��ران نيز تحت تاثير اين رويداد ق��رار گرفت و صنايع 
صادرات محور، به خصوص پتروشيمي ها با ريزش قيمتي 
قابل توجهي همراه ش��دند كه در نتيج��ه طي روز هاي 
پايان��ي هفته، معامالت با ريزش چش��م گيري به پايان 
رس��يد. در چنين ش��رايطي مديرعامل ب��ورس كاالي 
ايران از يكسان س��ازي نرخ ارز اس��تقبال كرده و آن را 
فرصتي براي پيشرفت و توسعه اين بازار برشمرده است. 
در همين رابطه حامد س��لطاني نژاد عنوان كرد: بورس 
كاالي ايران اثر گذاري تك نرخي شدن ارز بر معامالت 
اين بازار را مثبت ارزيابي مي كند. وي درخصوص تاثير 
يكسان س��ازي ن��رخ ارز نيز گفت: ب��ورس  كاال يكي از 
موارد مه��م در ورودي بازار قيمت هاي پايه اس��ت و با 
تمهيدي كه دولت انديش��يد، دالر به سمت تك نرخي 
 ش��دن در حال حركت است. وي اذعان داشت: موضوع 
تك نرخي به نوعي كار را براي بورس كاال بسيار راحت  
مي كن��د چراكه مبناي قيمت هاي پاي��ه اين بازار ارزي 
خواهد بود كه در واقع حاصل ارز تعادلي بازار اس��ت. بر 
اين اساس، به نظر مي رسد بازار خيلي شفاف تر به حركت 
خود ادامه خواهد داد. سلطاني نژاد افزود: به خصوص در 
حوزه كاالهايي كه قيمت هاي پايه آنها تابعي از نرخ ارز 
اس��ت و اختالف آنها در فرمول هاي قيمتي باالدست و 
پايين دس��ت خيلي كمتر خواهد بود؛ چراكه هر دو به 
يك نرخ ارز يكسان اشاره خواهند كرد. اين مقام مسوول 
اضافه كرد: درنهايت مي توان گفت يكس��ان شدن نرخ 
ارز بس��يار به آرامش بخشي بازار ارز كمك خواهد كرد. 
مديرعامل ب��ورس  كاالي اي��ران همچنين درخصوص 

نوسانات بازار سكه و تاثير آن بر بازار آتي اظهار داشت: 
تجارب بازار س��رمايه دنيا نش��ان مي دهد هميشه بازار 
مشتقه كنترل كننده ريسك هاي بازار نقد بوده و در واقع 
هيچ گاه بازار مش��تقه، بازار نقد را تحت تاثير قرار نداده 
اس��ت. به گزارش تسنيم، حامد سلطاني نژاد با تاكيد بر 
اينكه در واقع بازار مش��تقه تاثيرپذير از بازار نقد است، 
ادام��ه داد: زمان��ي كه قيمت ها در ب��ازار نقد افزايش يا 
كاهش پيدا مي كند اين تاثي��ر بر فعاليت افراد در بازار 
مش��تقه س��كه تاثير مي گذارد. بنابراين هميشه تاثير 
به صورت يكطرفه از بازار نقد به بازار مشتقه است و بازار 
مشتقه هيچ گاه بر بازار نقد تاثير نگذاشته و اين موضوع 

در عمل و مباني اثبات شده است. 

 سنجش كيفيت كاال و قيمت
در س��ويي ديگر، علي محمد شاعري سخنگوي 
كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به نقش بورس 
كاال در تحقق شعار سال بيان كرد: سال ۹۷ از سوي 
رهبر معظم انقالب س��ال حماي��ت از كاالي ايراني 
نام گذاري ش��ده اس��ت و حماي��ت از كاالي ايراني 
نيازمند حمايت همه جانب��ه ارگان هايي دارد تا كاال 
كه همان هويت ايراني اس��ت را ب��ه كاالي خارجي 
ترجي��ح دهند؛ از س��وي ديگ��ر توس��عه بازارهاي 
صادرات��ي و ايجاد اش��تغال نويد ارتق��اي اقتصاد را 
مي دهد كه در همين راس��تا يكي از مكانيسم هايي 
ك��ه مي تواند تاثير بس��زايي در حماي��ت از توليد و 

كاالي ايراني داشته باشد سازوكار بورس كاال است. 
وي عن��وان كرد: اس��تفاده از س��ازوكار بورس كاال 
يكي از مكانيس��م هاي پيشرفته در عصر حاضر براي 
تعادل بخشي و كنترل بازارها است. بورس در حدود 
سه سال گذشته در بخش كشاورزي قدم هاي بزرگي 
برداش��ته و از اين اقدامات تجربه خوبي نيز به دست 
آمده اس��ت. وي تصريح كرد: سال۹۷، سال حمايت 
از كاالي ايراني اس��ت و مي ت��وان از ابزار بورس در 
زمينه رشد كيفيت و رقابت با كاالهاي خارجي بهره 
برد. دولت بايد در س��ال جاري زمينه ايجاد تقاضاي 
مطلوب در مقابل عرضه محصوالت داخلي در بورس 
كاال را بيش از گذشته فراهم كند تا عالوه بر تنظيم 

بازار، انگيزه توليدكنندگان ب��راي توليد محصول با 
كيفيت و حضور در بورس افزايش يابد. 

 سخنگوي كميس��يون كشاورزي مجلس گفت: 
عرضه كاال از طريق بورس كاال مانع دست اندازي ها 
مي شود و افراد صاحب نفوذ و شركت هاي انحصاري 
كمت��ر مي توانند در بازار نفوذ كنند؛ از س��وي ديگر 
ب��ورس كاال تامين كنن��ده م��واد اوليه ب��راي توليد 
داخلي اس��ت و از طرف��ي از ظرفيت هاي صادراتي 
بورس هم مي توان اس��تفاده كرد. ب��ه گزارش كاال 
خبر، ش��اعري با تاكيد بر تقويت فرهنگ اس��تفاده 
از كاالي ملي اظهار داش��ت: باي��د دولت، بازرگانان 
و توليدكنن��دگان، كاالي توليد داخلي را به نمايش 
بگذارن��د، از اي��ن رو حضور پررن��گ در بورس كاال 
مي تواند اعتم��اد توليدكننده، مصرف كننده و مردم 
را در راس��تاي كيفيت و قيمت مناسب مواد اوليه و 
محصوالتي كه به دست مردم مي رسد، تامين كند. 
وي اظهار داش��ت: به ياد داش��ته باشيم كاالي ملي 
هويت كشور است و بايد همگي از كاالي با كيفيت 

ايراني حمايت كنيم. 
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه در راستاي 
حماي��ت از كاالي ايراني بايد چن��د نكته را مدنظر 
ق��رار دهي��م، بيان ك��رد: تولي��د كاالي ايراني بايد 
صادرات محور باش��د. در شرايط فعلي كاالي ايراني 
تنها براي تامين نياز داخلي توليد مي شود و كيفيت 
رقابت پذيري ندارد. دولت بايد مشوق هاي صادراتي 
را در دس��تور كار ق��رار دهد تا كااله��اي ايراني در 
بازار هاي بين المللي قابل عرضه باش��د و يكي از اين 
روش ه��ا عرض��ه كاال از طريق بورس اس��ت كه در 
كاهش قاچاق كاال نقش تاثيرگذاري دارد. سخنگوي 
كميسيون كشاورزي مجلس تاكيد كرد: بورس كاال 
يكي از سازوكار هاي مطمئن براي سنجش كيفيت 
كاال و قيمت اس��ت؛ همچنين در بورس مديريت و 
رقابت پذيري كاال بهتر از ديگر بازارها انجام مي شود. 
اميدواريم دولت در س��ال جاري از دريچه بورس به 
توفيقات زيادي براي رونق توليد و حمايت از كاالي 

ايراني دست يابد. 

گروه بورس|
مع��اون س��ازمان خصوصي س��ازي از نزديكي به زم��ان اتمام 
پرداخت س��ود س��هام عدالت كليه مشموالن س��هام عدالت خبر 
داد. داود خان��ي عضو هي��ات عامل و معاون اين س��ازمان اظهار 
داش��ت: پرداخ��ت س��ود مش��مولين س��هام عدالت ك��ه از چند 
ماه قبل آغاز ش��ده اس��ت كماكان با نظم و برنامه مش��خص در 
ح��ال انجام اس��ت و آخرين گروه از مش��موالن )گروه بيس��تم( 
كه ش��امل بازنشستگان كش��وري و لش��كري و تامين اجتماعي 
و ش��اغلين دس��تگاه هاي اجرايي بوده اند نيز ب��ه تدريج در حال 

دريافت س��ود خود هس��تند. خان��ي گفت: از مجم��وع بانك هاي 
۳۵گانه ي��ي كه عمليات واريز س��ود مش��مولين س��هام عدالت از 
 جمله گروه آخر از مش��مولين را عه��ده دار بودند، تاكنون بالغ بر 
۲۸ بانك با مشمولين تسويه حساب كرده اند و عمليات واريز سود 
به حس��اب باقي بانك ها جهت تس��ويه مانده س��ود سهام عدالت 
توس��ط آنها با مشموالن طي چند روز كاري آينده خاتمه خواهد 
يافت و بدين ترتيب تمامي مش��موالن به صورت يك نوبت كامل 
سود مطالبات سهام عدالت خود را كه ناشي از عملكرد سال مالي 
۹۵ ش��ركت هاي سرمايه پذير است را دريافت كردند. خاني يادآور 

ش��د: اشخاصي كه طي دو الي س��ه ماه گذشته شماره شبا بانكي 
مربوط به خود را به س��امانه س��هام عدالت اعالم و تاييد دريافت 
كردند نيز مي توانند از ارديبهش��ت ماه به صورت يكجا سود سهام 
خود را دريافت كنند و اين گروه از مش��موالن  بايد منتظر باشند 
كه در اين خصوص اطالع رس��اني مناس��ب هم از طريق س��ايت 
س��هام عدالت و ساير منابع رسمي كش��ور اعالم خواهد شد. وي 
همچنين اقدامات ثبت نام، ثبت شبا بانكي و عمليات مالي وصول 
مانده بدهي و دريافت س��ودها توس��ط مردم نظير واريز س��ود به 
حس��اب بالغ بر ۳۸ ميليون نفر از مش��مولين را از قابل توجه ترين 

خدمات دولت الكترونيك برش��مرد كه نشانگر پيش بيني دقيق و 
برنامه ريزي س��ازمان خصوصي س��ازي در اجراي اين طرح مهم و 
ملي از طريق س��امانه تعاملي س��هام عدالت و مركز پش��تيباني و 
پاسخگويي تلفني مشموالن و در راستاي تكريم حقوق شهروندي 
م��ردم بوده اس��ت. داود خاني افزود: چنانچه مش��موالن تاكنون 
موفق به ثبت و وارد كردن ش��ماره ش��با بانكي خود در س��امانه 
س��هام عدالت نش��ده اند از هم اكنون مي توانند با ثبت شماره شبا 
بانكي خود در س��امانه، پس از راس��تي آزمايي و تاييد شماره شبا 
بانكي توسط بانك هاي عامل سود سهام عدالت را دريافت كنند. 

 معام�الت ۷ ميليارد س�هم و حق تقدم: تع��داد ۷ ميليارد 
س��هم و ح��ق تق��دم از ابت��داي امس��ال تاكن��ون ب��ه ارزش ۱۶هزار 
و ۶۰۲ ميلي��ارد ري��ال در ب��ورس اوراق به��ادار م��ورد معامل��ه قرار 
گرفت��ه اس��ت. بر اي��ن اس��اس، از ابتداي امس��ال تاكن��ون در مدت 
۱۱ روز معامالت��ي تع��داد ۷ميلي��ارد و ۸۶۵ ميلي��ون س��هم و ح��ق 
 تق��دم ب��ه ارزش ۱۶ه��زار و ۶۰۲ ميلي��ارد ري��ال در ۵۷۰ ه��زار و 
۹۰۹ دفع��ه در ب��ورس اوراق بهادار م��ورد معامله قرار گرفته اس��ت. 
همچني��ن بررس��ي معامالت ب��ازار س��هام ب��ه تفكيك بازار نش��ان 
مي ده��د در اين م��دت ۵ ميليارد و ۵44ميليون س��هم ب��ه ارزش ۸ 
 ه��زار و ۹۹۱ميلي��ارد ريال در ۲۷۰ ه��زار و ۲۵۳ نوب��ت در بازار اول 
۲ ميليارد و ۱۸۷ ميليون س��هم به ارزش 4 هزار و ۲4۹ميليارد ريال 
در ۲۹۲ ه��زار و ۷۱4 نوب��ت در بازار دوم ۲ ميليون س��هم به ارزش ۲ 
 ه��زار و ۳۰ ميليارد ري��ال در يك هزار و 4۹۶ نوب��ت در بازار بدهي و 
۱۳۲ ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران ب��ه ارزش يك هزار و ۳۳۳ ميليارد ريال در ۶ هزار و ۳۷۸ نوبت 
موردمعامل��ه قرار گرفته اس��ت. به گزارش ايبنا، ش��اخص كل نيز كه 
معامالت امسال بورس را از ارتفاع ۹۶ هزار و ۲۸۹واحد آغاز كرده است 
تاكنون با ۲ واحد كاهش به ارتفاع ۹۶ هزار و ۲۸۷ واحد رسيده است. 

ش��اخص بازار اول نيز در اين مدت با ۵۵ واحد كاهش و شاخص بازار 
دوم با ۲۷۲ واحد افزايش مواجه شده اند. 

 بخ�ش مال�ي نيازمن�د هم افزاي�ي در اقتصاد: ي��ك مقام 
مس��وول در س��ازمان ب��ورس، اقتص��اد اي��ران را نيازمن��د هم افزايي 
در بخ��ش مال��ي دانس��ت و گف��ت: آينده اقتص��اد، متكي به رش��د 
دانش بنيان ها اس��ت. ياسر فالح گفت: در حال حاضر، بخش اقتصادي 
 و مالي كش��ور نيازمن��د هم افزايي و همكاري هاي في مابين اس��ت كه 
بر اين اساس باتوجه به برگزاري بزرگ ترين گردهمايي فعاالن بازار پول 
و سرمايه، مقرر شده تا عالوه بر موضوع فرهنگ سازي و افزايش سواد 
مالي در جامعه، به موضوع ارتباطات بين بخش��ي نيز توجه ويژه ش��ده 
و با س��پرده گذاران بانكي، بيمه گذاران و سهامداران ارتباطات رو در رو 
برقرار خواهد ش��د تا روش هاي نوين مالي را به آنها آموزش دهيم. به 
گزارش مهر، وي بيان ك��رد: بخش هاي صنعت مالي نيز با هم ارتباط 
خواهن��د گرفت و تالش داريم تا با خارجي ها هم تبادل ارتباط ش��ود 
تا يك پيوند و فعاليت مالي در آينده، ش��كل گيرد. مديرعامل شركت 
اطالع رس��اني و خدمات بورس س��ازمان بورس و اوراق بهادار تصريح 
كرد: در راستاي حمايت از استارت آپ ها، فعاليت جديدي آغاز خواهد 
شد كه در كنار فعاليت هاي استارت آپي براي شركت هاي دانش بنيان، 

دانش آم��وزان داراي ايده نيز مي توانن��د ايده هاي نوين خود را معرفي 
كنند. به گفته فالح، اقتصاد ايران طي سال هاي آتي، وابستگي زيادي 
به شركت  هاي دانش بينان خواهد داشت و بخش زيادي از اقتصاد ايران 
را به خود اختصاص مي دهد. وي از حضور ش��ركت هاي خارجي از ۱۲ 
كشور جهان در اين دوره از نمايشگاه خبر داد و گفت: شركت هايي از 
سوييس، سوئد، انگليس، آلمان، اندونزي، عمان، عراق و روسيه حضور 
دارند. فالح خاطرنش��ان كرد: عالوه بر آن، يك شركت سوييسي بسيار 
مهم در حوزه تامين مالي و خدمات مالي نيز حضور خواهد داش��ت و 
فرصت مناسبي است تا از تجارب بخش مالي آنها نيز استفاده كنيم. 

س�رمايه:  ب�ازار  در  س�رمايه گذاري  و  فرهنگ س�ازي   
برگزاري نمايش��گاه هاي تخصصي باعث مي شود كه يك گردهمايي 
كلي از تمام خبرگان اين صنعت ش��كل بگيرد و باعث آش��نا ش��دن 
س��هامداران ب��ا تم��ام اركان ب��ازار س��رمايه، ش��ركت هاي مختلف 
و نهاده��اي تحت نظ��ارت س��ازمان بورس ش��ود. كوروش ش��مس 
كارش��ناس بازار سرمايه درخصوص فاينكس ۲۰۱۸ و مزيت هاي آن 
براي ارتقاي فرهنگ س��هامداري بيان داش��ت: اين رويداد منجر به 
 گردهمايي تمام اركان بازار س��رمايه، شركت هاي مختلف، نهادهاي 
تحت نظارت سازمان بورس در كنار نهادهاي مالي و بانك ها مي شود 

و هم افزايي س��هامداران با نهادهاي بازار س��رمايه را فراهم مي آورد. 
وي در اي��ن خص��وص ادام��ه داد: س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه 
بايد به س��مت فرهنگ س��ازي پيش ب��رود كه به نظر مي رس��د اين 
مه��م محقق خواهد ش��د، به طوري كه اين فرهنگ ش��كل بگيرد تا 
سرمايه گذاراني كه تخصص آنچناني ندارند از طريق سرمايه گذاري در 
صندوق هاي سرمايه گذاري، نهادهاي سبدگردان يا شركت هاي مشاور 
س��رمايه گذاري اقدام كنند. به گزارش س��نا، شمس در اين خصوص 
افزود: برگزاري نمايش��گاه باعث مي ش��ود فرهنگ س��رمايه گذاري و 
آموزش راه هاي درس��ت س��رمايه گذاري به م��ردم از نزديك صورت 
بگيرد. در كنار اين قضيه، بحث تامين مالي براي شركت هاي توليدي 
و شركت هاي خدماتي نيز بحث داغي است و به نظر مي رسد برگزاري 
اين نمايش��گاه با درنظر گرفتن اين مهم ك��ه بانك و بورس در كنار 
هم حضور دارند، مي تواند فرصت مناس��بي براي آشنايي با ابزارهاي 
تامين مالي باش��د. وي درخصوص همخواني تحقق ش��عار امسال در 
بازار س��رمايه خاطرنش��ان كرد: قطعا بازار سرمايه از مهم ترين اركان 
در تحق��ق اهداف عملياتي حماي��ت از توليد داخلي اس��ت. در اين 
راس��تا تامين مالي ارزان قيمت از طريق بازار سرمايه و نيز استفاده از 

پتانسيل هاي بورس كاال از اهم موارد خواهد بود. 

گروه بورس|
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران كه طي هفته گذش��ته 
تحت تاثير سياس��ت هاي جدي��د ارزي دولت ق��رار گرفت بيش از 
۸۶۳ واح��د ري��زش را در معامالت تجربه كرد و رق��م ۹۶ هزار و 
۲۸۷واحدي را به خود اختصاص داد. از طرفي به عقيده كارشناسان 
باتوجه به حمله هوايي امريكا، انگليس و فرانسه به سوريه، احتمال 
فرو رفتن بازار س��هام به فاز احتياط نس��بت به گذشته پررنگ تر 
 خواهد شد. بر اين اساس، در سومين هفته معامالتي امسال تعداد 
ارزش  ب��ه  به��ادار  اوراق  ان��واع  ميلي��ون   4۱۹۷ 
۹۰۵۹ ميليارد ريال در بي��ش از ۳۰۸ هزار دفعه موردمعامله قرار 

گرفت.
اين درحالي اس��ت كه تعداد ۷۲ميلي��ون واحد از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قاب��ل معامله در ب��ورس تهران نيز ب��ه ارزش كل 

بي��ش از ۷۳۲ميليارد ريال در اي��ن مدت مورد معامله قرار گرفت. 
اف��زون بر اين، ش��اخص ب��ازار اول با ۶۶۳واح��د كاهش در هفته 
گذش��ته به رقم ۶۸۰۶۹واحد و ش��اخص بازار دوم با ۱۵۷۸ واحد 
 كاهش ب��ه عدد ۲۰۶۷۵۸واحد رس��يدند كه به ترتي��ب با يك و 

۰.۸ درصد كاهش مواجه شدند. 

 ريزش نماگر فرابورس
در س��ويي ديگر، معامالت فرابورس اي��ران در هفته منتهي به 
۲4 فروردين ماه در حالي پايان يافت كه در مقايسه با هفته ماقبل 
حجم، ارزش و تعداد دفعات معامالت رش��دي چشمگير را تجربه 
ك��رد اما ش��اخص كل كاهش ياف��ت. بر اين اس��اس، در هفته يي 
كه س��پري ش��د در پايان معامالت آخري��ن روز كاري ارزش بازار 
رش��د ۲درصدي از ابتداي س��ال را تجربه كرد، گرچه نس��بت به 

هفته پيش��ين كمتر از يك درصد كاه��ش يافت. همزمان آيفكس 
با ن��زول بيش از ۳درص��دي در پايان هفته در ارتف��اع ۱۰۶4.۰۶ 
واحدي رس��يد. افزون بر اين، در مجم��وع بازارهاي فرابورس ايران 
ني��ز يك ه��زار و ۳۵ ميليون ورقه به��ادار در ۱۷۱ هزار دفعه مورد 
مبادله قرار گرفت ك��ه ارزش آن ۱۰ هزار و 4۰۸ميليارد ريال بود. 
به اين ترتيب باتوجه به افزايش تعداد روز هاي معامالتي نسبت به 
هفته ماقبل، ش��اهد افزايش بي��ش از ۳۰۰درصدي حجم و ارزش 
معام��الت و بيش از ۲۰۰درصدي تعداد دفعات مبادله اوراق بهادار 
در بازارها بوديم. براس��اس اين گزارش، در ميان بازارهاي س��هام و 
اوراق فرابورس، بازار ه��اي اول و دوم به ترتيب بهترين عملكرد در 
افزايش حج��م و ارزش معامالت را تجرب��ه كردند به طوري كه در 
 بازار ه��اي اول و دوم فراب��ورس در هفته يي كه گذش��ت به ترتيب 
۱۱۱ و 4۲۸ ميلي��ون ورقه بهادار به ارزش ۱۸۲  و يك هزار و ۳۳۷ 
ميليارد ريال دادوستد شد كه نسبت به هفته ماقبل افزايش ۶۵۲ 
و ۳۱۲درص��دي در حج��م و افزاي��ش ۷۷۲ و ۵4۵درصدي ارزش 
معامالت را نش��ان مي داد. س��اير بازارها نيز با رش��د دادوس��تدها 
روبه رو ش��دند. آمار س��اير بازار هاي فرابورس��ي همچنين نش��ان 
مي دهد به ترتي��ب در بازار ابزار هاي نوين مال��ي و بازار پايه تعداد 

۳4 و 4۶۳ ميلي��ون ورقه به ارزش ۸ه��زار و ۱۲۶ و ۷۲۶ ميليارد 
ريال دادوستد شد. بازار شركت هاي كوچك و متوسط نيز ميزبان 
معامله ۱۰۰هزار س��هم به ارزش ۳۰۰ ميلي��ون ريال بود. از طرف 
ديگر، بيش��ترين تعداد معامالت در هفته منتهي به ۲4 فروردين 
متعلق به بازار دوم فرابورس با ۶۶هزار نوبت معامالتي بود كه البته 
با ۱۸۱درصد افزايش، كمترين ميزان افزايش در دفعات داد  و ستد 
در ميان بازار هاي فرابورس��ي را نيز ثبت ك��رد. نگاهي به ابزارهاي 
معامالتي در بازار ابزارهاي نوين مالي حاكي از آن است كه افزايش 
ارزش معام��الت اوراق بده��ي، صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامله و اوراق تس��هيالت مس��كن به ترتيب بيش از ۳۷۵، 4۳ و 
۳۲۹درصد و افزايش حجم معامالت اين س��ه ابزار به ترتيب 4۱۱، 
۱۱۶ و ۳۱۶درصد بوده اس��ت. همزم��ان ارزش معامالت خرد در 
بازارهاي اول، دوم، پايه و SME در فرابورس ايران نيز به ۲ هزار و 
۲۳4ميليارد رسيد كه گروه محصوالت شيميايي با ارزش معامالتي 
به ميزان ۶۸۱ ميليارد ريال ۳۰درصد از ارزش كل معامالت را از آن 
خود كرد و در صدر ايس��تاد. گروه  هاي فلزات اساسي و انبوه سازي، 
امالك و مستغالت نيز به ترتيب ۱4 و ۶درصد از ارزش كل معامالت 

را به خود اختصاص دادند و در جايگاه هاي دوم و سوم ايستادند. 

مروري بر آمار معامالت هفته گذشته

نگراني سهامداران بورس

ريزش شاخص هاي جهاني

پرداخت سود سهام عدالت به پايان مي رسد

نگاهي به تحوالت بازار

آش��فتگي هاي  پ��ي  در  اروپاي��ي  بازاره��اي 
خاورميانه افت ش��ديدي را متحمل شدند. بر اين 
اساس، ترس از حمله امريكا به پايگاه هاي نظامي 
سوريه موجب افت شاخص هاي آسيايي در ساعات 
ابتدايي ديروز شد و بازارهاي اروپايي نيز به عنوان 
دومين بازار فعال با افت ش��اخص ها مواجه شدند.

براس��اس اين گزارش، شاخص استاكس اروپا پس 
از اينك��ه تمامي متغيره��اي معامالتي از توكيو تا 
س��يدني روند منفي را تجربه كردند با روند نزولي 
مواجه ش��د. اما بازار چين و هن��گ كنگ در پي 

رش��د قيمت س��هام بانك پيپل با افزايش همراه 
ش��دند. به گ��زارش س��نا، س��خنراني روز جمعه 
نخس��ت وزير چين و احتمال بازگشايي درب هاي 
چين ب��ه روي واردات امريكا كم��ي از نگراني در 
اين منطقه كاس��ته اس��ت. در اين مي��ان قيمت 
نفت وس��ت تگزاس نيز به بيش از هر بش��كه ۶۵ 
دالر معامله ش��د و بيشترين ميزان افزايش نسبت 
ب��ه ماه ژانوي��ه را از آن خود كرد. بر اين اس��اس 
در بازاره��اي اروپايي ش��اخص اس��تاكس با افت 
۰.۳درصدي رو به رو ش��د و ش��اخص آتي اس اند 

پي ني��ز ۰.۶ درصد افت كرد. همچنين ش��اخص 
فوتس��ي لندن ۰.۳درصد منفي ش��د و بيشترين 
مي��زان كاه��ش را در يك هفته گذش��ته به ثبت 
رساند. شاخص داكس آلمان نيز افت ۰.4درصدي 
داشت.افزون بر اين در بازارهاي آسيايي، شاخص 
نيكي ژاپن ۰.۵درصد منفي شد و تاپيكس با افت 
۰.۳درصدي معام��الت را خاتمه داد.عالوه بر اين 
بورس هنگ كنگ با رش��د ۰.۵درصدي شاخص 
اصلي همراه شد درحالي كه بورس چين نيز شاهد 

رشد ۰.۲درصدي شاخص CSI بود. 

خصوصيسازي

بازارسرمايه
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 ارزش آفريني
در بحران كم آبي

ب��ا توجه به بح��ران آب در 
سراس��ر دني��ا، سياس��ت هاي 
اقتص��ادي كش��ورهاي درحال 
توسعه همچنين توسعه يافته 
در بخش كش��اورزي به سمت 
باال ب��ردن ارزش افزوده جهت 
گرفته است. به عبارتي اساس 
و پايه اين سياس��ت ها اينگونه 
است كه به جاي افزايش سطح 
زير كشت با فرآوري آنها براي 
باال بردن ارزش افزوده مصرف آب را نيز مديريت كنند. 
يك��ي از روش هاي فرآوري محص��والت باغي كه اخيرا 
توجه زيادي به خود جلب كرده، خشك كردن آنهاست. 
لذا ب��ا نظر بر ويژگي هاي منحصر به ف��رد اين مدل از 
ف��راوري همچون ارزش افزوده ب��اال، ارزش غذايي باال، 
هزينه توليد كم و مصرف كمتر آب مي توان درخصوص 
اين صنعت نوپا تامل كرد. از طرفي با بررسي نمونه هاي 
موفق)كشورهايي همچون تركيه، تايلند آلمان، هلند و 
هند( در دنيا در مقايس��ه به حالت سنتي)يعني توليد 
و ف��روش ميوه جات و توس��عه آن از طري��ق باال بردن 
س��طح زيركش��ت( و حجم مبادله آنها اهميت موضع 
بيشتر نمايان مي شود. اروپا يكي از مهم ترين بازيكنان 
در تج��ارت جهاني براي ميوه ها و س��بزيجات فرآوري 
ش��ده)PFV( به ويژه ميوه خشك است. سياستي كه 
آنها پيش گرفته اند بدين شكل است كه محصوالت را از 
كشور هاي درحال توسعه و جهان سوم وارد و سپس آن 

را فرآوري مي كنند و در نهايت به آنها صادر مي كنند. 
اين درحالي است كه ارزش معامالت ميوه خشك در 
سال 2017، 2ميليارد و سيصد ميليون دالر بوده است. 
بررسي ها نش��ان داده اند كه اين صنعت با حاشيه سود 
حداقل 50 درصدي مي تواند عالوه بر تامين نياز داخل، 
ارزآوري نيز به همراه داش��ته باشد. كشورهاي حاشيه 
خليج فارس و همسايه هاي شمالي ايران به دليل اقليم 
خاص و كمبود ميوه به دليل ش��رايط آب و هوايي بازار 

بسيار خوبي را پيش روي اين صنعت قرار مي دهند. 
ميوه جات خش��ك ش��ده م��ورد بررس��ي چيپس 
ميوه جات است كه به شكل اساليس، خالل، حبه يا دانه 
كامل خشك در دسته خشكبار و آجيل قرار گرفته و به 
عنوان تنقالت مصرف مي شوند. قرار گرفتن تنقالت آنها 
در برنامه غذايي مردم، استفاده از ميوه جات خشك را كه 
به لحاظ ارزش غذايي در سطح باالتري قرار دارند تحت 
تاثير قرار مي دهد. درحالي كه جايگزين شدن تنقالتي 
كه از نظر ارزش تغذيه يي چندان غني نيستند و باعث 
تغيير ذائقه افراد نيز مي ش��وند به جاي فرآورده هايي با 
ارزش غذايي قابل توجه مانند انواع ميوه جات خش��ك 
مي تواند اثرات سوئي بر سالمت افراد جامعه داشته باشد. 
از اي��ن رو فراهم آوردن زمينه براي شناس��اندن ارزش 
غذايي و تشويق مردم به استفاده از اين دسته تنقالت 
مي تواند در سالمت جامعه نقش موثري داشته باشد. از 
ديگر سو خش��ك كردن مواد غذايي يكي از روش هاي 
جلوگيري از فساد ميكروبي آنهاست. در اين روش در اثر 
كاهش ميزان رطوبت ماده غذايي، امكان فساد ميكروبي 
بسيار كم مي شود و سرعت ديگر واكنش هاي مضر نيز 
به مقدار قابل توجهي كم مي شود. خشك كردن ضمن 
اينكه روي محصول اثر حفاظتي دارد، وزن و حجم آن 
را نيز به ميزان چشمگيري كاهش مي دهد و در نتيجه 
از هزينه هاي حمل و نقل و ذخيره سازي مي كاهد. براي 
پياده س��ازي اين صنعت در كش��ور نياز است با برخي 
از محدوديت هاي موجود اش��اره كرد. عواملي همچون 
تلف��ات باال پس از برداش��ت محصول يا در طول حمل 
و نقل، عدم وجود خش��ك كن مناس��ب، الگوهاي آب 
و هوايي غيرقابل پيش بيني، زيرس��اخت هاي ضعيف، 
هزينه هاي باالي توليد، ايجاد صدور گواهينامه ارگانيك، 
سيستم اطالعات بازار ضعيف و دانش و مهارت ضعيف، 
مشكالت در تعرفه هاي گمركي از مهم ترين مشكالت 
اين صنعت هس��تند. همچني��ن پارامترهاي مختلفي 
همچ��ون قيمت مواد اوليه مصرفي، منطقه جغرافيايي 
احداث واحد، نوع تكنولوژي مورد استفاده، هزينه هاي 
ني��روي انس��اني، ظرفي��ت توليد برقيمت تمام ش��ده 
محصوالت تاثير مي گذارد. با بررس��ي متغيرها مي توان 
به اين نتيجه رس��يد كه توليد ميوه خش��ك در كشور 
مي تواند مزيت رقابتي در منطقه به همراه داشته باشد. 
ب��راي تبيين هدف ايجاد اش��تغال پاي��دار با هدف 
توس��عه روس��تا همچنين اهميت صنعت ميوه خشك 
مي توان طرح خوش��ه يي را براي اي��ن صنعت متصور 
ش��د. به عبارتي اس��تان هايي كه قابلي��ت بااليي براي 
ميوه خشك دارند به عنوان استان هاي پايلوت انتخاب 
ش��وند. در ابتدا نياز نيست واحدي تاسيس شود؛ بهتر 
اس��ت در طرف تقاضا با مذاكره با واحدهاي پيش��رو و 
موفق كش��ور مذاكره ش��ود تا محصوالت روستايي را 
خريد كنند همچنين در طرف عرضه با توانمندس��ازي 
و متخصص كردن روس��تاييان براي توليد محصول با 
استاندارد مطلوب سعي در ايجاد چرخه زنجيره تامين 
پاي��دار كرد. تا به اين مرحله هيچ نوع س��رمايه گذاري 
كالني اتفاق نمي افتد بلكه فقط كار هماهنگ س��ازي و 
تس��هيل گري صرف مي تواند شكلي به اين صنعت نوپا 
بدهد. ل��ذا گلوگاه هاي مهم در اي��ن چرخه به ترتيب 
نگرش سنتي توليد، عدم تخصص و دانش، عدم وجود 
زنجيره تامين اس��ت. لذا با برطرف كردن اين معضالت 
مي ت��وان ارزش افزوده را باال و در عين حال مصرف آب 
كمتري داشت. اين روند نيز در ايالت »اوديشا« هند نيز 
ديده مي شود. درخصوص محصوالتي همچون انبه، موز 
و نارگيل ابتدا محصوالت را به صورت خام و بدون هيچ 
گونه ارزش آفريني غير از توليد به كش��ورهاي توس��عه 
يافت��ه صادرات مي كردند. ام��ا درحال حاضر هند خود 
به عنوان قطبي درخصوص ميوه هاي خش��ك استوايي 
شناخته مي ش��ود. آنها ابتدا با شناسايي زنجيره ارزش 
هر يك از محصوالت ذكر ش��ده و شناسايي گلوگاه ها 
و ارزش آفريني به اين دس��تاورد رسيده اند. با توجه به 
فراواني مواد اوليه و كيفيت بس��يار مطلوب مواد اوليه 
موجود در ايران و جلوگيري از صادرات آب مجازي در 
مقايسه با ساير كشورها به دليل شرايط مناسب اقليمي 
و عدم پيچيدگي تكنولوژي مورد نياز در فرآوري، امكان 
توس��عه صادرات و روابط بي��ن عرضه و تقاضا از طريق 
تحليل اطالع��ات موجود در زمين��ه واحدهاي فعال و 
در دس��ت احداث و آمار ص��ادرات و واردات اجراي اين 
طرح منطقي و توجيه پذير اس��ت. از طرف ديگر اعمال 
سياس��ت هاي تش��ويق صادرات از س��وي دولت مانند 
ايجاد صندوق پش��تيباني ارزي، اعطاي تس��هيالت به 
صادركنندگان، معافيت از سپردن تعهد ارزي و پيمان 
سپاري، پرداخت جوايز متناسب با ارزش افزوده كاالها 
به عنوان سياست هاي مستقيم تشويق صادرات مي تواند 

منجر به توسعه صادرات شود. 

يادداشت
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رييس اتاق ايران از آفريقا و امريكاي التين ديدن كرد

بازارهاي تازه براي اقتصاد ايران

هماي��ش تج��اري اي��ران و ناميبي��ا ب��ا حض��ور 
محمدج��واد ظريف، وزي��ر امور خارجه كش��ورمان، 
غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران و هيات تجاري 
همراه او در ويندهوك برگزار ش��د. در اين نشس��ت 
تجاري شافعي گفت: ايران براي حضور خود در آفريقا 
به دنبال فقط خريد محصوالت خام نيست و همواره 
با تعريف پروژه هاي مش��ترك اقتصادي سعي داشته 

است اهداف برد- برد را دنبال نمايد. 
 آخرين مسير سفر منطقه يي محمدجواد ظريف 
وزير خارجه اي��ران و هيات همراه او كش��ور ناميبيا 
بود. ظريف و غالمحس��ين شافعي، رييس اتاق ايران 
در هماي��ش تجاري ايران-ناميبي��ا كه در ويندهوك 
برگزار ش��د ش��ركت كردند. در اين نشست بيش از 
200 ش��ركت ناميبيايي و فعاالن اقتصادي دو كشور 

حضور داشتند.
بعد از س��خنراني وزير خارجه ايران، غالمحسين 
شافعي در اين همايش سخنراني كرد. او گفت: مايلم 
با افتخار اعالم كنم فعاالن اقتصادي بخش خصوصي 
كشورم در كشوري حضور دارند كه به زودي به يكي از 

اقتصادهاي برتر قاره آفريقا تبديل مي شود و كشوري 
غني به لحاظ وجود مناب��ع معدني همچون اورانيوم 
طبيعي, مس، روي, و س��نگ هاي معدني است و در 
قاره آفريقا چهارمين كش��ور صادركننده محصوالت 
معدني اس��ت. او گفت: ناميبيا در ميان كش��ورهاي 
اتحاديه جنوب آفريقا )سادك( جايگاه ويژه يي از نظر 

جذب سرمايه گذاري منطقه يي دارد. 
ب��ه گفته رييس پارلمان بخ��ش خصوصي وجود 
امني��ت باال ب��ا نرخ تورم نس��بتا پايين و نرخ رش��د 
قابل توج��ه در كش��ور ناميبي��ا و رواب��ط دوس��تانه 
جمهوري اسالمي ايران و ناميبيا فضاي مناسبي براي 
سرمايه گذاري هاي مشترك و همكاري هاي اقتصادي 
بلندم��دت فراهم مي نمايد و الزم��ه تحقق اين مهم 
همكاري هاي مش��ترك و پايدار في مابين بنگاه هاي 

اقتصادي دو كشور است. 
شافعي تصريح كرد: كشور ايران براي حضور خود 
در آفريقا به دنبال فقط خريد محصوالت خام نيست 
و همواره با تعريف پروژه هاي مشترك اقتصادي سعي 
داشته اس��ت اهداف برد-برد را دنبال نمايد. به گفته 

ش��افعي، جمهوري ناميبيا با داش��تن بنادر مجهز در 
ساحل اقيانوس اطلس و شبكه گسترده يي از راه آهن 
و جاده هاي آس��فالت مناس��ب تنها يك بازار محدود 
ب��راي ص��ادرات كاال و خدم��ات و س��رمايه گذاري 
محسوب نمي شود. توسعه روابط با جمهوري ناميبيا 
ازاين جهت براي ايران حايز اهميت است كه ناميبيا را 
دروازه ورود به منطقه وسيعي از جنوب آفريقا مي داند 
كه ش��امل كش��ورهايي محصور در خشكي همچون 
زيمباوه و زامبيا اس��ت. بنادر ناميبيا مي تواند دريچه 
ورودي جهت حمل ونقل كاال به اين كشورها و حتي 

آنگوال و شمال آفريقاي جنوبي است. 
 ش��افعي با اش��اره به زمينه هاي هم��كاري ميان 
ش��ركت هاي ايران��ي و ناميبياي��ي گف��ت: ناميبي��ا 
وارد كننده مش��تقات نفتي و ماش��ين آالت صنعتي، 
مواد ش��يميايي، مواد غذايي، تراكتور و ماشين آالت 
حمل ونقل و س��يمان اس��ت كه ش��ركت هاي ايراني 

مي توانند تامين كننده اين كاالها باشد. 
در عي��ن  حال ظرفيت ه��اي صادراتي ناميبيا نيز 
گس��ترده اس��ت و اي��ران مي تواند كاالهاي��ي مانند 
ماهي ه��اي منجمد، قهوه و چ��اي، كاكائو، كائوچو و 
چوب و دانه هاي روغني و مواد معدني مانند اورانيوم، 
مس، فس��فات را از ناميبيا وارد كن��د. ناميبيا داراي 
مقدار قابل توجهي دام اس��ت ك��ه مي تواند در زمينه 
ايجاد كش��تارگاه هاي صنعتي و توليد گوشت حالل 

و لبنيات از تجارب و همكاري ايران بهره مند گردد. 
ش��افعي ادام��ه داد: ناميبي��ا داراي منطقه پر آب 
»كاوانگي زاميزي« است كه باتوجه به نياز اين كشور 
براي توليد ش��كر مي توان با همكاري ش��ركت هاي 
ايراني واحدهاي كش��ت و صنعت نيش��كر را در اين 

منطقه راه اندازي كرد. 
 شافعي گفت: ايران در سال هاي گذشته در بخش 
تولي��د انرژي به خصوص ب��رق و صدور خدمات فني 
و مهندس��ي و فناوري هاي كش��اورزي داراي تجارب 
ارزش��مند و موفقيت آميزي بوده است در اين رابطه 
توليد برق از انرژي باد يكي از زمينه هاي مهم و داراي 
ظرفيت همكاري بخش خصوصي كشورمان با كشور 

ناميبيا است. 

ب��ه  گفته ش��افعي باتوج��ه به تجارب ارزش��مند 
شركت هاي توانمند ايراني در كشورهاي آفريقايي در 
زمينه ساخت سد و ساخت توربين هاي توليدكننده 
برق آبي و تكنولوژي كش��اورزي، مجتمع هاي كشت 
و صنعت، س��اخت پااليش��گاه و مخ��ازن نفت و گاز، 
از مقامات و مس��ووالن ناميبيايي درخواست مي كنم 
زمين��ه را ب��راي حضور ش��ركت هاي ايران��ي در اين 

پروژه ها فراهم نماييد. 
همچنين همايش تجاري ايران و اروگوئه با حضور 
محمدج��واد ظريف وزي��ر امور خارجه كش��ورمان، 
غالمحس��ين ش��افعي رييس ات��اق اي��ران و هيات 
تجاري همراه او در پايتخت اروگوئه برگزار ش��د. در 
اين نشس��ت ظري��ف بر لزوم حل مش��كالت موجود 
در روابط بانكي دو كش��ور تاكيد كرد. ش��افعي نيز از 
تجارت دوطرفه و متوازن شدن تراز تجاري بين ايران 
و اروگوئ��ه گفت. همايش تجاري اي��ران و اروگوئه با 
حضور محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان، 
غالمحس��ين ش��افعي، رييس ات��اق اي��ران و هيات 
تجاري اتاق اي��ران در پايتخت اروگوئه برگزار ش��د. 
در اي��ن همايش به همراه رييس اتاق ايران، هياتي از 
فعاالن اقتصادي كشورمان در حوزه هاي بانك، دارو، 
تجهيزات پزشكي، كش��اورزي، ماشين آالت، خدمات 
فني و مهندسي، ساختمان، راه س��ازي، انرژي، نفت 
و گاز، م��واد غذايي و مش��تقات نفتي و پتروش��يمي 
حضور داش��تند. محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
كشورمان در اين همايش گفت: روابط ايران و اروگوئه 
به بيش از يك صد س��ال پيش بازمي گردد. نخستين 
س��ندي كه بين دو كش��ور به امضا رس��يد عهدنامه 
م��ودت و هم��كاري بوده اس��ت. ظريف با اش��اره به 
امكانات بندري اين كشور گفت: اين فرصت مي تواند 
موقعيت مناس��بي براي ايران فراه��م نمايد. اروگوئه 

يكي از خريداران نفت ايران است. 
همچني��ن وزير خارجه اروگوئ��ه هم گفت: روابط 
تجاري ايران و اروگوئه در سال هاي اخير رشد بااليي 
داشته است و كشورها بايد شرايط مناسبي را جهت 
سرمايه گذاري و همكاري فراهم كنند. او تاكيد كرد: 
سال 2016 اروگوئه چهارمين تامين كننده برنج ايران 

بوده اس��ت؛ لذا مي توان گفت كه فرصت هاي فراواني 
براي همكاري مش��ترك وج��ود دارد. امروز ما تاكيد 
مي كنيم كه در ش��رايط فعلي امكانات فراواني براي 

همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه وجود دارد. 
بعد از آن غالمحسين ش��افعي، رييس اتاق ايران 
در هماي��ش تجاري اي��ران و اروگوئه ك��ه در حضور 
وزراي امور خارجه دو كشور، مقامات و تصميم گيران 
اقتص��ادي، صنعتگ��ران، فعاالن بخ��ش خصوصي و 
عالقه مندان توس��عه روابط تجاري اي��ران و اروگوئه، 
برگزار ش��د، گفت: اروگوئه براي ما كش��وري اس��ت 
كه در دوره س��خت ده��ه 1980 و جنگ تحميلي، 
يكي از ش��ركاي مه��م تجاري ايران بوده اس��ت. لذا 
ما هيچ گاه كش��وري را كه در دوره دشواري ياورمان 
ب��وده، فراموش نخواهيم كرد. او گفت: با وجود روابط 
سياسي نزديك و تحركات مختلفي كه در سال هاي 
اخير ميان دو كشور شكل گرفته، حجم كنوني روابط 
در س��طح رضايت بخشي قرار ندارد. به گفته شافعي 
ظرفيت هاي اي��ران و اروگوئه براي دو كش��ور كمتر 
معرفي شده است. پتانسيل هاي دو كشور بسيار فراتر 
از حجم روابط 36ميليون دالري كنوني است. هر دو 
كش��ور از ويژگي هاي منطقه يي برخوردارند و همين 
امر موقعيت ممتازي را براي همكاري هاي اقتصادي 
و سرمايه گذاري مشترك و حضور در كشورهاي ثالث 

فراهم مي آورد. 
ريي��س اتاق ايران تصريح كرد: آنچه حايز اهميت 
اس��ت تنظيم نقش��ه راه و برنامه ريزي مدبرانه براي 
توس��عه همكاري هاس��ت. س��رمايه گذاري مشترك 
در اي��ران ب��راي توليد برند واحد جه��ت صادرات به 
كش��ورهاي پيراموني ايران با پوشش جمعيت 500 
ميليون نفر، از پتانسيل هاي موثر همكاري دو كشور 
اس��ت. به گفته ش��افعي، همان طور كه بازار منطقه 
مركوسور مي تواند جذابيت هاي فراواني براي فعاالن 
اقتصادي ايران داش��ته باش��د. زمينه هاي مساعدي 
براي انتق��ال دانش فني، احداث پااليش��گاه و توليد 
محصوالت كش��اورزي موجود است و سرمايه گذاري 
در اين حوزه ها مي تواند در ارتقاي سطح همكاري ها 

تاثيرگذار باشد. 

تعادل 
بررسي آمارهاي گمركي نشان مي دهد كه ايران در 
سال 1396 حدود 46,9ميليارد دالر صادرات غيرنفتي 
داش��ته است كه ارزش صادراتي آنها در قياس با سال 
1395 رشدي حدود 6,6 درصدي را شاهد بوده است. 
همانطور كه انتظار مي رف��ت »ميعانات گازي« نقش 
عمده يي در افزايش ميزان صادرات غير نفتي ايران در 
سال گذشته ايفا كرده اند و اين گروه كااليي با صادرات 
حدود 7ميليارد دالري به تنهايي سهمي 15درصدي 
از س��بد صادرات غير نفتي ايران در سال 1396 را به 
خود اختصاص داده اند. از ديگر سو بررسي 100مقصد 
عمده صادرات كاالهاي غيرنفتي ايران در سال 1396 
هم نشان مي دهد كه صادرات ايران به 5 كشور چين، 
ام��ارات متحده عربي، عراق، جمه��وري كره و تركيه 
بيش��ترين س��هم از ارزش صادرات ايران را در س��ال 
1396 داش��ته اند و اين 5 كشور جمعا 65,3 درصد از 
ارزش كل صادرات ايران را به خود اختصاص داده اند. 
عالوه بر اين، در بين 100مقصد عمده صادراتي ايران 
64 مورد از آنها نس��بت به س��ال 1395 رشد ارزش 
ص��ادرات را تجربه كرده اند و در 36مورد از آنها، ايران 
به لحاظ ارزش��ي، صادرات خود را كاهش داده است. 
بيش��ترين رش��د صادراتي ايران ما بين 100كش��ور 
نخست صادراتي مربوط به جمهوري آفريقاي مركزي 
بوده اس��ت. بيش��ترين افت ارزش ص��ادرات ايران در 
س��ال 1396 نيز به مربوط به سنگاپور بوده است، كه 
صادرات ايران به اين كش��ور در قياس با سال 1395 

بيش از 86 درصد افت كرده است. 
به گ��زارش معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق 
تهران و براس��اس آخرين آمارهاي گمرك در س��ال 
1396 ص��ادرات كاالي��ي ب��دون نفت خ��ام معادل 
46,9ميليارد دالر رقم خورده كه نس��بت به س��ال 
1395 با رش��د 6,6 درصدي همراه بوده اس��ت. در 
اين گزارش، فهرست 100قلم كاالي عمده صادراتي 
و 100مقصد عمده صادراتي ايران در سال 1396 را 
مورد بررسي قرار مي دهيم. بررسي آمارهاي گمركي 
نش��ان مي دهد كه در سال 1396 »ميعانات گازي« 
بيش��ترين س��هم را از ارزش صادرات كااليي بدون 
نفت خام ايران داش��ته اس��ت. ايران در سال 1396 
حدود 7ميليارد دالر)به وزن بيش از 17ميليون تن( 
ميعانات گازي به جهان صادر كرده و اين كاال س��هم 
بيش از 15درصدي از ارزش كل صادرات كش��ور را 
به خود اختصاص داده است. پس از آن »گاز طبيعي 
مايع ش��ده در ظروف يك هزار س��انتي متر مكعب و 
بيش��تر« و »پروپان مايع ش��ده در ظروف يك هزار 
سانتي متر مكعب و بيشتر« با سهم هاي 5,3 درصدي 
و 3,1درصدي در رده هاي پس از ميعانات گازي قرار 
دارند. آمارها نش��ان مي دهد در س��ال 1396 بيش 

از 31,6درصد)تقريب��ا مع��ادل 14,8ميلي��ارد دالر( 
از صد قل��م عمده صادرات كااليي اي��ران مربوط به 

فرآورده هاي نفتي بوده است. 
»س��اير روغن ه��اي س��بك و فرآورده ه��ا به جز 
بنزي��ن« در رتبه چه��ارم اقالم صادرات��ي ايران در 
س��ال 1396 قرار گرفته اس��ت. ارزش صادرات اين 
محصول به بيش از 1,4ميليارد دالر رسيده و سهمي 
3,14درص��دي از مجموع ص��ادرات 100قلم عمده 
صادرات��ي اي��ران در اين مدت را ب��ه خود اختصاص 

داده است. 

 جايگاه صنايع معدني 
صناي��ع معدن��ي نيز جاي��گاه مهم��ي در ميان 
100قلم كاالي عمده صادراتي ايران در سال 1396 
را به خود اختصاص داده اند. »س��نگ آهن هماتيت 
دانه بندي با خلوص آهن بيش��تر از 40درصد به هم 
فش��رده نش��ده« با صادرات بي��ش از 921ميليون 
دالري در رتبه هفتمين محصول صادراتي ايران در 
سال 1396 ايستاده است. »محصوالت نيمه تمام از 
آهن يا فوالد غي��ر ممزوج داراي كمتر از 25درصد 
كربن« نيز يكي ديگر از محصوالت معدني است كه 
با 903ميليون دالر صادرات و س��هم 1,92درصدي 

از س��بد صادرات��ي در رتبه هاي ب��االي اقالم عمده 
صادراتي ايران ايستاده است. 

»پس��ته ها با پوس��ت تازه يا خش��ك« نخستين 
محص��ول كش��اورزي در فهرس��ت 100قل��م عمده 
ص��ادرات كاالي��ي بدون نف��ت خام ايران در س��ال 
1396 اس��ت. در اين س��ال  حدود 112ه��زار تن از 
اي��ن محصول از مبدا ايران صادر ش��ده كه با ارزش 
901ميليون دالري س��همي مع��ادل 1,92درصد از 
سبد صادراتي ايران را به خود اختصاص داده است. 

اين در حالي اس��ت كه 100 قلم عمده صادراتي 
ايران��ي س��همي مع��ادل 79,5درص��د از ارزش كل 
ص��ادرات اي��ران را داش��ته اند و ارزش كل صادرات 
مربوط به آنها معادل 37,3ميليارد دالر بوده اس��ت. 
ش��ايان ذكر اس��ت كه 10قلم اول صادراتي ايران در 
س��ال 1396 س��همي نزديك به 40درصد از ارزش 
كل صادرات ايران را داشته اند. مابين 100قلم عمده 
صادراتي ايران در س��ال 1396 بيش��ترين متوسط 
قيمت صادرات��ي را به ترتيب زعف��ران، كفپوش ها، 
قطعات توربين هاي بخار و روده و ش��كمبه گوسفند 
داش��ته اند. متوس��ط قيمت صادراتي هر تن زعفران 
خرد نش��ده و ساييده نشده در س��ال 1396 حدود 
1,5ميليون دالر و متوس��ط قيمت صادراتي هر تن 

زعفران به صورت فله ني��ز بيش از 1,3ميليون دالر 
بوده اس��ت. كمترين متوس��ط قيمت بين 100قلم 
عمده صادراتي ايران در س��ال 1396 را نيز سيمان، 
سنگ آهن و كنسانتره آهن داشته اند. متوسط قيمت 
هر تن از س��يمان هاي پودر نشده موسوم به كلينگر 
معادل 28,3دالر و متوس��ط قيمت هر تن س��يمان 
س��فيد پرتلند جز رنگ ش��ده به طور مصنوعي نيز 
قريب به 37دالر بوده اس��ت. در بين 100قلم عمده 
صادراتي 80 قلم متوس��ط قيمتي باالتر از متوس��ط 
قيم��ت كل صادرات اي��ران در س��ال 1396)حدود 

350دالر بر تن( داشته اند. 

 100 مقصد عمده صادرات كااليي بدون نفت خام
در سال 1396 بزرگ ترين مقصد صادراتي ايران، 
چين ب��ا ارزش بيش از 9 ميليارد دالر صادرات بوده 
اس��ت. چين 19,3درصد از ارزش كل صادرات ايران 
در سال 1369 را به خود اختصاص داده است. ارزش 
صادرات ايران به چين در سال 1396 نسبت به سال 
1395 مع��ادل 8,3 درصد افزايش يافته درحالي كه 
به لحاظ وزني با افت 7,6درصدي مواجه شده است. 
پس از چي��ن، به ترتيب كش��ورهاي امارات متحده 
عربي، عراق، جمهوري كره و تركيه بيشترين سهم از 

ارزش صادرات ايران را در سال 1396 داشته اند. اين 
پنج كش��ور جمعا 65,3 درصد از ارزش كل صادرات 

ايران را به خود اختصاص داده اند. 
در بين 100مقصد عمده صادراتي ايران 64 مورد 
از آنها نس��بت به سال 1395 رشد ارزش صادرات را 
تجرب��ه كرده اند و در 36م��ورد از آنها ايران به لحاظ 
ارزشي، صادرات خود را كاهش داده است. بيشترين 
رشد صادراتي ايران بين 100كشور نخست صادراتي 
مرب��وط به جمه��وري آفريقاي مركزي بوده اس��ت. 
بيش��ترين افت ارزش صادرات ايران در سال 1396 
نيز به مربوط به س��نگاپور بوده است. در سال 1396 
نسبت به سال 1395 صادرات ايران به سنگاپور بيش 

از 86 درصد افت كرده است. 
صادرات ايران به امارات متحده عربي نيز در سال 
1396 ش��اهد افت 9,6درصدي از نظر ارزش و افت 
4,7درصدي از نظر وزني بوده اس��ت. صادرات ايران 
به هند نيز از نظر ارزش ش��اهد افتي 2درصدي بوده 
و اين درحالي است كه از نظر وزني حدود2,4درصد 
رشد داشته است. اين به معني آن است كه كاالهاي 
صادراتي ايران به اين كش��ور آس��يايي در ش��اخص 
قيمت به ازاي هر ت��ن پايين تر از كاالهاي صادراتي 

سال 1395 بوده اند. 
همانطور ك��ه پيش تر ذكر ش��د، ارزش صادرات 
اي��ران به جهان در س��ال 1396 نس��بت به 1395 
رش��د 6,6 درصدي داشته اس��ت. اين درحالي است 
كه در بين 100كشور نخست صادراتي ايران، برخي 
كش��ورها اثر پررنگ تري بر افزاي��ش ارزش صادرات 
ايران در اين س��ال داشته اند. بيشترين تاثير بر رشد 
ارزش ص��ادرات را افزايش صادرات به جمهوري كره 
داشته است. صادرات ايران به جمهوري كره در سال 
1396 نس��بت به سال 1395 حدود 52 درصد رشد 
كرده و اين ميزان رش��د س��همي ح��دود 3,4واحد 
درصد از رشد 6,6 درصدي ارزش كل صادرات ايران 
را موجب ش��ده اس��ت. پ��س از آن افزايش صادرات 
ايران به تركيه و چين س��همي ب��ه ترتيب 1,7واحد 
درصد و 1,6واحد درصد از رشد صادرات داشته اند. 

در ميان 100مقصد عمده صادراتي ايران در سال 
1396 به طور متوس��ط ايران گران ترين كاالها را به 
كشور سوييس صادر كرده است. متوسط قيمت اقالم 
صادراتي ايران به س��وييس در س��ال 1396 معادل 
115هزار دالر به ازاي هر تن بوده اس��ت. متوس��ط 
قيمت اق��الم صادراتي ايران به اياالت متحده امريكا 
نيز 37 هزار دالر به ازاي هر تن اس��ت. در عين حال 
اي��ران در س��ال 1396 به طور متوس��ط ارزان ترين 
كااله��ا را به بنگالدش صادر كرده اس��ت. متوس��ط 
قيمت اق��الم صادراتي ايران به بنگالدش در س��ال 

1396 معادل 57 دالر بر تن بوده است. 

ايسنا 
دبير انجم��ن توليدكنندگان آب هاي معدني و آش��اميدني از 
افزايش 20درصدي قيمت آب هاي بسته بندي معدني و آشاميدني 
از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري خبر داد. پيمان فروهر با اشاره 
به اينكه قيمت مواد اوليه مورد نياز در توليد آب هاي بس��ته بندي 
معدن��ي و آش��اميدني متاثر از پتروش��يمي اس��ت، گفت: مالك 
پتروش��يمي همواره ارز آزاد ب��وده و اگر مبنا را دالر 4200توماني 
در نظ��ر بگيريم، قيمت مواد اوليه هر كيل��و آب بطري به 5600 
تومان مي رس��د كه اين رقم در مدت مش��ابه سال گذشته معادل 
3770تومان بوده اس��ت. او ادامه داد: افزايش قيمت پتروشيمي ها 
حاكي از افزايش 30درصدي مواد اوليه هر كيلو بطري اس��ت كه 
بايد به اين رقم هزينه و دس��تمزد، ميزان ت��ورم و افزايش تعرفه 
آب بها نيز اضافه شود. دبير انجمن توليدكنندگان آب هاي معدني 
و آشاميدني با تاكيد بر صنعت آب كه بسته بندي رابطه مستقيمي 

با معيشت مردم دارد، خاطرنشان كرد: واحدهاي توليدكننده آب 
بس��ته بندي هر قدر بخواهند به دليل مسائل معيشتي قيمت آب 
را افزايش ندهند، اين اتفاق در س��ال جاري امكان پذير نيس��ت و 
ناگزير به افزايش 20درصدي قيمت آب هستند. فروهر همچنين 
از ارس��ال نامه يي از سوي انجمن توليدكنندگان آب هاي معدني و 
آش��اميدني خبر داد و گفت: پيش از آغاز س��ال جاري نامه يي از 
سوي انجمن توليدكنندگان آب هاي معدني و آشاميدني به سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارسال شد كه در آن 
اعالم كرديم به احتمال بسيار فراوان قيمت آب بسته بندي در سال 
1397 با افزايش قيمت 20درصدي روبه رو خواهد شد. او همچنين 
به مش��كل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بخش آب هاي معدني و 
آشاميدني در بهار و تابستان اشاره و بيان كرد: متاسفانه در فصل 
بهار و تابستان با مشكل عدم تناسب عرضه و تقاضا روبه رو هستيم 

و ميزان عرضه حدود يك هشتم ميزان تقاضاست. 

دبير انجمن توليدكنندگان آب هاي معدني و آشاميدني خبر داد

افزايش ۲۰ درصدي قيمت آب بسته بندي
ايسنا 

ريي��س مرك��ز توس��عه نوغانداري گف��ت: در س��ال جاري 
حداقل در 20 اس��تان پرورش كرم ابريش��م را ش��اهد خواهيم 
ب��ود. علي اصغر داداش پور اظهار كرد: در اس��تان هاي، گيالن و 
مازندران و خراسان رضوي افرادي شاخص و تحصيلكرده داريم 
كه در حوزه نوغانداري كشور فعاليت هاي بسيار خوبي دارند. او 
افزود: نوغان��داري را صرفا نبايد در 45روز پرورش خالصه كرد 
و انتظار درآمدي خوب در حوزه نوغانداري و ابريش��م همراه با 

ارزش افزوده باال باشد. 
داداش پور خاطرنش��ان  كرد: در س��ال جاري حداقل در 20 
اس��تان كش��ور پرورش كرم ابريشم را ش��اهد خواهيم بود و با 
توزي��ع نهاده هايي مانند تخم نوغان و نه��ال توت، زمينه براي 
ترويج فرهنگ پرورش كرم ابريش��م ت��ا توليد پيله را به نحوي 

فراهم كرده ايم.

رييس مركز توس��عه نوغانداري با بيان اينكه انتظار ما فقط 
اين نيس��ت كه بر توليد پيله ابريش��م متمركز باشيم، چون هر 
مرحل��ه از پرورش كرم ابريش��م از توليد پيله تا محصول نهايي 
ارزش افزوده هاي سرشاري دارد، ادامه داد: پيله  تر ابريشم كه با 
قيمت 25هزار تومان به صورت توافقي خريداري مي شد، وقتي 
تبديل به پيله خشك مي شود، ارزش افزوده بااليي پيدا مي كند 
و وقتي تبديل به نخ ابريشم مي شود، ارزش افزوده آن بازهم به 

مراتب باالتر مي رود.
بالطبع هنگامي كه به كارگاه هاي پخت و سفيدگري مي رود، 
يك ماده اوليه براي توليد فرش كشور مي شود. او افزود: بيش از 
95درصد نخ ابريش��م توليدي ايران براي صنعت فرش دستباف 
اس��ت؛ بنابراي��ن يك كيلوگرم نخ ابريش��م اگ��ر در بافت فرش 
ابريشم استفاده شود، مي تواند بيش از دو ميليون تومان ارزش 

افزوده ايجاد كند. 

رييس مركز توسعه نوغانداري خبر داد

پرورش كرم ابريشم در ۲۰ استان

اميرمحمد خطيبي 
كارشناس اشتغال
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 تحقيقات از وكيل ترامپ
از مدت ها پيش شروع شده است

 ژاپن:بر سر »ترانس پاسيفيك«
با امريكا مذاكره نمي كنيم

 شكست مذاكرات تشكيل
دولت ائتالفي در ايتاليا

گروه جهان|
ژاپن ابراز تمايل دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا براي درنظر گرفتن الحاق 
دوباره به پيمان ترانس پاس��يفيك را مورد اس��تقبال قرار داد، اما تاكيد كرد حاضر 
نيست به خواست واش��نگتن بار ديگر درباره اصول و مفاد اوليه موردتوافق در اين 

پيمان وارد گفت وگو شود. 
به گزارش تارنماي روزنامه ژاپن تودي، توشيميتس��و موته گي وزير امور پيمان 
ترانس پاسيفيك ژاپن گفته اگر مقصود ترامپ ارزيابي پيمان و پيوستن به آن باشد، 
مورد اس��تقبال قرار مي گيرد؛ اما هر تغييري در اين توافقنامه مردود اس��ت و مورد 
قبول واقع نخواهد ش��د. اين پيمان 1 2 عضو داش��ت كه با روي كار آمدن ترامپ، 
امريكا از آن خارج شد و 11 عضو ديگر كه از مهم ترين آنها ژاپن است، اعالم كرده اند 

بدون حضور واشنگتن اين توافقنامه را اجرا مي كنند. 
ناظران بر اين باورند نبرد تجاري امريكا با چين و زيان هايي كه به اقتصاد امريكا 
وارد مي ش��ود ترامپ را بر آن داشته تا مجدد به اين پيمان ملحق شود كه چين از 
اعضاي آن نيس��ت. استراليا، برونئي، كانادا، شيلي، ژاپن، مالزي، مكزيك، نيوزيلند، 
پرو، س��نگاپور و ويتنام 11 عضو اين پيمان هستند. مقام ژاپني گفت كه 11 عضو 
باقي مانده در پيمان بر اين باورند بسيار سخت خواهد بود كه بخواهند توافق اوليه 
را تغيير داده و دوباره درباره آن مذاكره كنند. قرار است شينزو آبه نخست وزير ژاپن 
در جريان س��فر خود به امريكا كه از اين هفته ش��روع مي شود با ترامپ درباره اين 
موضوع بحث كند. كارشناسان ژاپني تصريح كرده اند كه امروز توكيو بايد به دنبال 
اجراي سياست هايي براي گسترش همكاري هاي راهبردي و درازمدت با كشورهاي 
ديگر باشد و حتي اگر به دنبال مهار چين است، نبايد براي اين منظور به امريكا تكيه 
كند. يوشيهيده سويه از دانشگاه كيو ژاپن به كيودو گفت، ترامپ مشخصا به دنبال 
برنامه ها و راهبردهاي ديگري در آسياست كه با گذشته تفاوت اساسي دارد و اين 
مايه نگراني اس��ت. او گفته است: »وقتي با دستور او امريكا از پيمان بزرگ تجاري 
ترانس پاس��يفيك )تي پي پي( خارج مي شود، نشان از غيبت امريكا دارد و در نبود 

واشنگتن ژاپن بايد به دنبال گسترش همكاري با ديگر كشورهاي آسيايي باشد.«

گروه جهان|
مدارك مربوط به تحقيقات درباره مايكل كوهن نش��ان مي دهد كه وكيل ش��خصي 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا از ماه ها پيش موضوع تحقيقات قضايي اف بي آي بوده 
است. دادگستري امريكا تاييد كرده است كه دادستان ها در حال تحقيق درباره مناسبات 

مالي كوهن هستند. 
به گزارش بي بي سي، علني  كردن مدارك مربوط به اين تحقيقات قضايي در حقيقت 
پاس��خ وزارت دادگس��تري به ادعاي وكيل كوهن است كه با اشاره به مصونيت مكاتبات 
ميان وكال و موكالن ، بازگرداندن مداركي را خواستار شده كه ماموران اف بي آي طي يورش 
چند روز پيش از محل س��كونت و دفتر كار كوهن جمع آوري كرده اند. در همين رابطه 
يكي از دادستا ن هاي پرونده كوهن به قاضي گفته يورش ماموران به دفتر و محل اقامت 
او با هدف جمع آوري مداركي مرتبط با همين »تحقيقات قضايي با احتمال ارتكاب افعال 
مجرمانه« صورت گرفته است. همزمان و در تحولي جديد نشريه وال استريت  ژورنال امريكا 
در گزارش��ي خبر داده كه مايكل كوهن به نيابت از يكي از چهره هاي جمع آوري كننده 
كمك ه��اي مالي براي حزب جمهوري خواه با يكي از مدل هاي مجله پلي بوي توافقي به 
ارزش يك ميليون و ۶۰۰هزار دالر تنظيم كرده اس��ت. ماجراي جنجالي رابطه احتمالي 
ترامپ با يكي از خدمتكاران برج ترامپ هم وارد مرحله جديدي شده است. بعد از اينكه 
رس��انه هاي امريكايي خبر دادند كه يكي از نگهبانان س��ابق برج ترامپ ادعا كرده ترامپ 
فرزندي از رابطه با يكي از خدمتگزارانش دارد، حاال دينو ساجدين دربان سابق برج ترامپ 
در اين خصوص واكنش نشان داده است. به گزارش رسانه هاي امريكايي، دينو ساجدين در 
سال 2۰1۵ ميالدي طي توافقي با رسانه »نشنال انكوايرر« پذيرفته در ازاي فاش نكردن 
اين ماجرا و فروش اختصاصي اين ماجرا به نشنال انكوايرر مبلغ ۳۰هزار دالر دريافت كند. 
ساجدين روز 12 آوريل در گفت وگو با بازفيد گفت: »امروز من مطلع شدم توافقي كه با 
نشنال انكوايرر براي عدم انتشار اين ماجرا داشتم، از سوي رسانه ها منتشر شده است. « 
س��اجدين در بيانيه يي كه در اختيار بازفيد قرار داده مي گويد: »تاييد مي كنم زماني كه 
در برج ترامپ )در دهه 1۹۸۰( مش��غول به كار بودم، به من گفته بودند كاري به كار آن 
خدمتكار نداشته باشم، چرا كه با ترامپ رابطه داشته و از اين رابطه يك فرزند هم دارد.«

گروه جهان|
تالش ها براي پايان دادن به بن بس��ت سياسي ايتاليا براي تشكيل دولت ائتالفي پس 
از چند روز مذاكرات بي نتيجه به جايي نرس��يده اس��ت. به گزارش رويترز، سرجيو ماتارال 
رييس جمهوري ايتاليا گفته به  دنبال زمان بيشتري براي تشكيل يك دولت ائتالفي است. 
وي در پي دور دوم رايزني ها با هدف غلبه بر ناآرامي هاي سياسي ناشي از انتخابات پارلماني 
ماه گذشته ميالدي به خبرنگاران گفت: »چند روز ديگر هم منتظر مي مانم و پايان دادن 

به اين بن بست را ارزيابي مي كنم. «
ح��زب ضد مهاجرتي »پنج س��تاره« در انتخابات چهارم مارس س��ال جاري ميالدي 
بزرگ ترين حزب مس��تقل بود در حالي كه ائتالف محافظ��ه كار از گروه هاي كوچك تر به 
رهبري حزب راس��ت افراطي »ليگ« اكثريت كرس��ي ها را به دس��ت آورد. هر دو طرف 
نتوانستند، اكثريت قاطع را به دست بياورند. جنبش پنج ستاره گفته است كه تمايل دارد 
با حزب ليگ ائتالف تش��كيل دهد اما تمايلي براي متحد شدن با ديگر هم حزبي ليگ به 
نام »ايتاليا به پيش«  به رهبري س��يلويو برلوسكني نخست وزير اسبق ايتاليا ندارد. حزب 
ليگ از كنار گذاشتن »ايتاليا به پيش« امتناع مي كند و حزب چپ ميانه دموكراتيك نيز 
تاكيد دارد كه در جايگاه اپوزيسيون بماند. ماتارال درباره بن بست سياسي موجود گفت: »بر 
اساس رايزني هاي چند روز گذشته مشخص است كه مذاكرات احزاب سياسي به پيشرفتي 
نرسيده است. « رييس جمهوري ايتاليا گفته است كه به رهبران حزب يادآوري كه ايتاليا 
س��ومين كش��ور بزرگ در ناحيه يورو به يك دولت كامال عملگرا براي مقابله با مشكالت 
فراوانش از جمله مناقش��ه هاي بين المللي در زمينه تجارت و بحران فزاينده س��وريه نياز 
دارد. يكي از مقام هاي دولت رم گفته است، انتظار مي رود ماتارال 1۶ يا 1۷ آوريل بار ديگر 
نشستي را با احزاب برگزار كند اگر كه احزاب نتوانند خودشان توافقي را به دست بياورند. 
چنين كه به نظر مي رسد، تشكيل دولت جديد اين بار هم احتماال با مذاكرات احزاب و 
پا درمياني رييس جمهوري به پيش خواهد رفت. نتايج انتخابات چهارم مارس سال 2۰1۸ 
ميالدي و نظام سياسي ايتاليا را شايد سرمقاله نويس »الرپوبليكا« به بهترين شكلي خالصه 
كرده اس��ت: »حكم عليه ايتاليا هميشه همان است: اين كشور در بي ثباتي مداوم زندگي 

مي كند. از اين به بعد ناتواني در حمكراني يك بيماري مزمن و فراگير است.«

زنگ خطر براي اصالحات 
ماكرون به صدا درآمد 

گ�روه جه�ان| اعتراض هاي كارگري و دانش��جويي 
اين روزها در فرانس��ه دولت امانوئ��ل ماكرون را به چالش 
ج��دي كش��يده اس��ت. امانوئل ماك��رون ك��ه در ماه مه 
رييس جمهوري اش يك ساله مي ش��ود در چند ماه اخير 
اصالحات فراواني با گرايش هاي ليبرال را در دس��تور كار 
دولت اين كش��ور قرارداده اس��ت. ازجمل��ه تغيير ماهيت 
ش��ركت ب��زرگ راه آهن دولت��ي اين كش��ور و تغيير آن 
به يك ش��ركتي ك��ه مي تواند خصوصي ش��ود و امتحان 
ورودي براي دانش��گاه ها دو موضوع مهمي هس��تند كه با 
اعتراض هاي خياباني و اعتصاب همراه ش��ده اند. اعتصاب 
گس��ترده كاركنان راه آهن سراسري فرانسه ششمين روز 
خود در دو هفته اخير را پشت سر گذاشت. البته از تعداد 
اعتصاب كنندگان نزديك به ۴درصد كم شده اما همچنان 
قطارهاي زيادي يك ش��نبه گذشته و يك شنبه)امروز( به 

 دليل اعتصاب هاي گسترده در پايانه ها ماندند. 
سنديكاهاي كارگري ازجمله »چگت« كه پرعضوترين 
سنديكاي فرانس��ه اس��ت، حامي اصلي كاركنان راه آهن 
فرانس��ه و مخالف سياس��ت هاي نئوليبرال دولت امانوئل 
ماكرون هس��تند. اعتصاب سراس��ري از دوم آوريل شروع 
ش��ده و بناب��ر تصميم مش��ترك اتحاديه ه��اي كارگري 
كاركنان راه آهن فرانس��ه تا پاي��ان ماه ژوئن هر ۵ روز يك 
بار 2روز اعتصاب مي كنند. تاكنون ۶ روز از اين اعتصابات 
در روزهاي گذش��ته عملي ش��ده اند. در روزهاي گذشته 
كاركنان پس��ت فرانسه كه ش��ركت آنها از سال 2۰1۰ به 
بخش خصوصي واگذار شده به اعتصاب كنندگان راه آهن 
پيوس��ته اند. در اين ميان بايد به حضور پرش��ور پرستاران 
بيمارستان هاي دولتي كه در شرايط سختي به كار مشغول 
هستند نيز اشاره كرد. دانشجويان دانشگاه هاي دولتي در 
اعتراض به آنچه »انتخاب بهترين ها« از سوي دولت عنوان 
مي ش��ود به تبعيض هاي رقابتي پيش��نهادي وزارت علوم 
اعتراض كرده اند. در هفته اخير برخي از دانشگاه ها شاهد 
تحصن و اعتصاب دانش��جويان بود. اعتراض هاي گسترده 
دانشجويان در حدي است كه ممكن است امتحانات آخر 
ترم را نيز به تعويق بيندازد. وزارت كش��ور فرانس��ه براي 
شكست تحصن دانشجويان در برخي از دانشگاه ها ازجمله 

سوربن تصميم به اعزام پليس ضد شوروش گرفت. 
برخي از تحليلگران سياسي معتقدند كه روند برخورد 
دولت ب��ا اين اعتراض ها مي توان��د موجبات يك اعتصاب 
سراس��ري و اعتراض هاي دنبال��ه دار را مانند اعتراض هاي 
ماه مه 1۹۶۸ همراه داش��ته باش��د. اعتراض هاي كارگران 
و دانشجويان در آن س��ال پاياني شد بر رياست جمهوري 
ش��ارل دوگل، يكي از محبوب ترين سياستمداران فرانسه 
در دو ق��رن اخير. امانوئل ماكرون قصد دارد، نش��ان دهد 
تا چه اندازه خالف تحليل هايي كه از او صورت مي گرفت، 
توان به كرسي نشاندن حرف هايش را دارد. هفته هاي آينده 
برنده چالش بي سابقه بين مخالفان رييس جمهوري فرانسه 

و دولت راست گراي اين كشور مشخص خواهد شد. 

عربستان ۵ ناو جنگي مي خرد
وليعهد عربستان سعودي توافق خريد ۵ ناوچه جنگي را 
با وزير دفاع اسپانيا امضا كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
 محمد بن س��لمان كه به اس��پانيا س��فر كرده توافق خريد
۵ ناوچه جنگي به ارزش 1.۸ميليارد يورو )2.2 ميليارد دالر( را 
با وزير دفاع اسپانيا امضا كرد. اين در حالي است كه گروه هاي 
حقوق بشري از مادريد خواسته اند به دليل تجاوز عربستان به 
يمن كه بيش از 1۰ هزار قرباني غيرنظامي برجاي گذاش��ته 

از فروش هر گونه سالح به عربستان سعودي خودداري كند. 

11 كشته در حمله طالبان 
مقام هاي محلي واليت هرات در غرب افغانس��تان تاييد 
كرده اند در حمله طالبان به يك پاسگاه نيروهاي پليس در 
ولسوالي شيندند واليت هرات 1۰ سرباز و يك فرمانده پليس 
كشته ش��ده     اند. به گزارش بي بي سي، در اين حمله 1۵ نفر 
كشته و 22 نفر ديگر زخمي شده اند. مسووالن واليت هرات 
مي گويند كه س��ربازان پليس با سالح سنگين و تجهيزات 
پيشرفته ديد در شب مجهز بودند و آنان اكنون كنترل اين 

پاسگاه دوباره در اختيار نيروهاي امنيتي افغانستان است. 

 آغاز كمپين هاي انتخاباتي
در عراق

كمپين ه��اي تبليغات��ي ائتالف ه��ا و احزاب سياس��ي 
 ش��ركت كننده در انتخاب��ات پارلماني عراق كه قرار اس��ت

12 ماه مه آتي برگزار شود، شنبه فعاليت خود را آغاز كردند. 
به گزارش روسيا اليوم، رييس اداره انتخاباتي در كميسيون 
عال��ي انتخابات گفته اين نهاد تدابير قانوني الزم و مرتبط با 
اجراي تحريم هاي قانون انتخاباتي و اجراي بندهاي وارده در 
نظام كمپين هاي تبليغات��ي به ويژه در مورد متخلفان را به 
كار خواهد بست. اين مقام عراقي از تمام ائتالف ها، احزاب و 
كانديداها خواست تا با كميسيون انتخابات همكاري نموده و 

به اجراي قوانين مربوطه پايبند باشند. 

حبس و بازداشت صدها نفر 
در تركيه

دادستان هاي تركيه دستور بازداشت 1۴۰ نفر را به اتهام 
ارتباط با فتح اهلل گول��ن صادر كردند. به گزارش خبرگزاري 
آناتولي شماري از اين افراد افسران ارتش بودند. نام اين افراد 
در بازجويي از س��ربازاني كه پيش تر دستگير شده بوده اند، 
افش��ا ش��ده بود. همچنين دادگاه ديگري در تركيه 21 نفر 
از جمله يك فرمانده پيش��ين ارتش اين كشور را به حبس 
ابد محكوم كرد. اتهام اين افراد دس��ت  داش��تن در كودتاي 
پس��ت مدرن س��ال 1۹۹۷ ارتش تركيه بود كه به واژگوني 

دولت نجم الدين اربكان انجاميد. 

برداشته شدن گام نخست 
انتخابات مجلس افغانستان

ش��نبه گام نخست برگزاري انتخابات مجلس افغانستان 
با ش��روع ثبت نام از راي دهندگان برداش��ته شد. به گزارش 
ايرنا، شنبه در يك هزار و ۴1۹ مركز پيش بيني شده در ۳۴ 
اس��تان افغانستان فرآيند ثبت نام از راي دهندگان آغاز شده 
است. كميسيون مس��تقل انتخابات بيش از 1۰ هزار نفر را 
ب��راي اجراي ثبت نام راي دهن��د گان به كار گرفته كه از اين 

تعداد ۳هزار نفر را زنان تشكيل مي دهند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

امريكا، فرانسه و بريتانيا اهدافي را در سوريه هدف قرار دادند

حمله اي با »حاصل جمع صفر«

اقتصادي بازتر و متنوع تر از گذشته

آلمان مي تواند الگويي براي غرب باشد
گروه جهان|

از زمان س��قوط ديوار برلين، آدمك سبز رنگ چراغ 
راهنمايي  و  رانندگي آلمان شرقي كمونيست از ريشه هاي 
ديكتاتوري خ��ود جدا و به نمادي عجي��ب براي برلين 
پايتخت به روز آلمان تبديل ش��ده اس��ت. گردشگران با 
مدل هاي بزرگ اين نماد عكس مي گيرند و عروسك هاي 
كوچ��ك آن را ب��ه س��وغات مي برند. آلم��ان وارد عصر 
جديدي ش��ده اس��ت. به م��رور زمان متنوع ت��ر، بازتر و 

غيررسمي تر مي شود. 
اكونوميس��ت مي نويس��د، ممكن اس��ت در نگاه اول 
چنين اظهارنظري نامعقول به نظر برس��د. آلماني كه در 
تيتر روزنامه هاي بين المللي است، كشوري با شهرونداني 
نگران و سياست گذاري هاي ايستا و راكد به نظر مي رسد. 
آنگال م��رل صدراعظم آلم��ان بيش��ترين دوره رهبري 
سياس��ي در يك كش��ور اروپايي را دارد و تجس��مي از 
گرايش به احتياط در تاريخ آلمان محس��وب مي ش��ود. 
انتخابات سپتامبر گذشته با افزايش گرايش ها به سمت 
حزب راس��ت افراطي آلترناتيوي براي آلمان همراه بود 
كه س��بب شد مركل ۶ماه براي تش��كيل ائتالف جديد 
درگير باش��د. از نظر ناظران محافظه كار خارجي، آلمان 
درس عبرتي در سياس��ت گذاري هاي بي مهاباي در قبال 
پناهجويان است؛ اما از نظر ديگران كشوري است كه به 

كشورهاي مقروض جنوب اروپا زور مي گويد. 
با اين حال از ديدگاهي بلندنظرانه تر، آدمك چراغ هاي 
راهنمايي  و  رانندگي نش��ان دهنده چگونگي تغيير آلمان 
در گذر زمان اس��ت. تاريخ پساجنگ آلمان در چرخه هاي 
حدودا 2۵س��اله قابل تقس��يم بندي است. نخستين دوره 
عصر بازسازي بود. بعد از آن و از اواخر دهه 1۹۶۰، دولت 
فدرال شروع به رسيدگي دوستانه به گناهان زمان جنگ 
ك��رد. در آخرين مرحله و از ده��ه 1۹۹۰، آلمان متحد و 

بار ديگر به يك كش��ور عادي تبديل ش��ده و توانسته بود 
تا اندازه يي از س��ايه مش��كالت گذش��ته رها شود. اكنون 
چرخ ه��اي تاريخ بار ديگر به حركت درآمده اس��ت. عصر 
مركل به پايان خود نزديك است. بسياري از گرايش هاي 
غالب در اين كش��ور، همگني قوم��ي و فرهنگي، جامعه 
س��ازنده و محافظه كار و عدم تمايل ب��ه اعمال قدرت در 
دموكراسي بين المللي ناگهان در حال ناپديد شدن هستند. 

 نشانه هاي اميدواركننده
بزرگ تري��ن تغيير از سياس��ت »درهاي باز« مركل 
به روي پناهجويان ناش��ي ش��ده ك��ه در نتيجه آن در 
س��ال هاي 2۰1۵ و 2۰1۶ ح��دود يك ميليون و 2۰۰ 
هزار مهاجر جديد وارد آلمان شده اند. اين مساله جامعه 
آلم��ان را كه زماني يكدس��ت بود، به ديگي جوش��انده 
تبديل كرده است. هويتي جديدتر در حال شكل گيري 
اس��ت: كشوري كه تا س��ال 2۰۰۰ همچنان در اعطاي 
حق شهروندي به بسياري از آنهايي كه پيشينه آلماني 
نداش��تند تعلل كرد، اكنون به طور فزاينده مليت را به  
جاي ش��رايط قومي بر مبناي شرايط اجتماعي و مدني 
تعريف مي كند. فرهنگ مردس��االري از نظر جنس��يت 
توازن بيش��تري يافت به طوري كه س��هم زنان ش��اغل 
در 1۵س��ال گذش��ته از ۵۸ به ۷۰درصد افزايش يافته 
است. حتي ش��ركت هاي سطح متوس��ط نيز اكنون از 
فناوري هايي همچون هوش مصنوعي استفاده مي كنند 
و آلم��ان كه از نيمه قرن تا 1۹۹۹ هيچ عمليات نظامي 
در خارج از مرزها نداشت، نيروهايي به مالي، افغانستان 

و ليتواني اعزام كرده است. 
اين مساله جامعه يي كه از ديرباز ثبات را مي ستوده 
به لرزه انداخته و به بروز اختالفات فرهنگي منجر شده 
اس��ت ميان آنهايي كه از آلمان نوين استقبال مي كنند 

و آنهايي كه شرايط آشناي گذشته را ترجيح مي دهند؛ 
ميان راي دهندگان ش��هري و روس��تايي؛ ميان جوانان 
و س��الخوردگان. ظهور نس��ل جديد قانونگذاران مبارز، 
ورود آلترناتيوي براي آلمان به پارلمان و جنگ بر س��ر 
جهت گيري حزب دموكرات  هاي مس��يحي آنگال مركل 
در آين��ده همه بر آتش مناظرات هويتي كش��ور دامن 

مي زنند. 
نتيجه اين مناظ��رات آينده بزرگ ترين اقتصاد اروپا 
را تعيي��ن خواهد كرد. اين مس��اله همچنين بر خارج 
از مرزه��اي آلمان نيز تاثيرگ��ذار خواهد بود. آلمان در 
ش��رايطي با ظهور جامعه يي مخلوط تر درگير است كه 
بس��ياري از ديگر كشورها نيز شرايط مش��ابهي دارند. 
آلماني ها ذاتا ميانه رو هس��تند و ب��ه  دليل تاريخي كه 
پشت سر گذاش��ته اند، حساسيت ويژه يي به مخاطرات 
عوام فريبي دارند. اينكه آنها چطور اين تحوالت را پشت 

سر بگذارند، الگويي براي ديگران خواهد شد. 
در داخ��ل، آلم��ان نوي��ن پريش��اني هاي اقتصادي 
دوران پ��س از يكپارچه س��ازي را دور افكنده و در حال 
شكوفايي است، اما مشكل سالخوردگي نيز وجود دارد؛ 
بزرگ تري��ن گروه جمعيتي در آلمان را افراد بين ۵۰ تا 
۵۴س��ال تشكيل مي دهند. آلمان براي حفظ شكوفايي 
خود به اصالحاتي ب��ا نگاه به آينده نياز دارد. در دوران 
نخس��ت وزيري آنگال مركل سن بازنشستگي در برخي 
بخش ها كاهش يافته و ممكن اس��ت در آينده نزديك 
به كمتر از س��ن بازنشستگي در فرانس��ه كاهش يابد. 
خي��ل ت��ازه واردان به داخ��ل آلمان مي توان��د به حل 
مش��كل جمعيتي اين كش��ور كمك كند و به  ويژه اگر 
اين مهاجران تحصيل كرده و متخصص باشند مي توانند، 
ارتباط س��خت و ديرينه بين پيشينه و نتيجه را از بين 
ببرند و مشاغلي كه در آلمان شامل قوانين سخت گيرانه 

مي ش��وند، بيشتر در دس��ترس خواهند بود. در خارج، 
آلم��ان جديد مي تواند ب��ه يك منبع ق��درت متفاوت 
تبديل شود. آلمان همچنان به حفظ چشم انداز كشوري 
كوچك تمايل خواهد داشت؛ در مقابل هزينه در بخش 
دفاع مقاومت مي كند، در جهت رسيدگي به عدم توازن 
ناش��ي از مازاد تج��اري گام بر نم��ي دارد و از پذيرش 
مسووليت بيش��تر در منطقه يورو خودداري مي كند. با 
اين حال نشانه هايي از تحرك نمايان است. آلمان تحت 
فشارهاي امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه ناگزير 
حركت بيش��تر منطقه يورو به سمت يكپارچه سازي را 
خواهد پذيرفت. همچنين آسيب پذيري آلمان در برابر 
اختالالت در تجارت اين كشور را به ميانجي بالفطره در 
عصر جنگ هاي تعرفه هاي وارداتي تبديل كرده اس��ت. 
همين ماه گذش��ته بود كه وزير اقتصاد جديد آلمان به 
تالش ها براي ترغيب كاخ س��فيد به خودداري از اعمال 
تعرفه ها بر واردات آلومينيوم و فوالد عليه اتحاديه اروپا 

و ديگر متحدان كمك كرد. 

 چراغ سبز حركت
همه مسائل ياد شده سبب شده است، شخصيت 
و ويژگي ه��اي جانش��ين م��ركل از اهميت��ي ويژه 

برخوردار باشد.
س��بك و س��ياق م��ركل ب��راي دوران او كامال 
مناسب بود، اما آلمان جديد به صدراعظمي متفاوت 
نياز دارد: فردي فعال در خانه، جاه طلب در خارج از 
كشور و داراي مهارت ترغيب راي دهندگان آلماني 
به حمايت از جاه طلبي ها. آلمان اگر رهبري درست 
داش��ته باشد، هيچ ش��كي در قابليت هاي آن وجود 

نخواهد داشت.
تنه��ا در آخري��ن مرحله تاريخي، آلمان ش��رق 
كمونيس��تي س��ابق را در خود حل كرد، بر بحران 
اقتصادي چيره ش��د، بيش از ي��ك ميليون فقير را 
پذيرفت و با شرايط كنار آمد. همانند آدم سبز رنگ 
چراغ ه��اي راهنمايي  و  رانندگ��ي، آلمان هم آماده 

تغيير عملكرد است.

گروه جهان|
»مناط��ق مورد حمله در س��وريه قبال با روس��يه 
هماهنگ شده بود تا تخليه ش��ود.« اين خبر رويترز 
ساعاتي پس از انتشار تصاويري ازحمله هوايي مشترك 
امريكا، فرانسه و بريتانيا به سوريه بود. سي ان ان نيز در 
گزارشي نوشته كه حمالت شنبه اقدامي نمادين بود 
كه تغيير چنداني در معادالت س��وريه ايجاد نخواهد 

كرد. 
به گزارش يورونيوز، دونالد ترامپ ش��امگاه جمعه 
در پاي��ان نشس��ت فوق العاده ب��ا مش��اوران امنيتي 
كاخ س��فيد و پ��س از رايزني هاي تلفني ب��ا امانوئل 
ماكرون)رييس جمهور فرانسه( و ترزا مي )نخست وزير 
بريتاني��ا( از آغاز حمالت مش��ترك اين ۳ كش��ور به 
س��وريه خبر داد. مقام هاي امريكايي گفته اند در اقدام 
نظامي عليه سوريه چندين موضع مختلف با بمب هاي 
متنوع ه��دف حمله قرار گرفته ان��د. برخي منابع نيز 
تصريح كرده اند در جريان حمالت هوايي به واحدهايي 
از مراكز توليدات شيميايي در سوريه حمله شده است. 
لندن نيز اعالم كرده، حمالت انجام ش��ده توسط 
ارتش بريتانيا يك مجتمع نظامي در نزديكي حمص 
را هدف قرار داده اس��ت. وزارت دف��اع بريتانيا گفته، 
 GR۴ كشورش با ۴ فروند هواپيماي شكاري تورنادو
متعلق به نيروي هوايي س��لطنتي در اقدام هماهنگ 
ش��ده با متحدان مش��اركت داشته اس��ت. ترزا مي، 
 نخس��ت وزير بريتانيا دقايقي پس از ش��روع حمالت 
مدعي ش��د كه هيچ جايگزين ديگ��ري براي واكنش 
به حمالت شيميايي در س��وريه وجود نداشته است. 
رهبر اپوزيسيون بريتانيا اما گفته، ترزا مي  بايد پيش 
از صدور دس��تور براي ش��ركت در حمالت از پارلمان 
تاييدي��ه مي گرفت. به گزارش رويترز جرمي كوربين، 
رهبر حزب كارگر گفته:»بمب ها ناجي جان انسان ها 
يا برقراركننده صلح نيستند. اين اقدام كه مشروعيت 
داشتنش س��وال برانگيز اس��ت، باعث بروز تنش هاي 
بيش��تر مي ش��ود. لندن بايد براي برقراري آتش بس 
در س��وريه نقش رهبري ايفا كند ن��ه اينكه از جانب 
واشنگتن دستور بگيرد و نيروهاي نظامي بريتانيايي را 

در معرض خطر قرار دهد.«

امانوئ��ل ماك��رون، رييس جمهوري فرانس��ه هم 
استفاده از س��الح ش��يميايي را خط قرمزي خوانده 
ك��ه نمي ت��وان در براب��ر آن بردب��اري نش��ان داد. 
رييس جمهوري فرانس��ه با تاييد مش��اركت نظاميان 
فرانسوي در حمالت مشترك عليه سوريه مدعي شد، 
هدف از اين اق��دام نظامي ضربه زدن به ظرفيت هاي 

توليد تسليحات شيميايي بوده است. 
در اين ميان جو دانفورد، رييس س��تاد كل ارتش 
امريكا در كنفرانس خبري مش��ترك با جيمز متيس، 
وزي��ر دفاع امريكا تاكيد كرده عمليات ديگري درحال 
حاض��ر در دس��ت برنامه ريزي نيس��ت و متحدان در 
حمالت هوايي با دقت فراوان تالش داشتند به نيروهاي 
روسي مستقر در خاك سوريه آسيبي وارد نشود. دولت 

س��وريه ضمن محكوم كردن حمالت شنبه، اين اقدام 
را نقض آشكار حقوق بين الملل خوانده و تصريح كرده 
هيچ نتيجه يي نداشته است. وزارت خارجه روسيه هم 
اعالم كرده:»سوريه كه در طول سال ها مقابل تهاجمي 
تروريستي ايس��تاده و از بخت مناسبي براي بهره مند 
ش��دن از آينده يي صلح آميز برخوردار بود اينك هدف 
عملي��ات نظامي غرب قرار مي گيرد.« از س��وي ديگر 
س��فير روسيه در واش��نگتن، حمالت نظامي غرب به 
س��وريه را توهيني به والديمير پوتين خوانده و تاكيد 
كرده اين اقدام تبعات سنگيني خواهد داشت. سرگئي 
رودس��كوي، رييس اتاق عمليات در س��تاد نيروهاي 
مسلح روسيه نيز گفته، مسكو موشك هاي سامانه هاي 
اس ۳۰۰ را به سوريه تحويل خواهد داد. وزارت خارجه 

چين نيز اعالم كرده هر اقدام نظامي كه فراتر از شوراي 
امنيت باش��د، نقض قانون بين المللي است. به گزارش 
اس��پوتنيك، وزارت خارجه چين از كشورهاي تمامي 
طرف ها خواس��ته در چارچوب قان��ون بين الملل وارد 
مذاكره شوند. چين گفته اصرار دارد مشكل سوريه از 

طريق مذاكره حل شود. 
وزي��ر دفاع آلمان نيز ب��ا وجود حمايت از حمالت 
هوايي عليه سوريه و توجيه پذير خواندن آنها خواستار 
اقدامات جديدي براي احياي روند صلح سوريه در ژنو 
شد. اورسوال فون درالين، وزير دفاع آلمان گفت: »بايد 
هر كاري انجام ش��ود تا روند سياسي مذاكرات صلح 
ژنو از س��ر گرفته ش��ده و به رنج مردم سوريه خاتمه 
داده شود.« آنگال مركل، صدراعظم آلمان هفته جاري 

حض��ور نيروهاي نظامي كش��ورش در اق��دام نظامي 
در س��وريه را رد كرده اما گفته ب��ود از اقدامات غربي 
در واكنش به اس��تفاده از س��الح شيميايي در سوريه 

حمايت مي كند. 

 هدف، روسيه بوده است
ايسنا به نقل از سايت النشره نوشته:»قطعا روسيه 
از نقش خود در س��وريه هرگز دست نخواهد كشيد، 
مداخله نكردن مس��تقيم و بازدارنده مسكو به معني 
عقب نشيني و شكست نيس��ت. اين يك دوره جنگ 
بي پايان نظامي و سياس��ي اس��ت كه هرگز به خاك 
سوريه محدود نخواهد شد و احتماال اين بازي جهاني 
اكنون آغاز ش��ده است. در اين حمالت دمشق موفق 
به رهگيري بخش��ي از موشك ها با وجود تعداد باالي 
آنها ش��د و قدرت س��وري ها در دف��اع از خود پس از 
چندين س��ال جنگ س��خت را ثابت كرد. دمشق از 
طريق هماهنگي با روس ها از ميزان خسارت ها كاست. 
اما واقعيت اين است كه با توجه به تنش هاي روزافزون 
غرب و مسكو در ماه هاي گذشته، هدف غيررسمي و 
رسانه يي اين حمالت، مسكو بوده است. حاال بايد ديد 

مسكو چه خواهد كرد؟« 
شبكه تي آرتي روسيه نيز با اشاره به حمالت هوايي 
روز شنبه به سوريه نوشته:»ترامپ پس از سخنان ضد 
و نقيض و جنجال رسانه يي گسترده با همكاري فرانسه 
و بريتانيا مواضعي را در س��وريه هدف قرار داد؛ آن هم 
در ش��رايطي كه گفته مي ش��ود پيش تر در اين باره با 
دولتمردان روس��يه هماهنگي ه��اي الزم را انجام داده 
است. در واقع ترامپ با اين كار بدون اينكه با روسيه رو 
در رو شود، تالش كرد تا تهديدهاي نسجيده خود را در 
چند روز گذشته با كمترين هزينه جامه عمل بپوشاند.«
ش��بكه سي ان ان هم با اشاره به اينكه مسكو اعالم 
كرده، پدافند هوايي سوريه بيشتر موشك هاي شليك 
ش��ده را سرنگون كرده به ترامپ طعنه زد كه پدافند 
هوايي قديمي س��وريه كه در زمان ش��وروي س��ابق 
ساخته شده  براي موشك هاي، جديد، زيبا و هوشمند 
امريكا كه ترامپ پيش از حمله به سوريه وعده آنها را 

داده بود، كافي بوده است!
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 پرونده8
   ادامه كش و قوس ها 

بر سر قيمت گندم
نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي پس از 7ماه تاخير و 
كش و قوس هنوز تصويب و ابالغ نشده است و با وجود اظهارات 
س��خنگوي دول��ت مبني ب��ر افزايش نيافتن قيم��ت گندم، يك 
مقام مس��وول در وزارت جهاد كش��اورزي تاكيد كرد كه حجتي 
همچن��ان روي حرف هاي خ��ود براي افزاي��ش يافتن نرخ خريد 
تضميني محصوالت كش��اورزي اص��رار دارد. به گزارش ايس��نا، 
براس��اس قانون تضمين خريد محصوالت كشاورزي مصوب سال 
۱۳۶۸ دولت موظف اس��ت پيش از فصل كشت هر سال) تا پايان 
شهريور ماه( نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي مورد اشاره 
در اي��ن قانون را تصويب و اعالم ك��رده و محصوالت مورد نظر را 
در فصل برداشت ش��ان از كش��اورزان خريداري كند. اين درحالي 
اس��ت كه پس از گذش��ت حدود 7ماه از آنچه كه اين قانون براي 
دولتمردان مشخص كرده هنوز خبري از نرخ هاي تضميني نيست 
و كشاورزان بالتكليف اند. جالب تر اينكه دو محصول گندم و كلزا 
به فصل برداش��ت رسيده و به گفته حسن حنان، معاون بازرگاني 
داخلي ش��ركت بازرگاني دولتي تاكنون بالغ بر ۱۲هزار و ۴۳۱تن 
گندم به ارزش ۱۶ميليارد و ۱۶۰ميليون تومان و بيش از ۹۹۳۳تن 
كلزا به ارزشي بالغ بر ۲7۶ميليون و ۶۴۵ هزار تومان از كشاورزان 
استان هاي ايالم، خوزستان، بوشهر، سيستان و بلوچستان، فارس، 
كرمان و هرمزگان به صورت علي الحساب و با نرخ تضميني سال 

گذشته خريداري شده است. 
وي افزود: با توجه به اظهارات اخير سخنگوي دولت مشخص 
نيس��ت كه اين قيم��ت افزايش پي��دا مي كند يا خي��ر بنابراين 
محصوالت خريداري ش��ده از كش��اورزان طي هفته هاي گذشته 
براساس نرخ سال گذشته و بدون تغيير محاسبه شده اند و از اين 

پس نيز با قيمت هاي پارسال گندم و كلزا را خريداري مي كنند. 
اين اظهارات و خبرهاي منتشر شده در برخي رسانه ها مبني بر 
اعالم شدن نرخ خريد تضميني گندم بدون تغيير درحالي مطرح 
ش��ده كه يك مقام مسوول در وزارت جهاد كشاورزي در اين باره 
به ايسنا گفت هنوز هيچ نرخي براي محصوالت كشاورزي كه در 
قانون تضمين خريد محصوالت كش��اورزي نيز به آن اشاره شده 
است در شوراي اقتصاد تصويب و ابالغ نشده و شخص وزير جهاد 
كشاورزي همچنان روي نرخ هاي پيشنهادي محاسبه شده در اين 
وزارتخان��ه اصرار دارد. وي افزود: گرچه همچنان ش��اهد مخالفت 
س��خنگوي دولت براي افزايش نرخ خري��د تضميني محصوالت 
كش��اورزي ب��ه ويژه گندم هس��تيم ولي حتي اگ��ر دولت بنايي 
ب��راي افزايش قيمت اين محصوالت ندارد بايد آن را در ش��وراي 
اقتص��اد تصويب كرده و ابالغ كند كه هنوز هيچ چيز مش��خص 
نيس��ت. اين مقام مسوول در وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: 
حجتي طي ماه هاي اخير به اين دليل روي افزايش نرخ تضميني 
محصوالت كش��اورزي اصرار و تاكيد داشته كه هزينه توليد براي 
كش��اورزان افزايش يافته و بايد نرخ ها به گونه يي ابالغ و تصويب 
ش��ود كه جبران كننده اين هزينه ها باشد و كشاورزان بتوانند به 
عنوان يكي از زحمت كشت ترين توليدكنندگان در كشور از حاصل 
دسترنجش��ان حداقل س��ود منطقي را ببرند؛ بنابراين همچنان 
ش��اهديم كه آقاي وزير روي قيمت هاي پيشنهادي وزارتخانه اش 
اصرار دارد و هيچ چيز به صورت قطعي مشخص نيست.  در چنين 
شرايطي كش��اورزان درحالي كه محصوالتشان به فصل برداشت 
رس��يده و آنها را به دولت تحويل مي دهند و بالتكليف هستند و 
نمي دانند چقدر دولت مي خواهد به آنها بابت خريد محصولش��ان 

پول پرداخت كند. 

   عرضه گسترده گوشت قرمز و مرغ 
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كشور گفت: براي تنظيم 
بازار شب عيد و ايام نوروز ۳۸هزار تن گوشت قرمز گرم و منجمد، 
م��رغ منجمد و تخم م��رغ وارداتي با نرخ ه��اي مصوب دولتي در 

سراسر كشور عرضه شد. 
»حمي��د ورناصري« روز گذش��ته در گفت وگو با ايرنا افزود: از 
ابتداي اس��فند عرضه محصوالت گوش��ت قرمز، مرغ و تخم مرغ 
به ش��كل گسترده شروع شد و در سال جديد نيز ادامه يافت. وي 
اظهار كرد: در پيك ايام نوروز به تفكيك ۲۰هزار تن گوشت مرغ، 
۱۲هزار تن تخم مرغ و بيش از ۶ هزار تن گوشت قرمز گوسفندي 
و گوساله منجمد از سوي اين شركت توزيع شد. مديرعامل شركت 
پش��تيباني امور دام كش��ور اضافه كرد: در اين مدت هر كيلوگرم 
گوشت مرغ منجمد به قيمت ۶۲ هزار ريال، هرشانه ۲كيلوگرمي 
تخ��م مرغ ۱۲۶هزار ريال، هر كيلوگرم الش��ه گوش��ت گوس��اله 
منجمد ۲۳۰هزار ريال و هر كيلوگرم الش��ه گوش��ت گوسفندي 
گرم با قيمت ۳۳۰هزارريال به دست مصرف كنندگان رسيد. وي 
گفت: دولت توانس��ت با اقدمات تنظيم بازاري و پيشگيرانه خود 
در ش��ب عيد و ايام نوروز، آرام ترين ش��رايط را براي جلوگيري از 
نوس��انات محصوالت پروتييني در بازار فراه��م كند. ورناصري با 
تاكيد بر اينكه ذخاير محصوالت پروتييني تنظيم بازاري امس��ال 
نيز تامين اس��ت، افزود: اين محصوالت بدون هيچ محدوديتي در 
فروشگاه هاي زنجيره يي، سازمان هاي ميادين، مراكز مصرف عمده، 
سازمان ها و تعاوني هاي مصرف همه استان ها عرضه مي شود. وي 
گفت: متقاضيان مي توانند براي دريافت گوشت قرمز، گوشت مرغ 
و تخم مرغ مورد نياز خود به ادارات كل شركت پشتيباني امور دام 
استان ها مراجعه كنند. شركت پشتيباني امور دام كشور به عنوان 
يكي از شركت هاي زيرمجموعه وزارت جهادكشاورزي مسووليت 
تامين و ذخيره سازي اقالم پروتييني و عرضه آنها براي جلوگيري 

از نوسانات قيمتي در پيك بازار مصرف را برعهده دارد.

  كاشت بدون سود هندوانه
رييس اتحاديه بارفروشان تهران گفت: كشاورزان چابهاري كه 
محصول آنها با هزينه زياد و قيمت كم به بازار مي رسد در بد ترين 
ش��رايط به سر مي برند و اين كاشت برايشان هيچ سودي نداشته 
اس��ت. بايد اطالع رساني براي كاشت محصول به آنها مي شد تا به 
اين ميزان زمين ها را زير بار كشت هندوانه نبرند و در اين شرايط 
بحران آب و خشكسالي اين ميزان آب را براي كاشت هندوانه هدر 
ندهند. حسن صابري، رييس اتحاديه بارفروشان تهران در گفت وگو 
ب��ا ايلنا در خصوص وضعيت هندوان��ه اظهار كرد: قيمت هندوانه 
بس��يار بد گزارش شده است. اين محصول در ميادين به كيلويي 
۵۰۰ تومان رسيده است درحالي كه ۳۰۰تومان هم هزينه حمل و 
نقل آن است و صرفه توليد و فروش را ندارد. وي افزود: مسووالني 
كه ادعا مي كنند هر هندوانه حدود ۳۰۰ ليتر آب مصرف مي كند 
چرا اجازه توليد بي رويه اين محصول را مي دهند تا به اين صورت 
به بازار عرضه شود كه به خاطر توليد باال به نازل ترين قيمت خريد 
و فروش ش��ود. صابري در ادامه تصريح كرد: هندوانه بالغ بر يك 
هفته در بازار مي ماند و خريداري براي اين حجم از محصول وجود 
ندارد و محصوالت نامرغوب هم به گاوداري ها انتقال داده مي شود. 
رييس اتحاديه بارفروشان تهران در رابطه با قيمت اين محصول در 
ميادين ميوه و تره بار خاطرنشان كرد: هندوانه مرغوب و جداسازي 
ش��ده در باال ترين قيمت هر كيلو7۰۰تومان به فروش مي رسد و 
به صورت درهم ۵۰۰ تومان فروخته مي ش��ود. صابري با اشاره به 
وضعيت كشاورزان چابهاري گفت: كشاورزان چابهاري كه محصول 
آنها با هزينه زياد و قيمت كم به بازار مي رس��د در بدترين شرايط 
به سر مي برند و اين كاشت برايشان هيچ سودي نداشته است. بايد 
اطالع رس��اني براي كاشت محصول به آنها مي شد تا به اين ميزان 
زمين ها را زير بار كشت هندوانه نبرند و در اين شرايط بحران آب 

و خشكسالي اين ميزان آب را براي كاشت هندوانه هدر ندهند. 

اخبار

بررسي تاريخچه شبكه هاي اجتماعي در كشور

چالش ها و راهبردهاي پيام رسان  داخلي
 پيام رسان هاي مجازي در ايران

س��رويس هاي ش��بكه اجتماعي در بس��تر وب از 
اوايل دهه هش��تاد شمس��ي در ايران شروع به فعاليت 
كردند و در طول چندين س��ال ش��اهد به وجود آمدن 
صدها سايت چت و گفت وگو در فضاي مجازي بوديم. 
اصلي ترين شبكه اجتماعي بومي ايراني در دهه هشتاد 
شمسي توس��ط ش��ركت فناوران ايده پرداز صبا با نام 
كلوپ در دي ماه س��ال ۱۳۸۳ شمسي آغاز به فعاليت 
كرد و با بيش از ۳ميليون مخاطب فعال در دوران اوج 
خود يكي از پرترافيك ترين سايت هاي داخلي محسوب 
مي شد. س��ايت هايي مانند هم ميهن و فيس نما نيز از 
جمله مهم ترين ش��بكه هاي اجتماعي بومي بودند كه 

توانسته بودند، مخاطبان بسياري جذب كنند. 
در نيمه پاياني دهه هش��تاد شمسي، فيس بوك و 
ياهو مسنجر نيز در ميان كاربران ايراني محبوبيت پيدا 
كردند و توانس��تند تعداد قابل  توجهي مخاطب ايراني 
جذب كنند. در سال هاي اخير و با گسترش چشمگير 
استفاده از گوشي هاي موبايل هوشمند، پيام رسان هاي 
موبايل��ي نيز مورد توجه كاربران ايراني قرار گرفته اند و 
طيف وسيع تري از كاربران را به خود اختصاص داده اند. 
در مجم��وع مي توان گف��ت ورود كاربران ايراني به 
شبكه هاي اجتماعي به صورت گس��ترده با فيس بوك 
آغاز ش��د اما در طول چند سال گذشته، تعداد زيادي 
از ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رس��ان ها م��ورد توجه 
مخاطب��ان ايراني ق��رار گرفته اند. در س��ال هاي اخير، 
تلگرام، وايبر، الين، اينستاگرام، واتس اپ، ايمو، توييتر و 
اسكايپ پرمخاطب ترين پيام رسان هاي اجتماعي بودند 
كه توانس��تند تعداد قابل توجهي از كاربران ايراني را به 

خود جذب كنند. 
پس از گذش��ت چند سال از ورود اين پيام رسان ها 
به ايران، به دليل فيلتر شدن فيس بوك، وايبر، الين و 
برخي ديگر از شبكه هاي اجتماعي مشابه و همچنين 
ب��ه دليل وج��ود برخي ويژگي ه��اي منحصربه فرد در 
پيام رس��ان تلگ��رام )ايجاد كان��ال، گروه ه��اي كاري، 
خانوادگي و آس��ان بودن دسترس��ي ب��ه آن از جهت 
موباي��ل محور بودن و فيلتر نبودن( اين پيام رس��ان به 
پرطرفدارترين ش��بكه اجتماعي در ايران تبديل شده 
است بطوري كه در حدود ۴۶ ميليون كاربر فعال ايراني 

در اين پيام رسان حضور دارند. 
اينس��تاگرام نيز به عنوان دومين شبكه اجتماعي 
محبوب در ميان كاربران ايراني ش��ناخته مي شود كه 
محلي براي به اش��تراك گذاش��تن تصاوير و فيلم هاي 
كوت��اه كاربران اس��ت. اين ش��بكه اجتماعي منجر به 
تاثيرگذاري بيشتر هنرمندان و ساير شخصيت هايي كه 

به  اصطالح سلبريتي ناميده مي شوند، شده است. 
ش��بكه هاي اجتماع��ي و پيام رس��ان هايي مانن��د 
فيس بوك، توئيتر، الين، واتس آپ، ايمو، تانگو و اسكايپ 
نيز به ترتيب در رتبه هاي بعدي جذب مخاطبان ايراني 

قرار دارند. 
در ميان هجوم پيام رس��ان هاي خارجي تعدادي از 
شبكه هاي اجتماعي ايراني همانند فيس نما و كلوب نيز 
در حال فعاليت هستند. سروش، بيسفون، ايتا و اي گپ 
نيز مهم ترين پيام رسان هاي ايراني محسوب مي شوند. 
اين شبكه ها و پيام رسان هاي بومي كه توسط رسانه هاي 
رسمي نيز حمايت مي شوند هنوز نتوانسته اند در ميان 

كاربران ايراني به محبوبيتي دست پيدا كنند. 

 چالش هاي پيش روي شبكه هاي اجتماعي 
و پيام رسان هاي بومي

توانمندي از نظر فناوري و تكنولوژي
ش��بكه ها اجتماع��ي و پيام رس��ان هاي بوم��ي به 
زيرساخت هايي با تكنولوژي هاي باال نياز دارند تا بتوانند 
ازنظر س��رعت، كيفيت و تنوع به ح��د و اندازه رقباي 
خود برسند. اين مساله زماني اهميت بيشتري دارد كه 
به اين حقيقت توجه نماييم كه بسياري از شبكه هاي 
اجتماعي فعال در جهان كه مخاطبان ميليوني دارند، 
در كشورهاي بسيار پيشرفته دنيا قرار دارند و در ساليان 
متمادي به جذب نخبگان اين حوزه و همچنين افزايش 
تجرب��ه خويش در اي��ن عرصه پرداخته ان��د تا بتوانند 

پاسخگوي مخاطبان ميليوني خود باشند. 
بايد توجه داش��ت ك��ه يك��ي از اصلي ترين داليل 

وابستگي اين روزهاي مردم ايران به پيام رسان تلگرام، 
به حضور تقريباً همگاني و ميليوني مردم كشور در اين 
پيام رس��ان ربط دارد، پس رقباي بومي اين پيام رسان 
اگر بخواهند كه با آن به رقابت بپردازند الزم است ازنظر 
فناوري و زيرساخت، توانمندي ارائه خدمات باكيفيت 
به مخاطبان ميليوني ايراني را داشته باشند و هم ازنظر 
كيفي و هم ازنظر كم��ي رضايتمندي را در مخاطبان 

خود ايجاد كنند. 
 مزيت رقابتي

پيام رس��ان هاي داخلي ب��ا چالش مزي��ت رقابتي 
نس��بت به رقباي خارجي خود نيز مواجه هستند. در 
واقع الزم اس��ت پيام رس��ان هاي داخلي ازنظر امنيت 
كاربران، كيفيت خدمات ارائه ش��ده، سرعت، جذابيت، 
راحت��ي اس��تفاده و زيرس��اخت هاي قاب��ل اطمينان 
ارتباطاتي نس��بت به ربودن گوي سبقت از شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رس��ان هاي خارجي اقدام كنند. البته 
ايج��اد مزيت هاي رقابتي براي پيام رس��ان هاي داخلي 
با حمايت هايي كه به وس��يله محدوديت دسترسي به 
پيام رسان هاي خارجي رخ مي دهد نيز ايجاد مي شود اما 
الزمه ايجاد چنين محدوديت هايي، ايجاد ظرفيت هاي 
نسبي در پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي بومي است 
ت��ا منجر به ايج��اد نارضايتي در كارب��ران و مخاطبان 

نگردد. 
همچنين ارائه خدمات مختلف از طريق شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رسان هاي بومي نيز مي تواند در ايجاد 
مزيت رقابتي نقش داشته باشد كه در قسمت راهبردها 

به تشريح بيشتر اين مساله خواهيم پرداخت. 
 امنيت سرمايه گذاري

ش��بكه اجتماعي كل��وپ در دهه هش��تاد يكي از 
پرمخاطب ترين س��ايت هاي اينترنتي كشور محسوب 
مي ش��د كه بيش از ۳ ميليون كاربر فعال داش��ت. اين 
شبكه اجتماعي حاصل سرمايه گذاري شركت فناوران 
ايده پ��رداز صبا بود كه به دليل اعمال محدوديت هاي 
متع��دد توس��ط سيس��تم فيلترينگ، با افت ش��ديد 
مخاطبان��ش در آن س��ال ها مواجه گش��ت و از عرصه 

رقابت با پيام رسان هاي مشابه خارجي كنار رفت. 
يكي از اصلي ترين چالش هاي كنوني ش��بكه هاي 
اجتماع��ي و پيام رس��ان هاي دخل��ي، چال��ش امنيت 
از  بس��ياري  به ط��وري  ك��ه  اس��ت  س��رمايه گذاري 
س��رمايه گذاران تمايلي به سرمايه گذاري در اين عرصه 

ندارند. داليل متعددي را مي توان براي به وجود آمدن 
اين چالش عنوان كرد كه ايجاد محدوديت ها از جمله 

اصلي ترين اين داليل است. 
هرچند در بس��ياري از م��وارد اعمال محدوديت ها 
توس��ط حاكميت بي دليل نيست و داليل قانع كننده و 
مهمي دارد اما الزم است با تدوين و اعالم قوانين دقيق 
فعاليت در اين عرصه و همچنين توجيه افكار عمومي 

و سرمايه گذران، نسبت به اطمينان دهي اقدام كرد. 
 توليد محتوا

يك��ي از اصلي ترين چالش هاي موجود در عرصه 
فعالي��ت در فض��اي مج��ازي، محتواهاي ناس��الم 
اعتقادي و فرهنگي توليد شده در اين فضا است كه 
نمي توان گفت با انتقال مخاطبان از پيام رسان هاي 
خارجي به پيام رس��ان هاي بوم��ي اين چالش بطور 
كام��ل برط��رف خواهد ش��د. پس اي��ن چالش در 
پيام رس��ان هاي بومي نيز وجود خواهد داش��ت كه 
چگون��ه مي ت��وان محت��واي مناس��ب را در اختيار 
كاربران قرار داده و سرعت انتشار محتواي نامناسب 
را بدون در خطر قرار دادن امنيت و حريم خصوصي 

مخاطبان كند كرد. 
كسب وكارهاي وابسته به شبكه هاي اجتماعي 

و پيام رسان هاي خارجي
در فضاي كنوني اقتصاد كش��ور كه شاهد بي كاري 
تع��داد زي��ادي از افراد جوي��اي كار هس��تيم، برخي 
توانس��ته اند با استفاده از شبكه هاي اجتماعي تلگرام و 
اينستاگرام كس��ب وكارهاي كوچك و بعضا متوسطي 
ايجاد كنند كه انتقال اين كس��ب وكارها به شبكه ها و 
پيام رسان هاي بومي با توجه به ويژگي هاي آن چندان 

راحت نيست. 

 راهبردهاي پيشنهادي
1- حمايت از بخش خصوصي و ش�ركت هاي 
دانش بني�ان جه�ت ورود در عرصه ش�بكه هاي 

اجتماعي
س��رمايه گذاري در عرصه ش��بكه هاي اجتماعي و 
پيام رس��ان ها از جمله پرسودترين فعاليت ها در عرصه 
اقتصاد جهاني است بطوري كه بسياري از شركت هاي 
بزرگ اين حوزه درآمدهاي بسيار بااليي دارند. با توجه 
به اين مس��اله از يكسو و نياز حاكميت كشور به وجود 
پيام رسان هاي قدرتمند بومي كه با حمايت هاي مالي و 

رسانه يي، مخاطبان ايراني ميليوني جذب كنند مي تواند 
چشم انداز بسيار روشني از سرمايه گذاري و فعاليت در 
عرصه پيام رس��ان هاي داخلي را به بخش خصوصي و 

شركت هاي دانش بنيان اين حوزه نمايان كند. 
حضور بخش خصوصي در ايجاد پيام رسان هاي 
بوم��ي عالوه بر افزايش س��رعت عمل در توس��عه 
رقابتي اين عرصه، اعتماد عمومي نسبت به استفاده 
از اين پيام رسان ها را نيز در ميان مخاطبان افزايش 

خواهد داد. 
 2- انقالب در عرصه توليد محتوا

همانطور كه در قس��مت چالش ه��ا مطرح كرديم، 
چال��ش محتوايي تنه��ا با كوچ كاربران از ش��بكه هاي 
اجتماع��ي و پيام رس��ان هاي خارجي به ش��بكه هاي 
اجتماع��ي و پيام رس��ان هاي بومي رفع نخواهد ش��د. 
راهبرد پيش��نهادي جهت حركت به س��مت رفع اين 
مشكل، تالش جهت توليد و مديريت محتوا با حمايت 
از حركت ه��اي خودج��وش فرهنگي و س��ازمان هاي 
مردم نهاد در اين حوزه و همچنين ورود جدي تر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي، صداوسيما و ساير نهادهاي 

فرهنگي به عرصه توليد محتواي مناسب است. 

رقابت�ي در ش�بكه هاي  ايج�اد مزي�ت   -3
اجتماعي و پيام رسان هاي بومي

يك��ي از اصلي ترين راهبردهاي پيش��نهادي جهت 
گس��ترش اس��تفاده از ش��بكه هاي اجتماع��ي بومي، 
ايج��اد مزيت رقابتي در آنها نس��بت به رقباي خارجي 
اس��ت. ايجاد مزي��ت رقابتي هم به مديران ش��بكه ها 
و پيام رس��ان هاي بومي مربوط مي ش��ود و هم شامل 
حمايت هاي حاكميتي مي ش��ود كه در اين قس��مت 

پيشنهاد هايي در اين خصوص ارائه مي شود: 
نخستين نكته لزوم ارائه خدمات باكيفيت، سرعت، 
تن��وع و امني��ت باال توس��ط ش��بكه هاي اجتماعي و 
پيام رسان هاي بومي است تا بتوانند با ايجاد رضايت در 

مخاطبان خود از رقباي خارجي پيشي بگيرند. 
در گام بع��دي ارائ��ه خدماتي مانن��د تخفيف هاي 
قابل توج��ه در هزينه هاي اس��تفاده از اينترن��ت، ارائه 

خدمات مربوط ب��ه دولت الكترونيك و خدمات بانكي 
و امكان ايجاد مراودات تجاري و اقتصادي با امنيت باال 
در اي��ن فضا مي تواند مزيت رقابتي قابل مالحظه يي در 
شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي داخلي نسبت به 
رقباي خارجي آنها ايجاد كند. حتي مي توان با بررسي 
فقهي، اقتصادي و اجتماعي نس��بت ب��ه ارائه خدمات 
مربوط به پول هاي مجازي نيز اقدام كرد. دولت مي تواند 
با حمايت هايي مانند ايجاد صفحات رسمي خويش در 
پيام رس��ان ها و شبكه هاي اجتماعي بومي و همچنين 
ارائه خدمات ش��هري، قضايي، اقتصادي و... به ترويج و 
گسترش ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي بومي 

كمك نمايد. 
4- همكاري با كشورهاي صاحب فناوري

همانطور كه اش��اره كرديم، ش��بكه هاي اجتماعي 
و پيام رس��ان ها نياز به سطح پيشرفته يي از تكنولوژي 
را دارند كه برخي از كش��ورها در اين زمينه پيش��گام 
هستند. در همين راس��تا مي توان با ايجاد و گسترش 
ارتباطات علمي شركت هاي دانش بنيان حوزه ارتباطات 
با مراكز علم��ي مرتبط در كش��ورهايي مانند چين و 
برخي كش��ورهاي ديگر، ضمن همكاري هاي علمي با 
اين كشورها به تقويت زيرساخت ها و افزايش ظرفيت 
و كيفيت ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي بومي 

اقدام نماييم. 
5- ارائ�ه تس�هيالت ويژه جه�ت حمايت از 

كسب وكارهاي كوچك
يكي از ويژگي هاي مثبت ش��بكه هاي اجتماعي 
تلگ��رام و اينس��تاگرام، كم��ك ب��ه ايج��اد و رونق 
كس��ب وكارهاي كوچك و متوس��ط است. به همين 
دليل الزم اس��ت در پيام رس��ان هاي داخل��ي با ارائه 
تس��هيالت ويژه جه��ت حمايت از كس��ب وكارهاي 
كوچ��ك، فضاي مناس��ب تري براي ايجاد اش��تغال 
نس��بت به ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رس��ان هاي 
خارجي ايجاد كرد. اين تس��هيالت مي تواند ش��امل 
حمايت ه��اي مال��ي، قانوني، تش��ويقي و معنوي از 
كسب وكارهاي ايجاد شده در شبكه هاي اجتماعي و 

پيام رسان هاي بومي  باشد. 
 

 نتيجه گيري
گسترش روزافزون استفاده از شبكه هاي اجتماعي و 
پيام رسان هاي مختلف نشانه يي از ايجاد تحولي بنيادين 
در ارتباطات بش��ري اس��ت كه با درنورديدن مرزهاي 
سياس��ي و كمرنگ كردن آنها، جوام��ع مختلف را به 
يكديگر وصل كرده و نوعي فضاي اختالط فرهنگي به 

وجود آورده است. 

با توجه به اهميت روزافزون ش��بكه هاي اجتماعي 
و پيام رس��ان هاي موبايلي، بسياري از كشورها با درك 
اهميت اين مس��اله س��عي مي كنند با سياست گذاري 
صحيح به مديريت اين عرصه بپردازند و از اين فرصت 
در جهت حداكثر س��ازي منافع اقتص��ادي، امنيتي و 
سياسي خويش استفاده كرده و از پيامدهاي منفي آن 

جلوگيري به عمل آورند. 
با توجه به وابس��تگي روزافزون زندگي بش��ري در 
دنياي كنوني به ش��بكه ها و پيام رسان هاي اجتماعي، 
اهميت فناوري هاي حوزه ارتباطاتي به شدت افزايش 
يافته است و بسياري از كشورها در تالش هستند تا با 
فراهم آوردن زيرساخت هاي الزم، نياز جامعه خويش 
به پيام رس��ان ها و ش��بكه هاي اجتماعي را در درون 
مرزهاي خويش پاس��خ دهند و از وابس��تگي جامعه 
خويش در اين حوزه به ساير كشورها، جلوگيري كنند. 

سرنوش��ت پيام رس��ان هاي مجازي داخلي نوس��انات اخي��ر ارزي، 
فرهنگ س��ازي در زمينه حمايت از كاالي ايراني و... مس��ائلي است كه 
به طور ويژه با مفهوم اعتماد ملي گره خورده و در اين ميان نقش رهبري 

در احيا و تقويت اين مفهوم، كليدي و تعيين كننده است. 
ايرن��ا در گزارش��ي تحليلي با بيان اي��ن مطلب اف��زود: اين روزها 
بس��ياري بازگش��ت اعتماد به فضاي عمومي جامعه را راهگشاي گذار 
امن از بسياري از چالش هاي پيش روي كشور مي دانند؛ سرمايه مدني 
گرانبهايي كه در توفان بس��ياري از حوادث و بروز چالش و دشواري ها 
به ش��كلي ملموس دچار نقصان شده و بازيابي و گسترش آن ضرورتي 

اساسي به شمار مي آيد. 
از دي��د بس��ياري از ناظ��ران، جامعه ام��روز ايران��ي در اوضاعي با 
ويژگي هاي مشاركت جويي و مطالبه گري سياسي، تحول خواهي مدني 
و اقتصادي و همزمان كاهش س��طح اعتم��اد به فرآيندهاي موجود در 
جهت دستيابي به خواسته هايي گسترده مواجه است كه نمودهاي آن را 

مي توان در تحوالت گذشته و اخير به چشم ديد. 
در اين ارتباط مي توان به س��طح نازل و ضعف فرآيند اعتمادسازي 
در پرونده هدفمند سازي يارانه ها اشاره كرد و اين در حالي بود كه كمتر 
از يك سال از مشاركت سياسي حداكثري مردم در انتخابات خردادماه 
س��ال ۹۲ و راي مثبت بيش از ۵۰درصد ش��ركت كنندگان به برنامه و 
خط مشي اعتدالي سپري شده بود. پس از زمين لرزه آبان ماه پارسال در 
استان كرمانشاه، اين چالش بار ديگر رخ نمود و وجود گسست در اعتماد 
مردم به دستگاه هاي مسوول سبب شد تا برخي شهروندان كمك هاي 
مالي خود را براي رس��اندن به زلزله زدگان به برخي چهره هاي شناخته 

شده ورزشي، دانشگاهي، هنري و... بسپارند. 
پيامدهاي ضعف اعتماد عمومي در گير و دار ترويج پيام رس��ان هاي 
تلفن همراه و شبكه هاي اجتماعي داخلي به جاي نسخه هاي خارجي بار 
ديگر آشكار شد تا جايي كه اين موضوع مورد توجه بسياري قرار گرفته 
است. از ديد بسياري از مخالفان و منتقدان، ضعف هاي امنيتي و احتمال 
رسوخ به حريم خصوصي افراد مهم ترين داليل رويگرداني از شبكه هاي 

مجازي داخلي به شمار مي آيد. 
در همي��ن ارتباط بود كه روز دوش��نبه بيس��تم فروردين ماه رهبر 

معظم انقالب در ديدار با مديران و مس��ووالن كش��ور از حرمت شرعي 
نقض حريم خصوصي افراد س��خن گفتند و ضمن اس��تقبال از ترويج 
پيام رسان هاي داخلي به تقويت شالوده اطمينان عمومي در اين زمينه 

پرداختند. 
نگاهي به تجربيات گذشته در زمينه تبيين راي و ديدگاه رهبري در 
حوزه هاي حساس و چالش زا، ميزان اثرگذاري آن را در جلب همراهي و 

تقويت اعتماد عمومي به تصوير مي كشد. 
رهبر معظم انقالب در برهه هايي سرنوش��ت س��از چ��ون برگزاري 
انتخابات با »حق الناس« خواندن راي مردم، بسياري از تبليغات سوء و 
القائات بيگانه را براي در هم شكستن مشاركت مردمي ناكام گذاشته و با 
وجود اميدواري دشمنان به ياس ملت، زمينه ساز خلق حماسه هايي كم 
نظير شده اند. كالم رهبري همچنين بارها در تقابل تفاسير و تاويل هاي 
متقابل و چالش زا راهگشاي رفع اختالفات بوده و مسير حركت مردم 
و مسووالن را مشخص ساخته است چنانكه حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در سخنراني امسال خود در حرم مطهري رضوي، چارچوب آزادي براي 

همگان را قوانين كشور به ويژه قانون اساسي عنوان كردند. 
از ديد بسياري جايگاه معنوي و مذهبي رهبر معظم انقالب و بيان 
نظر قاطع شرعي ايشان تنها در حق الناس خواندن راي مردم و حرمت 
نقض حريم خصوصي شهروندان فصل الخطاب نيست بلكه فتواي ايشان 
مبني بر حرمت دايمي توليد و استفاده از تسليحات اتمي در كشاكش 
اختالفات هس��ته يي جمهوري اس��المي ايران و كش��ورهاي غربي به 
پشتوانه يي براي اقناع آنان به پذيرش حقوق هسته يي كشور مبدل شد. 
رهب��ر معظم انقالب همچنين در حوزه اقتصادي و در پيام نوروزي 
امس��ال حمايت از كاالي ايراني را راهكار گذر از مش��كالت كش��ور در 
حوزه هاي توليد و اشتغال و حركت به سوي رونق اقتصادي عنوان كرده 

و مسير حركت مردم و مسووالن را مشخص ساختند. 
از همي��ن روي، اكنون رهبر معظم انقالب در بس��ياري از حوزه ها 
در جايگاه اس��توانه اعتماد عمومي قرار گرفته و تبيين دقيق و ش��فاف 
ديدگاه هاي ايش��ان در حوزه هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي 
و... نيز اس��تناد و تكيه بر اين ديدگاه ها را مي توان به چش��م عنصري 

اطمينان بخش در جامعه مورد توجه قرار داد

استوانه اعتماد عمومي
فناوري رايانش ابري با DNAها و CDNهاي قدرتمند توانس��ته 
حجم عظيم اطالعات را در يك فضاي ابري يا اينترنتي ذخيره سازي و 
در مواقع درخواس��ت كاربران آنها را پردازش كنند. در غير اين صورت 
سايت هاي ارائه ويدئو آنالين بايد فضايي به اندازه يك شهر را به هاردها 

و سخت افزارهاي بزرگ ذخيره اطالعات اختصاص دهند. 
به گ��زارش ايس��نا، امروزه گروه ه��اي امنيتي مختص ش��ركت ها 
فض��اي ابري را به عنوان يك محيط امن معرفي مي كنند، در حالي كه 
سوءتفاهم در مورد محيط هاي ابري در حال فراگيري است. تحقيقات 
صورت گرفته س��ازماني كه در سال ۲۰۱۸ از موسسه iboss )موسسه 
تامين كننده امنيت سايبري ش��ركت ها( انجام شد و بررسي كنندگان، 
تصميم گيرندگان و كاركنان دفتر در شركت هاي اياالت متحده را مورد 
بررس��ي قرار داده كه  مشخص ش��د ۶۴درصد از تصميم گيرندگان در 
عرصه فناوري اطالعات معتقدند كه سرعت استفاده از نرم افزار به عنوان 
يك خدمت كاربردي در س��ازمان SaaS منجر ب��ه افزايش امنيت در 
س��ازمان آنها شده، به همراه فشارهاي فزاينده از سوي كاركنان بخش 
IT و كاركنان تلفن همراه، ۹۱درصد از تصميم گيرندگان در مورد نياز 
سازمان ها و شركت ها به روزرساني سياست هاي امنيتي براي حفاظت از 

فضاي ابري كاربران خود توافق دارند. 
با اين  حال تصورات غلطي در مورد نحوه تغيير جهش فضاي ابري 
از مزيت به چالش وجود دارد؛ طبق گزارش پليس فتا به طور متوس��ط 
تصميم گيرن��دگان حوزه فن��اوري اطالع��ات )IT( معتقدند ۳۶درصد 
از كاركنان فضاي ابري سياس��ت هاي امنيت��ي را دور مي زنند؛ در واقع 
۴۸درصد از كاربران فضاي ابري كه جزو كاركنان اداري يك س��ازمان 
هس��تند و دوركاري مي كنند نيز سياست هاي امنيتي اين حوزه را دور 
مي زنند؛ اين در حالي است كه ۸۲ درصد از كاركنان اداري كه دوركاري 

مي كنند، اعتراف كرده اند كه در هنگام كار از vpn استفاده مي كنند. 
ح��دود ۶۲درصد از كاركنان اداري مش��غول در س��ازمان ها براي 
دسترس��ي ب��ه يك برنامه كاري در س��ازمان خ��ود از قوانين امنيتي 
فن��اوري اطالع��ات، اطالع درس��تي ندارن��د و تقريب��ا ۸۰ درصد از 
تصميم گيرندگان فناوري اطالعات اين نوع س��ايه فناوري اطالعات را 

مهم ترين نگراني امنيتي مي دانند. 

نتايج اين نظرس��نجي همچنين نش��ان مي دهد كه تقريبا نيمي از 
تصميم گيرندگان حوزه فناوري اطالعات به خاطر مسائل امنيتي عالقه 
چنداني به گرايش افراد و س��ازمان ها به سمت استفاده از فضاي ابري 
ندارن��د. نگراني اصلي متخصصان حوزه IT در هنگام بررس��ي گرايش 
كاربران به س��مت فضاي ابري، حفظ حري��م خصوصي داده ها، هزينه 
تعمير و نگهداري، هزينه هاي انتقال اطالعات جهت ذخيره در اين فضا، 
نگراني ها در مورد ادغام زيرساخت هاي انتقال داده ها و مقررات انطباق 

و حفاظت از داده ها هست. 
 ،iboss به گفته پل مارتيني مديرعامل ش��ركت و موسس شركت
اين نظرس��نجي به  وضوح نش��ان مي ده��د كه س��ازمان هاي بزرگ با 
چالش ه��اي زي��ادي در زمينه ذخي��ره اطالعات روبه رو هس��تند كه 
مي توانند با راه حل هاي جديدي كه فضاي ابري در اختيار كاربران قرار 
داده حل ش��وند، اما اين ح��وزه نگراني هاي غيرقابل  اجتنابي در زمينه 

مسائل امنيتي هم دارد. 
 SaaS كاركنان اداري به  وضوح خواس��تار دسترس��ي به برنامه هاي
)خدم��ات مبتني بر فض��اي ابري نظير پش��تيبان گيري و...( و قابليت 
كار از راه دور كه با اس��تفاده از فضاي ابري امكان پذير اس��ت هستند؛ 
 iboss .اكنون اصلي ترين چالش اين فضا امنيت اطالعات كاربران است
يك راه حل مبتني بر امنيت س��ايبر مختص فضاي ابري را ارائه مي دهد 

كه نياز واقعا ضروري كاربران فضاي ابري است. 
رايان��ش اب��ري در س��ال ۲۰۰۸ در ادامه  مدل ه��اي رايانش توزيع  
ش��ده مطرح شد. در نسل هاي قبلي رايانش توزيع  شده در دهه  ۱۹۹۰ 
ك��ه  رايان��ش خوش��ه يي )Cluster Computing( و رايانش توري 
)Grid Computing( بودن��د، مفه��وم رايان��ش ب��ه عنوان خدمت 
)Computing as Utility( نم��ود عيني پيدا كرد و بر اين اس��اس 

ايده  رايانش ابري شكل گرفت. 
شبكه يي همچون تلگرام يكي از برنامه هايي است كه از يك فضاي 
ابري براي ارائه خدمات خود اس��تفاده مي كند و براي همين اس��ت كه 
كارب��ران گاهي اوق��ات از آن به عنوان فضايي امن براي ذخيرس��ازي 
اطالعاتشان استفاده مي كنند؛ چون مي دانند كه با داشتن يك شماره 

تلفن مي توانند از طريق هر دستگاهي به آن وصل شوند. 

اطالعات در اينترنت چقدر امنيت دارند؟

با توجه به اهميت روزافزون شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي موبايلي، بسياري از 
كشورها با درك اهميت اين مساله سعي مي كنند با سياست گذاري صحيح به مديريت 

اين عرصه بپردازند و از اين فرصت در جهت حداكثر سازي منافع اقتصادي، امنيتي و 
سياسي خويش استفاده كرده و از پيامدهاي منفي آن جلوگيري به عمل آورند. 

                                                                                                      

سرمايه گذاري در عرصه شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها از جمله پرسودترين 
فعاليت ها در عرصه اقتصاد جهاني است بطوري كه بسياري از شركت هاي بزرگ 

اين حوزه درآمدهاي بسيار بااليي دارند. با توجه به اين مساله از يكسو و نياز 
حاكميت كشور به وجود پيام رسان هاي قدرتمند بومي كه با حمايت هاي مالي و 

رسانه يي، مخاطبان ايراني ميليوني جذب كنند مي تواند چشم انداز بسيار روشني از 
سرمايه گذاري و فعاليت در عرصه پيام رسان هاي داخلي را به بخش خصوصي و 

شركت هاي دانش بنيان اين حوزه نمايان كند. 
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افزايش فروش بيمه با روش هاي جديد فناوري ديجيتال
انتشارمقرراتبازاريابيالكترونيكيبيمهدرايران

گروهبانكوبيمهاحسانشمشيري
درحال��ي  ك��ه فرصت ه��اي فعلي ب��ازار براي 
بيمه گران و شركت هاي فن آوري بيمه اينشورتك 
نيازمن��د محصول��ي مطلوب براي فروش اس��ت، 
بخش مهم اين س��ناريو، دسترس��ي مشتريان به 

كانال هاي مورد عالقه آنان است. 
از زم��ان راه اندازي اينترن��ت، صنعت بيمه در 
كانال ه��اي ديجيتال، س��رمايه گذاري ك��رده و از 
وب سايت هاي بيمه گران تا سايت هاي مقايسه يي ، 
تجمي��ع اطالعات، رس��انه هاي اجتماع��ي و غيره 
گس��ترش يافته اند. در عين ح��ال بيمه همچنان 
به عن��وان محصول��ي پيچيده باقي مانده اس��ت؛ 
محصول��ي ك��ه به س��ختي قابل پژوه��ش، خريد 
و بهره ب��رداري اس��ت. اين موضوع ب��راي صنعت 
بيمه، مش��كل عمده يي اس��ت، زيرا ه��ر نقصان و 
هر پيچيدگي، موضوع قابل تاملي براي كانال هاي 
جايگزين، ش��ركت هاي فن آوري بيمه و مديريت 
 )MGAs( جدي��د  عموم��ي  نمايندگي ه��اي 

محسوب مي شود. 

انتشارمقرراتبازاريابيالكترونيكيبيمه
به تازگي بيمه مركزي ايران، ضوابط و مقررات 
نظارت ب��ر عمليات هاي بازاريابان برخط يا آنالين 

كه خدمات بيمه يي ارائه مي دهند را اعالم كرد. 
بر اس��اس مقررات منتش��ره كه در وبس��ايت 
رسمي اين ناظر ثبت شده است، بازاريابان برخط 
محص��والت بيمه اي، بايد ابت��دا تمامي مجوزها از 
جمل��ه م��وارد مربوط به وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را كسب 

نمايند. 
همچنين، بازاريابان برخط محصوالت بيمه يي 
باي��د ابزارهاي الزم را به نح��وي فراهم نمايند كه 
متقاضي خدم��ات بيمه يي بتواند م��واردي نظير 
قيم��ت نهايي محصول بيمه يي و مقايس��ه قيمت 
بين بيمه گران و ميزان تعهدات بيمه گر و غيره را 
به درس��تي ارزيابي نموده و تصميم گيري درستي 
به انجام رساند. پس از پايان فرآيند ثبت سفارش 
برخ��ط محصول بيمه ي��ي و قبل از ص��دور بيمه 
نامه، در مدت زم��ان متعارف امكان انصراف براي 

متقاضي خدمات بيمه فراهم باشد. 
ع��الوه بر اي��ن، بيمه گ��ران باي��د از اطالعات 
ش��خصي مش��تريان خود حفاظ��ت كنند و پيش 
نويس هر قرارداد برخط را به بيمه مركزي ارسال 
نمايند. همچنين، اين ضواب��ط، حصول اطمينان 
از دسترسي، ش��فافيت و سادگي اطالعات قبل و 
طي فرآيند عرضه برخط محصول بيمه يي را براي 
بازاريابان و بيمه گران جزو ملزومات كس��ب و كار 

برخط لحاظ كرده است. 
اين در حالي اس��ت كه در تمام دنيا نوآوري ها، 
عموم��ا يك توس��عه مثب��ت تلقي مي ش��وند اما 
تنظي��م  و  متع��دد سياس��ت گذاري  پيامده��اي 
مقرراتي دارند كه س��بب ايجاد ع��دم اطمينان و 
محدوديت هايي براي توسعه كسب و كار مي شود. 
 بايد س��ندباكس تنظيم مقرراتي براي آزمون 
برخي قوانين و مقررات مربوط به ايده هاي جديد 
بيمه ي��ي به ويژه بازارياب��ي الكترونيك كه نياز به 
بررس��ي دارد، در ايران نيز توس��ط س��ازمان هاي 
رس��مي مانن��د بيم��ه مركزي ب��ه اج��را درآيد. 
س��ندباكس هاي مقرراتي به مثاب��ه محيطي براي 
آزمون و خطاي ايده هاي جديد اس��ت كه توسط 
سازمان هاي مختلفي از جمله سازمان هاي نظارتي 
ايجاد مي ش��ود تا صحت و س��قم ايده ها پيش از 
اجرا در سطح عموم به بوته آزمايش درآيند. نمونه 
اي��ن امر در آموزش و پرورش و پزش��كي به وفور 
ديده ش��ده است كه ايده هاي جديد، پيش از اجرا 

در س��طح وس��يع و همگاني در فضاي محدودي 
آزمايش شده اند. اين نوع عملكرد همچنين سبب 
مي ش��ود تا ش��ركت هاي نوپا با قوانين و مقررات 
بيمه يي پي��ش از اقدام در فضاي باز بازار مجازي، 

آگاه شوند. 

روشهاينوينبازاريابيوافزايشفروش
در كش��ور ما هم��ه مي خواهند ت��ا حد امكان 
س��ريع تر و آس��ان تر ب��ه راحتي، ش��ادي، ثروت، 
پيشرفت و اعتبار برسند. و در كنار همين بسياري 
افراد و س��ازمان ها، راهكارها و تكنيك هاي خاص، 
اس��تراتژي هاي محرمان��ه )با كمتري��ن تالش( را 
مق��رون به موفقيت مي  دانند اما تجربه ثابت كرده 
كه روراست بودن با مش��تري باعث ماندگاري در 
بازار و اقتصاد كشور مي شود و اين بهترين راهكار 
و س��رلوحه كار ي��ك بازاري��اب موف��ق در جامعه 

اقتصادي است. 
به دليل همبستگي و ارتباطي شناخت مسائل 
و مفاهي��م بازارياب��ي و مديري��ت صحي��ح آن در 
اين ب��ازار پر تالطم و رقابتي م��ورد توجه تمامي 
عرضه كنن��دگان قرار گرفته اس��ت. پس بازاريابي 
رس��اندن پيام مناس��ب از طريق رسانه مناسب به 
مخاطب مناسب است. هدف اصلي بازارياب جلب 

توجه عالقه مندان و آس
ان ك��ردن و فرايند جم��ع آوري اطالعات براي 
مش��تريان و كم كردن ريس��ك خريد اس��ت كه 
در اي��ن ص��ورت باع��ث افزايش س��ريع فروش و 

برند سازي و معروفيت بيشتري مي شود. 
س��هم دول��ت در صنع��ت بيم��ه ب��ه كمتر از 
۴۰درصد رس��يده اس��ت و حدود ۳۰ شركت بيمه 
در كش��ور براي كس��ب سهم بيش��تر از بازار با هم 
رقابت مي كنند كه در اين رقابت فشرده استفاده از 
بازاريابي و روش هاي فروش بسيار پر اهميت است.

بازاريابي قاع��ده بازي رقابت اس��ت در زماني 
كه ۳۰ ش��ركت بيمه يي وجود دارد و در ش��بكه 
ف��روش بيمه ۴۰ هزار نفر فعال هس��تند مس��لما 
روش ه��اي بازاريابي تعيين كنن��ده قواعد بازي و 

رقابت شركت ها خواهد بود.

ب��ا توجه به چش��م انداز صنعت بيم��ه در افق 
1۴۰۴شايسته اس��ت ش��ركت هاي بيمه همانند 
بيمه معلم نسبت به آموزش نيروي هاي متخصص 
در حوزه بيم��ه و بازاريابي اقدام كنند، زيرا تحول 
در صنع��ت بيم��ه با ايج��اد رقاب��ت در صنعت بر 
پايه مش��تري م��داري و گس��ترش فرهنگ بيمه 
و بهب��ود ضري��ب نف��وذ و توس��عه بيمه هاي عمر 
ب��ا ارائ��ه طرح ه��اي جدي��د بيمه ي��ي و حمايت 
از توليدكنن��دگان و س��رمايه گذاران ب��ا جب��ران 
خس��ارت هاي اقتصادي ناش��ي از حوادث طبيعي 
و همچنين گس��ترش فعاليت ه��اي بيمه اتكايي 

صورت خواهد گرفت. 
در س��ند چشم انداز 2۰س��اله نيز براي صنعت 
بيم��ه جايگاهي رفيع در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
به ط��وري ك��ه صنعت بيم��ه در افق چش��م انداز 
1۴۰۴ صنعت��ي اس��ت اقتص��ادي، عدالت محور، 
پايدار، س��الم و قابل اعتماد، برخ��وردار از اخالق 
حرفه ي��ي و عجين ش��ده با جامعه، ك��ه اطمينان 
را ب��راي روند طبيعي زندگي آح��اد مردم ايران و 

چرخه فعاليت هاي اقتصادي )كش��اورزي، صنعتي 
و خدماتي( كش��ور به ش��يوه يي آس��ان، س��ريع، 
مشتري مدار و با كمترين هزينه و به شكلي همه 
جانبه تامين نموده و ضمن تعامل س��ازنده و مؤثر 
در س��طح بين الملل، در جايگاه اول صنعت بيمه 
بي��ن بيمه گران منطقه  آس��ياي جن��وب غربي و 

كشورهاي همسايه قرار دارد. 
طي س��ال هاي اخير ش��اهد حركت ش��تابان 
بانك ها به س��مت اس��تفاده از ابزاره��ا و خدمات 
الكترونيك��ي بوديم كه باعث س��ودآوري بانك ها 
و جمع آوري ش��عب مازاد و زيان ده ش��د و اندك 
مقاومتي كه از س��وي مديران سنتي وجود داشت 
به اس��تقبال و تمايل تبديل ش��د و در اين راستا 
ضرورت دارد تا بيمه ها و ش��بكه نمايندگان نيز با 
پوست اندازي به استقبال روش ها و تغييرات بروند. 
بيمه ها از مهم ترين بخش هاي اقتصادي در هر 
كشور محس��وب مي ش��وند كه كاركرد و عملكرد 
آنه��ا به طور مس��تقيم و غيرمس��تقيم بر وضعيت 
اقتصادي، اجتماعي و معيش��تي جامعه تاثيرگذار 

است و در ادبيات بيمه يي با ذخيره گيري و تجهيز 
منابع و تخصيص آن همواره از اصلي ترين حاميان 
افراد جامعه و فعاالن اقتصادي محسوب مي شوند. 
عواملي نظير مهارت نيروي انس��اني شاغل در 
بيمه ها، تنوع و كيفيت خدمات ارائه ش��ده، ميزان 
اس��تفاده از فن��اوري اطالع��ات و ابزاره��اي نوين 
الكترونيك��ي، مطلوبي��ت محيط داخلي ش��عب و 
محل اس��تقرار آنها، نحوه معرف��ي خدمات و موثر 
بودن تبليغات و... ابزارهاي مهمي هستند كه براي 
جذب منابع از آنها اس��تفاده مي ش��ود، اما برخي 
بيمه ها بدون توجه ب��ه نكات تخصصي و حرفه يي 
براي فروش به روش هاي سنتي متوسل هستند و 
حاضر به پذيرش تحوالت در ارائه خدمات نيستند. 

تبديلتغييربهفرصت 
بررس��ي تازه تري��ن گزارش ه��ا و تحليل ه��اي 
موسس��ات معتبر جهاني از وضعيت آينده كسب 
و كارها نش��ان مي دهد، بيمه گران��ي كه تغييرات 
را پيش بين��ي و براي آنه��ا برنامه ريزي مي كنند، 
مي توانند آينده خود را خل��ق كنند، زيرا افزايش 
روش ه��اي فروش و رقاب��ت در بازار و ش��فافيت 
قيم��ت، خريد مس��تقيم ب��دون واس��طه و خريد 
گروه��ي از طري��ق انجمن ه��اي مجازي ش��اهد 
برخ��ورداري همگاني از مزاي��اي بيمه ها خواهيم 
بود. به بيان س��اده، بيمه گران در بعضي بازارهاي 
نوظهور و كمتر توسعه يافته مي توانند حاشيه هاي 
س��ود خوبي به دس��ت آورن��د، به ش��رط آنكه از 
روش ها يي مختلف و نوين فروش اس��تفاده كنند 
البته با جهاني تر شدن بيمه هاي عمر و با گذشت 
زمان، اين حاش��يه هاي س��ود در فض��اي رقابتي 

قيمت محور از بين خواهند رفت. 
بيم��ه ش��ركت هاي  جه��ان  در   ام��روزه 

insur tech با استفاده از تكنيك و ابزارهاي هاي 
جديدي مانند ش��بكه هاي اجتماع��ي، تلفن هاي 
هوش��مند و غيره و ب��ا ارزيابي ريس��ك و با ارائه 
خدمات سفارشي مناسب ترين و كمترين نرخ را با 
باالترين كيفيت به بيمه شدگان و  بيمه گزاران ارائه 
خواهند داد و اين ش��ركت هاي بيمه قادر خواهند 
بود با كنار گذاش��تن مدل ه��اي قديمي بيمه كه 
مبني بر دريافتي يكس��ان از تعداد زيادي افراد و 
پرداخ��ت حداقلي به تعداد محدودي بيمه ش��ده 
بوده اين روند س��نتي را كنار گذاش��ته و براساس 
نياز مشتري و همچنين ميزان ريسكي كه هر فرد 
با آن مواجه مي ش��ود، خدمات خ��اص بيمه يي با 

قيمت هاي كامال متفاوت ارائه دهند. 
با پيش��رفت هاي اخي��ر در فناوري هاي جديد 
ازجمل��ه تلفن هم��راه اين فرصت فراهم ش��ده تا 
ش��ركت هاي بيمه ب��ا ادغام تكنولوژي در كس��ب 
و كارش��ان، محصوالت و خدم��ات جديدي ارائه 
دهن��د و باع��ث ش��وند حوزه هاي فن��ي و مالي و 
س��رمايه گذاري غيرج��ذاب و قديم��ي جاني تازه 

بگيرند. 
اس��تفاده از تكنولوژي تاثي��ر فراواني بر الگوها 
و مدل هاي كس��ب و كار فاقد كارايي شركت هاي 
بيمه خواهند داشت كه مهم ترين اثرات تكنولوژي 
دراختيار ق��رار دادن اطالع��ات و داده هاي مفيد 
ب��ه كليه ذي نفعان آن ش��ركت بيم��ه خواهد بود 
همچنين در شناس��ايي و مديريت ريسك كمك 

موثري به بيمه گران مي كند. 
Insur tech در ارزيابي خطرها و ريسك هاي 
احتمال��ي، در ارزياب��ي مش��تريان و... در صنعت 
بيمه بس��يار ثمربخش خواهد بود و باعث كاهش 
هزينه ه��ا، قيمت گذاري مناس��ب، بهبود ش��رايط 
كس��ب و كار و پيش بين��ي اتفاقات آين��ده تاثير 

مستقيم و موثري خواهد داشت.

بانكمركزيبرندهبازي
باسفتهبازان

محمداربابافضليصاحبنظرپوليوبانكي
ب��ا وجود تمام انتقاداتي كه طي چند روز پس از 
اجراي سياست  ارزي جديد بانك مركزي به آن وارد 
ش��د، شواهد حاكي از آن اس��ت كه بانك مركزي و 
كارشناسان آن در تشخيص علت و معلول به بيراهه 

نرفته اند. 
اينكه بانك مركزي از طريق چند اطالعيه و قبل 
از عرض��ه كردن حتي يك دالر با نرخ اعالمي جديد 
توانس��ت نرخ هاي مورد هج��وم را حدود 1۰ درصد 
كاهش دهد دس��تاورد كمي نيست و نشان مي دهد 
كه انگيزه هاي س��فته بازي در بازار ارز بس��يار قابل 

توجه است. 
در واكاوي تنش ه��اي ارزي اخير نقش دو عامل 
اساس��ي بيش از س��اير عوامل نمود دارد. نخس��ت 
افزاي��ش نااطمينان��ي آح��اد اقتص��ادي نس��بت به 
وضعيت درآمدهاي ارزي كشور در افق پيش رو كه 
در س��ايه تنش هاي سياس��ي ايران و غرب و »بازي 
سياس��ي« اياالت متحده در قبال خروج احتمالي از 
برنامه جامع اقدام مشترك رخ داده و دوم به جريان 
افتادن فعاليت هاي س��فته بازي در داخل كشور كه 

خود به نوعي معلول عامل نخست نيز هست. 
بدون ش��ك كاس��تن از م��وج نااطميناني ايجاد 
ش��ده بر عهده دستگاه سياس��ت خارجي است كه 
مي بايس��ت همان گونه كه در فضاي پس از استقرار 
دول��ت يازده��م و همچني��ن در خ��الل مذاكرات 
هس��ته يي ب��ه ترمي��م انتظ��ارات آح��اد اقتصادي 
پرداخت، س��طح تنش هاي كنوني را نيز با ابزارهاي 

مناسب تخفيف دهد. 
اما كنترل فعاليت هاي »سفته بازي« يا سوداگرانه 
در بازار رسالتي است كه متوجه بانك مركزي است. 
از همين رو بانك مركزي طي سياس��ت جديد خود 
تالش دارد تا در وهله نخست با راهكارهايي همچون 
محدوديت نگهداري ارز در حد سقف 1۰ هزار يورو، 
توام با قاچاق اعالم كردن معامالت ارزيسفته  بازانه، 
تقاض��اي غير واقعي و س��فته  بازانه ارز را در بازار به 

حداقل برساند. 
ثانيا با الزام صادركنندگان به صرف ارز حاصل از 
صادرات در موارد معيني همچون واردات، بازپرداخت 
بدهي ارزي و سپرده گذاري يا فروش ارزش از طريق 
س��امانه »نيم��ا« ب��ه بانك ه��ا و صرافي ه��اي مجاز 
مي كوش��د عرضه ارز توس��ط اين صادركنندگان را 
افزايش دهد و در واقع مانع نگهداري سفته بازانه ارز 

توسط دارندگان عمده ارز شود. 
در ادامه توجه به چند نكته ضروري است، نخست 
اينكه سياس��ت جديد بانك مرك��زي اعالم تك نرخي 
كردن ارز در يك نرخ دستوري نيست. بلكه آغاز يك 
روند قابل بازتنظيم براي كنترل س��فته بازي در بازار 
ارز در ش��رايط كنوني اس��ت، كما اينكه طي روزهاي 
اخير بارها اعالم ش��ده كه نرخ دالر ۴2۰۰ توماني از 
قابلي��ت تعديل در طول زم��ان و بنا بر مقتضيات روز 

برخوردار است. 
نكت��ه مهم ت��ر اي��ن اس��ت ك��ه سياس��ت جديد 
بانك مرك��زي از ابعاد وس��يعي برخوردار اس��ت كه 
پوشش دهنده بسياري از نقصان هاي قبلي نظام پولي 

و ارزي كشور نيز است. 
ب��ه  طور مث��ال انتقال فعاليت هاي ارزي از بس��تر 
صرافي ها به ش��بكه بانكي، بسترس��ازي جهت ورود 
ارز حاصل از صادرات به چرخه فعاليت هاي اقتصادي 
كش��ور و جلوگي��ري از تامين ارز ب��راي فعاليت هاي 
قاچاق همه از جمله مواردي اس��ت كه رويكرد جديد 
بانك مركزي در حوزه سياست گذاري ارزي را متمايز 

مي كند. 
از اين رو به نظر مي رس��د، بانك مركزي مي تواند 
به واس��طه اجراي موفق سياس��ت جدي��د خود در 
كنترل انگيزه هاي س��فته بازي، برنده نهايي بازي با 

سفته بازان باشد.

ضرورتهماهنگيبينبازار
سرمايه،پولوبيمه

ريي��س كل بيمه مرك��زي در آس��تانه برگزاري 
Finex يازدهم گفت: بازار س��رمايه، پول و بيمه سه 
ركن اصلي بازارهاي مالي هس��تند كه طراحي ساز و 
كار الزم براي هماهنگي بين آنها يك ضرورت است. 
همتي تاكيد كرد: با توس��عه بيمه هاي عمر منابع 
خ��رد مردم به منابع كالن و با ثبات س��رمايه گذاري 
تبدي��ل مي ش��ود. در واقع بيمه كان��ال مطمئن و با 

ثباتي براي توسعه بازار سرمايه است. 
رييس كل بيمه مركزي تاكيد كرد: بيمه عمر هم 
نقش پس اندازي دارد، هم ريس��ك زم��ان فوت و از 
كارافتادگي را پوشش مي دهد و هم سود با كمترين 

ريسك نصيب بيمه گذار مي كند. 
 

ضريبفزايندهبه7.3رسيد
پاي��ه پولي در پايان بهمن ماه س��ال گذش��ته به 
2۰۳هزار و 96۰ميليارد تومان رس��يد كه نس��بت به 
بهمن ماه س��ال 95 به ميزان 17.6درصد رشد داشته 

است. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« با توج��ه ب��ه نقدينگي 
1۴9۰ه��زار ميلي��ارد توماني در پاي��ان بهمن 96 و 
رقم حدود 2۰۴ هزار ميليارد توماني پايه پولي، رقم 
ضري��ب فزاينده يا تكاثر پولي ب��ه 7.۳ افزايش يافته 

است. 
 رش��د پايه پولي در سال هاي اخير اغلب از ناحيه 
رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي ايجاد شده است. 
بخش مناب��ع پايه پولي، بده��ي بانك ها به بانك 
مرك��زي، بده��ي دولت ب��ه بانك مرك��زي، خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي و ساير دارايي هاست 
و بخش مصارف هم ش��امل ش��امل س��پرده بانك ها 
و موسس��ات اعتباري نزد بانك مركزي، اس��كناس و 

مسكوك نزد بانك ها و در دست اشخاص مي شود. 
نتيجه ارقام بخش مصارف نشان مي دهد كه حجم 
پايه پولي در پايان بهمن ماه به 2۰۳هزار و 96۰هزار 
ميليارد تومان رس��يده كه نس��بت به اسفندماه سال 
95 ب��ه ميزان 1۳.۴درص��د و در 12ماهه منتهي به 
بهمن ماه سال گذشته 17.6درصد رشد داشته است. 

يادداشت

اخبار

يك كارشناس بانكداري الكترونيك گفت: كاهش 
نرخ كارمزد تراكنش ها در روند اصالح نظام كارمزد از 
آن دست تصميم هايي است كه مساله را پيچيده تر و 

هزينه بانك ها را افزايش مي دهد. 
اميرحس��ين داوديان در گفت وگو ب��ا ايِبنا اظهار 
داشت: فارغ از رويارويي با تكنولوژي ها و ارائه خدمات 
و ابزارهاي جديد در حوزه پرداخت شرايط سال 97 
حداقل از يك منظر تفاوت عمده يي با سال گذشته 
ن��دارد و هنوز هم مس��اله كارمزد بزرگ ترين چالش 
صنعت پرداخت به حس��اب مي آيد و ممكن اس��ت 
در س��ال جاري نيز تصميم جدي براي اصالح نظام 
كارمزد گرفته نشود.  وي اذعان داشت: از ظواهر امر 
پيداست كه اگر تصميمي هم گرفته شود با رويكرد 
كاهش نرخ كارمزد تراكنش ها است و نه اصالح رويه 
اخذ كارمزد و دخيل كردن دريافت كنندگان خدمات 
پرداخت در پرداخت كارمزدهاي پرداخت الكترونيك 
كه ش��ايد راهكار مناس��بي در اين بخش نباشد زيرا 
محرك نيس��ت و به  صورت انفعال��ي و بدون درنظر 
گرفتن منافع بازيگران صنعت پرداخت اخذ مي شود. 
كارش��ناس بانكداري الكترونيك ادام��ه داد: اگر 
اي��ن تصميم با اين رويكرد گرفته ش��ود كه به دليل 
نرخ باالي كارمزدها، برخي شركت ها به دنبال ايجاد 
تراكنش ه��اي فيك هس��تند يا پذيرنده ه��ا كارمزد 
خواه��ي مي كنند در صورتي  ك��ه اين دو پديده كل 
ماجرا نيس��ت و كاهش نرخ كارمزد اثري بر آن ندارد 
و نه وضع ش��ركت هاي فعال در اي��ن بخش را بهتر 
مي كند و تنها شايد در نگاه اوليه به نفع بانك ها باشد. 
داوديان خاطرنش��ان كرد: مس��اله ديگري كه در 
اي��ن  بين اهميت دارد اين اس��ت كه ش��ايد كاهش 
ن��رخ كارمزد منجر به افزاي��ش تراكنش هاي فيك و 
غيرواقعي در شبكه پرداخت شود كه در نهايت ضرر 
بيش��تري به بانك ها تحميل خواهد كرد. وي افزود: 
بانك ها عالقه مند نيستند كارمزد بااليي بابت خدمات 
پرداخ��ت الكترونيكي كه مناف��ع چنداني براي آنها 

ندارد بپردازند از اينرو افزايش تراكنش هاي غيرواقعي 
كارم��زد پرداختي بانك ها را افزايش و به تبع فش��ار 

بيشتري به بانك ها وارد مي كند.
كارشناس بانكداري الكترونيك گفت: با كاهش 
نرخ كارمزد ممكن است برخي شركت ها دست به 
تراكنش س��ازي بزنند يا بي��ش  از پيش پذيرنده ها 
را براي تراكنش س��ازي براي نگه��داري تجهيزات 
و امكانات��ي از جمل��ه پوز، باركد خ��وان، پين پد، 
صندوق فروش��گاهي و اينترنت ك��ه به  رايگان در 
اختيارش��ان قرار داده اند تحت  فشار قرار دهند كه 
بار مالي كارمزدي پرداخت��ي بانك ها در اين روند 

بدون هيچ منفعتي افزايش مي يابد. 
وي ادامه داد: در حقيقت اين تجهيزات به هزينه 
بانك ها و به  صورت رايگان در اختيار پذيرندگان قرار 
مي گيرد در حالي  كه بانك ها لزوما نفع قابل  توجهي از 
محل عمليات مالي اين دسته پذيرندگان نصيب شان 
نمي شود و لزوما كنترلي هم  روي آن ندارند. افزايش 
نرخ ارز در اين  بي��ن هزينه تامين تجهيزات را براي 
ش��ركت هاي پرداخ��ت ب��اال مي ب��رد در حالي  كه 
درآمد ناش��ي از تراكنش هاي الكترونيك ثابت بوده 
و همي��ن ام��ر حتي با فرض ثابت ب��ودن اين درآمد 
فش��ار بر افزايش تراكنش ها را ب��اال مي برد.  داوديان 
خاطرنشان كرد: رسوب منابع حاصل از تراكنش هاي 
درگاه هاي پرداخت عمدتا نرخ بس��يار پاييني دارد و 
اساس بانك ها راه آساني براي محاسبه هزينه منفعت 
عمليات پذيرندگان ندارند چراكه نتايج مالي حاصل 
از عملكرد اين خط كسب  و كار از يك  طرف منجر به 
هزينه هاي پرداختي كارمزد تراكنش هاي الكترونيك 
مي ش��ود و از سوي ديگر قرار است با درآمد بهره يي 
ناشي از رسوب منابع حساب هاي متصل به پوز توجيه 

و جبران شود. 
داودي��ان اف��زود: از اين رو كاهش ن��رخ كارمزد 
تراكنش ها درروند اصالح نظام كارمزد از آن دس��ت 

تصميم هايي است كه مساله را پيچيده تر مي كند.

فريال مس��توفي، رييس مركز سرمايه گذاري 
خارجي اتاق تهران مي گويد: بيش��تر بانك هاي 
سوئدي سهامداران امريكايي دارند يا در بورس 
امريكا س��رمايه گذاري كرده اند و به همين دليل 
نگراني هايي از بابت همكاري با بانك هاي ايراني 

دارند. 
فريال مس��توفي در گفت وگو ب��ا ايِبنا درباره 
سفر هفته آينده هياتي از كشور سوئد به تهران 
گفت: ماه گذشته به همراه محمد خزاعي معاون 
وزير اقتصاد و رييس سازمان سرمايه گذاري هاي 
خارجي بن��ا به دعوت اتاق بازرگاني اس��تكهلم 
س��فري به س��وئد داش��تيم ت��ا درب��اره روابط 
اقتصادي ايران و سوئد جلساتي را برگزار كنيم. 
وي با بيان اينكه در جريان اين سفر جلساتي 
با وزير تجارت، بانك مركزي سوئد و شركت هاي 
بيمه برگزار ش��ده اس��ت، افزود: ش��ركت هاي 
سوئدي مهم ترين مش��كل را در ارتباط با ايران 

مسائل بانكي مي دانستند. مستوفي درباره اينكه 
آيا رعايت استانداردهايي مانند IFRS يا رعايت 
قواني��ن FATF از س��وي نظ��ام بانك��ي ايران 
دغدغه بانك هاي سوئدي بوده است يا نه، گفت: 
ج��داي از استانداردس��ازي هاي بين المللي كه 
دغدغه تمامي بانك هاي بزرگ براي همكاري با 
بانك هاي ايران است، مهم ترين مساله براي آنها 
اي��ن بود كه يا در بورس امريكا س��رمايه گذاري 

كرده بودند يا سهامداران امريكايي داشتند. 
عض��و هي��ات نماين��دگان ات��اق بازرگان��ي 
ادام��ه داد: در جري��ان اين س��فر مذاكراتي نيز 
با ش��ركت هاي بيمه يي س��وئد داش��تيم و آنها 
اظهار عالقه مي كردند تا پوش��ش بيمه يي براي 

فاينانس ها به ايران بدهند. 
وي درباره نشس��ت با مجموعه ش��ركت هاي 
صنايع بزرگ سوئد نيز گفت: حدود 15۰شركت 
سوئدي در جلسه با هيات ايراني حضور داشتند 

و تم��ام آنه��ا عالقه مند بودند تا در ب��ازار ايران 
حض��ور يابند.  هياتي متش��كل از ش��ركت هاي 
فعال كش��ور سوئد در زمينه هايي چون خدمات 
مالي، سرمايه گذاري، بيمه، بهداشت و سالمت، 
توليد دس��تگاه هاي  تجديدپذي��ر،  انرژي ه��اي 
خودپ��رداز و صدور كارت ه��اي بانكي، طراحي 
دكوراس��يون داخلي، ليزينگ و مديريت پروژه، 
نرم افزار، مش��اوره مديريت و دوره هاي آموزشي 
به اتاق تهران مي آين��د و تا در آخرين روزهاي 
فروردي��ن م��اه با همتاي��ان ايراني خ��ود ديدار 
و گفت وگو داش��ته باش��ند. اين هي��ات تجاري 
ب��ه سرپرس��تي مديركل ام��ور بين المل��ل اتاق 
بازرگاني استكهلم س��وئد براي ديدار و مذاكره 
با فع��االن اقتص��ادي ايران��ي روز چهارش��نبه 
 29فروردي��ن م��اه 1۳97 براب��ر ب��ا 1۸ آوريل

2۰1۸ ميالدي در ات��اق بازرگاني تهران حضور 
مي يابد. 

 بانك ها مكلفند سپرده هاي ارزي را با همان ارز به 
مشتريان بازگردانند، ضمن اينكه سود پرداختي نيز 

ماهانه خواهد بود. 
غالمرضا پناه��ي معاون ام��ور ارزي و بين الملل 
بانك ملي با اشاره به امكان پذير بودن سپرده گذاري 
ارزي در بانك ها اظهار داشت: بر اساس مقررات بانك 
مركزي، مش��تريان نظام بانكي مي توانند نسبت به 
افتتاح حساب ارزي كوتاه مدت و مدت دار اقدام كنند. 
وي با بيان اينكه، مشتريان نظام بانكي مي توانند 
حس��اب ارزي را براي دوره هاي زماني يك ماهه، دو 
ماهه، ۳ماهه، 6ماهه، 9 ماهه و يك ساله افتتاح كنند، 
افزود: افتتاح اين حس��اب ها با ارزهاي مختلف نظير 
دالر، ي��ورو، درهم امارات و غيره امكان پذير اس��ت. 

به عنوان مثال نرخ س��ود اين حس��اب ها براي يورو 
در دوره زمان��ي يك ماهه ح��دود ۳.5درصد و براي 
يك س��ال نيز 6.5 درصد اس��ت كه به صورت ارزي 
پرداخت مي شود. به گفته وي، سود متعلقه حسب 
درخواس��ت س��پرده گذار قابل پرداخت به صورت 
اسكناس بيگانه قابل تغيير به ريال يا ساير ارزها و 

نيز قابل حواله به ساير كشورهاست.
وي حداق��ل موجودي براي افتتاح حس��اب را 
هزار يورو اعالم ك��رد و گفت: بانك ملي اطمينان 
مي ده��د كه افتتاح كنن��دگان حس��اب  از مزاياي 

مناسبي برخوردار شوند. 
وي ادامه داد: بر اس��اس مقررات بانك مركزي 
مشترياني كه با »اس��كناس« سپرده ارزي افتتاح 

كنن��د اس��كناس ب��ه آنه��ا بازگردانده مي ش��ود؛ 
همچنين اگر افتتاح حس��اب با حواله انجام ش��ود 
بانك ها بر اس��اس مقررات مي توانند امكان نقل و 
انتقال آن را به ساير كشور ها با كارگزاري مربوطه 

انجام دهند. 
پناه��ي با بي��ان اينكه از حس��اب ارزي مي توان 
بهره گيري هاي متعددي كرد، افزود: امكان انتقال اين 

حساب ها به ساير كشور ها فراهم است. 
معاون ام��ور ارزي و بين الملل بانك ملي تصريح 
كرد: ۳7۰ ش��عبه بانك ملي آمادگي افتتاح حساب 
ارزي و ارائ��ه اين س��رويس را دارند و به مش��تريان 
نظام بانكي نيز توصيه مي شود با افتتاح اين حساب 

اطمينان نگهداري از ارز ها را افزايش دهند.

سهامداران امريكايي؛ مهم ترين نگراني بانك هاي سوئدي براي همكاريافزايش هزينه با كاهش نرخ كارمزد تراكنش ها 

واريز سود سپرده هاي ارزي، ماهانه و ارزي است

سهم دولت در صنعت بيمه به كمتر از ۴۰ درصد رسيده است و حدود ۳۰ شركت 
بيمه در كشور براي كسب سهم بيشتر از بازار با هم رقابت مي كنند كه در اين رقابت 

فشرده استفاده از بازاريابي و روش هاي فروش بسيار پر اهميت است.
بازاريابي قاعده بازي رقابت است در زماني كه ۳۰ شركت بيمه يي وجود دارد و در 

شبكه فروش بيمه ۴۰ هزار نفر فعال هستند مسلما روش هاي بازاريابي تعيين كننده 
قواعد بازي و رقابت شركت ها خواهد بود. 

در سند چشم انداز 2۰ساله نيز براي صنعت بيمه جايگاهي رفيع در نظر گرفته شده 
است به طوري كه صنعت بيمه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ صنعتي است اقتصادي، 

عدالت محور، پايدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخالق حرفه يي و عجين 
شده با جامعه، كه اطمينان را براي روند طبيعي زندگي آحاد مردم ايران و چرخه 

فعاليت هاي اقتصادي )كشاورزي، صنعتي و خدماتي( كشور به شيوه يي آسان، سريع، 
مشتري مدار و با كمترين هزينه و به شكلي همه جانبه تامين نموده و ضمن تعامل 

سازنده و مؤثر در سطح بين الملل، در جايگاه اول صنعت بيمه بين بيمه گران منطقه  
آسياي جنوب غربي و كشورهاي همسايه قرار دارد
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دانشوفن10
تعويق به روزرساني نسخه بهاره 

»ويندوز ۱۰« 
تك كرانچ| طبق گزارش هاي منتش��ر شده، انتشار 
به روزرساني نسخه بهاره ويندوز ۱۰ مايكروسافت تحت 

تاثير كشف يك حفره امنيتي به تعويق افتاده است. 
از آنجايي كه ش��ركت مايكروس��افت هيچ وقت براي 
عرضه به روزرس��اني و نس��خه هاي جدي��د محصوالت 
و س��رويس هاي خود تاريخ و روز دقيقي را مش��خص و 
اعالم نمي كرد، مش��كلي از اين جهت ب��راي كار كردن 
روي نس��خه بهاره به روز رس��اني وين��دوز ۱۰ نخواهد 
داش��ت. گمانه زني ها حاكي از آن است كه پس از آنكه 
اين غول تكنولوژي امريكايي يك باگ و مشكل احتماال 
امنيتي را در اين نس��خه كشف كرد، تصميم گرفت كه 
انتش��ار آن را فعال به عقب بيندازد تا س��ر فرصت روي 
برط��رف ك��ردن آن كار كند. بس��ياري از تحليلگران بر 
اين باورند كه اين مش��كل تنها يك باگ معمولي نبوده 
بلكه به احتمال زياد ش��امل يك حفره امنيتي بوده كه 
موجب شد مايكروسافت انتشار نسخه بهاره به رورساني 
وين��دوز ۱۰ خود را به تعويق و تاخي��ر بيندازد. اين در 
حالي اس��ت كه بسياري از كاربران ويندوز ۱۰ در انتظار 
عرضه زودهنگام اين نسخه جديد بودند و حاال با انتشار 
اين خبر، اندكي ناخش��نود شده اند. البته بايد بدانند كه 
مايكروس��افت به خاطر افزايش ضريب ايمني و حفاظت 
از اطالعات كاربرانش اين كار را انجام داده، بنابراين قابل 
اقدام اين شركت قابل تقدير است. برآورد مي شود اين به 
روزرساني تا پيش از كنفرانس مخصوص توسعه دهندگان 
مايكروسافت تحت عنوان بيلد، در اختيار عموم كاربران 

ويندوز ۱۰ قرار گيرد. 

 نانوفيلمي با قابليت ذخيره 
اطالعات هزاران »دي وي دي«

ديجيتال ترندز| 9۰درصد از كل داده هاي موجود 
در جهان در دو س��ال اخير توليد ش��ده است و هر روز 
2. 5 كوانتيلي��ون بايت اطالعات جديد به اين مجموعه 

اضافه مي شود. 
 ذخيره س��ازي اي��ن حجم از اطالع��ات يك چالش 
جدي براي انس��ان ها تلقي مي ش��ود و حاال با ابداع يك 
فناوري جديد ذخيره س��ازي اطالع��ات اميدها به حل 
اين مش��كل افزايش يافته است. محققان چيني موفق 
به ابداع نوعي نانوفيلم ش��ده اند كه 8۰ برابر باريك تر از 
موي انسان است و قادر به ذخيره سازي حجم زيادي از 

اطالعات به صورت هولوگرامي است. 
تنها مي توان بر روي يك بخش از اين نانوفيلم در ابعاد 
۱۰ س��انتي متر در ۱۰ سانتي متر اطالعات بيش از ۱۰۰۰ 
دي وي دي را ذخي��ره كرد كه مع��ادل 8. 5 ترابايت داده 
است. انتقال اطالعات به اين نانوفيلم ها نيز به سرعت اتفاق 
مي افتد. اين سرعت برابر با يك گيگابايت در ثانيه است كه 
2۰ برابر بيشتر از س��رعت قرائت اطالعات در حافظه هاي 
فالش جديد اس��ت. ب��راي انتقال و ن��گارش اطالعات بر 
روي اين نانوفيلم ها از اش��عه ليزر استفاده مي شود. سطح 
نانوفيلم هاي يادش��ده متش��كل از نانوذرات نقره يي و يك 
نيمه هادي از جنس دي اكسيد تيتانيوم است. ذخيره سازي 
اطالع��ات در اين روش در قالب هولوگرام هاي س��ه بعدي 
صورت مي گيرد كه به فضاي ذخيره سازي اندكي نياز دارد. 
يكي ديگر از مزاياي اين روش باثبات بودن ذخيره س��ازي 
اطالعات اس��ت كه ماندگاري طوالن��ي مدت آنها راممكن 
مي كند. چيني ها مي گويند تا تجاري سازي اين روش مدت 

زمان زيادي باقي نمانده است. 

طراحي موبايلي بدون دسترسي 
به اينترنت

ورج| شركت سامس��ونگ موبايلي بدون دسترسي به 
اينترنت س��اخته تا به دانش��جويان كمك كن��د دوباره در 

كالس هاي درس تمركز كنند. 
سامس��ونگ موباي��ل جدي��د ب��راي كاربراني س��اخته 

مي خواهند از اينترنت دور بمانند. 
اي��ن موباي��ل ك��ه Galaxy J Pro ناميده مي ش��ود، 
مش��خصات و ويژگي هاي��ي ش��بيه تلفن هاي هوش��مند 
گرانبهاي همين شركت است اما روي آن هيچ اپليكيشني 

وجود ندارد و به ا ينترنت متصل نمي شود. 
ب��ه گفته سامس��ونگ اي��ن موبايل با ه��دف كمك به 
دانش��جويان ساخته ش��ده تا بتوانند دوباره در كالس هاي 
درس تمرك��ز كنن��د.  همچنين اين ش��ركت براي مدتي 
محدود ط��رح تخفيفي مخص��وص مش��تريان ۱8 تا 2۱ 
س��اله ارائ��ه ك��رده اس��ت. Galaxy J Pro در دو رنگ 
مشكي يا طاليي عرضه مي شود و داراي نماشگر 5 اينچي 
qHD س��وپر AMOLED اس��ت. عالوه برآن مجهز به 
يك پردازش��گر ۴ هس��ته اي، ۱.5 گيگابايت RAM است 
و مي ت��وان به آن ي��ك كارت حافظه ميك��رو اس دي نيز 
افزود. دوربين هاي جلويي و پشتي دستگاه به ترتيب 5 و 8 
مگاپيكسل هستند. كاربران مي توانند با اين دستگاه تماس 
بگيرند، پيامك ارس��ال كنند واپليكيش��ن هاي بي  نياز از 
اينترنت مانند ديكشنري و ماشين حساب را به كار گيرند. 

دستگاهي كه رمزهاي غير قابل 
پيش بيني توليد مي كند

تلگراف| محققان دس��تگاهي س��اخته اند كه رمزهاي 
غير قابل پيش بيني مي سازد. اين دستگاه با كمك مكانيك 

كوانتومي رمزهاي مذكور را مي سازد. 
 گروهي از محققان دستگاه توليد رمزي ساخته اند كه با 
كمك رفتارهاي مكانيك كوانتومي مي تواند رمزهايي واقعا 

غيرقابل پيش بيني بسازد. 
از اي��ن فن��اوري مي ت��وان در روش ه��اي رمزگذاري 
استفاده كرد كه غير قابل نفوذ هستند. محققان انستيتو 
ملي اس��تاندارد و فناوري در مريلند مبدعان اين ماشين 
هس��تند. كوانت��وم مكانيكي ي��ك ابر منبع ب��راي توليد 
رمزه��اي تصادفي به ش��مار مي رود زي��را برخورد برخي 
ذرات كوانتومي نتايج��ي غير قابل پيش بيني دارد. پيتر 
بيرهورست يكي از رياضيدانان شركت كننده در اين پروژه 
مي گويد: منبع كوانتومي ما و پروتكل آن ش��ببه يك گاو 
صندوق است. ما مطمئن هستيم هيچ كس نمي تواند آن 
را پي��ش بيني كند. دليل اين ام��ر ويژگي ذرات ريزتر از 
اتم اس��ت. ذرات با كمك اي��ن ويژگي مي توانند همزمان 
در دو وضعيت متضاد وجود داش��ته باشند. چنين حالتي 
اب��ر وضعيت ناميده مي ش��ود. مث��ال در وضعيت كدهاي 
صف��ر و يك رايانه اي، اي��ن ذرات مي توانند همزمان صفر 
و يك باش��ند، به اين ترتيب شناسايي اطالعات مربوطه 
غيرممكن خواهد بود. محققان با اس��تفاده از فوتون هاي 
منتش��ر ش��ده از يك ليزر بطور تصادفي اع��دادي توليد 

مي كنند. اين فرايند Bell test ناميده مي شود. 

اخبار

فناوري هاي مشكل ساز 

هكرهاازكاربراننسلچهارمجاسوسيميكنند
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

نسل چهارم شبكه هاي اينترنتي امكان دسترسي 
هكرها به جاسوسي، رديابي و غيره را فراهم مي كند 
ام��ا محقق��ان امنيتي به اي��ن نكته رس��يده اند كه 
س��رورهاي نسل چهارم آس��يب پذيرترند كه اين امر 
موج��ب جاسوس��ي از تلفن كاربر ش��امل مكالمات، 
پيام ها، ارس��ال پي��ام جعلي از س��مت كاربر، جعل 
موقعيت دس��تگاه و حتي قط��ع ارتباطات به صورت 

آنالين مي شود. 
 اينترنت نس��ل چهارم ب��ه هكرها اجازه مي دهد، 
ابزار هك ش��بكه را فراهم و از افراد جاسوسي كنند. 
اين را يك مقاله تحقيقاتي كه اخيرا توسط محققان 
در دانش��گاه Purdue و Lowa منتشر شده نشان 
مي دهد و بر اس��اس آن، ده ها حمالت س��ايبري در 
مورد تكنولوژي ارتباطاتي داده هاي نس��ل چهارم در 
رابطه با دس��تگاه هاي موبايل و ترمينال هاي داده ها 

وجود دارد. 
اين حمالت با استفاده از نقطه ضعف هاي طراحي 
طي سه مرحله اينترنت ۴G كه به نام هاي پيوستن، 
گسس��تن، صفحه بندي صورت مي گي��رد، برخالف 
برخ��ي تحقيقات پيش��ين، فقط حم��الت تئوريكي 
وج��ود ن��دارد. محققان از يك مدل سيس��تماتيكي 
اس��تفاده مي كنند ك��ه برپايه روش رقابتي اس��توار 
اس��ت و به نام نگهبان يا بازرس نسل چهارم ناميده 
مي ش��ود و قادر است هش��ت حمله از ۱۰ حمله در 
نمونه آزمايشي استفاده از سيم كارت هاي چهار گروه 
از دس��تگاه هاي كاربري اپراتورهاي امريكا را بررسي 
كند. بر اس��اس اطالعات س��ايت پليس فتا، از ميان 
حمالت، محقق��ان تعيين رله ك��ردن حمالت را به 
ويژه نگران كننده مي دانند زيرا به حمله كننده اجازه 
مي دهد كه به اينترنت نس��ل چهارم 4G ش��ود كه 
مي تواند به شماره تلفن قربانيان بدون مجوز قانوني 
دسترس��ي پيدا كنند. اين حمله ه��ا تنها به هكرها 
اجازه مي دهد كه رمز بافت شبكه را شناسايي كنند 
و بتوانند پيام هايي كه دريافت يا ارس��ال مي ش��وند، 
بخوانند بلكه شخصي را براي انجام جرم قاب كنند. 

از س��وي ديگر، ازطريق حمل��ه مهاجم مي تواند 
هس��ته ش��بكه قربان��ي را آل��وده )ويروس��ي( كند، 
بنابراي��ن مي توان��د وق��وع ج��رم جعلي ي��ا مدارك 
دروغي��ن در هنگام انجام جرم ايجاد كند. گزارش��ي 
مبني بر حمالت قابل توجه توسط محققان گزارش 
ش��ده اس��ت كه به حمله كنندگان اجازه مي دهد به 
اطالعات عمده موقعيت قرباني دسترس��ي پيدا كند 
و بتوان��د سيس��تم كامپيوتري و ش��بكه را متوقف 

كن��د )DOS( و به ابزار و دس��تگاه حمله كند و آن 
را خارج از س��رويس كند. همچنين در اس��تفاده از 
نس��ل چهارم اينترنت 4G ما به طور مستقيم حمله 
را متوجه مي ش��ويم كه متخاص��م را قادر مي كند به 
مجراي صفحه بندي وس��ايل دس��ت يابد كه نه تنها 
باعث متوقف ش��دن ورودي مث��ل مكالمه و پيام به 
دس��تگاه مي شود بلكه باعث ايجاد پيام هاي دروغين 
مي شود كه به كاربرد چندگانه از جمله تقليل انرژي، 
فعاليت هاي پروفاي��ل و... تاثير مي گذارد. اس��تفاده 
از حمالت ناگهاني، حمله كنن��دگان قادرند كه يك 
ه��رج و م��رج يا بي نظمي س��اختگي با اس��تفاده از 
پيام ه��اي اضطراري قالبي )دروغين( ايجاد كنند كه 
باعث تهديد، اغتش��اش بس��ياري از كاربران در يك 
منطق��ه مي ش��ود. آنچه در مورد اي��ن حمالت مهم 
است، اين اس��ت كه اين امر مي تواند تا هزاران دالر 
اس��تفاده از ابزارهاي كم هزينه موجود در بازار به نام 
USRP بينجامد. محققان هيچ گونه برنامه يي براي 
ارائه راه��كار يا تدبيري مبتني بر دليل در مورد اين 
حمالت ندارن��د، مگر اينكه اين نقص يا نقطه ضعف 
كامال قطع ش��ود. اگرچه براي مقابله با اين حمالت 

راهكارهايي وجود دارد اما محققان از بحث در مورد 
آن خودداري مي كنند. طيق تحقيقات جديد شبكه 
اينترن��ت »ال تي اي« حفره ه��اي امنيتي متعددي 
دارد و هكرها مي توانند با تجهيزات بسيار ساده ابزار 

هك شبكه را فراهم و از افراد جاسوسي كنند. 
حفره هاي امنيتي در شبكه هاي اينترنتي موبايل 
هنوز ه��م وجود دارن��د. در همين راس��تا محققان 
موسس��ه Purdue و دانش��گاه آيوا در يك پژوهش 
 LTE به موارد احتمالي سوءاستفاده از پروتكل هاي
اش��اره كردند. »ال تي اي« نس��ل چه��ارم اينترنت 
موبايل و در حقيقت اس��تاندارد مخابراتي و ش��بكه 
انتقال اطالعات بي سيم اس��ت. البته ال تي اي فقط 
نسل جديد فناوري بي سيم نيست بلكه استانداردي 
در حال حركت و پيش��رفت اس��ت كه همراه با گذر 

زمان بهبود مي يابد. 
طبق اين تحقيق ش��بكه موبايل مذكور ش��رايط 
را ب��راي ده ها حمله هكري فراهم مي كند. به عنوان 
مث��ال حفره هاي امنيتي آن به هكرها اجازه مي دهد 
از تماس ها و پيامك هاي فرد جاسوسي كنند، مكان 
افراد را رصد، دس��تگاه ها را خام��وش كنند و حتي 

پيام هاي هشدار تقلبي ارسال كنند.  هكرها مي توانند 
با اس��تفاده از س��ه پروتكل اصلي )مانند اتصال يك 
دس��تگاه به شبكه موبايل و حفظ ارتباط( بدون نياز 
به احراز هويت به شبكه موبايل »ال تي اي« متصل 

شوند. 
البته محققان با استفاده از سيم كارت هاي چهار 
اپراتور مخابراتي در امريكا 8 مورد از حمالت مذكور را 
آزمايش كردند و متوجه شدند مي توان برخي از آنها 
را خنث��ي كرد. جالب آنكه هكر مي تواند با تجهيزات 
ساده موجود در بازار ابزارهاي الزم براي هك شبكه 
LTE را تهيه كند. از سوي ديگر دانشمندان آلماني 
برنام��ه نرم افزاري ارائه داده اند كه با اس��تفاده از آن، 
كاربران مي توانند از جاسوس��ي هكرها از تلفن هاي 

همراهشان آگاه شوند. 
 دانشمندان آلماني برنامه نرم افزاري ارائه داده اند 
كه با اس��تفاده از آن، كاربران مي توانند از جاسوسي 

هكرها از تلفن هاي همراهشان آگاه شوند. 
محققان به تازگي خطاي امنيتي عظيمي را فاش 
كردند كه با استفاده از آنها، هكرها امكان گوش دادن 
به تماس هاي خصوص��ي و خواندن پيغام هاي متني 

موج��ود در ش��بكه هاي تلفن ه��اي هم��راه را پيدا 
مي كنند. يك��ي از راه هايي ك��ه از طريق آن هكرها 
چنين عملي را انجام مي دهند، دستيابي به اطالعات 
تلفن همراه كاربران با استفاده از گيرنده هاي »شناسه 

بين المللي مشترك موبايل« )IMSI( است. 
اين ابزارهاي رهگيري به تلفن هاي همراه متصل 
مي شوند و چنين موضوعي، امكان رهگيري گوشي ها 

توسط هكرها را فراهم مي كند. 
با اين حال، به تازگي دانش��مندان آلماني برنامه 
نرم اف��زاري ارائ��ه داده اند ك��ه چني��ن ابزارهايي را 
شناس��ايي كرده و ب��ه كاربران هش��دار مي دهد كه 

اطالعاتشان در معرض خطر است. 
 SnoopSnitch ك��ه  برنامه نرم اف��زاري  اي��ن 
ن��ام گرفت��ه، س��يگنال هايي را اس��كن مي كند كه 
نش��ان دهنده سوئيچ ش��دن داده هاي تلفن همراه از 
ي��ك برج قانوني به گيرنده هاي IMSI اس��ت كه در 
آنجا اطالعات جمع آوري مي شود. گيرنده هاي مزبور، 
ابزاري هستند كه امكان مسدودكردن ترافيك تلفن 
همراه و رهگيري حركات كاربران گوشي هوشمند را 
فراهم مي كنند؛ اين ابزار مانند برج هاي تلفن همراه 
تقلبي عمل مي كنند. در حالي كه كارشناسان اداره 
پليس از اين فناوري براي هدف قراردادن گوشي هاي 
جاني هاي مظنون اس��تفاده مي كنند، امكان دريافت 
اطالعات گوش��ي هاي افراد عادي ني��ز از اين طريق 
وج��ود دارد و در نتيج��ه اين عمل، در كش��ورهايي 
مانند اياالت متحده ممنوع ش��ده است. دانشمندان 
امنيتي ش��ركت SRLabs در برلين، برنامه نرم افزار 
SnoopSnitch را ارائه داده اند و آن را در »كنگره 
هرج و مرج رايانه يي« در هامبورگ ارائه دادند. برنامه 
نرم اف��زاري مزبور داده هاي راديوي��ي تلفن همراه را 
جم��ع آوري و تحلي��ل مي كند تا كارب��ر را از وجود 
ش��بكه امنيتي تلفن همراه��ش آگاه كرده و به وي 
 ،IMSI درب��اره تهديدهايي مانند وجود  گيرنده هاي
رهگيري داده ها و حمله هاي هكرها هشدار مي دهد. 
اين برنامه نرم افزاري مانع از اتصال گوشي هوشمند 
ب��ه  گيرنده ه��اي IMSI نمي ش��ود اما كارب��ر را از 
وجود نظارت ب��ر تلفن  همراهش در ناحيه يي خاص 
آگاه مي كن��د. چنين برنامه ي��ي در حال حاضر روي 
گوشي هاي روت ش��ده اندرويد مجهز به تراشه هاي 
Qualcomm مانند مدل هاي سامسونگ گلكسي 

و سوني عمل مي كند. 
اين در حالي اس��ت ك��ه گفته مي ش��ود هكرها 
چندي��ن گام از فناوري جلوتر هس��تند و به راحتي 

مي توانند امنيت كاربران را به مخاطره بيندازند. 

ماهر|
 به دنبال آسيب پذيري بحراني هفته گذشته تجهيزات سيسكو 
كه باعث تهديد س��ايبري در بسياري از كشورهاي جهان از جمله 

ايران شد، مركز ماهر دو اطالعيه جديد صادر كرد. 
مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه يي با 
 QoS انتشار دو اطالعيه در مورد آسيب پذيري بحراني در سرويس
 Smart Install تجهيزات سيسكو و نيز نقص امنيتي در قابليت

تجهيزات سيسكو توضيح داد. 
مركز ماهر اعالم كرد: »اخيرا آس��يب پذيري با هدف س��رويس 
 IOS XE و IOS در سيس��تم عام��ل Quality of Service
تجهيزات سيس��كو توس��ط اين ش��ركت گزارش ش��ده است. اين 
آسيب پذيري با مشخصه  CVE-2۰۱8-۰۱5۱، امكان اجراي كد 
از راه دور را براي حمله كننده فراهم مي كند. اين آس��يب پذيري به 
دليل وجود ضعف »عدم بررس��ي مرز حافظه تخصيص داده شده« 

در كد هاي سيستم عامل IOS به وجود آمده است. 
مهاجم مي تواند با بهره برداري از اين آس��يب پذيري، بسته هاي 
مخرب را به پورت UDP ۱8999 دستگاه هاي آسيب پذير ارسال 
كند. هنگامي كه بس��ته ها پردازش مي شوند، يك وضعيت سرريز 
بافر قابل بهره ب��رداري رخ مي دهد. يك بهره برداري موفق مي تواند 
ب��ه مهاجم اجازه دهد تا كد دلخواه را با س��طح دسترس��ي باال در 
دستگاه اجرا كند يا با reload دستگاه باعث توقف سرويس دهي 
دس��تگاه شود. « سرويس و پورت آسيب پذير به صورت پيش فرض 
روي تجهيزات سيسكو فعال نيست و تنها تجهيزاتي كه از قابليت 

 Adaptive QoS for Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)
و نس��خه يي بروز نشده از سيستم عامل سيسكو استفاده مي كنند 

تحت تاثير اين آسيب پذيري هستند. 
دراين راستا كاربران با استفاده از دستور show udp مي توانند 
از غير فعال بودن اين پورت اطمينان حاصل كنند. همچنين براي 
 ،ACL مسدود س��ازي اين آس��يب پذيري مي توان با اس��تفاده از

دسترسي به پورت UDP 18999 تجهيز را مسدود كرد. 
درهمي��ن ح��ال مركز ماه��ر پيرو انتش��ار توصيه نام��ه اخير 
 سيس��كو در تاري��خ 9 آپريل درخصوص نق��ص امنيتي در قابليت
Smart Install، توضيح داد: » بنابر اعالم اين شركت، در برخي از 
 no vstack محصوالت، غيرفعالسازي قابليت با استفاده از دستور
در هربار راه اندازي مجدد )reload( دس��تگاه لغو شده و سرويس 

Smart Install مجددا فعال مي شود. «

يك��ي از تجربه ه��اي كارب��ران در حي��ن اج��راي عملي طرح 
رجيس��تري، موضوع سيم كارت هاي سوخته، مفقود و ترابرد شده 

است كه براي تمامي آنها راه كارهايي ديده شده است. 
فارس- طرح رجيس��تري )ثبت شناس��ه گوش��ي تلفن همراه( 
ب��ه مرحله آخر رس��يده و در آخرين مرحله از ابتداي روز ش��نبه 
اول ارديبهش��ت 97 تمامي برندهاي باقي مانده گوش��ي از جمله 

سامسونگ مشمول طرح رجيستري مي شوند. 
اين طرح به تدريج اجرا شد و همچنان كه برندهاي بيشتري را 
شامل مي شد گروه هاي مردم درگير با اين طرح افزايش مي يافتند 
و به مرور و در حين مراحل اجرا در اثر تجربه هاي كاربران جزئيات 

بيشتري از اجراي عملي طرح به دست مي آمد. 
يكي از تجربه هاي كاربران در اين طرح، موضوع سيم كارت هاي 
سوخته شده و گم شده است كه طرح رجيستري براي آن راه كاري 

در نظر گرفته است. 
براي مثال برخي كاربران اعالم مي كنند كه بعد از سه ماه كه از 
سيم كارت شان استفاده نكرده اند، سيم كارت سوخته است و اكنون 
نمي دانند براي ورود به س��امانه رجيس��تري بايد با چه ابزاري وارد 
شوند. اين افراد دچار مشكلي نخواهند شد. زيرا ورود به سامانه تنها 
بار اول با شماره تلفن است و پس از آن با كد ملي است، بنابراين با 
تغييرات سيم كارت مشكلي پيش نخواهد آمد و البته ظرف مدت 
3۰ روز بايد گوش��ي در كارتابل ش��خص تحويل گيرنده ثبت شود. 
اگر رمز عبور ورود به سامانه را نيز در اختيار ندارند، از طريق مركز 
تماس وزارت صنعت، معدن و تجارت )مركز پاس��خگويي س��امانه 

همتا( مي توانند آن را به دست آوردند. همچنين درباره كاربراني كه 
به هر علت سيم كارت آنها سوخته است، يا اپراتور سيم كارت آنها 
را به دليل عدم اس��تفاده در مدت 9۰ روز پياپي س��وزانده و به فرد 
ديگري واگذار كرده است، راه كاري براي تعيين تكليف گوشي هاي 
ثبت شده به نام س��يم كارت آنها وجود دارد. آنها مي توانند با وارد 
ش��دن به س��امانه همتا و وارد كردن رمز عبور گوشي را به شماره 

جديد خود ثبت كنند. 
عالوه بر اين، برخي كاربران اعالم مي كنند كه قصد ترابرد )تغيير 
اپراتور موبايل با حذف شماره موبايل( را دارند و نگران بروز مشكل 

براي سيم كارت يا گوشي در رجيستري هستند. 
اين افراد نيز بايد بدانند كه با توجه به تمهيدات فني براي گوشي 
با سيم كارت ترابرد شده مشكلي پيش نخواهد آمد و نبايد در اين 

باره نگران باشند. 

تعيينتكليفسيمكارتهايمفقودوترابردشدهدررجيستريبروزآسيبپذيريتجهيزات»سيسكو«درسيستمعامل»اپل«

كاربرسايبر

سام موبايل|
ش��ركت اپل كه براي گوش��ي هاي نسل 
جدي��د آيف��ون از پنل ه��اي اولد اس��تفاده 
مي كند، حاال در حال رايزني با تامين كننده 

آن يعني سامسونگ است. 
 طب��ق آم��ار منتش��ر ش��ده از س��وي 
منابع خبري، سامس��ونگ ك��ه تاكنون تنها 
تامين كننده پنل هاي اولد براي رقيب خود، 

اپل، به شمار مي رفت، در سال جاري 2۰۱8 ميالدي از اين بابت درآمدي معادل 22 ميليارد دالر 
كس��ب خواهد كرد. حاال از آنجايي كه اپل مي خواهد هزينه تمام ش��ده نهايي را براي نسل جديد 
گوش��ي هاي آيفون خود كاهش دهد و از طرفي ديگر، دچار سرنوش��ت شكست خورده آيفون ۱۰ 
نشود، انتظار دارد كه سامسونگ براي تامين اين پنل هاي اولد با اپل بيشتر راه بيايد؛ بنابراين اين 
غول تكنولوژي امريكايي هم اكنون در حال مذاكره و رايزني با رقيب كره يي خود يعني سامسونگ 
است تا بتواند تخفيف هنگفتي از آن بگيرد و قيمت تمام شده آيفون هاي آتي را براي خود كاهش 
دهد. البته بسياري از تحليل گران حوزه فناوري بر اين باورند كه قيمت پنل اولد براي آيفون هايي كه 
امسال قرار است به بازازر بيايند، اندكي كاهش خواهد يافت. يكي از داليلي كه كاربران در سراسر 
جه��ان چندان زياد و آنچنان كه اپل خود پيش بيني مي كرد، از آيفون اس��تقبال نكردند، قيمت 
بسيار باالي آن نسبت به ساير محصوالت مشابه در بازار بود. همين امر باعث شد تا اپل به بازنگري 
در قيمت نهايي كاالي خود بپردازد و بدين ترتيب با تامين كننده پنل هاي اولد خود چانه زني كند. 
كاهش ميزان فروش آيفون نه تنها براي اپل بلكه براي سامسونگ نيز كار را سخت و دشوار مي كند؛ 
چراكه در صورتي كه اپل نتواند ميزان زيادي از محصوالتش را بفروشد، در نتيجه تقاضاي آن براي 
تامين پنل هاي اولد از سامسونگ نيز كاهش مي يابد و بنابراين درآمدهاي اين شركت كره يي نيز 
به مراتب كاهش چش��مگيري مي يابد. گمانه زني ها حاكي از آن است كه در سال جاري ميالدي، 
2۰۰ ميليون پنل اولد توسط سامسونگ توليد مي شود كه از اين ميزان، تنها ۱۰۰ ميليون به اپل 
اختص��اص دارد. از اين مق��دار هم، 75 درصد آن به آيفون هاي جدي��د و مابقي آن، به آيفون ۱۰ 
تخصيص داده مي شود. سامسونگ قرار است توليد پنل ها را از ماه آينده آغاز كند و تا پيش از ماه 
ژوئن، 2 تا 3 ميليون واحد توليد خواهد كرد. گزارش هاي محلي نشان مي دهد كه هنوز اين دو غول 

تكنولوژي باهم بر سر قيمت تامين پنل هاي اولد به توافق نرسيده اند.

تك كرانچ|
اينستاگرام قرار اس��ت به زودي قابليت 
جديدي را ب��راي كاربران فراهم كند تا آنها 
بتوانند محتواي به اش��تراك گذاش��ته شده 

خود را دانلود كنند. 
بارها اينس��تاگرام به دليل ع��دم وجود 
قابليت انتقال محت��وا )تصاوير و ويديوهاي 
به اشتراك گذشته كاربران( مورد انتقادهاي 

شديدي قرار گرفته بود اما شبكه اجتماعي فيس بوك – شركت مادر اينستاگرام – اين امكان را 
براي كاربران خود ايجاد كرده است؛ بنابراين جاي سوال است كه چرا تاكنون اينستاگرام اين كار را 
نكرده است. يكي از سخنگويان اين شبكه اجتماعي به تازگي اعالم كرده است: ما هم اكنون در حال 
ايجاد ابزار و قابليت جديدي براي انتقال و دانلود اطالعات و محتواي به اشتراك گذاشته شده توسط 
كاربران هستيم. توسعه اين ابزار بدان معناست در صورتي كه يكي از كاربران بخواهد اينستاگرام را 
براي هميشه ترك كند و صفحه شخصي و كاربري خود را ببندد، بتواند محتواي خود اعم از تصاوير، 
پس��ت ها و ويديوهاي منتش��ر شده خود را به پلتفرم شبكه اجتماعي ديگري منتقل كند يا آنها را 
براي خود دانلود كند. انتظار مي رود اينستاگرام قبل از 25 ماه مه سال جاري 2۰۱8 ميالدي اين 
قابليت و امكان را در اختيار كاربرانش قرار دهد تا از لحاظ قوانين محافظت از اطالعات عمومي در 
اتحاديه اروپا با مشكالت حقوقي مواجه نشود. اينستاگرام از ابتدا، پلتفرم خود را به گونه يي طراحي 
كرده بود كه امكان دانلود و ذخيره س��ازي هيچ فايل و تصويري در آن وجود نداشت؛ اين در حالي 
اس��ت كه هم اكنون حدود 8۰۰ ميليون كاربر در جهان در آن فعاليت مي كنند و هش��ت س��ال از 
شروع آغاز به كار رسمي آن سپري شده است. فيس بوك تنها شش سال پس از آغاز به كار رسمي 
خود، امكان ذخيره سازي، دانلود و انتقال محتوا را براي كاربرانش ارائه داد؛ بنابراين به نظر مي رسد 
اينس��تاگرام براي ارائه اين قابليت، اندكي دير به فكر افتاده اس��ت. حاال بايد تا زمان معرفي و ارائه 
رسمي اين قابليت از سوي اينستاگرام منتظر بمانيم تا ببينيم آيا اين امكان تنها به امكان دانلود 
تصاوير و محتواي منتشر شده محدود مي شود يا اينكه امكان تهيه نسخه پشتيبان از تعداد فالوورها 
)دنبال كنندگان(، نظرات، استوري ها و غيره نيز وجود دارد؟اينستاگرام در پاسخ به تك كرانچ گفته 
كه قرار است به زودي اين قابليت براي كاربران اضافه شود و آنها مي توانند به ذخيره سازي و دانلود 

محتواي ارسال شده خود بپردازند. 

تنسنت|
ش��ركت م��ادر پي��ام رس��ان محبوب و 
پرطرفدار وي چت - به تازگي اعالم كرده كه 
درصدد عرضه يك اسپيكر هوشمند مبتني 

بر پيام رسان وي چت است. 
 شركت چيني تنسنت )Tencent( كه 
اپليكيشن پيام رسان وي چت را ارائه كرده 
و طبق آخرين آمار منتش��ر شده، اين پيام 

رسان بيش از يك ميليارد كاربر در كشور چين و ساير كشورهاي جهان دارد، حاال تصميم گرفته 
است يك اسپيكر جديد هوشمند مبتني بر وي چت را به بازار عرضه كند. 

سال گذش��ته به عقيده بسياري از تحليل گران و كارشناس��ان حوزه فناوري، مهم ترين ابزار و 
دس��تگاه تكنولوژي در جهان اسپيكرهاي هوشمند بودند كه فروش آنها در سال 2۰۱7 به فروش 
بي س��ابقه يي دس��ت يافت؛ بنابراين همانطور كه پيش بيني مي ش��ود اين روند رو به رش��د بازار 
اسپيكرهاي هوشمند در سال 2۰۱8 نيز ادامه داشته باشد و فروش اين محصوالت جذاب و جديد، 
به ركورد جديدي دستيابي پيدا كند. بدين ترتيب، شركت هاي مختلف و غول هاي تكنولوژي يكي 
پس از ديگري به طراحي، ساخت و عرضه اين اسپيكرهاي هوشمند روي مي آورند. از بزرگ ترين 
و نخس��تين غول هاي تكنولوژي كه اقدام به عرضه اين محصوالت كردند، مي توان به آمازون، اپل، 
گوگل و مايكروس��افت اش��اره كرد كه تقريبا با اختصاص دادن س��هم بزرگي از ب��ازار فروش اين 
گجت هاي هوش��مند، بازارهاي جهاني را در تصرف خود درآورده اند. حاال به نظر مي رس��د شركت 
تنسنت كه تحت تاثير محبوبيت اپليكيشن پيام رسان وي چت سهام بزرگي در كشور چين دارد، 
نيز به فكر توليد و عرضه يك اسپيكر هوشمند مبتني بر پيام رسان وي چت افتاده است. تنسنت 
بدين ترتيب، وارد رقابت تنگاتنگي با رقيب چيني خود علي بابا مي ش��ود كه چندي پيش اسپيكر 
هوشمند خود را با نام Genie در چين عرضه كرد و به فروش رساند. از ديگر مشخصات اين اسپيكر 
بايد به قابليت حمل آن اشاره كرد؛ چراكه براي تامين انرژي موردنياز خود، از باتري استفاده مي كند. 
اسپيكر هوشمندي كه تنسنت بر پايه وي چت مي خواهد عرضه كند اين امكان را به كاربران اين 
پيام رس��ان مي دهد تا با ارسال دس��تورهاي صوتي، اقدام به مكالمه و چت كردن با دوستان خود 
در وي چت كنند. برخي ديگر احتمال انتقال پول از طريق اين محصول را نيز مطرح كرده اند كه 
البته بايد تا زمان عرضه و ارائه آن منتظر بمانيم تا از جزييات و اطالعات دقيق تر آن مطلع شويم. 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

ب�ه  اخي�ر  گرفتگي  ه�اي  آب  خس�ارات   
خسارت  ديدگان پرداخت مي شود

بافق| شهردار بافق با اشاره به افزايش ۴۰درصدي بارش 
بهاري در اين شهر گفت: آب گرفتگي هاي ناشي از اين  
بارش منجر به هيچ خسارت جاني نشده و خسارات مالي 
نيز طبق پوش��ش بيمه يي شهر از سوي شهرداري قابل 
جبران است و به خسارت ديدگان پرداخت مي شود. سيد 
علي نوروززاده با اشاره به بي  سابقه بودن بارش هاي اخير 
شهرس��تان بافق در ۲۰سال گذشته اظهار كرد: معموال 
اين ميزان بارش و حتي كمتر در فصول پاييز و زمستان 
در زم��ان طوالني تري حاصل مي  ش��ده و از طرفي اين  
بارش ها افزايش بيش از ۴۰ درصدي را در س��ال زراعي 
جاري به خود اختصاص داده اس��ت. او افزود: اقداماتي 
مانند حفر چاه  هاي جذبي، هدايت آب به س��مت معابر 
خروجي و ايجاد ايستگاه پمپاژ براي نقاط كور از شدت 

آب   گرفتگي ها و خسارات بيش از حد آن كاست. 
 برگش�ت »فاض�اب« داخل منازل كرمانش�اه 
كرمانش�اه| مديرعامل س��ازمان آتش نشاني كرمانشاه 
از ۲5 م��ورد عمليات رفع آب گرفتگي منازل طي س��ه 
روز گذشته خبر داد. آتش��پاد غالمرضا رضايي با اشاره 
به بارندگي هاي پياپي روزهاي اخير گفت: در س��ه روز 
گذشته ۲5مورد برگشت فاضالب داخل منازل گزارش 
شد كه نيروها بالفاصله به محل اعزام و رفع آب گرفتگي 
انجام شد. او تصريح كرد: اين موارد عمدتا در خانه هاي 
مستقر در بافت هاي فرسوده است كه لوله ها گنجايش 

حجم آب را ندارد و سيستم قديمي است. 
 وضعيت آب اصفهان از مرز بحران گذشته است
اصفه�ان| دبي��ر خانه كش��اورز شهرس��تان اصفهان 
گف��ت: وضعي��ت آب اصفهان از مرز بح��ران گذر كرده 
اس��ت. حس��ينعلي ميراحمدي در خص��وص تجمعات 
اخير كش��اورزان و تش��ديد بحران آب��ي اصفهان اظهار 
كرد: درس��ت اس��ت كه اكنون آب پشت سد زاينده رود 
نيست با وجود اين كشاورزان با انتقال آب براي مصرف 
شرب به ديگر ش��هرها مخالف نيستند اما در شرايطي 
كه امروز با مشكالت بس��ياري همچون انواع بيماري و 
فقر دس��ت به گريبان هس��تند با انتقال آب از اصفهان 
به يزد براي مصارف ديگر همچون كشاورزي يا صنعت 
مخالف هستند. او با انتقاد از فعاليت فوالد سپيددشت در 
شهركرد و طرح هاي توسعه فوالد و ذوب آهن در شرايط 
بحران آبي اصفهان گفت: استاندار به تنهايي قادر به حل 
معضل آب اصفهان نيست و حل مشكل زاينده رود عزم 
ملي مي خواهد نه عزم استاني، چرا كه متاسفانه بسياري 
از مديران اس��تان همراه با برنامه هاي آقاي مهرعليزاده 
نيستند. او گفت: كشاورزان هم اكنون معتقد هستند اگر 
امروز آبي نيست نبايد براي همه باشد و بايد سهم انتقال 
آب ب��ه يزد، صنعت، ف��والد و ذوب آهن و... نيز كاهش 
يابد. او با تاكيد بر اينكه عدم كنترل برداشت از آب هاي 
زيرزميني معضل بزرگ كش��ور و اس��تان ش��ده است، 
تصريح كرد: در اين ش��رايط ديگر آبي براي چاه هايي با 
عمق 1۰ تا 1۲متر باقي نمي ماند و آنها خشك شده اند. 
 شهر بندر انزلي مجموعا به محدوده منطقه آزاد 

الحاق شود
رشت| فرماندار انزلي گفت: شهر بندر انزلي مجموعا به 
محدوده منطقه آزاد الحاق ش��ود و اگر محدوديت هاي 
قانون��ي و موانع اجرايي وجود داش��ته باش��د، نقاطي از 
شهر يا شهرستان به صورت لكه بيني به محدوده تحت 
حاكميت منطق��ه آزاد الح��اق و از مزاياي آن بهره مند 
ش��ود. ميرش��مس مومني زاده در خصوص اس��تفاده از 
ظرفيت ه��اي منطق��ه آزاد انزلي به خبرن��گاران گفت: 
بي ترديد ش��روع فعاليت منطقه آزاد يك ظرفيت سازي 
جدي��د و بزرگي بود كه در خدمت توس��عه اس��تان و 
شهرس��تان بندر انزلي قرار گرف��ت. او به نقش آيت اهلل 
هاشمي در شروع اين طرح اشاره كرد و گفت: جا دارد، 
ياد كنيم از ش��خصيت بزرگ انق��الب و نظام حضرت 
آيت اهلل هاش��مي كه اين طرح را شروع زدند و قدرداني 
كنيم از دولت تدبير و اميد و جناب آقاي روحاني كه به 

اين كار شتاب بخشيدند. 
 پايان فصل صيد ماهيان در درياي خزر

ساري| صيد ماهيان اس��تخواني درياي خزر كه از ۲۰ 
مهر ۹۶ در س��واحل استان هاي شمالي آغاز شد پس از 
۶ ماه ديروز به پايان رسيد.  سرپرست اداره كل شيالت 
مازندران با بي��ان اينكه صيادان مازندراني در اين مدت 
۲7۰۰ت��ن انواع ماهيان اس��تخواني صيد كردند؛ ارزش 
اقتص��ادي اين مي��زان ماهي صيد ش��ده را 7۰ميليارد 
تومان اعالم ك��رد و گفت: ارزش ريالي اين ميزان صيد 
در مقايسه با پارسال 35درصد بيشتر است. محمدزاده 
بيش��ترين گونه ماهيان صيد ش��ده را به ترتيب ماهي 
سفيد، كفال و كپور دانست و افزود: شرايط مناسب آب 
و هوايي به ويژه در روزهاي پاياني صيد و دماي متعادل 
آب ش��رايط را براي صيد امسال مناسب كرد. مازندران 
با دارا بودن ۴۲۰۰ صياد و 5۴ ش��ركت صيد و صيادي 
بيش��ترين سهم صيد در استان هاي شمالي كشور را به 

خود اختصاص داده است. 
 كارخانه الكل سازي خرمشهر پلمب شد

آبادان| با دستور دادستان خرمشهر كارخانه الكل سازي 
فناوران در خرمش��هر پلمب شد. دادستان خرمشهر در 
همين خصوص گفت: شركت الكل سازي فناوران اروند 
در خرمشهر به علت انتش��ار آلودگي هوا با دستور اين 
مقام قضايي پلمب شد. عليرضا باوي در خصوص علت 
اين آلودگي افزود: پس��اب هاي اين ش��ركت در محيط 
اطراف آن تخليه شده است و با وزش باد فعل و انفعاالت 
و عكس العملي از خود نشان مي دهد و همين امر موجب 
پديد آمدن بوي نامطبوع در س��طح خرمشهر و حاشيه 
شهرستان مي شود. او خاطرنشان كرد: اكنون منبع توليد 
اين بوي نامطبوع پلمب ش��ده است و از بين رفتن اين 
پساب هاي تخليه شده نيازمند ايجاد يك نشست علمي 

و كار كارشناسي است. 
 نجات 54نفر گرفتار در سياب خراسان جنوبي

بيرجن�د| 5۴نفر گرفتار در س��يالب خراس��ان جنوبي 
طي ش��بانه روز گذش��ته توس��ط عوامل امدادي نجات 
يافتند.مدي��ركل مديريت بحران اس��تانداري گفت: در 
بارندگي هاي ش��ديدي كه از عصر روز گذشته تا صبح 
امروز باعث وقوع رواناب و سيالب در مناطق كوهپايه يي 
و ييالقي ش��ده بود، 5۴ نفر در س��يل گرفتار شدند كه 
توس��ط عوامل امدادي نجات يافتند. ميرجليلي با بيان 
اينكه خوش��بختانه با توجه به رگباري بودن بارش هاي 
بهاري ميزان خس��ارت وارده ناچيز گزارش شده است، 
افزود: آب شس��تگي ش��انه راه هاي فرعي و روس��تايي، 
تخريب ايل ره هاي عش��ايري و خس��ارت ب��ه مزارع و 
باغ ها از جمله خسارات ناشي از بارندگي هاي شبانه روز 
گذشته است. وي از مردم خواست با توجه به پيش بيني 
هواشناس��ي اس��تان مبني بر بارش هاي شديد رگباري 
طي روز دوش��نبه و سه ش��نبه، اطالعيه ها و اخطاريه ها 
را جدي گرفته و از قرار گرفتن در مس��ير رودخانه ها و 
حاشيه سيالب ها خودداري كنند همچنين از سفرهاي 

غيرضروري در اين ايام بپرهيزند. 

اخبارشهرستانها

معاون اول رييس جمهوري در اجاس شوراي عالي استان ها: 

بخشي از اتفاقات اخير بازار ارز، سياسي است
گروه بنگاه ها|

بعد از نوساناتي كه طي هفته گذشته بازار ارز را 
تحت الشعاع قرار داد؛ دولت گام تازه يي را براي مهار 
اين نوسانات و اصالح نظام ارزي كشور برداشت كه 
از منظر بسياري از كارشناسان در صورت هماهنگي 
و همكاري بخش هاي مختلف كش��ورمان مي تواند 
اقتصاد اي��ران را وارد دور تازه يي از ثبات اقتصادي 

پايدار كند. 
بع��د از اب��الغ دس��تورالعمل هاي جدي��د دولت 
روزه��ا  اي��ن  ارز  و  دالر  در خص��وص  دوازده��م 
چهره هاي دولتي تالش مي كنند تا با اطالع رس��اني 
از جزئي��ات تصميم س��ازي هاي اقتص��ادي مردم را 
متوج��ه تالش هاي��ي كنن��د ك��ه در نهايت تالش 
مي كنن��د تا آرام��ش را از فضاي اقتصادي كش��ور 
بگيرن��د؛ تالش هايي كه با هدف نابس��اماني فضاي 
اقتصادي و معيش��تي كش��ورمان اجرايي مي شود؛ 
اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري هم 
يكي از چهره هاي دولتي اس��ت كه اين روزها نقش 
برجسته يي را در هدايت افكار عمومي و اطالع رساني 
در خصوص واقعيات اقتصادي كشور به عهده گرفته 
اس��ت.  اين بار جلسه شوراي عالي استان ها فرصتي 
شد تا جهانگيري ضمن موشكافي شرايط اقتصادي 
و سياسي كشور راهكاري هاي اجرايي براي عبور از 

اين شرايط حساس را نيز ارائه كند. 
مع��اون اول رييس جمهوري با تاكي��د بر اينكه 
ريش��ه مسائل ارزي كش��ور صرفا اقتصادي نيست، 
گفت: بخشي از اتفاقات اخير بازار ارز، سياسي است 
نه به اين معنا كه كس��ي بيايد و در بازار ارز دخالت 
كند، بلكه به اين معنا كه مردم را نس��بت به آينده 
كش��ور نگران كنند و مردم احس��اس كنند كه اگر 
در داخل خانه خ��ود ارز نگهداري كنند، مطمئن تر 

است. 
جهانگي��ري در چهارمين اجالس ش��وراي عالي 
اس��تان ها كه در مجلس قديم برگزار ش��د، با اشاره 
به فرا رس��يدن بيستمين س��ال تاسيس شوراها در 
كش��ور و همزمان��ي آن با چهلمين س��ال پيروزي 
انقالب اس��المي خاطرنش��ان ك��رد: در مقطعي كه 
دول��ت اصالح��ات تصميم ب��ه برگ��زاري انتخابات 
ش��وراها گرفت، برخي در مخالفت ب��ا اين تصميم 
گفتند كه چرا مي خواهيد اختيارات شهرداري ها را 
ب��ه مجموعه يي واگذار كنيد كه دولت هيچ نظارتي 
ب��ر آن ندارد اما به ه��ر حال اين قان��ون بايد اجرا 

مي شد. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه ش��وراها مهم ترين س��از و 
كار تحقق حض��ور مردم در قدرت و مهم ترين نماد 
مردم س��االري در كشور هس��تند، خاطرنشان كرد: 
مردم حتما از اين موضوع ابراز رضايت دارند كه در 
اداره بخشي از امور خود مشاركت كنند و هر چهار 
سال يك بار از ميان خود تعدادي را براي اين امر در 
روستاها، شهرها و استان ها انتخاب كنند. شورا يك 

مركز تمرين دموكراسي و كار جمعي است. 
مع��اون اول رييس جمهوري اظهار كرد: خيلي ها 
فك��ر مي كردند ك��ه انجام كارهاي جمع��ي به اين 
صورت موجب تفرقه و كندي كار مي شود اما اتفاقا 
بر خالف آن معلوم شد كه اگر ساليق و ديدگاه هاي 
مختلف در يكجا جمع ش��وند و ب��ا نظرات مختلف 
تصميمات اتخاذ ش��ود همه احس��اس مي كنند كه 
در كار مشاركت داش��ته اند و همچنين گفت وگو و 

تفاهم نيز انجام شده است. 
جهانگيري با تاكيد بر اينكه گفت وگو و رسيدن 
به راه حل مشكالت جزو اصلي ترين امور است، ادامه 
داد: امروز بس��ياري از مشكالتي كه در كشور باقي 
مانده است يكي از داليل آن عدم گفت وگو پيرامون 
مس��ائل و ترس از گفت وگوست. اين در حالي است 
كه تنها راه حل مش��كالت قديمي كشور كه همواره 
تك��رار ش��ده اند، گفت وگ��وي مس��ووالن و همه با 

يكديگر است. 

 اهميت سرمايه اجتماعي در رشد پايدار
مع��اون اول رييس جمهور با بي��ان اينكه امروز 
ثابت شده است كه موفقيت همه نظام هاي سياسي 

دنيا ارتباط مس��تقيم ب��ا س��رمايه اجتماعي دارد، 
اظهار كرد: هر چه شوراها موفق تر شوند، مي توانيم 
به سرمايه اجتماعي كه مهم ترين سرمايه در اختيار 
كشور است و در نتيجه به موفقيت ايران بيفزاييم. 
او ب��ا تاكي��د ب��ر اينكه ام��روز ايران با مس��ائل 
عديده ي��ي روبه روس��ت ك��ه ب��ا ات��كا ب��ه ظرفيت 
س��رمايه اجتماعي قادر به عبور از آنهاس��ت، گفت: 
داش��تن اميد به آينده، قدرت همبستگي و سرمايه 
اجتماعي و همچني��ن اعتماد عمومي مهم ترين راز 
و رمز موفقيت كش��ور ب��راي عب��ور از چالش هاي 

پيش روست. 
جهانگي��ري گف��ت: اي��ران از لح��اظ مس��ائل 
بين المللي و منطقه يي، ش��رايط بس��يار استثنايي 
دارد. امروز بايد ش��رايط كش��ور را ب��ه خوبي درك 
كني��م؛ در گوش��ه و كنار دنيا قدرت ه��اي بزرگ و 
برخي كشورهاي منطقه متحد شده اند كه به ايران 

آسيب برسانند.
در اتاق ه��اي فك��ر برخ��ي كش��ورهاي غرب��ي 
عده ي��ي در حال طراح��ي عليه ايران هس��تند. به 
همين دليل ايران ش��رايط بس��يار حساسي دارد و 
ي��ك لحظه غفلت ك��ردن و يك تصمي��م ناصحيح 
گرفت��ن و ي��ك اقدام نابج��ا انج��ام دادن مي تواند 
ش��رايط مردم را به گونه يي ديگر رق��م بزند. امروز 
كم هزينه ترين راه براي خسارت زدن به ايران، دامن 
زدن به اختالفات، تفرقه و چند دستگي و همچنين 
ناكارآمد نش��ان دادن مسووالن ميان مردم و القاي 
اينكه نظام ناكارآمد است و توانايي حل مشكالت را 
ندارد، اس��ت. واقعا من ناراحت مي شوم كه مي بينم 
گاه��ي بعضي مس��ووالن برخي نهاده��ا و جريانات 
سياسي كه بايد بيش از سايرين به حساسيت كشور 
و منطقه فكر كنند، چكيده همه سخنان شان پمپاژ 

نااميدي به جامعه است. 
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به سفرهاي 
اخير وليعهد عربس��تان به برخي كش��ورهاي دنيا و 
تالش او براي ايجاد اجماعي عليه ايران خاطرنشان 
كرد: در همين روزهاي اخير نيز مشاهده مي كنيم، 
وليعهد جوان آل س��عود در همه جا مي چرخد و در 
يكس��ره كارش فضاس��ازي عليه ايران است. گرچه 
آنها كوچك تر از آن هستند كه بتوانند اقدامي عليه 
ايران انجام دهند اما دس��ت هاي آل سعود، منافقان، 
جريانات��ي در غ��رب و جريانات تن��درو در امريكا و 
برخي جريان ها در منطقه ب��ه اين اميد كه بتوانند 
به ايران آس��يب بزنند در حال نزديك شدن به هم 

است. 
جهانگي��ري ب��ا تاكيد بر اهميت مس��ائل داخل 
كش��ور گفت: در ايران همه مسائل اعم از اقتصادي، 

سياس��ي، فرهنگ��ي و اجتماعي از اهميت بس��يار 
بااليي برخوردار است. امروز در اقتصاد با چالش هاي 
بس��ياري نظير بيكاري، مش��كالت معيشتي مردم 
و برخي مش��كالت در توسعه شهرس��تان ها مواجه 

هستيم. 

 سرايت حاشيه هاي سياسي داخلي به اقتصاد
او گف��ت: در زمينه سياس��ي مدت هاس��ت كه 
اختالفاتي در داخل شكل گرفته و عده يي نان خود 
را در اي��ن مي بينند كه اي��ن اختالفات را به همين 
صورت نگهدارند و نگذارند كه اين مشكالت برطرف 
شود. در زمينه مسائل ديگر نيز شرايط همين گونه 

است. 
مع��اون اول رييس جمهوري با تاكي��د بر اينكه 
مجموعه عظيمي از چالش ها پيش روي ماست كه 
براي عبور از آنها بايد با هم گفت وگو كنيم و راه حل 
بيابيم، گفت: نبايد بگذاريم به فهرس��ت چالش هاي 
كش��ور چالش ديگري اضافه شود. مطمئنا افزايش 
اميد و اعتماد مردم و در مجموع سرمايه اجتماعي، 
بخش عظيم��ي از چالش هايي كه امروز فهرس��ت 

شده اند را كاهش مي دهد. 
او در بخش هاي ديگ��ري از صحبت هاي خود با 
اشاره به وضعيت بازار ارز طي روزهاي اخير با طرح 
اين پرس��ش كه آيا واقعا ريش��ه همه مسائل ارزي 
كشور اقتصادي است؟ اظهار كرد: در سال ۹۶ بيش 
از ۹۰ ميلي��ارد دالر صادرات نفتي و غيرنفتي انجام 
ش��ده اس��ت. همچنين كل نياز كشور براي واردات 
كاال طي اين س��ال ب��ا وجود آنكه نس��بت به قبل 
رشد داشته است، حدود 5۴ ميليارد دالر بوده، نياز 

بخش خدمات اعم از دانش��جويان و مس��افران نيز 
چيزي حدود ۲5 الي 3۰ ميليارد دالر بوده اس��ت و 
در مجموع ما مازادي بالغ بر حدود ۲۰ميليارد دالر 
ارز ساالنه داريم و كشوري كه مازاد ارزي دارد نبايد 

در شرايط سخت ارزي قرار بگيرد. 
جهانگي��ري تاكيد كرد: من بخش��ي از اتفاقات 
اخير بازار ارز را حتما سياس��ي مي دانم؛ سياسي نه 
به اين معنا كه كس��ي بيايد در داخل مداخله كند 
و ن��رخ ارز را باال بب��رد بلكه به اين معنا كه مردم را 
نسبت به آينده كشور نگران كنند و مردم احساس 
كنند كه اگر ارزي خريدند و در خانه نگهداش��تند، 
اطمينان بخش تر اس��ت يا اينكه عده يي فكر كنند 
اگر ارزي كه در اختيار دارند را در خارج از كش��ور 
تبديل به يك س��اختمان كردند با وجود آنكه براي 
رفت و آمد به آن كشور بايد اجازه بگيرند، براي آنها 

اطمينان بخش تر است. 
مع��اون اول رييس جمهوري تصريح كرد: راهكار 
ساده حل مساله ارز در كشور افزايش اميد و اعتماد 
مردم است. در اين صورت هيچ كس به سمت خريد 
دالر و اين كارها نمي رود؛ يادمان نرفته كه در سال 
۹1 قيم��ت دالر تا ۴۰۰۰ تومان رفت، اما با حضور 
م��ردم در انتخاب��ات ۹۲ و انتخاب رييس جمهوري، 
قيمت ارز كاهش يافت و س��پس با انجام يك توافق 
اوليه در ژنو مجددا شاهد كاهش قيمت ارز بوديم. 

 گفت وگو براي عبور از مشكات
او خاطرنشان كرد: بس��ياري از مشكالت كشور 
حتم��ا با اقدامات اي��ن  گونه كه منج��ر به افزايش 
س��رمايه اجتماعي كش��ور ش��ود، قابل حل است و 

دلسوزان انقالب ايران و جمهوري اسالمي و كساني 
كه ب��ه آينده ملت فكر مي كنند بايد با هم تفاهم و 
گفت وگو كنند و انسجام ملي و اميد مردم به آينده 

را تقويت نمايند. 
جهانگيري ب��ا بيان اينكه برخ��ي فكر مي كنند 
چالش هاي كشور به گونه يي است كه كارشناسان و 
متخصصان ما قادر به حل آن نيس��تند، تاكيد كرد: 
حل بس��ياري از مش��كالت پيش روي كشور اصال 
ني��از به كار تكنيك��ي ندارد بلكه حل آنها وابس��ته 
به ش��رايط سياس��ي و اجتماعي كش��ور است. من 
جزو افرادي هس��تم كه هميش��ه به آينده اميدوارم 
و مطمئن��م ب��ا تجربياتي كه مس��ووالن كش��ور و 
دلس��وزان دارند ش��رايطي به وجود خواهد آمد كه 

همه مشكالت برطرف شود. 
مع��اون اول رييس جمهور در بخ��ش ديگري از 
صحبت ه��اي خود با بيان اينكه دولت به طور جدي 
طرفدار تقويت ش��وراها در كشور است، خاطرنشان 
ك��رد: به دنبال اين هس��تيم تا جاي��ي كه قانون به 
م��ا اجازه مي دهد، اختيارات را به مديريت ش��هري 
اضاف��ه كنيم. البته كس��اني كه اي��ن اختيارات به 
آنها واگذار مي ش��ود بايد مسووليت پذير و پاسخگو 
باشند. از شوراها مي خواهيم كه نظارت خود بر همه 

نهادهاي زيرمجموعه را به طور جدي انجام دهند. 
او با انتقاد از برخي دخالت هاي نهادهاي نظارتي 
در امور اجرايي كش��ور گف��ت: در حال حاضر انواع 
نظارت ها توسط دستگاه هاي مختلف نظارتي اعمال 
مي شود و برخي دس��تگاه هاي نظارتي آن قدر جلو 
آمده اند كه در تصميم گيري ها نيز دخالت مي كنند. 
من اي��ن موضوع را قبول ندارم و در همين راس��تا 
مكررا به مديران گفته ام دس��تگاه هاي نظارتي حق 
هي��چ دخالت��ي در تصميم گيري ها ندارن��د. اينكه 
متاس��فانه برخي مديران ما آن قدر ضعيف شده اند 
براي انجام كار نظارتي اجازه مي گيرند اصال به درد 
مديريت نمي خورن��د و چنانچه من جايي با چنين 

مديراني مواجه شوم حتما آنها را بركنار مي كنم. 

 توجه دولت به كسب و كارهاي نوين
معاون اول رييس جمهوري در ادامه با اش��اره به 
مصوبات شوراي عالي استان ها و ارسال آنها به دولت 
جهت تبديل شدن به لوايح قانوني خاطرنشان كرد: 
در دولت قبل ش��رايط به اين گونه بود كه مصوبات 
ش��وراي عالي استان ها به رياست جمهوري ارسال و 
به س��رعت در دس��تور كار دولت قرار مي گيرد. در 
حال حاضر نيز دو اليحه مديريت ش��هري و درآمد 
پايدار ش��هري در دستور كار دولت قرار دارد تا پس 
از تصوي��ب در هيات وزي��ران در قالب اليحه يي به 

مجلس ارائه شود. 
جهانگي��ري دانش بنيان كردن اقتصاد و حمايت 
از اس��تارت آپ ها و همچني��ن توج��ه ب��ه مس��ائل 
آس��يب هاي اجتماع��ي را از جمله جهت گيري هاي 
دولت عنوان كرد كه ش��وراهاي شهر و شهرداري ها 

بايد به آن توجه كنند. 
جهانگي��ري در بخش ديگ��ري از صحبت هاي 
خود با اش��اره به دغدغه ش��وراي عالي اس��تان ها 
نس��بت به موضوع حضور س��پنتا نيك نام منتخب 
مردم ش��هر يزد در شوراي ش��هر گفت: به عنوان 
دولت موضع مان راجع به س��پنتا نيك نام روش��ن 
اس��ت و تردي��دي در آن نداريم. مردم يزد مردمي 
موم��ن، انقالبي و متدين هس��تند ك��ه هيچ كس 
در تدين آنها ش��كي ندارد و هي��چ كس براي يزد 
دلس��وزتر از مردم اين ش��هر نيس��ت، آنها انتخاب 
كرده ان��د و اين انتخاب بايد مورد احترام همه قرار 
گي��رد و هيچ كس حق ندارد ك��ه به انتخاب مردم 

يزد بي احترامي كند. 
وي در پايان گفت: مردم يزد دوس��ت دارند كه 
شهر خود را اين گونه اداره كنند و اين موضوع هيچ 
مغايرت��ي با قوانين كش��ور ندارد، قطعا مش��كالتي 
كه در اي��ن زمينه به وجود آم��ده با گفت وگو حل 
مي شود و در اين زمينه كمك خواهند كرد، چرا كه 
راهكار همه مشكالت در گفت وگوست و ما نبايد از 

گفت وگو نگران شويم. 

اصفهان| نماينده شهرستان مباركه 
در مجلس دهم با اش��اره به تنش آبي 
در اصفهان گفت: برداشت هاي غيرمجاز 
در باالدس��ت زاينده رود بايد به صورت 
جدي پايش و كنترل ش��ود. به گزارش 
ايرنا، زهرا س��عيدي در جري��ان ديدار 
استاندار اصفهان با كشاورزان شهرستان 
مباركه طي س��خناني افزود: هم اكنون 
3برابر ظرفيت زاينده رود از اين منبع حياتي در باالدست برداشت و 
بارگذاري مي شود كه اين روند با توجه به شرايط فعلي بايد قانونمند 
و ساماندهي تا بخشي از مشكالت كشاورزان برطرف شود. او افزود: 
گرچه كش��اورزان اس��تان اصفهان با هوش��ياري و بصيرت اجازه 
هيچگونه بهره برداري سياسي از سختي ها و مشكالت اقتصادي را 
به دشمنان نظام اسالمي نمي دهند اما بايد از ابعاد مختلف به تبعات 
ناش��ي از مشكالت كم آبي توجه ش��ود. او با بيان اينكه كشاورزان 
شهرس��تان مباركه سال هاست چش��م انتظار ديدن مديران ارشد 
دولتي هستند، گفت: مسووالن بايد به مسائل و مشكالت كشاورزان 
صبور و نجيب اس��تان اصفهان و شهرستان مباركه رسيدگي و به 
حرف هاي آنها گوش كنند. سعيدي با اشاره به حقابه كشاورزان و 
ضرورت تحقق آن خواس��تار مس��اعدت مديريت استان در احقاق 
اين حق و مس��اعدت به كشاورزان ش��د و افزود: حقابه زاينده رود 
مهريه همه زنان كش��اورزان اين منطقه است. نماينده شهرستان 
مبارك��ه در مجلس دهم با بيان اينكه پروژه انتقال آب از اس��تان 
با عنوان بن- بروجن با دس��تور قضايي در حريم اس��تان اصفهان 
متوقف ش��ده است، افزود: همه بايد كمك كنيم و دست به دست 
هم دهيم تا وضعيت كشاورزي استان در آينده نزديك بهبود يابد. او 
با بيان اينكه سودها و جرايم وام هاي بانكي زير 1۰۰ميليون تومان 
كشاورزان بايد بخشيده شود، گفت: بخشودگي اين وام هاي بانكي 

در شرايط فعلي كمك بزرگي به كشاورزان است. 

 برداشت هاي غيرمجاز از زاينده رود
بايد پايش شود

ي�زد| نماين��ده اردكان و ريي��س 
فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار 
مجلس ب��ا تاكيد بر حركت به س��مت 
توسعه متوازن و پايدار گفت: مسووالن 
در كنار فعاليت هاي صنعتي و اقتصادي 
بايد به مس��ائل زيست محيطي و ايجاد 
واحده��اي ك��م آبخ��واه و دانش بنيان 
توجه داش��ته باش��ند. به گزارش خانه 
ملت »محمدرضا تابش« در مراس��م آغاز عمليات اجرايي مجتمع 
بزرگ فرهنگي، ورزشي و رفاهي صنايع فوالد كه با حضور محمدباقر 
نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد با تبريك 
عيد مبعث پيامبر اسالم)ص( و اشاره به فعاليت    هاي پرثمر مجموعه 
چادرملو كه در اقتصاد كشور و منطقه نقش آفرين است، اظهار كرد: 
اميدوارم تعهدات اجتماعي صنايع با اين طرح مهم ش��تاب بگيرد. 
او ادامه داد: اين طرح قرار بود زودتر از اين ش��روع ش��ود كه برخي 
مش��كالت اداري آن را به تعويق انداخت. از طرفي درخواست ائمه 
جمعه و مسووالن بخش هاي تابعه شهرستان اين بود كه مجموعه 
در مكاني ايجاد ش��ود كه بهره  برداري مردم اين مناطق نيز در حد 
امكان تسهيل شود كه نهايتا اين موقعيت مكاني تعيين شد. تابش 
همچنين با اش��اره به وضعيت اقتصادي شهرستان اردكان تصريح 
ك��رد: در اواي��ل دهه ۸۰ فق��ط 5 واحد توليدي ب��االي 5۰ نفر در 
شهرستان وجود داشت كه نرخ بيكاري نيز تا ۲5درصد رسيده بود 
ولي درحال حاضر بيش از 35واحد بزرگ اقتصادي با سرمايه    گذاري 
چشمگير در شهرس��تان فعاليت مي كند و نرخ بيكاري به كمتر از 
۴درصد رسيده كه نشان از برنامه ريزي و تالش مسووالن و همراهي 
م��ردم بزرگوار منطقه اس��ت. او تصريح ك��رد: در كنار فعاليت هاي 
صنعت��ي و اقتصادي همه مس��ووالن بايد توجه الزم را به مس��ائل 
زيس��ت محيطي و ايجاد واحدهاي كم آبخواه و دانش بنيان داشته 

باشند و آن را به عنوان چشم  انداز شهرستان مدنظر قرار دهند. 

 لزوم حركت صنعت و اقتصاد به سمت
توسعه متوازن و پايدار

 | ي ر ل و بختي�ا محا ر چها
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاض��الب 
روس��تايي چهارمح��ال و بختي��اري 
گف��ت: در پي وقوع 1۰س��ال متوالي 
خشكس��الي در اس��تان 3۰ چش��مه 
مناط��ق  آب  تامين كنن��ده  دايم��ي 
روستايي شهرستان كوهرنگ خشك 
شد. تورج احمدپور ديروز در گفت وگو 
ب��ا ايرنا افزود: اين چش��مه ها با قدمتي بيش از 5۰ س��ال، آب 
مصرفي جمعيتي بالغ بر 7هزار نفر از روس��تاييان شهرس��تان 
كوهرنگ را تامين مي كند. وي ادامه داد: خشكس��الي هاي اخير 
دبي آب چشمه كوهرنگ را از ۶۰۰ به 3۰۰ ليتر كاهش داده و 
همين موضوع تامين آب براي مناطق روس��تايي اين شهرستان 
را به ويژه در فصل تابستان با چالش مواجه كرده است. احمدپور 
با بيان اينكه در دولت تدبير و اميد بيش از ۹۰روستا در استان 
از نعمت آب لوله كشي بهره مند شدند، تصريح كرد: با وجود اين 
در فصل تابس��تان ۴۰روستاي اس��تان كه بيشتر در شهرستان 
ل��ردگان واقع هس��تند با تانكر آبرس��اني مي ش��ود. مديرعامل 
شركت آب و فاضالب روستايي چهارمحال و بختياري، جمعيت 
روس��تايي بهره مند از آب آشاميدني اين استان را 135هزار نفر 
در قالب مجتمع ها و طرح هاي آبرس��اني اع��الم كرد.  درحالي 
ك��ه چهارمحال و بختياري سرچش��مه ۲ رودخانه زاينده رود و 
كارون اس��ت اما بيش از ۹۰درصد نياز آبي خود را از منابع آب 
زيرزميني تامين مي كند كه با توجه به خشكسالي هاي يك دهه 
اخي��ر تغيير اقليم و تبديل بارش ها از برف به باران، چش��مه ها 
و س��فره هاي آب زيرزميني با افت ش��ديد مواج��ه و تامين آب 
براي مناطق شهري و روستايي استان را با چالش جدي مواجه 
كرده است. شهرستان كوهرنگ در ۹۰كيلومتري شهركرد، مركز 

استان چهارمحال و بختياري قرار دارد.

 30 چشمه دايمي شهرستان كوهرنگ
خشك شد

بوشهر| در ش��رايطي كه واقعيات 
ميداني نشان دهنده اين واقعيت روشن 
است كه استان هاي جنوبي كشورمان 
از ظرفيت هاي قابل توجهي در زمينه 
حمل و نقل دريايي برخوردار هستند، 
سرپرست اداره كل بنادر و دريانوردي 
استان بوشهر گفت: ناوگان حمل و نقل 
مسافري دريايي گناوه، خارگ و بوشهر 
با هدف ارتقاي ايمني تردد شناور هاي مسافري نوسازي مي شود. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، نوراهلل اسعدي در نشست بررسي 
ناوگان حمل و نقل دريايي اس��تان بوش��هر با اشاره به چشم انداز 
س��اختار مديريتي استان براي توسعه ظرفيت هاي دريايي گفت: 
با توجه به ضرورت ارتقاي ايمني تردد هاي دريايي و برخورداري 
مردم از تردد ها و مسافرت هاي دريايي ايمن، نوسازي ناوگان اين 
ح��وزه ازجمله برنامه هاي مهم اين اداره كل اس��ت. او بيان كرد: 
فراهم كردن شناور هاي ايمن و پيشرفته در اجراي مسووليت هاي 
اجتماعي س��ازمان بنادر و دريانوردي انجام مي ش��ود. اسعدي با 
اش��اره به پرداخت تسهيالت اعتباري براي نوسازي ناوگان حمل 
و نقل مس��افري دريايي گفت: در جريان سفر مديرعامل سازمان 
بنادر و دريانوردي به بوشهر مقرر شد، وامي براي نوسازي ناوگان 
حمل و نقل مسافري دريايي اختصاص يابد. او يادآور شد: سازمان 
بن��ادر و دريان��وردي زمان محدودي را براي فعاليت ش��ناور هاي 
موجود در نظر مي گيرد تا در مدت تعيين ش��ده، فرآيند گرفتن 
وام و جايگزيني ش��ناور مدرن را انجام دهند. اس��عدي در ارتباط 
ب��ا پرداخت وام م��ورد نياز س��رمايه گذاران براي خري��د ناوگان 
مسافري دريايي گفت: در گذشته خريد شناور مدرن براي مالكان 
ش��ناور هاي مس��افري توجيه اقتصادي نداش��ت ولي با پرداخت 
تس��هيالت توسط سازمان بنادر و دريانوردي اين مشكل برطرف 

مي شود.

ناوگان حمل و نقل دريايي استان بوشهر 
نوسازي مي شود

در اتاق هاي فكر برخي كشورهاي غربي عده اي در حال طراحي عليه ايران هستند. به 
همين دليل ايران شرايط بسيار حساسي دارد و يك لحظه غفلت كردن و يك تصميم 

ناصحيح گرفتن و يك اقدام نابجا انجام دادن مي تواند شرايط مردم را به گونه اي 
ديگر رقم بزند. امروز كم هزينه ترين راه براي خسارت زدن به ايران، دامن زدن به 

اختالفات، تفرقه و چند دستگي و همچنين ناكارآمد نشان دادن مسووالن ميان مردم و 
القاي اينكه نظام ناكارآمد است و توانايي حل مشكالت را ندارد، است

در سال 96 بيش از 90 ميليارد دالر صادرات نفتي و غيرنفتي انجام شده است. 
همچنين كل نياز كشور براي واردات كاال طي اين سال با وجود آنكه نسبت به قبل 

رشد داشته است، حدود 54 ميليارد دالر بوده، نياز بخش خدمات اعم از دانشجويان 
و مسافران نيز چيزي حدود 25 الي 30 ميليارد دالر بوده است و در مجموع ما مازادي 
بالغ بر حدود 20ميليارد دالر ارز ساالنه داريم و كشوري كه مازاد ارزي دارد نبايد در 

شرايط سخت ارزي قرار بگيرد
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اقتصاد اجتماعي12
نگراني محيط زيستي از 

توسعه در سواحل مكران
ب��ا توجه به گذش��ت دو س��ال از تش��كيل كارگروه 
توسعه سواحل ُمكران بررس��ي ابعاد محيط زيستي اين 
طرح اقتصادي گس��ترده موضوع مهمي اس��ت. معاون 
محيط زيس��ت دريايي سازمان حفاظت محيط زيست از 
آغاز فاز دوم مطالعات طرح توسعه مكران خبر داد. پروين 
فرشچي با بيان اينكه سازمان حفاظت محيط زيست يكي 
از اعضاي فعال كارگروه توس��عه مكران است و در همه 
جلسات و تصميم گيري هاي مربوط به اين طرح شركت 
مي كن��د، در مورد پيش��رفت امور محيط زيس��تي طرح 
توسعه مكران اظهار كرد: در سال ۹۶ پهنه بندي فضايي 
از س��وي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت براي مكران 
انجام شد كه توان اكولوژيك منطقه را مطالعه و مناطق 
حساس و اكوسيس��تم هاي شكننده در آب و خشكي و 
محل اس��تقرار صنايع را مشخص كرد به عبارت ساده تر 
پهنه بندي فضايي انجام ش��ده ش��امل نوعي زون بندي 
)منطقه بندي( است كه كاربري هاي متفاوت هر نقطه را 

اعم از گردشگري، صنعت و... معين مي كند. 
او به ايسنا گفت: در كنار پهنه بندي فضايي كه سازمان 
حفاظت محيط زيست انجام داده، مطالعات ديگري هم 
از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي و سازمان منطقه آزاد 
انجام ش��ده است بنابراين معاونت محيط زيست دريايي 
بر اين موضوع تاكيد دارد كه مطالعات انجام ش��ده بين 
بخش ه��اي مختلف تجميع و درنهايت تكميل ش��ود تا 
جانمايي شهرك هاي صنعتي و جزئيات طرح ها مشخص 
ش��ود. معاون محيط زيس��ت دريايي س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت با بيان اينكه در همي��ن زمينه كارگروه 
توس��عه مكران فاز دوم مطالعات را تصويب كرده است، 
افزود: قرار شده از طريق پروژه مطالعاتي جديد، مشخص 
ش��ود كه با توجه به شرايط زيس��ت محيطي و شرايط 
اقليمي و توس��عه يي چه ن��وع صنايعي براي اين منطقه 
انتخاب شود؛ منطقه يي كه خشك است و تغييرات اقليم 
در آن بس��يار اثرگذار و شوره زارها در حال افزايش است 
و گ��رد و غبار دارد. بايد بدانيم چه نوع صنايعي از لحاظ 
ملي، زيست محيطي و اجتماعي براي اين منطقه مناسب 
و از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه اس��ت. فرش��چي با 
تاكي��د بر اينكه فاز دوم مطالع��ات، نوع صنعت و ميزان 
توليد مجاز صنعت را با توجه به توان اكولوژيك منطقه 
مشخص مي كند، اظهاركرد: منتظر دريافت اعتبارات فاز 
دوم هس��تيم و اگر اعتبارات مورد نياز -كه يك ميليارد 
و ۷۰۰ميليون تومان است- در ارديبهشت ماه تخصيص 
يابد انجام مطالعات فاز دوم با جزئيات كامل ش��ش تا ۹ 

ماه طول مي كشد. 
او با اشاره به اينكه در فاز دوم مطالعات مكران، ۱۹ پروژه 
متفاوت در كنار هم مطالعه مي شوند نسبت به شتاب زدگي 
در اجراي امور توس��عه يي مكران ابراز نگراني كرد و گفت: 
نگرانم قب��ل از پايان مطالعات فاز دوم، توس��عه مكران را 
ش��روع كنند البته فاز دوم بايد در س��ال ۹۶ انجام مي شد 
ولي به دليل تعلل در تخصيص اعتبارات، اين مطالعات به 
سال ۹۷ موكول شد. معاون محيط زيست دريايي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت با اشاره به پيش بيني استقرار ۲۱ 
صنعت در منطقه مكران در مورد ش��تاب زدگي در شروع 
ساخت و سازها در اين منطقه هشدار داد و گفت: بديهي 
اس��ت كه رونق اقتصادي و اش��تغال زايي در مكران واجب 
است و به لحاظ امنيتي توسعه اين منطقه بايد مورد توجه 
قرار گيرد اما شتاب زدگي برخي در انجام توسعه ما را نگران 
مي كند. اين همه سال استان سيستان و بلوچستان ناديده 
گرفته شده و حاال كه قرار است به توسعه آن توجه شود؛ 
بهتر است تا قبل از پايان مطالعات هيچ طرحي انجام نشود. 
ُمكران در جنوب شرقي ايران و جنوب غربي پاكستان 
اس��ت كه در طول خلي��ج عمان از راس الك��وه در غرب 
جاس��ك تا الس ب��ا در جنوب غربي ايالت بلوچس��تان 
پاكستان گسترده است. يكي از مهم ترين قابليت هاي اين 
منطقه، مجاورت آن با آب هاي آزاد بين المللي در سرتاسر 
مرز جنوبي، همس��ايگي مستقيم با كشورهاي پاكستان 
و افغانستان و به طور غيرمس��تقيم با كشورهاي آسياي 

مركزي است. 

زندگي۱۰ هزار معتاد 
متجاهر در تهران

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس ب��ا انتقاد از اينكه 
به دليل نبود متولي مش��خص در كش��ور آم��ار اعتياد و 
معتادان متجاهر روز به روز در حال افزايش اس��ت، گفت: 

وزير مبارزه با مواد مخدر تعيين شود. 
رسول خضري با بيان اينكه درمان و بازگشت معتادان 
به جامعه بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: حل مشكات 

اجتماعي معتادان نياز به سال ها تاش و كار دارد. 
نماينده سردش��ت و پيرانش��هر در مجلس ش��وراي 
اس��امي، با بيان اينكه دو نوع اعتي��اد داريم، افزود: يك 
ن��وع اعتياد فيزيكي داريم كه ۲4 س��اعته مي توان بدن 
را از س��موم پاك كرد و ديگري اعتياد رواني اس��ت كه 
درم��ان آن بين يك تا دو س��ال زمان مي ب��رد و به طور 
قطع براي پيش��گيري از بازگشت به اعتياد بايد اشتغال 
و حمايت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از معتادان 
م��ورد توجه قرار گيرد. او با بيان اينكه مبارزه با اعتياد و 
حل مشكات معتادان نياز به تشكيل وزارتخانه يي عريض 
و طويل دارد و به هيچ وجه در توان وزارتخانه هاي تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و كشور نيست، به خانه ملت گفت: 
بايد تمامي دستگاه ها در اين رابطه به صورت هماهنگ 
عمل كنند. اين نماين��ده مردم در مجلس دهم، با بيان 
اينكه فضاي الزم براي نگهداري از معتادان متجاهر وجود 
ندارد، تصريح كرد: تهران ۱۰ هزار معتاد متجاهر دارد كه 
۱۰درصد از آنان را زنان تش��كيل مي دهند اما متاسفانه 
همچنان فضاي مناس��ب براي نگه��داري از آنها وجود 
ندارد؛ س��تاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت كشور، تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، سازمان بهزيستي، نيروي انتظامي 
در مورد جمع آوري و س��اماندهي معتادان متجاهر شرح 

وظايفي دارد كه بايد به آن عمل كنند. 
نماينده سردش��ت و پيرانشهر در مجلس دهم، ميزان 
موفقيت درمان اعتياد در دنيا را كمتر از ۷درصد دانست و 
گفت: بيش از ۹3درصد افراد بعد از ترك به سمت مصرف 
مواد مخ��در بازمي گردند اين در حالي اس��ت كه در اين 
كشورها شغل، بحث هاي روانشناسي، حمايت هاي فرهنگ 
و اجتماعي از معتادان در دس��تور كار قرار مي گيرد. عضو 
كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسامي، با انتقاد از 
اينكه به دليل نبود متولي مشخص در كشور آمار اعتياد و 
معتادان متجاهر روز به روز در حال افزايش اس��ت، اظهار 
كرد: ۲5 كش��ور در دنيا درگير مواد مخدر اس��ت كه دو 
كش��ور وزير مب��ارزه با مواد مخدر دارند چ��را ايران كه از 
نظر مصرف مواد مخدر مقام اول در دنيا را دارد نبايد وزير 
مبارزه با مواد مخدر داش��ته باشد در اين رابطه نياز است 

وزير مبارزه با مواد مخدر تعيين شود. 

اخبار

آموزش و پرورش براي حل بحران كمبود نيرو برنامه مشخصي ندارد

معضل كمبود نيرو، مانع بازنشستگي فرهنگيان
بازنشس��تگي 4۰ هزار فرهنگي در سال ۹۷، بار 
ديگ��ر بحران كمب��ود نيروي انس��اني در آموزش و 
پرورش را به دغدغه مسووالن اين وزارتخانه تبديل 
كرد در حالي كه هنوز آموزش و پرورش سياس��ت 
ش��فافي براي حل اين معضل چندين س��اله اتخاذ 

نكرده است. 
بيس��ت و ششم بهمن س��ال ۹5 بود كه هشدار 
آموزش و پ��رورش درباره وضعي��ت بحراني نيروي 
انساني از سوي مسووالن اين وزارتخانه مطرح شد. 
طبق اعام مس��ووالن طي سال ۹4و ۹5 تعداد ۷۰ 
هزار نيروي انس��اني آموزش و پرورش بازنشس��ته 
شدند كه اين موضوع بحران كمبود نيرو در اموزش 
و پ��رورش را جدي ت��ر ك��رد. آن زمان ب��راي رفع 
بخش��ي از اين مش��كل راهكار درنظر گرفتن۲۰ تا 
3۰ هزار رديف اس��تخدام ب��راي آموزش و پرورش 
در س��ال۹۶ ارائه ش��د ام��ا اين سياس��ت هم موثر 
واقع نش��د و بار ديگر با پيش بيني بازنشستگي 4۰ 
هزار فرهنگي در س��ال ۹۷، معضل قديمي كمبود 
ني��رو رخ نمايي كرد. اين در حالي اس��ت كه هنوز 
تكليف نيروهاي حق التدريس��ي آموزش و پرورش 
مش��خص نيس��ت و ميزان دانش��جويان ورودي و 
خروجي دانش��گاه فرهنگيان هم كفاف نياز آموزش 
و پرورش را نمي دهد. بر اس��اس آمارهاي ارائه شده 
از مسووالن وزارت آموزش و پرورش، از سال ۱38۰ 
تا س��ال۱3۹۹ حدود ۶4۰ هزار نفر معلم بازنشسته 
در آم��وزش و پ��رورش وجود خواهد داش��ت كه تا 
ب��ه ام��روز 3۲۰ هزار نفر بازنشس��ته ش��ده اند و از 
س��ال گذشته تا س��ال ۱3۹۹، 3۲۰ هزار نفر ديگر 
بازنشسته مي ش��وند. از طرف ديگر طبق گفته هاي 
اسفنديار چهاربند رييس مركز برنامه ريزي و نيروي 
انس��اني وزارت آموزش وپرورش در 4 س��ال آينده 
به اندازه ۱5 سال گذش��ته بازنشسته در آموزش و 
پ��رورش وجود دارد در حالي كه از س��ال ۱38۰ تا 
س��ال ۱3۹۹، ۹۲ هزار نفر توسط روش هاي تربيت 
معلم در آموزش و پرورش جذب شده اند. در همين 
راستا نمايندگان مجلس بارها بر اين موضوع تاكيد 
كرده اند كه جبران كمبود نيروي آموزش و پرورش 
بايد از طريق تعيين تكليف معلمان حق التدريسي 
و فارغ التحصي��ان دانش��گاه فرهنگيان باش��د اما 
مس��ووالن آموزش و پرورش كليد حل ماجرا را در 
ادامه فعاليت معلمان بازنشسته مي دانند، موضوعي 
كه يكي از برنامه هاي ارائه ش��ده از س��وي بطحايي 
در زم��ان آغاز فعاليت خود در جايگاه وزير آموزش 
و پرورش بود. اگرچه بطحايي عاوه بر به كار گيري 
معلم��ان بازنشس��ته، برنامه هاي ديگ��ري همچون 

گرفت��ن رديف اس��تخدامي و برگ��زاري دوره هاي 
آموزش��ي كوتاه مدت، قرارداد با دانشگاه هاي ديگر 
براي تربيت و جذب نيرو، پيگيري طرح جامع نيرو 
انس��اني در آموزش پرورش را نيز براي جبران اين 
كسري نيرو در برنامه هاي خود اعام كرد اما از آنجا 
كه نس��بت به به كارگيري نيروهاي بازنشسته تاكيد 
داش��ت،  سبب ش��د تا از ابتدا نمايندگان مجلس با 
اين راه ح��ل مخالفت كنند. آنه��ا معتقدند با توجه 
به بيكاري تعداد كس��ري از جوانان تحصيلكرده روا 

نيست بازنشستگان مجدد به كار گرفته شوند. 

 نگه داشتن بازنشسته ها براي حل كمبود نيرو
محم��د بطحايي، معتقد اس��ت ابقاي فرهنگيان 
در ح��ال بازنشس��تگي، فرصتي ب��راي تربيت نيرو 
در اختي��ار اي��ن وزارتخانه قرار مي ده��د. او درباره 
اي��ن موض��وع گف��ت: »اس��تفاده از نيروهايي كه 
كيفيت كاري آنها باال بوده اس��ت و ايجاد تاخير در 
بازنشس��تگي ها اصلي ترين برنامه براي برون رفت از 
مش��كل كمبود نيرو محسوب مي ش��ود. استفاده از 
فرهنگياني با تجربه 3۰ س��ال فعاليت، در شرايطي 

كه فع��ا ظرفيت ج��ذب ني��روي جايگزين وجود 
ن��دارد، به آم��وزش و پرورش فرص��ت تربيت نيرو 

جايگزين را خواهد داد. 
بطحايي همچنين درب��اره برنامه آموزش و پرورش 
براي نحوه س��ازمان دهي نيروهاي س��رگردان آموزش 
و پرورش در برنامه هاي كاري خود گفت: »متاس��فانه 
به دلي��ل نبود برنامه جامع ب��راي جذب نيرو، در مواقع 
اضطراري به جذب نيرو در قالب حق التدريس، ساعتي 
و... اقدام ش��ده اس��ت اما اين افراد به دليل پشت س��ر 
نگذاش��تن دوره هاي آموزشي الزم موجب افت كيفيت 
مي ش��وند ضم��ن آنك��ه در حالي كه براس��اس قانون 
اس��تخدام بايد تنها از طريق دانشگاه فرهنگيان باشد. 
ب��ا اين ح��ال تاش خواهم ك��رد؛ اين اف��راد با اعمال 
روش هايي كه به كيفيت لطمه نزند به س��امان برسند 
و تجربه كاري آنها مورد اس��تفاده ق��رار بگيرد، در اين 
راس��تا آموزش كوتاه مدت زيرنظر دانش��گاه فرهنگيان 
و گذران��دن دوره هاي الزم و نظارت بر عملكردش��ان، 
مي تواند روش مناسبي براي خروج آنها از باتكليفي و 
كمك به مشكل كمبود نيرو آموزش و پرورش باشد.« 
با اين حال از زماني كه بطحايي به عنوان وزير آموزش 

و پرورش از مجلس راي اعتماد گرفت هنوز هيچ اقدام 
موثري در اين راستا صورت نگرفته است و همچنان بر 
باقي ماندن معلمان بازنشسته در جايگاه خود به عنوان 
راه ح��ل برون رفت از كمبود نيرو تاكيد مي ش��ود. روز 
گذش��ته، سرپرس��ت اداره كل امور اداري و تشكيات 
وزارت آموزش و پرورش باز هم بر تعويق بازنشس��تگي 
فرهنگيان به عن��وان راه حل معضل كمبود نيرو تاكيد 
ك��رد. ناصر س��ليمان زاده، درباره اي��ن موضوع گفت: 
»حداقل 4۰ هزار نفر در سال جاري بازنشسته مي شوند 
و ما در تاش��يم تا كمبود نيرو در سال تحصيلي پيش 
رو نداشته باشيم. قصد داريم به ويژه در بخش آموزش، 
معلمان در آستانه بازنشستگي را بيش از سنوات مجاز 
نگه داريم و بازنشستگي شان را به تعويق بياندازيم. سال 
گذشته هم شاهد استمرار خدمت حدود 4 تا 5هزار نفر 
بوديم و اين روند ادامه خواهد داشت تا بخش كوچكي 

از كمبود نيرو جبران شود.«
او درب��اره وضعي��ت معلم��ان ق��راردادي افزود: 
»بخش��نامه تبدي��ل وضعي��ت خدمت��ي نيروهاي 
ق��راردادي ايثارگ��ر در هفته جاري اب��اغ خواهد 
ش��د و درباره تبديل وضعيت ساير كاركنان هم در 

برنامه ششم توس��عه اجازه تبديل وضعيت خدمتي 
نيروهاي قراردادي ايثارگر به ما داده ش��ده است و 
فعا همي��ن را اجرايي مي كنيم. با اين حال تبديل 
وضعي��ت نيروهاي قراردادي به پيماني و پيماني به 

رسمي را پيگير هستيم.«

 از جوانان بيكار استفاده كنيد
تاكيد چندين و چند باره مسووالن وزارت آموزش 
و پرورش بر به كارگيري فرهنگيان بازنشسته، در حالي 
اس��ت كه نمايندگان مجلس با اين موضوع مخالفند. 
ولي داداشي، نماينده مردم آستارا در مجلس شوراي 
اسامي، يكي از مخالفان اين طرح است. او درباره اين 
موضوع بيان كرد: »اس��تفاده از نيروهاي بازنشس��ته 
به دليل نبود بودجه به هيچ عنوان توجيه قابل پذيري 
نيست لذا بايد نيروهاي حق التدريسي، حق الزحمه يي، 
نهضتي و آزاد پ��س از گذراندن دوره هاي آموزش��ي 
اس��تخدام ش��وند ضمن آنك��ه اس��تفاده از نيروهاي 
بازنشسته در آموزش و پرورش به معناي سوختن عمر 
جوانان تحصيل كرده يي است كه به آتش خانمان سوز 

بيكاري دچار شده اند.«
او اف��زود: »بايد به همان تعدادي كه قرار اس��ت از 
بازنشس��تگان اس��تفاده شود نيروهاي س��رگردان در 
آم��وزش و پرورش به كار گرفته ش��ده و براي تامين 
كس��ري بودجه تاش ش��ود. تامين بودجه آموزش و 
پرورش به عنوان يك دستگاه حاكميتي برعهده دولت 
و مجلس اس��ت و از آنجا ك��ه فرزندان اين مملكت از 
سوي آموزش و پرورش تربيت و براي ورود به جامعه 
آمده مي شوند، دولت و مجلس بايد اهتمام بيشتري به 

اين موضوع داشته باشند.«
محس��ن بيگلري نماينده س��قز و بانه در مجلس 
ش��وراي اس��امي هم نظري مشابه داداش��ي دارد، او 
گفت: »در جامعه ام��روز كه ميليون ها جوان بيكار با 
تس��لط به علم روز در ش��هرهاي مختلف ايران وجود 
دارند، به كارگيري مجدد بازنشستگان هيچ توجيهي 
نخواهد داشت لذا آموزش و پرورش بايد كمبود نيروي 

خود را با به كارگيري جوانان جبران كند.«
او تاكيد كرد: »تغيير در وضعيت بازنشس��تگان 
باي��د با افزايش حقوق و ايجاد مزايا براي آنها ايجاد 
ش��ود نه با به كارگيري مجددشان، چراكه به يقين 
اي��ن فرهنگياِن در حال بازنشس��ته ش��دن از س��ر 
ناچ��اري و به دليل درآمد ناچيز حاضر به ادامه كار 
خواهند ش��د. آموزش و پ��رورش به جاي دعوت به 
كار بازنشس��تگان حقوق آنها را افزايش و جوانان و 

فرزندان آنها به كار گرفته شوند.«

بي خانماني، بيكاري، فشارهاي خانوادگي و اجتماعي، تبعيض 
و... زناني را كه با مش��كاتي مثل فقر يا اعتياد رو به رو هستند، در 
موقعيت متزلزل تري نس��بت به مردان قرار داده و به همين دليل 
س��ازمان بهزيستي بايد حمايت ويژه يي از زنان آسيب ديده داشته 
باش��د، اما مراكزي كه ب��راي كمك به زنان آس��يب ديده در نظر 
گرفته ش��ده، محدوديت هايي دارد كه حماي��ت از زنان را با موانع 
جدي رو ب��ه رو مي كند.  با اين حال ريي��س اورژانس اجتماعي از 
ارائه خدمات متنوع اجتماعي، رواني، حقوقي، بهداش��تي و رفاهي 
به دختران در معرض آس��يب و آس��يب ديده اجتماعي به ش��كل 
ش��بانه روزي در 3۱مركز استان خبر داده اس��ت. رضا جعفري با 
اشاره به فعاليت ۱۱ مركز »نداي مهر« براي ارائه خدمات رواني و 
اجتماعي به دختران و خانواده ها از سال ۹4 تاكنون گفت: از جمله 
برنامه هاي سازمان بهزيستي در سال جديد اين است كه اين مراكز 

در تمام استان هاي كشور راه اندازي شوند. 
او ب��ا بيان اينك��ه دختران و زنان به عن��وان نيمي از جمعيت 
جامع��ه به داليل گوناگون از جمله وابس��تگي اقتصادي و مالي به 
سرپرستان، قواي جسماني، نگرش فرهنگي به زنان و دختران به 
عنوان جنس دوم، تبعيض و شكاف جنسيتي، فرصت هاي نابرابري 
در حوزه آموزش و اشتغال از جمله آسيب پذيرترين اقشار گروه هاي 
اجتماعي در جامعه هس��تند، گفت: اين در حالي است كه تحقق 
اهداف توس��عه پايدار نيازمند مش��اركت كامل زنان و دختران در 
عرصه هاي گوناگون زندگي و تامين امنيت رواني واجتماعي آنان 
ب��ا توجه به نقش بي بديل آنها در جامعه پذيري و تربيت و پرورش 
نس��ل آينده و انتقال ميراث فرهنگي و تامي��ن فضاي آرامش در 
خانواده اس��ت. رييس اورژانس اجتماعي با تاكيد بر اينكه سامت 
خانواده وابسته به سامت رواني و اجتماعي دختران و زنان است، 
به ايس��نا گفت: با اين حال عواملي چون اعتياد سرپرس��تان، فقر 
اقتصادي و معشيتي، اعمال خشونت در خانواده، طاق و جدايي، 
بروز اخت��االت و بيماري هاي رواني، مان��ع از ايفاي كاركرد موثر 

خانواده و آس��يب پذيري آن مي شود. جعفري با اشاره به اينكه در 
اين ش��رايط س��ازمان بهزيس��تي مطابق با اصول ۲۱ و ۲۹ قانون 
اساس��ي و ساير اسناد باالدستي از جمله ماده واحده اليحه قانوني 
مربوط به تش��كيل اين س��ازمان و برنامه هاي توسعه، اقتصادي و 
اجتماعي و... به عنوان متولي اصلي كنترل و كاهش آس��يب هاي 
اجتماعي اس��ت، اظهار كرد: به همين دليل اين سازمان مبادرت 
به راه اندازي مراكز ويژه حمايت از توانمندس��ازي گروه هاي هدف 
كرده اس��ت كه از اين جمله مي توان به تاس��يس »خانه سامت« 
ويژه ساماندهي دختران فراري اشاره كرد.   او با بيان اينكه سازمان 
بهزيستي در 3۱ مركز استان به صورت شبانه روزي به ارائه خدمات 
متنوع اجتماعي، رواني، حقوقي، بهداشتي و رفاهي به دختران در 
معرض آس��يب و آسيب ديده اجتماعي مي پردازد، تصريح كرد: در 
عين حال تنوع و گس��ترش آسيب هاي اجتماعي به ويژه در چند 
دهه گذشته سبب اتخاذ رويكردهاي فعال و انعطاف پذير با هدف 
مداخله زودهنگام و تخصصي از س��وي بهزستي مانند شناسايي و 
جذب گروه هاي هدف پيش از بروز و مزمن شدن آسيب ها، تقويت 
سياست اجتماع محور با محوريت مشاركت اجتماعي ذي نفعان به 

فرد، خانواده ، جامعه محلي و سازمان هاي تخصصي شده است. 

اعام تعرفه هاي پزش��كي سال جديد باز هم مثل سال هاي قبل 
محل مناقشه شده است. اعام نشدن تعرفه ها هم بيماران و هم مراكز 

درماني و پزشكان را در شرايط باتكليفي قرار داده است. 
عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس، با انتقاد از تعلل سازمان 
برنامه دراعام تعرفه هاي پزشكي، گفت: بي توجهي به تعيين تكليف 

تعرفه ها سبب تضييع حقوق بيماران مي شود. 
محس��ن عليجاني زماني درباره تعلل س��ازمان برنامه و بودجه و 
دولت دراعام تعرفه هاي پزش��كي، گف��ت: تعرفه ها يكي از مباحث 
مهم حوزه س��امت اس��ت كه نظرات ش��وراي عالي بيمه، سازمان 
نظام پزشكي و دولت درآن موثراست، به طور حتم دولت بايد هرچه 
س��ريع تر ميزان تعرفه هاي پزش��كي را درهمين ابتداي سال تعيين 
تكليف كند؛ تا بيمه ها و بيماران درمراكز درماني دچار مشكل نشوند. 
نماينده تهران، ري، ش��ميرانات، اسامشهرو پرديس در مجلس 
شوراي اس��امي با انتقاد از عملكرد دولت و سازمان برنامه وبودجه 
در تاخير اعام تعرفه ها افزود: قطعا اعام ديرهنگام تعرفه ها به ايجاد 
مش��كل درهزينه ها و درآمدهاي س��ازمان هاي بيمه گر و سرگرداني 
م��ردم درمطب ها و مراكزدرماني كم��ك مي كند؛ بنابراين تحرك و 
تصميم گيري س��ريع درخصوص اعام تعرفه ها س��بب مي شود كه 
آثار اقتصادي، خدماتي، رضايتمندي و رفاهي براي بيماران به وجود 
 آيد. عليجاني با تاكيد براينكه سازمان برنامه و بودجه و هيات دولت 
سريع تر تعرفه ها را تعيين تكليف كند، به خانه ملت گفت: درقانون 
بودجه س��ال ۹۷ مجوزي براي تغيير قابل توجه درميزان تعرفه هاي 
پزش��كي داده نشد، اما ش��وراي عالي بيمه مي تواند درصورت وجود 

مستندات و مدارك مورد نياز دال بر افزايش ميزان تعرفه ها به صورت 
قليل و جزي��ي ميزان آن را افزايش ده��د؛ درغيراين صورت ميزان 
تعرفه ها ممكن اس��ت به روال س��ال گذشته باشد. عضو كميسيون 
بهداش��ت ودرمان مجلس، با اش��اره به اينكه اقدام سازمان برنامه و 
بودجه دربي توجهي به اعام تعرفه ها به حوزه پزشكي به ويژه ارائه 
خدمات بهداش��تي و درماني صدمه و آسيب وارد مي كند، گفت: آن 
طور كه مشخص اس��ت وزارت بهداشت و شوراي عالي بيمه دراين 
خصوص پيشنهادات خود را سال گذشته به هيات دولت ارائه دادند، 
اما س��ازمان برنامه تاكنون تصميمات الزم را براي تصويب تعرفه ها 
درهيات وزيران اتخاذ نكرده است؛ بنابراين انتظار مي رود كه سازمان 
برنامه تا پيش از هرگونه تضييع حقوق بيماران اين مساله را تعيين 

تكليف كند. 

ارائه خدمات شبانه روزي به زنان آسيب ديده 

تعلل سازمان برنامه در اعالم تعرفه هاي پزشكي سال ۹۷

مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كش��وري پرداخت يارانه 
سفر به بازنشستگان كشوري  را بخشي از سياست هاي رفاهي 
اين صندوق اعام كرد. جمشيد تقي زاده در بازديد از شركت 
ايرانگردي و جهانگردي گفت: اجراي برنامه هاي فرهنگي در 
قالب س��فر هاي زيارتي و سياحتي بر اي  بازنشستگان با هدف 
غني س��ازي اوقات فراغت و افزايش نش��اط و  شادابي در اين 
قش��ر فرهيخته از اولويت هاي صندوق بازنشستگي كشوري 
در سال  جاري است.  جمعيت  بازنشستگان كشوري و خانواده 
اين عزيزان ظرفيت خوب و بالقوه يي براي شركت  ايرانگردي 
و جهانگردي در جهت توس��عه گردشگري داخلي و خارجي 
اس��ت كه بايد  مورد توجه قرار گيرد، چرا كه آثار اقتصادي و 
اجتماعي آن باعث افزايش رفاه اجتماعي و  اش��تغال زايي در 

كشور مي شود.  
او در ادامه با بيان اينكه حوزه گردشگري به دليل خدمات 
گس��ترده يي كه ارائه مي كند، امكان اش��تغال بسياري را در 
سطوح مختلف فراهم مي كند، اظهار داشت: ايران  اسامي با 
برخورداري از فرهنگ غني و تمدن كهن و همچنين مواهب 
بي ش��ماري  كه خداوند به اين كشور اعطا كرده است، قابليت 
باالي��ي در ج��ذب و پذي��رش گردش��گر  دارد، بنابراين الزم 
اس��ت با مطالعات علمي وكارشناسي وهمچنين برنامه ريزي 
كوتاه مدت و بلندمدت سهم خود را از اين بازار  پررونق به نحو 
مطلوبي كس��ب كنيم. تقي زاده گف��ت: انتظار مي رود در دور 
جديد ش��ركت ايرانگردي و جهانگردي كه داراي قابليت  هاي 
گسترده و قابل توجهي هم به لحاظ امكانات و نيروي انساني 
است، برنامه ها و  ماموريت هاي خود را در سال جاري در اين 

محورها تدوين و اجرا كند.  
او توس��عه و تقويت گردش��گري فرهنگ��ي و مذهبي را از 
جمله برنامه هايي دانس��ت كه امسال در صندوق بازنشستگي 
توج��ه ويژه يي به آن خواهد ش��د تقي زاده ايجاد س��فرهاي 

ارزان قيمت و ارائه خدمات بهتر به بازنشس��تگان را از ديگر 
 برنامه هاي صندوق بازنشستگي كشوري در سال ۹۷ دانست 
و گفت: بازنشس��تگان  سرمايه هاي اجتماعي كشور هستند و 
ما وظيفه داريم براي اين عزيزان در همه  بخش هاي فرهنگي 

و اجتماعي خدمات مناسبي را فراهم كنيم.   
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري تاكيد كرد: براي 
تحقق اين امر بخش  گردش��گري صندوق در قالب سفرهاي 
زيارتي و س��ياحتي مي تواند خدمات و تسهيات خوبي را به 

بازنشستگان ارائه دهد.
مديرعامل صندوق بازنشس��تگي با اشاره به رويداد بزرگ 
فرهنگ��ي تبري��ز ۲۰۱8 كه ب��ه عنوان پايتخت گردش��گري 
اسامي انتخاب شده است تاكيد كرد تاريخ پر بار تبريز نشان 
مي ده��د كه اين ش��هر مهد فرهنگ و هنر ب��وده و با افتخار 
مي توان گفت كه اين منطقه پايگاه ش��اعران، نويس��ندگان، 
هنرمندان و ش��خصيت هاي معروف و برجسته فرهنگي بوده 
و اس��ت لذا ضرورت دارد ش��ركت ايرانگردي و جهانگردي با 
تدوي��ن برنامه هايي در اين روي��داد فرهنگي حضور پررنگ و 

فعالي داشته باشد. 

عضو كميس��يون قضايي و حقوقي مجل��س گفت: زنگ خطر 
افزايش طاق طي ساليان گذشته به صدا درآمده است. 

يحيي كمالي پور با اشاره به اينكه امروزه يكي از چالش هاي 
اساس��ي فراروي جامعه در حوزه آس��يب هاي اجتماعي طاق 
اس��ت، گفت: پنهان س��ازي آمار طاق و بي توجهي مس��ووالن 
يا جامعه فرهنگي به اين مش��كل س��بب ش��ده كه اين آسيب 
اجتماعي ناديده گرفته شود. هيچ شكي وجود ندارد كه درحال 
حاضر آم��ار و ارقام نش��ان مي دهد ط��اق در مجموع دعاوي 
حقوق��ي رتبه بين يك تا س��وم را در كل كش��ور دارد. نماينده 
جيرف��ت و عنبرآباد در مجلس ش��وراي اس��امي افزود: دليل 
افزايش طاق در كش��ور ريش��ه و علل متفاوت��ي دارد درحال 
حاض��ر متاس��فانه در حوزه فرهنگ، خانواده رها ش��ده و كمتر 
به آن توجه مي شود، به طور حتم در هر جامعه يي كه زيربناي 
اخاقي و اعتقادي مردم نس��بت به ي��ك موضوع ناديده گرفته 
ش��ده و ضعيف ش��ود به طور حتم در همان حوزه آس��يب هاي 

اجتماعي افزايش پيدا مي كند. 
او ب��ا بيان اينكه در حوزه خانواده اقدامات فرهنگي قابل قبولي 
انجام نش��ده اس��ت، اظهار ك��رد: هم اكنون حجم گس��ترده يي از 
پرونده هاي خانوادگي به ويژه در حوزه طاق در دادگاه ها و محاكم 
قضايي وجود دارد. در گذشته افراد نسبت به افراد خانواده و بنيان 
خانواده ها داراي حساس��يت هاي بسياري بودند؛ اما درحال حاضر 
قبح طاق چنان در جامعه شكسته است كه طول عمر ازدواج در 
كش��ور كاهش چشمگيري پيدا كرده است. كمالي پور تاكيد كرد: 

به طور حتم فقر اقتصادي، فق��ر فرهنگي، عدم توجه به باورهاي 
ديني و اعتقادي و معضات اجتماعي ديگر ازجمله بيكاري، اعتياد 
و تنوع طلبي افراد در زندگي خانوادگي در ش��كل گيري و افزايش 
پديده طاق نق��ش موثري دارند همچنين منفعت طلبي افراد در 
مس��ائلي همانند مهريه نيز تاثير مهمي در اين خصوص دارد؛ به 
ط��وري كه مهريه به عنوان يك حرك��ت تجاري براي برخي افراد 
شناخته مي شود. عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي 
مجلس با بيان اينكه طاق زنگ خطري براي كش��ور است، گفت: 
درحال حاض��ر بايد تمام توان را در ح��وزه فرهنگ به كار گرفت 
تا مردم طاق را ح��ال مزموم در نظر بگيرند زيرا تصويب قانون 
ش��ايد تا حدودي مسير طاق را ناهموار كند؛ اما مي توان با توجه 
به مسائل فرهنگي آسيب هاي اينچنيني را تا حدودي كاهش داد. 

پرداخت يارانه سفر به بازنشستگان در سال جاري

رتبه اول تا سوم طالق ميان دعاوي حقوقي 
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مكمل رشد همكاري ها با هند در سفر آخوندي به اسالم آباد رونمايي شد

فعال سازي بندر چابهار از كانال پاكستان
گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 

 هفته گذش��ته حوزه بندري و دريايي، پرخبرترين 
بخش حمل و نقل كشور بود؛ از حضور هياتي عالي رتبه 
دوحه براي تحليل راه ه��اي افزايش جابه جايي كاال از 
ايران به قطر گرفته تا س��فر عب��اس آخوندي وزير راه 
و شهرس��ازي به پاكس��تان براي تكميل خط دريايي 
چابهار-كراچي و زمينه سازي دو كشور براي اتصال ريلي 
دو بندر چابهار و گوادر. افزايش مبادالت اقتصادي ايران 
با پاكس��تان و ديدار وزير راه وشهرس��ازي كشورمان و 
وزير امور دريانوردي پاكستان درحالي صورت گرفت كه 
هندي ها چند سالي است فعاليت خود را در بندر چابهار 
آغاز كرده اند و بارها خبرهايي درباره كندي فعاليت آنها 
در تكميل اين بندر به گوش رس��يده و هم اكنون روي 
خوش ايران به پاكس��تاني ها، اين گمانه زني را تقويت 
مي كند كه رشد همكاري ها با پاكستان، تلنگري براي 
هند اس��ت تا ب��ا تمام توان تس��ريع در تكميل چابهار 
را در دس��تور كار قرار دهد وگرنه پاكس��تان جايگزين 
خوبي براي آنها خواهد بود.  ناگفته نماند كه كارشناسان 
بن��دري بارها به اين موضوع اش��اره كرده اند كه رقابت 
پاكس��تان و هن��د در حوزه بندري مي تواند دس��تاويز 
خوبي براي بهبود عملكرد هند در چابهار باشد و به نظر 
مي رسد كه اين پيش��نهاد درحال اجرايي شدن است، 
اگرچه مس��ووالن حوزه بندري كشور هيچ گاه كندي 
عملكرد طرف هندي در چابهار را قبول نداش��ته اند و 
افزايش ارتباط با پاكستان را مكمل مبادالت اقتصادي 

با هند معرفي مي كنند. 

 پاكستان به جاي هندوستان؟
هادي حق ش��ناس مع��اون امور بندري س��ازمان 
بنادر و دريان��وردي كه چندان مواف��ق اين گمانه زني 
و جايگزيني پاكس��تان به جاي هندوس��تان نيس��ت، 
درباره س��فر وزير راه و شهرسازي به اسالم آباد و نتايج 
آن ب��ه »تعادل« مي گويد: باتوجه به اينكه چابهار تنها 
بندر اقيانوس��ي كشور است و ظرفيت قابل توجهي هم 
در جابه جاي��ي كاال دارد و هم اكن��ون اي��ن ظرفيت به 
8.5ميليون تن رسيده اس��ت، وزير راه و شهرسازي و 

سازمان بنادر به دنبال استفاده از اين پتانسيل با رشد 
ارتباطات اقتصادي ايران و پاكستان هستند. حق شناس 
مي افزايد: به عبارت ديگر پتانسيل مناسب بندر چابهار 
براي ترانزيت كاال، سازمان بنادر را بر آن داشته است كه 
با رشد مبادالت اقتصادي با كشورهاي همسايه ازجمله 
هند و پاكس��تان از ظرفيت اين بندر به خوبي استفاده 
كند. او ادامه مي دهد: اهميت بندر چابهار در جابه جايي 
كاال و ارتباط با پاكس��تان به حدي است كه وزير راه و 
شهرس��ازي از خواهر خواندگي مي��ان اين بندر و بندر 
گوادر پاكستان سخن به ميان آورده است. حق شناس 
ضم��ن رد جايگزين كردن پاكس��تان به جاي هند در 
فعاليت ه��اي بندري مي گويد: سال هاس��ت كه ايران و 
هند همكاري هاي مشتركي در زمينه بندري داشته اند 
و افزاي��ش ارتباطات و مبادالت تهران و اس��الم آباد به 
معناي كنار گذاش��تن هندي ها نيس��ت بلكه ايران در 
حوزه بندري هم با هند و هم پاكستان در ارتباط است. 
او اظه��ار مي كند: ارتباط با هند و پاكس��تان به نوعي 
مكمل يكديگر اس��ت و ارتباط با يكي، به معناي عدم 

ارتباط با ديگري نيست. 
اين كارشناس ارشد حوزه بندري در رابطه با حضور 
قطري ها در ايران هم مي گويد: س��فر هياتي عالي رتبه 
از قطر به ايران در راس��تاي استفاده از بنادر ايران براي 
انتقال كاال به قطر اس��ت و مذاكرات گسترده يي ميان 
دوطرف براي استفاده از ظرفيت هاي موجود انجام شده 
است. او مي افزايد: قطر همچنان در محاصره كشورهاي 
عربي اس��ت و ب��راي آنكه واردات خ��ود را امن تر كند 

مذاكراتي با ايران و تركيه داشته است. 
حق ش��ناس با اش��اره به اينكه بخش��ي از لنج هاي 
تجاري ايران از بوشهر به مقصد قطر حركت  مي كنند، 
مي گويد: مذاكرات توسط مسووالن سازمان بنادر ايران 
با ساير كشوها از جمله قطر مي تواند تسهيالت مختلفي 
را ب��راي لنج هاي تجاري ايران ايج��اد كند بنابراين در 
مذاكرات صورت گرفته بين مس��ووالن سازمان بنادر و 
دريانوردي ايران و قطر قرار بر اين ش��د تا بخش��ي از 
نيازهاي قطر كه تاكنون توس��ط كش��ور تركيه تامين 

مي شد از طريق ايران صورت گيرد. 

 تكميل خط دريايي چابهار-كراچي 
آخوندي كه به همراه هياتي ۲۰ نفره در حوزه هاي 
جاده يي، ريلي، دريايي و هوايي به پاكستان سفر كرده 
است، با اشاره به موافقت دو كشور در طرح اتصال ريلي 
بنادر گ��وادر و چابهار مي گويد: خ��ط دريايي چابهار-

كراچي هم به زودي اجرايي مي شود. 
وزير راه و شهرس��ازي مي افزايد: با تحقق برنامه ها 
و توافقات س��فر هيات عالي رتبه ايراني به پاكس��تان، 
همكاري بن��ادر دو كش��ور در زمين��ه ترانزيت كاال و 

جابه جايي مسافر بيش از گذشته گسترش مي يابد. 
به گزارش پاي��گاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي 
آخوندي ادامه مي دهد: ايران و پاكستان همكاري هاي 
بندري مناس��بي دارند و هيات ايراني در اين س��فر با 
بازديد از زيرساخت هاي اين بندر، با روند توسعه بنادر 
پاكستان آشنا شد. وزير راه و شهرسازي ادامه مي دهد: 
ازجمله درخواست هاي طرف پاكستاني، راه اندازي خط 
كشتيراني مسافري ميان بندر كراچي و چابهار است كه 

ايران هم در اين زمينه موافقت كرده است. 
آخوندي اظهار مي كند: قرار ش��د دولت پاكس��تان 
برنامه ه��اي خ��ود را در اين خصوص و نوع كش��تي و 
ظرفيت آن را به ط��رف ايراني اعالم كند تا تهران هم 
زيرساخت هاي الزم را براي تحقق اين امر فراهم كند. 

وزير راه و شهرس��ازي بيان مي كند: همكاري  بين 
بنادر چابهار ايران و گوادر پاكستان بايد براساس قرارداد 

خواهرخواندگي ميان دو بندر افزايش يابد. 
دراين سفر »ميرحاصل خان بزنجو« هم پس از ديدار 
با آخوندي ضمن اشاره به ديدارهاي وزير راه كشورمان 
با مقامات ارشد پاكستاني مي گويد: در اين ديدار درباره 
چند پيش��نهاد به بحث و بررسي پرداختيم كه يكي از 
آن افتتاح خطوط دريايي مسافربري ميان بنادر چابهار 
و كراچي اس��ت كه پاكس��تان فرآيند آن طرح را آغاز 
كرده اس��ت و طرف ايراني ه��م فرآيند مرتبط با خود 
را تكميل كرده اس��ت. او تاكيد مي كند: پاكستان هم 
به زودي فرآين��د مرتبط با خط دريايي چابهار-كراچي 
را تكميل خواهد كرد. وزير امور دريانوردي پاكس��تان 
مي گويد: طرح راهروي مش��ترك اقتصادي پاكستان-

چين هم در جريان س��فر وزير راه و شهرس��ازي ايران 
مورد بررس��ي قرار خواهد گرفت. بزنجو ادامه مي دهد: 
ما خواس��تار مشاركت پاكستان، ايران و چين در طرح 
پيشنهاد احداث خط ريلي ميان چابهار و گوادر هستيم. 

 پرواز مستقيم از سيستان وبلوچستان به كويته 
وزي��ر راه و شهرس��ازي جمهوري اس��المي ايران 
همچني��ن از آمادگ��ي كش��ورمان ب��راي گس��ترش 
همكاري ها با پاكس��تان در هم��ه زمينه هاي زيربنايي 
ش��امل بخش ه��اي زمين��ي، دريايي، هواي��ي و ريلي 
خبر مي ده��د و مي گويد: ايران عالقه مند اس��ت تا از 
فرودگاه هاي مختلف اين كشور از جمله چابهار، زاهدان 
و زابل به مقصد فرودگاه ه��اي كويته، كراچي و الهور 

پروازهاي منطقه يي برقرار كند. 
آخون��دي مي افزايد: بدون ترديد نبود آبادي و رفاه 
در هر كدام از كش��ورهاي ايران و پاكستان در مجموع 
امنيتي در منطقه به ارمغان نخواهد داش��ت، بنابراين 
ايران به هيچ وجه تابع سياس��ت رقابتي نيس��ت، بلكه 
تمامي سياس��ت هاي ما متكي ب��ر همكاري متقابل و 
درهاي باز اس��ت. او اضافه مي كند: در حوزه مسافري 
آماري كه داريم بيش از ۲۰۰ هزار مس��افر پاكستاني 

در س��ال گذش��ته به ايران س��فر كرده اند و البته اين 
ارقام قابل رش��د است و نش��ان دهنده ظرفيت بسيار 
بزرگ ميان دو ملت بزرگ اس��ت. اين مقام مس��وول 
اظه��ار مي كند: در حوزه درياي��ي ميان بنادر چابهار و 
گوادر قرارداد خواهرخواندگي وجود دارد. همچنين از 
ايجاد خطوط كش��تيراني ميان بنادر چابهار و كراچي 
استقبال مي كنيم و عالقه منديم حتي اين خطوط به 
ديگر بنادر ايران از جمله بندرعباس و خرمش��هر نيز 
توس��عه يابد و آمادگي داريم از كشتي هاي مسافربري 
پاكستان اس��تقبال كنيم. آخوندي ادامه مي دهد: در 
ح��وزه تبادالت دريايي ميان چابه��ار و گوادر آمادگي 
كامل داريم امكانات ترانزيتي براي بندر گوادر به سمت 
آس��ياي ميانه از طريق ارائه امكان��ات ريلي و جاده يي 
را در اختي��ار طرف پاكس��تاني قرار دهي��م. او تاكيد 
مي كند: عالقه منديم كه ارتباطات زميني با پاكستان 
را افزاي��ش دهي��م عالوه بر گذرگاه م��رزي ميرجاوه-

تفتان مي خواهيم در پيشين-ريمندان هم نيز گذرگاه 
مرزي بازگشايي كنيم. وزيرراه و شهرسازي مي افزايد: 
همچنين براي احداث خط ريلي ميان چابهار و گوادر و 
بهبود خط ريلي ميرجاوه به كويته هم آماده همكاري 

هستيم. 

 جزئيات شارژ حساب 
شهروندي در طرح ترافيك

مع��اون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران نحوه 
ش��ارژ حس��اب ش��هروندي در ط��رح ترافي��ك جديد را 
تش��ريح كرد و گفت: مردم هيچ گونه ناراحتي و استرسي 
براي ثبت نام نداشته باش��ند و اگر ببينيم كه هنوز بخش 
زي��ادي از مردم تا پايان ماه ج��اري ثبت نام نكرده و تحت 
فش��ار و استرس هستند، قطعا نسبت به تمديد 1۰روزه يا 
۲هفته يي طرح ترافيك قبل اقدام خواهيم كرد. محس��ن 
پورس��يدآقايي در گفت وگو با ايسنا در مورد شارژ حساب 
ش��هروندي گفت: هر فردي كه مي خواه��د وارد محدوده 
طرح ترافيك ش��ود حداقل بايد مبلغ 36هزار تومان را كه 
حداكثر عوارض يك روز مي ش��ود از طريق همان س��امانه 
در حساب شهروندي خود ش��ارژ كند و سامانه نيز ميزان 
عوارض را بر اس��اس ساعت ورود و خروج و همچنين نوع 
معاينه فني محاس��به مي كند و از حساب شهروندي كسر 
مي ش��ود و صورت حس��اب نيز براي مالك ارسال مي شود.  
وي افزود: شهروندان دقت داشته باشند اگر 36 هزار تومان 
حس��اب شهروندي خود را ش��ارژ كرده باشند؛ اما عوارض 
آنها كمتر مثال 1۰هزار تومان محاس��به شود، مابقي پول 
در حساب آنها و نه حساب شهرداري باقي  مي ماند. معاون 
حمل و نقل ش��هرداري تهران با بيان اينكه الزم است كه 
شهروندان حداقل مبلغ 36هزار تومان در حسابشان باشد، 
گفت: اما افرادي كه داراي س��هميه يك ساله تردد هستند 
بايد يك ميليون تومان در حس��اب شهروندي آنها در ابتدا 
شارژ شود. پورسيدآقايي با بيان اينكه افرادي كه از سهميه 
استفاده مي كنند پيش از اين نيز در مدل قبل طرح ترافيك 
بايد ۲ميليون و 4۰۰هزار تومان در ابتدا واريز مي كردند و به 
اصطالح طرح ترافيك خريداري مي كردند، گفت: البته اين 
ش��امل حال معلوالن، جانبازان و بيماران خاص نمي شود. 
وي با بيان اينكه مردم هيچ گونه ناراحتي و استرسي براي 
ثبت نام نداشته باشند، گفت: اگر تا اول ارديبهشت كه قرار 
اس��ت، طرح ترافيك جديد اجرايي شود، ببينيم كه هنوز 
بخش زيادي از مردم ثبت نام نكرده و تحت فشار و استرس 
هستند، قطعا نس��بت به تمديد1۰روزه يا ۲هفته يي طرح 
قب��ل اقدام خواهيم كرد تا هم��گان بتوانند بدون ناراحتي 

ثبت نام خود را كامل كنند. 

  افزايش نرخ بليت مترو
از اول ارديبهشت

مديرعامل ش��ركت بهره ب��رداري مترو ته��ران گفت: 
دس��تورالعمل هاي الزم براي اعم��ال نرخ هاي جديد مترو 
تدوين شده و از اول ارديبهشت اين مصوبه اجرايي مي شود.

به گزارش مهر، فرنوش نوبخت با بيان اينكه قيمت بليت 
مترو به صورت غيررسمي به شركت بهره برداري اعالم شده 
اس��ت، افزود: اما هنوز مصوبه رسمي قيمت بليت مترو در 
س��ال ۹۷ به ما ابالغ نشده اس��ت. وي ادامه داد: در حال 
حاضر فعاليت ه��اي الزم براي ابالغ نرخ جديد بليت مترو 
از اول ارديبهش��ت در حال انجام است. مديرعامل شركت 
بهره برداري مترو با بيان اينكه نرخ ش��ناور براي بليت هاي 
تك سفره قابل اعمال نيست، گفت: نرخ هاي متغير تنها در 
كارت هاي اعتباري مبلغ دار و مدت دار اجرايي مي ش��ود و 
بيشترين تخفيف را مس��افراني كه كمترين مسير را طي 
مي كنند، مي گيرند. نرخ بليت مترو در مسيرهاي مختلف و 
تخفيف هاي آن كامال مشخص شده است كه در خصوص 
جزئيات آن به زودي اطالع رساني مي شود. نوبخت با اشاره 
ب��ه اينكه تالش مي كني��م از اول ارديبهش��ت ماه زمينه 
اجراي نرخ هاي جديد بليت هاي مترو فراهم ش��ود، گفت: 
بليت ه��اي اعتباري جديد با بليت هاي مدت دار گذش��ته 
تفاوتي دارد. در گذش��ته يك اعتبار س��االنه ثابتي بود كه 
در طول يك س��ال از آن اس��تفاده مي شد، در حال حاضر 
اعتبار اين كارت ها در دوره ها يك ماهه، س��ه ماهه و 6ماهه 
تعريف شده است كه مسافر بايد اين مبلغ را طي اين مدت 
استفاده كند. مديرعامل ش��ركت بهره برداري مترو تاكيد 
كرد: دس��تورالعمل هاي كارت هاي اعتباري تدوين شده و 
در حال صادر شدن است. همچنين ليست گروه هايي كه 

شامل تخفيف مي شوند نيز مشخص شده است.

ايرانشهر

معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه از تجربيات كش��ورها براي انتقال 
پايتخ��ت اداري اس��تفاده و مورد بررس��ي ق��رار مي دهيم، گفت: ام��روز يكي از 

مهم ترين مشكالت كشور عدم توقف تمركزگرايي در تهران است. 
حبيب اهلل طاهرخاني در همايش و نشس��ت تخصص��ي انتقال پايتخت اداري 
كش��ور با بيان اينكه امروز يكي از مشكالت كالن شهر ها افزايش جمعيت است، 
گفت: يكي از داليل رش��د جمعيت در كالن شهر ها، تمركزگرايي در اين مناطق 
ازجمله تهران و البرز است كه هنوز هم اين شهر ها جزو جذاب ترين مناطق براي 

افزايش جمعيت هستند. 
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه طبق آخرين سرشماري ها بيشترين 
جمعيت در تهران و البرز انباشت شده است، گفت: پيش بيني مي شود، جمعيت 

در اين مناطق رو به افزايش باش��د. به گزارش ايلنا، وي با تاكيد بر اينكه تمركز 
اقتصادي در تهران درحال افزايش اس��ت، اظهار كرد: سهم اين منطقه در توليد 
ناخالص داخلي كش��ور رو به رشد اس��ت و هنوز هم تمركزگرايي در اين مناطق 

متوقف نشده است. 
طاهرخاني با بيان اينكه موضوع انتقال پايتخت اداري قطعي نشده و نيازمند 
بررس��ي هاي بيشتري هستيم، ادامه داد: س��اير كشور ها همه در اين باره راهكار 
قطعي پيدا نكردند اما يكي از كشورهايي كه اقدام به اين كار كرده، كره جنوبي 

است كه مي توان تجربيات آن را مورد بررسي قرار داد. 
همچنين در ادامه اين برنامه زبردس��ت، عضو هيات علمي دانش��گاه تهران با 
بيان اينكه انتقال پايتخت اداري از سئول به سجونگ در كره جنوبي 3۰سال به 
طول انجاميد، ادامه داد: در آن زمان كه انتقال پايتخت از س��ئول مطرح شد ما 
هم برنامه انتقال پايتخت از تهران را ش��روع كرديم و در س��ال 68 نخستين بار 

آقاي كازروني اين موضوع را مطرح كرد. 

تمركزگرايي بي پايان در تهران
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غلبه معيارگرايي بر شخص گرايي در انتخاب شهردار جديد؟
بعد از اينكه اس��تعفاي محمدعلي نجفي از س��وي 
اعضاي شوراي شهر پذيرفته شد، بسياري تاكيد كردند 
كه ش��هري مانند تهران نبايد بدون مدير بماند و بايد 
هر چه زودتر ش��هرداري براي تهران تعيين ش��ود. در 
همين رابطه، اعضاي ش��وراي پنجم امروز )يك شنبه( 
درباره فرآيند انتخاب ش��هردار تصميم گيري خواهند 
كرد. از ميان اظهارات اعضاي ش��وراي ش��هر و برخي 
ناظ��ران چنين برمي آيد كه تكيه بر معيارهاي انتخاب 
ش��هردار جديد تهران است تا بر ش��خص يا اشخاص 
خاص براي تصدي اين س��مت. محمد عليخاني، عضو 
ش��وراي شهر تهران در رابطه با فرآيند انتخاب شهردار 
گفت: احتماال فرآيند انتخاب شهردار مشابه دفعه قبل 
خواهد بود با اين حال ممكن اس��ت دوس��تان ش��ورا 
پيشنهاد جديدي نيز داشته باش��ند، اين پيشنهادات 
طرح ش��ده و در رابطه ب��ا آنها تصميم خواهيم گرفت. 
به گفته وي، افرادي مطرح ش��ده اند اما از نظر من بايد 
براساس برنامه گزينه ها را انتخاب كنيم و به دنبال افراد 
داراي نام و نش��ان نباش��يم. نبايد دنبال افرادي باشيم 
كه صرفا مش��هور بوده و مسووليت هاي مهم داشته اند، 

من شخصا به دنبال چنين گزينه هايي نيستم. رييس 
كميسيون حمل و نقل و ترافيك در رابطه با معيارهاي 
خود براي انتخاب شهردار آينده ادامه داد: من به دنبال 
پيشنهاد افرادي براي پست شهرداري هستم كه برنامه 
داشته و عملگرا باشند. زمان به سرعت درحال سپري 
شدن است. ۷ماه از عمر شوراي شهر گذشته است و در 
اين دوران با مشكالتي زيادي روبه رو شديم. به گزارش 
ايلنا، عليخاني با بيان اينكه ش��ورا اگر مي خواهد موفق 
باشد بايد براساس برنامه گزينه ها را انتخاب كند، افزود: 
بايد روي كس��ي تمركز كنيم كه ب��راي تهران برنامه 
مناسبي داشته باشد. فردي كه بتواند اولويت هاي خود 
را در برنامه مشخص كرده و برنامه هايش شعاري و كلي 
نباشد.  اين عضو شوراي شهر مهم ترين معضل تهران را 
ترافيك و آلودگي دانست و درباره ويژگي هاي گزينه هاي 
احتمالي شهردار آينده تصريح كرد: افراد مورد نظر بايد 
داراي برنامه يي با قابليت سنجش و ارزيابي باشند. من 
ب��ه دنبال فردي به عنوان ش��هردار بعدي هس��تم كه 
عملگرا باش��د تا بتوانيم اين همه مشكلي كه تهران با 

آن روبه رو است را باالخره حل كنيم. 

وي در پاس��خ به اينك��ه آيا نگ��ران بالتكليفي در 
شهرداري و موج اس��تعفا ها نيست، تصريح كرد: اتفاقا 
افرادي كه با رفتن يك فرد پست خود را ترك مي كنند، 
بهتر است بروند. اين رفتن نشان مي دهد كه اين افراد 
ب��ه خاطر خدمت به م��ردم نيامدند بلكه به خاطر فرد 
آمدن��د و ام��روز هم ب��ه خاطر يك ش��خص تصميم 

گرفته اند، بروند. 

 ضرورت تداوم فعاليت ها در دوره كنوني
پيروز حناچي، معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
نيز در واكنش به وضعيت بالتكليفي در شهرداري گفت: 
نمي توانيم بگوييم هيچ اتفاقي نيفتاده است و اميدوارم 

شورا زودتر شهردار جديد را انتخاب كند. 
حناچي با اش��اره به اينكه نام او نيز جزو گزينه هاي 
سرپرست ش��هرداري مطرح ش��ده بود، گفت: اگرچه 
اس��م من نيز مطرح شده بود اما به نظرم اقدام شوراي 
شهر براي انتخاب س��ميع اهلل حسيني مكارم به عنوان 
سرپرس��ت ش��هرداري تهران تصميم منطقي بود. در 
هر صورت در دوره سرپرس��تي نباي��د اقدامات جاري 

ش��هرداري زمين بماند. مع��اون ش��هردار در رابطه با 
شرايط شهرداري پس از رفتن محمدعلي نجفي، موج 
استعفاها و بالتكليفي سازماني با بيش از چندين هزار 
هزار پرسنل تصريح كرد: نمي توان گفت هيچ تغييري 
در شهرداري رخ نداده چراكه ثبات در مديريت يكي از 
شرط هاي اساسي تداوم مديريت است. با اين وجود ما 
اميدوار هستيم شوراي شهر تهران به زودي در رابطه با 

انتخاب شهردار جديد تهران تصميم بگيرد. 
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران نيز گفت: 
در هفته پيش رو در رابطه با معيارها و فرآيند انتخاب 
شهردار و گزينه هاي مختلف گفت وگو را آغاز خواهيم 
ك��رد و ابتدا در رابطه ب��ا فرآيند انتخاب تصميم گيري 
خواهد ش��د. وي در پاس��خ به اينكه آيا ممكن اس��ت 
اعضاي شوراي ش��هر روي گزينه هاي سابق شهرداري 
تمرك��ز كنند، گفت: اف��رادي كه در م��رداد ماه براي 
تصدي شهرداري تهران مطرح بودند يا به شورا برنامه 
ارائه دادند، ممكن اس��ت مجددا مطرح شوند و ممكن 
است افراد ديگري نيز مطرح شوند و اين طور نيست كه 

امكان طرح گزينه هاي جديد نباشد. 
به گزارش ايسنا، س��خنگوي شوراي شهر تهران با 
بيان اينكه بايد ابتدا فرآيند انتخاب مش��خص شود تا 
بتوان به گزينه ها پرداخت در پاسخ به اينكه آيا ممكن 

است در ميثاق نامه اعضاي شوراي شهر تغييري ايجاد 
ش��ود يا نه؟ گفت: پس از استعفاي آقاي نجفي، شورا 
به بحث تعيين سرپرس��ت وارد ش��د ام��ا تاكنون در 
رابطه با معيارها و فرآيند انتخاب شهردار جديد تهران 
گفت وگويي نداشته ايم و اين امر به اوايل هفته پيش رو 

موكول شده است. 

 شهردار ميداني و پاي كار 
حجت نظري، عضو كميس��يون فرهنگي اجتماعي 
ش��وراي ش��هر تهران نيز در پاس��خ به اين پرسش كه 
آيا گزينه هاي بعدي شهرداري از ميان چهره هاي ملي 
انتخاب خواهند شد، گفت: الزاما موافق نيستم شهردار 
آينده تهران از ميان چهره هاي ملي انتخاب شود. ممكن 
است در جريان فعاليت هاي شديد و كمرشكن اجرايي 
شهرداري تهران يك چهره ملي نتواند آن طور كه بايد 

خودش را نشان دهد. 
به گزارش مهر، وي با بيان اينكه چهره  ملي معموال 
چهره هاي ستادي هستند، افزود: به اعتقاد من شهردار 
تهران بايد يك ش��هردار ميداني و پاي كار باش��د كه 
شبانه روز كف خيابان باشد و بتواند انتظارات شهروندان 
را برآورده كند و الزاما گزينه بعدي شهرداري تهران از 

ميان چهره هاي ملي انتخاب نمي شود. 



 Sun. April  15. 2018  1078   يك شنبه26  فروردين 1397     28 رجب 1439  شماره 
sanat@taadolnewspaper.ir  66420769 

صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

جزئيات دستورالعمل ايفاي تعهد ارزي صادركنندگان تشريح شد

3	مكانيسم	جديد	معامله	ارز	صادراتي	
تعادل| 

دولت ب�ا جديدترين بخش�نامه ارزي خود 
ط�ي هفته گذش�ته، نظام تك نرخ�ي ارزي را 
ب�ا دالر 4200 تومان�ي در كش�ور اجرايي و به 
صادركنن�دگان اولتيماتوم داد، در صورتي كه 
ارز خود را را به چرخ�ه اقتصادي برنگردانند، 
مورد حماي�ت قرار نخواهند گرف�ت. اما الزام 
صادركنن�دگان به فروش ارز خ�ود به بانك ها 
اين نگراني را ب�راي فعاالن اقتصادي به وجود 
آورد ك�ه دولت قص�د احياي پيمان س�پاري 
ارزي را دارد. در مقاب�ل تي�م اقتصادي دولت، 
در پاس�خ به اين نوع نگراني ها عنوان كردند، 
كه دولت به دنبال پيمان س�پاري ارزي نبوده، 
بلكه هدف از اجراي اين بخشنامه ارزي، ايجاد 
ش�فافيت و ايف�اي تعهد ارزي از س�وي تجار 
اس�ت. بنابراين تعهد ارزي جاي پيمان سپاري 
را مي گيرد. از طرفي به گفته رييس س�ازمان 
توس�عه تجارت، نظام يكپارچه معامالت ارزي 
طوري طراحي شده، كه همه نيازها درخصوص 
خري�د و ف�روش ارز در س�امانه »نيما« تامين 
خواهد ش�د و س�امانه »س�ماصد« ني�ز براي 
رص�د ارزهاي صادرات�ي اس�ت. همچنين در 
جديدترين مكانيسم ارزي دولت، صادركننده 
ملزم به رعايت تعهد ارزي خود به س�ه روش 
مختل�ف خواه�د ب�ود. در نخس�تين حال�ت، 
صادركنن�ده بايد ارز خود را يا ب�ه بانك يا به 
صراف�ي مورد تايي�د بانك مرك�زي به فروش 
برس�اند كه مكانيسم عرضه ارز در اين حالت، 
»س�امانه نيما« خواهد ب�ود. اما در حالت دوم، 
واردات از مح�ل ارز صادرات�ي صورت خواهد 
گرف�ت. به طوري ك�ه صادركنن�ده مي تواند با 
ن�ام خ�ود، واردات كاالهاي مش�خص و مورد 
ني�از كش�ور ك�ه واردات آنها مجاز اس�ت، را 
ثبت س�فارش كرده و ارز حاص�ل از صادرات 
خود بابت واردات اس�تفاده كند. در س�ومين 
حالت، صادر كننده مي  تواند ارز صادراتي خود 
را باي�ك نرخ توافقي ب�ه واردكننده به فروش 
برساند. با اين حال، اما فعاالن اقتصادي ممكن 
است نسبت به دستورالعمل هاي منتشر شده 
از س�وي بانك مركزي، ابهام ي�ا نقطه نظراتي 
داشته باش�ند، كه به گفته مجتبي خسروتاج، 
راه براي اصالحات احتمالي باز است. بطوريكه 
وزارت صنع�ت، مع�دن وتج�ارت ب�ه دنب�ال 
تش�كيل كارگروه وي�ژه با نماين�دگان بخش 
خصوص�ي در صورت نياز به اصالح بخش�نامه  

جديد ارزي است. 
  

 بخشنامه ارزي براي صادرات 
دوش��نبه هفت��ه گذش��ته ب��ود ك��ه اس��حاق 
 جهانگيري معاون اول رييس جمهور، اجرايي شذن

»ارز تك نرخ��ي« را در نظام اقتص��ادي اعالم كرد. 
براس��اس چني��ن تصميم ارزي، بان��ك مركزي هم 
درراس��تاي اج��راي تصميم س��تاد اقتصادي دولت 
مبني بر يكسان سازي نرخ ارز، قيمت هر دالر امريكا 
را ۴۲۰۰۰ ريال براي تثبيت بازار ارز اتخاذ و اعالم 
كرد. اما جزئيات بخش��نامه هفته گذشته در حوزه 
ص��ادرات، حاكي از اين بود كه تمام صادركنندگان 
موظ��ف هس��تند، ارز حاص��ل از ص��ادرات را ج��ز 
مواردي كه صرف واردات توس��ط خود، بازپرداخت 
بده��ي ارزي يا س��پرده گذاري مي كنن��د، از طريق 
سامانه نيما به بانك ها و صرافي هاي مجاز بفروشند. 
صدور بخشنامه اي نشان از اين دارد كه دولت ديگر 
حاضر نيس��ت از صادركنندگاني كه ارز خود را وارد 
چرخه اقتصادي كش��ور نمي كنند، حمايت كند. بر 
اين اس��اس، ديگر خبري از معافيت هاي مالياتي و 
برخورداري از سود تش��ويقي وام هاي صادراتي، به 
اي��ن صادركنندگان نخواهد ب��ود. در واقع دولت با 
اتخاذ چني��ن تصميم ارزي قصد دارد، از يك س��و، 
منش��ا اس��تفاده ارزهاي صادراتي را كامال مشخص 

كرده و ش��رايط را به گونه يي پيش برند كه شفافيت 
كامل، بر نظام عرضه ارز صادراتي حاكم شود. ديگر 
اين طور پذيرفته شده نيست كه دولت، از چگونگي 
هزينه كرد ارزهاي صادراتي اطالعي نداش��ته باشد. 
از همين رو، براس��اس آنچه دول��ت تصميم گرفته 
و در بخش��نامه خود ابالغ خواهد كرد، س��ه حالت 
براي ايفاي تعهد ارزي از س��وي صادركنندگان در 
مكانيس��م جديد درنظر گرفته ش��ده، كه جزييات 
ودس��تورالعمل رص��د ارز صادراتي ب��ه زودي ابالغ 

مي شود. 
البت��ه نباي��د اين موض��وع را از نظر داش��ت كه 
فعاالن اقتصادي نسبت به صدور چنين بخشنامه يي 
ارزي، ديدگاه ه��اي متفاوتي دارند، برخي از فعاالن 
اقتصادي نگران اي��ن بودند كه مبادا دولت با اتخاذ 
چنين رويكردي به دنبال پيمان سپاري ارزي باشد. 
اما در مقاب��ل برخي ديگر، آن را روش��ي معقول و 
منطق��ي در نظام ارزي كش��ور عن��وان مي كنند. با 
اينهمه اما آنچه مسلم است اينكه دولت بايد نسبت 
به رفع برخ��ي ابهامات درخصوص، اين بخش��نامه 

اقدام كند. 
از همين رو، رييس س��ازمان توسعه تجارت در 
جديدترين اظه��ارات خود در يك برنامه تلويزيوني 
اقدام به تش��ريح جزئيات اين بخشنامه ارزي كرده 
اس��ت. مجتبي خسروتاج با اش��اره به اينكه در سه 
سال گذشته بخش��ي از تجارت خارجي كشور را از 
ارز مبادله يي به س��مت ارز متقاضي هدايت كرديم، 
گفت: به اين ترتيب از 7۴۰۰ تعرفه وارداتي حدود 
۴ هزار و ۴۰۰ تعرف��ه برمبناي ارز متقاضي تعريف 
شد و واردات آنها براساس ارز بازار آزاد انجام شد. 

او ب��ا بي��ان اينكه س��فته بازي و افزايش نرخ ارز 
براي واردكنندگان مشكالتي را به وجود آورده بود، 
گفت: نوس��انات ن��رخ ارز مانعي ب��راي برنامه ريزي 
صادركنندگان بود به همين دليل سياس��ت جديد 
دولت در تنظيم بازار ارز و شفاف س��ازي آ ن اس��ت 
و مي خواهد با اس��تفاده از سياست هاي جديد ارزي 
از خروج غيررس��مي ارز جلوگيري كند تا نيازهاي 

واقعي ارز پاس��خ داده ش��ود. به گفته او، از اين رو، 
س��امانه »نيما« هم براي اين منظور طراحي ش��ده 
اس��ت. حال از آن س��و كه واردكنندگان مواد اوليه 
براي سرمايه و اس��تفاده كنندگان از منابع صندوق 
توسعه ملي با توجه به نوسانات نرخ ارز با مشكالتي 
مواجه بودند، سياس��ت هاي دول��ت و مصوبه جديد 
دولت در شفاف س��ازي بازار ارز در جهت جلوگيري 
از خروج غيررس��مي ارز است. بنابراين دستگاه هاي 
مرتبط و ش��بكه هاي بانكي بايد در اجراي مصوبات 
ارزي تس��ريع كنن��د تا فع��االن اقتص��ادي بتوانند 
برنامه ريزي دقيقي براي صادرات داش��ته باش��ند. 
همچني��ن در بخش��نامه جديدي ك��ه درخصوص 
س��اماندهي ارز دولت ابالغ كرده، »ن��رخ ارز« قرار 
است در چارچوب نظام شناور مديريت شده باشد. 

 مبادله و رصد بازار ارز با 2 سامانه 
از س��وي ديگر، نظام يكپارچ��ه معامالت ارزي 
ط��وري طراحي ش��ده كه همه نيازه��ا درخصوص 
خري��د و فروش ارز از طريق س��امانه »نيما« تامين 
مي ش��ود و سامانه »س��ما صد« براي رصد ارزهاي 
صادرات��ي طراح��ي ش��ده اس��ت. البته ب��ه گفته 
خسروتاج، شايد به علت تنوع بازارهاي صادراتي به 
صالح نباشد كه همه صادركنندگان و واردكنندگان 
در سامانه »نيما« متمركز شود؛ بنابراين اگر زمينه 
ارتباط صادركنندگان ب��ا واردكنندگان در خارج از 

سامانه نيما فراهم شود اشكالي ندارد. 
از اين رو، براس��اس اظهارات خس��روتاج و آنچه 
دولت در بخشنامه خود ابالغ خواهد كرد، سه حالت 
براي ايفاي تعهد ارزي از س��وي صادركنندگان در 
مكانيس��م جديد درنظر گرفته شده است كه بر اين 
اس��اس، صادركننده بايد ارز خود را يا به بانك يا به 
صرافي معرفي شده از سوي بانك مركزي به فروش 
برساند كه مكانيسم عرضه ارز در اين حالت، سامانه 
نيما خواهد بود. در روش دوم، صادركننده مي تواند 
با نام خ��ود واردات كاالهاي مش��خص و مورد نياز 
كش��ور را كه در كتاب مق��ررات واردات و صادرات 

به ثب��ت رس��يده و واردات آنها مجاز اس��ت، ثبت 
س��فارش كرده و باتوجه به سيس��تم ثبت سفارش، 
واردات كاالهاي خ��ود را اظهار نموده و ارز حاصل 
از صادرات خ��ود بابت واردات كااله��اي مورد نياز 
كش��ور استفاده كند. در حالت سوم، صادركننده به 
واردكننده متقاض��ي، ارز حاصل از صادرات خود را 
ب��ه نرخ توافق��ي و ثانويه به فروش مي رس��اند و در 
واق��ع، ارز حاصل از صادرات خ��ود را به واردكننده 
ديگري واگ��ذار مي كند و در مقابل، كوتاژ صادراتي 
را ب��ه واردكننده اعالم نموده و واردكننده آن را در 
س��امانه جامع تجارت آن را به ثبت مي رساند و در 
نهايت صادركننده نيز ش��ماره كوت��اژ وارداتي را به 
دول��ت اظهار مي كند. خس��روتاج همچنين با بيان 
اينكه در س��ال 96 تعرفه و حق��وق ورودي واردات 
33۰ كاال افزاي��ش خواهد يافت، گف��ت: نرخ موثر 
تعرف��ه واردات كاال در س��ال گذش��ته 1۲.3درصد 
بود و اين رقم در س��ال 95، معادل 11.8درصد بود 
كه با افزايش ۰.5درصدي س��عي كرده ايم در جهت 
حماي��ت از توليد داخلي س��عي كنيم كه نرخ موثر 
تعرفه را باال ببريم. او ادامه داد: سال گذشته حدود 
5۰درصد از كااله��ا از رديف بانكي و 5۰درصد هم 
از طريق رويه غيربانكي وارد كشور شده و براساس 
مصوبه مع��اون اول رييس جمه��ور مناطق آزاد نيز 

بايد واردات را با ثبت سفارش انجام دهند. 
او درخصوص مشكالت بانكي با كشور عراق نيز 
توضيح داد كه در س��فر مع��اون اول رييس جمهور 
و وزي��ر صنعت ب��ه عراق گفت وگوه��اي مفصلي با 
مقامات بانكي عراق براي تس��هيل در روابط بانكي 
دو كشور انجام شد كه با وجود نظارت شديد امريكا 
بر سيس��تم بانكي عراق اين كش��ور براي برقراري 
هرچه بيش��تر ارتباط��ات بانكي با اي��ران در تالش 
اس��ت و تا حصول نتيجه فع��االن اقتصادي در بازار 
عراق مي توانند از طريق س��امانه نيما مبادالت خود 
را انجام دهند. خس��روتاج علت بس��ته شدن سايت 
ثبتارش نيز اعالم كرد كه درگاه ورودي به س��امانه 
ثبت س��فارش، س��امانه جامع تجارت اس��ت و اين 

س��امانه با ساير س��امانه ها در ارتباط است. با توجه 
به سياس��ت هاي جديد دولت در س��اماندهي بازار 
ارز س��امانه ثبت سفارش مش��كلي ندارد و مي تواند 
فعال باش��د، اما از آنجا كه س��امانه ثبت س��فارش 
زيرمجموع��ه س��امانه جامع تجارت اس��ت تا زمان 
برقراري ارتباطات ديگر س��امانه ها از قبيل س��امانه 
نيما با س��امانه جامع تجارت بايد بقيه س��امانه هاي 
زيرمجموعه س��امانه جامع تجارت متوقف شوند تا 

اين ارتباطات به طور كامل برقرار شود. 

 ابهامات بخش خصوصي چيست؟ 
اما در ادامه اين نشس��ت رييس كنفدراس��يون 
صادرات ايران با اش��اره به اينكه در سه ماه گذشته 
نوس��انات نرخ ارز دس��تاوردهاي گذش��ته دولت را 
تهدي��د كرد و اگر اين روند ادام��ه مي يافت به نفع 
صادركنن��ده، توليد كننده و دول��ت و اقتصاد نبود؛ 
تصري��ح كرد كه فعاالن اقتصادي از يكسان س��ازي 
نرخ ارز دفاع و اس��تقبال مي كنند؛ زيرا اين افراد در 
شرايط يكسان س��ازي مي توانند رقابت  سالم  داشته 
باشند و از رانت جلوگيري شود. محمد الهوتي، تك 
نرخ��ي كردن ارز را تصميم ش��جاعانه دولت عنوان 
كرد كه اين موضوع توانست بازار را از حالت التهاب 

خارج كند. 
او س��وال صادركنن��دگان را اينگون��ه مطرح 
ك��رد كه آنه��ا مي خواهن��د بدانند ب��ا اين روش 
جديد ارزي، چ��ه تعهدي به صادركنندگان بابت 
تعام��الت بانكي ضعيفي كه با برخي از بانك ها از 
جمله عراق و افغانستان وجود دارد، داده خواهد 
ش��د. الهوتي همچنين گفت بعيد مي دانم دولت 
به دنبال پيمان سپاري ارزي به شيوه سابق باشد. 
ش��فافيت در نظام ارزي مورد درخواست جامعه 
صادراتي كشور اس��ت. اما اگر صادركننده ارز را 
نياورد، مشمول معافيت مالياتي نيست؛ اين قابل 
دفاع است، اما نبايد به سيستم سنتي برگشت. 

به گفته او،  گر اين اتفاق رخ داده و ش��فافيت 
جايگزي��ن پيمان س��پاري ارزي ش��ده، وضعيت 
مناس��ب است و البته محاس��باتي در اتاق تهران 
انجام ش��ده كه برمبناي آن، اگر پايه پولي سال 
8۰ را محاس��به كرده و متناس��ب ب��ا نرخ تورم 
داخلي و خارجي، محاس��بات را انجام دهيم، نرخ 
ارز زي��ر ۴5۰۰ تومان قرار مي گيرد و نرخ ۴۲۰۰ 
توماني دولت، تفاوتي با نرخ محاسباتي ما ندارد. 
 اي��ن فع��ال اقتصادي در عين ح��ال با تاكيد 
بر اينكه دس��تورالعمل ابالغي بان��ك مركزي به 
درستي بايد اجرا ش��ود، اظهار كرد كه بايد از به 
وجود آمدن بازار ثانويه جلوگيري ش��ود، در غير 
اين ص��ورت كاالهاي داخلي كه م��واد اوليه آ نها 
خارجي نيس��ت و از ارز ۴۲۰۰ توماني اس��تفاده 
نمي كنن��د خود را با ب��ازار ثانويه و نرخ باالتر ارز 
تنظي��م مي كنند. او ابراز اميدواري كرد كه دولت 
س��ركوب نرخ ارز را تكرار نكند و ميزان تورم در 
نرخ ارز منظور ش��ود. البته رييس كنفدراس��يون 
صادرات اي��ران دغدغ��ه صادركنن��دگان از اين 
بخش��نامه ارزي را مش��كل نق��ل و انتقال بانكي 
عن��وان و تاكي��د كرد: اگ��ر كانال هاي برگش��ت 
ارز ص��ادرات فراه��م نش��ود مش��كالتي ب��راي 
صادركنندگان به وجود مي آيد. او اين راهم گفت 
كه هزينه هاي نقل و انتقال سيس��تم بانكي بايد 

منطقي شود. 
الهوت��ي با تاكيد بر اينكه باي��د از نظر بخش 
خصوصي اس��تفاده كرد، از دولت نيز درخواست 
ك��رد كه اگر بخش��نامه ها ابهام دارد و احس��اس 
مي ش��ود كه ممكن اس��ت ابهامات��ي ايجاد كند، 
دول��ت با بخ��ش خصوص��ي كار را پي��ش برد و 
مشورت كند. البته رييس سازمان توسعه تجارت، 
ط��ي اظهاراتي عن��وان كرد ك��ه وزارت صنعت، 
مع��دن وتجارت به دنبال تش��كيل كارگروه ويژه 
با نمايندگان بخ��ش خصوصي در صورت نياز به 

اصالح بخشنامه  جديد ارزي است.

ضرورت بازنگري در تعرفه 
ترجيحي ايران و تركيه

مهر| معاون اس��بق وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
تاكي��د بر ضرورت بازنگري ق��رارداد تعرفه ايران و تركيه 
گفت: محص��ول نهايي ايراني مش��مول كاهش تعرفه از 
س��وي ترك ها نش��دند. محمود دودانگه گفت: ترك ها از 
سال هاي گذش��ته و در دولت هاي قبل نيز تمايل بسيار 
زيادي براي انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجيحي با ايران 
داش��تند و براي تحقق اين امر فشارهاي زياد سياسي و 

اقتصادي به ايران وارد كردند. 
معاون اس��بق وزارت صنعت، مع��دن و تجارت افزود: 
ب��ا توجه به تبعات منف��ي انعقاد ق��رارداد تجارت تعرفه 
ترجيح��ي ايران و تركيه، دولت هاي قبل حاضر به انعقاد 
اي��ن ق��رارداد با تركيه نش��دند. او تصريح ك��رد: با روي 
كارآمدن دول��ت يازدهم و در زم��ان تغيير مديريتي در 
كش��ور اين قرارداد ميان ايران و تركيه منعقد ش��د؛ اما 
اكنون بررس��ي گزارش ه��ا و تحقيقات ما در س��ال هاي 
گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين حقيقت را 
نشان مي داد كه انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران 
و تركيه آن هم با شرايطي كه طرف مقابل مي خواست به 
زيان اقتصاد كش��ور خواهد بود. به گفته دودانگه، بررسي 
آثار و نتاي��ج قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه 
نش��ان مي دهد كه ترك ها كاالهاي ايراني كامل و توليد 
شده را مش��مول تعرفه پايين نكرده اند و صرفا كاالهايي 
كه نهايي نيستند و مواد اوليه به شمار مي روند، مشمول 
تعرفه پايين در بازار تركيه شده است. دودانگه گفت: اما 
در اين ق��راردادي كه ميان ايران و تركيه منعقد ش��ده، 
ب��ازار ايران در تمام كاالها و محصوالتي كه داراي مزيت 
هستيم، به تركيه واگذار كرديم. اين كارشناس اقتصادي 
خاطرنشان كرد: بايد ليست قرارداد تعرفه ترجيحي ايران 
و تركيه بررس��ي و تغيي��ر كند تا جايي ك��ه محمدرضا 
نعمت زاده وزير س��ابق صنعت، معدن و تجارت و مجتبي 
خس��روتاج رييس سازمان توس��عه تجارت نيز خواستار 

تغيير اين ليست شده اند. 

 ركوردشكني واردات 
قطعات خودرو 

تس�نيم| بررس��ي آمارهاي تجارت خارجي كش��ور 
در س��ال 96 نش��ان مي دهد، واردات قطع��ات خودرو با 
س��اخت جزيي زير 3۰درصد در صدر فهرس��ت كاالهاي 
وارداتي ايران قرار گرفته است. بر اساس آمارهاي گمرك 
در پايان س��ال 96 بي��ش از 1.8ميليارد دالر قطعه براي 
مونتاژ خودرو با درصد س��اخت داخل زير 3۰درصد وارد 
كش��ور ش��ده كه نسبت به مدت مشابه س��ال قبل رشد 
13۰درصدي داشته است. به اين ترتيب واردات قطعات 

خودرو در صدر فهرست واردات كشور قرار گرفت. 
گفتني اس��ت، وزن اين قطع��ات وارداتي بيش از ۲13 
هزار تن بوده است. اين در حالي است كه در سال 95 تنها 
781ميليارد دالر قطعات با ساخت داخل زير 3۰ درصد وارد 
كشور شده بود. درصد ساخت داخل 1۴ تا 3۰ درصد نشان 
از جزيي بودن بودن و عميق نبودن مونتاژ خودروهاي توليد 
شده با قطعات وارد شده دارد. به عبارت ديگر تنها 3۰درصد 
از قطعات اين خودروها ساخت داخل است و مابقي قطعات 
وارداتي است. از س��وي ديگر در سال گذشته 675ميليارد 
دالر قطعات منفصله براي مونتاژ خودرو با س��اخت داخل 
5۰درصد وارد كش��ور شده كه نس��بت به سال 95 با رشد 

73درصدي مواجه شده است. 

حمايت نايب رييس اتاق ايران 
از ارز تك نرخي

پاي�گاه خبري اتاق اي�ران| نايب رييس اتاق ايران 
معتقد اس��ت: تعيين نرخ ارز از طرف دولت، قدمي رو به  
جلو و مثبت اس��ت. دولت بعد از سال ها قول تك نرخي 
كردن ارز، اين گفته را عملياتي كرده است. اميدواريم از 

اين تصميم خود عدول نكند. 
تك نرخي ش��دن ارز، نتيجه نشس��ت فوق العاده ستاد 
اقتص��ادي دول��ت در ش��ب دوش��نبه بود. براس��اس اين 
تصميم، اس��حاق جهانگيري مع��اون اول رييس جمهور از 
ط��رف دولت اعالم كرد: »از ام��روز تمام فعاالن اقتصادي 
و هم��ه نيازهاي قانوني و اداري آن��ان، نيازهاي خدماتي 
مس��افران، دانش��جويان، محققان و دانشمنداني كه براي 
كارهاي تحقيقاتي خود ب��ه ارز نياز دارند، از طريق بانك 
مركزي و صرافي ها و بانك هاي تحت كنترل بانك مركزي 

با دالر ۴ هزار و ۲۰۰ توماني برآورده خواهد شد.«
مع��اون اول رييس جمهوري هش��دار داد: »  جز نرخ 
اعالم  ش��ده، هي��چ نرخ ديگ��ري براي ارز به رس��ميت 
شناخته نمي شود و هر قيمت غيررسمي ديگري در بازار 
ارز از امروز به عنوان قاچاق تلقي خواهد شد؛ مثل قاچاق 
مواد مخدر كه كس��ي ح��ق خريدوفروش آن را ندارد، با 
كس��ي كه ارز را با قيمت هاي غيررس��مي خريدوفروش 
مي كند، برخورد مي شود.« به گفته معاون اول، اگر نرخ 
ديگري در بازار ش��كل بگيرد دستگاه قضايي و نيروهاي 
امنيتي با آن برخورد خواهند كرد. از س��وي ديگر بانك 
مرك��زي قيمت ارزهاي مختل��ف را به عنوان تنها مبناي 
معامالت بازار ارز اعالم كرد. طبق اعالم دولت، از ديروز 
هرگون��ه قيمت غيررس��مي براي ارز قاچاق محس��وب 

مي شود و با آن برخورد خواهد شد. 
حس��ين س��الح ورزي نايب رييس اتاق ايران، درباره 
اينكه آيا نرخ اعالم  ش��ده ب��راي دالر، ماندگاري خواهد 
داش��ت يا نه؟ ب��ه پايگاه خب��ري اتاق اي��ران مي گويد: 
»قيمت اعالم  ش��ده را از چند منظر بايد بررس��ي كرد؛ 
اوال باي��د قيمت گذاري و ارزش ارز ب��ا روش هاي علمي 
اقتصادي محاس��به ش��ود، البته اينكه س��ال پايه را چه 
س��الي محاس��به كنند ممك��ن اس��ت در ارزش نهايي 
اس��تخراج  ش��ده تاثير بگذارد.« به  گفته س��الح  ورزي، 
مس��اله بعدي اين اس��ت كه بايد درنظر بگيريم تا ديروز 
يك سيس��تم چندنرخي ارز فعال ب��ود كه تاثير مخربي 
ب��ر اقتصاد داش��ت ولي از روز گذش��ته دول��ت آن را به 
تك نرخ��ي تبدي��ل كرده اس��ت. اعالم ع��دد تك نرخي 
اگرچه با مالحظات و مصلحتي انجام  شده ولي در عمل 
كار مثبتي اس��ت. او ادامه مي دهد: »من درباره اين رقم 
اعالم  ش��ده، اظهارنظر نمي كن��م ولي معتقدم كار دولت 
قدمي رو به  جلو و مثبت است. دولت بعد از سال ها قول 
تك نرخي كردن ارز، اين گفته را عملياتي كرده اس��ت و 
م��ا اميدواريم از اين تصميم خود عدول نكند.« به گفته 
س��الح ورزي، چرا تا به  حال دولت اين وعده را عملياتي 
نكرده، پرسشي است كه بايد دولت به آن پاسخ دهد. ما 
هم در چهار سال گذشته بارها گفته بوديم كه چرا دولت 
به يكسان سازي قيمت ارز اقدام نمي كند. البته شرايطي 
در ب��ازار ارز وجود دارد و ش��ايد دول��ت فكر مي كرد كه 
اگر قيمت ها به س��مت بازار آزاد نيل مي كند سبب تورم 

خواهد شد و از اين موضوع قدري ابا داشته باشد.

تسنيم|
بعد از اعالم رسمي اتهام قاچاق خودرو از سوي نمايندگي هاي 
واردكننده خودرو براس��اس اطالعات موجود 1۰5خودرو بدون 
پته از گمرك خارج ش��ده است. هفته گذشته فرمانده انتظامي 
اس��تان هرمزگان از كشف باند قاچاق خودرو در اين استان خبر 
داد. ملكي، رييس پليس هرمزگان با اعالم خبر كش��ف و توقيف 
۴۲۴دس��تگاه خ��ودرو خارجي لوكس در مبادي رس��مي اظهار 
كرد: ابعاد فعاليت اين باند س��ازمان يافته بس��يار گسترده بوده 
و به زودي جزييات توقيف 6۰۰ دس��تگاه خودرو ديگر نيز اعالم 

خواهد شد. 
س��ردار عزيزاهلل ملك��ي افزود: اي��ن باند توس��ط نمايندگي 
۲ ش��ركت مش��هور، خودروهاي خارجي را با اس��تفاده از اسناد 
جعل��ي از مب��ادي رس��مي وارد مي كردند. به گفت��ه او در يك 
عمليات ضربتي تعداد 1۰5دس��تگاه خودرو كه با اس��ناد جعلي 
و حت��ي بدون صدور پته هاي گمرك��ي از گمرك ترخيص و در 
انبار ش��ركت موجود بود توسط پليس توقيف شد. سردار ملكي 
ادامه داد: با دس��تگيري عامالن اصلي و ضبط اس��ناد و مدارك 
موجود در شركت و تحقيقات تكميلي 319دستگاه ديگر از اين 
خودروها كه با ش��يوه جعل وارد اما هنوز ترخيص قطعي نشده 
بود، كش��ف و با هماهنگي مقام قضايي در مجموع ۴۲۴دستگاه 

خودرو توقيف شد. 
براس��اس گفته دش��تاني، ناظ��ر گمركات اس��تان هرمزگان 
خودروها بدوا به صورت قانوني به گمرك اظهار و تشريفات اوليه 
برخي از آنها انجام يا درحال طي كردن مابقي تش��ريفات بود. او 
ادامه داد: بنابر اعالم گمرك ش��هيد باهنر بندرعباس تشريفات 
اوليه واردات قطعي 319دس��تگاه خودرو س��واري طي 1۲فقره 
اظهارنامه در گمرك مذكور درحال انجام بوده و تشريفات نهايي 
كاالي اظهارنامه هاي مربوطه در گمرك مزبور تمام نشده بود. به 
گفته ناظر گمركات استان هرمزگان داليل و مستنداتي مبني بر 

توقيف خودروهاي مذكور به گمرك واصل نشده است. 

گفتني اس��ت، تع��داد 319دس��تگاه از اي��ن خودروها طي 
1۲فق��ره اظهارنامه به گمرك باهنر اظهار ش��ده كه مجوز ثبت 
س��فارش و اس��تاندارد صادر ش��ده بود. براي اين اظهارنامه ها، 
تش��ريفات گمركي انجام شده است. براس��اس اطالعات موجود 
ان��واع مدل هاي رن��و و تويوتا در بين خودروه��اي توقيفي ديده 
مي ش��ود. اين اطالعات از منابع رس��مي كسب ش��ده اما بعد از 
بررس��ي دقيق ت��ر اظهارنامه و پروانه هاي گمركي ممكن اس��ت 
اطالع��ات دقيق تري نيز در اين خصوص به دس��ت آيد. ابهامي 
كه كارشناس��ان گمركي بايد به آن پاس��خ دهند اين اس��ت آيا 
براس��اس قانون امور گمركي امكان خروج كاال از گمركات بدون 

پته گمركي وجود دارد يا خير؟
اين درحالي اس��ت كه يكي از موارد مهم اتهامي دس��تكاري 
اطالعات مربوط به س��ال ساخت اس��ت. در واقع اين شركت ها 
ماشين هاي مدل سال هاي ۲۰15و ۲۰16را وارد كرده و با جعل 
مدارك)ليب��ل( به عنوان خودرو س��ال از گمرك خارج كرده اند. 
به نظر مي رسد اگر اين موضوع منجر به قاچاق كاال نشود حتما 

بستر فريب مشتري را ايجاد كرده است.

ايرنا|
مديركل دفتر صنايع نس��اجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: پارس��ال صادرات كاالهاي نساجي و پوشاك به حدود 
97۰ميليون دالر رس��يد كه در همسنجي با س��ال 95 رشد حدود 
15درصدي داش��ت. افس��انه محرابي درباره مهم ترين دستاوردهاي 
صنعت نس��اجي در س��الي كه گذش��ت، اف��زود: يك��ي از مهم ترين 
دستاوردهاي صنعت نس��اجي در سال گذشته، اجراي دستورالعمل 
چگونگي ص��دور گواهي فعاليت نمايندگان، توزيع كنندگان، دفاتر و 
شعب ش��ركت هاي خارجي عرضه كننده كاالي پوشاك داراي نام و 

نشان تجاري)برند( بود. 
او اظه��ار كرد: در همي��ن پيوند با اجراي ماده 3 دس��تورالعمل 
مذكور درخصوص س��فارش گذاري و توليد درصدي از ميزان واردات 
برندهاي مذكور از طري��ق توليد كنندگان داخلي اميد مي رود كه با 
فراهم آمدن زمينه تب��ادل اطالعات و انتقال تجربيات و دانش فني 
ميان طرف هاي خارجي و ايراني به تدريج شاهد رشد و شكوفايي اين 
صنعت باش��يم. محرابي خاطرنشان كرد: تاكنون از 71برند خارجي 
كه مدارك خود را ارائه كردند 33برند از كشورهاي انگلستان، ايتاليا، 
بلژيك، اسپانيا، فرانسه، سوييس، آلمان، هنگ كنگ، لهستان، كانادا 
و تركيه براي سفارش گذاري در راستاي اجراي ماده 3 دستورالعمل 
فوق اقدام به همكاري مش��ترك با توليدكنندگان ايراني كردند. اين 
مسوول وزارت صنعت درباره مسائل و مشكالتي كه صنعت نساجي 
به آن مبتالست، گفت: در مرحله نخست، موضوع واردات غيرقانوني 
مهم ترين مس��اله صنايع نساجي و پوشاك اس��ت. او اضافه كرد: در 
اين زمينه، اين دفتر با همكاري دس��تگاه هاي ذي ربط ازجمله ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، گمرك جمهوري اس��المي ايران 
و ب��ا هماهنگي انجمن ها و تش��كل هاي تولي��دي و صاحبنظران امر 
اقدام ها و هماهنگي هايي در س��ال گذش��ته انجام شد كه الزم است 
در س��ال جاري تداوم و گسترش يابد. محرابي توضيح داد: پيگيري 
ب��راي اجرايي ش��دن فرآيند ثب��ت و اخذ شناس��ه كاال، آغاز اجراي 
فرآيند ثبت و اخذ شناس��ه كاال براي كاالهاي موجود در سطح بازار 

و انبارها، پيگيري اس��تمرار محدوديت هاي اعمال شده براي واردات 
پوشاك به مناطق آزاد به ويژه اقتصادي و تعميم آن به ساير كاالها، 
پيگيري استمرار وارد نش��دن كاالهاي نساجي، پوشاك و كفش در 
قال��ب معافيت ها ازجمله ملوان��ي، مرزنش��يني، كوله بري همچنين 
پيگي��ري بهبود روش هاي ارزيابي و ترخيص كاالهاي هدف وارداتي 
از گمركات كش��ور ازجمله اي��ن اقدام ها بوده اس��ت. او گفت: ارائه 
تسهيالت متناسب براي حفظ وضعيت موجود و نيز ايجاد تمايل به 
س��رمايه گذاري جديد در راستاي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي 
موجود براي س��رمايه در گردش و س��رمايه ثاب��ت، پيگيري ايجاد و 
گسترش ش��هرك هاي ويژه پوش��اك و كفش، پيگيري و اقدام هاي 
الزم درخص��وص آموزش نيروي انس��اني در صنعت، پيگيري تامين 
مناسب مواد اوليه واحدهاي توليدي ازجمله بهبود مواد پتروشيمي 
همچنين تس��هيل فرآيند ورود موقت براي توس��عه توليد صادرات 
محور و اختصاص تسهيالت سرمايه در گردش و بازسازي و نوسازي 
در قالب طرح رونق توليد و طرح بازس��ازي و نوس��ازي ابالغي ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي، س��اير اقدام هاي انجام ش��ده براي حل 

مشكالت اين صنعت بوده است. 

	جزئيات	پرونده	جديد	قاچاق	خودرو	
توسط	نمايندگي	هاي	رسمي	

	افزايش	15	درصدي	صادرات	كاالهاي	نساجي
و	پوشاك	در	سال	گذشته

براساس اظهارات خسروتاج و آنچه دولت در بخشنامه خود ابالغ خواهد كرد سه حالت براي ايفاي تعهد ارزي از سوي 
صادركنندگان در مكانيسم جديد درنظر گرفته شده است كه بر اين اساس، صادركننده بايد ارز خود را يا به بانك يا به صرافي معرفي 
شده از سوي بانك مركزي به فروش برساند كه مكانيسم عرضه ارز در اين حالت، سامانه نيما خواهد بود. در روش دوم، صادركننده 

مي تواند با نام خود واردات كاالهاي مشخص و مورد نياز كشور را كه در كتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسيده و واردات 
آنها مجاز است، ثبت سفارش كرده و باتوجه به سيستم ثبت سفارش، واردات كاالهاي خود را اظهار نموده و ارز حاصل از صادرات 
خود بابت واردات كاالهاي مورد نياز كشور استفاده كند. در حالت سوم، صادركننده به واردكننده متقاضي، ارز حاصل از صادرات 

خود را به نرخ توافقي و ثانويه به فروش مي رساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردكننده ديگري واگذار مي كند
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15 نفت و انرژي
 ايران از آذربايجان

برق وارد مي كند 
پاون  يادداشت تفاهم همكاري در زمينه واردات برق 
ــال به امضا  ــتان امس از آذربايجان به ايران در فصل تابس
رسيد. به دنبال سفر رييس جمهوري و وزير نيروي ايران به 
كشور آذربايجان در نيمه اول فروردين ماه امسال، معاونان 
ــنبه)  وزير نيروي ايران و وزير انرژي آذربايجان روز (پنج ش
ــتي را در وزارت نيرو برگزار كردند و در اين نشست  نشس
دو طرف براي تبادل 180مگاوات برق در تابستان امسال 
به تفاهم رسيدند. در اين نشست يادداشت تفاهم واردات 
ــتان در دو  ــرق از آذربايجان به ايران در طول فصل تابس ب
ــطح معاونان وزير و مديران عامل شركت هاي توانير و  س
ــاس اين تفاهمنامه ها كه  ــيد. بر اس آذرانرژي به امضا رس
ــطح معاونان وزير به امضاي «همايون حائري»  ابتدا در س
ــاون وزير نيروي ايران و «ناطق عباس اف» معاون وزير  مع
انرژي آذربايجان رسيد، دو طرف براي واردات 180مگاوات 
ــتان به نتيجه قطعي رسيدند. همچنين اين  برق در تابس
ــركت  ــه امضاي «آرش كردي» مديرعامل ش توافقنامه ب
ــركت آذرانرژي  توانير و «اعتبار پيرورديف» مديرعامل ش
ــرارداد در انجام اين  ــركت هاي اصلي طرف ق به عنوان ش
ارتباط الكتريكي نيز رسيد. حائري معاون وزير نيرو در امور 
ــم از گسترش روابط به ويژه در  برق و انرژي در اين مراس
ــور استقبال و خاطرنشان  حوزه برق و انرژي ميان دو كش
كرد كه در آينده نزديك مذاكراتي نيز براي توسعه روابط 
برقي به ويژه در خصوص اتصال شبكه هاي برق كشورهاي 
ايران، آذربايجان، گرجستان و روسيه خواهيم داشت. وي 
همچنين تاكيد كرد: وجود اشتراكات بسيار زياد ميان ايران 
ــهيل  ــترش روابط را ميان دو طرف تس و آذربايجان، گس
ــتفاده  ــد كه بايد از اين ظرفيت به صورت كامل اس مي كن
ــت «ناطق عباس اف» معاون  كرد. همچنين در اين نشس
ــاي  ــاره به اينكه در ديدار روس وزير انرژي آذربايجان با اش
جمهور دو كشور كه مدتي پيش انجام شد، هيات هاي برقي 
دو كشور نيز مذاكراتي با هم داشتند كه در آن نشست بر 
ــعه روابط در  ــر كليات صادرات برق به ايران و نيز توس س
ساير زمينه هاي صنعت برق تفاهمنامه هايي حاصل شده 
ــت «اعتبار پيرورديف» مديرعامل  بود. در ادامه اين نشس
شركت آذرانرژي نيز از عالقه مندي كشورش براي ترانزيت 
ــورهاي ثالث خبر داد و اظهار  ــير ايران به كش برق از مس
ــدواري كرد كه مذاكرات در اين خصوص نيز به زودي  امي
آغاز و به نتايج مطلوبي دست يابد. آرش كردي مديرعامل 
ــتيابي به اين توافق را مهم ارزيابي  ــركت توانير نيز دس ش
و خاطرنشان كرد: ظرفيت هاي بسياري براي همكاري در 
ــبختانه از  ــور وجود دارد كه خوش حوزه برق ميان دو كش
ــور بهره  ــت همه جانبه مقامات و دولت هاي دو كش حماي
مي برد. در اين نشست همچنين دو طرف عالوه بر امضاي 
اين تفاهمنامه در خصوص انجام مذاكرات سه جانبه ميان 
هيات هاي كارشناسي برقي كشورهاي «ايران، آذربايجان و 
ــتان» و «ايران، آذربايجان و روسيه» براي بررسي  گرجس
راهكارهاي ايجاد ارتباط الكتريكي و اتصال شبكه هاي برق 
ــورها به بحث و تبادل نظر پرداختند. بر پايه اين  اين كش
گزارش با امضاي اين تفاهمنامه، ايران تا 180مگاوات برق 
را در فصل پيك (تابستان) از كشور آذربايجان از اول ژوئن 

2018 (11خرداد 1397) وارد خواهد كرد. 

روي خط نيرو

گزارش ماه مارس سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام و آژانس بين المللي انرژي منتشر شد 

رد پاي ثبات در ديدگاه اوپك و IEA به بازار 
گروه انرژي   مهدي نيكوئي- عليرضا كياني 

ــه آژانس  ــاي ماهان ــاه گزارش ه ــق روال هر م طب
بين المللي انرژي و سازمان كشورهاي صادركننده نفت 
ــد تا شمايي كلي از  ــر ش خام به فاصله يك روز منتش
ــت را نشان دهد.  وضعيت بازار نفت در ماهي كه گذش
مهم ترين نكته اين دو گزارش را بايد در نگاه هاي تقريبا 
ــال جاري ميالدي  ــت» به بهاي نفت خام در س «مثب
ــت كه براي ايران اهميت زيادي دارد. همچنين  دانس
ــد نفت خام  ــه  اوپك تولي ــزارش منابع ثانوي ــق گ طب
ــد  ــكه در روز رش ايران در ماه مارس معادل 3300 بش
ــته و روزانه به 3ميليون و 814هزار بشكه رسيده  داش
ــت. برگزيده «تعادل» از اين دو گزارش را در ادامه  اس

مي خوانيد. 
ــنبه اوپك گزارش ماهانه خود را منتشر  روز پنج ش
ــته  ــرد. در اين گزارش پيرامون تحوالت قيمت نوش ك
ــده بود: «روند كاهش موجودي انبار نفت كاشينگ  ش
ــاي امريكا كمتر از پيش بيني ها بود و اين  در اوكالهام
ــد تا شكاف ميان قيمت دو شاخص اصلي  امر باعث ش
بازار نفت يعني برنت و وست تگزاس اينترمدييت نسبت 
به ماه گذشته كمتر از پيش عميق تر شود. صندوق هاي 
ــت برنت و  ــود از نف ــاي خ ــك خريده ــش ريس پوش
وست تگزاس اينترمدييت را در ماه مارس افزايش دادند 
ــم كل اين قراردادهاي آتي رقم 1,08ميليون را  تا حج
ــاه نفت دوبي به حالت عادي  ــاند. در اين م به ثبت رس
ــتر  ــت تا قيمت حال آن از قيمت آتي آن بيش بازگش
باشد اما برنت و وست تگزاس اينترمدييت همچنان در 
محدوده يي ماندند كه قيمت آتي آنها از قيمت حال شان 
ــتر باشد؛ هرچند كه اين اختالف به شدت گذشته  بيش
ــك در ادامه در برخي برآوردهاي خود براي  نبود.» اوپ
ــد  ــال 2017 و 2018 بازنگري كرد و رش تقاضا در س
تقاضاي 2017 را 30هزار بشكه باالتر اعالم داشت. در 
ــت كه تفاضاي نفت جهاني براي اين  نهايت اوپك نوش
ــال 97,07ميليون بشكه در روز بوده است. اما اوپك  س
ــد تقاضا در 2018 را نيز مورد بازنگري قرار داده و  رش
ــاس داده هاي كشورهاي او اي سي دي آن را 1,63  بر اس
ميليون بشكه در روز اعالم كرد. تقاضاي جهاني نفت در 
سال جاري به طور متوسط 98,7ميليون بشكه در روز 

توسط اوپك پيش بيني شد. 
ــرژي IEA اما در اين زمينه با  آژانس بين المللي ان
اوپك تفاوت نظر داشت. IEA در گزارش خود نوشت: 
«پيش بيني ما براي رشد تقاضاي جهاني نفت در سال 
ــته ندارد و همچنان برابر با  2018 تفاوتي با ماه گذش
1,5ميليون بشكه در روز است. برآورد آژانس از ميزان 
ــت  ــورهاي OECD در فصل نخس تقاضاي نفت كش
ــال جاري بازنگري شده و 315هزار بشكه در روز به  س

برآورد قبلي آن افزوده شده است. اين موضوع به دليل 
هواي سرد در اياالت متحده امريكا و شروع يك پروژه 
ــت. اين افزايش تقاضا، كاهش   ــيمي در آن اس پتروش
ــوم سال را بي اثر  مورد انتظار تقاضا در فصول دوم و س
ــد.» آژانس در ادامه عنوان كرد: « در هر صورت  مي كن
ــد تقاضاي نفت خام در فصل نخست سال 2018  رش
ــده  ــورهاي خارج از OECD نيز بازنگري ش و در كش
ــي از تضعيف تقاضاي چين  ــواهد حاك كه دليل آن ش
است. اين موضوع به طور مجموع باعث كاهش 260هزار 
ــكه يي تقاضاي كشورهاي خارج از OECD در هر  بش
روز شده است. در شرايطي كه چين، تقاضاي نفتي اش 
ــين  ــال جاري احتماال كمتر از برآوردهاي پيش در س
خواهد بود، هند در 2 ماه نخست سال ميزان تقاضايش 
را به ميزان قابل توجهي افزايش داد در هر روز 380هزار 

بشكه بيشتر از سال پيش خريداري كرد. »
ــود از توليد نفت  ــه، اوپك برآورد خ ــه عرض در كف
ــال 2017 را معادل 0,3  ــورهاي غير اوپك در س كش
ميليون بشكه در روز به سمت باال تعديل كرده و عامل 
اصلي آن را رشد 0,9ميليون بشكه يي نفت كانادا اعالم 
ــت: «در سال  كرد. اوپك همچنين در اين زمينه نوش
ــورهاي غيراوپك 0,8 ميليون بشكه  2018 عرضه كش
ــته افزايش يافت تا  ــبت به ارزيابي ماه گذش در روز نس

نسبت به سال گذشته مجموعا افزايشي 1,71ميليون 
بشكه يي در روز رقم بخورد. اين امر به خاطر توليد بيش 
از حد انتظار در فصل اول سال 2018 در اياالت متحده 
و كشورهاي مستقل شده از شوري سابق و توليد بيشتر 

در ساير مناطق جهان اتفاق افتاده است. »
ــرژي حرف هاي مهم تري  ــس بين المللي ان اما آژان
ــت. IEA در گزارش خود عنوان  در زمينه عرضه داش
ــرد: «عرضه جهاني نفت خام در ماه مارس به ميزان  ك
ــه 97,8  ــش يافت و ب ــكه در روز كاه ــزار بش 120ه
ميليون بشكه رسيد. اين اتفاق پس از آن روي داد كه 
توليدكنندگان اوپكي و غيراوپكي، توافق كاهش توليد 
ــر كردند و مجموع كاهش روزانه توليد  خود را عميق ت
نفت خود را به 2,4ميليون بشكه رساندند. با اين وجود 
ــكه در روز،  ميزان كل توليدات جهاني  1,4ميليون بش
ــال پيش است كه مهم ترين دليل آن،  باالتر از يك س
افزايش توليد نفت شيل امريكاست. انتظار مي رود كه 
افزايش توليد نفت كشورهاي غيراوپكي جهان در سال 

2018 برابر با 1,8ميليون بشكه در روز باشد. »
ــت: «مجموع  ــده اس در ادامه اين گزارش عنوان ش
توليد نفت خام اوپك، با 200هزار بشكه كاهش روزانه 
در ماه مارس به 31,83ميليون بشكه در روز رسيد كه 
مهم ترين عوامل آن كاهش توليد ونزوئال و خالص توليد 

كشورهاي آفريقايي بوده است. با اين شرايط، تعهد به 
ــيد. انتظار  توافق كاهش توليد اوپك به 163درصد رس
ــال نيز  ــي رود كه ميزان توليد كل اوپك در ادامه س م

حدود 32,5ميليون بشكه در روز در نوسان باشد» 
ــر تجاري»  ــرفصل «ميزان ذخاي ــا آژانس در س ام
ــي را پيرامون  ــاه مارس خود نيز نكات مهم گزارش م
عرضه نفت خام نوشته و عنوان كرد: « در شرايطي كه 
تعهد به توافق كاهش توليد اعضاي اوپكي و غيراوپكي 
اين توافق وجود دارد، برخي كشورها به داليل ديگري 
ــد كرده اند. اين  ــود نيز كمتر تولي ــهميه خ حتي از س
ــوع به بيش از 800  ــده در مجم كاهش هاي توافق نش
ــورت به داليل و  ــيد. به اين ص ــكه در روز رس هزار بش
ــتان سعودي  ــت كه عربس عوامل مختلف مانند آن اس
ــت.  ــده اس ديگر به توافق كاهش توليد اوپك اضافه ش
ــورهاي دخيل در  ــي وضعيت كلي توليدات كش بررس
توافق كاهش توليد حاكي از آن است كه تعهد اعضاي 
ــاي غيراوپكي نيز  ــيده و اعض اوپك به 163درصد رس

90درصد به توافق خود پايبند هستند.»
ــاره وضعيت ذخاير  ــرژي درب ــس بين المللي ان آژان
ــيار زيادي براي ميان مدت بازار  تجاري كه اهميت بس
ــوع ذخاير تجاري نفت  ــت: « مجم نفت خام دارد، نوش
خام كشورهاي OECD در ماه فوريه، 26ميليون بشكه 

ديگر نيز كاهش يافت و به 2841ميليون بشكه رسيد. به 
اين صورت ميزان ذخاير تجاري اين كشورها در انتهاي 
ماه فوريه تنها 30ميليون بشكه بيش از ميانگين 5 ساله 
بود. با فرض آنكه محدودسازي ميزان عرضه نفت خام به 
بازار همچنان ادامه يابد، مي توان انتظار داشت كه ميزان 
ذخاير تجاري جهان در ماه مه به سطح ميانگين 5ساله 
برسد. ذخاير تجاري فرآورده هاي نفتي هم اكنون كمتر 
از ميانگين 5ساله است.» اما IEA در گزارش ماه مارس 
ــوع افزايش تنش ها در خاورميانه و اثر آن بر  خود موض
ــت: «در روزهاي  بازار نفت را نيز از قلم نينداخته و نوش
ــايه افكنده  ــر تنش و ابهام، باز هم بر خاورميانه س اخي
ــت. در لحظه نگارش اين مطلب افزايش ابهام ها در  اس
ــده تا قيمت نفت خام برنت به  ــوريه و يمن باعث ش س
باالتر از 70 دالر در هر بشكه برسد. البته بايد صبر كرد و 
ديد كه آيا اين افزايش قيمت ها تثبيت خواهند شد و در 
اين صورت چه اثري بر وضعيت عرضه و تقاضاي جهاني 
نفت خام خواهند داشت. » آژانس بين المللي انرژي در 
ــه عنوان كرد: «تا آن زمان، برآورد كلي ما از ميزان  ادام
رشد عرضه و تقاضاي جهاني در سال 2018 نسبت به 
ماه گذشته بدون تغيير مانده است. از منظر تقاضا، رشد 
قوي تر از حد انتظار امريكا در ماه هاي نخست 2018 به 
وسيله تضعيف رشد چين كم اثر شد. اما هند هم شروع 
ــت. از منظر جهاني،  ــال 2018 داش قدرتمندي در س
ــال 2018،  ــد تقاضاي نفت در س انتظار مي رود كه رش
ــا اين حال،  ــد. ب ــكه در روز باش برابر با 1,5ميليون بش
ــت و  اين برآورد از تقاضاي جهاني كامال قابل اتكا نيس
تنش هاي كنوني بين امريكا و چين و احتماال يك جنگ 
تعرفه يي، وضعيت خطرناكي براي رشد تقاضاي جهاني 
ايجاد كرده است. اين وضعيت مي تواند رشد تقاضا را به 

خطر بيندازد. »

 وضعيت ايرانوضعيت ايران
ــت، طبق گزارش اوپك توليد نفت ايران  گفتني اس
ــته 3300 بشكه در روز افزايش  طي ماه ميالدي گذش
داشت. آمار اوپك بر مبناي اطالعات منابع ثانويه نشان 
ــران در مارس به 3,814 ميليون  داد كه توليد نفت اي
ــه با 3,810ميليون  ــكه در روز رسيد كه در مقايس بش
ــكه در روز افزايش  ــكه در روز در فوريه، 3300 بش بش
ــنگين ايران نيز در ماه مارس  ــت. قيمت نفت س داش
ــيد كه در مقايسه با  ــكه رس به 62,15 دالر در هر بش
ــادل 0.2درصد  ــنت يا مع ــه 12س 62.27دالر در فوري
ــت. ميانگين قيمت نفت سنگين ايران از  كاهش داش
ــال 2018 تاكنون 63,48 دالر در هر بشكه  ابتداي س
ــن 51,71دالر در مدت  ــه با ميانگي بوده كه در مقايس

مشابه سال 2017 افزايش نشان مي دهد. 

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اي 
با ارزيابى كيفى به شماره 96/487

با موضوع پروژه تعمير و بهسازى و نگهداشت فضاى سبز در مناطق عملياتى شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب
1- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن- پالك 42- كد پستى 6714677745- 

دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلى 2522)
2- نوع و كيفيت و كميت خدمات: پروژه شامل عمليات خاكبردارى، پى كنى، گودبردارى در حدود 1000 مترمكعب و تسطيح بستر خاكريزها با گريدر و آب پاشى و كوبش در حدود 34700 مترمربع تهيه و نصب جدول هاى بتنى 
پيش ساخته حدود 140 مترمكعب فرش كف با موزاييك ماشينى آجدار ايرانى در حدود 3800 مترمربع تهيه مصالح و اجراى رنگ آميزى در نماهاى سيمانى و بتنى با رنگ امولسيونى هم بسپار (كوپليمر) در حدود 4600 مترمربع 
كندن چاله به قطر 100 سانتيمتر در حدود 2500 چاله اختالط بذور در كشت مخلوط يا مخلوط نمودن بذور 180000 كيلوگرم كاشت انواع نهال قلمه ريشه دار در حدود 2500 اصله احداث تشتك يا چاله هاى فلسى براى نهال هاى 
تازه كاشت به وسيله كارگر در حدود 2500 تشتك كاشت انواع قلمه (قلمه كارى) به صورت مستقيم در بستر اصلى (عرصه) شامل كاشت قلمه 42800 قلمه شاخه زنى نهال هاى يكساله و دوساله به منظور هرس 11000 اصله پوشش 
سطح تشتك هاى اطراف نهال ها با كاه و كلش جهت جلوگيرى از تبخير در حدود 25000 اصله مرمت تشتك هاى احداثى در حدود 11000 تشتك تهيه و ريختن و پخش شن رنگى 327 مترمكعب هزينه تهيه سم و سم پاشى در 
حدود 24 هكتار هزينه كود حيوانى 352 تن تهيه كود شيميايى در حدود 13000 هكتار خريد گل و نهال 2500 اصله و 6500 مترمربع تهيه پيكاپ دوكابين مدل 1390در يك سال تانكر آب پاش به ظرفيت حدود 20000 ليتر 

در حدود 8300 دستگاه- ساعت مخزن باز (اتمسفريك) ساخته شده از ورق فوالدى در حدود 5 تن الكتروپمپ روى خط با قدرت موتور يك سوم اسب بخار در حدود 13 عدد.
3- محل و مدت اجراى خدمات: محل انجام خدمات مناطق عملياتى شركت نفت و گاز غرب- مدت اجرا 12 ماه شمسى

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكى يا اصل فيش واريز وجه نقد به مبلغ 923/050/000 ريال
5- آخرين مهلت ارسال مدارك و رزومه كارى: تا يك هفته پس از چاپ آگهى نوبت دوم

6- مبلغ برآورد اوليه مناقصه: برآورد تقريبى پروژه 18/461/000/000 ريال مي باشد.
7- محل تامين اعتبار: منابع داخلى

8- پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادى پيمانكار برنده در مقابل اخذ ضمانتنامه بانكى 
شرايط متقاضى:

1- داشتن حداقل پايه 5 در رشته كشاورزى از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور يا معاونت امور عمرانى استاندارى ها
2- ارائه اساسنامه و آگهى تاسيس و آگهى آخرين تغييرات هيئت مديره

3- داشتن تجربه كافى و مرتبط با موضوع مناقصه
4- ارائه گواهى صالحيت ايمنى پيمانكاران/ نامه تاييد صالحيت ايمنى موقت

5- ارسال فرم تكميل شده استعالم ارزيابى كيفى به همراه لوح فشرده (CD) مدارك
تذكر:

1- مناقصه گر بايد فرم تكميل شده استعالم ارزيابى كيفى تا مهلت ذكر شده در همان فرم به همراه لوح فشرده (CD)  مدارك به دبيرخانه كميسيون تحويل دهد.
2- به مداركى كه بعد از مهلت مقرر و يا به صورت ناقص ارسال مي گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره: در صورت عدم ارائه گواهى صالحيت ايمنى يا نامه تاييد صالحيت ايمنى موقت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى و صورت هاى مالى حسابرسى شده معتبر كليه مناقصه گرانى كه حائز امتياز الزم گرديده اند فرصت دارند تا 2 
روز قبل از بازگشايى پاكات نسبت به تحويل مدارك مذكور به دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نمايند.

3- ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر در يكى از دفاتر ثبت اسناد رسمى توسط برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد الزاميست.
مناقصه گران بايد:

نامه اعالم آمادگى خود را در سربرگ رسمى شركت كه در آن پست الكترونيك(ايميل) متقاضى جهت ارسال فرم استعالم ارزيابى كيفى توسط مناقصه گذار تلفن همراه مدير عامل و تلفكس شركت درج شده باشد تا مهلت ذكر شده 
در بند 5 به آدرس پست الكترونيك امور قراردادها ارسال نمايند.

با مركز تلفن تماس گرفته و از طريق داخلى 2218 تاييديه اعالم امادگى خود را از امور قراردادها دريافت نمايند.

38374180-083تلفكس امور حقوقى و قراردادها

38370072-083مركز تلفن شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب

West.oilcompany@chmail.irپست الكترونيك امور قراردادها

WWW.WOGPC.IRسايت شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب

روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب نوبت اول: 1397/1/22     نوبت دوم: 1397/1/26

نوبت دوم
كد فراخوان:3157062

شماره مجوز: 1396/107 �ر�� م	ی ��ت ا�ان
�ر�� ��ت �نا�ق ����ی ا�ان

�ب (�ھا�ی خاص) �ر�� ,+*ه &داری ��ت و گاز �

«آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  شماره: 52382154» 
مناقصه گذار: شركت فوالد خوزستان

شرح مناقصه: تهيه ونصب درب و پنجره آلومينيوم و U.P.V.C شيشه سكوريت و شيشه دو جداره در سطح شركت فوالد خوزستان  
نوع مناقصه: عمومي يك مرحله اي

مدت زمان: 6ماه 
مهلت اعالم آمادگي: تا پايان وقت اداري روزچهارشنبه مورخ 1397/01/29 (با ارسال ايميل به نشاني زير)

ــتندات و مدارك الزم را پيوست  ــايت WWW.ksc.ir منوي مديريت خريد و تامين كنندگان، ضمن ثبت نام و درج كليه اطالعات عمومي و تكميلي خود، مس ــركت در مناقصه با مراجعه به وبس  داوطلبان ش
نمايند.

دريافت اسناد مناقصه (پس از تائيد واحد ارزيابي تامين كنندگان) از تاريخ 1397/02/05 به مدت دو روز در قبال ارائه اصل رسيد واريز مبلغ 500/000 ريال (غيرقابل استرداد) در وجه شركت فوالد خوزستان 
 تاريخ تحويل پيشنهادات: روز شنبه مورخ 1397/02/15 

تاريخ گشايش پاكات پيشنهاد قيمت / فني: روز يكشنبه مورخ 1397/02/16 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 150,000,000 ريال

نوع تضمين: 1) ضمانتنامه معتبر بانكي 2) چك تضميني و يا واريز مبلغ در وجه شركت فوالد خوزستان
 3) انجام بلوكه مالي از مطالبات شركت كننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واريز وجه:
 الف) حساب سپهر 0100304453001 بانك صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز كد 3882 

ب) حساب سيبا 0102513186002 بانك ملي شعبه مجتمع فوالد اهواز كد 6532
نشاني شركت: اهواز - كيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شركت فوالد خوزستان، مديريت: خريد خدمات و اقالم عمومي

 E. HEYBATI@KSC.IR كارشناس: الهام هيبتي  تلفن:6413-213-0613-98+ ايميل 
روابط عمومي شركت فوالد خوزستان

نوبت دوم

بيشترين رشد هفتگي نفت خام از ماه جوالي پيامد افزايش تنش ها در خاورميانه
واكنش احتمالي بازار نفت به حمله موشكي

گروه انرژي  
ــده 35درصد از عرضه  خاورميانه تامين كنن
ــت. در نتيجه تنش  در اين  جهاني نفت خام اس
ــازار نفت اثر خواهد  ــه به طور طبيعي بر ب منطق
ــكا و متحدانش  ــكي امري ــت. حمله موش گذاش
ــوريه، اما مجالي  ــگاه نظامي در س ــه چند پاي ب
ــت چراكه در روز  ــراي تاثير بر بازار نفت نداش ب
ــاد. اما نگاهي به  ــل اين بازار اتفاق مي افت تعطي
ــن تاثير موارد  ــته و همچني ــاي گذش تحليل ه
ــت كه  ــابه روي بازار نفت از اين حاكي اس مش
بايد امروز منتظر واكنش طالي سياه به افزايش 

تنش ها در خاورميانه بود.
ــي  ــايدر در گزارش پيش از اين بيزنس اينس
ــت  ــوريه مدت هاس ــته بود كه هر چند س نوش
سهمي از توليد نفت خام جهان ندارد اما درگير 
بودن دو توليدكننده اصلي نفت، روسيه و ايران 
در اين ماجرا، بازار نفت را به واكنش وا مي دارد. 
ــدن حمله  ــاي نفت خام پيش از عملياتي ش به
موشكي روز شنبه نيز تنها در واكنش به توييت 
ــوري امريكا به باالترين  تهديدآميز رييس جمه
ــيده بود.  ــال 2014 رس ميزان خود از اواخر س
ــت خام برنت در بازار پيش از  آخرين قيمت نف
ــكي 72,58دالر بوده كه تحت تاثير  حمله موش
ــد هفتگي را  ــاي خاورميانه 8درصد رش تنش ه
ــه كرده بود. گزارش «تعادل» درباره تاثير  تجرب
احتمالي حمله موشكي امريكا به سوريه بر بازار 

نفت را در ادامه مي خوانيد. 
ــن روزهايي  ــا در چني ــته دقيق ــال گذش س
ــك كروز  (روزهاي ابتدايي ماه آوريل) 59 موش
ــكن وابسته  ــوي دو ناوش از نوع توماهاوك از س
به نيروهاي درياي امريكايي به فرودگاه نظامي 
الشعيرات (طياس) در جنوب شرق شهر حمص 

در مركز سوريه شليك شد.

ــاب آن مانند  ــل پرت ــه دلي ــك هايي ك موش
ــنبه 14 آوريل 2018 ادعاي  اتفاق صبح روز ش
ــد  ــار اس ــتفاده بش ــده مبني بر اس اياالت متح
ــد هر  ــيميايي بود. ادعايي كه اس ــالح ش از س
ــر روي حمله  ــب كرد. به ه ــار آن را تكذي دو ب
ــازار نفت  ــال 2017 بالفاصله بر ب ــل س 7 آوري
ــد. در  ــته و باعث افزايش قيمت ش تاثير گذاش
ــس از آغاز  ــاعات پ ــتين س اين روز و در نخس
ــكي به مواضع سوري، قيمت نفت  حمالت موش
با 2درصد افزايش همراه شد. البته اين واكنش 

در ساعات اوليه، در ادامه تعديل شد. 
ــان گرگ مك كنا تحليلگر بازار در  در آن زم
ــي تريدر، درباره تبعات اين حمله  موسسه آكس
ــائل ژئوپليتيكي پيشران هاي  عنوان كرد: «مس
ــه نظامي  ــتند. حمل ــي در بازار نفت هس بزرگ
امريكا به سوريه، كشوري كه از حمايت روس ها 
و ايراني ها برخوردار است، ظرفيت زيادي براي 

پيدا شدن تنش هاي بيشتر دارد.» 
ــد  ــوان كردن ــران عن ــان، تحليلگ در آن زم
ــيه  ــازار به دليل نگراني از واكنش ايران و روس ب
به عنوان توليدكنندگان مهم نفت در جهان، در 

حالت «اضطراب» قرار دارد. 
ــركت مشاوره انرژي  هليما كرافت رييس ش
ــه بيزينس  ــال در آن زمان ب ــي كاپيت آر. بي. س
ــن حمله تهديدي  ــايدر گفت: «اگرچه اي اينس
ــاب  براي عرضه نفت خام در كوتاه مدت به حس
ــاله تاثير اين اتفاق ها  نمي آيد، اما همچنان مس
ــود دارد كه باعث  ــازار نفت وج ــر بلندمدت ب ب
ــياه با دقت فعل و انفعاالت  ــود طالي س مي ش

را زيرنظر بگيرد.» 
ــور توليدكننده بزرگي در  ــوريه خود كش س
ــدن  ــاب نمي آيد و محدود ش بازار نفت به حس
ــر درگيري هاي داخلي و  ــور براث توليد اين كش

ــراي بازار ايجاد  ــيت چنداني ب خارجي، حساس
ــور را افزايش  نمي كند اما آنچه اهميت اين كش
ــتراتژيك آن در خاورميانه  مي دهد، موقعيت اس
ــايگي آن با توليدكنندگان بزرگ نفت و  و همس
ــت. از اين رو نگراني ها  شاهراه هاي صادراتي اس
ــترش بحران و تاثير احتمالي آن بر  درباره گس
ــام را عموما  ــام، بازار نفت خ ــادرات نفت  خ ص

تحت تاثير قرار مي دهد. 
 همچنين گرگ مك كنا سال گذشته عنوان 
كرده بود: «آنچه بازار را در حالت اضطراب قرار 
ــت. دو  ــيه اس ــش بالقوه ايران و روس داده واكن
كشوري كه هر دو از توليدكنندگان بزرگ نفت 
ــترك و در نقطه مقابل  دنيا و داراي مواضع مش
ــه به خصوص  ــائل منطق ــكا و غرب در مس امري
ــد: «اين  ــا مي گوي ــتند.» مك كن ــوريه هس س
ــبب  ــيار كوتاه مدت س نااطميناني در دوره بس
ــن ترتيب بايد  ــود.» به اي افزايش قيمت مي ش

امروز نيز منتظر وضعيتي مشابه بود. 
ــوي ديگري  ــا چنين تنش هايي از س  اساس
ــز بر بازار نفت تاثير مي گذارند. در اين مواقع  ني
فعاالن بازار سرمايه خود را به سمت دارايي هاي 
ــر مانند طال برده كه ارزش دالر را كاهش  امن ت
ــدن ارزش دالر خود عامل  ــد. پايين آم مي ده

ديگري براي افزايش قيمت نفت خام است. 
ــد، در زمان  ــه عنوان ش ــه همان طور ك البت
حمله سال گذشته موشكي امريكا به سوريه نيز 
بازار نفت خام بيش از هر چيز به انتظار واكنش 
ــت. اتفاقي  ــيه و ايران به اين موضوع نشس روس
كه اين بار نيز به طور قطع رخ خواهد داد چراكه 
ــرايط تفاوت چنداني با سال گذشته  نه تنها ش
ــمار موشك ها حدودا دوبرابر شده  ندارد بلكه ش
و تكرار اين اتفاق براي بار دوم نيز اثرگذاري آن 

بر بازار را افزايش مي دهد. 
ــه بيزينس  ــته ب ــال گذش ــا كرافت س هليم
ــاس  ــايدر گفته بود: «اگر بازار نفت احس اينس
كند كه از وراي اين اتفاق، اسد از قدرت بيرون 
ــد واكنشي شديد خواهد داشت،  برده خواهد ش
ــاله فقط درگيري هاي سياسي باشد  اما اگر مس

واكنش بازار نفت نسبتا خاموش خواهد بود.»
همين طور واكنش بازار نفت به اظهارنظرهاي 
طرفين پيش از حمله 100 موشك امريكايي به 
سوريه نيز تاييدگر اين مساله است. براي مثال 
ــه و بيش از يك روز پيش از صادر  در روز جمع
ــتور حمله، بهاي نفت خام باالترين  ــدن دس ش
رشد قيمت هفتگي از ماه جوالي را تجربه كرده 
و به 72,58 دالر در هر بشكه رسيد. قيمتي كه 
8درصد رشد معادل 5,48دالر در هر بشكه طي 

يك هفته را نشان مي داد. 
ــش نيز پس از  ــنبه هفته پي در روز چهارش
ــود از عبارت  ــد ترامپ در توييت خ آنكه دونال
ــتفاده كرد، بهاي  «موشك ها خواهند آمد» اس
ــال  نفت خام به باالترين ميزان خود از اواخر س

2014 رسيد. 
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حضوردوباره»اميرآقايي«برصحنهتئاتر
امیر آقايي بعد از 15سال دوري از صحنه تئاتر در نمايش »مالي سويیني« به صحنه مي رود. امیر آقايي كه براي آخرين بار در سال 
1382 و در نمايش »روي زمین« بر صحنه تئاتر به ايفاي نقش پرداخته بود، به صحنه تئاتر باز مي گردد. او به همراه صابر ابر و الهام 
كردا در نمايش »مالي سويیني« با طراحي و كارگرداني مرتضي میرمنتظمي كه قرار است از هفته اول ارديبهشت ماه در سالن اصلي 
مجموعه تئاتر شهر روي صحنه برود به ايفاي نقش مي پردازد. آقايي در اين نمايش نقش »دكتر رايس« را بازي مي كند.  در اجراي 
سال 94 نمايش »مالي سويیني« عباس جمالي ايفاگر اين نقش بود كه به دلیل مشغله كاري، در اجراي جديد اين اثر حضور ندارد. 
محمد قدس تهیه كنندگي »مالي سويیني« را عهده دار است.  آقايي با بازي در فیلم هاي »چهارشنبه 19 ارديبهشت« به كارگرداني 
وحید جلیلوند و »كوچه بي نام« به كارگرداني هاتف علیمرداني حضور موفقي در سي و سومین جشنواره فیلم فجر داشت. سال بعد 
در همكاري مجدد با وحید جلیلوند با فیلم »بدون تاريخ، بدون امضا« در جشنواره فجر حضور پیدا كرد. وي همچنین نويسندگي 

فیلمنامه فیلم »آرمان شهر« را در كارنامه خود دارد. اين فیلم به كارگرداني حسن ناظر در سال1393جلو دوربین رفت. 

چهرهروز

نگاهيبهشماردوچرخههايعموميمورداستفادهدركشورهايمختلف

ركابهاييتازمينپاك
گ�روهگوناگ�وناي��ن روزه��ا افزايش 
آالينده ها به مهم ترين چالش محیط زيستي 
تبديل شده و كش��ورها، برنامه هاي بسیاري 
براي مقابله با تغییرات آب وهواي��ي ارائه كرده اند. آن طور 
كه در بسیاري از گزارش ها گفته شده، با توجه به وسعت و 
شدت معضل آلودگي به نظر مي رسد، تمام تالش هايي كه 
تاكنون در راس��تاي مقابله با آن انجام شده  ناكافي بوده اند. 
با اين  حال تاكنون ش��یوه هاي مختلفي براي درك و توجه 
به مش��كل آلودگي هوا در كشورها و شهرهاي مختلف در 
نظر گرفته شده كه استفاده از وسايل نقلیه با سوخت هاي 

مناسب و پاك يكي از اين راهكارها شناخته مي شود. 
طب��ق گزارش ه��اي منتش��ر ش��ده، پك��ن، لن��دن، 
مكزيكوسیتي، دهلي نو و پاريس از شهرهايي هستند كه در 
سال 2016 به دلیل افزايش سطح آالينده ها در كانون توجه 
بوده اند. با اين حال طبق اعالم سازمان جهاني بهداشت اين 
ش��هرها تنها ش��هرهاي آلوده جهان نیستند و آن طور كه 
گفته شده حدود 92درصد از جمعیت شهرنشین جهان در 
مناطقي زندگي مي كنند كه هواي آن آلوده و سمي است. 

آن ط��ور كه در س��اير گزارش ها منتش��ر ش��ده، تولید 
خودروهايي با س��وخت پاك مانند هیبري��دي، الكتريكي، 
اتوبوس ه��اي برق��ي و رواج اس��تفاده از دوچرخه از جمله 
راهكارهايي اس��ت كه در بس��یاري از كشورها براي كاهش 
تولید آالينده ها و آلودگي هاي ناشي از خودروهايي با سوخت 
فس��یلي ارائه شده اس��ت. آن طور كه گفته شده در سال ها 
اخیر در كنار ساير وسايل نقلیه، دوچرخه ها نیز به سیستم 
حمل و نقل عمومي اضافه ش��ده اند. در بسیاري از كشورها 
نیز امكاني فراهم شده تا شهروندان بتوانند از دوچرخه هاي 
عمومي در س��طح شهر اس��تفاده كنند؛ دوچرخه هايي كه 
در ايس��تگاه هاي مش��خصي اجاره داده ش��ده و در مقصد 
مس��افران تحويل گرفته مي شوند. بر اساس آمار اعالم شده 
دوچرخه ه��اي عمومي و مترو در چین كمك قابل توجهي 
به كاهش آلودگي هوا در مناطق آلوده داش��ته است. طبق 
تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده، در سال 2016 شمار 
قابل توجهي دوچرخه تولید و به بازار كش��ورهاي مختلف 
وارد شده است. اين در حالي است كه در سال 2013 شمار 
دوچرخه هاي عمومي در س��طح جهان 700هزار دس��تگاه 
اعالم شده بود و در س��ال 2014 حدود 950هزار دستگاه، 

بود. آن طور كه در بسیاري از گزارش ها گفته شده، بسیاري 
از شهروندان معتقدند كه دوچرخه سواري نه تنها به كاهش 
آلودگي هوا كمك مي كند، بلكه فوايد جس��مي بس��یاري 
داش��ته و با توجه به ترافیك هاي س��نگین در كالن شهرها 
در صرفه جويي زمان كمك ش��اياني به آنها مي كند. بر اين 
اساس در سال هاي اخیر محبوبیت دوچرخه سواري در میان 
ش��هروندان افزايش يافته و روند تولید دوچرخه بیشتر شد. 
در سال 2015، شمار دوچرخه هاي عمومي كه در دسترس 
ش��هروندان قرار گرفت، از مرز يك میلیون دستگاه گذشته 
و طبق آمار به يك میلیون و 270دس��تگاه رسید. در سال 
2016 نیز در مقايسه با س��ال 2013، تعداد دوچرخه هاي 
عمومي در سراسر جهان افزايش سه برابري يافته و به بیش 

از 2 میلیون و 300 هزار دستگاه رسید. 
همان طور كه گفته ش��د، چی��ن در می��ان آلوده ترين 
كش��ورها قرار دارد. بر اين اساس در اين كشور، تالش هاي 
بس��یاري براي كاهش آالينده ها صورت گرفته كه استفاده 
از وس��ايل نقلیه عمومي مانند مت��رو، اتوبوس هاي برقي و 
دوچرخ��ه مواردي از اين تالش ها به ش��مار مي روند. طبق 
گزارش هاي منتشر شده، دولت چین براي مقابله با آلودگي 
هوا برنامه  تشويقي براي استفاده از دوچرخه در دستور كار 

خود قرار داده اس��ت. بر اين اساس از مجموع دوچرخه هاي 
عمومي در جهان حدود 430دس��تگاه در چین وارد چرخه 
حمل ونقل عمومي ش��ده است. آن طور كه گفته شده، در 
سال هاي اخیر دوچرخه يكي از وسايل حیاتي زندگي بوده 
و جايگزين خودرو بس��یاري از ش��هروندان در چین ش��ده 
است. ايتالیا دومین كشوري است كه از طرح دوچرخه هاي 
عمومي، اس��تقبال قابل توجهي داش��ته اس��ت. طبق آمار 
منتش��ر شده در سال 2016، ش��مار دوچرخه هاي عمومي 
مورد استفاده شهروندان، حدود 147 طبق گزارش ها، میالن 
يكي از آلوده ترين شهرهاي اروپايي از نظر آب و هوا به شمار 
مي رود. طبق آمار دولت ايتالیا ساالنه حدود 100هزار نفر در 
اين شهر جان خود را به دلیل آلودگي هوا از دست مي دهند. 
در آلمان نیز س��االنه ش��مار قابل توجهي دوچرخه به 
فروش مي رس��د. در اين میان تعداد دوچرخه هاي عمومي 
در اين كش��ور حدود 76 دس��تگاه اعالم ش��د. بسیاري از 
مردم آلمان براي انجام فعالیت هاي روزانه خود از دوچرخه 
استفاده مي كنند و در تمام خیابان هاي اصلي شهرهاي اين 
كشور مسیرهاي ويژه يي براي رفت و آمد دوچرخه در نظر 
گرفته شده است. در اسپانیا نیز شمار دوچرخه هاي عمومي 

در سال 2016 حدود 68 دستگاه گزارش شده است. 

آمارنامه

بازارهنر

سهفيلمايرانيدر»جامجهاننما«
فهرست فیلم هاي ايراني پذيرفته شده در بخش 
»جش��نواره جشنواره ها« س��ي و ششمین جشنواره 

جهاني فیلم فجر تكمیل شد. 
در بخ��ش »جام جهان نما« يا همان »جش��نواره 
جش��نواره ها« در كن��ار آث��اري از ديگر كش��ورها، 
فیلم هاي ايراني »درس��اژ« س��اخته پوي��ا بادكوبه، 
»راه رفتن روي سیم« ساخته احمدرضا معتمدي و 
»هندي و هرمز« ساخته عباس امیني پذيرفته شده 
و در س��ي و ششمین جشنواره جهاني فیلم فجر به 

نمايش درمي آيند.  
از بی��ن اي��ن آث��ار برخ��ي نخس��تین نماي��ش 
جش��نواره يي خود را پیش از اين در ايران داشته اند 
و برخ��ي ديگر نیز نخس��تین رونمايي خ��ود را در 
جش��نواره هاي خارجي چون برلین تجربه كرده اند. 
فیلم هاي خارجي بخش »جشنواره جشنواره ها« نیز 
نوعي خانواده، غول، مربي زندگي، معجزه، فراموشي 
غ��رش،  نوامب��ر،  در  روزگاري  روزي  مي س��رايد، 
رس��تاخیز، هرگز تركم نكن، حفار و آن سوي واژه ها 
هس��تند.  همچنین فیلم »دايان« به نويس��ندگي و 
كارگرداني بهروز نوراني پ��ور در بخش »زيتون هاي 
زخمي« و بازار س��ي و ششمین جش��نواره جهاني 
فیلم فجر به نمايش درمي آيد. ناصر بابايیان، عبداهلل 
زواره و به��ار معروف��ي ازجمله بازيگ��ران اين فیلم 

هستند كه به زبان كردي و در مدت زمان 85دقیقه 
ساخته شده است. 

»داي��ان« داس��تاني درب��اره ف��رداي »جنگ« و 
افرادي اس��ت كه در يك روس��تا زندگي مي كنند و 
براي فرداي بهتر ت��الش مي كنند.  بهروز نوراني پور 
پیش از اين مس��تند »A157« را كارگرداني كرده 
بود كه به عنوان بهترين مس��تند س��ي و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر انتخاب ش��د. آثار او تاكنون در 
بس��یاري از جش��نواره هاي فیلم مل��ي و جهاني به 
نماي��ش درآمده همچنین جواي��ز ملي و بین المللي 

نیز كسب كرده اند. 
سي و ششمین جشنواره جهاني فیلم فجر 19تا 27 
آوريل 2018)30فروردين تا 7 ارديبهشت 1397( به 
دبیري س��یدرضا میركريمي در تهران برگزار مي شود. 
آدرس سايت رسمي جشنواره Fajriff.com و پست 

الكترونیكي جشنواره Info@Fajriff.com است. 

آغازجشنوارهفيلمپكن
فیلم س��ینمايي »تابس��تان داغ« نماينده ايران در 
میان 15شركت كننده بخش رقابتي هشتمین جشنواره 
بین المللي فیلم پكن است كه از امروز كار خود را شروع 
مي كند.  هشتمین دوره جشنواره بین المللي فیلم پكن 
درحال��ي كار خود را از امروز ش��روع مي كند كه فیلم 
»تابستان داغ« ساخته ابراهیم ايرج زاد يكي از فیلم هاي 

حاضر در بخش رقابتي امسال اين جشنواره است. 
در اين بخش دو فیلم از چین و 13فیلم از سراس��ر 
جهان براي دريافت جوايز تیان تان شركت دارند كه از 
میان 659 شركت كننده از 71كشور انتخاب شده اند. 
دو فیلم چیني »دست هايت را بگیر« و »عملیات درياي 
سرخ« در كنار فیلم »باد سیاه« از هند، »مادر ترسان« 
از گرجس��تان- استوني، »پابرهنه« از چك، »سگ« از 
فرانسه، »اوكتاو« از روماني و »وصیت نامه« از اتريش از 

ديگر شركت كنندگان در اين بخش هستند. 
»تابس��تان داغ« كه بر مبناي فیلمنامه پیام كرمي 
س��اخته ش��ده و جواد نوروزبیگي تهیه كنندگي آن را 

برعهده داشته، محصول سال 1395 است. 
اين فیلم با بازي علي مصفا و پري ناز ايزديار درباره 

زني است كه هنگام طالق نمي تواند دختر 6 ساله اش 
را از ش��وهرش بگیرد و زندگ��ي اش را جمع مي كند و 
بي اطالع ش��وهر به گوشه يي از شهر پناه مي برد. ونگ 
كار واي فیلمساز مش��هور هنگ كنگي امسال رياست 
داوران اين جشنواره را برعهده دارد و برندگان 10جايزه 

تیان تان را در آخرين روز جشنواره معرفي مي كند. 
هشتمین جشنواره بین المللي فیلم پكن از 15تا 
22 آوري��ل )26فروردين تا 2 ارديبهش��ت( در پكن 
برگزار مي ش��ود.  ديگر نماينده اي��ران در اين دوره 
فیلم »خانه« س��اخته اصغر يوسفي نژاد است كه در 
بخش مسابقه فیلم هاي اول با عنوان آينده به پیش 

به نمايش درمي آيد. 

آوازخواني»معتمدي«درمراسمتشييع»بزرگلشگري«
مراسم تشییع پیكر بزرگ لشگري، نوازنده و آهنگساز 
ديروز ش��نبه با حضور اهالي موسیقي و آوازخواني محمد 
معتمدي در تاالر وحدت برگزار ش��د. در ابتداي مراس��م 
تش��ییع پیكر بزرگ لش��گري كه از س��اعت 10صبح در 
محوطه باز تاالر وحدت آغاز ش��د ابتدا يكي از آثار زنده ياد 
ب��زرگ لش��گري ب��راي حاضران پخ��ش ش��د و در ادامه 
حمیدرض��ا نوربخش)مديرعامل خانه موس��یقي( پش��ت 
تريبون قرار گرفت و گفت: ما امروز در س��وگ بزرگمردي 
هستیم كه اس��م با مسمايي داش��ت و نام »بزرگ« واقعا 
شايسته شخصیت ايشان بود. كسي كه دهه هاي متوالي در 
عرصه موس��یقي حضوري چشمگیر داشت و خدمت كرد. 
نوربخش در ادامه افزود: بزرگ لشگري در زمینه نوازندگي 
و آهنگسازي و خلق موسیقي هاي ماندگار آثاري خلق كرد 
كه ما و مردم كش��ورمان با آنها خاط��ره داريم. نام بزرگ 
لشگري براي مردم هنردوست ما نامي آشنا و قابل احترام 
اس��ت. او در س��ال هاي پس از انق��الب وظیفه خطیري را 
برعهده گرفت و در عرصه كارآفريني براي جوان ها در زمینه 
موسیقي فعالیت هاي ارزشمندي داشت. مرحوم لشگري در 
زمینه كارآفريني و اش��تغال جوان ها همواره دلمش��غولي 
زيادي داشت و اهالي موسیقي مي دانند مجموعه بزرگي كه 
ايشان طي سال هاي اخیر راه اندازي و آن را گسترش داده 
چه خدمات قابل توجهي را به عرصه موس��یقي ارائه داده 
است.  او همچنین عنوان كرد: در سال هاي اخیر توفیق اين 
را داشتیم كه به بهانه تولد ايشان دورهم جمع مي شديم و 

نكته يي كه در اين میان براي من بسیار حائز اهمیت بود، 
عالقه شديد ايشان به همگرايي هنرمندان در مناسبت هاي 
مختلف بود. او ازجمله هنرمنداني بود كه با يك اش��تیاق 
زايدالوصف همواره جوانه هاي امید را در موسیقي اين كشور 
پرتوافكني مي كرد و به هنرمندان جوان اين عرصه تا آنجا 
كه در توانش بود، كمك مي كرد. مديرعامل خانه موسیقي 
گفت: به هر ترتیب درس��ت است كه استاد بزرگ لشگري 
جسمش��ان از میان ما رفته اس��ت اما آرمان هايشان وجود 
دارد و مجموعه يي كه تحت نظر ايشان به فعالیت مشغول 

است به كارش ادامه خواهد داد. 
محمد معتمدي نیز در بخش ديگري از اين مراسم 
پش��ت تريبون قرار گرفت و گفت: امیدوارم روح استاد 
بزرگ لشگري همواره شاد باشد و ما بدانیم كه ياد و نام 
اين هنرمند گرانقدر موسیقي ايران تا ابد در خاطره ها و 
قلب فرهنگي اين كشور باقي مي ماند. معتمدي در اين 
بخش از مراس��م به اجراي قطعه يي در س��وگ زنده ياد 

بزرگ لشگري پرداخت. 

تحققوعدهتلخ
داالسمورنينگنيوز:

از  بس��یاري  دي��روز 
نشريات، در گزارش هايي 
خب��ر از ص��دور فرم��ان 
به س��وريه  امريكا  حمله 
ب��ه  كردن��د.  ص��ادر  را 
گزارش داالس مورنینگ 
ترام��پ  دونال��د  نی��وز، 
امري��كا،  ريیس جمه��ور 
سرانجام پس از يك هفته 

تهديد و اتهام زني علیه دولت س��وريه درخصوص 
اس��تفاده از تسلیحات ش��یمیايي در دوما، بامداد 
دي��روز فرم��ان حمله نظام��ي به اين كش��ور را 
صادر ك��رد. ش��امگاه جمعه به وقت واش��نگتن، 
بامداد ش��نبه ب��ه وقت دمش��ق، ريیس جمهوري 
امري��كا در كاخ س��فید جلوي دوربین رس��انه ها 
آم��د و اعالم ك��رد حمله هاي هواي��ي امريكا، در 
همراهي با بريتانیا و فرانس��ه، »ب��ه اهدافي بوده 
كه با قابلیت هاي تس��لیحاتي شیمیايي حكومت 

سوريه« مرتبط هستند. 
اين س��ه كش��ور مي گويند حم��الت صورت 
گرفته در واكنش به حمله شیمیايي ادعايي اخیر 

به دوما است. 
اين حمالت كه به صورت بس��یار محدود انجام 
ش��د نش��ان داد كه كش��ور امريكا گزينه نظامي 

موثري در سوريه ندارد. 

لوموند:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفح��ه اول خود از توقف 
درگیري ها و دس��تگیري 
معترضان در نوتردام خبر 
داده اس��ت. آ ن ط��ور كه 
فرانسه  گفته شده پلیس 
ب��ا فعاالن محیط زيس��ت 
كه در اعتراض به احداث 
ي��ك ف��رودگاه جديد در 

محل اين پروژه تجمع كرده بودند، درگیر ش��د و با 
شلیك گاز اش��ك آور و درگیري تن به تن آنها را از 
محل خ��ارج كرد. پیش از اين گفته ش��ده بود كه 
پلیس فرانسه روز چهارشنبه بار ديگر با افرادي كه 
يك قطعه زمین را در منطقه نوتردام دالند اش��غال 
كرده اند، درگیر شد.  پلیس از سه روز قبل عملیاتي 
را براي خ��ارج كردن معترض��ان از اين زمین آغاز 
كرده، اما هنوز موفق نشده است.  پیش تر اين زمین 
ك��ه در نوتردام دالند در غرب فرانس��ه قرار دارد، از 
طرف دولت براي س��اخت فرودگاه اختصاص يافته 
ب��ود، اما س��ه ماه پیش دول��ت اين پ��روژه را كنار 
گذاش��ت.  معترضان عمدتا فعاالن محیط زيست 
هس��تند كه چند پ��روژه كش��اورزي را در صد ها 
هكتار از زمین هاي اين منطقه به اجرا گذاشته اند. 

ديليتلگراف:
ماج��راي  هن��وز 
مسمومیت نماينده پیشین 
روسیه در بريتانیا به پايان 
چالش ه��اي  و  نرس��یده 
بس��یاري براي روابط اين 
دو كش��ور ايج��اد ك��رده 
اس��ت. به گ��زارش ديلي 
تلگراف، مشاور امنیت ملي 
گفته  بريتانیا  نخست وزير 

است، آژانس هاي اطالعاتي روسیه براي دست كم پنج 
سال تا پیش از حمله با عامل شیمیايي به جاسوس 
س��ابق دوجانبه روس و دخترش از آنها جاسوس��ي 

مي كردند و آنها را تحت نظر داشتند. 
م��ارك س��دويل مش��اور امنیت ملي ت��رزا مي 
نخست وزير بريتانیا در نامه يي به ينس استولتنبرگ 
دبیركل ناتو نوش��ت ك��ه حس��اب هاي ايمیل يولیا 
اس��كريپال در 2013 توس��ط متخصص��ان هك از 
س��رويس اطالعات نظامي روس��یه هدف حمله قرار 
گرفته بود. مشاور امنیت ملي ترزا مي  در نامه خود 
آورده كه اين مساله حتمي است كه سرويس هاي 
اطالعاتي روسیه نیروهاي فراري را اهداف مشروع 

براي ترور مي دانند. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

»ترميناتور«جيمزكامرونبازيگرشراپيداكرد
جس��ت وجوي طوالني براي يافتن يك 
بازيگر التین س��رانجام به نتیجه رس��ید و 
فیلمي كه بازس��ازي »ترمیناتور« خواهد 

بود، بازيگر مورد نظرش را پیدا كرد. 
به گ��زارش هالیوود ريپورت��ر، ناتالي 
ريی��س بازيگر كلمبیايي ب��راي بازي در 
نقش اصلي بازس��ازي فیلم »ترمیناتور« 

انتخاب ش��د. لیندا همیلتون و آرنولد ش��وارتزنگر نیز ب��راي ايفاي نقش هاي 
اصلي خودش��ان به اين فیلم بازمي گردند. گابريل لونا كه براي بازي در نقش 
»گوس��ت رايدر« در سريال »ماموران شیلد« شبكه اي بي سي شناخته شده و 
نی��ز ديگو بونتو بازيگر مكزيكي هم در اين فیلم بازي مي كنند.  در عین حال 
مكن��زي ديويس بازيگر فیلم »بلید رانر 2049« هم يكي از بازيگران جديدي 
اس��ت كه به اين فیلم اكشن علمي-تخیلي اضافه شده است. اين پروژه توسط 

كمپاني پارامونت و اسكاي دنس ساخته مي شود. 
ش��خصیت اصل��ي »ترمیناتور« جدي��د، داني زن جوان��ي از طبقه كارگر در 
مكزيكوسیتي اس��ت كه درگیر نبرد انسان ها و ماشین ها مي شود. ناتالي ريیس 
نق��ش وي را بازي خواهد كرد. لونا در نقش روب��ات ترمیناتور بازي مي كند در 
حالي كه بونتا در نقش برادر داني بازي خواهد كرد. ديويس نیز يك سرباز قاتل 
از آينده است.  همیلتون و شوارتزنگر نقش هاي خودشان را بازي مي كنند ولي 
گفته مي ش��ود بخش هاي مربوط به آنها كوتاه اس��ت. اسكاي دنس، تیم میلر و 
جیمز كامرون كارگرداني و تهیه فیلم را برعهده دارند و تالش زيادي براي پیدا 
كردن بازيگر التین تبار مورد نظر كردند. مشابه همین تالش را كامرون در سال 
1984 ك��رد تا بازيگر مورد نظرش را براي نقش��ي ك��ه همیلتون ايفا كرد، پیدا 
كند.  ريیس كارش را در كلمبیا با بازي در برنامه هاي كودكان ش��روع كرد و با 

بازي در دو سريال مورد توجه اسپانیايي زبان به شهرت رسید. 

آغازمرمت»صاحبقرانيه«بعدازدوسالونيمتعطيلي
بع��د از دو س��ال و نی��م تعطیلي كاخ 
صاحبقرانی��ه، باالخ��ره مرم��ت اين بناي 
تاريخي در نیاوران، با اس��تفاده از بند »ه« 
براي تامین اعتبار اين پروژه آغاز مي شود. 
هر چند ترك س��قف »حوضخانه« در 
كاخ صاحبقرانیه در سال 89 و سقوط يكي 
از لوسترهاي اين كاخ در سال 92 را كسي 

جدي نگرفت، اما ترك بزرِگ ضلع ش��مالي ت��االر »آيینه« كاخ »صاحبقرانیه« 
در س��ال 93، وضعیت اين كاخ قاجاري را به يكي از نخس��تین هش��دارها براي 

احتمال ادامه دار بودن هر نوع آسیبي به اين مجموعه تاريخي تبديل كرد. 
هشداري كه حرف ديگري را هم به دنبال داشت؛ ورود حجم زياد گردشگر و 
حضور گروه هاي فیلمبرداري از ديگر عوامل اين تهديد اعالم شد. بنابر اين قرار 
تصمیم گرفتند تا براس��اس نظر هیات راهبردي مجموعه نیاوران كلمه »اطالع 
ثانوي« براي تعطیلي تنها بناي قاجاري مجموعه  فرهنگي تاريخي نیاوران، مورد 
استفاده قرار گیرد. كلمه يي كه نشان مي دهد انجام مطالعه روي اين بناي تاريخي 
و به خصوص فرونشست هايي كه در چند بخش از نیاوران رخ داده، بايد بیش از 
 پیش جدي گرفته شده و توسط كارشناسان سازه بررسي شود و به همین دلیل 

30 تیر 1394 تعطیلي كاخ قاجاري »صاحبقرانیه« آغاز شد. 
سرانجام بعد از گذشت حدود دو سال و نیم از آغاز تعطیلي به نظر مي رسد 
مطالعه و بررس��ي براي مرمت اين بناي تاريخي به پايان رس��یده و س��رانجام 
نخستین اقدامات براي آغاز مرمت اين بناي تاريخي و نفیس در دستور كار قرار 
گرفته است. رحمت اهلل رئوف ريیس مجموعه فرهنگي تاريخي كاخ نیاوران، در 
اين زمینه به ايس��نا توضیح مي دهد: تا ظرف چند روز آينده جلسه يي با حضور 
معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان میراث فرهنگي برگزار مي كنیم تا در اين 

زمینه تصمیم هاي نهايي گرفته شود. 

تاريخنگاري

محروميت از مزاياي خانواده سلطنتي
در تاريخ كمتر نامي از دختر رضاخان، فاطمه برده ش��ده اس��ت؛ دختري كه 
اهمی��ت چنداني به اصول و قواعد دربار و خاندان پهلوي نداد. با مردي امريكايي 

ازدواج كرد و زندگي متفاوتي در پیش گرفت. 
بیس��ت و شش��م فروردين 1329 وزارت دربار در اعالمیه ي��ي فاطمه پهلوي، 
فرزن��د رضاخان را به دلیل ازدواج با ي��ك روزنامه نگار امريكايي در ايتالیا از تمام 

مزاياي خانواده سلطنتي محروم كرد. 
پی��ش از اي��ن و در زمان رضا خان، دربار ايران طرح��ي براي ازدواج فاطمه با 
خس��روخان قشقايي در دست داش��ت كه خانواده قشقايي تمايلي نشان ندادند و 
اين طرح با شكست مواجه شد. پس از درگذشت رضا خان، فاطمه ابتدا در مرداد 
1327 ب��ا يك روزنامه نگار امريكايي به نام »وينس��ت ل��ي هیلر« ازدواج كرد و از 
او صاح��ب يك دختر به نام رعنا و دو پس��ر به نام ه��اي كیوان و داريوش پهلوي 
هیلر ش��د. اين ازدواج موجب اعتراضاتي در ايران شد؛ چراكه ازدواج زن مسلمان 
با مرد غیرمسلمان ممنوع و ازدواج زن ايراني با تبعه ساير كشورها نیاز به كسب 
اجازه قبلي از دولت ايران داشت. ناديده گرفتن اين دو مورد موجب شد تا فاطمه 
پهلوي از امتیازات خود محروم شود. با وجود آنكه هیلر مسلمان شد و نام خود را 
علي گذاش��ت ولي ورود به ايران مي توانست موجب دستگیري و محاكمه فاطمه 

پهلوي شود. 
از س��وي ديگر دربار نیز نس��بت به اين ازدواج روي خوشي نشان نداد چرا كه 
فاطمه پهلوي جش��ن ازدواج خود با هیلر را در پاريس و درس��ت در روزي برگزار 
كرد كه دربار ايران به مناس��بت خاكس��پاري رضا خان عزاي عمومي اعالم كرده 
بود. بر خالف تمايل سپهبد رزم آرا كه از مطبوعات خارجي مي خواست كه اخبار 
مربوط به تش��ییع جنازه و عزاداري براي رضا ش��اه را پوش��ش دهند، اخبار اين 
ازدواج و همزماني آن با عزاداري به صورت بس��یار پرس��ر و ص��دا انعكاس يافت. 
انع��كاس اين اخبار مطبوعاتي در جريان ملي ش��دن صنع��ت نفت ايران صورت 
گرفت و موجب شد كه موضع شاه تضعیف شود. سرانجام دربار در سال 1332 به 

فاطمه پهلوي و علي هیلر اجازه بازگش��ت به كشور را داد و برخالف پیش بیني ها 
مورد اس��تقبال قرار گرفت. بعدها در مرداد 1338 فاطمه از هیلر طالق گرفت و 
در آبان همان سال با ارتشبد محمد خاتمي ازدواج كرد كه ثمره آن يك دختر به 
نام پري و دو پسر به نام هاي كامبیز و رامین خاتمي بود. محمد خاتمي در سال 
1354 درحال كايت س��واري در حوالي س��د دز با كوه برخورد كرد و كشته شد؛ 
مرگي كه با ش��ايعاتي تايید نش��ده مبني بر دست داش��تن ساواك و دربار در آن 
همراه بود. فاطمه پهلوي كه س��ال 1307 و 3سال پس از آغاز سلطنت رضاخان 

به دنیا آمد و دهمین فرزند او بود، سال 1366 در لندن درگذشت. 
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