
نمازگزاران تهراني با حضور در راهپيمايي، حمايت 
قاطع خود را از تصميم ش��وراي عال��ي امنيت ملي 
مبني بر كاهش تعهدات برجامي به دنبال بدعهدي 
طرفين مذاكره كننده اعالم كردند. به گزارش ايسنا، 
نمازگزاران تهراني پس از اقامه نمازجمعه در دانشگاه 
تهران از مقابل در دانش��گاه تهران ت��ا ميدان انقالب 
راهپيمايي ك��رده و حمايت قاطع خ��ود را از بيانيه 
ش��وراي عالي امنيت ملي مبني ب��ر مقابله به مثل 
حداقلي در برابر نقض عهد و ب��د قولي هاي طرفين 
مذاكره برجام به صحنه ظهور گذاشتند. در پايان اين 
راهپيمايي كه بطور همزمان در تهران و ساير استان ها 
و شهرهاي كشور برگزار شد، قطعنامه سراسري در 
حمايت از اقدام شوراي عالي امنيت ملي كشورمان 

براي كاهش تعهدات برجامي قرائت شد.
متن اين قطعنامه بدين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
لِم وأنُتُم األعلون واهللهُّ معكم  »فال تِهنوا وتدعوا إِلي السهّ

ولن يِتركم أعمالكم« )سوره محمد/ آيه ۳۵( 
)پس هرگز سس��ت نشويد و )دش��منان را( به صلح 
)ذلهّت بار( دع��وت نكنيد در حالي كه ش��ما برتريد، 
و خداوند با شماس��ت و چيزي از )ث��واب( اعمالتان 
را كم نمي كند(  حمد و ثن��ا ذات اقدس احديت جلهّ 
و عال را به ش��كرانه نعمت با فضيل��ت واليت، نظام 
مقدس اس��المي و آغاز گام دوم حي��ات و بالندگي 
انقالب اس��المي و عزت روزافزون ملهّت ايران در پرتو 
هدايت هاي حكيمانه رهبر فرزانه انقالب اس��المي 
حضرت آيت اهلل العظمي امام خامنه اي مدظله العالي 
و با درود ب��ه ارواح طيبه ش��هداي بلندمرتبه طريق 
حق و مقاومت و بنيانگذار نظام اسالمي حضرت امام 
خميني قدس اهلل نفسه الزكيه، ما شركت كنندگان 
در راهپيمايي گرچه انتظار داشتيم هم زمان با خروج 
امريكا از توافقنامه هس��ته اي، ايران هم مقتدرانه به 
تعبير مقام معظ��م رهبري مدظله العال��ي برجام را 
آتش بزند، اينك ضمن اع��الم حمايت از بيانيه اخير 
ش��وراي عالي امنيت ملي در راستاي احقاق حقوق 
حقهّه ملهّت ايران و ضرورت توقف فوري تمامي تعهدات 
برجامي بدون اكتف��ا به موادي از آن با بانگ رس��اي 
توحيدي اهلل اكبر - خامن��ه اي رهبر- مرگ بر امريكا 
اعالم مي نماييم:  ۱- ضمن تجديد ميثاق با آرمان هاي 
بلند امام راح��ل رحمت اهلل علي��ه و تجديد بيعت با 
مقام معظم رهبري مدظله العال��ي، تقويت روحيه 
مقاومت و انقالبي گري براي حفظ نظام اسالمي را از 
اوجب واجبات دانسته، تأثيرناپذيري از وسوسه هاي 
دش��منان خارجي و خودباخت��گان داخلي- حفظ 
وحدت و انس��جام ملي با تبعيت مح��ض از منويات 
مقتداي عظيم الشأن امهّت اس��المي را تنها راه غلبه 
بر دش��من عنود در جنگ تركيبي شيطان بزرگ و 

اذنابش مي دانيم.
۲- ب��ا تقدير و س��پاس از مجاهدت ه��اي نيروهاي 
اطالعاتي و امنيتي و قواي نظامي و انتظامي كشور، 
به س��ران امريكا خاص��ه رييس جمه��ور احمق آن 
هش��دار مي دهيم كه هر گونه تحرك و تهديد عليه 
ايراِن هميشه سرافراز، با واكنش قاطع و مشت آهنين 
جوانان اين س��رزمين روبرو و دش��من را با شكست 

مفتضحانه سنگيني به خاك مذلهّت خواهيم نشاند.
۳- با توجه به بي اثر ش��دن معاهده برج��ام و اثبات 
چندباره بدعهدي طاغوت اعظ��م و غيرقابل اعتماد 
بودِن كشورهاي اروپايي، تقويت بنيه اقتصادي كشور 
با رونق توليد و تحقق عملي اقتصاد مقاومتي، توقف 
كامل اجراي يك طرفه تعهدات جمهوري اس��المي 
ايران در توافقنامه نقض ش��ده موس��وم ب��ه برجام و 
خروج كامل از اين معاهده در صورت تداوم بدقولي و 
عهدشكني كشورهاي اروپايي را امري قطعي قلمداد 

و مصرهّانه خواهانيم.
۴- مالك عمل قراردادن منويات مقام معظم رهبري 
مدظله العالي- بي اعتمادي مطلق به بيگانگان- تسليم 
نشدن در برابر زياده خواهي هاي استكباري مجامع 
بين المللي از جمله سند ننگين ۲۰۳۰ و اف اي تي اف 
)FATF(- اق��دام جه��ادي در براب��ر آرايش جنگي 
دشمن و مقابله قاطع با پديده ش��وم تورم و گراني و 
پرهيز از اشرافي گري را مطالبه به حق و جدي ملت از 

مسووالن مي دانيم.
۵- ش��ركت در اين راهپيمايي به منزله اعالم حضور 
آگاهانه و مقتدرانه ملت در برابر تشديد توطئه هاي 
رذيالنه و تهديدات ش��يطان بزرگ امريكا و مزدوران 
منطق��ه اي آن و حماي��ت از آغاز مقابل��ه نهادهاي 
مس��وول با عهدشكني و بدقولي كش��ورهاي طرف 
مذاكره هسته اي بوده و برداش��تن گام هاي جدهّي و 
اقدام قاطعانه بدون عقب نشيني از مواضع تا شكست 

مفتضحانه امريكا و اذنابش را خواهانيم.
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته
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ترجمه : منصور بيطرف|
فارن افيرز يك س��ال پس از خ��روج يكجانبه ترامپ 
از توافق برج��ام و نيز واكنش اخير اي��ران، به ارزيابي 
سياست ترامپ در مقابل ايران پرداخت . فارن افيرز در 
اين ارزيابي نظر 7۵ متخصص و تحليلگر از ۱۰ كشور 

جهان را مد نظر قرار داده است.
فارن افيرز مي نويسد، يك س��ال پيش دونالد ترامپ، 
 رييس جمهوري امري��كا،  از پيمان هس��ته اي ايران 
با اين پيش زمينه بيرون آمد ك��ه او يك توافق بهتر و 
بزرگ تري مي خواهد. ترام��پ با انتق��اد از برجام به 
خاطر نگاه و بعد محدود آن،  خواس��تار توافقنامه اي 
بود كه محدوديت هاي دراز مدت تر، س��ختگيرانه تر 
بر فعاليت هاي هس��ته اي ايران اعمال و در عين حال 
برنامه هاي موش��كي تهران را محدود كن��د و در امور 
كشورهاي همس��ايه هم دخالت نكند. دولت ترامپ 
براي رسيدن به چنين چانه زني هاي بزرگي خواستار 

حمايت بازيگران منطقه اي و كنگره شد.
نويس��نده فارن افيرز – صنام وكيل سپس با مطرح 
كردن اين س��وال كه طرح جاه طلبان��ه ترامپ تا چه 
ان��دازه امكان پذير اس��ت؟ مي نويس��د: م��ن همراه 
با همكاران��م در چتهام ه��اوس، اين س��وال را با 7۵ 
تحليلگر در ۱۰ كشور: اياالت متحده، ايران، پادشاهي 
متحد )بريتانيا(، فرانس��ه، آلمان، اس��راييل،  روسيه، 
چين، ام��ارات متحده عربي و عربس��تان س��عودي 
مطرح كردم . پاس��خ دهندگان اين احتمال را داده اند 
كه اياالت متح��ده مي تواند يك چانه زن��ي بزرگ با 
ايران داشته باش��د.آنها همچنين به سواالت مربوط 
به موضوعات هس��ته اي،  منطقه اي و موش��ك هاي 

باليستيك كه مورد مذاكره هم است پاسخ داده اند.
ما از اين بررس��ي توانس��تيم مش��خص كني��م اكثر 
آنهايي كه در بطن ماجرا هس��تند – به احتمال زياد 
در مذاكرات ش��ركت مي كنند- موفقيت سياس��ت 
ترامپ در قبال ايران را تا چ��ه اندازه ارزيابي مي كنند.

پاسخ دهندگان نس��بت به اين موفقيت عميقا ترديد 
داشتند و بسياري از آنها به كاستي هايي اشاره كردند. 
دولت اياالت متحده معامله اي را مي خواهد كه نيازمند 
دموكراس��ي اس��ت اما فقط به ابزارهاي سركوبگرانه 
رسيده است. واشنگتن پس از آنكه نتوانست متحدان 
اروپايي اش را با خود همدس��ت كند يا آنكه ش��رايط 
مطلوبي را براي ته��ران فراهم نكرد ت��ا مذاكره كند، 
ديدگاه هاي��ش را تعديل كرد. بيانيه روز چهارش��نبه 
ايران كه بخشي از توافقنامه هسته اي را اجرا نمي كند 

ثابت مي كند كه رويكرد ترامپ كار نمي كند.

  رويكردي كه برايند آن صفر است
فارن افيرز در ادامه مي نويس��د:  اكثر اف��رادي كه ما با 
آنها مصاحبه كرده ايم احس��اس مي كنند سياس��ت 
»حداكثر فشار« واش��نگتن بر ايران قادر نبوده ايران 

را بر س��ر ميز مذاك��ره برگرداند.كمت��ر از ۲۰ درصد 
پاس��خ دهندگان ما فكر مي كنند كه چانه زني بزرگ 
با ايران قابل دسترس اس��ت .مابقي پاسخ دهندگان 
متفق النظر نيس��تند. برخي فكر مي كنند كه امكان 
اصالح برجام وج��ود دارد در حالي كه ديگران امكان 
آن را روي موضوعات جداگانه مي بينند و ديگران اصال 

انتظاري از آن را ندارند.
زماني كه از آنها پرس��يده ش��د چرا سياس��ت دولت 
ترامپ تا به امروز موفق نبوده است،  نزديك به نيمي از 
مصاحبه شوندگان به اختالف و رقابت در درون دولت 
بر سر سياس��ت ايران اش��اره كردند. پاسخ دهندگان 
خاطرنشان كرده بودند در حالي كه ترامپ به وضوح 
ابراز تمايل به يك معامله با ايران مي كند،  ديگر اعضاي 
دولت پيام متناقضي ارسال مي كنند. علي الخصوص 
جان بولتون،  مشاور امنيت ملي و مايك پمپئو،  وزير 
امور خارج��ه كه انگيزه ه��اي ايدئولوژيك��ي دارند و 
اهداف روند عملي رييس جمهور را بي ثبات مي كنند. 
تعدادي از مصاحبه شوندگان از جمله امريكايي ها از 
هر دو جناح، نگران اين هس��تند كه بولتون و پمپئو 
موفقيت هرگونه بحث با اي��ران را تضعيف مي كنند. 
ايراني هايي كه ما ب��ا آنها مصاحبه كرده ايم نس��بت 
به مذكره با يك دولتي كه فكر مي كنند يك دس��ت 

نيستند و اختالف نظر دارند،  اكراه داشته اند.
بنابراين با توجه ب��ه دريافت اكثر پاس��خ دهندگان، 
برايند و نتيجه رويكرد دولت نس��بت ب��ه ايران صفر 
ارزياب��ي مي ش��ود. در م��اه مي گذش��ته،  پمپئو در 
سخنراني اي كه در بنياد هريتج داشت،  براي رسيدن 
به معامله جديد با ايران ۱۲ مطالبه را فهرس��ت كرده 
بود )بعدا او مورد سيزدهم را كه حقوق بشر بود اضافه 
كرد( . تعدادي از مصاحبه ش��وندگان ما اين فهرست 
را به عنوان موقعيت ش��روع مذاك��ره از جانب امريكا 
خاطرنشان س��اخته بودند هر چند كه بند بند آن را 
علني تفس��ير نكرده بودند. اين درخواست ها شامل 
توقف غني س��ازي اوراني��وم، پايان دادن به س��اخت 
موشك هاي باليس��تيك،  آزادي تمامي زندانيان دو 
تابعيتي از زندان هاي ايران و قطع كمك به گروه هاي 

نيابتي ايران در سراسر خاورميانه بود. 
پاسخ دهندگان ما تمايل داش��تند كه قبول كنند به 
اين موارد بايد توجه كرد. آنها به ما گفتند كه فهرست 
كردن آن به عنوان درخواس��ت و تكرار و علني كردن 
آن ضربه زدن به ايران اس��ت و هيچ پنجره اي را براي 
مذاكرات جدي��د باز نمي كند. فارن افي��رز در ادامه با 
اشاره به اين نكته كه  اياالت متحده تحريم ها را دوباره 
اعمال كرد كه رشد اقتصادي ايران را محدود مي كند 
و بر حكومت و مردم آن رنج و درد مي افزايد؛ مي افزايد: 
اما تحريم ها رفتار تهران در منطقه را تغيير نداده است 
يا آنكه  آنها را مجبور نكرده تا يكي از درخواست هاي 
امريكا را قبول كنند. پاس��خ دهندگان ما خاطرنشان 

كرده اند كه اگر اياالت متحده فكر مي كند كه تهران 
تسليم فشارها مي شود،  بطور جد پايداري جمهوري 
اسالمي را دست كم گرفته اس��ت و ارزيابي امنيتي و 
نگاه جهاني آن را بد متوجه ش��ده است . متخصصان 
ياد آوري كرده اند كه اگر ايران با اياالت متحده مذاكره 
تازه اي را شروع كند نياز به حفظ چهره دارد – چيزي 
كه با سياست حداكثر فش��ار بدون اغواها يا امتيازات 

امكان پذير نيست.

  حريفت را بشناس
پاس��خ دهندگان ما ياد آور ش��ده اند كه دولت ترامپ 
تاكنون قادر نبوده اس��ت درخواس��ت هاي احتمالي 
ايران را بفهمد تا روي يك مذاكرات جديد توافق كنند. 
كاهش تحريم ها يك خواسته عيني است اما ايراني ها 
مي توانند جلوت��ر هم بروند و خواس��تار تضمين هاي 
امنيت��ي، رواداري هس��ته اي منطق��ه اي، اجماع بر 
روي برنامه ه��اي موش��كي باليس��تيك منطقه اي و 
حتي خروج نيروه��اي امريكاي��ي در خاورميانه هم 
بش��وند . ديپلمات هايي كه ما با آنها صحبت كرده ايم 
فك��ر مي كنند ك��ه دولت ترام��پ به جاي بررس��ي 
درخواس��ت هاي احتمالي و خطوط قرمز ايران فرض 
را بر اين مي گ��ذارد كه تهران بدنب��ال برقراري روابط 
كامل ديپلماتيك با واشنگتن است . اكثر متخصصان 
به ما گفته اند كه اما رهبري ايران يقينا بدنبال چنين 
پيامدي نيست زيرا جمهوري اس��المي فكر مي كند 
اياالت متحده اساس��ا و بطور بنياين با شكل حكومت 

آن )جمهوري اسالمي( دشمن است.
وابس��تگي بي��ش از ح��د دول��ت ترامپ ب��ه قدرت 
س��ركوبگرانه تحريم ها درك آن دولت را نس��بت به 
فهم تصميم س��ازي تهران پايين آورده اس��ت. شايد 
سياست تحريم ها بر اس��اس اين اعتقاد بوده كه رنج 
اقتصادي ناشي از تحريم نفتي و محدوديت هاي مالي 
كه در سال ۲۰۱۲ ايجاد شده بود آن كش��ور را وادار 
كرده تا با دولت اوباما وارد مذاكره شود.اما تحليلگران 
سراس��ر جهان ياد آوري مي كنند ك��ه در آن زمان، 
اياالت متحده به آن سمت كه غني سازي را به عنوان 
يك تكيه گاه واقعي ببيند،  ش��يفت كرده بود. اياالت 
متحده بين س��ال هاي ۲۰۰۳ و ۲۰۱۳ از اين مطالبه 
كه ايران هي��چ حق غني س��ازي ن��دارد – موقعيت 
فعلي دولت ترام��پ- با اذعان به تايي��د ان پي تي، به 
حق غني سازي محدود براي ايران رسيده بود. برجام 
اجازه غني س��ازي تا ۳.67 درصد را براي ۱۵ سال به 
ايران داده است. بس��ياري از تحليلگران معتقدند كه 
دولت ترامپ نمي تواند بدون اذعان ب��ه حق ايران – 
اين دفعه با به رسميت شناختن دغدغه هاي امنيتي 

منطقه اي تهران- مذاكرات را دوباره شروع كند.
بس��ياري از متخصصان بر اين نكته كه دولت ترامپ 
به ظاهر فرصت كمي را براي فكر كردن آن هم براي 

آماده سازي بستر مذاكرات داده است،  تامل مي كنند. 
آنها مي گوين��د كه واش��نگتن ب��ا مذاكره كنندگان 
پيش��ين هس��ته اي اي��االت متح��ده يا ش��ريكان 
فراقاره اي اش مشورتي نكرده است.تقريبا يك سال از 
زماني كه اياالت متحده از برجام بيرون آمده گذشته 
است و واش��نگتن كار كمي براي تس��كين خشم در 
پايتخت هاي اروپايي كرده است. شايد فرسوده شدن 
اين روابط در كوتاه مدت زياد جلوه نكن��د اما اروپا به 
تنهايي س��عي كرده اس��ت كه بار برج��ام را بر دوش 
بكش��د. اما همكاري اروپا براي هر مذاكره تازه اي كه 

بخواهد ثمر بدهد بسيار حياتي است.

  به دنبال يك واسطه صادق
نويسنده اين گزارش مي نويس��د:  در ميان مصاحبه 
ش��وندگان ما،  تعداد كمي فك��ر مي كردند كه امكان 
چانه زني ب��زرگ وج��ود دارد. اين پاس��خ دهندگان 
بدون اس��تثنا، ه��م امريكاي��ي بودند و ه��م ايراني 
)امريكايي هاي��ي ك��ه در برج��ام دخيل بودن��د و ما 
مصاحبه كرديم در اين ديدگاه ش��ريك نبودند.( اين 
پاس��خ دهندگان يادآوري مي كنند ك��ه فقط اياالت 
متحده اس��ت كه مي توان��د ايران را ب��ا تضمين هاي 
امنيتي و كاهش تحريم هاي جامع براي دستيابي به 
يك مصالحه بزرگ تر تامين كند. ع��الوه براين فقط 
اياالت متحده است كه مي تواند نگراني هاي اسراييل 
و كش��ورهاي عربي خليج فارس را تسكين دهد. اين 
مصاحبه شوندگان اروپا را كه در اين ميانه گير افتاده 

در اين گفت وگوها زياد مرتبط نمي دانند.
با اين حال اكثري��ت غالب متخصصان سراس��ر دنيا 
نس��بت به اينكه دولت ترامپ مي تواند يك چانه زني 
بزرگ را امكان پذير كند در ترديد هس��تند. بسياري 
بحث مي كنند كه جناح س��وم از قبيل روسيه، چين، 
 ام��ارات متحده عربي و عربس��تان س��عودي از آنچه 
»آچمز« ايران خواندند براي اهداف سياسي خودشان 
بهره ب��رداري مي كنن��د. اكثر مصاحبه كنن��دگان از 
عربس��تان س��عودي و امارات متح��ده عربي حتي 
نمي توانس��تند پيش بيني مذاكرات چه��ره به چهره 
اياالت متحده با ايران را كنند و متخصصان روس��يه 
و چين ارزيابي مي كنند كه كشورشان تمايل ندارند 
كه كاري فراتر از تالش هاي محدودي كه تقريبا براي 

حفظ برجام انجام داده اند، انجام دهند. 
اگ��ر رييس جمهور اي��االت متحده حقيقت��ا بدنبال 
معامله بزرگ تر و بهت��ر با ايران اس��ت، دولتش بايد 
اس��تراتژي خودش را نس��بت به ايران دوباره ارزيابي 
كند. دولت ترامپ به جاي آنكه تحريم هاي يكجانبه را 
كه تاكنون نتايج معني داري را نشان نداده اعمال كند 
بايد پل هاي پش��تيبان براي اروپا بسازد و آن دسته از 
گشايش ها و امتيازاتي كه موثرا ايران را به ميز مذاكره 

در گذشته برگرداند، آماده سازد.

»فارن افيرز«  با يك نظر سنجي به نقد سياست هاي يكجانبه ترامپ عليه ايران پرداخت 

رويكرد تحريم  با برآيند صفر 

گزارش

 صفحه7  

سرمقاله

نقش فناوري مالي در 
تحوالت بانك، بورس و بيمه

اخي��ر  س��ال هاي  در 
ب��ا توج��ه ب��ه افزايش 
ضريب نف��وذ اينترنت 
و فراگير ش��دن هرچه 
تلفن ه��اي  بيش��تر 
همراه هوشمند، شاهد 
راهكاره��اي  ظه��ور 
فناوري ه��اي  نوي��ن 
مالي بوده ايم كه خدمات متنوع و گس��ترده اي را 
در راستاي تس��هيل فعاليت هاي مالي روزمره در 
اختيار اف��راد قرار مي دهند. اي��ن راهكارها باعث 
ايجاد تحوالت گسترده اي در حوزه هاي مختلفي 
همچون بورس، بانك و بيمه ش��ده اند. زماني كه 
صحبت از فناوري مالي مي شود، همگان اصطالح 
فين تك را ب��ه خاطر مي آوريم ام��ا فين تك تمام 
ماجرا نيست. اخيرا شاهد رواج اصطالح ديگري در 

اين حوزه هستيم و آن تك فين مي باشد. 

كميل  شاعري

 صفحه 13   

راه و شهرسازي

شهردار  پايتخت: موضوع  
مترو حاكميتي است

پايتخت ب��ودن ته��ران هزينه هايي را بر اين ش��هر 
و ش��هروندانش تحمي��ل كرده اس��ت، ب��ه همين 
دليل قانونگ��ذار دولت را مكلف كرده ت��ا ۵۰ درصد 
از هزينه هاي س��اخت مت��رو را در قال��ب كمك به 
ش��هرداري ها پرداخت كند. همچني��ن برابر قانون 
يك سوم از هزينه بهره برداري مترو و اتوبوسراني بايد از 
طريق يارانه بليت دولتي تامين شود و سهم شهرداري 
و استفاده كنندگان از ناوگان حمل و نقل عمومي نيز 

هر كدام معادل يك سوم از بهاي بليت است. 

افزايش ۱۵درصدي تعرفه هاي امريكا براي كاالهاي چيني اعمال شد

»فارن افيرز«  با يك نظر سنجي به نقد سياست هاي يكجانبه ترامپ عليه ايران پرداخت 

جنگ جديد تجاري امريكا با چين

رويكرد تحريم  با برآيند صفر

ديپلماسي

عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس گفت: اروپا به جاي پرداخت هزينه به ايران، 
از تحريم ها تبعيت مي كند، برخورد اروپا با ايران در 
قبال پذيرايي از مهاج��ران و مقابله با ترانزيت مواد 
مخدر قابل تحمل نيس��ت. عالءالدين بروجردي 
در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص 
اظهارات اخير عراقچي مبني ب��ر اخراج مهاجران 
افغانستاني در صورت كاهش فروش نفت ايران به 
دليل تحريم هاي امريكا، اظهار داش��ت: با توجه به 
تعجب آور بودن مطالب منتشر شده از طرف آقاي 
عراقچي، در تماس با ايش��ان توضيح خواستم كه 
علت اين اظهارات چه بوده است؟ در همين راستا 
معاون وزي��ر خارجه توضيح داد ب��ا توجه به اينكه 
مهاجرت يك پديده ش��ناخته شده جهاني است، 
اروپايي ه��ا بر خالف جمهوري اس��المي ايران كه 
سخاوتمندانه ترين و بهترين برخورد و پذيرايي را 
در طول چهار دهه گذشته از مهاجران افغانستاني 
و عراقي در اي��ران داش��ته اند، هيچ هزين��ه اي را 
پرداخت نمي كنن��د. صدها هزار نف��ر از مهاجران 
افغان در مدارس و دانشگاه هاي ايران تحصيل كرده 
و تحصيل مي كنند. عضو كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس ش��وراي اسالمي بيان 
كرد: عراقچي اظهار مي داشت كه من در سخنانم 
اعالم كردم، اروپايي ها بايد هزينه الزم را در ارتباط 
با اين اقدام جمهوري اسالمي ايران پرداخت كنند 
زيرا در حال حاضر ب��راي مبارزه ب��ا ترانزيت مواد 
مخدر با وجود اينكه باندهاي مافيايي مواد مخدر 
مصرانه درخواس��ت مي كنند كه فقط ايران محل 
ترانزيت مان باشد تا مواد مخدر را به اروپا ببريم، اما 
جمهوري اسالمي ايران با تقديم هزاران شهيد، با 
آنها مقابله مي كند. در اين شرايط اروپا وظيفه خود 
را انج��ام نمي دهد زيرا در حال��ي كه مقصد نهايي 
مواد مخدر اروپا اس��ت، به اين ترتي��ب اروپايي ها 
بايد به وظيفه خود در زمينه مب��ارزه با مواد مخدر 
و مديريت مهاج��ران عمل كنند. وي اف��زود: اين 
در حالي اس��ت كه اتحاديه اروپا براي جلوگيري از 
مهاجرت مهاجران سوري، ساليانه 6 ميليارد يورو 
به تركي��ه پرداخت مي كن��د، در صورتي كه هيچ 
گونه اقدامي در خصوص اي��ران انجام نمي دهند. 
بروجردي ادامه داد: روش غيرمنطقي اروپايي ها در 
ارتباط با ايران، دنباله روي از تحريم هاي امريكا است 
و عدم انجام تعهداتش��ان در برجام، ظلم مضاعفي 
در حق ملت ايران است. نماينده مردم بروجرد در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: آقاي عراقچي اظهار 
مي داشت كه من اعالم كردم، اگر قرار است شرايط 
اينگونه ادامه پيدا كند، مهاجران افغاني را اروپايي ها 
بايد در س��رزمين هاي خود پذيرايي كنند زيرا به 
وظيفه خود عمل نمي كنند، در عين حال ايران را 

هم تحريم مي كنند. 

توضيحات در مورد تصميم 
ايران  در قبال مهاجران افغان

خبر

 راهپيمايي نمازگزاران 
 در حمايت از بيانيه 

شوراي عالي امنيت ملي
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روي موج خبر

   بايد با عقل و صبر ش�ر ترام�پ و نتانياهو را
 به خودشان برگردانيم؛ايسنا|

يك فعال سياسي گفت: ما بايد با عقل و صبر بتوانيم 
شر ترامپ و نتانياهو را به خودشان برگردانيم و از اين 
گردنه سخت عبور كنيم. شرايط و سمپاتي بين المللي 
با ما است.محمود ميرلوحي در ارتباط با پاسخ متقابل 
ايران به خروج امريكا از برجام اظهار كرد: حتي همه 
دلواپسان هم امروز قبول دارند كه برجام قرارداد خوبي 
بوده است. نظر امروز آنها متفاوت از زماني است كه 
مي گفتند برجام عايدي نداشته و وقتي رفتار ترامپ 
و فشارهاي امريكا را مي بينند اعالم مي كنند ترامپ 

ناجوانمردي كرده است.

   كاه�ش تعه�دات برجامي از س�وي تهران 
را درك مي كنيم؛ ايسنا|

وزارت امور خارجه روسيه در بيانيه اي با محكوم كردن 
تحريم هاي ناعادالنه امريكا، از همه كشورها خواست تا 
برخالف اين تحريم ها همچنان به خريد نفت از ايران 
ادامه دهند. به گزارش اسپوتنيك، در اين بيانيه وزارت 
امور خارجه روسيه تاكيد كرد: ما از تمامي كشورها 
مي خواهيم روابط اقتصادي خود ب��ا ايران از جمله 
خريد محصوالت ايران كه نفت و فرآورده هاي نفتي 
در اولويت آن قرار دارد را از بين نبرند.وزارت خارجه 
روسيه همچنين با اشاره به تصميم كشورمان براي 
كاهش تعهدات برجامي خود تاكيد كرد: ما تصميم 
ايران ب��راي متوقف كردن اج��راي برخي تعهدات 
داوطلبانه خود در برجام را درك مي كنيم و در عين 
حال از ايران مي خواهيم تا از انجام دادن اقدامات بيشتر 

براي كاهش تعهدات برجامي خودداري كند.

   رييس روس ات�م: به تعهدات خود دربرجام 
پايبند هستيم؛خبرآنالين|

رييس شركت دولتي »روس اتم« روسيه درباره برجام 
اعالم كرد كه اين شركت به تعهدات خود پايبند است.
آلكسي ليخاچف رييس روس اتم در پاسخ به اين سوال 
كه آيا رويدادهاي اخير پيرامون توافق هسته اي با ايران 
موسوم به برجام بر طرح هاي اتمي در اين كشور تاثير 
مي گذارد، اظهار داشت: روسيه همواره به تعهدات خود 
پايبند است.روسيه و ايران در ماه نوامبر سال 2014 
ق��راردادي را براي احداث دو واحد جديد در نيروگاه 

هسته اي بوشهر امضا كردند.

   هدف ايران خروج از برجام نيست؛تسنيم|
رييس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس دهم با بيان اينكه كار عاقالنه اي از سوي ايران 
براي كاهش سطح تعهداتش در چارچوب برجام انجام 
شده است، گفت: هدف ايران از كاهش سطح تعهداتش 
خروج از برجام نيست.حشمت اهلل فالحت پيشه با اشاره 
به تصميم اخير ايران براي كاهش سطح تعهدات در 
چارچوب برجام و مهلت 60روزه به اروپايي ها، گفت: 
بيانيه اي كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي در برابر 
بدعهدي هاي اروپايي ها در برجام منتشر شد، كاماًل 
روشن و يك بيانيه صلح آميز است.وي با بيان اينكه 
ايران از طريق اين بيانيه به دنبال احياي برجام است، 
اظهار داشت: پس از خروج امريكا از برجام، طرف هاي 
مقابل نيز در يك سال گذشته به وظايف شان عمل 

نكردند و تحريم ها نيز عليه ايران ادامه دارد.

   دول�ت ترامپ به هي�چ ق�راردادي متعهد 
نيست؛ايلنا|

وزير خارجه اس��بق امريكا با انتقاد از تصميم هاي 
رييس جمهوري براي فشار عليه ايران، دولت فعلي 
را دولتي دانست كه به هيچ توافقي متعهد نيست.
هيالري كلينت��ون وزير خارجه امري��كا در دولت 
»باراك اوباما« به تصميم ايران مبني بر كاهش برخي 
از تعهدات برجامي خود واكنش نشان داد و با ابراز 
نگراني در مورد شرايط پيش آمده گفت: متاسفانه 
كش��ور ما دولتي دارد كه به هيچ توافق و قراردادي 
متعهد نيست؛ ايراني ها هم اعالم كردند كه اگر شما 
به توافق هس��ته اي پايبند نباشيد، ما هم تعهدات 
خود را زير پا مي گذاريم و ش��روع به غني س��ازي 
اورانيوم خواهيم كرد.وي در ادامه به سياست هاي 
جنگ طلبانه ترامپ اش��اره كرد و گفت: من نگران 
برخي اعمال تحريك آميز دولت امريكا هستم. ارسال 

ناو جنگي به منطقه، شرايط را بدتر مي كند.

   رونمايي از سامانه سجا ؛وزارت كشور|
معاون عمراني و توس��عه امور ش��هري و روستايي 
وزير كشور گفت: سامانه يكپارچه و سراسري سجا 
با هدف آگاهي از فعالي��ت و اقدام هاي وزارتخانه ها 
براي بازسازي مناطق سيل زده هفته آينده رونمايي 
مي شود. »مهدي جمالي نژاد« در كارگروه بازسازي 
و نوسازي مناطق سيل زده اراك، افزود: در اين سامانه 
گزارش لحظه اي اس��تان ها در خصوص پيشرفت 
بازس��ازي، انجام عمليات اجرايي، تكميل پرونده 
ساخت و ساز مناطق در قالب اقدام هاي برنامه قرارگاه 
انجام مي شود.وي اظهار داشت: ميزان و پهنه خسارت 
سيالب بهار امسال بسيار گس��ترده بود به طوري 
كه 25 استان كش��ور را درگير كرد. رييس سازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كش��ور گفت: قرارگاه 
سازندگي تشكيل ش��ده تا با فرماندهي واحد روند 

بازسازي مناطق سيل زده شتاب گيرد.

   رايزني هاي معاون وزير خارجه انگليس در 
تهران؛ ايرنا|

س��فارت انگليس در تهران از »سفر مهم«  معاون 
سياس��ي وزارت خارجه اين كش��ور به تهران خبر 
داد و اعالم كرد: ريچارد مور روز پنج شنبه در تهران 
درباره امنيت منطقه و رواب��ط دوجانبه با مقامات 
وزارت خارجه گفت وگو كرد.س��فارت انگليس در 
تهران درحس��اب توئيتري خود نوشت: »ريچارد 
مور« معاون سياسي وزارت خارجه انگليس امروز 
در تهران گفت وگوهاي مفيدي نيز در مورد امنيت 
منطقه، يمن، افغانستان و همچنين روابط دو جانبه 
داشته است. اين سفارتخانه اعالم كرده است: بريتانيا 
به حمايت خود از برجام تا زماني كه ايران به تعهدات 

هسته اي خود كامال عمل كند، ادامه خواهد داد.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جمعي از طالب سراسر كشور:

با افزايش معرفت جامعه، گفتمان هاي انقالبي را تقويت كنيد
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
عصر روز چهارشنبه در ديدار حدود دو هزار نفر از طالب 
سراسر كشور، فضال، اساتيد و مديران حوزه هاي علميه، 
وظيفه حوزه ها و علماي دين را بيان معارف اس��الم و 
تالش براي تحقق آنها در جامعه خواندند و تأكيد كردند: 
علما در مقام ورثه انبيا بايد براي عملي شدن توحيد و 

اقامه قسط، مجاهدت كنند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري 
رهبر انقالب اسالمي در اين ديدار با اشاره به نياز امروز 
انسان ها به معارف برجس��ته ديني و همچنين اقبال 
دنياي اسالم و حتي جوامع خارج از دنياي اسالم به اين 
معارف، وظيفه حوزه هاي علميه را نسبت به گذشته 
سنگين تر دانستند و گفتند: در داخل كشور توجهي كه 
امروز نسبت به مسائل ديني و روحانيت وجود دارد، با 

گذشته و قبل از انقالب اسالمي، قابل مقايسه نيست.
ايشان افزودند: اين تصور كه مردم در نقاط مختلف دنيا 
نسبت به معارف ديني رويگردان شده اند، تصور غلطي 

است بلكه اقبال به اين معارف بيشتر شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تشييع بسيار با شكوه طلبه 
همداني را كه مظلومانه به ش��هادت رسيد، نمونه اي 
عيني از احت��رام و اقبال م��ردم به دي��ن و روحانيت 
برشمردند و خاطرنشان كردند: نمونه هايي همچون 
اين تشييع يا حضور گسترده مردم به ويژه جوانان در 
نمازهاي جماعت و نشس��تن در جلسات و پاي منابر، 
جزو واقعيات ايران اسالمي و نشان دهنده تدين مردم 
و اعتماد آنها به روحانيت است و برخي تبليغات و سياه 
نمايي ها درباره ايمان و دينداري مردم يا رويگرداني آنها 
از روحانيت، خالف واقع و بدون تحقيق و معيار علمي 
است.  ايشان حوزه هاي علميه را مركز آموزش اسالم 
و تعميق آن در جامعه دانس��تند و گفتند: شناساندن 
معارف ديني به مردم بخشي از وظايف حوزه هاي علميه 
اس��ت و بخش ديگر اين وظيفه، محقق كردن معارف 

ديني در متن زندگي مردم است.
رهبر انقالب اسالمي با اس��تناد به آيات متعدد قرآن 
مجيد درباره مجاهده و مقاتله انبياء الهي تأكيد كردند: 
وظيفه پيامبر فقط بيان معارف اسالم نيست، به همين 
علت نبي مكرم اسالم براي عملي شدن توحيد و اقامه 
قس��ط، مجاهدت و مبارزه مي كند تا اسالم در معناي 
جامع و كامل آن محقق ش��ود. ايش��ان خاطرنش��ان 
كردند: علما نيز به عنوان ورثه انبيا موظفند براي تحقق 
اسالم در محيط زندگي مردم تالش كنند كه اوج اين 
تالش را امام رضوان اهلل تعالي عليه در مقام يك حكيم 

واقعي انجام داد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با انتقاد از برخي كه مي گويند 
همراهي حوزه با امام براي تشكيل نظام اسالمي خارج 
از وظايف حوزه بوده اس��ت، گفتن��د: كاري كه حوزه 
و بزرگان حوزه در زمان مبارزات منتهي به تش��كيل 
جمهوري اسالمي انجام دادند، دقيقًا جزو وظايف ذاتي 

و هويتي حوزه بود.
ايش��ان در تبيين وظايف كنوني حوزه ها افزودند: بعد 
از تشكيل نظام اسالمي بايد دولت اسالمي به معناي 
واقعي كلمه، سپس جامعه اسالمي، و بعد از آن تمدن 

حقيقي اس��المي به وجود آيد كه حوزه ها در اين روند 
مسووليت هاي سنگيني دارند كه بايد با فكر و تعمق، 
اين وظايف را درك و براي اداي آنها برنامه ريزي و تالش 
كرد. رهبر انقالب اسالمي با تحسين بيان، لحن و ادبيات 
مناسب طالب به آنها توصيه كردند: حرف هاي خوبي را 
كه امروز درباره »سبك زندگي«، »حكمراني اسالمي«، 
»اس��تقرار توحيد در جامعه«، »مبارزه با طواغيت« و 
مساله مهم »عدالت« بيان كرديد، به ميان مردم سراسر 
كشور ببريد و با افزايش معرفت جامعه، گفتمان هاي 

انقالبي را تقويت كنيد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در تبيين »چيستي و هويت 
ح��وزه« افزودند: حوزه مركزي اس��ت كه عالم ديني 
پرورش مي دهد تا او با تس��لط بر معارف اسالمي براي 
تحقق اس��الم وارد ميدان عمل ش��ود، بنابراين همه 
برنامه ريزي ها و كارهاي ح��وزه بايد در چارچوب اين 

هويت و شاكله اصلي انجام شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي جهت دادن به نحوه استفاده 
از علوم طبيعي در جامع��ه را از ديگر وظايف حوزه ها 
خواندند و در بيان چن��د نكته به طالب تأكيد كردند: 

فقه و درس خواندن را كاماًل جدي بگيريد.
ايشان اجتهاد را روش نظام مند درك و استنباط معارف 
از منابع نقلي و عقلي خواندند و افزودند: عالم دين بايد 
بداند معارف و حقايق ديني را چگونه از منابع به دست 
آورد. رهبر انقالب اسالمي پرورش قوه اجتهاد را نيازمند 
كار و تمرين فراوان دانستند و خاطرنشان كردند: اگر اين 
ِمُتد درست آموخته شود آن وقت ارزش هاي اخالقي 

نيز درست استنباط مي شود.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي اختالف نظ��ر در حوزه ها 
در »مس��ائل عملي، جهت گيري هاي فكري و مسائل 
سياسي« را بدون اشكال برشمردند اما تأكيد كردند: 
مهم اين اس��ت كه اين اختالفات مديريت ش��ود تا به 
درگيري و تش��نج منجر نشود، همان گونه كه بزرگان 
فقه، فلسفه و عرفان در حوزه ها در طول تاريخ با وجود 
اختالفات، همواره براي خدا ب��ه معناي واقعي كلمه 

اتحاد داشتند.
ايش��ان همچنين طالب جوان را ب��ه ادب و اطاعت از 
بزرگان حوزه ها و مراجع تقليد توصيه موكد كردند و 
افزودند: بزرگان حوزه نيز در مقابل طالب جوان، حلم و 

تحمل داشته باشند.
رهبر انقالب اسالمي در بخش ديگري از سخنان خود 
با اشاره به مطالبي كه برخي برادران و خواهران طلبه 
بيان كردند، گفتند: اين مطالب كه با تعابير خوب و به 
صورت كارشناسي بيان ش��د، حاكي از عمق فكري و 
سطح باالي انديشه و فهم، و حركت و پيشرفت حوزه 
است كه واقعًا تحسين برانگيز است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با تأكيد بر لزوم مطالعه »منشور روحانيِت« 
امام خميني )ره( از جانب طالب، به پيش��نهاد يكي از 
طالب براي راه اندازي مركز نوآوري حوزه اشاره كردند 
و افزودند: استفاده از ظرفيت ها و خالقيت هاي طالب 
جوان و تأسيس يك بانك اطالعاتي از اين ظرفيت ها 

پيشنهادي بسيار خوب است.
ايشان با استقبال از تخصص گرايي در رشته هاي مختلف 

حوزه هاي علميه به ويژه فقه، خاطرنشان كردند: فقه 
اس��تخوان بندي و س��تون فقرات زندگي اجتماعي و 
سياس��ي اس��ت و تخصص گرايي در اين زمينه نتايج 
خوب��ي خواهد داش��ت اما بايد مراق��ب برخي عيوب 

تخصص گرايي نيز بود.
رهبر انقالب اس��المي با اشاره به مطالب يك از طالب 
خواهر درخصوص جايگاه اجتماعي خانم هاي طلبه، 
افزودن��د: حضور چند ده هزار طلب��ه فاضل خواهر در 
خانواده ها و در ميان زنان جامعه، بسيار مغتنم است، 
ضمن آنكه بايد از ظرفيت اين طالب در مراكز رسمي و 

فرهنگي استفاده شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين حجت االس��الم 
والمسلمين اعرافي مدير حوزه هاي علميه را ظرفيت 
بسيار مغتنمي برشمردند و با اشاره به سخنان ايشان 
درخص��وص تدوين برنامه جامع ب��راي حوزه علميه، 
گفتند: بايد تمركز اصلي بر اجرايي و عملي شدن اين 

برنامه، قرار گيرد.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، حجت االسالم 
والمس��لمين اعرافي مدير حوزه هاي علميه سراس��ر 
كشور در گزارشي با اشاره به تحصيل 150 هزار طلبه در 
حوزه هاي علميه گفت: شوراي عالي و همه مراكز حوزه 
مصمم هستند در پرتو انديشه هاي امام راحل و رهبر 
انقالب، هدايت هاي مراجع عظام تقليد و بهره گيري از 
همه انديشه هاي طالب، فضال و اساتيد مسير بالندگي 

و اعتالي حوزه ها را هموار سازند و برنامه ريزي كنند.
در ابت��داي اين دي��دار 12 نفر از نماين��دگان طالب، 

حجج االسالم: 

- حسين نظري، مبلغ و فعال قرآني
- سيدمحمدرضا آيت، طلبه خارج فقه

- مهدي رضايي، پژوهشگر و طلبه سطح 4
- عل��ي اح��دي، مدير موسس��ه تبليغ��ي- جهادي 

مصباح الهدي
- سيدهادي ساجدي، دكتراي فلسفه علوم اجتماعي

- مهدي مسائلي، استاد سطح 2 حوزه
- سيدمحمد هاشمي، طلبه خارج فقه و مسوول راهيان 

نور و فرمانده گردان
- حسن يوس��ف زاده، دكتراي ارتباطات و عضو هيات 

علمي
و خانم ها: 

- صديقه بهرامي، استاد حوزه و مبلغ
- حميده بّلو، طلبه سطح ۳ از نيجريه

- افتخار يوسفي روشناوند، فارغ التحصيل سطح 4 فقه
- سميه صيادي، طلبه سطح 4 و فعال قرآني

بر محورهاي زير تأكيد كردند: 
- لزوم تأسيس مركز نوآوري براي بروز خالقيت طالب 

جوان
- تاكيد بر نقش حوزه در گره گشايي از مشكالت جامعه 

اسالمي و لزوم ارتباط گسترده تر حوزه با مردم
- اهميت ايجاد سازوكار مناسب براي ارتباط موثر حوزه 

با مراكز علمي و دانشگاهي
- ل��زوم ورود تش��كل هاي خودج��وش انقالب��ي به 

ميدان هاي علمي با به كارگيري صحيح نيروها
- لزوم تنظيم ساختارها و برنامه ها براي نقش آفريني 

طالب خواهر

- انتقاد از چند شغله بودن برخي مسووالن
- يادآوري مسووليت مس��تقيم حوزه نسبت به زبان 

فارسي
- انتقاد از بي توجهي برخي مسووالن به ظرفيت طالب 

و روحانيون
- پيشنهاد راه اندازي اردوهاي حوزه شناسي به منظور 

شناخت صحيح از زندگي طالب
- انتق��اد از ورود ديرهن��گام حوزه به برخي مس��ائل 

اجتماعي
- انتقاد از فقدان بسترهاي الزم جهت حضور نظام مند 

و نخبگاني حوزه در عرصه بين الملل
- لزوم فرصت دادن به طالب جوان و نخبه براي پذيرش 

مسووليت در گام دوم انقالب
- توجه به تبيين الگوي خانواده محور به صورت شفاف 

و كاربردي
- ضرورت كاربردي كردن علوم و پژوهش ها با توجه به 

نيازهاي روز جامعه
- اهميت رصد نيازهاي آين��ده اجتماع و تالش براي 

توليد الگوي اصيل حوزوي
- لزوم تش��كيل بدنه كارشناسي جوان از ميان طالب 
انقالبي براي تدوين برنامه ها و ماموريت ها جهت تحقق 

گام دوم انقالب
- انتقاد از نبود حساس��يت الزم در ميان مسووالن در 
مورد فضاي مجازي و استفاده نكردن از ظرفيت هاي 

موجود در اين عرصه
- اهميت تبليغ در فضاي مجازي و ضرورت راه اندازي 

شبكه ملي اطالعات و حمايت از افسران جنگ نرم

واكنش ها به تصميم ايران در خصوص برجام ادامه دارد

چه كسي ميز مذاكرات را ترك كرد؟

گروه ايران|
2روز بعد از واكنش ايران به اقدامات يكجانبه گرايانه امريكا 
و اعالم ضرب االجل 60روزه ايران به اروپا براي ساماندهي 
منطقي ساز و كار مالي براي فروش نفت و استفاده از ظرفيت  
بانك هاي بين المللي براي ايران، واكنش هاي دو طرف ادامه 
دارد؛ در روزهاي پاياني هفته اكثر چهره هاي مس��وول در 
كشورهاي اروپايي از جمله آنگال مركل صدراعظم آلمان، 
روسيه و چين با اشاره به اهميت برجام اين سند بين المللي 
را بهترين راه براي عبور از چالش هاي موجود ارزيابي كردند 
و از طرف هاي مختلف خواستند كه به مفاد اين سند پايبند 
باشند.  اما در شرايطي كه ترامپ روز گذشته ادعا كرده بود 
كه خواهان مذاكره و توافق با ايران است نماينده دايم ايران 
در سازمان ملل در گفت وگو با شبكه ام اس ان بي سي مواضع 
ايران را درباره مواردي همچون پيش��نهاد مذاكره دونالد 
ترامپ براي مذاكره با ايران و اقدام متقابل ايران براي كاهش 

سطح تعهدات برجامي خود توضيح داد.
مجيد تخت روانچ��ي در اين گفت وگو در واكنش به اظهار 
تمايل دونالد ترامپ براي مذاكره با ايران و ادعاي كارشكني 
جان كري در اين زمينه مطرح كرد: اينكه جان كري به ما 
گفته باشد با رييس جمهور فعلي ]دونالد ترامپ[ يا دولت او 

مذاكره نكنيم براي ما تازگي دارد.
روانچي در ادامه گفت: او در همين حال چيز ديگري گفته 
است. رييس جمهور گفته است آن چه از ايران مي خواهد اين 

است كه تسليحات هسته اي نداشته باشد؛ معلوم است كه 
او ]دونالد ترامپ[ چهارده گزارش آژانس بين المللي انرژي 
اتمي را نخوانده اس��ت كه گزارش مي ده��د ايران در حال 
پايبندي به تمامي تعهدات خود در برجام بوده. ما تمايلي به 
تسليحات هسته اي نداريم و رهبر معظم ما نيز فتوي داده 
است كه تسليحات هسته اي در اسالم حرام است. بنابراين 
لزومي ندارد كه ما به دنبال دستيابي به تسليحات هسته اي 
باشيم. همانطور كه گفتم، واضح است كه او ]دونالد ترامپ[ 
متوجه نيست كه ايران به دنبال تسليحات هسته اي نيست.

نماينده دايم ايران در س��ازمان مل��ل در اين گفت وگو در 
پاسخ به اين سوال كه آيا ايران با امريكا مذاكره خواهد كرد 
گفت: اولين سوالي كه او ]دونالد ترامپ[ بايد پاسخ دهد اين 
است كه چرا ميز مذاكره را ترك كرد؟ ما در حال مذاكره با 
تمامي اعضاي برجام از جمله امريكا در چارچوب كميسيون 
مشترك آن توافق بوديم كه او ناگهان تصميم گرفت از ميز 
مذاكره كنار برود. چرا او كه با پيشينه پاره كردن يك توافق 
هسته اي كه تنها ميان ايران و امريكا نبود، با قدرت هاي ديگر 
جهان بر سر آن مذاكره شده بود، به امضاي شوراي امنيت 
سازمان ملل رسيده و به بخشي از قانون بين المللي تبديل 
شده بود، پيشنهاد دور جديدي از مذاكرات با ايران را مي دهد، 
اين سوال را جواب نداده است؟ چه تضميني وجود دارد كه او 

در مذاكرات آينده امريكا با ايران بدعهدي نكند؟
تخت روانچي سپس مواضع ايران را درباره اقدام متقابل اخير 

آن مبني بر كاهش سطح تعهدات برجامي خود تشريح كرد 
و گفت: آن چه براي ما اهميت دارد، منافع ملي ايران است. 
ما به سهم خود در برجام پايبند بوده ايم. اين توافق، كمابيش 
توافقي متعادل بوده است و هنگامي كه دولت امريكا از اين 
توافق خارج شد، به اين تعادل تا حد زيادي آسيب وارد شد.

وي در اين باره افزود: اروپايي ها به ما گفتند كه براي خروج از 
توافق هسته اي عجله نكنيم و ما هم پيشنهاد آنها را پذيرفتيم 
و در س��ال گذشته منتظر يك پاسخ معتبر و عمل گرايانه 
بوده ايم نه فقط كلماتي براي حمايت كه با وجود خوب بودن 
كافي نيستند.نماينده دايم ايران در سازمان ملل در واكنش 
به اين توجيه امريكا براي اعزام ناوهواپيمابر و بمب افكن به 
خاورميانه مبني بر وجود »تهديد از سوي ايران«، توضيح 
داد: اينها فقط ادعاهايي ساخته افرادي هستند كه در زمان 
حمله امريكا به عراق نيز همين كار را كردند. بنابراين ما چنين 
ادعايي را نمي پذيريم؛ تمام اينها اطالعات ساختگي هستند.

  كشورهاي غربي به وظيفه خود مقابل مهاجران 
افغان  عمل كنند

يكي ديگر از چهره هاي ديپلماسي ايران كه اعالم كرده بود 
ايران در صورت ادامه فشارها در خصوص ارايه خدمات به 
ميليون ها افغاني مهاجر تجديد نظر خواهد كرد؛ عراقچي 
بود. معاون سياسي وزير امور خارجه در برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري با تشريح جزييات پاسخ ايران به خروج امريكا 

از برجام و بدعهدي اروپايي ها اظهارداشت: ما در 40 سال 
گذشته ميزبان برادران از افغانستان، عراق و آذربايجان و... 

بوديم و ملت ايران سخاوتمندانه پذيرايي كردند.
وي افزود: همين االن بيش از س��ه ميليون افغان در ايران 
حضور دارند، بيش از دو ميليون فرصت ش��غلي را برادران 
خوب افغان در ايران اشغال كرده اند و سه تا پنج ميليارد يورو 
از كشور ما خارج مي كنند.معاون سياسي وزير امور خارجه 
در گفت وگ��و با ايرنا با اظهار تعجب از برخي اظهارنظرها و 
برداشت هاي غلط از س��خنانش در فضاي مجازي اظهار 
داشت:  بحث مهاجرين و پناهندگان يك بحث بين المللي 
اس��ت و مديريت و تامين هزينه هاي مربوط به آن نيز يك 
مسووليت بين المللي به شمار مي رود. وي افزود: اينكه مردم 
ايران بر مبناي اعتقادات انساني و اسالمي خود ظرف 40 
سال گذشته سخاوتمندانه حق ميهمان نوازي را در مورد 
پناهندگان و مهاجرين اعم از افغان يا ساير مليت ها به طور 
كامل به جا آورده و باز هم به جا خواهد آورد يك بحث است، 
اينكه ساير كشورها و سازمان هاي بين المللي، به خصوص 
كشورهاي غربي كه اتفاقا مسبب بسياري از مصيبت هاي 
مردم افغانستان هستند هم بايد وظيفه و مسووليت خود 
را انجام دهند، يك بحث ديگر اس��ت.معاون سياسي وزير 
امور خارجه تاكيد كرد: دولت هاي اروپايي بايد سهم خود را 
در پذيرايي از مهاجرين ادا كنند، حال يا در قالب پرداخت 
هزينه ها يا با پذيرش بخش��ي از آنها در كش��ورهاي خود.

عراقچي اظهار داش��ت: اين يك مطالبه جدي جمهوري 
اسالمي اس��ت و وزارت امور خارجه سال ها است كه آن را 
از طريق كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، مقامات 
اروپايي و دولت افغانس��تان پيگيري كرده و باز هم به طور 
جدي پيگيري خواهد كرد.وي همچنين گفت: بديهي است 
در شرايط حاضر كه تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني دولت 
امريكا بدون هيچ توجيه بين المللي بر ايران تحميل شده و 
آن دولت سعي در محدوديت شديد منابع مالي جمهوري 
اسالمي دارد، مطالبه گري ملت ايران ابعاد جديدي مي يابد.

وي يادآور شد: حدود 46۸ هزار دانش آموز افغان در مدارس 
ايران رايگان تحصيل مي كنند و هر دانش آموز در س��ال 
براي ما 600 يورو هزينه دارد. بيش از سه هزار دانشجوي 
افغ��ان در ايران هس��تند ولي اين آموزش ه��ا هزينه دارد 
نزديك 15 هزار يورو هزينه دارد و از خدمات درماني بهره مند 
مي شوند. با كمال ميل پذيراي آنها هستيم ولي براي ما هزينه 
دارد.معاون سياسي وزير امور خارجه تاكيد كرد: ولي وقتي 
تحريم هاي امريكا اثر كند و منابع مالي ايران محدود شود و 
فروش نفت به صفر برسد، درآمدهاي نفتي ما كم شود البته 
موفق نخواهند شد و فروش نفت ما به صفر نخواهد رسيد 
و به همين خاطر ايران مجبور است سياست هاي ويژه اي 
را اتخاذ كند و ممكن اس��ت به نقطه اي برسيم كه نتوانيم 
هزينه ها را تأمين كنيم و از برادران افغان بخواهيم كه كشور 

را ترك كنند.

اقدامات ايران در قبال »برجام« بسيار هوشمندانه استبرجام هنوز بهترين راه براي حل اختالفات است
صدراعظم آلمان ضمن تاكيد بر پايبندي مداوم اتحاديه اروپا به توافق 
هس��ته اي و با اظهار عدم تمايل براي گسترش دامنه تنش ها و لزوم 
دستيابي به حل و فصل ديپلماتيك از ايران نيز خواست همچنان به 

تعهدات برجامي خود پايبند باشد.
به گزارش آناتولي تركيه، آنگال مركل، صدر اعظم آلمان در يك نشست 
سران اروپا روز پنج شنبه در شهر سيبيو روماني، طي يك كنفرانس 

خبري بر پايبندي مداوم اتحاديه اروپا به توافق هسته اي تاكيد كرد.
آنگال مركل در اين باره گفت: ما، يعني اتحاديه اروپا، خواهان گسترش 
دامنه تنش ها نيستيم و س��عي داريم ابزارهاي ديپلماتيك را به كار 

ببنديم اما به محدوديت هاي خود نيز واقفيم.
وي براي دس��ت يافتن به حل و فصلي براي مش��كالت موجود ابراز 

اميدواري كرد. صدراعظم آلمان همچنين تشريح كرد: ايران با تعهد 
خود به اين حل وفصل ديپلماتيك فرصتي دارد تا به وضوح نشان دهد 
كه تمايل ب��ه يك راهكار صلح آميز دارد. همچنين تداوم پايبندي به 
اين توافق به سود ايران خواهد بود.وي افزود: برجام هنوز هم بهترين 
راه براي حل كردن اختالفات موجود با ايران بر س��ر برنامه هسته اي 

آن است.
مركل در اين بار ه توضيح داد: ما بر اين عقيده ايم، راه حلي كه از طريق 
مذاكره به دست بيايد، بهترين گزينه ممكن است. اين توافق براي هر 
دو طرف خوب اس��ت. ايران همچنين بايد آن چه را كه قصد دارد در 
آينده انجام دهد در نظر بگيرد. دست ما هنوز هم ]به سوي ايران[ دراز 
شده است و مي خواهيم به تالش براي راهكار ديپلماتيك ادامه دهيم.

يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دهم معتقد 
اس��ت: ايران اقدامات بسيار هوش��مندانه اي را در قبال برجام آغاز كرده 
اس��ت.محمدجواد جمالي نوبندگاني در گفت وگو با ايلنا، درباره تصميم 
ايران در قبال»برجام« مبني بر عدم پايبندي نسبت به برخي از مفاد در 
اين توافق نامه، گفت: ديگر همه دنيا پذيرفته اس��ت جمهوري اسالمي 
ايران بيشترين حد خويشتنداري و مسووليت پذيري را در قبال برجام، 
نقض عهد امريكايي ها و عدم انجام اقدامات عملي اروپايي ها داشته است. 
متاسفانه اقدام آخر امريكايي ها كه در رابطه با بحث غني سازي و توليد آب 
سنگين بود ضربه بس��يار مهلكي به برجام وارد كرد.به گفته نوبندگاني، 
ايران اقدام متقابل را از همين نقطه )عدم فروش اورانيوم غني شده و آب 
سنگين( آغاز كرده كه بسيار هوشمندانه است. وي با بيان اينكه معتقدم 

اين همه خويشتنداري از سوي ايران باعث يك سوءتفاهم براي امريكايي ها 
و اس��راييلي ها شده بود، گفت: آنها فكر مي كردند ايران از سر ضعف همه 
اين اقدامات نابخردانه را تحمل مي كند. تاريخ نشان داده است اينها زماني 
احساس كنند كش��وري از موضع قدرت با آنها برخورد خواهد كرد قطعا 
در مواضع شان تجديدنظر خواهند كرد و معتقدم اقدام ايران يك شروع 
مناسب است.. نوبندگاني تاكيد كرد: قطعا همه اقداماتي كه ايران انجام 
خواهد داد چه خويشتنداري و چه مقابله به مثل بر اساس منافع ملي 
و امنيت ملي خواهد بود. وي با اش��اره به موضع گيري هاي وزير دفاع 
خارجه فرانسه گفت: بهتر است فرانسه از فرار رو به جلو دست بردارد 
و وزير امور خارجه اش به عنوان يكي از كشورهاي امضا كننده برجام 

بگويد چه اقدامي انجام داده است؟
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بررسيآمارهايمربوطبهحوادثشغليدركشورنشانميدهد

ساليانه10هزارنفربهدليلحوادثكارميميرند

تخصيص يارانه دستمزد به استان هاي پربيكار 

درخواستتخصيصارزنيماييبرايتامينكاالهاياساسيكارگران

بررسي آمارهاي ارايه ش��ده از حوادث شغلي در ايران 
نشان مي دهد استان هايي كه صنايع بيشتري در خود 
دارند، بيشترين حوادث شغلي، غرامت مزدي و ديگر 
تبعات مربوطه را داشته اند و از ميان حوادث منجر به 
فوت زنان سه درصد فوت شدگان را تشكيل مي دهند. با 
توجه به اينكه اغلب حوادث شغلي در بخش هاي مرتبط 
با صنعت و س��اختمان رخ مي دهند و در اين زمينه نه 
توازن جنسي در اش��تغال و نه توازن استاني از صنايع 
وجود دارد، عجيب نيست كه استان هايي چون تهران، 
اصفهان و خوزستان بيشترين تبعات اين مسائل را از آن 
خود كنند و در مقابل استان هايي چون ايالم و كهگيلويه 

و بوير احمد شرايط بهتري را داشته باشند.
به گزارش »تعادل« و آن طور كه مركز مطالعات وزارت 
كار گزارش مي دهد، هنگامي كه س��خن از بازار كار به 
ميان مي آيد، عمدتا موضوعاتي مانند اشتغال و بيكاري 
در ذهن تداعي مي شود. اما يكي از موضوعات اساسي 
اين حوزه كه ارتباط تنگاتنگي با اش��تغال افراد دارد، 
حادثه و آس��يب شغلي است. حوادثي كه طي ساعات 
كاري و حين انجام فعاليت ش��غلي براي شاغالن رخ 
مي دهد جريان كاري را مختل مي كند. اين حوادث از 
چند جنبه قابل بررسي هستند؛  ابتدا به عنوان آسيب 
جسمي يا روحي وارد شده به شاغل كه به خودي خود 
روند زندگي ش��خصي و كاري وي را تحت الشعاع قرار 
مي دهد و حتي ممكن است منجر به آسيب اجتماعي 
وي يا اعضاي خانواده او شود. از منظر كارفرما، كاهش 
نيروي انس��اني را در پي دارد كه فرآيند ارايه خدمات 
يا توليد كاال تا مدتي دچار اختالل مي ش��ود. از سوي 
ديگر س��ازمان هاي بيمه ق��رار دارند كه ب��ا پرداخت 
هزينه هاي درمان، غرامت دستمزد يا حتي مستمري 
از كارافتادگي و فوت براي حادثه ديده با برداش��ت از 

صندوق مواجه است.
به طور كلي حادثه ش��غلي، به حوادثي گفته مي شود 
كه حين انجام وظيفه شغلي يا مرتبط با آن در داخل 
يا خ��ارج از مكان يا محل فعاليت به وقوع پيوس��ته و 
پيامد آن آس��يب يك يا چند ش��اغل است. همانطور 
كه گفته شد، خس��ارات جاني و مالي حاصل از حادثه 
شغلي چنان گسترده و زياد است كه جبران آن گاهي 
اوقات امكان پذير نيست. به همين دليل كارشناسان و 
سياست گذاران اين امر پيشگيري را تنها راهكار موجود 
مي دانند. اقدامات پيشگيرانه ضروري به نظر مي رسد 
كه از جمله آموزش هاي ايمني و بهداش��ت است. اين 
آموزش ها  آگاه��ي كارفرمايان و مزدبگي��ران آنها را 
درخصوص عوامل حادثه آفرين، شيوه هاي ممانعت 
از بروز حادثه و اقدامات اساسي در زمان رخداد حادثه 

افزايش مي دهد.
بررسي هاي صورت گرفته در خصوص آموزش هاي ارايه 
شده توسط مركز تحقيقات، تعليمات، حفاظت فني و 
بهداشت كار در سال هاي 96 و 97 بيانگر اين امر است 
كه آذربايجان شرقي، اردبيل و ايالم به ترتيب با منفي 
8.76، منفي78.54 و منفي 33.48 تغيير نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته كمترين ميزان آموزش در 
اين رابطه را داش��ته اند. البته استان هاي چهارمحال و 
بختياري، زنجان، گلستان و لرستان هم نرخ تغييرات 
منف��ي را تجربه كردند كه به معناي كاهش س��اعات 
آموزشي اين اس��تان ها در س��ال 97 نسبت به مدت 
مشابه در س��ال 96 اس��ت. با توجه به تعداد كارگاه ها 
در استان هاي فوق و اين مهم كه كاهش آموزش هاي 
ايمني و بهداشت خطر رخ دادن حادثه شغلي را بيشتر 
مي كند، منفي بودن نرخ تغييرات آموزش مي تواند با 
افزايش حوادث در سال هاي آينده منجر شود. از سوي 

ديگر با توجه به رشد ساالنه 16.51 درصدي شاخص 
حوادث شغلي در كش��ور، عالوه بر استان هاي با نرخ 
منفي، آذربايجان غربي، بوشهر، تهران، خراسان رضوي، 
سمنان، قزوين، قم، مركزي و همدان كمتر از متوسط 

رشد ساالنه بوده است.

  بهب�ود وضعيت ح�وادث در چهارمحال و 
بختياري

همانطور كه در گذشته هم بيان شد، يكي از موضوعات 
كليدي در حوزه بازار كار، حادثه و آسيب شغلي است. 
براين اساس اس��ت كه س��ازمان بين المللي كار طي 
كنفرانس هاي بين المللي يا دستورالعمل هايي براي 
بازرسان كار و آمارشناس��ان اين حوزه نماگرهايي را 
به منظور بررسي روند و چگونگي تغيير اين مهم ارايه 
كردند. از جمله اين نماگرها، نرخ بروز و شدت است كه 
به دليل پاره اي موارد با اطالعات موجود در ايران قابل 
محاسبه نيست. به همين دليل به جاي اين مهم، نسبت 
آسيب شغلي به حوادث اندازه گيري شده و سپس براي 
آنكه ميزان تغيير مذكور و روند كشوري به دست ايد، 

طي دو سال محاسبه شده است. 
بررسي ها حاكي از آن است كه  استان هاي چهارمحال و 
بختياري، گلستان، كهگيلويه و بوير احمد، سمنان، البرز 
و بوشهر نرخ تغييرات نسبت آسيب شغلي به حادثه شغلي 
منفي چشمگيري را داشته اند. به طور مثال در حالي كه در 
سراسر كشور و پايتخت يك درصد آسيب شغلي نسبت 
به حوادث در سال 97 به 96 رشد كرده كه اين شاخص 
براي استان چهارمحال و بختياري به منفي 88 درصد 
و براي گلستان به منفي 55 درصد رسيده است. به اين 
اعتبار مي توان گفت سرانه آسيب شغلي هر حادثه در دو 
س��ال 96 و 97 كم شده و بالعكس نسبت آسيب شغلي 
به حادثه شغلي استان هاي خراسان شمالي، مازندران، 
يزد، كرمان و قزوين ميزان تغييرات مثبت را داشته اند. 
همچنين ميزان تغييرات در استان هاي قم و سيستان 
و بلوچس��تان صفر بوده كه از عدم تغييرات در دو سال 
گذش��ته خبر مي دهد. به هر روي و براس��اس آمارهاي 
ميانگين كشوري مي توان گفت كه تقريبا در هر حادثه 

شغلي يك آسيب شغلي رخ داده است.
ميزان تغييرات نسبت آسيب شغلي به حادثه شغلي 
برحسب فعاليت هاي اقتصادي نشان مي دهد مقدار 
اي��ن نماگر در دفات��ر و ادارات و س��ايرفعاليت هاي 
خدمات عمومي مثبت بوده اين در حالي اس��ت كه 
ميزان تغييرات مذكور در فعاليت هاي كش��اورزي، 
شكار و جنگل داري، استخراج معدن و حمل و نقل و 
انبار داري منفي بوده است. همچنين ميزان تغييرات 
اين نماگر در فعاليت هاي ماهيگيري، عمده فروشي، 
خرده فروش��ي، تعمير وسايل نقليه موتوري، هتل و 
رستوران، واسطه گري هاي مالي، اداره امور عمومي، 
دف��اع و تامين اجتماع��ي، بهداش��ت و مددكاري 
اجتماعي و خانوارهاي معمولي صفر بوده كه نشان 
مي دهد در اين عرصه ها حادثه شغلي برابر با آسيب 

شغلي بوده است.
از آنجا كه حادثه شغلي مي تواند منجر به مرگ آسيب 
ديده ش��ود، انتظار مي رود در حوادث شغلي با شدت 
بيش��تر، احتمال فوت نيز افزايش يابد. لذا س��ازمان 
بين المللي كار نيز تعداد آس��يب شغلي منجر به فوت 
را به صورت ويژه اي مدنظر قرار مي دهد. براين اساس 
بررسي نرخ تغييرات تعداد آسيب شغلي منجر به فوت 
بين استان هاي مختلف حاكي از آن است كه استان هاي 
گلس��تان با منفي 77.08 و كهگيلويه و بوسر احمد با 
منفي 62.5 درصد بيشترين كاهش را در آسيب هاي 

منج��ر به فوت از آن خود كردن��د. اين ميان زنان تنها 
س��ه درصد اين حوادث را داش��ته و مردان 97 درصد. 
در س��ال 97 بالغ بر 8 هزار و 713 مرد و 283 زن جان 
خود را بر اثر حوادث شغلي از دست دادند. از آن جايي 
كه بيشترين حوادث كار در بخش هاي مرتبط با توليد 
و صنعت رخ مي دهد و س��هم زنان از اش��تغال اين دو 
بخش حدود 10 درصد است كه موجب شده بيشترين 
زن شاغل در بخش هاي خدماتي باشد، به همين دليل 
ارقام فوق مورد انتظار بود. عالوه بر اين نرخ حوادث منجر 
به مرگ در س��ال 97 برابر با منفي 5.96 درصد بوده و 
عواملي چون تماس با اجس��ام و سطوح داغ، ريزش و 
ماندن زير آوار داراي نرخ مثبت بوده اند. به همين دليل 
احتماال به دليل بي احتياطي و ايمن نبودن دستگاه ها 
و ماشين آالت اين حوادث در كشور بيشترين كارگر را 

به كام مرگ كشانده  است. 

  تهراني ه�ا بيش�ترين روزه�اي كاري را
از دست دادند 

يكي از مشخصه هاي اساسي حوادث شغلي كه سازمان 
بين الملل��ي كار نيز به اندازه گي��ري  آن توصيه كرده، 
روزهاي كاري از دست رفته اس��ت. روزهاي كاري از 
دست رفته به آن لحاظ اهميت دارد كه ضمن كاهش 
ساعات كاري كه س��بب كاهش بهره وري نيروي كار 
خواهد شد، ميزان توليد يا ارايه خدمت نيز در جامعه 
كمتر مي شود و به اين لحاظ از نظر اقتصادي چالشي 
براي كارفرمايان محسوب مي شود. از سوي ديگر عالوه 
بر سختي ناشي از كم تواني، ش��اغالن با تنزل درآمد 
مواجه هستند. از آن جا كه مرجع ثبت روزهاي كاري 
از دست رفته در عمده موارد سازمان هاي بيمه گر است 
كه در اين گزارش هم اطالعات مربوطه از سازمان تامين 
اجتماعي گرفته شده است. بررسي تعداد روزهاي كاري 
از دست رفته طي س��ال هاي 90 تا 96 نشان مي دهد 
بيشترين روزهاي كاري از دست رفته مربوط به استان 
تهران در سال 93 با 191 هزار و 357 نفر- روز است كه 
در همين سال تهران بيشترين روز كاري از دست رفته 

منجر به درمان سرپايي را با 188 هزار و 156 نفر- روز 
را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنين بيشترين 
روزكاري از دس��ت رفته منجر به درمان بس��تري نيز 
به اس��تان تهران در س��ال 91 با 9 هزار و 153 نفر روز 

تعلق داد. 
در س��ال 96 استان گلستان با هزار و 953 روز كاري از 
دست رفته و هزار و 875 روز كاري از دست رفته بابت 
درمان سرپايي كمترين اين نماگر در كل دوره 7 ساله 
و ميان كل استان هاي كشور را به خود اختصاص داده 
است. همچنين كمترين روز از دست رفته كه منجر به 
درمان بستري شده به استان كارمانشاه طي سال هاي 
92و 93 و ايالم در س��ال هاي 94 و 95 بوده چرا كه در 
اين دو استان و در مقاطع فوق هيچ روز كاري از دست 

رفته اي به اين منظور ثبت نشده است. 
در سال 96 استان هاي تهران، اصفهان و خوزستان به 
ترتيب با 119 هزار و 825 نف��ر- روز، 84 هزار و 434 
نفر- روز و 73 هزار و 562 نفر روز بيشترين روز كاري 
را از آن خود كرده اند. حال آنكه گلستان با هزار و 953 
روز، خراسان شمالي با سه هزار و 463 روز و سيستان 
و بلوچستان با چهار هزار و753 روز استان هاي داراي 

كمترين تعداد روز كاري رفته را داشتند.
در عي��ن ح��ال و در رابطه با زمان گفته ش��ده تهران، 
گلستان و يزد در اين ش��اخص روند نزولي داشته اند 
و برعكس خراس��ان رضوي، كهگيلويه و بوير احمد، 
كرمانشاه و لرستان با افزايش اين شاخص مواجه بودند. 
از س��وي ديگر بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن 
است كه بين س��ال هاي 91 تا 96 هرساله استان هاي 
تهران، اصفهان و خوزستان بيشترين تعداد روز معالجه 

سرپايي را همواره از آن خود كرده اند.
در حالي كه تعداد روزهاي معالجه منجر به بس��تري 
در سال 96 نشان مي دهد، استان تهران با چهار هزار و 
172 نفر- روز، خوزس��تان با دو هزار و 787 نفر- روز و 
آذربايجان شرفي با دو هزار و 322 نفر- روز بيشترين روز 
معالجه منجر به بستري را دارا بودند و استان هاي ايالم، 
گلستان و كهگيلويه و بوير احمد هم به ترتيب با 38، 78 

و 133 نفر- روز كمترين روزهاي از اين دست را تجربه 
كرده اند. يكي از نماگرهاي كليدي در خصوص حادثه 
شغلي، متوسط تعداد روز كاري از دست رفته است. در 
حقيقت اين نماگر سرانه تعداد روز كاري از دست رفته 
براي هر آسيب شغلي را بيان مي كند، به عبارت بهتر 
مشخص مي كند به طور متوسط هر آسيب شغلي منجر 
به چه تعداد روز كاري از دس��ت رفته شده است. لذا تا 
حدي شدت حادثه رخداده نيز مي تواند با اين نماگر بيان 
شود. براين اساس با استفاده از اطالعات بيمه شدگان 

سازمان تامين نماگر مورد بحث محاسبه شده است.
بر اين اس��اس اس��تان هاي آذربايجان غربي، اردبيل، 
خوزس��تان، س��منان، فارس، گيالن و مازندران روز 
كاري از دست رفته بيشتري از كل كشور داشتند ولي 
استان هاي اصفهان، ايالم، قزوين، مركزي، هرمزگان و 

يزد از اين نظر آمار بهتري از كل كشور داشته اند.
همانطور كه در ابتداي گزارش بيان شد، يكي از تبعات 
منفي حادثه شغلي، ضرر مالي آن است. اين ضرر خود از 
چند جنبه حايز اهميت است كه عبارتند از خسارت مالي 
ناشي از آسيب ديدگي اموال، دستگاه ها و كارگاه، هزينه 
درمان حادثه ديده، مستمري فوت يا از كارافتادگي و 
غرامت مزد. از آن جا كه طي مدت درمان و نقاهت به بيمه 
شده از منبع پرداخت حق بيمه حوادث شغلي، غرامت 
پرداخت مي شود، به عبارت بهتر مي توان بدون انجام امور 
شغلي مزد دريافت كرد و در مقابل اين مزد شامل اضافه 
كاري و ساير موارد نمي شد. در حقيقت هر دو گروه مزد 
بگيران، سازمان بيمه گر و گاهي كارفرمايان بابت اين 

حوادث دچار خسارت مالي مي شوند. 
در سال 96 ميزان غرامت مزد استان هاي اردبيل، ايالم، 
خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان، قم، كهگيلويه 
و بويراجمد، گلستان و هرمزگان كمتر از 376 ميليون 
و 322 هزار و 410 تومان بوده و در مقابل غرامت مزد 
اس��تان هاي آذربايجان شرقي، اصفهان، البرز، تهران، 
خوزس��تان، فارس، مركزي و مازن��دران بيش از يك 
ميلي��ارد و 105 ميلي��ون و 263 ه��زار و 323 تومان 

محاسبه شده است.

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال با اشاره به اينكه يارانه 
دستمزد به استان هاي پربيكار تعلق مي گيرد گفت: در 
حوزه مش��اغل خانگي پرداخت وام مشاغل خانگي، و 
الگوي جديد توسعه مشاغل خانگي، برنامه اي براي زنان 

سرپرست خانوار را در دستور كار داريم. 
طرح ه��اي اش��تغالزايي مناطق روس��تايي ازجمله 
برنامه هاي مهم دولت در ايجاد اشتغال و رفع بيكاري 
در روستاها است كه از سال 96 كليد خورد و با اختصاص 
بودجه در اين بخش، مس��ووالن استان هاي مختلف 
موظف ش��دند تا براي اش��تغال در بخش روستايي و 

عشايري در سراسر كشور برنامه ريزي كنند.
بيكاري روستاييان اكنون به عامل مهمي براي مهاجرت 
روستاييان به شهرها و حاشيه نشيني تبديل شده است 
به همين جهت دولت با هدف ماندگاري روس��تاييان 
در روستا بسته اي را با عنوان اشتغال پايدار روستايي 
و عش��ايري تدوين و اجراي��ي كرده ك��ه در قالب آن 
تس��هيالتي با محوريت اشتغالزايي و تقويت توليد در 
مناطق روستايي اعطا مي شود. اما از ابتداي سال جاري 
تعداد بيكاران افزايش يافت. طبق برآورد كارشناسان 
تأمين اجتماع��ي 10 ه��زار كارگاه در نتيجه جاري 

شدن سيل آس��يب ديدند و حدود 30هزار اشتغال از 
بين رفتند.

بسياري از كارخانه ها و كارگاه ها تعطيل شدند. كارگران 
بيكار و خانه نش��ين ش��دند. هنوز ب��رآورد دقيقي از 
انبوه كساني كه سيل آنها را بيكار كرده و كارگاه هايي كه 
در نتيجه سيل تعطيل يا تخريب شدند ارايه نشده است.

طبق برآورد مسووالن جاري شدن سيل در 25 استان 
كش��ور 2200  ميليارد تومان به بخش هاي صنعت، 
معدن و تجارت و همچنين كش��اورزي خسارت وارد 
كرده اس��ت.در اين ميان دولت مجبور شد بخشي از 
اعتبارات در نظر گرفته ش��ده براي ايجاد ش��غل را به 

روستاييان سيل زده اختصاص دهد.
عيسي منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از افزايش تسهيالت 
اش��تغال روس��تايي لرس��تان براي كمك به مناطق 

سيل  زده خبر داد.
منصوري با تأكيد بر ضرورت توجه به اشتغال عمومي و 
فعاليت هاي عام المنفعه بعد از وقوع سيالب در لرستان، 
اظهار كرد: اولويت در اين رابطه مي تواند مزارع، راه هاي 

دسترسي به مزارع، اصالح مسيرها و… باشد.

وي ب��ا تأكي��د بر اينكه هدف اين اس��ت كس��اني كه 
بيكار هستند و ش��غلي براي آنها فراهم نيست به كار 
گرفته شوند، افزود: از كشاورزان مي توان براي اصالح 
كشاورزي منطقه با محوريت جهاد كشاورزي استفاده 
كرد و پرداخ��ت حق��وق را وزارت تع��اون، كارورفاه 

اجتماعي انجام دهد.
معاون توسعه كار آفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي همچنين با تاكيد بر اينكه تعداد را در 
اين رابطه به ما اعالم كنيد، گف��ت: اين امر به صورت 
كوتاه مدت است، براي دراز مدت نيز ما مصوبه داريم و 

منتظريم كه در دولت به تصويب برسد.
منصوري با اشاره به حوزه بيمه بيكاري، نيز عنوان كرد: 
در حال حاضر بيمه بيكاري به افراد بيمه شده در حال 
پرداخت است، در اين زمينه مي توان براي بيمه افراد 

جديد اطالع رساني كرد.
وي با بيان اينكه براي كساني كه قباًل بيمه نشده اند، سه 
ماه بيمه بيكاري پرداخت مي ش��ود، ادامه داد: اگر اين 

امر به تصويب برسد به طور حتم اجرايي خواهد شد.
معاون توسعه كار آفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي با اشاره به بحث مشوق بيمه اي، عنوان 

كرد: در رابطه با اعمال مشوق هاي بيمه اي و همچنين 
يارانه دس��تمزد ما مش��كلي نداريم و آن را مي توانيم 

عملياتي كنيم.
منص��وري با تأكيد ب��ر اينكه يارانه دس��تمزد را براي 
استان هاي پر بيكار در نظر گرفته بوديم كه بايد شرايط 
عملياتي ش��دن آن در لرس��تان فراهم ش��ود، گفت: 
همچنين در حوزه مشاغل خانگي سه بحث داريم، يكي 
پرداخت وام مش��اغل خانگي است، دوم بحث الگوي 
جديد توسعه مش��اغل خانگي است و سوم به صورت 
خاص برنامه اي براي زنان سرپرست خانوار اختصاص 
داده ايم. وي با تاكيد بر اينكه حوزه مشاغل خانگي بعد 
از وقوع حادثه طبيعي در اولويت وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي است، گفت: احياي تعاوني هاي آسيب ديده 
در جريان سيالب نيز با مصوبه دولت در دستور كار قرار 
گرفته است. معاون توسعه كار آفريني و اشتغال وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به بحث وام روستايي 
نيز، بيان كرد: قول مي دهم پيگيري كنم و اين ميزان 

تنفس را در صورت امكان و بنا به مورد افزايش دهيم.
منصوري با اش��اره ب��ه موضوع طرح هايي كه ش��روع 
شده اند و باالي 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارند و در 

جريان سيالب آسيب ديده اند، افزود: در اين رابطه بايد 
فكر اساسي صورت گيرد و خسارت آنها جبران شود، 
براي طرح هايي كه كمتر از 80 درصد نيز آسيب ديده اند 
نيز يك برنامه جداگانه داريم و به آنها تسهيالت مكمل 

پرداخت خواهد شد.
وي با بي��ان اينكه محدوديت رس��ته ها براي دريافت 
تسهيالت روستايي و عش��ايري نيز رفع خواهد شد، 
ادامه داد: همچنين در رابطه با افزايش هزينه طرح ها 
فعاًل 30درصد اختيار را به بانك ها و كارگروه فني اعالم 

كرده ايم.
معاون توس��عه كارآفريني و اش��تغال وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي با اش��اره به ايجاد صنايع كوچك 
روستايي در مناطق سيل زده، عنوان كرد: همچنين 
منابع روستايي لرستان به ميزان 100 ميليارد تومان 
بوده كه مصوب كرديم، براي كمك به مناطق سيل زده 

50 ميليارد تومان ديگر نيز به اين ميزان اضافه شود.
منصوري با تاكيد بر اينكه طرح هاي الزم در اين رابطه 
ارايه داده ش��ود، بيان كرد: يك سري از طرح ها مانند 
واحدهاي كوچك صنفي مانند مغازه دار، نانوايي و… 

متناسب با نيازهاي منطقه است.

يك مقام مس��وول كارگري با اشاره به كاهش قدرت 
خريد خانواره��اي كارگري، اختصاص ارز نيمايي به 
»اتحادي��ه امكان« را به منظور تهي��ه و توزيع كاالي 

مرغوب و ارزان قيمت خواستار شد.
هادي ابوي با اشاره به شرايط موجود اقتصاد و كاهش 
قدرت خريد كارگران، گفت: در اين ش��رايط بايد به 
اتحاديه امكان كمك كنيم تا كاالهاي اساس��ي را با 

قيمت مناسب در اختيار كارگران قرار دهد.
وي اف��زود: »امكان« )اتحادي��ه مركزي تعاوني هاي 
مصرف كارگ��ران(  يك اتحاديه دولتي نيس��ت كه 
وابس��تگي به دولت داشته باش��د و براي حمايت از 

كارگران و تأمين مايحتاج مورد نياز آنها ايجاد ش��ده 
است. با توجه به سابقه اين اتحاديه در سيستم توزيع 
ب��ن كارگري اميدواري��م مجدداً فعال ش��ود و نقش 
توزيع كنندگ��ي خ��ود را با قدرت و بهتر از گذش��ته 

دنبال كند.
دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ادامه 
داد: »اتحاديه امكان« در مقاطع اوليه وارد عمل شد 
و پنير دانماركي و روغن و برنج وارد مي كرد ولي بعد 
از مدت��ي تهيه و تأمين را از اتحادي��ه گرفتند. حواله 
مي دادند تا »امكان« برنج و روغن توزيع كند و نقشي 

در واردات كاال نداشت.

ابوي درب��اره دليل عدم اس��تقبال كارگران از امكان 
گفت: دليلش اين بود كه تنها كار توزيع كنندگي به 
اتحاديه امكان سپرده شد و اتحاديه مجبور بود برود 
برنج هندي نامرغوب و يكسري كاالهاي بي كيفيت 
بي��اورد و عرضه كند كه همين مس��اله به نارضايتي 
كارگران انجاميد و موجب كاهش استقبال كارگران 

شد.
دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران كمك 
به تعاوني ها و مجموعه هاي كارگ��ري و خانوارهاي 
كارگري در ش��رايط فعلي را واجب دانس��ت و گفت: 
در حوزه اختصاص ارز چه كسي واجب تر از كارگران 

است؟ اگر مي خواهيم برنج يا گوشت با ارز نيمايي وارد 
كنيم چرا دست اتحاديه امكان نمي دهيم؟ چرا بخشي 

از يارانه دولتي به اين تعاوني اختصاص نمي يابد؟
ابوي افزود: با وج��ود برخي انتقادات، اتحاديه امكان 
متعلق به كارگران است، 31 مركز در تمام استان ها 
دارد و از س��از و كار توزيع برخوردار اس��ت. در شبكه 
توزيع تعاوني جمعيت زيادي عضو اتحاديه هستند و 
»امكان« بهترين گزينه براي توزيع مايحتاج ضروري 
كارگران اس��ت. به جاي آنكه دستش را قطع كنيم، 
فعالش كنيم و توزي��ع كاالي ارزان و با كيفيت را به 
دست امكان بسپاريم و از منابع داخلي بانك هايي مثل 

رفاه و توسعه تعاون براي بازسازي آن استفاده كنيم تا 
كاالي با كيفيت و مرغوب با قيمت مناسب خريداري 

و به كارگران عرضه كند.
گفتني اس��ت پيش از اي��ن وزير تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي با تأكيد بر تأمين كاالهاي ضروري و مورد 
نياز كارگران از طريق تعاوني »امكان« گفته بود: امروز 
كه ارز نيمايي داريم، بايد كاالهاي مصرفي كارگران 
از طريق تعاوني »امكان« با قيمت تمام شده معقول 
در اختيار كارگران قرار بگيرد و تعاوني امكان موظف 
است بر اساس نظام نيمايي در جهت تأمين اقالم مورد 

نياز كارگران گام بردارد.
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صادرات تخم مرغ 
غيرخوراكي ممنوع شد 

بر اساس بخش��نامه گمرك، صادرات تخم مرغ 
غير خوراكي ممنوع و ص��ادرات روغن حيواني 
بالمانع اعالم شد.  مديركل صادرات گمرك ايران 
در بخش��نامه اي به گمركات اجرايي اعالم كرد، 
تا اصالع ثانوي ص��ادرات تخم مرغ غير خوراكي 
ممنوع مي باشد، در صورت لزوم نظريه پزشكي 
قانوني در خصوص خوراكي يا غير خوراكي بودن 

تخم مرغ مالك عمل قرار خواهد گرفت.
همچنين صادرات روغ��ن حيواني تحت رديف 

تعرفه 15180000 بالمانع خواهد بود.

 فعاليت بازار متشكل ارزي
از اين هفته آغاز مي شود

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: فعاليت بازار متشكل 
ارزي از اين هفته آغاز و تاثير مثبتي در بازار ارز بر جاي 
مي گذارد كه قيمت واقعي دالر نيز در اين بازار كشف 
مي شود. فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، 
با اشاره به اطالعيه بانك مركزي درباره تشكيل بازار 
متشكل ارزي، گفت: فعاليت اين بازار از اين هفته آغاز 
و تأثير مثبتي در بازار ارز بر جاي مي گذارد كه ان شاء اهلل 

قيمت واقعي دالر نيز در اين بازار كشف مي شود.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم، در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينك��ه آيا به درخواس��ت نمايندگان براي 
متوقف كردن خصوصي سازي تا زمان تعيين تكليف 
نهايي پاسخ داده شده است يا خير، افزود: وزارت امور 
اقتصادي و دارايي در حال سياس��ت گذاري درباره 

فعاليت هاي آينده خصوصي سازي است.
وي در خصوص انتقاد برخي مبني بر اينكه فعاليت هاي 
گمرك مبتني بر جنگ اقتصادي نيست، ادامه داد: 
برخي انتقاد مي كنند كه چرا كاالي وارداتي به صورت 
روان وارد كشور شده و ترخيص ها راحت انجام مي شود 
و برخي از تعلل در ورود انتقاد مي كنند، اما واقعيت اين 
است كه 85 درصد كاالهاي وارداتي به كشور كاالهاي 
سرمايه اي، كاالهاي واسطه اي و مواد اوليه است كه 
اگر روان وارد شود به اين معناست كه در حال تقويت 
ماشين توليد كشور هستيم و اگر گمرك اين اقدامات 
را انجام دهد يعني اينكه در جهت اقتصاد مقاومتي، 

رونق توليد و افزايش اشتغال حركت مي كند.
دژپسند تاكيد كرد: هرچه صادرات غيرنفتي در كشور 
روان تر انجام ش��ود اعتبار ايران در حوزه بين الملل 

افزايش يافته و ارزآوري كشور نيز بيشتر مي شود.
وزير امور اقتص��ادي و دارايي با بيان اينكه گمرك با 
شعار دقت، سرعت و سالمت فعاليت مي كند، تصريح 
كرد: در عي��ن حال كه گمرك به دنبال اين اس��ت 
كه كار ترخيص س��ريع تر انجام شود اما مي خواهد 
منطبق بر قوانين و مقررات و با ش��فافيت و سالمت 

نيز فعاليت كند.

جلوگيري از ريزش نيروي كار 
در صنايع غذايي و قطعه سازي

مهر| مديركل حمايت ازپايداري مش��اغل و بيمه 
بيكاري وزارت كار، با اش��اره به اولويت رس��يدگي 
به بنگاه هاي مشكل دار در س��ال جاري اظهار كرد: 
رس��يدگي به بنگاه هاي مش��كل دار اواًل در حيطه 
كارفرمايان، مديران بنگاه هاي اقتصادي، سهامداران 
و كساني كه به نوعي مسووليت اداره بنگاه را بر عهده 
دارند، اس��ت. در اين ميان ممكن است كارفرمايان، 
س��هامداران، مدي��ران و افراد مرتب��ط نتوانند رفع 
مشكل كنند كه در اين شرايط بايد از طرف دستگاه 

صادركننده مجوز بنگاه مربوطه اقدام كنند.
كريم ي��اوري با بيان اينكه وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماع��ي نيز از حيث حفظ ني��روي كار، تثبيت و 
پايداري مش��اغل به موضوع رسيدگي به وضعيت 
بنگاه هاي مشكل دار ورود مي كند، افزود: ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد به اس��تناد قانون مصوب مجلس 
شوراي اسالمي مكلف است هم در سطح كارگروه هاي 
استاني و هم در سطح كارگروه هاي ستاد ملي نسبت به 
رسيدگي به وضعيت اين بنگاه ها و صنايع اقدام كند.

ياوري با تاكيد بر اينكه رياست ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اس��ت، ادامه داد: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
وزارت كشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد 
كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، اتاق بازرگاني 
ايران و بانك مركزي نيز از اعضاي س��تاد تسهيل و 
رفع موانع توليد هس��تند كه كارگروه هاي استاني 
ستاد نيز دستگاه هاي متناظر اين دستگاه ها در هر 

استان هستند.
او با بيان اينكه براي اطالع اعضاي س��تاد تسهيل و 
رفع موانع توليد كشور از روند فعاليت كارگروه هاي 
اس��تاني، به طور متناوب برخي از جلسات ستاد در 
استان هاي بزرگ صنعتي تشكيل مي شود، افزود: 
در همين راستا، اولين جلسه ستاد تسهيل در سال 
جاري در ارديبهشت ماه در استان مركزي برگزار شد 
و مشكالت مرتبط با شركت هاي بزرگ در اين استان 

را مورد بررسي و رصد قرار دادند.
وي گفت: در اولين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد به ميزباني استان مركزي مشكالت شركت هاي 
ايرالكو، هپكو، واگن پارس، آذرآب، نورد و لوله صفا، 
نورد پروفيل ساوه، ماشين سازي اراك، شركت گلپونه 
پارس و شركت هيبريد زرنديه مورد بررسي قرار گرفت 

و تصميماتي براي حل مشكالت آنها اتخاذ شد.
ياوري تاكيد كرد: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در جهت صيان��ت از نيروي ش��اغل در بنگاه هاي 
اقتصادي مش��كل دار با اولويت صنايع و بنگاه هاي 
اقتصادي در بخ��ش توليد مواد غذاي��ي، از طريق 
كارگروه هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد و در 
صورت لزوم از طريق ستاد ملي تسهيل و رفع موانع 
توليد آن دسته از صنايعي كه داراي بيشترين فراواني 
در بين بنگاه هاي مشكل دار هستند را به سرعت در 
كارگروه ها مطرح و رسيدگي به مشكالت آنها را با 
توجه به تعداد نيروي انساني شاغل در اين بنگاه ها 

در اولويت قرار خواهد داد.
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معاونبانكوبيمهوزارتاقتصادخبرداد

كانون صرافان: مردم مراقب نرخ كاذب دالل ها باشند

بدهيدولتبهبانكهاامسالتعيينتكليفميشود

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري| 
روز پنجشنبه 19 ارديبهشت ماه نرخ دالر در سامانه سنا 
15 هزار و 24 تومان، يورو 16 هزار و 738تومان، پوند 
19 هزارو 253 توم��ان، درهم 4 هزار و 9 تومان، يوآن 
2287 و لير تركيه 2 هزار و 554 تومان اعالم شد و در 
شرايطي كه گفته مي شد نرخ باالي دالر كاذب بوده و 
از سوي دالالن اعالم شده است ورود دالر به كانال 15 
هزار توماني نشان از تمايل بازارساز به قيمت هاي كنوني 

در كانال 15 هزار تومان دارد.
به گ��زارش تع��ادل، در صرافي هاي مج��از بانكي نيز 
نرخ ف��روش دالر 15350 تومان و نرخ خريد 15150 
تومان، نرخ فروش يورو 17200 تومان و نرخ خريد يورو 
7100 تومان اعالم شد. همچنين نرخ ارز در بازار آزاد و 
معامالت نقدي نيز روز پنجشنبه شاهد افزايش نرخ ها 
بوده و دالر 15600، يورو 17500، پوند 20300، درهم 
4250، لير تركيه 2580 و يوآن 2290 تومان داد و ستد 
شد.  از سوي ديگر، به دنبال اعالم هر اونس جهاني طال 
به نرخ 1285 دالر و دالر نقدي 15600 توماني، قيمت 
هر گ��رم طالي 18 عيار به 473 ه��زار تومان و مظنه 
مثقال 17 عيار يا طالي آب شده به 2 ميليون و 48 هزار 
تومان رسيد. همچنين، قيمت سكه طرح جديد به 5 
ميليون و 180 هزار تومان، سكه بهار آزادي طرح قديم 
5 ميليون تومان، نيم سكه 2 ميليون و 930 هزار تومان، 
ربع سكه 1 ميليون و 910 هزار تومان، سكه گرمي 1 

ميليون و 30 هزار تومان معامله شد. 
به گزارش تعادل، كاهش تقاضا و داد و س��تد در بازار 
طال و سكه حباب سكه را تا 60 هزار تومان كاهش داده 
اس��ت. محمد كش��تي آراي درباره بازار طال و سكه در 
هفته  گذشته، اظهار كرد: بازار طال و سكه هفته  گذشته 
را تحت تأثير مسائل سياسي پشت سر گذاشت كه در 
اين زمينه مي توان به صحبت هاي اخير رييس كل بانك 
مركزي مبني بر اينكه »بازار ارز تحت كنترل است، اما 
مسائل سياسي بر اين بازار تأثيرگذار بوده است«، اشاره 
كرد. وي با بيان اينكه ارزش دالر در هفته  گذشته روند 
صعودي داش��ته است، خاطرنش��ان كرد: قيمت طال 
و س��كه در هفته  گذش��ته با توجه به رشد مولفه هاي 
اثرگذار، رشد 3.1 درصدي را تجربه كرده و اين  در حالي 
است كه عرضه و تقاضا و ميزان داد و ستد در اين بازار 

به شدت كاهش داشته است.
اين كارشناس بازار طال، آخرين قيمت سكه تمام را پنج 
ميليون و 200 هزار تومان، قيمت نيم سكه را دو ميليون 
و 900 هزار تومان، قيمت ربع سكه را يك ميليون و 900 
هزار تومان و قيمت سكه يك گرمي را يك ميليون و 15 
هزار تومان عنوان كرد و افزود: قيمت سكه هاي كوچك 
رشد قابل توجهي به خود گرفته است و حباب اين نوع 
سكه ها بسيار زياد اس��ت كه بررسي قيمت سكه يك 
گرمي نشان دهنده آن است كه باالترين نرخ براي اين 

نوع سكه تا به امروز به ثبت رسيده است.
وي در پايان با بيان اينكه بانك مركزي به ميزان نياز بازار، 

سكه عرضه نمي كند، خاطرنشان كرد: هر مثقال طالي 
خام دو ميليون و 50 ه��زار تومان و هر گرم طالي 18 
عيار 473 هزار و 300 تومان قيمت گذاري شده است.

به گفته فعاالن، به طور كلي س��كه پس از آنكه از مرز 
5 ميليوني عبور كرد، با وج��ود ادامه افزايش قيمت، 
نسبت به دالر رش��د زيادي را تجربه نكرد تا حباب آن 
كاهش پيدا كند ب��ه گفته برخي فعاالن باتجربه بازار، 
با عبور س��كه از مرز 5 ميليوني، ميزان فروش توسط 
برخي اف��راد عادي و معامله گ��ران افزايش پيدا كرده 
اس��ت و همين عامل موجب شده است كه رشد سكه 
محدودتر شود. عده ديگري از فعاالن، ورود بخشي از 
س��كه هاي پيش فروش به بازار را عامل كاهش حباب 
اين بازار دانس��ته اند. در روزي كه بازار سكه نسبتا آرام 
بود، دالر در مقاطعي از روز هيجاني رفتار مي كرد. در 
مجموع برخي فعاالن عنوان مي كنند، مجموعه اخبار 
سياسي كه در روزهاي اخير مطرح مي شود، تقاضاي 
احتياطي را باال برده است. رييس كل بانك مركزي نيز 
در آخرين اظهارنظرها نوسانات بازار ارز را غيراقتصادي 
دانست. نرخ هر دالر امريكا در روز سه شنبه به 15 هزار 
و 400 تومان رسيد كه نسبت به دوشنبه 400 تومان 
افزايش نش��ان مي دهد. اين يعني ارزش ريال در برابر 
دالر به پايين ترين حد خود ظرف هفت ماه گذش��ته 

رسيده است.
اين در حالي اس��ت كه وزير امور اقتصادي و دارايي از 

آغاز فعاليت بازار متش��كل معامالت ارز در اين هفته 
خبر داد وگفت: فعاليت بازار متشكل ارزي تاثير مثبتي 
بر جاي مي گ��ذارد و قيمت واقعي دالر نيز در اين بازار 

كشف مي شود.
فرهاد دژپسند با اشاره به اطالعيه بانك مركزي درباره 
تشكيل بازار متشكل ارزي گفت: فعاليت اين بازار آغاز 
مي ش��ود و تاثير مثبتي در بازار ارز بر جاي مي گذارد. 
ان ش��اء اهلل قيمت واقعي دالر نيز در اين بازار كش��ف 
مي ش��ود. همچنين در اين باره رييس ش��وراي عالي 
كانون صرافان با اش��اره به اينك��ه روزهاي آخر هفته 
بازار ارز نيمه فعال اس��ت، از ش��هروندان خواس��ت به 
فضاسازي هاي سوداگرانه ارزي در تعيين قيمت هاي 

كاذب و غير معامالتي توجه نكنند.
كامران سلطاني زاده در گفت وگو با تسنيم، با تاكيد بر 
اينكه دالالن بازار ارز با انتشار هرگونه خبر اقتصادي و 
سياسي درصدد ايجاد موج و هيجان به منظور كسب 
منافع شخصي خود هستند، اظهار داشت: دالالن ارزي 
با تحليل هاي ناصحيح درصدد ايجاد تالطم در بازار و 
تعيين نرخ هاي كاذب هستند، بر اين اساس هموطنان 
گرامي بايد در مقابل شايعات و اعالم نرخ هاي غيرواقعي 
توسط سوداگرانه ارزي با توجه به تعطيلي بازار ارز در 

روزهاي آخرهفته بي اعتنا باشند.
رييس ش��وراي عالي كان��ون صرافان با بي��ان اينكه 
خوشبختانه با همكاري نهادهاي امنيتي، نظامي و بانك 

مركزي شاهد برچيده شدن بساط دالالن هستيم افزود: 
با بسته شدن بازار هاي كاذب، دالالن به فضاي مجازي 
روي آورده اند و در بستر شبكه هاي اجتماعي به تعيين 
نرخ هاي كاذب ارز مب��ادرت مي كنند و از جانب ديگر 
رسانه هاي معاند با ارسال سيگنال هاي منفي درصدد 
ايجاد آشفتگي در بازار ارز هستند. وي افزود: به همين 
دليل هموطنان گرامي ضمن آگاهي در مقابل برنامه 
دشمن و دالالن بايد اطمينان داشته باشند نيازهاي 
ارزي فع��االن اقتصادي و عموم مردم با مديريت بانك 
مركزي و به واس��طه صرافي هاي مجاز تامين و عرضه 

مي شود و جاي هيچ نگراني نيست.

   ضرورت بازارسازي بانك مركزي
همچنين يك كارشناس اقتصادي وضعيت فعلي بازار 
ارز را نوعي رهاش��دگي خواند و افزود: با تشكيل بازار 
متشكل ارزي بانك مركزي بايد در آن به بازارسازي 

بپردازد.
علي مروي خاطرنش��ان كرد: يكي از انتقاداتي كه از 
گذش��ته به نحوه اجراي سياست هاي بانك مركزي 
وارد بود اين بود كه به ج��اي اينكه طوري بازار ارز را 
تنظيم بكند كه نرخي كه در نهايت به بيرون انعكاس 
پيدا مي كند هم متاثر از ارزش مبادالت باش��د و هم 
حجم مبادالت، به سمت سركوب نرخ ارز مي رود كه 

اين كار نتيجه عكس مي دهد.

وي افزود: اگر بازار متشكل ارزي به خوبي طراحي شود 
و واقعا نقش بازاري بين صرافان را داشته باشد چند اثر 
خيلي خوب خواهد داشت، اول اينكه اصطكاك هاي 
اطالعاتي بين صرافان مختلف را به حداقل مي رساند و 
خود اين باعث مي شود كه بازار عمق پيدا كند و متاثر 

از هيجانات و موج هاي افزايشي نباشد.
مروي ادامه داد: دوم اينكه نرخي كه از اين بازار بيرون 
مي آيد به نوع��ي مي تواند برآيندي از حجم مبادالت 
هم باشد و فرايند جورسازي عرضه و تقاضاي صرافان 
و مشتريان آنها را راحت تر كند. اين كار باعث مي شود 

كارايي بازار ارز افزايش پيدا بكند.
وي با بيان اينكه اين افزايش كارايي بازار ارز مي تواند 
اثر اصطكاك هاي اطالعاتي و انتظارات حبابي روي 
نرخ ارز را از بين بب��رد، تصريح كرد: همچنين باعث 
مي ش��ود رفتار بازار خيل��ي هيجاني نباش��د اما اثر 
بنياديني بر كاه��ش نرخ ارز نخواهد داش��ت و تنها 
التهابات و نوسانات شديد ارزي را كاهش مي دهد كه 

ضرر بسياري هم براي اقتصاد دارد.
اين تحليلگر مس��ائل اقتصادي با بي��ان اينكه بانك 
مركزي نبايد در اين بازار دخالتي داش��ته باشد مگر 
اينكه بخواهد سياست ارزي بهينه را از طريق اين كانال 
اجرا بكند، افزود: يعني بانك مركزي بخواهد مجري 
سياست بازار ارز شناور مديريت شده باشد و در نرخي 
پايين تر از كريدور ارزي كه در اين بازار تعيين مي شود 
ارز بخرد و در سمت تقاضا ظاهر شود و اگر نرخ از آن 
كريدور باالتر رفت ارز را عرضه بكند اما نرخ ارز نبايد 
سركوب بش��ود. مروي در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
بازار ارز ظرفيت رها شدن و اعتماد به عرضه و تقاضا را 
دارد، گفت: اتفاقا وضعيت فعلي نوعي رهاشدگي بازار 
ارز اس��ت، وضعيتي كه در آن يك نرخ 4200توماني 
داشته باشيد كه منشأ رانت است و در سامانه نيما هم 
نرخي كه تعيين شود كه با بازار آزاد تفاوت زيادي دارد 
و در بازار آزاد هم باالترين نرخي كه در بازار س��ياه از 
جمله كانال هاي تلگرامي تعيين مي شود نرخ مرجع 
فعالين اقتصادي است را بايد رهاشدگي بازار دانست.

   طال ب�راي افزايش قيمت بيش�تر در كمين 
نشسته است

تحليلگران اسكاتيا بانك مي گويند: قيمت طال براي 
افزايش بيشتر در سال 2019 ميالدي به انرژي جديدي 
نياز دارد. م��ا همچنان بر اين باوريم كه قيمت جهاني 
طال تا زماني كه نتواند س��طح مقاومتي 1350 دالري 
را بش��كند، با يك روند كامال صعودي روبه رو نخواهد 
شد.پيش بيني مي شود قيمت طال در كوتاه مدت در 
بازارهاي جهاني تحت تاثير تقاضاي س��رمايه گذاري 
و اوضاع سياس��ي قرار خواهد داشت. سرمايه گذاران 
بين المللي نس��بت به وضعيت عملكرد قيمت طال در 
فصل بهار به شدت نااميد شده اند. طال هنوز نتوانسته 

است سطح مقاومتي 1300 دالري را بشكند.

گروه بانك و بيمه|
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه در يك سال و نيم گذشته 
12 هزار ميليارد تومان از اموال م��ازاد بانك ها فروخته 
شده، گفت: بدهي دولت به بانك ها امسال تعيين تكليف 
مي ش��ود. به گزارش فارس، عباس معمارن��ژاد در مورد 
وضعيت فروش اموال مازاد بانك ها، اظهار داش��ت: اين 
موضوع مورد توج��ه رهبر معظم انقالب، رييس جمهور 
و وزير اقتصاد بود و اقداماتي كه ظرف يك سال گذشته 
توس��ط وزارت اقتصاد صورت گرفت، منجر به اين ش��د 
كه 12 هزار ميليارد تومان از ام��وال بانك هاي دولتي و 
خصوصي شده فروخته شود كه بخشي مربوط به امالك 

و بخشي مربوط به سهام و شركت  ها است.
وي با بيان اينكه اي��ن ميزان فروش مربوط به بانك هاي 
دولتي و خصوصي مانند صادرات، تجارت و ملت است، 
تصريح كرد: اينكه گفته ش��ده براس��اس خوداظهاري، 
30 هزار ميلياردي از اموال بانك ها فروخته شده احتماال 

مربوط به زمان شروع طرح تاكنون است و آمار 12 هزار 
ميليارد تومان براي يك سال و اندي گذشته بوده است. 
معاون امور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزير امور 
اقتص��ادي و دارايي با تاكيد بر اينكه بررس��ي كرديم كه 
روند واگذاري اموال مازاد بانك ها تسريع شود، گفت: نياز 
بود، مقررات در رابطه با ارزش  گذاري شركت  ها و امالك و 
دارايي و فروش اقساطي مقداري شفاف  تر شده و تسهيل 

بيشتري صورت بگيرد.
وي ادامه داد: با بررس��ي  هاي صورت گرفته، مش��خص 
شد، آيين  نامه هايي كه قانون اصل 44 در اين رابطه دارد، 
آيين  نامه هاي مناسبي است و پيشنهادي به كميسيون 
اقتصادي دولت ارسال كرديم تا تصويب شود. اكنون اين 
آيين نامه در دستور كار تصويب دولت قرار دارد و پس از 
تصويب، بانك ه��ا مي توانند با تصويب مجمع عمومي از 
آيين  نامه هاي مربوط به قانون اصل 44 براي ارزش  گذاري 
بنگاه ها و دارايي  ها و فروش اقساطي و نحوه تنظيم قرارداد 

استفاده كنند. معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال 
كه يكي از چالش هاي موجود، قيمت گذاري اموال است، 
اظهار داشت: در آيين نامه 4 روش براي واگذاري در نظر 
گرفته شده است؛ ارزش روز دارايي ها، روش هاي تركيبي 
و روش هايي كه سازمان خصوصي سازي اكنون استفاده 

مي كند.
معمارنژاد با توضيح اينكه وقتي يك شركت بورسي واگذار 
مي ش��ود، وضعيت خاص خود را دارد و غيربورسي نيز 
همين طور، افزود: واگذاري ش��ركت هاي بورسي شفاف 
اس��ت و مثال قيمت بلوك  فروشي بر اساس عرف و تابلو 
مشخص است. همچنين براي فروش شركت غير بورسي 

نيز قانون اصل 44 روش هاي مشخصي دارد.
وي در مورد اليحه اصالح نظام بانكي اظهار داشت: بانك 
مركزي به عن��وان متولي اين اليحه را پيگيري مي كند، 
ما هم در وزارت اقتصاد بخش هاي مربوط به خودمان را 
پيگيري مي كنيم. يكي از مباحث فروش اموال و امالك 

بانك ها اس��ت. معمارنژاد ادامه داد: موضوع ديگر تعيين 
تكليف بدهي هاي دولت به نظام بانكي است كه با همكاري 
سازمان برنامه و بودجه تنظيم مي كنيم و در سال جاري 
تعيين تكليف شود. همچنين مجلس طرح اصالح قانون 
بانك مرك��زي و بانكداري بدون ربا را پيگيري مي كند تا 

نظم  بيشتري به نظام بانكي بدهد.
معاون وزير اقتصاد گفت: در قانون بودجه، حدود 50 هزار 
ميليارد تومان از بدهي دولت به بانك ها را مي توان در قالب 
تهاتر و اوراق تسويه كرد كه به شفافيت صورت هاي مالي 

بانك ها كمك خواهد كرد.

باتوافقبانكمركزيودادستانيكلكشورانجامشد

تدويندستورالعملانضباطيپرداختياران
گروه بانك و بيمه|

بانك مركزي با امضاي توافق نامه با شركت شاپرك و 
معاونت امور فضاي مجازي دادستاني كل كشور مكلف 
به تدوين دستورالعمل انضباطي براي پرداخت ياران 
به منظور تعيين تكليف حدود تخلفات ش��ركت هاي 

پرداخت شد.
به گزارش »تعادل«، بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران در راستاي امضاي توافق نامه با شركت شاپرك و 
معاونت امور فضاي مجازي دادستاني كل كشور مكلف 
به تدوين دستور العمل انضباطي براي پرداخت ياران 
به منظور مش��خص شدن حد و مرز مسووليت كسب 
و كارهاي حوزه پرداخت شد؛ دستور العمل انضباطي 
براي ش��ركت هاي پرداخت يار به دنبال تعيين حدود 
تخلفات تمامي شركت هاي فعال در حوزه پرداخت و 
مشخص كردن نحوه جريمه و برخورد براي تخلفات 
است كه عدم وجود اين آيين نامه تا به امروز براي كسب 
و كارهاي زيست بوم پرداخت كشور مشكالتي از جمله 
لغو مجوز پرداخت ياري و مسدود سازي سرويس به طور 
كامل را به دنبال داش��ته است كه اين مشكل با تفاهم 
دستور العمل انضباطي پرداخت ياران رفع خواهد شد.

با توجه به انتظارات بانك مركزي و دادستاني كل كشور، 
با تدوين آيين نامه انضباطي پرداخت ياران ديگر هيچ 

كسب و كاري در حوزه پرداخت به دليل تخلف از سوي 
يك پذيرنده به صورت كامل مس��دود نخواهد ش��د و 
وارد فرآيند فيلترينگ نمي ش��ود چرا كه با اس��تفاده 
از اين آيين نامه ابتدا بررس��ي مي شود كه كسب و كار 
حوزه پرداخت در انجام تخلف نقش��ي داشته يا صرفا 
يك پذيرنده تخلف را انجام داده اس��ت اما اگر با انجام 
بررسي ها، شواهد حاكي از اثبات قصور پلتفرم پرداخت 
در تخلف باش��د عالوه بر مسدود سازي كل سرويس 
با هماهنگي بانك مركزي توافقنامه پرداختياري نيز 
باطل خواهد شد و شركت حق ارايه خدمات پرداخت 

را نخواهد داشت.
معاونت فناوري هاي نوين بانك مركزي و معاونت امور 
فضاي مجازي دادستاني كل كشور با اجراي آيين نامه 
انضباطي پرداخت ي��اران به دنبال حمايت از فعاليت 
كسب و كارهاي حوزه پرداخت و پرداخت ياران هستند 
چرا كه اين شركت ها ميزبان تعداد بسيار زيادي كسب و 
كار به خصوص كسب و كارهاي نوپا هستند و در صورت 
مسدود سازي به طور اشتباه و در صورت نداشتن قصور 
در انجام تخل��ف و جرايم در فضاي مجازي كس��ب و 
كارهاي حوزه پرداخت دچار مشكالتي جدي مي شوند 
و شركت هاي همكار و استفاده كننده از اين پلتفرم ها 

نيز متضرر خواهند شد.

هرايرانيروزانه90هزارتومانتراكنشدارد

۱9ميلياردتراكنشكارتخوانهابا2300تريليونتوماندرسال97
گروه بانك و بيمه|

صنعت پرداخت الكترونيكي در كشور در حالي دهه دوم 
عمر خ��ود را طي مي كند كه ضريب نفوذ آن در كش��ور 

به صورت روزافزون در حال افزايش است.
به گزارش تعادل، آنچه صنع��ت پرداخت الكترونيك را 
با سرعتي بيش از ساير صنايع كشور در عمق جامعه جا 
داد نياز به سهولت، سرعت و دقت باال در انجام بخشي از 
عمليات بانكي روزمره بود. بعد از دستگاه ATM كارتخوان 
يا پايانه فروشگاهي كه با نام POS معروف شد بيشترين 
ضريب نفوذ در اين صنعت را به خود اختصاص داد. درگاه 
USSD يا همان ستاره مربع ها و درگاه پرداخت اينترنتي 
هم با فاصله اي نه چندان طوالني نس��بت به POS طي 

10 سال اخير به حوزه پرداخت الكترونيكي وارد شدند.
طي س��ال هاي نخس��ت ظهور اين صنعت در كشور دو 
ش��ركت غير بانكي در حوزه صدور كارت ورود كردند اما 
با مخالفت بانك مرك��زي با ورود هر بازيگر غير بانكي به 
اين عرصه مقرر شد تنها بانك ها در حوزه صدور كارت و 
به كارگيري ابزارهاي پرداخت فعاليت داشته باشند؛ اما 
بانك ها اعالم كردند كه در س��اختار خود امكانات الزم 
براي انجام اين كار را ندارند. پس بايد ش��ركتي خارج از 
بانك ثبت كنند تا اين ماموريت را داشته باشد. اين گونه 
بود كه ش��ركت هاي PSP بانكي تأسيس شدند. اگرچه 

با گذشت بيش از 20 س��ال از آغاز به كار اولين دستگاه 
پوز در كش��ور هنوز هم س��از و كار مشخصي براي مدل 
كسب و كار و دريافت كارمزد آن از ذي نفع اصلي تعيين 
نشده اما با رشد تعداد و مبلغ تراكنش ها، درآمدهاي اين 
شركت هاي 12 گانه با شيب و سرعتي بسيار مثال زدني 
در حال افزايش اس��ت. نگاهي به آمارهاي ساالنه شبكه 
پرداخت الكترونيكي كشور طي سال هاي گذشته نشان 
از س��رعت ضريب نفوذ و در نتيجه جابه جا شدن ارقامي 
عجيب و غريب در اين ش��بكه دارد. بررسي ها از تعداد و 
مبالغ تراكنش هاي روي دستگاه پوز طي سال گذشته 
حكايت از آن دارد طي 12 ماه بيش از 19 ميليارد تراكنش 

تنها روي كارتخوان ثبت شده است. 
اين در حالي است كه طي ماه هاي بهمن و اسفند بيشترين 
تعداد تراكنش��ها به ثبت رس��يد. طبق آمارهاي ماهانه 
شاپرك، فروردين ماه سال 97 با بيش از 1 ميليارد و 280 
ميليون تراكنش كمترين و اسفندماه بابيش از 1 ميليارد 
و 970 ميليون تراكنش بيشترين تعداد تراكنش ها روي 
كارتخوان فروشگاهي انجام شد. اين آمار از لحاظ مبلغي 

بسيار عجيب تر است.
تنها روي يك��ي از درگاه ه��اي پرداخ��ت الكترونيكي 
)كارتخوان فروش��گاهي( نقل و انتقال بيش از 2 هزار و 
300 تريليون تومان دركل س��ال به ثبت رسيده است. 

سال گذشته كمترين مبلغ جابه جا شده توسط دستگاه 
كارتخوان فروش��گاهي متعلق به فروردين ماه با رقمي 
بالغ بر 128 هزار ميليارد تومان و بيش��ترين رقم متعلق 

به اسفندماه با ثبت مبلغ 197 هزار ميليارد تومان است.
اين گردش مالي عظيم تنها روي موثرترين ابزار پرداخت 
الكترونيك كشور به ثبت رسيده كه انحصار آن تنها در 
اختيار 12 شركت ارايه دهنده خدمات پرداخت قرارداشته 
و به ازاي هر يك تراكنش كارمزدي مش��خص دريافت 
مي كنند.  يكي از نكات جالب در بررسي آمار تراكنش هاي 
الكترونيكي ميزان درآمد شركت هاي ارايه دهنده خدمات 
پرداخت از محل اين تراكنش ها اس��ت. گفتني اس��ت 
خدمات ش��بكه پرداخت الكترونيك كارتي توسط اين 
12 شركت كه مجوزهاي رسمي دريافت كرده اند به سه 
نوع اصلي خدمت خريد كاال و خدمات، خدمت پرداخت 
قبض و خريد شارژ تلفن همراه و نيز خدمت مانده گيري 

تقسيم مي شوند.
كارمزد ه��ر يك تراكنش خريد با پوز يك درصد از مبلغ 
تراكنش حداق��ل 50 تا حداكث��ر 224 تومان و كارمزد 
تراكنش هاي قبض 175 تومان به طور ثابت است. براي 
هر تراكنش دريافت موجودي هم به طور ثابت روي همه 
درگاه ها 50 تومان كارمزد به ش��ركت پي اس پي تعلق 

مي گيرد.
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سهولت در دريافت رمز پويا 
از بانك پاسارگاد

به منظور كاهش مخاطرات مرتبط با اس��تفاده 
از رمز دوم كارت ه��اي بانكي، افزايش امنيت و 
جلوگيري از سوءاس��تفاده سودجويان، امكان 
فعال س��ازي و دريافت رمز دوم كارت به صورت 
رمز پويا و يك بار مصرف، با سهولت و بدون نياز به 
نصب اپليكيشن هاي جديد، از طريق سامانه هاي 
بانكداري الكترونيك بانك پاسارگاد فراهم است. 
به گ��زارش روابط عموم��ي بانك  پاس��ارگاد، 
مش��تريان مي توانن��د از طري��ق س��امانه 
بانكداري مجازي يا سامانه موبايل بانك )همراه 
بانك( نس��بت به فعال س��ازي رمز پويا و جهت 
دريافت رم��ز دوم پويا صرفًا از طريق س��امانه 
موبايل بان��ك )هم��راه بانك( اق��دام كنند. به 
اي��ن ترتيب كه در س��امانه بانكداري مجازي از 
طريق گزينه »مديريت نوع رمز دوم« در بخش 
»كارت هاي م��ن« و در س��امانه همراه بانك از 
طريق گزينه فعال/غيرفعال س��ازي رمز يك بار 
مصرف كارت در بخش »عمليات كارت« امكان 

فعال سازي اين نوع رمز وجود دارد.
از اي��ن رو در صورتي ك��ه مش��تريان، س��امانه 
موبايل بانك )همراه بانك( پاس��ارگاد را بر روي 
گوشي هاي تلفن همراه خود نصب كرده باشند، 
بدون نياز به دريافت اپليكيش��ن هاي جديد يا 
مراجعه به ش��عبه ها مي توانند عالوه بر دريافت 
انواع خدمات بانكي ارايه شده در اين سامانه، از 

امكان فعال سازي رمز پويا نيز بهره مند شوند. 
بر اس��اس اين خبر، پس از فعال سازي رمز دوم 
يك بار مصرف، مشتري مي تواند در زمان خريد 
كاال و خدم��ات روي درگاه ه��اي پرداخ��ت، با 
مراجعه به موبايل بانك )همراه بانك(، قسمت 
ساير، عمليات كارت را انتخاب كرده و وارد اين 
بخش شود. س��پس با مراجعه به قسمت ساير، 
گزينه رمز يك بار مصرف كارت را انتخاب و يكي 
از كارت هايي كه پيش از اين رمز يك بار مصرف 
براي آن فعال شده را انتخاب كند. پس از آن رمز 
يك بار مصرف به مشتري نمايش داده مي شود. 
گفتني است ارايه رمز پويا از آذرماه سال 1397 

در بانك پاسارگاد فعال شده بود.
مركز مشاوره و اطالع رساني به شماره 82890 

آماده پاسخگويي به سواالت مشتريان است.

حساب هاي بانكي بدون كد 
شهاب مسدود شد

بانك ها كار مسدودسازي حساب مشترياني كه 
نسبت به تكميل اطالعات حساب و دريافت كد 
ش��هاب اقدام نكرده اند را آغاز كرده اند و نقص 
در اطالعات از طريق پيامك به اطالع اين افراد 

مي رسد.
به گزارش ايس��نا، ، بانك مرك��زي از چند روز 
گذشته ساماندهي حساب هاي بانكي و تكميل 
اطالعات مشتريان سيستم بانكي را در دستور 
كار قرار داده و در همين راستا بخشنامه اي را به 
بانك ها ابالغ كرده كه زين پس تمامي خدمات 
بانكي مربوط به سپرده گذاران منوط به دريافت 
شناس��ه هويت الكترونيكي بانكي )ش��هاب( 

خواهد بود.
همچنين بانك ها موظف شده اند كه براي ارايه 
كد شهاب به مشتريان، اطالعات هويتي آنها بايد 
تكميل باشد و حساب مش��ترياني كه به دليل 
نقص در اطالعات هويتي، كد شهاب براي آنها 
در شبكه بانكي صادر نشده، مسدود خواهد شد.

بنا بر اعالم بان��ك مركزي اين اطالعات هويتي 
ش��امل نام، ن��ام خانوادگي، كد ملي، ش��ماره 
شناس��نامه، آدرس منزل، شماره تماس، شغل 
و… است كه از مشتريان خواسته مي شود تا كد 
شهاب براي آنها صادر و حساب بانكي به كاركرد 
خود ادام��ه دهد و در غير اين صورت حس��اب 
بانكي مسدود خواهد شد؛ همچنين در صورت 
عدم اخذ كد فراگير يا فيدا كد براي اتباع بيگانه، 
كد مذكور بايد اخذ شود تا فعاليت حساب بانكي 

ادامه داشته باشد. 
كد شهاب، شناسه اي 16 رقمي يكتا و ضروري 
به شمار مي رود كه براي سهولت در خوانايي به 
صورت گروه هاي چهار رقمي تقسيم شده است؛ 
مش��تريان بانكي كه نقص اطالعات دارند و كد 
شهاب دريافت نكرده اند، بايد با مراجعه به شعبه 
محل افتتاح حس��اب بانكي نس��بت به تكميل 
اطالعات هويتي و دريافت كد شهاب اقدام كنند. 
بانك مركزي تاكيد كرده از ابتداي ارديبهشت 
ماه سال جاري عالوه بر مسدودسازي برداشت 
از حساب اشخاص حقيقي فاقد شناسه شهاب، 
از هر گون��ه ارايه خدمت در س��امانه هاي ملي 
پرداخ��ت از جمله س��اتنا، پايا، چ��كاوك و... 
جلوگيري ش��ود و در راستاي همين بخشنامه 

نيز برخي بانك ها اقدام به اجراي آن كرده اند.
در همين راس��تا، اين بانك ها به مشترياني كه 
اطالعات حس��اب آنها ناقص اس��ت با ارس��ال 
پيامك اطالع داده اند و اين مش��تريان نيز بايد 
براي تكميل اطالعات حساب خود اقدام كنند، 
چرا كه در غير اين صورت حس��اب آنها مسدود 

خواهد شد.
از س��وي ديگر اگر برخي اف��راد حقيقي، بدون 
دريافت پيامك از بانك و بدون دليل حس��اب 
بانكي شان مس��دود ش��ده بايد به شعبه محل 
افتتاح حساب خود مراجعه كرده و در آنجا براي 

پيگيري موضوع اقدام كنند.
ش��هاب يا شناس��ه هويت الكترونيك بانكي، 
شناسه منحصر به فرد 16 رقمي به شمار مي رود 
كه جهت شناسايي مشتريان بانكي به هريك از 
اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص مي يابد و 
ش��امل تمامي اطالعات هويتي است كه بخش 
مهم و بازوي اجراي طرح ساماندهي اطالعات 
مشتريان به عنوان يكي از كالن پروژه هاي بانك 

مركزي تحت عنوان شهاب محسوب مي شود.
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5 بازار سرمايه

»تعادل«ازروندشاخصبازارسرمايهدرهفتهپيشروگزارشميدهد

مروريبربازارهادردرهفتهمنتهيبه۱۸ارديبهشت

يككارشناسبازارسرمايهمطرحكرد

عامالن اصلي ريسك  بازار 

خريد بيش از ۷۷۹۵ ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس 

كنترلريسكمعامالتباصندوقهايسرمايهگذاري

گروه بورس|
كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه افت و خيز هفته 
گذشته بازار س��رمايه در واكنش به خبرهايي بود كه 
هنوز به نتيجه اي قطعي نرسيده است، بدين معني كه 
هنوز اين ريسك در بازار وجود دارد و بازيگران اوايل 
هفته پيش رو را با يك انتظار براي رس��يدن خبرهاي 

خوش به سرخواهند برد. 
به گزارش »تعادل« هفته اخير براي معامله گران بورس 
تهران هفته اي نس��بتًا متفاوت بود. با وجود اينكه در 
اولين روز هفته قيمت بيش��تر سهم ها با رشد مواجه 
شد و در سه روز مياني معامالت، نماگر اصلي بازار با 
افت چشم گيري مواجه شد، در آخرين روز كاري اين 

شاخص باز هم به مدار مثبت بازگشت.
رشد ريسك هاي سيستماتيك و نگراني ها از وضعيت 
اقتصادي در اين روزها سبب مي شود كه معامله گران 
بدون توجه به صورت هاي مالي ش��ركت ها و عوامل 
بنيادي، رفتار توده واري از خود نشان دهند و جو بازار 
شكننده شود؛ بطوري كه در اين روزها در نمادهايي 
صف هاي خريد بدون هيچ دليل بنيادي به صف هاي 

فروش بدل مي شود يا بالعكس.
اين ريسك ها عمدتا به دو حوزه برمي گشت؛ تصميم 
اي��ران براي كاه��ش تعه��دات برجام��ي و افزايش 

تعرفه هاي امريكا روي كاالهاي چين. 
حسن روحاني رييس جمهور ايران در سخنراني روز 
چهارشنبه اعالم كرد كه 18 ارديبهشت يك سال از 
خروج غيرقانوني امريكا از توافق برجام و زيرپا گذاشتن 
قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل مي گذرد. 
وي افزود: اساس برجام يك تصميم ملي و راهبردي 
ب��ود، برجام نه تصميم فردي، نه تصميم جناحي و نه 
تصميم دولتي بود، تصميم ملي و تصميم كل نظام بود. 
روحاني در س��خنان خود از از توقف فروش اورانيوم 
غني سازي شده و آب سنگين براي مدت 60 روز خبر 
داد.از سوي ديگر روز چهارشنبه شوراي امنيت ملي 
در بيانيه اي اعالم كرد كه ايران در راستاي صيانت از 
امنيت و منافع ملي مردم ايران، و در اعمال حقوق خود 
مندرج در بندهاي 26 و 36 برجام، از 18 ارديبهشت 
۹8 برخ��ي اقدامات خود در تواف��ق برجام را متوقف 
مي كند. ايران به كشورهاي باقيمانده در برجام 60 روز 
براي اجراي تعهدات خود به ويژه در حوزه هاي بانكي 
و نفتي فرصت داده است تا به تعهدات خود بازگردند.

بريتانيا، آلمان و فرانس��ه گفته اند مادامي كه ايران به 
برجام پايبند باشد، آنها نيز براي حفظ اين توافق تالش 
مي كنند. آنها در عين حال نسبت به عواقب جدي نقض 
برجام از طرف ايران هشدار داده اند. چين و روسيه هم 

از امريكا انتقاد كرده اند.
همزمان با اين اقدام، دونال��د ترامپ، رييس جمهور 
امريكا با صدور فرماني صنايع آهن، فوالد، آلومينيوم 
و مس ايران را به مجموعه تحريم هاي يكجانبه امريكا 

اضافه كرد.دونال��د ترامپ با اع��الم تحريم هاي تازه 
عليه اي��ران، گفته ١٠ درص��د از درآمدهاي خارجي 
ايران ناشي از صادرات فلزات است و با تحريم صنايع 
فلزي ايران، راه دادن محصوالت فلزي ايران به بنادر 
كشورهاي ديگر از طرف امريكا »تحمل نخواهد شد.«

 تحريم فلزات تازه نيست
البته در اين زمينه برخي كارشناس��ان معتقدند كه 
سبد جديد تحريم هاي امريكا آنقدر هم تازه نيست. 
گفته شده كه اولين دوره تحريم در مرداد 13۹۷ دقيقا 
تحريم فلزات رنگي و غير رنگي بوده است. به عبارتي 
اين تحريم چيز جديدي نيست و شايد تنها اقدام جديد 
از س��وي امريكا بررسي و مسدود س��ازي مجراهايي 
باشد كه باعث شدند با وجود تحريم اين بخش، ايران 
همچنان به صادرات اين محصوالت بپردازد. به گفته 
آنها خريداران محصوالت ايراني ابتدا به ريسك معامله 
با ايران )جريمه از سوي امريكا( و سپس به مزاياي آن 
)گرفتن تخفيف( توجه خواهن��د كرد. اين مويد اين 
موضوع است كه اقدام ترامپ شايد باعث شود ايراني ها 
به جذاب تر كردن )تخفيفات بيشتر و...( محصوالت 

خود بپردازند.

  افزايش تعرفه هاي امريكا  روي كاالهاي چيني
از سوي ديگر تغيير موضع ناگهاني ترامپ براي افزايش 
تعرفه هاي امريكا روي واردات كاالهاي چيني كمتر 
از ي��ك هفته پس از ابراز رضايت��ش از روند مذاكرات 
تجاري با پكن، بازارهاي مالي را ملتهب كرد و به ريزش 

بازارهاي سهام و قيمت هاي نفت منجر شد.
با اين حال بزرگ ترين نگراني بازارهاي نفت، آسيب 
ديدن رشد اقتصادي و در نتيجه صدمه ديدن تقاضا 
براي نفت پس از افزايش تعرفه ها روي واردات كاالهاي 
چيني اس��ت.وضع تعرفه از س��وي امريكا روي 200 
ميليارد دالر واردات چين در س��ال گذش��ته، موتور 
رشد اقتصاد جهاني را آهسته كرد و به تقاضا براي نفت 
لطمه زد. اكنون ترامپ تصميم گرفته تعرفه ها روي 
واردات 200 ميليارد دالر كاالي چيني را از 10 به 2۵ 
درصد افزايش دهد و احتمااًل 300 ميليارد دالر ديگر 
از واردات كااله��اي چيني را هدف تعرفه قرار خواهد 
كرد كه عواقب آن براي رش��د اقتصادي خوش��ايند 

نخواهد بود.
اين امر، صادركنندگان و توليدكنندگان بزرگ نظير 
روس��يه و عربس��تان س��عودي را در مواجهه با ركود 

احتمالي اقتصاد، سر دو راهي قرار مي دهد.
وزارت بازرگاني چين ضمن ابزار تاس��ف، اعالم كرد 
كه اقدامات تعرفه اي در ورود كاالهاي ساخت امريكا 
را در دس��تور كار قرار مي دهد و فهرست مربوطه را به 
زودي منتشر خواهد كرد. تراز تجاري امريكا و چين 
در ماه آوريل به كمترين سطح ۵ ساله رسيده و ريسك 

كاهش GDP اقتصاد جهاني را تهديد مي كندمردم 
چين در نظرس��نجي گفته اند كه براي آنها مشخص 
شده كه توافق تجاري با امريكا ديگر منافع اين كشور 
را تامين نمي كند ... اكثريت حتي معتقدند كه امريكا 
به دنبال تضعيف چين ب��وده و در صورت توافق، اين 
موضوع در آينده از س��وي ترامپ نقض شده و پايدار 
نيست ... لذا ظاهرا بي خيال حاشيه هاي جنگ تجاري 
شده و به بازار سهام برگشته اند، شاخص ها كامال مثبت 

و فوق العاده است.

  بازار در انتظار خبرهاي مثبت
مهرزاد منتظري، كارشناس بازار سرمايه گفت: قدم 
ماليم ايران در زمينه برجام باعث شد جو مثبت تري 
به بازار برگردد و معامالت بهتري در روز چهارشنبه 
داش��ته باش��يم. وي گفت: به نظر مي آيد نتيجه اين 
جو سياس��ي در نهايت با عكس العمل كش��ورهاي 
1+4 روش��ن مي ش��ود، اگر اين كش��ورها برخورد 
ماليم تري داش��ته باش��ند، مي توان گفت حداقل تا 
پايان زمانبن��دي 60 روزه اي كه اي��ران مقرر كرده  
است، مقداري بحث هاي سياس��ي در بازار كمرنگ 
ش��ود و بازار بر مبناي عوامل بنيادين خود مثل نرخ 
جهاني كااله��ا، نرخ ارز و گزارش هاي س��ال مالي و 
گزارش هاي ماهانه معامله شود. اگر اين اتفاق بيفتد 

چشم انداز بازار مثبت خواهد شد چون مباني اصلي 
بازار اكنون حداقل براي سهم هاي بزرگ خوب است 
و مي تواند بازار را رش��د دهد. اين كارشناس در ادامه 
به پيش بيني وضعيت بازار در هفته جاري پرداخت و 
گفت: در هفته هاي جاري يك هيات تجاري از چين 
به امريكا خواهد رفت و بحث توافقات تجاري اين دو 
كشور و تعرفه هاي را دنبال خواهند كرد. اگر خبرهاي 
مثبتي از توافق تجاري چين و امريكا منتش��ر شود، 
قطعا مي تواند تاثيرات مثبتي روي قيمت بازارهاي 
جهاني فلزات، نفت و كاموديتي ها داشته باشد و براي 
بازار هفته آينده داخلي هم خوشايند باشد.همچنين 
احتماال در روزهاي آينده مواضع طرف هاي اروپايي 
و چين و روس��يه در زمينه ايران منتشر خواهد شد، 
اگر موضع ش��ديدي نگيرند براي بازار مي تواند خبر 

مثبتي خواهد بود.
وي همچنين گفت: اگر از نظر بازاري بخواهيم صحبت 
كنيم به نظر مي رس��د، بعد از اين افت ش��ديدي كه 
اتفاق افتاد بايد چند روز بگ��ذرد تا بازار مقداري اين 
حركت سريع را هضم كند و به رشد خود ادامه دهد. 
بنابراين بطور كلي مي توان گفت اگر در حوزه سياست 
و تجارت جهاني خبرها مثبت باشد بازار ايران در هفته 
آينده هم رش��د خود را پي مي گيرد.از نظر تكنيكالي 
هم گفته مي شود كه افت شاخص تا سطوح 20۵ هزار 

هم محتمل است، اما از نظر من اگر خبر منفي به بازار 
رسوخ نكند، شاخص همچنان افزايش خواهد داشت، 
چراكه بازار از نظر بنيادي در وضعيت مناس��بي بسر 
مي برد؛ هم اينكه در فصل مجامع قرار داريم و هم اينكه 

قيمت دالر در بازار نيما رشد كرده است. 
روز چهارش��نبه )11 ارديبهش��ت ماه( شاخص كل 
بازده نقدي و قيمتي در كانال 220 هزار واحدي قرار 
داشت اما نوسانات ياد شده سبب شد در آخرين روز 
كاري هفته گذشته اين شاخص به نيمه كانال 211 
ه��زار واحدي نزديك و با حدود ب��ه چهار درصد افت 

روبرو شود.
در تاريخ ياد شده شاخص آزاد شناور در ابتداي كانال 
248 هزار واحدي قرار داشت اما اين شاخص در مدت 
پنج روز كاري 11 هزار و 111 هزار واحد افت كرد و در 
تراز 236 هزار و ۹44 واحدي قرار گرفت و در نتيجه 

افت 4.48 واحدي را به ثبت رساند.
نگاهي به حجم معامالت نشان مي دهد كه در هفته 
اخير 2۷ ميليون و 314 هزار س��هم نس��بت به هفته 
قبل بيشتر معامله صورت گرفته است. اين عدد بيان 
مي كند كه حجم معامالت 11 درصد نسبت به هفته 
گذشته رشد داشته است. در عين حال ارزش معامالت 
نيز نسبت به هفته قبل چندان تفاوتي از خود نشان نداد 

و به يك درصد رشد بسنده كرد.

در پايان معامالت سومين هفته كاري ارديبهشت ماه، 
شاخص كل با 3.۹8 درصد كاهش نسبت به هفته قبل، 

به رقم 211 هزار و 344 واحد رسيد. 
به گزارش تعادل، به نقل از روابط عمومي بورس تهران 
در پايان معامالت هفته منتهي به 18 ارديبهشت ماه 
۹8، شاخص كل با 8۷6۵ واحد كاهش نسبت به هفته 

قبل، به رقم 211344 واحد رسيد.
ش��اخص بازار اول ب��ا ۵۷2۹ واحد كاه��ش به رقم 
1۵۹611 واحد رسيد و شاخص بازار دوم با 20826 
واحد كاهش عدد 402 ه��زار و 431 واحد را تجربه 
كرد و به اين ترتيب شاخص بازار اول 3.4۷ و شاخص 
بازار دوم هر دو با 4.۹2 درصد كاهش نسبت به هفته 

قبل همراه شدند.
در ۵ روز كاري اي��ن هفته، ارزش كل معامالت اوراق 
بهادار به ۷۷۹۵1 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به 

هفته قبل يك درصد افزايش داشت.
در ضمن تعداد 30441 ميليون انواع اوراق بهادار در 
بيش از يك ميليون و 864 هزار دفعه مورد معامله قرار 
گرفت. تعداد اوراق معامله شده 11 درصد افزايش و 
دفعات معامالت 11 درصد كاهش را نسبت به هفته 

گذشته تجربه كردند.
اين درحالي اس��ت كه تع��داد 314 ميليون واحد از 
صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش كل بيش از 3411 ميليارد ريال مورد 
معامله قرار گرفت و ب��ه ترتيب با ۹ درصد و 8 درصد 

افزايش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

معامله 140 ميليارد سهم در بورس از ابتداي امسال
تع��داد 140ميلي��ارد و 2۹4ميلي��ون س��هم و حق 
تقدم از ابتداي امس��ال تاكنون به ارزش 3۵2هزار و 
2۵۹ميليارد ريال در بورس اوراق بهادار داد و س��تد 

شده است.
از ابتداي امس��ال تاكنون تعداد 140ميليارد و 2۹4 
ميليون س��هم و حق تق��دم ب��ه ارزش 3۵2 هزار و 
2۵۹ ميليارد ريال در 8 ميلي��ون و ۹۵1هزار و 418 
دفعه مورد در بورس اوراق به��ادار مورد معامله قرار 
گرفته است.همچنين بررسي معامالت بازار سهام به 
تفكيك بازار نشان مي دهد در اين مدت ۹۹ميليارد 
و 3۷6ميليون سهم به ارزش 20۹هزار و 20ميليارد 
ريال در 4 ميليون و ۷63هزار و 314 نوبت در بازار اول؛ 
3۹ ميليارد و 384 ميليون سهم به ارزش 124هزار 
و 316 ميلي��ارد ريال در 4ميليون و 120هزار و 4۷۵ 
نوبت در بازار دوم؛ يك ميلي��ون و ۹00 هزار برگه به 
ارزش يك هزار و ۹06ميلي��ارد ريال در 3 هزار و 21 
نوبت در بازار بده��ي، 44 هزار قرارداد به ارزش 14۷ 
ميليارد ريال در ۵ هزار و 36۹ نوبت در بازار مش��تقه 
و يك ميليارد و ۵31 ميلي��ون واحد از صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش 
16هزار و 8۷1 ميليارد ريال در ۵۹ هزار و 23۹ نوبت 

مورد معامله قرار گرفته است.
شاخص كل نيز كه معامالت امسال بورس را از ارتفاع 
1۷8هزار و 6۵۹ واحد آغاز كرده است، تاكنون با 32 
هزار و 68۵ واحد افزايش معادل 18.3درصد رشد را به 

ثبت رسانده و به ارتفاع 211هزار و 344 واحد رسيده 
است.ش��اخص بازار اول نيز در اين مدت با 2۵ هزار و 
۷44 واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۵۷ هزار و 26۹ 

واحد افزايش مواجه شده  اند.

 بازده شاخص كل فرابورس ايران
از ابتداي سال به 1۵ درصد رسيد

حجم معامالت در مجموع بازار هاي ُنه گانه فرابورس 
ايران در هفته معامالتي منتهي به 20 ارديبهشت ماه 
۹8 به 11 هزار و ۹ ميليون ورقه رسيد كه اين حجم از 
معامالت 38 هزار و ۵6۹ ميليارد ريال ارزش داشت؛ 
اين مي��زان از حجم و ارزش معامالت��ي كه حاكي از 
به ترتي��ب 2۹ و 12 درصد افزايش نس��بت به هفته 
گذش��ته بود در بيش از يك ميليون نوبت معامالتي 

ميان معامله گران جا به جا شد.
به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، شاخص كل 
ك��ه هفته جاري را با در پيش گرفتن س��ير صعودي 
آغاز و ارتفاع 266۵ واح��دي را نيز لمس كرده بوده، 
در نهايت در پايان هفته با ايس��تادن در سطح 260۵ 
واحدي اُف��ت هفتگي يك درص��دي را تجربه كرد و 

بازدهي آن از ابتداي سال ۹8 به 1۵ درصد رسيد.
همچنين در اين ۵ روز معامالتي ۷۷۷ ميليون سهم 
به ارزش دو ه��زار و ۷12 ميليارد ري��ال در بازار اول 
جابه جا شد كه بيانگر ميزاني از كاهش نسبت به هفته 

گذشته بود.
در ب��ازار دوم ني��ز ۵ ه��زار و 241 ميليون س��هم به 

ارزش 1۵ هزار و 811 ميليارد ريال داد و ستد شد كه 
متغير هاي حجم و ارزش در اين بازه زماني در اين بازار 

به ترتيب ۷1 و 44 رشد كردند.
به ع��الوه، ديگر بازار س��هام فراب��ورس در اين هفته 
معامالتي از معامله 4 هزار و ۷8۹ ميليون سهم ميزباني 
كرد كه ارزش اين حج��م از معامالت در بازار پايه به 
11 هزار و ۵12 ميليارد ريال رس��يد كه در مقايس��ه 

با عملكرد هفته پيش اين بازار افزايش يافته است.
در س��مت ديگر بازار، مجموع ارزش معامالت اوراق 
بده��ي، اوراق تس��هيالت مس��كن و صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( در بازار ابزار هاي 
نوين مالي در اين مدت به 8 هزار و ۵3۵ ميليارد ريال 
رسيد؛ اين ميزان از ارزش در دادو ستد 201 ميليون 
ورقه رقم خورده است و برخالف متغير ارزش، حجم 
معامالت در اين بازار 1۷ درصد نسبت به هفته پيش از 
آن رشد كرده است.نگاهي به آمار معامالت به تفكيك 

اين بازار بيانگر رش��د ۹ 10 درص��دي حجم و ارزش 
معامالت اوراق تسهيالت مسكن و معامله 430 هزار 
ورق��ه از اين اوراق ب��ه ارزش 213 ميليارد ريال و نيز 
رشد 18 درصدي حجم و كاهش يك درصدي ارزش 
معامالت صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( نسبت به هفته گذشته اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه 6 ميليون و 610 هزار ورقه متعلق به اوراق 
بدهي به ارزش ۵ هزار و 4۵2 ميليارد ريال نيز در اين 

بازه زماني معامله شده است.
در نهايت، گروه ه��اي فلزات اساس��ي و محصوالت 
ش��يميايي با در اختي��ار گرفت��ن 21 و 12 درصد از 
ارزش معام��الت ُخرد در بازاره��اي اول، دوم، پايه و 
SME همچنان صدر نش��ين جدول ارزش معامالت 
ُخرد بازار س��هام و اختيار سهام فرابورس هستند كه 
در هفته جاري اين ارزش به 2۹ هزار و 41۷ ميليارد 

ريال رسيد.

يك كارشناس بازار س��رمايه گفت: سرمايه گذاري 
در صندوق هاي س��رمايه گذاري و خريد واحدهاي 
اين صندوق ها، ريسك  هاي خريد مستقيم سهام را 

كنترل مي كند.
محمود آقايي در گفت وگو با ايِبنا با اش��اره به رش��د 
چشمگير ش��اخص بورس از ابتداي امسال تاكنون 
گفت: بررسي تاريخي و سنتي معامالت بازار سرمايه 
نشان مي دهد پس از هر روند رو به رشدي، بازار سهام 

به حالت تعادل و ركود مي رسد.
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به چرايي رشد 
قابل توجه ش��اخص بورس و قيمت سهام شركت  ها 

در سال گذشته و سال جاري اظهار داشت: مواردي 
همچون تورم اقتصادي كه ناش��ي از افزايش افسار 
گس��يخته در بازارهاي مختلف از جمله مسكن، ارز، 
خودرو و طال است، بر بازار سرمايه نيز اثرگذار است.

وي تصريح ك��رد: از اين رو بايد گفت رش��د و رونق 
امسال و سال گذش��ته بازار س��رمايه به دليل تورم 
اقتصادي و به اصطالح افزايش ارزش دالري و ريالي 
دارايي هاي ش��ركت  ها اس��ت، وگرنه در عمل اتفاق 
مثبتي براي اقتصاد كشور و در پي آن صنايع و بنگاه ها 
نيفتاده كه از رشد شاخص بورس و قيمت  ها در اين 
مدت خرس��ند باشيم.اين كارش��ناس بازار سرمايه 

ادامه داد: البته اين موضوع كامال طبيعي اس��ت كه 
قيمت سهام بنگاه ها و ش��ركت  هاي مختلف در پي 
تورم اقتصادي رشد پيدا كند و به اصطالح شاهد رشد 
دالري دارايي  هاي شركت ها باشيم، اما بطور معمول 
و سنتي اين تورم با تاخير خود را در بازار سهام نشان 
مي دهد؛ بر اين اساس اين استدالل كه بازار سرمايه 
متناسب با ساير بازارها در سال گذشته رشد نكرده و 
در سال ۹8 بازار سرمايه در حال جبران عقب ماندگي 

خود در تورم است، قابليت دفاع دارد.
وي با كوتاه مدت خواندن رشدهاي اين روزهاي بازار 
س��رمايه اذعان داش��ت: بدليل اينكه رشد شاخص 

بورس و قيمت سهام شركت  ها بنيادي و در اثر رشد 
اقتصادي نيست، بنابراين انتظار تداوم روزهاي مثبت 

براي بازار سهام دور از انتظار است.
اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه گفت: از اي��ن رو به 
س��رمايه گذاران به ويژه ت��ازه  واردان به بازار س��هام 
توصيه مي شود ريس��ك حضور در بازار را به ويژه در 
اين روزها كه بازار سهام رش��د قابل توجهي داشته 
است، با س��رمايه گذاري غيرمستقيم كنترل كنند. 
وي توضيح داد: س��هامداران به دو صورت مي توانند 
در بازار سهام س��رمايه گذاري كنند، نخست خريد 
مستقيم سهام شركت  ها اس��ت كه عمدتا براي تازه  
واردان اين موضوع توصيه نمي ش��ود؛ چرا كه خريد 
سهام به عوامل مختلفي بر كسب سود نياز دارد و بايد 
مطالعه وسيعي در اين زمينه توسط سرمايه گذاران 
صورت بگيرد. ضمن اينكه دادوس��تد سهام در بازار 

سرمايه به تجريه و مهارت نياز دارد.

آقايي افزود: اين در حالي اس��ت كه سرمايه گذاري 
در صندو هاي سرمايه گذاري و خريد واحدهاي اين 
صندوق ها، سرمايه گذاري غير مستقيم در بازار سهام 
تلقي مي شود و ريسك  هاي خريد مستقيم سهام در 

بورس از اين طريق كنترل مي شود.
وي اضافه كرد: بررس��ي تجربه دنيا ني��ز بيانگر اين 
مطلب اس��ت كه اوال بخش قابل توجهي از جمعيت 
كشورها در بازار س��هام فعال هستند و نكته مهم تر 
اينكه س��رمايه گذاري در بازار سهام توسط اين افراد 

بطور غيرمستقيم صورت مي گيرد.
اين كارشناس بازار س��رمايه به متوليان بازار سهام 
توصيه كرد: با فرهنگ  سازي و اطالع رساني مناسب 
اقدام به معرفي روش هاي مختلف سرمايه گذاري در 
بازار س��هام كنند تا بدين طريق ريسك حضور افراد 
در بازار كنترل شده و نقدينگي از ماندگاري بيشتري 

در بازار سرمايه برخوردار شود.
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مرحله پاياني پرداخت سود 
سهام عدالت از امروز

وحشت از لغو توافق تجاري 
امريكا و چين

مرحله پاياني پرداخت سود سهام عدالت عملكرد سال 
۹6 مربوط به مشموالن كاركنان دستگاه هاي اجرايي 
و بازنشستگان، روز شنبه 21 ارديبهشت آغاز مي شود.

به گزارش س��ازمان خصوصي سازي مرحله پاياني 
پرداخت سود س��هام عدالت عملكرد سال مالي ۹6 
شركت هاي سرمايه پذير س��هام عدالت مربوط به 
آخرين گروه مشموالن ش��امل كاركنان و شاغالن 
دستگاه هاي اجرايي و خانواده هاي آنها و همچنين 
بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي، كشوري، 
لش��گري و تامي��ن اجتماع��ي از روز ش��نبه )21 
ارديبهشت( آغاز مي شود.در اين مرحله 11 ميليون 
نفر از مش��موالن سود س��هام عدالت خود را كه در 
مجموع حدود ارزش آن به يك هزار ميليارد تومان 
بالغ مي ش��ود، دريافت خواهند كرد و از 3۵ بانك و 
موسسه اي كه مشموالن شماره ش��باي خود را در 
سامانه سهام عدالت ثبت كرده اند، از روز شنبه آينده، 
2۹ بانك و موسسه مالي به مرور پرداخت سود سهام 
عدالت را آغاز مي نمايند.مشموالن ديگر گروه هاي 
سهام عدالت كه شماره شباي بانكي خود را در سامانه 
س��هام عدالت قبال وارد كرده و به تاييد بانك عامل 
مربوط رسيده باشد و تاكنون در طي چند مرحله قبل 
سود سهام عدالت خود را دريافت نكرده اند نيز همزمان 
با مشموالن اين دوره سود سهام عدالت خود را دريافت 
خواهند كرد.با اجراي اقدامات واريز سود و پرداخت آن 
در اين مرحله به حدود 11 ميليون نفر از مشمولين، 
مجموعه بيش از 41 ميليون نفر از جمعيت كشور كه 
مشول سهام عدالت بوده و اطالعات شماره حساب 
بانكي خود را نيز به سامانه سهام عدالت ارايه و تاييديه 
دريافت كرده اند، بطور كامل از دومين نوبت پرداخت 
سود سهام عدالت پس از تسويه حساب اين سهام با 

دولت برخوردار مي شوند.

در حالي كه به نظر مي رسد توافق تجاري احتمالي 
چين و امريكا انجام نخواهد ش��د، سهام آسيايي با 
وحش��ت از افت رش��د اقتصادي جهان، همزمان با 
وال استريت سقوط كردند. به گزارش خبرنگار مهر به 
نقل از رويترز، روز چهارشنبه )18 ارديبهشت، ۹8( در 
حالي كه به نظر مي رسد توافق تجاري احتمالي چين 
و امريكا انجام نخواهد شد، سهام آسيايي با وحشت 
از افت رشد اقتصادي جهان، همزمان با وال استريت 
سقوط كردند.روز سه شنبه اعالم شد كه نخست وزير 
چين در روزهاي پنجش��نبه و جمعه پيش رو براي 
ادامه مذاكرات تجاري و جلوگيري از افزايش شديد 
تعرفه ها، راهي واشنگتن مي شود. داده هاي تاجران 
اروپايي نش��ان مي دهد كه ش��اخص هاي اين قاره، 

معامالت امروز را با نوسان آغاز كردند.

  5 هزار تن نفتا در بورس انرژي ايران عرضه 
مي شود

فردا كاالهاي حالل ۵02 پتروشيمي بيستون، گاز 
بوتان صنعتي، گاز پروپان صنعتي، گاز مايع صنعتي 
و هگزان پتروشيمي بندر امام و نفتاي سبك پااليش 
نفت آبادان و گاز مايع ش��ركت نفت س��تاره خليج 
فارس در بورس انرژي ايران عرضه خواهد ش��د. به 
گزارش س��نا، روز شنبه بيس��ت و يكم ارديبهشت 
ماه كاالهاي حالل ۵02 پتروش��يمي بيستون، گاز 
بوتان صنعتي، گاز پروپان صنعتي، گاز مايع صنعتي 
و هگزان پتروشيمي بندر امام و نفتاي سبك پااليش 
نفت آبادان در رينگ داخلي و گاز مايع شركت نفت 
ستاره خليج فارس در رينگ بين الملل بازار فيزيكي 
بورس ان��رژي ايران عرضه مي ش��ود.در آخرين روز 
كاري هفته گذشته نيز كاالهاي آيزوريسايكل و نفتاي 
سبك پااليش نفت بندرعباس در رينگ داخلي بازار 
فيزيكي عرضه شدند.طي معامالت اين روز 2، ۵2۵ 
تن انواع فرآورده هاي هيدروكربوري به ارزش بيش 
از 146 ميليارد و ۷۵۹ ميليون ريال در بازار فيزيكي 
بورس انرژي ايران معامله شد.همچنين در جريان 
معامالت روز چهارشنبه 18 ارديبهشت ماه، در تابلوي 
قراردادهاي سلف موازي استاندارد با سررسيد يكسال 
و بيشتر در نماد »س��نفت ۹82«، تعداد 20 قرارداد 

به ارزش بيش از 1۵0 ميليون ريال داد و ستد شد.

  رشد 55۲ميليون ريالي پرتفوي بورسي 
»وگستر«

شركت گسترش س��رمايه گذاري ايرانيان با توجه 
به ص��ورت وضعيت پرتفوي س��هام ش��ركت هاي 
پذيرفته شده در بورس به رشد ۵۵2ميليون ريالي 
رس��يد. به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، 
شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان اطالعات و 
صورت هاي مالي 12ماهه منتهي به 2۹اسفند13۹۷ 
را منتشر كرد. در اين اطالعيه اعالم كرد كه پرتفوي 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس رشد ۵۵2ميليون 
ريالي داشته است.در اين اطالعيه با توجه به وضعيت 
پرتفوي ش��ركت هاي بورسي »وگستر« بهاي تمام 
شده در اين دوره با رشد 648ميليون ريالي به مبلغ 
3۹0ميليارد و 43۹ميليون ريال رسيد. همچنين 
بهاي تمام ش��ده اي��ن دوره با رش��د 40ميليارد و 
838ميليون ريالي به مبلغ 3۹0ميليارد و ۹۹1ميليون 
ريال رسيد.اين شركت با سرمايه 400ميليارد ريالي 
سود هرس��هم را 84ريال اعالم كرد. همچنين سود 
عملياتي اين ش��ركت در اين دوره 31ميليارد ريال، 
سود خالص نيز 33ميليارد ريال و زيان انباشته پايان 
دوره به 1۵3ميليارد ريال رس��يده است.طي دوره 
مورد گزارش ارزش كل س��هام واگذار شده پرتفوي 
»وگستر« به 4۵۵ميليارد و 61۹ميليون ريال رسيده 
كه سود اين واگذاري 88ميليارد و 183ميليون ريال 
منتشر شده اس��ت.در اين اطالعيه كل مبلغ سهام 
خريداري شده در بورس اين شركت به 14ميليارد و 

8۹4ميليون ريال بالغ شد.

رويخطبازار
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اشتباه ساده اي كه ميليون ها دالر پول را بر باد داد

نايب رييس انجمن صنايع نيرومحركه و قطعه سازي كشور: عضو هيات مديره انجمن سنگ آهن ايران: 

آيا ارز4200 توماني  بر قيمت ها  اثر گذاشت؟

وجود ۱۰۰ هزار خودروي ناقص در كارخانه هاي خودروسازيتحريم بخش فلزات ايران بيشتر در حد تهديد است

كاالي ايراني چقدر براي مشتريان جذاب است؟

دولت آچمز افزايش قيمت ها ش��ده اس��ت. با وجود تمام 
ارزهاي 4200 توماني تخصيص يافته به اجناس گوناگون، 
همچنان قيمت كاالها در حال افزايش است. قيمت ها هيچ 
تناس��بي با افزايش نرخ ارز ندارند و با وجود سركوب شدن 
قيمت ارز همچن��ان قيمت ها افزايش مي يابند. زماني كه 
معاون اقتصاد رييس جمهور س��هم ارز آزاد را حدود يك 
درصد در اقتصاد توصيف كرد فرياد بخش خصوصي بلند 
شد كه شايد مبادالت اين ارز سهم اندكي داشته باشد اما 
بازار خود را با قيمت آزاد تطبيق مي دهد. بعد از يك سال با 
وجود تمام تالش هاي رنگارنگ به ويژه تعزيراتي و فشار به 
تشكل ها شكست اين سياست مشخص است. دولت حتي 
در كاالهاي اساسي كه متولي اصلي واردات آنهاست توان 

نگه داشتن قيمت ها را ندارد.

   فشارهاي موسمي مزيد علت
دولت نرخ هاي مصوب را ثابت نگه داشته است اما قيمت ها 
در حقيقت در حال افزايش هستند. اين مساله با افزايش 
فشارهاي تقاضاي فصلي و مناسبتي مانند ماه مبارك رمضان 
بيشتر مي شود. البته ستاد تنظيم بازار و شركت بازرگاني 
دولتي براي تامين نياز مردم اقدام به توزيع كاال با نرخ مصوب 
در بازار كرده است كه شكر يكي از اين اقالم به شمار مي رود. 
هر كدام از مسووالن يك توجيه براي افزايش قيمت كاالي 
مورد مديريت خود دارند.  حسن حنان معاون داخلي شركت 
بازرگاني دولتي از توزيع 200 هزار تن شكر تنظيم بازار خبر 
داد و گفت: طبق روال همه ساله در آستانه ماه مبارك رمضان 
تقاضا براي خريد كاال هاي اساسي افزايش مي يابد كه همين 

امر زمينه را براي نوسان قيمت در بازار كاال  فراهم مي كند.
وي افزود: طبق روال همه ساله كارگروه تنظيم بازار تصميم 
مي گيرد تا از طريق شركت بازرگاني دولتي ذخاير راهبردي 
مورد نياز مردم را در قالب طرح ضيافت تامين كند كه امسال 
اقدام به تامين و توزيع كاال هايي همچون روغن، شكر و برنج 

با نرخ مصوب تنظيم بازار كرده است.
حنان ادامه داد: با توجه به آنكه قرار بود بخشي از توليدات 
شكر جنوب كش��ور در بازار عرضه شود، اما سيل اخير در 
برداشت و توزيع تاخير ايجاد كرد كه به همين خاطر قرار 

شد ذخاير راهبردي به كمك تنظيم بازار بيايد.
اين مقام مسوول نياز ماهانه مصرف شكر در كشور را حدود 
200 هزار تن اعالم كرد و گفت: بر اين اساس مجوز داده ايم 
تا كارگروه تنظيم بازار استان ها در سه بخش صنف، صنعت 
و خانوار بدون محدوديت، پيش فاكتور و حواله صادر كنند و 
در نهايت شكر موجود در انبار ها را در اختيار افراد قرار دهند.

به گفته وي، با توجه به آنكه ميزان شكر به صورت پراكنش 
در انبار هاي استاني موجود است، از اين رو تا زماني كه بازار 
شكر به ثبات برسد، تامين و توزيع از انبار هاي استاني ادامه 
خواهد داشت. معاون داخلي شركت بازرگاني دولتي با بيان 
اينكه تا هفته گذشته نرخ مصوب هر كيلو شكر ۳ هزار تومان 
بود، اظهار كرد: اين در حالي است كه وزير جهاد كشاورزي 
با هماهنگي وزير صمت نرخ شكر را به ۳ هزار و 400 تومان 
تغيير دادند تا با ترغيب توليدكنندگان به توزيع شكر، بازار از 

اين محصول اشباع شود.

حنان با بيان اينكه ش��كر با نرخ مصوب بدون محدوديت 
در فروش��گاه هاي زنجيره اي و شركت هاي تعاوني عرضه 
مي شود، گفت: از روز شنبه هر كيلو شكر با نرخ مصوب ۳ هزار 

و 400 تومان به دست مصرف كننده مي رسد.
وي با اش��اره به اينكه توزيع ش��كر به صورت مويرگي در 
تمامي مغازه ه��ا وجود ندارد، بيان كرد: بنا به تش��خيص 
كارگروه تنظيم بازار، در جا هايي كه تقاضا و كش��ش بازار 
براي خريد شكر باالست، شكر با نرخ مصوب تنظيم بازار 

توزيع خواهد شد.

   انتقاد از مردم
قاسمعلي حسني دبيركل بنكداران مواد غذايي با انتقاد از 
هجوم مردم ب��راي خريد برخي اقالم نظير ماكاروني و تن 
ماهي در بازار اظهار كرد: اگرچه قرار است شركت هاي تن 
ماهي و ماكاروني با مجوز سازمان حمايت تغيير نرخ دهند، 
اما تاكنون اين محصوالت با نرخ هاي جديد به بازار عرضه 
نشده اند. وي افزود: با توجه به شايعات افزايش قيمت، مردم 
براي صرفه جويي اقدام به خريد هاي انبوه كرده اند كه در 
نهايت خريد هاي غير ض��رور و هجوم افراد منجر به ايجاد 
كسري و كمبود در فروشگاه ها شده است، در حالي كه به 
سبب فراواني كاال در انبار ها از مردم تقاضا داريم كه به صورت 
هفتگي خريد خود را انجام دهند تا تقاضاي كاذب زمينه را 
براي سودجويي دالالن در بازار فراهم نكند. حسني با اشاره 
به اينكه كاال در تمامي انبار ها به اندازه كافي است، بيان كرد: 
اين در حالي است كه شايعات موجود در بازار، زمينه را براي 

سودجويي عده اي دالل فراهم كرده است. از اين رو به سبب 
فراواني كاال و ثبات نرخ تن ماهي و ماكاروني تا اين لحظه در 
بازار، مردم هر گونه گران فروشي را به دستگاه هاي نظارتي 
اطالع دهند. اين مقام مسوول با بيان اينكه تاكنون قيمت 
ماكاروني و تن ماهي تغييري نداش��ته است، اظهار كرد: با 
توجه به درخواست شركت هاي توليد كننده بايد منتظر 
ماند تا نرخ هاي جديد از سوي سازمان حمايت اعالم شود، از 
اين رو از مردم تقاضا داريم در مواقعي كه شايعه رخ مي دهد 
از هجوم براي خريد غير عرف به كاال اجتناب كنند. وي با 
اشاره به اينكه خبري از نرخ مصوب شكر در مغازه ها نيست، 
بيان كرد: با توجه به آنكه واردات و توزيع دست دولت است و 
بخش خصوصي تنها نظاره گر است، بنابراين قيمت هاي شكر 
با نرخ هاي باالتر از مصوب در بازار عرضه مي شود، در حالي كه 
با توزيع بار به بنكداري و عمده فروشان امكان عرضه شكر 
با نرخ مصوب ۳ هزار و 400 تومان در بازار وجود دارد و تنها 
در فروشگاه هاي زنجيره اي و شركت هاي تعاوني شكر با نرخ 

مصوب عرضه مي شود.

   تقاضاي كاذب بر التهاب بازار و گران فروشي 
دامن مي زند

عباس پاپي زاده سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس 
ش��وراي اسالمي با اشاره به اينكه كمبودي در توزيع شكر 
وجود ندارد، اظهار كرد: با توجه به توليد و واردات مناسب 
ش��كر، كمبودي در بازار وجود ندارد و تنها دس��تگاه هاي 
نظارت��ي همچون تنظيم بازار و تعزيرات ب��ا ورود به بازار و 

بررسي آناليز قيمت ها بايد از گران فروشي جلوگيري كنند.
وي با انتقاد از اين مساله كه نرخ كنوني شكر در بازار ۵0 درصد 
باالتر از نرخ مصوب است، افزود: با توجه به آنكه كمبودي در 
توليد و عرضه كاال وجود ندارد، تنها برخي توزيع كنندگان 
با كمبود كاذب ناشي از فقدان نظارت مسووالن در بحث 
انبار هاي بنكداران بزرگ اقدام به عرضه شكر بيش از ۳ برابر 
نرخ واقعي در بازار مي كنند، اين در حالي اس��ت كه ذخاير 

موجود و توليد شكر بيش از حد نياز داخل است.
پاپي زاده با اشاره به اينكه كشور براي چهارمين سال متوالي 
در توليد گندم خودكفا خواهد شد، گفت: با توجه به آنكه 
يارانه گندم ب��ه نفع كارخانه هاي ماكاروني اس��ت، از اين 
رو دولت يارانه گندم صنف و صنع��ت را حذف كرد كه در 
نهايت اين امر افزايش ۶ تا ۷ درصدي هزينه هاي توليد براي 
كارخانه هاي صنف و صنعت را به همراه داش��ت، در حالي 
كه قيمت ماكاروني موجود در بازار بسيار باالتر از اين رقم 
است كه از اين رو دستگاه هاي نظارتي و تنظيم كننده بازار 
همچون تعزيرات و سازمان حمايت بايد با ورود به بازار آناليز 
قيمت ها را بررسي كنند تا اجحافي در حق مصرف كنندگان 

صورت نگيرد.

   مشكل حذف يارانه است
ارميا واعظ الري دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان 
ماكاروني ايران از حذف يارانه گندم براي صنف و صنعت خبر 
داد و گفت: در پي حذف يارانه گندم براي صنف و صنعت، 
قيمت گندم به عنوان ماده اوليه اصلي ماكاروني با نوسان 

روبرو شده اس��ت. وي افزود: افزايش ۳0 درصدي حقوق و 
دس��تمزد در كنار نوسان ساير مواد جانبي اعم از سلفون و 
كارتن به عنوان مقدمات اوليه توليد ماكاروني در باال رفتن 
قيمت محصول تاثير داشته اس��ت. واعظ الري ادامه داد: 
اعضاي انجمن طي جلساتي با سازمان حمايت، خواستار 
ابالغ قيمت مصوب ماكاروني شدند تا بتوانند با وحدت رويه 

اقدام به توليد و توزيع كنند.

   چرا گوشت ۵ دالري ۱۰۰ هزار تومان فروخته 
مي شود!؟

رييس هيات مديره كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران 
گفت: مشخص نيست چرا گوشتي كه به قيمت كيلويي 
پنج دالر وارد مي شود در نهايت كيلويي ۱00 هزار تومان 

فروخته مي شود.
محمدرضا مرتضوي اظهار ك��رد: افزايش قيمت برخي از 
كاالهاي توليد داخل در شرايط فعلي اجتناب ناپذير است، 
چراكه توليدكنندگان براي تأمين مواد اوليه خود از داخل 
و خارج كشور با افزايش قيمت مواجه هستند. براي مثال 
قيمت گندم براي واحدهاي صنعتي معادل ۱,۸00 تومان 
در نظر گرفته شده كه در نتيجه آن قيمت آرد گندم نيز از 

۱۱00 به 2,۳00 تومان رسيده است.
وي ادام��ه داد: دولت مي گويد كه ۱4 ميلي��ارد دالر براي 
كاالهاي اساس��ي هزينه كرده كه بايد بررس��ي شود چرا 

سوبسيد دولتي به دست مردم نرسيده است.
او همچنين عملكرد وزارت جهاد كش��اورزي را در زراعت 
خوب، اما در تج��ارت ضعيف توصيف ك��رد و گفت: بايد 
مشخص ش��ود كه چرا گوشتي كه به قيمت كيلويي پنج 
دالر وارد كشور مي شود در بازار به قيمت كيلويي ۱00 هزار 

تومان فروخته مي شود.
رييس هيات مديره كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران با 
ادعاي اينكه رشته نظارت و تنظيم بازار از دست دولت خارج 
ش��ده، اظهار كرد: راه حل خروج از مشكالت اين است كه 
دولت طي جلسه اي با كارشناسان، روشي را كه براي واردات 

كاالهاي اساسي در نظر گرفته بررسي كند.
وي افزود: اگر قرار است با روش متمركز در اقتصاد عمل شود، 
بايد يك سيستم متمركز و پاسخگو تشكيل شود، اما در حال 
حاضر كسي پاسخگو نيست. از طرف ديگر در شرايط فعلي 
همه چيز با سيستم هاي كامپيوتري قابل كنترل است كه 

مي توان در يك سيستم متمركز از آنها استفاده كرد.

   قيمت ها به اين روش ادامه نمي يابد
مواد اوليه و واس��طه اي كارخانه ها خود را با قيمت ارز آزاد 
منطبق مي كنن��د پس دولت تنه��ا در كاالهايي كه حق 
قيمت گذاري دارد مي تواند اعمال قدرت كند. مش��كل از 
آنجايي شروع مي ش��ود كه اين كارخانه ها از جايي به بعد 
حاضر به توليد با زيان نمي ش��وند و كارخانه تعديل نيرو 
مي كند و مشكل بزرگ تر مي ش��ود. نتيجه آنكه تا وقتي 
دولت به جاي اجازه به افزايش قيمت ها و حفظ قدرت خريد 
با افزايش دستمزد، اجازه حركت به سمت اقتصاد آزاد را ندهد 

وضعيت به اين شكل ادامه خواهد يافت.

در پي اعالم تحريم هاي امريكا بر ضد بخش فلزات ايران، يك كارشناس 
صنعت فوالد و سنگ آهن معتقد است كه تحريم بخش فلزات ايران 
بيشتر در حد يك تهديد است چرا كه اجراي آن سخت و زمان بر خواهد 
بود. شب گذشته اعالم شد رييس جمهور امريكا بخش فلزات و معادن 
ايران كه به گفته امريكايي ها مي تواند در تأمين مالي برنامه هسته اي 
ايران نقش داشته باشد را تحريم كرده است. اين تحريم شامل صنايع 
آهن و فوالد، آلومينيوم، س��رب و مس اعالم شده است. در اين زمينه 
كيوان جعفري طهراني- تحليلگر حوزه معدن و صنايع معدني و عضو 
هيات مديره انجمن س��نگ آهن- در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: 
تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه بخش فل��زات ايران تكراري بوده و 
موضوع جديدي نيس��ت. وي ادامه داد: اخيراً اتفاق جديدي در تنش 
امريكا و چين به وجود آمده و امريكا برخالف توافقات اوليه و جلسات قبلي 
قصد دارد مجدد روي واردات برخي از كاالهاي چيني عوارض وضع كند.

او افزود: اين موضوع باعث مي شود كه چين در رابطه با خريد نفت از 
ايران كشور مبدا را اعالم نكند. همچنين به خريد مواد معدني از ايران 
همچون سنگ آهن و سنگ مس ادامه خواهد داد؛ لذا خطر جدي در 
زمينه تحريم هاي اعالم شده از سوي امريكا براي بخش فلزات ايران 
وجود نخواهد داشت. جعفري طهراني وضعيت صادرات فوالد را هم به 
موضع گيري كشورهايي كه بازارهاي هدف صادرات فوالد ايران هستند، 

وابسته دانست و گفت: مالزي از اين سياست ها تبعيت نخواهد كرد اما بايد 
منتظر واكنش تايلند، تايوان و بقيه كشورهاي اين منطقه كه بازار هدف 
محصول فوالد ايران هستند؛ بود و بايد منتظر ماند تا ديد اين كشورها به 

چه صورت عمل خواهند كرد.
وي افزود: به اعتقاد من تحريم اخير امريكا بيشتر به صورت يك تهديد 
است و اجرايي شدن آن زمان مي برد و البته بسيار سخت قابل اجرا است؛ 
چراكه لزومًا همه كشورهاي هدف صادرات فلزات ايران حافظان منافع 
امريكا نيستند. اين كارشناس بين المللي حوزه سنگ آهن و فوالد با بيان 
اينكه بر اساس نسبت صادرات بر توليد ايران، صادرات بالغ بر ۱۵ ميليون 
تني در افق ۱404 محتمل خواهد بود؛ گفت: بر اساس نسبت صادرات بر 
توليد جهاني، صادرات 2. ۱۱ ميليون تن براي ايران در اين افق محتمل تر 
خواهد بود. همچنين حداكثر صادرات بطور بالقوه ۵. ۱0 ميليون برآورد 
مي شود، اما براساس چشم انداز برنامه ريزي شده و بر اساس طرح جامع 
فوالد، ايران بايد 20 ميليون تن در افق 202۵ صادرات داشته باشد تا 
شاهد مازاد عرضه در داخل كشور نباشيم. البته تأثير تحريم هاي جديد 
امريكا بر توليد و صادرات فوالد ايران به احتمال زياد بر صادرات فوالد ايران 
تأثيرگذار خواهد بود، اما شركت هاي فوالدي و تجار به دنبال بازارهاي 
جديد هستند و در اين زمينه موفق هم خواهند بود؛ بنابراين تحريم هاي 

جديد را جدي نخواهيم گرفت.

نايب رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازي كشور 
گف��ت: در حال حاضر به دليل ش��رايط موجود بخش��ي از توليدات 
خودروسازان قابليت تجاري ش��دن پيدا نمي كند بطوري كه حدود 

۱00 هزار دستگاه خودروي ناقص در كف كارخانه ها موجود است.
مهدي مطلب زاده در گفت وگو با ايس��نا، با بي��ان اينكه بخش اعظم 
4,000 ميليارد تومان تسهيالت اوليه پرداختي از سوي خودروسازان 
به قطعه سازان تنها صرف خريد مواد اوليه شد، اظهار كرد: چنانچه باقي 
تسهيالت ۱۱ هزار ميلياردي كه وعده داده شده در اختيار قطعه سازان 
قرار نگيرد، مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه به اتمام رسيده و مشكالت 

اين صنعت و به تبع آن صنعت خودروسازي بيشتر خواهد شد.
وي يادآور شد: مطالبات قطعه سازان از خودروسازان در حدود 20 هزار 
ميليارد تومان بوده كه پرداخت 4,000 ميليارد تومان اوليه در سال 
گذشته تنها يك پنجم آن بود. به تبع قطعه سازي هم داراي هزينه هاي 
ديگر مثل معوقات بانكي، بدهي به پيمانكاران زيرمجموعه خود و غيره 
است كه بخشي از پول دريافتي صرف اين دست از هزينه ها شده و باقي 
آن را قطعه و مواد اوليه تهيه كرده است. چنانچه تسهيالت باقي مانده 
از س��وي خودروس��ازان به قطعه سازان پرداخت نش��ود، مشكالت 
عديده اي در تهيه مواد اوليه ايجاد خواهد شد؛ چراكه مواد اوليه مورد 
نياز قطعه سازان نيز رو به اتمام است. نايب رييس انجمن صنايع همگن 

نيرومحركه و قطعه سازي كشور اظهار كرد: تا زماني كه مواد مورد نياز 
براي توليد در دس��ترس فعاالن اين حوزه قرار نگيرد، شرايط صنعت 
قطعه بهبود نخواهد يافت. امروز صنع��ت قطعه نيازمند مواد اوليه و 
ماشين آالت است اما بطور قطع با در اختيار داشتن مواد مورد نياز خود، 

حتي با ماشين آالت قديمي نيز قادر به توليد خواهد بود.
وي ماش��ين آالت جديد را راهي براي بهب��ود بهره وري، توليد بهتر و 
دسترسي به كيفيت بيشتر دانسته و معتقد است كه اين امر نيازمند 
سرمايه گذاري بزرگي است كه در حال حاضر امكان پذير نيست. در اين 
شرايط بخشي از كار با اميد به آينده پيش مي رود ضمن آنكه الزم است 
افق كار نيز مشخص و ثبات اقتصادي افزايش يابد تا سرمايه گذاري هاي 

انجام شده، ثمربخش باشند.
مطلب زاده تصريح كرد: در حال حاضر به دليل شرايط موجود بخشي 
از توليدات خودروسازان قابليت تجاري شدن پيدا نمي كنند بطوري 
كه ح��دود ۱00 هزار دس��تگاه خودروي ناقص در ك��ف كارخانه ها 
موجود است كه در صورت تأمين مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه، 
اين خودروها تكميل شده و به بازار عرضه مي شوند كه خود مي تواند 
كمك كننده براي بازگشت آرامش به بازار و متعادل شدن قيمت ها 
شده و در نهايت تعهدات خودروسازان را نيز پاسخگو باشد ضمن آنكه 

قطعه ساز نيز مي تواند اميدوار به دريافت مطالبات خود باشد.

كيفيت، نامي آش��نا براي كاال هايي است كه در ميان 
جامعه هدف و در صحنه بازار، با اقبال مواجه هستند. 
هر آنچه كيفيت يك كاال يا محصول بيشتر، ميزان تقاضا 

براي خريد و تهيه آن نيز افزون تر خواهد بود.
اساسا يكي از الزامات و ضروريات دستيابي به رونق توليد 
را بايد در تسهيل ضريب عرضه و فروش آن جست وجو 
كرد در غير اين صورت حصول و دستيابي به رونق در 
عرصه توليدي و صنعتي امري ابتر و ناقص خواهد ماند.

با قائل بودن به چنين قاعده اي مي بايد قواعد مربوطه در 
راستاي دستيباي به رونق را به نحوي شايسته و منطقي 
رعايت كرد. در ميان اين قواعد، كيفيت كاال از عناصر 
بسيار تعيين كننده براي نائل شدن به هدف مورد نظر 

در اين عرصه به شمار مي رود.
البته دس��تيابي به رونق توليد، صرفا با ارتقاي كيفي 
محصول يا كاالي توليدي حاصل نمي شود و به موازات 
آن مي بايد ضرورياتي ديگر را نيز تامين و مهيا كرد در 
غير اينصورت تحق��ق هدف مورد نظر ممكن نخواهد 
شد؛ بنابراين با همه اين اوصاف، ترديدي وجود ندارد 
كه در فقدان كيفيت، برخورداري از رونق در عرصه توليد 

كاالي مورد نظر قطعا و يقينا ناشدني است.
محمدرضا صديقيان، يكي از اعضاي اتاق بازرگاني با اشاره 

به اهميت كيفيت كاال در اذهان و افكار عمومي و در ميان 
جامعه مصرف كننده اظهار كرد: يكي از عناصر شاخص و 
برجسته براي مشتريان براي انتخاب و خريد كاال در ميان 
حجم انبوهي از كاال هاي مشابه داخلي و خارجي موجود در 

بازار، به كيفيت موجود در آن باز مي گردد.
وي افزود: ب��راي جامعه هدف كاالها، كيفيت محصوالت 
به ميزاني حائز اهميت اس��ت كه بعضا براي برخورداري از 
محصول با كيفيت، به مصروف ساختن هزينه هر چه بيشتر 
مبادرت مي ورزند. صديقيان در ادامه بيان كرد: به صورت 
طبيعي و منطقي اين حق مشتري است تا در قبال هزينه 
كردي كه براي كاالي م��ورد نظر خود، پرداخت مي كند، 
كااليي را تهيه كند ك��ه از حيث كيفيت از درجه مقبولي 
برخوردار باشد. اين فعال صنعتي و توليدي در ادامه تصريح 
كرد: در شرايطي كه كس��ب درآمد با پيچ و خم مشكالت 
اقتصادي حاكم بر جامعه، با سختي و مشقت هاي خاص به 
خود همراه است، طبيعتا مشتري يا متقاضي حق دارد در 
ِقبال هزينه اي كه براي خريد كاالي مورد نظر خود مي كند 
كااليي با كيفيت دريافت كند تا پس از مدت كوتاهي مجبور 
به پرداخت مجدد هزينه اي مشابه نشود و اين امر در ارتباط 

با كاال هاي مصرفي نيز مصداق پيدا مي كند.
وي افزود: اين حق در خصوص كاال ها و محصوالت غذايي كه 

ماندگاري آن پايين است و مشتري پس از مدتي بايد مجدد 
به خريد مجدد و جايگزين سازي آن مبادرت ورزد جاري 

است، زيرا كيفيت حق مشتري است.
صديقيان در ادامه بيان كرد: كيفيت عاملي است كه به 
واسطه آن، مشتري يا جامعه هدف آن كاال يا محصول 
جذب آن مي ش��ود و در چنين شرايطي، انگيزه براي 
خريد و تهيه آن كاال افزون تر خواهد ش��د و با افزايش 
فروش و عرضه، مركز يا مراكز توليد كننده آن كاال نيز 
از رونق هر چه بيشتري برخوردار خواهند شد و از مزايا 
و ثمرات اين رونق به صورت زنجيره وار، نيروي انساني 
فعال در بخش توليد، بخش هاي مكمل و صنوف فعال 

در حوزه عرضه و توزيع نيز بهره مند خواهند شد.

   لزوم توليد كاال هاي قابل رقابت
فرُبد صولتي، يكي از فعاالن صنعتي با اش��اره به نقش 
تعيين كننده كيفيت در كاال ه��ا و ارايه خدمات بيان 
كرد: اهميت كيفيت در كاال ها و محصوالت توليدي و 
حتي خدمات ارايه شده براي مصرف كننده و مشتري 
به ميزاني برجس��ته و تعيين كننده است كه بعضا در 
ميان جامعه ه��دف محصوالت، نش��انه ها و عاليمي 
خاص همچون ايزو ها يا اس��تاندارد به عنوان مالكي 

براي انتخاب كاال تبديل مي شود. وي افزود: اين نشانه ها 
و عاليم به صورت في النفس��ه اهميت مصرفي براي 
مصرف كننده يا متقاضي ندارد، اما عاليم اش��اره شده 
به مثابه مهر تأييدي است بر كيفيت آن محصول و به 
همين واس��طه مصرف كننده نيز با اطمينان خاطر به 

خريد و تهيه آن مبادرت مي ورزد.
صولتي در ادامه بيان كرد: اساسا اين عاليم به عنوان نشانه اي 
دال بر تاييد كيفيت فالن محصول يا كاال، در تبليغات مورد 
نظر شركت هاي توليد كننده براي معرفي و عرضه آن در ميان 

جامعه مصرف كننده نيز لحاظ مي شود.
اين فعال صنعتي و تولي��دي گفت: با چنين اوصافي، 
با تالش هر چه بيش��تر براي ارتق��اي كيفي افزون تر 
محصوالت توليدي، جذابيت آن در بازار بيشتر مي شود 
و با افزايش ضريب فروش، مي توان در حوزه توليد آن 

محصول به رونق هر چه بيشتري دست پيدا كرد.
وي افزود: در صورت قائل بودن به اين اصل، از خريد كاال هاي 
خارجي توس��ط مصرف كننده و خروج ارز از كش��ور نيز 
جلوگيري مي شود و همين موفقيت دستاوردي برجسته 
براي اقتصاد كش��ور و نائل ش��دن به اهداف مورد نظر در 

سياست هاي اقتصاد مقاومتي محسوب مي شود.
چندي پيش، عليم يارمحمدي، نماينده مردم زاهدان 

در مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با رسانه ها با 
اشاره به شعار س��ال و ضرورت توجه فزاينده به رونق 
توليد گفت: با حمايت از كاالي ايراني ش��اهد تسهيل 
خودكفايي، اشتغالزايي و حصول رونق توليد خواهيم 
بود. وي مي افزاي��د: با ارتقاي كيفي محصوالت ايراني 
شاهد اس��تقبال هر چه بيش��تري از توليدات ايراني 
خواهيم بود و به تبع آن ضريب واردات كاال هاي خارجي 

نيز كمتر و محدودتر خواهد شد.
يارمحمدي معتقد اس��ت در واقع امر مي بايد شاهد توليد 
كاال هايي باشيم كه از قابليت رقابت با محصوالت خارجي 
برخوردار باشند و با در نظر گرفتن ظرفيت هاي بالقوه و متعدد 
ايران، با برنامه ريزي مدون و اصولي و اتخاذ تدابير هوشمندانه 
مي توان به موفقيت هاي بسياري در اين خصوص نائل شد 
و با تحقق اين امر، توطئه ها و دسيسه هاي شوم دشمنان و 

معاندان مردم، كشور و نظام، خنثي خواهد شد.
وي گفت: با مديريت صحيح و منطقي، رونق توليد )به 
عنوان شعار سال و نقشه راهبردي اقتصادي كشور( قابل 
حصول خواهد بود و يقينا در چنين شرايطي، وابستگي 
كش��ور به بيگانگان )حتي در صورت همسويي نظام 
سلطه با يكديگر براي رسيدن به چنين هدفي( محلي 

از اعراب نخواهد داشت.
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مگر بنز و هيونداي ورق فوالدي 
را چند مي خرند؟

رييس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران با بيان 
اينكه قيمت ورق هاي فوالدي ارزان است، گفت: 
اگر توليدكنندگان خ��ودرو بخواهند ورق هاي 
فوالدي را از محل واردات تأمين كنند قيمت ها 
براي آنها 2.۵ براب��ر افزايش خواهد يافت. بهرام 
سبحاني در گفت وگو با تسنيم با اشاره به اينكه 
سال گذشته 2۵ ميليون تن فوالد در كشور توليد 
شده اس��ت، اظهارداش��ت: از اين ميزان توليد 

۷,۵ميليون تن صادر شده است .
وي با بيان اينكه امسال با توجه به شرايط خاص 
درصدديم ۸ ميليون تن فوالد صادر داشته باشيم، 
افزود: آمارها نشان مي دهد ميزان توليد واحدهاي 
فوالدي بيش از نياز بازار بوده و هيچ كمبودي در 
اين رابطه وجود ندارد به نحوي توليدكنندگان 

مازاد توليد خود را صادر مي كنند.
رييس انجم��ن توليدكنن��دگان ف��والد ايران 
در خص��وص قيمت هاي محص��والت فوالدي 
ه��م گفت: قيم��ت فوالد ب��اال نيس��ت و حتي 
توليدكنندگان نسبت به قيمت پايه محصوالت 
گله مند هم هستند البته در مجموع قيمت نهايي 

توسط خريداران مشخص خواهد شد.
س��بحاني با بيان اينكه قيمت ورق هاي فوالدي 
ارزان اس��ت، تصريح كرد: اگ��ر توليدكنندگان 
خودرو بخواهن��د ورق هاي ف��والدي را از محل 
واردات تأمين كنند قيمت ها براي آنها 2,۵ برابر 

افزايش خواهد يافت.
وي در رابطه با اظهارات خودروسازان مبني بر 
اينكه ورق ه��اي فوالدي گران ش��ده و توليد 
خودرو با اين هزينه ها به صرفه نيس��ت، گفت: 
در پاس��خ به آنها بايد گفت ش��ركت هاي بنز، 
هيوندايي يا بي ام وي ورق هاي فوالدي را چند 

مي خرند و شما چند مي خريد ؟

چرا عراق واردات برخي 
كاالهاي ايراني را ممنوع كرد

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق معتقد 
است آنچه در رابطه با ممنوع شدن واردات برخي 
كاالهاي ايراني به عراق مطرح شده، يك مساله  
در چارچوب سياس��ت گذاري هاي كالن دولت 
عراق است كه صادركنندگان ايراني مي توانند با 
وجود آن، اهداف خود در اين بازار را دنبال كنند.

يحيي آل اسحاق در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
آنچه در رابطه با ممنوعيت صادرات برخي كاالها 
به عراق مطرح ش��ده موضوع جديدي نيست و 
همانطور كه بسياري ديگر از كشورهاي جهان نيز 
در رابطه با سياست هاي وارداتي خود و چگونگي 
انتقال آنه��ا به توليد تصميم گي��ري مي كنند، 
بغداد نيز در همين چارچوب تالش دارد برخي 

سياست هاي اقتصادي اش را اصالح كند.
به گفت��ه وي دولت ع��راق به دنبال آن اس��ت 
تا ش��رايط را براي توليد كاالهاي��ي كه امكان 
توليدشان در داخل خاك اين كشور وجود دارد 
را فراهم كند و از اين رو در رابطه با واردات برخي 

كاالها به اين كشور تجديدنظر كرده است.
رييس اتاق بازرگاني مش��ترك اي��ران و عراق با 
بيان اينكه صادركنندگان ايراني نسبت به تغيير 
شرايط شان در بازار عراق اقدام كرده اند، توضيح 
داد: با توجه به تاكيد ع��راق بر لزوم توليد برخي 
كاالها در داخل اين كشور توليد كنندگان ايراني 
در بعضي از شهرهاي عراق سرمايه گذاري كرده و 
با استفاده از امكاناتي كه اين دولت در اختيارشان 
قرار داده است نسبت به توليد و فروش كاال اقدام 
كردند. اين موضوع باعث مي شود هم بازار عراق 
براي فعاالن اقتصادي ايران از بين نرود و هم با دور 
زدن برخي سياست ها مانند تعرفه هاي وارداتي 
فعاليت در اين بازار صرفه اقتصادي داشته باشد.

آل اس��حاق ب��ا اش��اره ب��ه ت��الش ع��راق براي 
يكپارچه سازي اداره گمركات در دولت مركزي 
و اقلي��م كردس��تان، تصريح كرد: پي��ش از اين 
گمرك اقليم تا حدي از استقالل برخوردار بود و 
براي مثال كاالهايي مانند سيمان كه ورود آنها به 
عراق متوقف شده بود امكان انتقال به كردستان را 
داشتند، اما با سياست هاي جديد عراق تالش كرده 
كه قوانين گمركي را يكپارچه كند و دليل توقف 

ورود سيمان به عراق همين موضوع بوده است.
رييس اتاق بازرگان مشترك ايران و عراق در پاسخ 
به اين سوال كه آيا سياست هاي اعمال شده درباره 
كاالهاي ايراني از سوي عراق در رابطه با كاالهاي 
ديگر كشورها نيز اعمال مي ش��ود؟ اظهار كرد: 
وقتي صحبت از سياست گذاري كالن اقتصادي در 
رابطه با محدود كردن واردات كاالهايي كه امكان 
توليدشان وجود دارد مي شود، قطعاً ميان كشورها 
تفاوتي نيست، اما عراق از سال ها پيش با برخي 
كشورها مانند اردن يك توافق تعرفه ترجيحي 
داشته است كه اجرايي شدن اين موضوع باعث 
سخت شدن شرايط رقابت ميان كاالهاي ايراني و 

كاالهاي اين كشورها در عراق مي شود.
وي ادام��ه داد: م��ا در ط��ول ماه هاي گذش��ته 
مذاكرات گس��ترده اي با طرف عراقي داشته ايم 
كه شرايط در اين رابطه نيز تغيير كند. در صورت 
نهايي شدن مذاكرات مي توان انتظار داشت كه 
براي برخي از اي��ن كاالها تعرفه ترجيحي براي 
توليدات ايران نيز در نظر گرفته شود يا عراق با 
سياست گذاري جديد امكان برابر كردن شرايط 

رقابت را ايجاد كند.
آل اسحاق خاطرنشان كرد: همانطور كه ايران نيز 
با كشورهاي مختلف توافق نامه هاي اقتصادي 
خاص دارد عراق نيز امكان تصميم گيري در اين 
حوزه ها را داشته است و شايد در كوتاه مدت اين 
سياست هاي محدود كننده به صادركنندگان 
ما شوك وارد كند، اما در بلندمدت با طرح هايي 
مانند سرمايه گذاري و مشاركت در عراق مي توان 

از نگراني هاي كوتاه مدت عبور كرد.



 رييس مركز فناوري اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد
 در گفت و گو  با »تعادل« خبر داد

تدوين نقشه راه هوشمندسازي

سرمقاله

نقش فناوري مالي در 
تحوالت بانك، بورس و بيمه

در سال هاي اخير با توجه 
به افزاي��ش ضريب نفوذ 
اينترنت و فراگير شدن 
هرچه بيشتر تلفن هاي 
همراه هوشمند، شاهد 
راهكاره��اي  ظه��ور 
نوين فناوري هاي مالي 
بوده اي��م ك��ه خدمات 
متن��وع و گس��ترده اي 
را در راس��تاي تسهيل 
مال��ي  فعاليت ه��اي 
روزمره در اختي��ار افراد 
قرار مي دهند. اين راهكاره��ا باعث ايجاد تحوالت 
گس��ترده اي در حوزه ه��اي مختلف��ي همچون 
بورس، بانك و بيمه ش��ده اند. زماني كه صحبت از 
فناوري مالي مي شود، همگان اصطالح فين تك را 
به خاطر مي آوريم اما فين تك تمام ماجرا نيست. 
اخيرا ش��اهد رواج اصطالح ديگ��ري در اين حوزه 
هستيم و آن تك فين مي باشد. اين اصطالح براي 
اولين بار توسط »جك ما« موسس شركت علي بابا 
مورد اس��تفاده قرار گرفت. حال تفاوت بين اين دو 
چيس��ت؟ فين تك ها در حقيقت با كمك فناوري 
اقدام ب��ه ارايه خدم��ات مالي نوي��ن مي كنند در 
حالي كه تك فين ها با اس��تفاده از فناوري اقدام به 
ايجاد نوآوري در نحوه ارايه خدمات مالي مرس��وم 
مي نماين��د. بطور مث��ال، اس��تارت آپي همچون 
Lending Club كه خدم��ات وام دهي همتا به 
همتا )P2P( را ارايه مي دهد يك فين تك محسوب 
شده و شركت Alipay، وابسته به شركت معظم 
علي بابا، كه خدمات پرداخت غيربانكي ارايه مي دهد 
يك تك فين محسوب مي گردد. بنا بر اين، معموال 
فين تك ها شركت هاي اس��تارت آپي و تك فين ها 
شركت هاي بالغ فناوري محور مي باشند. در ادامه به 
بررسي نقش فناوري مالي و اثر برهم زنندگي آن در 

حوزه هاي فوق مي پردازيم. 
صنعت بانكداري به صورت تاريخي اولين حوزه اي 
بوده است كه تحت تاثير فناوري مالي قرار گرفته 
اس��ت. اگر چه ريش��ه اين تغييرات به اواسط قرن 
بيس��تم و به پيدايش دس��تگاه هاي خودپ��رداز و 
كارت هاي اعتباري برمي گردد، اما ما در حال حاضر 
به بررس��ي راهكارهايي مي پردازيم كه هم اكنون 
بانك ها را تحت تاثير قرار داده ان��د. در حالت كلي 
فناوري مالي از سه طريق »پرداخت«، »وام دهي« 
و »رم��ز ارزها« صنع��ت بانك��داري را تحت تاثير 
قرار داده اس��ت. از راهكارهاي ارايه ش��ده در حوزه 
پرداخت مي ت��وان به پرداخت آنالين ب��دون ارايه 
مش��خصات كارت بانكي، كيف پول الكترونيكي، 
پرداخت بدون كارت، درخواست و پرداخت وجه، 
درگاه پرداخت ش��خصي و غيره اش��اره نمود. اگر 
چه تا به حال شركت هاي اس��تارت آپي همچون 
PayPal و Square در اين ح��وزه ورود كرده اند 
و موفقيت هايي نيز به دست آورده اند اما پيش بيني 
مي ش��ود كه با ورود ش��ركت هاي بزرگ فناوري 
محور، معادالت بازار دستخوش تغيير شود. براي 
مثال ورود علي بابا، غول تجارت الكترونيك چين، 
به حوزه پرداخت الكترونيك س��هم بزرگي از بازار 
پرداخ��ت را از ش��بكه پرداخت بانكي به ش��بكه 

پرداخت غير بانكي انتقال داده است. 
همچنين در سال هاي اخير ساير شركت هاي بزرگ 
فناوري محور مانند گوگل و اپل نيز ب��ا راه اندازي 
خدمات پرداخت به اين حوزه ورود كرده اند. اخيرا 
گزارش هايي مطرح شده است كه شركت آمازون، 
بزرگ ترين خرده فروشي آنالين دنيا، نيز در حال 
بررسي تاسيس يك بانك براي مجموعه خود است 
كه طبق پيش بيني موسس��ه Capgemini در 
صورت تحقق اين امر، بانك آمازون به سومين بانك 
بزرگ امريكا تبديل خواهد ش��د! در همين راستا 
موسسه گارتنر در اواخر سال 2018 اعالم نمود كه 
در حدود 80 درصد از موسسات بانكي فعلي از سال 
2030 به بعد قادر ب��ه ادامه فعاليت نخواهند بود و 
اين بانك ها جاي خود را به فين تك ها و نئوبانك ها 
خواهند داد. اين موضوع حاكي از وجود پتانس��يل 
باالي شركت هاي فناوري محور در حوزه پرداخت 

مي باشد كه لرزه بر اندام هر بانكي مي اندازد. 
خدمات ديگري كه توس��ط فين تك ها ارايه شده 
اس��ت، خدمات وام دهي مي باش��د كه اكثر آن به 
صورت همتا به همتا و در برخي از موارد به صورت 
B2C مي باشد. دسترسي آس��ان و ارزان به منابع، 
رمز موفقيت اس��تارت آپ هاي فعال در اين حوزه 
بوده است. رمز ارزها از ديگر ابزارهاي فناوري مالي 
مي باشند كه مي توانند ش��بكه بانكي را به شدت 
به چالش بكش��ند. رمز ارزها عالوه بر خواص پول 
با داشتن ويژگي هاي ديگري همچون عدم نياز به 
نهاد سياس��ت گذار همچون بانك مركزي، امكان 
انتقال همتا به  همتا، هزينه كمتر انتقال وجه، مخفي 
بودن مالكيت و عدم نياز به حمل، بسيار جذاب به 
نظر مي رس��ند. با فرض فراگيري بيشتر رمز ارزها 
در آينده، آنها به نوعي جايگزين پول هاي مرسوم 
خواهند شد كه اين امر مي تواند اختالالتي جدي 
در كسب  وكار بانك هاي تجاري پديد آورد و نهايتا 
مي تواند منجر به بي ثباتي نظام پولي كشورها شود. 
البته بسيار واضح اس��ت توانايي هاي فوق و قدرت 
برهم زنندگي كس��ب و كارهاي اين ح��وزه بدون 
بهره برداري از زيرساخت هاي مبتني بر بالكچين 
و فناوري دفتر كل توزيع شده )DLT( امكان پذير 

نخواهد بود.
همانند صنعت بانكداري، ح��وزه بورس نيز از 
طرق مختلفي توسط فناوري مالي تحت تاثير 
قرار گرفته است كه مهم ترين آنها راهكارهاي 
»مديريت ثروت« و »تامين مالي« مي باشند. در 
حوزه مديريت ثروت محصوالت خوبي توسط 
اس��تات آپ ها و ش��ركت هاي فن��اوري محور 

معرفي شده اند. 
ادامه در صفحه 10
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علي عبدالهي رييس مركز فن�اوري اطالعات و 
توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد مي گويد 
امروز هوشمندس�ازي نياز مديران كشور براي 
گرفت�ن تصميمات بهينه اس�ت و باي�د در اين 
زمين�ه از ظرفيت دانش�گاه ها، مراكز تحقيق و 
توسعه اس�تفاده ش�ده و خلق ادبيات شود. او 
همچنين صنعتگران را ف�را مي  خواند كه براي 
توان رقابت با دنيا به مي�دان بيايند و از ظرفيت 
اقتصاد هوش�مند اس�تفاده كنن�د. عبدالهي 
همچنين مي گويد هسته انديشه ورزي اقتصاد 
هوش�مند در وزارت اقتص�اد اكن�ون در ح�ال 
تدوين نقشه راه براي دستگاه هاي اين سازمان 
اعم از بانك ها، بيمه ها،  بورس و... اس�ت تا امور 
خود را در همين راس�تا ديجيتالي كنند. و اين 
نقشه راه براي سازمان هاي تابعه وزارت اقتصاد 

الزم االجرا است.
او همچنين نس�بت ب�ه ظرفيت داخل�ي توليد 
دانش و تكنولوژي خوش بين اس�ت و مي گويد 
مي تواني�م ب�ا گس�ترده پژوه�ش و تحقيقات 
وابس�تگي خود به خارج را كمتركنيم و به اين 
ترتيب امنيت نرم افزارهاي مورد استفاده خود 
را نيز باال ببريم. در ادامه مش�روح اين گفت وگو 

را مي خوانيد: 

   مي گوين�د اي�ن روزه�ا »هوشمندس�ازي«، 
يك »نياز« اس�ت. اي�ن ني�از را چگونه توضيح 
مي دهي�د؟ برخ�ي مي گوين�د هن�وز برخ�ي 
پروسه ها در ايران الكترونيك نشده اند، چگونه 
مي خواهيم به سمت هوشمندسازي يش برويم؟

اگر روند توسعه و به كارگيري مقوله كامپيوتري شدن 
سيس��تم ها و بعد هم فناوري سيستم هاي اطالعاتي 
و س��پس فناوري اطالعات در سازمان ها و بخش هاي 
مختلف را بررسي كنيم به پاسخ اين سوال مي رسيم. 
در برهه اي از زم��ان مثال س��ال هاي 1950 و 1960 
بر اس��اس نيازي كه در س��ازمان هاي مختلف- البته 
بيش��تر در كش��ورهاي پيشرفته- ش��كل گرفته اين 
بود كه اطالعاتي جمع آوري ش��ود و ب��ا تجميع آنها 
ديتابيسي ش��كل بگيرد. و به اين ترتيب با استفاده از 

آنها سيستم ها مكانيزه شود. 
اولين سيس��تم هايي كه در اين راس��تا شكل گرفت 
»پردازش تراكنش« و »پردازش رخ��داد« بودند. در 
س��ال هاي بعد آن، نيازهاي جديد تري براي مديران 
ايجاد ش��ده و تصميم ب��ر اين ش��د كه از پ��ردازش 
تراكنش ه��اي )TPS(، مختلف گزارش��ات مديريتي 
گرفته ش��ود. به اين ترتي��ب از س��ال هاي 1970 به 
بعد سيس��تم هايي به نام »اطالعات مديريت« شكل 
گرفت كه از لحاظ انتزاعي يك سطح باالتر از TPS ها 
بوده و درگزارش هاي تجميعي و تركيبي به مديران و 
كسب وكارها و تصميم گيري مديران كمك مي كردند.

در ادامه نيازها گس��ترده تر ش��د. جلوتر كه رفتيم بر 
حس��ب نياز مديران و نياز كارشناس��ان اين س��وال 
مطرح ش��د كه آيا مي توانيم سيستمي داشته باشيم 
كه بتواند در جريان تصميم گيري سناريو سازي ها به 
ما كمك كند؟ در آن زمان براي پاس��خ به اين موضوع 
سيستم هايي براي پش��تيبان مديريت تحت عنوان 

DSS )سيستم پشتيبان از تصميم( به وجود آمد. 

در ادامه و در سال هاي 1980 تا 1990 و 2000 بحث 
تازه اي مطرح ش��د با اين عنوان كه ب��ا توجه به اينكه 
مديران ارشد اجرايي، مديران عامل و... با تعدد وظايف 
روبرو هستند و معموال بايد بتوانند به سرعت به داده ها 
دسترسي داشته باشند، به چه چيز نياز دارند؟ اينجا 
ديگر بحث س��رعت در آناليز كردن مطرح مي ش��ود. 
 )EIS( همين زمينه ايجاد سيستم اطالعاتي اجرايي

براي مديران اجرايي مطرح شد و شكل گرفت.
 آنچه گفتم روند توس��عه سيس��تم هاي اطاعاتي در 
س��ازمان ها با توجه به نيازمندي ها ب��ود. اكنون ولي 
نيازمندي مديران ما اين است كه بتوانند از اين حجم 
از داده ها كه ش��كل گرفته استفاده بهينه تري بكنند. 
چه بسا اين سيستم ها قابليت اين را داشته باشند كه 
يكسري روندها را خودشان در دل خود بررسي كنند و 
هشدارهاي الزم را به مديران بدهند كه مديران بتوانند 
تصميم هاي هوش��مندانه و بهينه ت��ري اتخاذ كنند. 
در همين راس��تا به نسلي از سيس��تم هاي اطالعاتي 

به نام »خبره« مي رسيم. مسير تكميل شده اين نوع 
سيستم اطالعاتي به »سيس��تم هوشمند« مي رسد. 
بنابراين اين بر اثر نياز مديران ش��كل گرفته اس��ت. 
اكنون هوشمندسازي نياز مديران است. هم اكنون ما 
با انبوهي از داده ها روبرو هس��تيم كه نياز داريم از آنها 
بهينه تر اس��تفاده كنيم. نياز داريم كه يك ابرسيستم 
ايجاد كني��م كه با يكس��ري الگوريتم ه��ا و ابزارهاي 
هوشمندس��ازي داده ها را تحليل كنيم. اكنون ما نيز 
در وزارت امور اقتص��ادي و دارايي براي اتخاذ تصميم 
در زير مجموعه خود كه ش��امل سازمان هاي عريض 
و طويلي مانند س��ازمان امور مالياتي، گمرك، بورس 
و.... مي ش��ود به دنبال ايجاد كردن سيستم هوشمند 

هستيم كه بتوانيم تصميمات بهينه اتخاذ كنيم. 
در س��ال 2013 مديران ارش��د وقت گوگل كتابي به 
نام عصر جديد ديجيتالي منتشر كردند كه اين كتاب 
ح��اوي اطالعات جالبي اس��ت. در اين كت��اب تاكيد 
ش��ده كه امروزه وارد »پارادايم نوين« شده ايم يعني 
عالوه بر اينكه فناوري ها و تكنولوژي تغيير كرده نحوه 
جهان بيني آدم ها نيز تغيير كرده است، حداقل نسل 

بعد از ما دچار تغيير و دگرگوني جدي خواهد شد.
در نظر داش��ته باشيد نسل  ما و نس��ل هاي قبل ما در 
يك فضاي سنتي رشد كرده اند ولي امروز كودكان در 
پروسه هاي رشد خود با اينتر نت و سامانه هاي مربوطه 
به آن آشنا مي ش��وند بنابراين نحوه نگرش اين افراد 
با ما و دنياي ما متفاوت اس��ت. در اثر همين است كه 
مي گوييم پاراديم ها عوض شده است. اگر دقت كنيم 

مي بينيم كه واقعا هم با ورود سامانه هاي مربوطه مانند 
گوشي هاي هوش��مند اتفاقات بزرگي رخ داده است. 
هر چه هم كه جلوتر مي رويم استفاده از اين ابزارآالت 
گس��ترده تر مي ش��ود. در كنار اين، اتفاق��ات مربوط 
به »آي ت��ي«، هم قابل توجه اس��ت اكن��ون ظرفيت 
ذخيره سازي ديتاها گسترش فراواني يافته و سرعت 
پردازشگر ها دو برابر شده است. در عين حال اطالعات 
بسيار گسترده اي با فاصله زماني كوتاه در اختيار افراد 
قرار گرفته است. نگاهي به نرخ نفوذ اينترنت بياندازيد 
حدود 70 درصد ش��ده اس��ت و حتي تا روستاها نيز 
مورد استفاده قرار مي گيرد. وقتي حرف پارادايم نوين 
مي شود، يعني دقيقا همين. تغييرات اساسي كه ما نيز 

ناگزيريم خود را با آن همراه كنيم.
از س��ال 2015 ب��ه بع��د مي بيني��م ك��ه مباح��ث 
هوشمندس��ازي آرام آرام مطرح مي ش��ود و از س��ال 
2017 و 2018 اندك اندك مي بينيم كه اين مباحث 
تئوريزه ش��ده و از ظهور عصر چهارم س��خن به ميان 
مي آيد كه به آن عصر هوشمندس��ازي هم مي گوييم. 
اكن��ون مي بيني��م ك��ه در مباح��ث بين المللي اين 
موضوعات محل بحث قرار گرفته كه »نقش انسان« و 
»كار انسان« در فضاي هوشمندسازي چگونه خواهد 

بود؟
   جايگاه ما كجاست؟

وقتي از پارادايم سخن مي گوييم ديگر تن دادن به آن 
يك الزام است. نمي شود از آن فرار كرد.  اكنون بانك ها 
را ببينيد مگر مي شود بانكي خود را با دنياي ديجيتال 
به روز نكند و بقا داش��ته باش��د؟ ف��رض كنيم بانكي 
بگويد كه من مي خواهم به همان مدل سنتي مراجعه 
مش��تريان به بانك و دريافت پول نقد و از طريق كاغذ 
امور خود را پيش ببرم. به نظر شما در فضاي ديجيتالي 
شدن بانك ها چقدر دوام خواهد آورد؟ چقدر عرصه را 

حفظ خواهد كرد؟
بس��ياري مي گويند اكنون ادبيات اين موضوع در دنيا 
در حال شكل گيري است و ما نياز داريم كه شايد 5 تا 
10 سال ديگر درباره آن بحث كنيم. نكته اين است كه 
در بحث »استراتژي«، »ساختار« از استراتژي تبعيت 
مي كند. اگر بپذيريم كه همراه ش��دن با پروسه هاي 
هوشمندسازي يك »الزام« اس��ت بايد ساختارهاي 
متناسب با آن را بچينيم. ما هميشه منتظر مي ايستيم 
كه اتفاقي در دنيا بيفتد و بعد ب��ه دنبال آن مي افتيم 
كه س��اختار آن را ايجاد كنيم. در حالي كه مي توانيم 
خودمان با جريانات بين المللي همراه باش��يم. اكنون 
در وزارت اقتصاد س��عي ما بر اين اس��ت كه با تعيين 
اس��تراتژي، زمينه الزم را براي ساختارهاي مورد نياز 

ايجاد كنيم. 
    ظرفيت  الزم وجود دارد؟

همي��ن االن در بخ��ش »مصاديق« اتفاق��ات مهمي 
افتاده است مثال در بورس اخيرا معامالت الگوريتمي 
شكل گرفته، آيين نامه هاي آن تهيه شده و همچنين 
» API« به كاربران آن داده ش��ده اس��ت و يكس��ري 
رويدادها هم برگزار شده است كه همگي مصداق بارز 
هوشمندي هس��تند. در مجموع در ايران هم اتفاقات 
خوبي افتاده اس��ت كه ما از آن غافل نيس��تيم. بحث 
اشياي هوش��مند، هوش مصنوعي و... شكل گرفته و 
بسياري از ايرانيان در بحث تحقيق و پژوهش در اين 
ح��وزه ورود كرده اند. در گزارش��گري الكترونيك هم 

اتفاقات خوبي افتاده است. همه اين موارد نويد اين را 
مي دهند كه ما مي توانيم هرچه سريع تر پاي خود را در 
پارادايم نوين بگذاريم. هرقدر آگاهانه تر و فعاالنه تر به 

سمت آن برويم در آن موفق تر خواهيم بود.
   كش�وري مثل چين ورود خود به اين حوزه را 
از طريق توليد محت�وا و مقاله پيگيري مي كند. 
نگاهي به مقاالت در اين حوزه هم نشان مي دهد 
كه چين موفق ش�ده در س�ال هاي اخير در اين 
حوزه در دنيا پيشي بگيرد. ابتدا اينكه بفرماييد 
ايران در ح�وزه توليد محت�وا در اين عرصه چه 
جايگاهي دارد و اگر قرار باشد متولي پيدا كند، 

آن كدام دستگاه خواهد بود؟
مقوالتي مثل اقتصاد هوش��مند، اقتص��اد ديجيتالي 
و... موضوعاتي چند بعدي و چند وجهي هستند و به 
عبارت ديگر افراد و تيم هاي مختل��ف بايد درگير آن 
شوند كه ذي نفع هستند. وقتي از »اقتصاد هوشمند« 
صحبت مي كنيم هم دانش��كده هاي »اقتصاد« و هم 

»مديريت« و هم مثال »علوم كامپيوتر« و »مهندسي 
كامپيوتر« مي توانند به آن ورود كنند. مثال در اقتصاد 
از اقتصاد پلتفرمي، اش��تراكي، هوشمند و ديجيتالي 
صحبت مي شود. در دانشكده هاي كامپيوتر مي توان 
مباحث مربوط به هوشمندي را واكاوي كرد معامالت 
الگوريتمي ك��ه در بورس و بازار س��رمايه كاربرد دارد 
حاص��ل كار در دانش��كده كامپيوتر اس��ت. از طرف 
ديگر گروهي بايد بتواند مجموع آنچه بحث مي شود 
را كنار هم بگ��ذارد و به كار ببندد طبيعي اس��ت كه 
دانش��كده هاي مديريت مي توانند به آن ورود كنند. 
در نهاي��ت پژوهش��كده هاي اقتصادي هم هس��تند 
كه براي ورود به اين مباحث مناس��بند. عالوه بر اين 
ما رش��ته هايي به نام مهندس��ي آي تي هم داريم كه 
مباحث ه��وش مصنوع��ي را پيگي��ري مي كنند كه 
مجموعه اينها ظرفيت خوبي براي پرداختن به موضوع 
»اقتصاد هوش��مند« را ايجاد كرده است. بايد بگويم 
كه اكنون در اين فضا خوب كار ش��ده است. »اقتصاد 
الكترونيك«، »كسب وكارهاي الكترونيك«، »ماليات 
الكترونيك« و... همه در قالب مقاله و پايان نامه و... مورد 
بحث قرار گرفته است. البته برخي محتواها متناسب 
با نيازهاي واقعي ما شكل نگرفته است و آن نيز به اين 
علت است كه بسياري از مقاالت كار شده بدون توجه 
به نيازهاي داخلي به بحث ترجم��ه ورود كرده اند كه 

بهتر است اين موضوع مورد توجه قرار گيرد.
   براي محتواس�ازي عالوه بر پيگيري توليد و 

انتشارمحتوا چه كار ديگري مي توان كرد؟

به نظرم براي اينكه محتواسازي كنيم بايد از ظرفيت 
رسانه ها اس��تفاده كنيم. اكنون برخي رسانه ها به اين 

موضوع ورود كرده اند و اين خوب است. 
ممكن اس��ت بس��ياري بگويند كه اين مباحث فعال 
غريب است ولي من مخالفم همانطور كه گفتم اكنون 
با تغيير پاراداي��م روبروييم و بنابراي��ن ورود به بحث 
اقتصاد هوشمند براي ما ضرورت دارد. توليد محتوا در 
رس��انه ها كمك مي كند كه گوش مخاطب با آن آشنا 

شود. 
در عين حال بايد در دانشگاه ها س��خنراني هاي الزم 
برگزار شود كه دانشجويان با آن آشنا شوند. همچنين 
بايد تالش كنيم صنايع نيز ورود كنند و صنعتگران ما 

نيز با جهان تازه آشنا شوند.
    به هر حال بسياري از اعضاي هيات علمي ما به 
ويژه در حوزه اقتصاد كه شما پيگير آن هستيد 
از اين فض�ا دور و درگير مباح�ث ديگري مانند 
اينكه اقتصاد دولتي بهتر اس�ت يا اقتصاد آزاد 
هستند. چطور مي توان از آنها خواست كه فضا 
را براي ورود دانش�جويان به مباحث مربوط به 

اقتصاد هوشمند باز كنند؟
اكنون سرعت تغيير و تحوالت بسيار زياد است. همه 
آنچه ما درباره شبكه هاي اجتماعي، IOT، فين تك ها 
و... بحث مي كنيم مربوط به 20 سال اخير است. دقت 
كنيد راجع به 100 س��ال قبل صحب��ت نمي كنيم. 
اكنون س��رعت تغييرات هم تغيير كرده است اگر در 
گذشته بايد هر 100 س��ال منتظر يك تحول خاص 
مي بودي��م اكنون هر 2 س��ال تحوالت ش��گرفي رخ 
مي دهد. زماني كه رس��انه اي مثل تلويزيون در جهان 
شروع به كار كرد، طي 50 س��ال موفق شد خود را در 
جهان اشاعه دهد. بااين حال ديديم كه گسترش تلفن 
همراه 10 سال زمان برد و اكنون شبكه هاي اجتماعي 
به سرعت بسيار بااليي بعضا تا چند ماه در جهان اشاعه 
مي يابند. موضوع اين اس��ت كه دانشگاه هاي ما هنوز 
در فضاي س��نتي هس��تند و با تغييرات جهان همراه 
نمي شوند. برخي حتي مقاومت مي كنند و مي گويند 
اين هوشمندسازي هم موجي است كه خواهد خوابيد. 
اينها همه چالش هايي است كه ما با آن مواجهيم و بايد 

براي آن برنامه بچينيم. 
   شما دقيقا در مركز فناوري اطالعات و توسعه 
اقتصاد هوش�مند وزارت اقتصاد چه مي كنيد؟ 
براي اين چالش هايي كه مطرح شد چاره جويي 

مي كنيد؟
ما اكنون گروه تحقيق و توسعه داريم كه مي خواهيم به 
واسطه آنها ادبيات سازي كنيم. هسته انديشه ورزي به 
نام اقتصاد هوشمند داريم كه در آن خبرگان موضوع 
هوشمندسازي گرد هم جمع شده اند و تالش مي كنند 
كه براي توليد محت��وا اقدامات الزم انج��ام گيرد. در 
پژوهش��كده امور اقتصادي هم فعاليت هايي در حال 
انجام است. پيشنهاد ما اين بوده كه در اين پژوهشكده 
يكي از گروه هاي اصل��ي به انجام پژوه��ش در حوزه 
اقتصاد هوش��مند بپردازد. در مركز ما هم به دنبال آن 
هستيم كه يكي از گروه هاي خود را اقتصاد هوشمند 
نام گذاري كنيم و به دنبال آن باش��يم ك��ه آثار مهم 
بين المللي اين حوزه را ترجمه كنيم، در دانش��گاه ها، 
همايش ه��ا و... حض��ور بيابيم و به تحقيق و توس��عه 
ادامه در صفحه 8 بپردازيم.   

  در سال 2013 مديران ارشد وقت گوگل 
كتابي به نام عصر جديد ديجيتالي منتشر 
كردند كه اين كتاب حاوي اطالعات جالبي 
اس�ت. در اين كتاب تاكيد شده كه امروزه 
وارد »پارادايم نوين« شده ايم يعني عالوه 
بر اينكه فناوري ها و تكنولو ژي تغيير كرده 
نحوه جهان بين�ي ادم ها ني�ز تغيير كرده 
است، حداقل نس�ل بعد از ما دچار تغيير و 

دگرگوني جدي خواهد شد.

برش
  همي�ن االن در بخ�ش »مصادي�ق« 
اتفاق�ات مهمي افت�اده اس�ت مثال در 
ب�ورس اخي�را معام�الت الگوريتم�ي 
آن  آيين نامه ه�اي  گرفت�ه،  ش�كل 
تهي�ه ش�ده و همچني�ن » API« ب�ه 
كاربران ان داده شده اس�ت و يكسري 
رويداده�ا ه�م برگ�زار ش�ده اس�ت 
 ك�ه همگي مص�داق ب�ارز هوش�مندي 

هستند.

برش
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معاونت بان�ك، بيمه و ش�ركت هاي دولتي وزارت 
اقتصاد اخيرا سندي را تحت عنوان »بانكداري آينده 
و ديجيتالي« به سيس�تم بانكي كشور ابالغ كرده 
است كه در آن رويكرد سياستي و چارچوب استقرار 
مبتني بر پاراديم اقتصاد هوشمند تبيين شده است.

در مقدمه اين سند چنين آمده است: 
در شرايط كنوني، دگرگوني هاي منتج از تحوالت فناوري 
اطالعات كه از آن به عنوان »تحول ديجيتالي« ياد مي شود 
تاثير قابل توجهي بر بهبود فضاي كس��ب و كار گذاشته 
است. با عنايت به توسعه و تغييرات روزافزون اين حوزه از 
فناوري كه تمامي ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرارداده 
است، اقتصادي را مي توان پويا، توانمند و رقابتي برشمرد 
كه با به كارگيري فناوري اطالعات، زمينه تسهيل فعاليت 
در حوزه هاي مختلف كسب و كاري را موجب شود تا به تبع 

آن بتوانيم رشد بهره وري در اقتصاد ملي را شاهد باشيم.
 بايد اذعان كرد كه امروزه هوشمندسازي اقتصاد ديگر نه 
يك انتخاب بلكه يك الزام محس��وب مي شود. در همين 
راستا »پارادايم اقتصاد هوشمند« براي نخستين بار به عنوان 
يكي از محورهاي اصلي در برنامه وزارت امور اقتصادي و 
دارايي مورد توجه قرار گرفته اس��ت. در اهداف راهبردي 
اين برنامه، بر افزايش نرخ نوآوري در اقتصاد و تزريق عامل 
دانش به فرآيند توليد با حماي��ت از نوآوري، تكنولوژي، 
استارت آپ ها و فين تك ها، تاكيد شده است. با توجه به نقش 
محوري بانك ها در تامين مالي اقتصاد و توسعه نظام هاي 
نوين پرداخت، استقرار »نظام بانكداري ديجيتال« مي تواند 
در اين راستا و به منظور تمهيد بسترهاي الزم براي اجرايي 
كردن برنامه مقام عالي وزارت در حوزه بانكداري، معاونت 
امور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولتي با تش��كيل يك 
كارگروه تخصصي از كارشناسان و صاحبنظران خبره بانكي 
و فناوري اطالعات كشور، نسبت به بررسي مباني نظري 
و آخرين يافته هاي تجربي داخلي و خارجي در خصوص 
تحوالت نوي��ن بانكداري اقدام كرد. نتايج بررس��ي هاي 
كارگروه مذكور با رويكرد ارايه چارچوب مناسب براي تهيه 
نقشه راه عملياتي توس��ط بانك هاي دولتي و خصوصي 
شده، در قالب گزارشي تحليلي با عنوان »بانكداري آينده 
و تحول ديجيتالي؛ رويكرد سياستي و چارچوب استقرار 
مبتني بر پارادايم اقتصاد هوشمند« تدوين شده است. اين 
گزارش كه متضمن توصيه هاي سياسي در راستاي استقرار 
بانكداري ديجيتال اس��ت، به عنوان يك سند باالدستي 
ابالغي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مسير اصالح نظام 

بانكي تلقي مي شود. 
گزارش موصوف كه خالصه مديريت��ي آن در ادامه ارايه 
مي شود شامل چهار بخش اس��ت. بخش اول به تشريح 
ابعاد، مزايا و الزامات تحقق اقتصاد هوشمند بر پايه تحول 
ديجيتالي و نقش بانك ها در آن مي پردازد. در بخش دوم 
روند تحوالت بانكي با محوريت فناوري هاي نوين و افق 
بانكداري ديجتيال ترسيم شده است.  بخش سوم گزارش، 
به تبيي��ن رويكرد سياس��تي وزارت متبوع در خصوص 
چارچوب استقرار بانكداري ديجيتال و راهكار جامع بانكي 
اختصاص يافته است. در بخش چهارم نيز، به ارايه نظام 
پايش و ارزيابي پرداخته شده است تا وضعيت پيشرفت 
برنامه هاي عملياتي و اقدامات بانك هاي هدف در خصوص 
اجراي اين چارچوب سياستي، در جلسات دوره اي و مجامع 

ساالنه بانك ها مورد بررسي قرار گيرد. 

    رون�د آين�ده بانك�داري و تاثي�رات تح�ول 
ديجيتالي 

در ش��رايط امروز همانند گذشته، با تغييرات تدريجي در 
حوزه بانكداري مواجه نيستيم، بلكه به دليل روندهايي كه 
در ادامه تشريح مي شود با تغييرات بنيادي كه با خود تحولي 

عظيم را به همراه خواهند داشت روبه روايم. 
روندهاي پنجگانه زير ابعاد اين موج گسترده تغيير و تحول 

همه جانبه را نشان مي دهد: 
    تغيير نيازها، رفتار و انتظارات مشتريان 

    تغييرات تكنولوژيك )فناورانه( 
تشديد رقابت در بازار 

    تغيير مباني هزينه يا قيمت تمام شده ارايه خدمات بانكي 
    اكوسيس��تم جديد فعاليت و ضوابط و مقررات جديد 

حاكم بر آن 
با توجه ب��ه حضور نقش آفرين��ان جديد در ح��وزه ارايه 
خدمات مالي و بانكي، به تدريج ضوابط و مقررات جديدي 
نظير پروتكل PSD2 در اروپا يا بانكداري باز در بريتانيا يا 

مقررات و پلتفرم هاي پرداخت در برخي ديگر از كشورها 
جاري ش��ده اس��ت. به كمك اين ضواب��ط و نيز امكانات 
تكنولوژيك پشتيبان نظير واسط هاي برنامه هاي كاربردي 
باز )Open-APL(، بانك در اين جايگاه جديد )به رسميت 
شناختن نقش هاي رقباي تازه به عنوان همكاران جديد و 
همچنين بانك به عنوان عرضه كننده محصوالت و خدمات 
درآمدزاي جديد( در تعامل با ساير طرف ها در اكوسيستم 
نوين ايفاي نقش مي كند. فشار ناشي از درك مختصات اين 
اكوسيستم و لزوم مديريت مناسب آن جهت نقش آفريني 
مناسب از جمله الزاماتي اس��ت كه بانك ها را با شتاب به 
تغيير وامي دارد.  قاعدتا درس��طح مديريت اقتصاد كشور 
همچنين مديران ارش��د نظام بانكي فرصت زيادي براي 
تصميم گيري در خصوص چگونگي مواجه با اين جريان 
عظيم تحول وجود ندارد. بايد رويكرد خود را در اين زمينه 
مشخص كنيم. بديهي است غفلت در اين زمينه به معني 
درجا زدن در گذشته و نتيجتا با سرعت نقش و جايگاه خود 
را از دس��ت دادن است، لذا انتظار مي رود با درك عميق تر 
و سريع تر ماهيت اين پديده، نسبت به برنامه ريزي براي 
تحقق اهداف تحول ديجيتالي در حوزه بانكداري، به عنوان 
راهكار مناسب براي جذب روندهاي تغيير همت كنيم.  
تحول ديجيتالي، مجموعه تح��والت عميق و تغييرات 
سازمان ها و كسب و كارها در حوزه فعاليت ها، فرآيندها، 
توانايي ها و مدل هاي كس��ب و كار است كه به آنها اجازه 
مي دهد تا بتوانند از فرصت هاي ناش��ي از توسعه و ترويج 
فناوري و تغييرات حاصله ناشي از توسعه آنها در راستاي 
استراتژي ها و اولويت هاي خود بهره بگيرند. تحول ديجيتال 
در حوزه بانكداري، مدل كسب و كار، نحوه ارتباط و تعامل با 
مشتري، فرآيندهاي عملياتي و نيز قابليت هاي ديجيتالي 
بانك ها را تحت تاثير قرار داده و استقرار بانكداري ديجيتال 
به معني ارايه محصوالت و خدمات مناسب، شخصي سازي 
و سفارشي سازي شده در زمان مناسب و بطور آني از طريق 
ابزار يا كانال هاي متناس��ب و يكپارچه شده ارايه خدمت 
به مشتريان مبتني بر تحليل هاي پيشرفته و در لحظه از 

داده هاي مشتريان را در بانك ها الزام آور مي كند.
 مزيت هاي استقرار بانكداري ديجيتال از يك سو با ايجاد 
فرصت هاي جديد درآمدي كه به واسطه افزايش فروش 
براساس تحليل داده ها و نيازهاي مشتريان فراهم مي شود 
آثار درآمدي را به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر با بهبود 
بهره وري شبكه فروش و كاهش هزينه هاي زيرساختي فني، 
موجبات كاهش هزينه ها را فراهم مي نمايد و همچنين با 
امكانات اعتبارسنجي هاي دقيق تر مبتني بر تامين داده ها 
و اطالعات و كسب وكارها و... زمينه مناسبي را براي كاهش 

نسبت معوقات و دارايي هاي بدون بازده ايجاد مي نمايد. 

   مسير تحول و نسل هاي بانكداري ديجيتال 
مس��ير تكاملي بانكداري ديجيتال منجر به شكل گيري 
نسل هاي چهارگانه شامل بانكداري الكترونيك، بانكداري 
ديجيتال )در سطح گذار(، بانكداري امني چنل و بانكداري 
ديجيتال در سطح دگرگون شده است:  با ظهور نوآوري هاي 
جديد در هر يك از نسل هاي بانكداري ديجيتال و تاثيرات 
شگرف آنها بر حوزه بانكداري، محتمل ترين سناريوهاي 

بانكداري آينده به شرح ذيل هستند: 
سلطه بانك ها: در اين مرحله بانك ها به پشتوانه مقررات 
سختگيرانه، از كسب و كار كنوني خود حمايت كرده و تا 
جايي كه در توان آنها باشد به روند فعلي خود ادامه مي دهند، 
تنها هرازگاهي با اس��تفاده از فناوري هاي جديد كسب و 

كارها خود را توسعه مي دهند.
بازتعريف بانكداري: بانك هايي كه موفق به اس��تفاده 
از فناوري هاي جديد نمي ش��وند توس��ط بانك هايي كه 
برنامه هاي مبتني بر بانكداري ديجيت��ال را پياده كرده و 
براساس بسترهاي پيشرفته ناب ايجاد شده اند جايگزين 

مي شوند. 
اكوسيس�تم بانكداري: ت��ازه واردان اخاللگر س��هم 
چش��مگيري از ب��ازار را در بعضي از بخش ها به دس��ت 
مي آورند و اكوسيستمي جديد )شبيه اپ استور آيفون« 

ايجاد مي كنند. 

   بررسي تاثيرات استقرار بانكداري ديجيتال 
استقرار بانكداري ديجيتال تاثيرات عمده اي هم بر رفتار 
مشتري و هم بر عملكرد بانك، خواهد داشت. اين تاثيرات 

عبارتند از: 
    تغيير در ترجيحات مشتريان: امروزه بسياري از مشتريان 
كليدي بانك ها افرادي در بازه سني 20 تا 45 سال هستند 
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عوامل موثر بر ايجاد و توسعه 
اقتصاد ديجيتال

 تمامي بررسي ها مبين آن است كه تكنولوژي 
به عنوان عامل اصلي ايجاد و توس��عه اقتصاد 
ديجيتال مطرح اس��ت. از يك س��و ظهور سه 
ويژگي در عرصه تكنولوژي، باعث شكل گيري و 
رشد اقتصاد ديجيتال شده است كه عبارتند از: 
 پيش��رفت و عرضه محص��والت و اختراعات 

جديد، ناگهان سيري صعودي پيدا كرد.
 دسترس��ي ب��ه تكنول��وژي از ي��ك ح��وزه 
جغرافياي��ي يا ي��ك طبق��ه اجتماعي خاص، 

فراتر رفت.
 تكنولوژي، ب��ه جاي اينكه مانند گذش��ته، 
ابزاري در خدمت توسعه سيستم ها باشد، خود 

خالق سيستم ها جديد شد.
و از س��وي ديگر، بروز س��ه روند اساس��ي در 
فراگيري تكنولوژي، باعث گس��ترش اقتصاد 

ديجيتال شده است كه عبارتند از: 
 گوشي موبايل در حدي ارزان و فراگير شد كه 
از حالت يك ابزار جانبي، به وسيله اي فردي و 

ضروري تبديل شد.
 سنس��ورها )از هم��ه ان��واع آن( ب��ه نحوي 
كوچك تر و ارزان تر ش��دند ك��ه امكان نصب 
انواع گيرنده ها و  حسگرها روي افراد و وسايل 

مورد استفاده انسان ها، فراهم شد.
 هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني در حدي 
رش��د كرد كه اس��تفاده از آن در كاربردهاي 

متعارف هم، توجيه اقتصادي پيدا كرد.
اگر چ��ه در حال حاضر ش��اهد تجربه رش��د 
اقتصادي باال، نوآوري سريع و كار برد گسترده 
آن در بخش هاي اقتصادي كشورهاي توسعه 
يافته هس��تيم، اما با وجود فرصت هاي فراوان 
ارايه ش��ده توس��ط اقتصاد ديجيتالي، بعضي 
كش��ورها هنوز بطور كامل توانايي استفاده از 
فناوري هاي ديجيتالي براي توس��عه پايدار را 
درك نكرده اند و شاهد زير ساخت هاي فناوري 
اطالع��ات و ارتباط��ات ضعيف، عدم توس��عه 
مهارتهاي مناسب و موانع اجتماعي و اقتصادي 

در اقتصاد ديجيتال هستيم.
با درنظر گرفتن شكاف مهارت هاي ديجيتالي 
و تفاوت در س��طح مقررات و زير ساخت هاي 
كش��ورهاي  مختل��ف، مي توان گف��ت همه 
كش��ورها مي توانند از مزاياي حادث ش��ده از 
اقتصاد ديجيتال، به طور كامل  بهره مند شوند. 
در بعضي كشورها، موانع اجتماعي و اقتصادي 

براي تحقق اقتصاد ديجيتال وجود دارد.
 

    الزامات استقرار اقتصاد هوشمند 
از آنجا كه در اقتصاد ديجيتال با مسائل جديد 
مربوط به اعتماد، حريم خصوصي و ش��فافيت 
روبرو هستيم، براي افزايش شموليت، نيازمند 
درك عميقي از آن هس��تيم. براي درك بهتر 
نقش اقتصاد ديجيتالي و چگونگي اثر گذاري 
فناوري هاي ديجيتال در اقتصاد، بايد بررسي 
شود كه چگونه مي توان سياست ها و مقررات 
و مهارت هاي انس��اني را تغيير داد، تا به تحول 
ديجيتال س��رعت بخش��يد. اقتصاد هوشمند 
داراي پتانسيل تغييرات اساسي در فعاليت هاي 
اقتصادي و محيط اجتماعي اس��ت و در حال 
حاضر شاهد كاربرد گسترده اقتصاد ديجيتال 
و به تبع آن، رشد اقتصادي و نوآوري سريع در 

كشورهاي پيشرفته هستيم.
اقتص��اد ديجيتال ك��ه ش��بكه اي جهاني در 
اقتصاد از طريق ارتباطات نوين اس��ت، نياز به 
يك بس��تر امن دارد و دولت ها به موجب نقش 
س��نتي خود در تامين بودج��ه اوليه براي زير 
س��اخت ارتباطي كشور، جزء مهمي از اقتصاد 
ديجيتال هستند. همچنين يك دولت مترقي 
در اقتصاد ديجيتال، كسب و كارها، شهروندان 
و سازمان ها را با يك نقشه راه و مدل مشخص 

حمايت مي كند.
 

    واكاوي مدل اقتصاد هوشمند 
بنابراين تحول ديجيتال موجب ايجاد كس��ب 
و كارهاي نوي��ن، مدل ها و رش��د بخش هاي 
كسب و كار ديجيتال و افزايش جزء ديجيتالي 
فعاليت هاي هر بخش كس��ب و كاري موجود 

مي شود.
به منظ��ور برقراري ارتباط طبقه بندي ش��ده 
بين كس��ب و كار س��نتي با اقتصاد ديجيتال 
تالش هاي زيادي شده است، تحقيقات شركت 
 METIS( مش��اوره مديريت مي تي��س فايلز
Files( منج��ر به ش��كل گيري مدل��ي براي 
نزديك كردن اين دو ش��ده اس��ت. اين مدل 
ش��كلي از زنجيره يا چرخه اليه بندي شده را 

ارايه مي نمايد و طراحي مي كند: 
 ارايه كنن��دگان زير س��اخت ديجيتال: زير 
س��اخت ديجيتال ش��امل داده به عنوان ماده 
خام، بخش ش��بكه، بخش مركز داده و بخش 

ابر و هاستينگ مي شود.
 توليد كنن��دگان خدم��ات ديجيت��ال: اين 
خدمات بوس��يله ش��ركت هاي ن��رم افزاري و 

ديجيتالي توليد مي شوند.
 مصرف كنن��دگان زي��ر س��اخت / خدمات 
ديجيتال: داده، ساختارو خدمات ديجيتال به 
وسيله كسب وكارها، مصرف كنندگان ودولت 

خريداري و مصرف مي شوند.
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تدوين نقشه راه هوشمندسازي
   چشم اندازي براي دستگاه ها تعريف كرديد؟

هسته انديشه ورزي مربوط به اقتصاد هوشمند كه من 
نيز عضو آن هس��تم اين روزها به دنبال تهيه نقش��ه راه 
براي موضوع »اقتصاد هوش��مند« است. ما به دنبال آن 
نيس��تيم كه فقط ادبيات توليد كنيم مي خواهيم براي 
دستگاه ها هم افق ترسيم كنيم. در واقع مثل همين سند 
بانكداري ديجيتال مبتني بر پارادايم هوشمندس��ازي 
قرار است نقشه راه دستگاه ها هم تهيه شود و بعد طبق 
آن براي دستگاه ها روشن مي شود كه بايد در چه مسيري 

حركت كنند.
   چق�در اختي�ار داري�د؟  مثال ف�رض كنيم كه 
دستگاه ها در پيشرفت نقش�ه راه كاهلي كردند 

چه ابزاري براي مديريت داريد؟
خوش��بختانه در وزارت اقتصاد شوراي راهبري فناوري 
اطالعات و ارتباطات شكل گرفته است كه رييس آن وزير 
اقتصاد بوده و رييس »مركز توسعه فناوري اطالعات و 
اقتصاد هوشمند«، دبير آن است. همچنين معاونين نيز 
عضو اين شورا هستند. اين شوراي اين قدرت را دارد كه 
هر چه مصوب مي شود، الزم االجرا كند. به عبارتي آنچه 
به عنوان نقشه راه تصويب مي شود بايد ابالغ و اجرا شود. 
در نتيجه خوشبختانه در اين زمينه تدابير الزم انديشيده 

شده است.
   پيش تر از دوره شما مباحث دولت الكترونيك 
در اين وزارت خانه پيگيري مي شده و هر دوره با 
تغيير مقام عالي وزارت، بطور كلي برنامه ها متوقف 
مي شود. چه افقي براي ادامه كارتان در دولت بعد 

مي بينيد؟ به هر حال از عمر دولت وقت دو س�ال 
بيشتر نمانده در حالي كه آنچه امروز شما مطرح 
مي كنيد نياز به برنامه  ريزي طوالني مدت دارد؟ چه 
برنامه اي داريد براي اينكه بعد شما هم اموراتي كه 

پايه گذاري كرديد پيگيري شود؟ 
وظيفه ما اين است بر اساس فرصتي كه شناسايي كرديم 
كار درست را انتخاب كنيم. مسير درست به نظر ما و بر 
اساس تحقيقاتي كه انجام داديم و تجربياتي كه هر يك 
داشته ايم و... هوشمندسازي است. ما فكر كرديم اگر در 
مسير درست گام برداريم ديگران نيز آن را ادامه خواهند 

داد. البته همه بسته به اين است كه چقدر بتوانيم درست 
ريل گذاري كنيم و شيريني اين بحث را به آحاد جامعه 
بچشانيم. با اين حال ما همه تالش خود را خواهيم كرد و 
تاكيد مي كنم ما معتقديم كه توانسته ايم انتخاب درست 

انجام دهيم. 
    البته چالش ها بس�يار است. همين شفافيت و 
اينكه بس�ياري تالش خواهند ك�رد مقابل روند 

هوشمندسازي بايستند.
ما چشم خود را به روي چالش ها نبسته ايم. ما مي دانيم 
كه چالش هاي بزرگي مثل يكپارچگي و تعامل پذيري 

داريم. در عين حال بسياري از امور هنوز الكترونيك نشده 
است. چالش شفافيت بسيار جدي است. ما از »اپن ديتا«، 
سخن مي گوييم در حالي كه بعضي دستگاه ها داده هاي 
مبنا هم به ما نمي دهد. ولي چه كار بايد كرد؟ تالش ما 
اين است براي آنها راه حل بگذاريم. جالب است بدانيم كه 
كشورهاي پيشرو در دنيا در حال ارايه معماري سازماني 
به سمت هوشمند هستند. به هر حال ما بايد تالش خود 

را براي رفتن به اين سمت بكنيم.
درباره ش��فافيت هم كه مورد تاكيد شما بود بايد بگويم 
ش��فافيت مقوله اي اس��ت كه فقط نمي توان از طريق 
پيشرفت آي تي به آن دس��ت يافت. قوانين و مقررات، 
زيرساخت ها، ساختارها و... هم بايد متناسب با آن به كار 
بيايند. اگر بخواهيم شفافيت  به كار بيفتد بايد تحوالت 
الزم ايجاد ش��ود. با اين حال هرقدر سيستم ها مكانيزه 
شود البته بايد بر بستر ساختارهاي مناسب ايجاد شود، 
مي توانيم شاهد انتظار افزايش شفافيت و كاهش فساد 

باشيم. 
   خط�ري وج�ود دارد و ان هم اين اس�ت كه در 
بحث هوشمندس�ازي نيز مانند باق�ي اقتصاد به 
واردات چي تبديل ش�ويم. اكن�ون مي بينيم كه 
ش�ركت هاي س�اختماني براي واردات سيستم 
هوشمند چطور مي تازند. افق را چطور مي بينيد؟

اين موضوع مهمي اس��ت و نياز به بح��ث مفصل دارد. 
ولي بطور خالصه بايد بگويم كه امروزه دانش »آي تي« 
در اي��ران در وضعي��ت خوبي قرار دارد و دس��ت كم در 
منطقه ايران ح��رف براي گفتن دارد. ما جوانان باهوش 

و با استعدادي داريم و از طرفي در دانشگاه ها رشته هاي 
مهندسي آي تي و ... وجود دارد. در نتيجه سبقه مناسبي 
براي توليد دانش وجود دارد. در عين حال ايرانيان ويژگي 
دارند و آن اين است كه در ايران مردم تكنولوژي را هضم 
مي كنند. همانطور هم كه مي بنييم نيروهاي انساني ما 
وقتي از ايران خارج مي ش��وند در اين حوزه در س��طوح 
بااليي مشغول به كار مي ش��وند اينكه چقدر بتوانيم از 
ظرفيت هاي خود به درستي استفاده كنيم به نظر من به 
حكمراني بستگي دارد. ما بايد بتوانيم به استارت آپ ها 
اعتماد كنيم. البته قطعا آنها هم ممكن اس��ت نواقص و 
ايراداتي داشته باشند ولي به هر حال بايد مورد اعتماد قرار 
بگيرند و حمايت شوند. در نتيجه به نظر من توان خوبي 

وجود دارد كه بايد مورد استفاده قرار گيرد. 
همين حاال ميزان وابستگي به خارج پايين است و هر روز 
نيز كمتر مي شود. ما در بورس، بيمه ها و بانك ها با تكيه 
با ظرفيت دانش داخلي موفق شده ايم ديجيتالي شدن 
پروسه ها را انجام دهيم. البته هنوز جاي كار بسياري وجود 
دارد. اكنون ميزان وابستگي خارجي برخي كشورها مانند 
هند بسيار اندك است و در برنامه نويسي پيشرفت هاي 
خوبي داشته اند و ما نيز بايد به همان سمت و سو حركت 
كنيم. البته منظورم از عدم وابستگي اين نيست كه نبايد 
دانش و تكنولوژي وارد كني��م. به نظر من ما از ظرفيت 
خارجي مي توانيم و بايد استفاده كنيم و البته موردي كه 
بايد ج��دا از آن خودداري كنيم وارد كردن يك نرم افزار 
خاص و به كار بستن آن است. ما نمي خواهيم بسته عمل 
كنيم ولي براي تامين امنيت بايد ضرورت ها را لحاظ كرد. 
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كه انتظارات و ترجيحات بسيار متفاوتي نسبت به نسل 
گذشته خود از محصوالت و خدمات بانكي دارند. مثال آنها 
از خدمات بانكي راحتي و سهولت مي طلبند. به اين ترتيب 
براي آنها دردسترس بودن خدمات بانكداري در هر زمان 
و هر مكان و هر شكل ممكن اهميت دارد. همچنين آنها 
به دنبال افزايش »كنترل« خود، هس��تند. كنترل موارد 
مالي ش��خصي به كمك ابزارهاي ديجيتال. مشتريان از 
يكپارچه سازي كليه كانال هاي ارايه خدمت نيز استقبال 

مي كنند.
استقرار بانكداري ديجيتال بر عملكرد بانك هم تاثيرگذار 

است. اين تاثيرات به شرح زير است: 
    كاهش نسبت هزينه به درآمد 

 )ROE( افزايش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام    
    تاثير مثبت يا منفي بر سودآوري )متناسب با نحوه مواجهه 

با فرصت ها و تهديدهاي بانكداري ديجيتال( 
    تغيير ذهنيت بانك  و حركت به سمت مشتري محوري 

    تفغيير در كانال هاي ارتباطي با مشتريان 
در گذشته شعب فيزيكي نقش بسيار مهمي در هر دو بعد 
ارتباطي و تراكنشي داشتند و ساير كانال ها نقش مكمل 
شعب را در حوزه هاي تراكنشي و ارتباطي ايفا مي كردند. با 
ظهور ديجيتالي شدن بسياري از تراكنش هاي مشتريان به 
كانال هاي ديجيتال مهاجرت كرده و شعب عمدتا در حوزه 

ارتباط با مشتري متمركز مي شوند. 

   اكوسيستم بانكداري ديجيتال 
در اين شرايط، طراحي اكوسيستم و مدل هاي نوين كسب 
و كار در اولويت اول قرار دارد. در ساخت اكوسيستم مبتني 
بر بانكداري ديجيتال پلتفرم پرداخت ديجيتالي قلب اين 
اكوسيستم بوده و مدل بانكداري و اكوسيستم بانكداري در 

حوزه هايي مانند بانكداري خرد، بانكداري شركتي، بانكداري 
اختصاصي و مديريت سرمايه تغيير خواهد كرد. 

در اين اكوسيستم تحوالتي در جريان است كه در ادامه به 
بخشي از آنها مي پردازيم: 

    موسسات فين تك به عنوان ش��ركا نه به عنوان رقبا با 
بانك ها همكاري خواهند نمود. 

    بانك ها با به كارگيري open APl’s براي مدرن سازي 
دارايي هاي و داده هاي ديجيتالي بهره خواهند برد. 

    بانك ها با تغيير جهت مدل كسب و كاري خود به صورت 
زيرساختي براي فين تك ها خواهند بود. 

    بانك ها س��رمايه گذاري گس��ترده اي در حوزه امنيت 
سايبري براي كاهش تهديدات سايبري خواهند كرد. 

    بانك ه��ا براي ايج��اد چابك��ي و انعطاف پذيري بطور 
فزاينده اي خود را با خدمات ابرعمومي تطبيق مي دهند. 

    بانك ه��ا در حال آزمون خدم��ات واقعيت افزوده براي 
افزايش تجارب مشتريان هستند. 

    بانك ها با همكاري يكديگر درحال فهم و شناس��ايي 
موردهاي كاربرد فناوري دفاتر كل توزيع شده هستند. 

    بانك ها با هدف افزايش كارايي و بهره وري در اتوماسيون 
رباتيك فرآيندها سرمايه گذاري مي نمايند.

    بانك ها با به كارگيري ابزارهاي احراز هويت بيومتريك به 
دنبال مبارزه با سرقت هويت و كالهبرداري هستند.  در يكي 
از مدل هاي نوين، اكوسيستم بانكداري ديجيتال از 5 اليه 
اصلي تشكيل شده است. اليه داده ها، فعاليت هاي كليدي، 
توانمندسازها يا قابليت ها، زيرساخت ها و در نهايت ابزارها و 
محصوالت، تشكيل دهنده اجزاي اصلي اين مدل هستند. 
داده ها به عنوان هسته اصلي اين اكوسيستم، محوريت خلق 
يك مدل اثربخش متناسب با واقعيت هاي عصر ديجيتال 

را دارا هستند. 

    استراتژي هاي بانكداري ديجيتال
به منظور پياده س��ازي بانكداري ديجيتال، الزم اس��ت 
استراتژي هاي بانك در حوزه هاي هفت گانه زير تعيين و 
برنامه هاي مدون براي جاري سازي هر يك از آنها، به اجرا 

گذاشته شود: 
     استراتژي زيرساخت

     استراتژي داده 
     استراتژي محتوا

     استراتژي فرآيند كسب و كار
     استراتژي موبايل و رسانه هاي اجتماعي

     استراتژي تجربه مشتري

   اس�تراتژي و رويكرد وزارت امور اقتصادي و 
دارايي در حوزه بانكي

در همين راس��تا و با توجه به نق��ش و اهميت بانكداري 
ديجيتال در ارايه خدمات بانكي متنوع، مناسب، باكيفيت 
و ارزان ب��ه جامعه، وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان 
سياست گذار اقتصادي )ايفاي نقش حاكميتي( و نمايندگي 
سهام دولت در بانك هاي دولتي و خصوصي شده )ايفاي 
نقش سهامداري(، درصدد اس��ت كه استقرار بانكداري 
ديجيتال را در بانك هاي زيرمجموعه خود به عنوان يك 
اولويت راهبردي پيگيري كند. با توجه به دو نقش��ي كه 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در نظام بانكي بر عهده دارد، 
چشم انداز قابل تصور در حوزه بانكداري: »نظام بانكي پويا، 
كارآمد، اثربخش، سالمت و شفاف با رويكرد نقش آفريني 
موثر در عرصه اقتصاد مل��ي و بين المللي« در نظر گرفته 
شده و در راستاي دس��تيابي به اين چشم انداز، مضامين 
استراتژي و رويكردهاي عملياتي آنها به شرح زير در نظر 

گرفته شده است: 

وزارت اقتصاد رويكرد سياستي و چارچوب استقرار مبتني بر پارادايم اقتصاد هوشمند را اعالم كرد

رونمايي از سند بانكداري و تحول ديجيتال 
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استارت آپ ها راه مناسب 
براي توليد ثروت است

توليد ثروت از طريق استارت آپ ها- كه نمونه اي 
از اقتصاد هوش��مند اس��ت- همچنان در حال 
گس��ترش و ايده آن رو به توس��عه است بطوري 
كه مي توان ان را در شهرس��تان هاي كشور و در 

سخنان فرماندار ايجرود استان زنجان ديد.
به گزارش ايرنا، فرمان��دار ايجرود گفت: به جاي 
اعطاي تسهيالت بايد به س��مت توليد ثروت از 
راه هاي مناس��بي همچون راه اندازي كس��ب و 
كاره��اي دانش بنيان و اس��تارت آپ ها حركت 

كنيم.
توحيد سليمي در جلس��ه هماهنگي راه اندازي 
مركز رشد و كانون خالقيت پارك علم و فناوري 
شهرس��تان ايجرود با بيان اينكه از سال گذشته 
پيگير اس��تقرار و راه اندازي مركز رشد و كانون 
خالقيت در اين شهرستان هستيم، افزود: به يقين 
با راه اندازي مركز رشد و كانون خالقيت پارك علم 
و فناوري به عنوان مركزي جهت رش��د ايده ها و 
خالقيت ها شهروندان به دنبال ايجاد محيط هاي 
يادگيري و كسب و كارهاي جديد خواهند رفت.

وي تصريح كرد: ۶ ه��زار دانش آموز در مدارس 
شهرستان ايجرود تحصيل مي كنند كه نياز به 
پرورش اس��تعداد و توانايي ها داشته و بايد اقدام 
عملي صورت پذيرد ت��ا از ظرفيت آنان نيز براي 

رشد علم و فناوري بهره مند شويم.
س��ليمي با اش��اره به ظرفيت ه��اي موجود در 
شهرستان، گفت: ايجرود، از شهرستان هايي است 

كه مسير توسعه استان به سمت آن است.

$ 1.336

2014

 ] 26.3% [

2015

 ] 25.5% [

$ 1.548

2016

 ] 25.6% [

$ 1.845

2018

 ] 23.3% [

$ 2.842

2020

 ] 19.8% [

$ 4.135

2021

 ] 18% [

$ 4.878

2017

 ] 24.8% [

$ 2.304

2019

 ] 21.5% [

رشد فروش جهاني تجارت خرده فروشي در سراسر جهان 3.453 $

نمودار فروش تجارت الكترونيك

 ارتقاي نقش حاكميت در نظام بانكي با رويكرد توسعه 
سامانه هاي اطالعاتي

 توسعه مدل نوين كس��ب و كار بانكي با رويكرد توسعه 
بانكداري ديجيتال

   رويكرد توسعه سامانه هاي اطالعاتي
 و بانكداري ديجيتال

در رويكرد توسعه سامانه هاي اطالعاتي كه با نگاشت هرم 
س��امانه هاي اطالعاتي در حوزه هاي مختلف ماموريتي 
وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي )مانن��د نظام خزانه داري، 
نظام مالياتي، نظام گمرك��ي، بازار پول و نظام بانكي، بازار 
بيمه و بازار سرمايه( به دست مي آيد، اطالعات تجميع شده 
سطوح راهبردي اين حوزه ها به عنوان ورودي سامانه هاي 
اطالعاتي وزارتخانه مورد تجميع و پااليش قرار گرفته و در 
نهايت در س��امانه نظام ملي اطالعات يكپارچه اقتصادي 
)نماي اقتصادي كه در حال حاضر، با عنوان پايگاه اطالعاتي 
بيتا، استقرار يافته است( به منظور مديريت و پايش نظام 
اقتصادي كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته حفظ 
محرمانگي اطالعات افراد كماكان به عنوان يك اصل مورد 

توجه قرار خواهد داشت.
شايان ذكر است اين رويكرد از منظر بهبود فضاي كسب و 
كار در قالب طراحي پنجره واحد »درگاه الكترونيكي ملي 
خدمات دولت« دنبال شده و در صورت ارتباط با »سامانه 
يكپارچه اطالعات اقتصادي«، خواهد توانست بستر مناسبي 
را براي بهبود نقش حاكميتي و س��هامداري وزارت امور 

اقتصادي و دارايي فراهم نمايد.
در رويكرد توسعه بانكداري ديجيتال )روندي كه آينده 
بانكداري را رق��م خواهد زد(، بانك��داري ديجيتال نه به 
معني الكترونيكي نمودن خدمات، بلكه به معني تحول 

ديجيتالي در مدل كس��ب و كار بانكداري اس��ت كه در 
آن مدل كس��ب و كار بانكي از اتكا به درآمدهاي مشاع به 
سوي س��هم جديد از درآمدهاي غيرمش��اع و كارمزدي 
حركت مي كن��د و فراينده��اي بانكي صف و س��تاد بر 
اين مبنا، تغيير و به روزرساني مي ش��وند. سرعت باالي 
تصميم گيري، ش��فافيت، در دسترس بودن هميشگي، 
داده هاي هوشمند، توليد محتواي جديد متناسب با نياز 
مش��تريان، شخصي س��ازي خدمات و همه كاناله بودن 
س��رويس هاي بانك از ويژگي هاي يك بانك ديجيتال 
خواهد بود كه عالوه بر تحول كسب و كار بانكي، انطباق 
با چارچوب هاي حاكميتي نيز در آن با سهولت باالتري 

صورت مي گيرد.

   ارتق�اي نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي 
از طريق تعميم ويژگي هاي بانكداري ديجيتال

در بانكداري ديجيت��ال نه تنها بازيگران جديد نقش هاي 
كلي��دي در نظ��ام پول��ي پي��دا مي كنند، بلك��ه تامين 
زيرس��اخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري بانك ها نيز از 
شيوه سنتي مبتني بر يك پيمانكار اصلي، تبديل به رويكرد 
تخصصي سه وجهي بانك-تامين كننده-مجري اختصاصي 
مي ش��ود. در اين رويكرد عمليات اصلي توسط سه عامل 

اصلي زير انجام مي گيرند: 
 بانك )انجام سفارش راهكار، تامين مالي، تطبيق با قوانين، 

مالكيت داده ها، بهره برداري( 
 تامين كننده )تامين هس��ته اصلي راه��كار، معماري 
توسعه پذير راهكار، پشتيباني و انتقال دانش فني هسته 

اصلي( 
 مجري اختصاصي )مناسب سازي براي بانك، نگهداري و 

پشتيباني، توسعه محصول، راهبري فني( 

   چارچوب تدوين نقشه راه 
استقرار بانكداري ديجيتال

نقش��ه راه بانك��داري ديجيتال، طرحي ش��امل كليه 
برنامه ها، پروژه ه��ا و زيرپروژه هاي بانك در بخش هاي 
مش��تريان، محصوالت و خدم��ات، كانال ها، فرايندها، 
ساختار س��ازماني، منابع انس��اني، فناوري اطالعات و 
زيرس��اخت هاي فيزيكي براي يك دوره زماني 3 ساله 
است. در نقشه راه، اكوسيستم بانكي و مدل كسب و كار 
نوين بانك بايد طراحي شود. الزم است مراحل اصلي كار 
)رويدادهاي اصلي يا ايس��تگاه هاي اصلي كاري( از ديد 
مديريتي و مستقل از جزييات روش و مراحل انجام سفر 
تحول مشخص شود تا از يك سو، مراحل طي سفر تحول 
تا حدودي روشن ش��ود و از طرف ديگر، امكان كنترل 

مرحله اي آن از ديد مديريت ارشد بانك فراهم شود. 
از منظر مديريتي مراحل زير الزم است طي شود: 

 بازنگري استراتژي و اهداف، تحليل چالش هاي موجود، 
ترسيم وضعيت مطلوب، شناسايي تيم هاي راهبردي نيل 
به وضعيت مطلوب، تهيه نقشه راه )پروژه هاي منجر به 

تحقق اهداف( 
 توانمندسازي و ايجاد تناسب بين عوامل زير ساخت، 

PPT، سرمايه سازماني و سرمايه اطالعاتي
 تحليل ني��از، انتظ��ار و رفتار گروه هاي مش��تريان و 

طرح ريزي فرآيند تبادل ارزش
 استقرار رويكرد تجربه گروهي مشتريان و كاركنان بانك 

AI با اتكا به تحليل داده هاي مشتريان و
 پذيرش ضواب��ط و الزامات متن��وع نقش آفرينان در 

اكوسيستم جديد 

   مراحل سير تحول ديجيتال
بازنگري استراتژي و اهداف هر بانك در وهله نخست 
مس��تلزم عزم و اراده مديريت ارش��د آن و باور به الزام 
تغيير از يك سو و از س��وي ديگر اتخاذ رويكرد نگاه از 
بيرون )خواس��ته ها و انتظارات مش��تريان و بازار( به 
درون )منابع و امكانات بانك(، براي طراحي استراتژي 
و مدل كس��ب و كار جديد اس��ت. چنانچه اين باور و 
ذهنيت ارزشمند كار پايه شروع حركت گردد، به لحاظ 
مش��اركت نيروهاي كليدي كارشناس��ي و مديريت 
مياني بانك در جريان انجام فعاليت هاي پنج گانه فوق 
همراه با تيم مش��اور، به تدريج فرآيند ارتقاي فرهنگ 
س��ازماني و سرمايه س��ازماني رقم خواهد خورد و در 
نتيجه، جريان تحول سير مس��تمر داشته و به لحاظ 
طيف گس��ترده عالقه مندان به سرنوش��ت آن بدون 
توقف يا بازگشت، ادامه مسير خواهد داد. شايان ذكر 

است، تحليل وضعيت موجود هر بانك و ويژگي هاي 
سازماني آن از نظر اس��تراتژي و اهداف جاري و مدل 
كسب و كار تا معماري هاي موجود در حوزه هاي اصلي 
كاركردي س��ازمان ش��امل فناوري، نيروي انساني و 
فرايندها در بانك هاي مختلف نتايج متفاوتي دارد. لذا 
با وجود جهت گيري كلي بانكداري ديجيتال و با عنايت 
به تفاوت اهداف و مدل هاي كسب و كار در بانك هاي 
مختلف، نقشه راه تحول ديجيتالي براي استقرار نظامات 
بانكداري ديجيتال در بانك هاي مختلف متفاوت خواهد 
بود. و با وجود برخي كليات مش��ترك، لزوما نس��خه 
واحد مشترك وجود ندارد. متدلوژي و چارچوب هاي 
متعددي جهت تحقق اهداف تحول ديجيتالي وجود 
دارند ليكن به منظور بيان حداقل هاي مورد انتظار از 
متدولوژي مورد استفاده، با اتكا به تجارب قبلي موجود 
 Gap( در كشور در خصوص متدلوژي تحليل شكاف
Analysis( اين متدلوژي مبنا قرار گرفته اس��ت. بر 
اساس متدلوژي تحليل شكاف الزم است تيم مشاور 
در تعامل تنگاتنگ ب��ا مديران و كارشناس��ان بانك 
ضمن شناس��ايي وضعيت موجود و مرور بررسي هاي 
تطبيقي يا تجارب برتر بين المللي، با تمركز روي اهداف 
و راهبرده��اي بانك و س��پس اركان فرآيندها، منابع 
انس��اني و نهايتا تكنولوژي و زيرساخت، مدل موجود 
كس��ب و كار بانك را ترسيم نموده و در صورت وجود، 
آن را مورد بازبيني قرار مي دهد. سپس با تحليل شرايط 
موجود، تنگناها و معضالت وضعيت حاضر شناسايي و 
احصا مي شود. در ادامه با مرور چشم انداز و مدل وضعيت 
مطلوب بانكداري ديجيتال��ي و تعيين نيازمندي ها و 
الزمات آن نسبت به ارايه مسيرهاي حركت از وضعيت 
موجود به مطلوب تحت عنوان توصيه هاي كليدي نيل 
به وضعيت مطلوب اقدام مي شود. با توجه به توصيه هاي 
كليدي )مضامين استراتژيك( نيل به وضعيت مطلوب، 
فرايند تحليل شكاف پروژه هاي پوشش دهنده شكاف 
در قالب نقشه راه تهيه شده و نهايتا منظور طرح استقرار 
بانكداري ديجيتال و منشور پروژه هاي آن كه بخش هاي 

محتوايي نقشه راه هستند، تهيه و ارايه خواهد شد. 

   الزامات استقرار بهينه بانكداري ديجيتال
از منظر حاكميتي

اكنون الزم است الزامات و توصيه هاي سياستي در راستاي 
استقرار بهينه بانكداري ديجيتال از منظر حاكميتي و كسب 
و كاري بررسي شود متناس��ب با رويكردهاي ارايه شده، 
سياس��ت هاي زير در حوزه راهكار جامع بانكي و استقرار 

بانكداري ديجيتال مطمح نظر قرار دارد: 

1-تالش جهت به رسميت شناخت اكوسيستم جديد 
بانكداري و نقش آفرينان جديد ان به گونه اي كه بانك ها 

جايگاه و نقش مناسب خود را در آن ايفا نمايند.
2- بازتعريف ماموريت بانك ه��اي تجاري، تخصصي 
و توسعه اي و منتاسب س��ازي سياست هاي تشويقي 
و حمايت��ي از بانك ه��ا بر مبناي مدل ه��اي بانكداري 

ديجيتال.
3- الزام بانك ها به تدوين نقش��ه راه و برنامه عملياتي 

استقرار بانكداري ديجيتال.
4- ارزيابي و رتبه بندي بانك ها از منظر استقرار بانكداري 

ديجيتال.
5- نظارت بر پايه و بودجه بانك ه��ا در حوزه بانكداري 
ديجيتال و فناوري اطالعات و اثربخشي آن بر سودآوري 

بانك.
۶- اش��تراك گذاري و بهره ب��رداري از كالن داده ها به 

منظور اعتبارسنجي يكپارچه مشتريان نظام بانك.
7- توانمندس��ازي و ارتقاي نگ��رش و دانش حرفه اي 

هيات مديره و مديران در حوزه فناوري اطالعات.
8- ارزيابي و رتبه بندي بانك ها از منظر اثربخشي حوزه 

فناوري اطالعات بر توسعه كسب و كار بانك.
9- تنظيم و تدوين ضوابط و استانداردهاي فني، امنيتي 
و كاركردي فعاليت ش��ركت هاي تامين كننده راهكار 

جامع بانكي.
10- تشويق و ترغيب تامين كنندگان راهكارجامع بانكي 
به س��رمايه گذاري در بهبود تكنولوژي مورد استفاده، 

رعايت استانداردهاي فني، كاركردي و غيركاركردي.
11- تدوي��ن مجموعه فرآينده��اي ارزيابي و انتخاب، 
استقرار، بهره برداري و مديريت ريسك سامانه هاي بانكي.

12- استقرار رويكرد س��ه وجهي بانك، تامين كننده، 
مجري اختصاصي در پياده سازي راهكار جامع بانكي.

13- توس��عه ظرفيت س��رمايه گذاري و ايجاد فضاي 
رقابتي براي فعاليت شركت هاي داخلي تامين كننده 

راهكار جامع بانكي.
14- تامين شرايط مناسب براي بانك ها به منظور تامين 
و دسترسي مقرون به صرفه به زيرساخت ها و فناري هاي 

نوين مالي.
15- بهره برداري از بستر فني و كسب و كاري بانك ها به 
عنوان پلتفرم نوآوري هاي باز به منظور ارايه محصوالت 
و خدمات توليد شده توسط شركت هاي فعال در حوزه  

فناوري هاي نوين مالي.
1۶- تروي��ج و گس��ترش زمينه هاي س��رمايه گذاري 
مشترك خطرپذير توسط بانك ها در عرصه فناوري هاي 

نوين مالي.

وزارت اقتصاد رويكرد سياستي و چارچوب استقرار مبتني بر پارادايم اقتصاد هوشمند را اعالم كرد

رونمايي از سند بانكداري و تحول ديجيتال 
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محور 2: تمركز بر مشتريان، بخش بندي آنها و راهكارهاي شخصي سازي و سفارشي سازي شده 

ديجيتال سازيدگرگوني ديجيتال
بانك ديجيتال نسل 4/0

بانكداري 4/0 
)بانكداري ديجيتال در 

سطح دگرگون شده(
   تمركز بر روي مشتريان 

و راهكارهاي شخصي 
متمايزكننده اصلي براي بانك ها 
در بازارهاي بي توبي و بي توسي. 

   فراهم آوردن امكان 
تحليل هاي پيشرفته 

پيشگويانه در سطح تك تك 
مشتريان با استفاده از كالن 

داده و هوش مصنوعي. 
   به حداقل رساندن نگراني هاي 

امنيتي مشتريان از طريق 
تراكنش هاي قابل رديابي با 

استفاده از بالكچين. 
   فراتر رفتن بانك ها از ارائه 

خدمات صرفا مالي )مثال يك 
مركز خريد براي خدمات 

پيچيده و بسيار شخصي  شده(
   جايگزيني سيستم هاي 

بانكداري متمركز با 
سيستم هاي بانكداري مبتني بر 
پلتفورم  به منظور فراهم آوردن 

دسترسي باز. 

بانك ديجيتال نسل 3/0

بانكداري امني چنل 

   تبديل تجربه مشتري به 
متمايزكننده اي كليدي براي 
بانك ها در بازارهاي بي توبي 

 )B2C(  و بي توسي )B2B(
   ديجيتالي نمودن %95 از 
تمامي تراكنش هاي بانكي 

)يعني مشتري  خود در نقش 
بانكدار( 

   فراهم آوردن تجربه 
يكپارچه، يكنواخت و جامع 

براي مشتري در بانكداري 
امني چنل با پيشنهادات 

مبتني بر محصوالت و خدمات 
شخصي سازي شده. 

بانك ديجيتال نسل 2/0

 بانكداري ديجيتال
)در سطح گذار( 

   افزودن كانال هاي ديجيتالي 
بيشتر )مانند بانكداري مبتني 

بر تلفن همراه( 
   توسعه محصوالت و خدمات 
ديجيتال ويژه )مانند كيف پول 
الكترونيك و وام دهي آنالين( 

   جايگزيني سيستم هاي 
فناوري اطالعات سيلويي با 

سيستم هاي بانكداري متمركز 
 )Core Banking(

بانك ديجيتال نسل 1/0

بانكداري الكترونيك 

   سيستم هاي فناوري اطالعات 
براي مديريت فرآيندهاي بانكي 

   ايجاد اولين كانال هاي 
الكترونيكي )به طور خاص 

بانكداري آنالين( 
 نهادينه  شدن زيرساخت هاي 

فناوري اطالعات

عملكرد موث��ر زنجيره اراي��ه، توليد و مصرف 
ديجيتال، براي اجراي هم��وار و روان اقتصاد 
ديجيتال حائ��ز اهميت )حياتي( اس��ت و نه 
تنه��ا به ارتباط داخلي بين خودش��ان بلكه به 
عوامل محيط��ي )توانمند س��ازها( همچون 
نوآوري، تحقي��ق، آموزش ارتق��اء، پايداري، 
سياست، قوانين و مقررات، اعتماد )اطمينان(، 
امني��ت و تأمين مال��ي بس��تگي دارد. تحول 
ديجيتال همچنين به معناي آن است كه اين 
توانمندس��ازها با وقايع جديد مطابق باشند و 
مستلزم تغيير رويكرد و فرهنگ در همه جامعه 

و سهامداران و موسسات اقتصادي است. 

  نقش هوشمندسازي اقتصاد
در بانكداري چيست؟ 

در اقتصاد ديجيتالي يا هوشمند نه تنها بانكداري 
به س��مت صنعت كوچك تري پي��ش مي رود 
بلكه ناچار اس��ت تحول بس��ياري يابد تا بتواند 
تامين كننده نيازها و انتظارات فعاالن اقتصادي و 
جامعه باشد. در اقتصاد هوشمند نيازي به چنين 
بخش بانكي بزرگي به لحاظ فيزيكي نيس��ت و 
بانك ها از طريق كاهش هزينه ها و در دسترس 
قراردادن خدمات در هر جايي و در هر زماني به 
اقتصاد و جامعه كمك مي نمايند. بانكداري نيز 
مانند صنايع ديگر نيازمند تحول متناس��ب با 
رش��د فناوري است تا زمينه تحقق يك اقتصاد 

هوشمند را امكان پذير سازد.
بانك��داري ديجيت��ال، مفه��وم جدي��دي در 
بانك��داري الكترونيكي اس��ت ك��ه هدف آن 
غني س��ازي و بهبود خدمات آنالي��ن همراه، 
ب��ا اس��تفاده از فناوري هاي نوي��ن ديجيتالي 
مانن��د موبايل، ش��بكه هاي اجتماعي اس��ت. 
ابزارهاي تحليل راهبردي مانند هوش تجاري 
و داده كاوي، افزاي��ش تعامالت در ش��بكه ها 
و رس��انه هاي اجتماع��ي، راهكاره��اي نوين 
حوزه پرداخ��ت و تمركز بر تجربه مش��تريان 
مصداق هايي در اين زمينه اس��ت. در تعريفي 
موثرتر و جامع تر، بانكداري ديجيتال رويكردي 
كامل در حوزه استراتژي و پذيرش يك راهبرد 
و مدلي جديد از بانكداري است. اين بانكداري 
ضم��ن آنك��ه نيازمند گ��ذار از ي��ك ديدگاه 
»محصول گرا« به »مشتري گرا و خدمت محور« 
است، مس��تلزم تحول و مدرن سازي در كليه 

اليه هاي مديريتي، اجرايي و فناوري است.
در رابط��ه ب��ا بانك، اي��ن الگو در پ��ي كاهش 
هزينه ه��اي عملياتي، خطاها، توس��عه بازار و 
افزايش درآم��دي بر اس��اس مدل هاي نوين 
كس��ب و كار همراه با اس��تفاده از ن��وآوري و 
تجاري سازي ايده ها است. با اين حال، هرگونه 
تعريف از بانكداري ديجيتال تنها تحول محور 
افزايش خدمات به مشتري، تجربه مشتريان، 
مشاركت، شناسايي و تأمين نيازها، انتظارات 
و تجربه آنها شكل مي گيرد كه در نهايت به يك 
مخزن عظيم داده ش��بيه به يك ابر ديجيتالي 
منجر مي ش��ود؛ باتوجه به اينك��ه در اقتصاد 
هوشمند، مي بايست تمامي نهادها و سازمان ها 
به سمت ديجيتالي شدن گام بردارند، ليكن به 
داليل زير نقش نظام بانكي از اهميت ويژه اي 

برخوردار است: 
 باتوج��ه به نقش مح��وري بانك ها در تأمين 
مال��ي بنگاه هاي اقتصادي، ديجيتالي ش��دن 
بانك ها از طري��ق كاهش هزينه ها، س��رعت 
در اراي��ه خدم��ات و محص��والت و همچنين 
امكان پذير نمودن طراحي و ارايه نوآوري هاي 
مال��ي و بانكي نقش قاب��ل توجهي در حصول 

اهداف اقتصاد هوشمند خواهد داشت.
 استقرار بانكداري ديجيتال و تبديل بانك ها 
به يك بانك ديجيتال، باتوج��ه به مزاياي آن 
جمله كاهش قيمت تمام شده فعاليت ها، منجر 
به كاهش بهاي تمام شده خدمات و محصوالت 
در تمامي بخش هاي اقتصادي ش��ده و از اين 

طريق بهره وري كل اقتصاد افزايش مي يابد.
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عضو شوراي عالي بورس: 

موج مديريت مالي شخصي به استارت آپ ها رسيد 

فين تك ها بايد در بورس عرضه اوليه شوند 

استارتآپها،اموالريزودرشتشمارامديريتميكنند

سميرا  ابراهيمي| 
كارب�رد نوآورانه فن�اوري در خدم�ات مالي، 
موضوعي اس�ت ك�ه در اين روزه�ا به صورت 
خالصه تح�ت عنوان فين تك ب�ه كار مي رود. 
لغت نام�ه آكس�فورد، در تعري�ف فين ت�ك 
آورده اس�ت: »برنامه هاي كامپيوتري و ديگر 
تكنولوژي هايي كه براي حمايت يا فعال سازي 

خدمات بانكي و مالي استفاده مي شوند«.
در واقع فين تك ها، موجي از توسعه تكنولوژي 
را ش�امل مي شوند كه در سال 2017 بيش از 40 
ميليارد دالر جذب س�رمايه كرده اس�ت و در 
فهرس�ت 10 ش�ركت برتر دنيا از لحاظ ارزش، 
3 شركت در اين حوزه فعال هستند. ورود اين 
شركت ها به ايران تقريبا از ابتداي دهه 90 آغاز 
ش�ده و اكنون بطور تقريبي گفته مي شود كه 
حدود 400 نفر در استارت آپ هاي فين تك ايران 
مشغول به فعاليت هستند و بيشترين تعداد هم 
در بخش پرداخت فعاليت مي كنند. از نظر تعداد 
منابع انس�اني نيز 70 درصد اس�تارت آپ هاي 

فين تك ايران تا پنج نفر هستند.
اين حوزه ريشه فعاليت خود را مديون فعاليت 
دانشجويان برنامه رشته هاي كامپيوتر،  اي تي 
و مالي مي داند كه با اراي�ه ايده هاي خود ابتدا 
در دانشگاه ها و س�پس در شتاب دهنده ها و با 
كمك سرمايه گذاران توانستند به نقاط مطلوب 
برسانند. البته بسياري از اين افراد نيز در مسير 
فعاليت خود شكس�ت خوردند ك�ه حال و روز 
شكس�ت خوردگان اين بخش نيز ب�ا توجه به 
اينكه دليل شكست، فاكتورهاي محيطي بوده 
يا به خاطر ضعف عملكرد اين اتفاق افتاده است، 

حايز توجه است. 
ح�ال در روز هاي اخير، بحث هوشمند س�ازي 
اقتص�اد مبني ب�ر اراي�ه خدمات متناس�ب با 
تكنولوژي در تمامي حوزه و بطور خاص در حوزه 
مالي مطرح شده اس�ت كه قطعا در مسير اين 
هوشمند سازي، توسعه فين تك ها، شاه نشين 
مسير است. به همين دليل براي بررسي وضعيت 
فعلي فين تك ها و راهي كه بايد طي شود تا رشد 
و توسعه مناسب براي رشد اقتصادي كشور از 
اين مس�ير رخ بدهد با ش�اهين چراغي، عضو 
ش�وراي عالي بورس، به گفت وگو نشس�تيم. 
چراغي معتقد است كه ليست شدن فين تك ها 
در بازار سرمايه و همچنين مديريت مشاركتي 
دولت و بخش خصوصي در اين زمينه مي تواند 
به توفيق آنها و بهبود وضعيت فضاي كسب و كار 
استارت آپي كشور در حوزه فين تك ها كمك 
كند. در ادامه مشروح اين مصاحبه آمده است. 

   اكنون اس�تفاده صنعت مال�ي از تكنولوژي 
هايت�ك تبديل به يك�ي از ترنده�اي تجارت 
جهاني شده اس�ت. اين موضوع از ساده ترين 
حالت آنكه پرداخت هاي بانكي اس�ت شروع 
شده و بيمه، خريد و فروش سهام و اوراق بهادار، 
مديريت دارايي ش�خصي و همچنين استفاده 
مقام ناظر از تكنولو �ژي در حوزه رگالتوري را 
فراهم آورده اس�ت. در ايران نيز آغاز فعاليت 
فين تك ها چند سالي است كه شروع شده اما 
هنوز بخش كمي از سهم بازار را دارند يا ميزان 
پيشرفته فين تك ها، سهم اندكي دارد. در واقع 
عمده س�هم بازار مربوط به فين تك ها ساده تر 

اس�ت. دليل اينك�ه هنوز پيش�رفت جدي در 
بخش تجاري ش�ده فين تك ها نداشته ايم، از 

نظر شما چيست؟ 
بحثي كه آقاي دژپسند در خصوص هوشمند سازي 
اقتصاد كشور مطرح كردند، بحث جديدي در حوزه 
اقتصاد است و نش��ان از تبحر نگاه ايش��ان در حوزه 
اقتصادي كشور دارد. براي پرداختن به اين موضوع، 
ابت��دا بايد نگاهي كوتاه به تاري��خ تحوالت اقتصادي 
كش��ور در دهه هاي اخير داشته باش��يم. با واگذاري 
شركت هاي دولتي به بخش خصوصي، نه تنها تحولي 
در بخش خصوصي رخ نداده اس��ت، بلك��ه با انتقال 
مالكي��ت آنها، همچنان بنگاه داري و ش��ركت داري 
با شيوه هاي متداول 30 س��ال پيش انجام مي شود. 
بنابراين بايد تحويل اساس��ي در حوزه شركت داري 
انجام شود كه در حوزه دولت و بخش خصوصي شاهد 
دگرگوني وس��يعي باشيم. از س��وي ديگر بايد توجه 
داشت كه بخش كوچكي از بخش خصوصي ما با دانش 
و علم روز عمال پيش رفته است. با همين پيش زمينه 
اگر با دقت بيش��تري نگاه كنيم، متوجه خواهيم شد 
كه حوزه فين تك ها در چند س��ال اخير، چهره اي از 
بخش خصوصي را نش��ان مي دهد كه توانسته است 
با علم روز پيش��رفت كند و در واقع حوزه اي است كه 
بخش خصوصي مي تواند آن را توسعه دهد و با دولت 

مشاركت مشتركي را ايجاد كند. به همين دليل مدل 
اقتص��اد آينده ايران، مدل مش��اركت دولت با بخش 
خصوصي است كه دارنده دانش و تبحر در حوزه  آي تي 

و تجارت مورد نياز كشور باشد. 
بنابراين اينكه تنها شركت ها به بخش خصوصي واگذار 
شوند، مالك موفقيت در اين حوزه نيست. در بسياري 
از موارد مشاهده مي شود كه بخش خصوصي، كاركرد 
بدت��ر از دول��ت دارد و كارايي بااليي ن��دارد. در واقع 
سپردن كار به بخش خصوصي بايد در مسير سپردن 
فعاليت در بخش فناوري حوزه فين تك ها باشد. زيرا 
به نظر مي آيد كه آينده كش��ور را به درس��تي سمت 

فين تك مي برند. 
   به نظر ش�ما چ�ه راهكارهايي ب�راي بهبود 
پيش�رفت اين فين تك ها وجود دارد؟ با توجه 
به وضعيت فعلي اقتصاد كشور و وضعيت بازار 
بطور خاص در بازار سرمايه، حضور فين تك ها 
در كدام بخش ضروري و در كدام بخش از بازار 

ضرورت كمتري دارد؟ 
در واقع اكنون پتانسيل بسيار زيادي در بورس براي 
جذب اين ش��ركت ها و ليست كردن آنها وجود دارد، 
اما متاسفانه شركت هاي بزرگ فين تكي را در تابلوي 
بورس نداريم. در واقع شركت هاي بزرگ فعالي در اين 
حوزه داريم اما شايد عالقه مند به ورود به بازار سرمايه 

نيستند يا هنوز به سوددهي مورد قبول براي ورود به 
بورس نرسيده اند كه شاهد ليست شدن آنها و عرضه 

اوليه سهم فين تكي در بازار نبوده ايم. 
اگر اين موض��وع را تحت عنوان يك ه��دف در نظر 
بگيريم، براي نيل به اين هدف مهم است كه شركت ها 
به درس��تي ارزش��گذاري ش��وند، براي ورود به بازار 
سرمايه با آنها مذاكره صورت بگيرد. اما اگر اين فرصت 
را از دس��ت بدهن��د، بخش خصوص��ي و حوزه هاي 
دانشگاهي مي توانند بيايند و س��هم بازار را از دست 
فين تك هاي قديمي خ��ارج كنند. اين اتفاق به وفور 
در دنيا افتاده است و در چند ماه و چند سال آمده اند 
و بازار را تصاحب كرده اند. به همين دليل مهم است 
كه ورود اين شركت ها به بورس تسريع شوند، بيايند و 
عالقه مندي خود براي ورود به اين بازار را نشان دهند 
كه نتيجه آن، افزايش توانمندي مالي شركت هاست. 
    با توجه به اينكه فين تك ها عموما استارت آپ 
هستند، س�رمايه گذاري در اين بخش، پاشنه 
آشيل اين كار است. حال حتي اگر سرمايه گذار 
پيدا كنند در حد برطرف كردن نيازهاي اوليه 
اس�ت. براي حل اين مشكالت، به نظر شما چه 
راهكارهايي با توجه به ش�رايط فعلي اقتصاد 

كشور وجود دارد؟ 
اگر دولت بتواند بخشي از صنايع خود را به دارندگان 

دان��ش در بخش خصوص��ي به خص��وص در حوزه 
فين تك ه��ا بس��پارد، ب��ه اين ص��ورت ك��ه دولت 
س��رمايه گذار باش��د و بخش خصوص��ي راهبري و 
مديريت را انجام دهد، به موفقيت در اين حوزه كمك 
مي كند. مدل آينده اقتصاد ايران، مدل مشاركت به 
اين ش��كل خواهد بود، زيرا بخش خصوصي هنوز به 
قدرت بااليي در زمينه مالي نرسيده است كه بتواند 
تقبل مسووليت بااليي در اين حوزه داشته باشد. به هر 
حال بازار سرمايه براي ورود فين تك ها اكنون شرايط 
جذابي دارد واكنون فرصت مناسبي براي ورود آنها به 
اين بازار است. حتي به نظر مي رسد كه ايران فرصت 
صادرات نرم افزارهاي حوزه فين تك را به بس��ياري 
از كش��ورها دارد اما به درس��تي نتوانستيم بازاريابي 
خوبي در اين حوزه داشته باشيم. بنابراين بهتر است 
سبك نمايشگاه ها را از سبك فيزيكي فعلي كه برگزار 
مي كنيم، تغيير دهيم و آن را به نمايشگاه هاي حوزه 
فين تك تبديل كنيم كه بتوانيم اين محصوالت را به 

بازارهاي جهاني برسانيم. 
در 4 الي 5 س��ال پيش، موج��ي در حوزه فين تك ها 
در كش��ور ب��ه راه افت��اد و اين ن��وع از ن��رم افزارها و 
برنامه هاي كارب��ردي و ش��ركت ها روي كار آمدند. 
اما بايد توجه داش��ت كه هر ايده و اس��تارت آپي كه 
رونمايي مي ش��ود يا ب��ه ذهن افراد مي رس��د، بطور 
قطعي موفقيت آميز نخواهد بود. دنيا تجاربي دارد و 
ساختارها به استانداردهايي رسيده اند كه مانع از ورود 
هر فردي به اين حوزه مي ش��ود. در واقع به محملي 
براي پايش حرفه هاي آي تي و مالي تبديل شده است. 
حال آنكه در مقابل آن موجي در ايران آغاز ش��د كه 
همه وارد حوزه فين تك ش��دند و فكر مي كردند كه 
از اين مسير مي توانند به درآمدزايي برسند. اما مهم 
نيس��ت كه ايده به ذهن چه كسي برسد يا چه كسي 
براي اولين بار استارت آپ آن را اجرايي كند،  بلكه مهم 
اين است كه چه كسي بتواند با اجراي مناسب طرح 
خود،  سهم بازار به دست بياورد. به همين جهت است 
كه اگر دقت كنيم، متوجه مي ش��ويم كه فين تك ها 
در 3 سال اخير دوران سختي را گذراندند و خواهند 
گذارند،  زيرا سرمايه گذاران چندان مطمئن از وضعيت 
س��رمايه گذاري خود نيس��تند و ب��ه همين جهت، 
صندوق هاي س��رمايه گذاري جسورانه نيز جسارت 

كافي نداشتند كه سرمايه گذاري كنند. 
دليل آن، اين اس��ت كه افرادي كه در فين تك ها كار 
مي كنند، چندان با ادبيات اقتصادي آش��نا نيستند. 
مهم اين نيست كه يك نرم افزار راه اندازي شود،  بلكه 
مهم اين است كه بازگشت سرمايه براي سرمايه گذار 

شفاف باشد. 
ما در اين حوزه نيز به درستي كار نكرديم و از مدل هايي 
كه در س��طح بين الملل براي ارزش��گذاري استفاده 
مي شود، استفاده نكرديم. از سوي ديگر به دليل آنكه 
قيمت گذاري مناسب در حوزه ارزشگذاري فين تك ها 
نداريم، برآوردهايي داريم و عددهايي را بيان مي كنيم 
كه گاهي از مشابه خارجي آن نيز گران تر است. بنابراين 
ع��دم ارايه اطالعات درس��ت به س��رمايه گذار، باعث 
شده است كه سرمايه گذاران نيز فرار كنند. در نتيجه 
بايد بگويم ك��ه راه درازي را در پي��ش رو داريم. حال 
اين مطلب ك��ه راه برون رفت از وضعيت فعلي اقتصاد 
كشور، هوشمند سازي اقتصاد است ابعاد متفاوتي دارد. 
مشاركت دولت و بخش خصوصي از مهم ترين وجوه اين 
حوزه است. بنابراين بايد با تجميع داده ها بتوانيم در اين 
حوزه استفاده مناسب از اطالعات را باال ببريم تا افزايش 

كارايي در حوزه اقتصاد داشته باشيم. 

كس��ب در آم��د، حفاظ��ت از پ��ول، بودجه بندي و 
برنامه ري��زي براي پول، اهرم كردن پ��ول و در نهايت 
ارتقاي آگاهي مالي مرحله به مرحله از نقشه راهي است 
كه مي تواند در جهان امروز، به افزايش ثروت و همچنين 

بهبود درآمد افراد كمك كند. 
امروزه آگاهي در خصوص ابزارهاي مالي، يكي از اركان 
الينفك زندگي بشر و پيش نياز رشد اقتصادي در هر 
كشوري است. تحقيقات نشان مي دهد هرچه سطح 
سواد مالي افراد يك جامعه بيشتر باشد، رونق مبادالت 
مالي و سطح رفاه افراد آن جامعه نيز افزايش پيدا مي كند 
و طبعا در بحران هاي اقتصادي نيز رفتار جامعه كشور را 
به سمت و سوي ثبات خواهد برد. واقعيت اين است كه 
اهميت يافتن سواد مالي به رشد و توسعه بخش مالي 
اقتصاد مربوط بوده و از اين رو نگاهي كوتاه به علل توسعه 
بخش هاي مالي براي درك اهميت موضوع سواد مالي 

موثر خواهد بود.
طبق تعريف سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، سواد 
مالي ب��ه توانايي قضاوت آگاهانه و تصميم گيري موثر 
درباره اس��تفاده و مديريت پول گفته مي شود. بر اين 
اساس سواد مالي تركيبي از آگاهي، دانش، مهارت ها، 
گرايش و رفتارهاي مالي الزم براي تصميم گيري صحيح 
مالي و سرانجام دستيابي به وضعيت مساعد مالي فردي 
اس��ت. در واقع تمام افراد براي آنكه وارد چرخه هزينه 
و درآمد شوند، از سرمايه گذاريهاي فردي براي كسب 
دانش و مهارت كار خود را آغاز مي كنند و س��پس به 
فراخور شغلي كه ايجاد مي كنند يا استخدام مي شوند، 
به درآمد دستيابي پيدا مي كنند. اما موضوعي كه امروزه 
فراتر از كسب درآمد مطرح مي شود، اين است كه افراد 
هوش مالي داشته باشند و بتوانند بر اين اساس حفاظت 
از سرمايه، پس انداز و سرمايه گذاري نيز داشته باشند.  
استفاده از پول به عنوان اهرم مالي به اين معناست كه 
اصل پول به عنوان منبع سرمايه گذاري استفاده شود 

و عايدي آن به عنوان منبع درآمد مورد استفاده واقع 
شود. به صورت متداول به دليل آنكه اقتصاد ايران بانك 
محور است، يكي از مهم ترين مقاصد سرمايه گذاري، 
سرمايه گذاري در بانك به شمار مي رود. اما به صورت 
اصولي، گذاره س��رمايه گذاري در بانك اشتباه است. 
اما ام��روزه برخي از افراد ممكن اس��ت پول خود را در 
صندوق هاي سرمايه گذاري قرار دهند يا مستقيما وارد 
بازار سرمايه يا پروژه هاي سرمايه گذاري شوند. در اين 

صورت پول به عنوان يك اهرم مالي به كار رود. 
به بخشي از هوش انسان كه براي حل مشكالت مالي از 
آن استفاده مي شود هوش مالي گويند. هرچقدر هوش 
مالي افراد بيشتر شود و مباني ريسك و سرمايه گذاري 
با دانش بيشتري بپذيرند، مي توانند بهره برداري بهتري 

از پول خود نيز داشته باشند. 
همانطوري كه همه مي دانيم، يك كودك در طول رشد 
خود ابتدا راه مي رود و سپس دويدن را مي آموزد. يك 
ش��خص نيز براي اينكه بتواند سود زيادي از پول خود 
به دس��ت آورد بايد اصول مباني مالي را ياد بگيرد و بر 
اطالعات مالي خود بيفزايد. اگر اطالعات مالي خود را 
افزايش دهيد، هوشياري مالي در شما افزايش مي يابد. 
اگر بطور مداوم به اطالعات مالي خود بيفزاييد، باگذشت 
زمان مفاهيم مالي پيچيده تري را مي توانيد درك كنيد.

بطور خالصه مي توان گف��ت مهارتي كه به كمك آن 
بتوانيد درآمد مالي خود را مديريت كنيد، هوش مالي 
ناميده مي شود. به دس��ت آوردن پول و چگونه خرج 
كردن آن نيازمند هوش مالي اس��ت. در جهت كسب 
درآمد عالوه بر اينكه بايد بدانيم از چه مسيري مي توانيم 
به درآمد برس��يم، بايد چطور اس��تفاده كردن از اين 
درآمد را نيز بياموزيم، كه اين مساله نيازمند محافظت 
و برنامه ريزي پول اس��ت تا بتوانيم به عنوان يك اهرم 

مالي از آن بهره ببريم. 
در واق��ع، در دني��اي امروز ديگ��ر نيازي ب��ه بانك با 

كاركردهاي س��نتي براي براي كاربراني كه از هوش 
مالي بهره مي برند، وجود ندارد بلكه اين موضوع مطرح 
مي ش��ود كه كاربران فعلي خواستار نوعي از خدمات 
ديجيتال هس��تند كه به آنها كمك كن��د با پول خود 

زندگي بهتري داشته باشند.

نگاهدقيقبهمديريتماليشخصي
مديريت مالي شخصي، به مفهومي اطالق مي شود كه 
يك فرد يا يك واحد خانوادگي براي بودجه در دست 
خود، برنامه ريزي مي كنند و بر اين اساس صرفه جويي 
و هزينه صورت مي گيرد. بر اين اساس، منابع مالي صرفه 
جويي شده براي خطرات مالي يا حوادث آينده زندگي 

مورد مصرف قرار مي گيرد. 
همچنين در هنگام برنامه ريزي امور مالي ش��خصي، 
ف��رد به تناس��ب نيازهاي خ��ود از طيف وس��يعي از 
محصوالت بانك��ي )چك كردن، حس��اب هاي پس 
ان��داز، كارت هاي اعتب��اري و وام هاي مصرف كننده( 
يا سرمايه گذاري خصوصي س��هام )بازار سهام، اوراق 
قرضه، صندوق هاي متقابل( و بيمه )بيمه عمر، بيمه 
درماني، بيمه معلوليت( محصوالت يا مشاركت و نظارت 
بر طرح هاي بازنشس��تگي حمايت مي شود يا توسط 
كارفرما، مزاياي تامين اجتماعي و مديريت ماليات بر 

درآمد به وي تعلق مي گيرد. 
اين مفهوم كه در دنياي جديد به عنوان معضلي براي 
حل مشكالت مالي در نظر گرفته ش��ده است، ساز و 
كارهاي اجرايي با ايجاد اس��تارتاپ هاي فعال در اين 

حوزه را نيز به همراه دارد. 

س�امتمال�يدريكقدمياكوسيس�تم
استارتآپي

سجاد فالح، كارآفرين فعال در حوزه استارت آپ هاي 
فين تكي، دانش آموخته رشته كامپيوتر كه با تيم 6 نفره 

در حال فعاليت بر 3 استارت آپ هستند، هدفگذاري 
براي افزايش سالمت مالي افراد را مد نظر قرار داده اند. 
فالح در گفت وگو با »تعادل« در معرفي هدف فعاليت 
تيم خود گفت: ما سالمت مالي افراد را در 3 حوزه تعريف 
مي كنيم. موضوع اول اين است كه افراد بايد سواد مالي 
كافي داشته باشند و بدانند سرمايه گذاري، پس انداز، 
صندوق سرمايه گذاري و بورس چيست. موضوع ديگر 
اين است كه وقتي فردي بي پول مي شود، بداند كه تا 
چند ماه مي تواند به زندگي خود ادامه دهد و همچنين 
بداند كه در جريان روزمرگ��ي، پولش از كجا و چطور 

مي آيد و چطور خرج مي شود. 
وي در ادام��ه افزود: كاري كه در ابتدا انجام داديم، اين 
است كه محصول هوشمند خود را مبني بر پس انداز 
اتوماتيك به بانك ها مي فروشيم. بانك ها محصول را در 
سامانه اينترنتي خود قرار مي دهند. بر اين اساس رفتار 
مالي افراد را بر مبناي درآمد و هزينه ها تحليل مي كنيم 
كه اين كار بر اس��اس س��امانه هاي الگوريتمي انجام 
مي شود. س��پس هدفگذاري استفاده كنندگان مورد 
نظر قرار مي گيرد. به عن��وان مثال فردي هدفگذاري 
مي كند كه تا 3 ماه آينده، براي يك سفر به 5 ميليون 
تومان نياز دارد. بر اساس تحليلي كه از رفتار مالي فرد 
صورت گرفته، حساب مالي جديدي براي همان شخص 
در بانك مي سازيم و پول از اين حساب به حساب ديگر 
مي رود. حال اگر كاربر در ميانه راه به پول خود نياز پيدا 

كند، مي تواند برداشت از حساب نيز داشته باشد. 

معاملهاستارتآپهابابانك
به گفته اين فعال حوزه فين تك، توجيه اقتصادي اين 
كار براي آنها، معامله اي است كه با بانك انجام مي دهند. 
وي در ادامه افزود: قطعا وقتي كه منابع بيش��تري در 
بانك نگهداري شود، سود بيشتري مي برد در واقع حفظ 
منابع در بانك ها در آمدزا خواهد بود و ما در اين درآمد 

ش��ريك خواهيم بود. البته دو مدل براي درآمد داريم. 
مدل اول به اين شكل است كه به ازاي هر كاربر فعالي كه 
در بانك از اين سرويس استفاده كند، حدود 1 دالر حق 
سرويس دهي مي گيريم. البته آن زماني كه ما 1 دالر را 
مد نظر قرار داديم، قيمت دالر به اين حد نرسيده بود. 

فالح درادامه گفت: مدل دوم اين اس��ت كه در س��ود 
بانكي شريك مي شويم. در واقع بانك ها سودي به كاربر 
مي دهند و رقمي هم از تس��هيالت گيرندگان تحت 
عنوان سود مي گيرند. ما به التفاوت رقمي كه از كاربران 
دريافت مي كنند و پرداخ��ت مي كنند، رقم درآمدي 
بانك است كه ما در اين مابه التفاوت به صورت مذاكره اي 

با بانك شريك مي شويم. 
وي در خصوص به درآمدزايي استارت آپ خود گفت: 
هنوز به درآمد نرسيديم و در حال پيشروي در قرارداد 
با بانك هاي متعدد هستيم. البته براي استارت آپي كه 
مديريت پس انداز انجام مي دهد، يك مرحله دريافت 
س��رمايه از يك صندوق س��رمايه گذاري جسورانه را 

داشته است. 
ف��الح در ادامه به معرفي محص��ول ديگري پرداخت 
كه پول جمع آوري ش��ده رادر صندوق هاي بورس��ي 

سرمايه گذاري مي كند. 
بر اين اس��اس صندوق هاي س��رمايه گذاري بورسي 
مي توانند به پس انداز جمع شده،  سودي معادل سود 
بازار سهام و چنانچه مديريت حرفه اي بر صندوق حاكم 
باشد، سودي باالتر از سود نشان دهنده شاخص هاي 

بازار سرمايه به آنها تعلق مي گيرد. 
فالح همچنين اظهار كرد: محصول ديگري نيز توليد 
كردي��م كه براي شناس��ايي عملكرد مال��ي افراد، در 
هركجايي كه كارت بكش��ند، با توجه به وصل بودن يا 
نبودن به سيس��تم مركزي، مستقيم يا غير مستقيم 
اطالعات را دريافت مي كنيم و به صورت گزارش هاي 

منظم بررسي مي كند. 
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نقشفناوريمالي
درتحوالتبانك،بورسوبيمه

 Wealthfront مثال ظهور فين تك هايي همچون
 و Betterment ك��ه ب��ه مش��اوران رباتي��ك

)Robo-Advisor( هم ش��هرت دارند، فرآيند 
مديريت ثروت را با اس��تفاده از هوش مصنوعي و 
يادگيري ماش��يني و همچنين با در نظر گرفتن 
اشتهاي ريسك سرمايه گذاران، بسيار آسان و ارزان 
نموده اند به طوري كه هر كدام از اين استارت آپ ها 
سرمايه هاي چند ميليارد دالري تحت مديريت خود 
دارند. از طرفي ديگر شركت هاي تك فين نيز در اين 

حوزه ورود كرده اند كه بسيار موفق بوده اند.
 بطور مثال ش��ركت Ant Financial به عنوان 
هلدينگ مال��ي علي بابا و به عن��وان با ارزش ترين 
 اس��تارت آپ دني��ا، صن��دوق س��رمايه گذاري

 Yu’E bao را مديري��ت مي كند كه بزرگ ترين 
صندوق سرمايه گذاري بازار پول در جهان مي باشد. 
همانطور كه مشاهده مي ش��ود ورود شركت هاي 
بزرگي همچون علي بابا با تعداد مشتريان بسيار باال 
به اين حوزه اثر برهم زنندگي بااليي ايجاد مي كند 
كه تهديدي جدي براي شركت هاي سنتي مديريت 
سرمايه محسوب مي شود. در حوزه تامين مالي با 
ظهور راهكارهاي ساختارشكنانه اي همچون تامين 
مالي جمعي )Crowdfunding( و عرضه اوليه 
سكه )ICO(، فرآيند هاي س��نتي تامين مالي از 
بازار سرمايه به چالش كشيده شده اند. براي مثال 
حجم تامين مالي از طريق ICO در س��ال 2018 
مجموعا به بيش از 13 ميليارد دالر رسيده است. 
شركت هايي كه از اين طريق اقدام به تامين مالي 
مي نمايند، سهام يا رمز ارز اختصاصي خود را منتشر 
مي كنند كه بواسطه آن كليه فرآيندهاي پسا تامين 
مالي همچون خريد و فروش، بازارگرداني و تسويه 
وجوه عمال خارج از زنجيره بورسي مرسوم به انجام 
مي رسد. بدين ترتيب اين راهكارها در آينده نزديك 
برهم زنندگي بس��يار بااليي در بازار سرمايه ايجاد 

خواهند نمود. 
صنعت بيمه حوزه ديگري است كه توسط فناوري 
مالي تحت تاثي��ر قرار گرفته اس��ت. از مهم ترين 
راهكارهاي فناوري مالي در حوزه بيمه مي توان به 
»بيمه همتا به همتا« و »بيمه مبتني بر اينترنت 
اش��ياء« اش��اره كرد. بيمه همتا به همتا به عنوان 
روش��ي مبتني بر ضمانت مش��ترك اعضاء يك 
گروه در برابر ض��رر  و زيان هاي احتمالي وارد بر هر 
يك از آنها ب��ه كار برده مي ش��ود. در اين وضعيت 
ريسك ناشي از سرمايه گذاري وجوه تنها متوجه 
ش��ركت بيمه نبوده و همه اعضاء به اندازه س��هم 
خود از س��ود و زيان فعاليت ها متاثر خواهند شد. 
ش��ركتFriendsurance و Limonade از 
جمله معروف تري��ن اس��تارت آپ هاي اين حوزه 
هستند. همچنين بيمه مبتني بر اينترنت اشياء 
به شركت هاي بيمه كمك مي كند تا با جمع آوري 
داده و تشكيل كالن داده ها در حوزه هاي مختلفي 
همچون سالمت، ش��رايط جوي، خودرو، باربري، 
دريانوردي و امنيت، مديريت ريسك بهينه تري را 
اعمال نمايند و همچنين نسبت به ارايه بيمه نامه هاي 
جديد اقدام نمايند.  در پايان ذكر اين نكته ضروري 
به نظر مي رس��د كه اكثر خدماتي كه با پش��توانه 
فناوري مالي به كارب��ران عرضه مي گردد نيازمند 
فرآيندهاي احراز هويت، ثبت و مديريت تعهدات و 
اعتبارسنجي مي باشند. از اين رو اخيرا شركت هاي 
فناوري محور همچون علي بابا و Tencent اقدام به 
 Social( ايجاد پلتفرم هاي اعتبارسنجي اجتماعي
Credit Scoring( نموده اند تا بتوانند با آگاهي 
كامل از سطح اعتباري كاربران، بهترين خدمات را 

در بهينه ترين حالت به آنها ارايه نمايند. 

خبر

حمايتازاستارتآپهارونق
توليدواشتغالرابههمراهدارد

حميدرضا فوالدگر در گفت وگو با ايرنا افزود: اگرچه 
شرايط تحريم و فشارهاي اقتصادي وضعيت توليد 
و كس��ب و كار را با اختالل روبه رو كرده اس��ت، اما 
استارتاپ ها كه بيشتر مبتني بر دانش و فناوري هاي 
روز فعاليت مي كنند مي توانند سبب بهبود اوضاع به 
خصوص رفع بيكاري شوند. اين نماينده مردم اصفهان 
در مجلس، جذب سرمايه و گسترش در زمان كم را از 
مزاياي استارت آپ ها برشمرد و اظهارداشت: فناوري 
اطالعات و ارتباطات مورد توجه تمامي كشورهاست 
و همين امر مي تواند به جذب سرمايه گذاران كمك 
كند. وي با تاكيد بر رفع موانع در اين زمينه تصريح 
كرد: كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، جلساتي 
را با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و فعاالن 
اين حوزه برگزار كرد و هدف ما توسعه اين دانش و به 
دنبال آن كسب و كارهاي شكل گرفته از آن خواهد 
بود. وي به نقش اش��تغالزايي استارت آپ ها اشاره و 
اضافه كرد: در ش��رايط تحريم و وضعيت اقتصادي 
فعلي، كسب و كارهاي مجازي و همچنين مبتني بر 
شبكه هاي اجتماعي مي توانند بخوبي فعاليت كنند كه 
الزمه آن خالقيت و نوآوري هست. فوالدگر ساماندهي 
استارت آپ ها را ضروري دانست و گفت: جلساتي با 
اتاق بازرگاني و فعاالن اس��تارت آپ ها براي حمايت 
بيش��تر از اينگونه مشاغل برگزار ش��د و اميدواريم 
حمايت هاي الزم براي موفقيت هرچه بيش��تر آنها 
افزايش يابد. رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد 
ملي تصريح كرد: فاصله گرفتن از كس��ب و كارهاي 
سنتي و فعاليت در بس��تر فضاي مجازي همواره با 
مخالفت و مقاومت هايي روبه روس��ت و همين امر 
كار را براي فعاالن سخت مي كند كه البته مي توان با 
فرهنگ سازي بر اين چالش فائق آمد. وي سوءاستفاده 
برخي در كسب و كارهاي مبتني بر فضاي مجازي 
را براي توسعه اس��تارت آپ ها مضر دانست و ادامه 
داد: اعتماد كم يا بي اعتمادي هم مي تواند به عنوان 

مشكلي در اين عرصه م

   پتانسيل بسيار زيادي در بورس براي جذب 
اين شركت ها و ليست كردن آنها وجود دارد، 
اما متاس�فانه ش�ركت هاي بزرگ فين تكي را 
در تابلوي بورس نداريم. در واقع شركت هاي 
بزرگ�ي فع�ال در اين ح�وزه داريم اما ش�ايد 
عالقه مند به ورود به بازار س�رمايه نيستند يا 
هنوز به س�وددهي مورد قبول ب�راي ورود به 
بورس نرسيده اند كه شاهد ليست شدن آنها 
و عرضه اوليه سهم فين تكي در بازار نبوده ايم. 

   به دليل آنكه قيمت گذاري مناسب در حوزه 
ارزش�گذاري فين تك ها نداريم، برآوردهايي 
داري�م و عددهايي را بيان مي كنيم كه گاهي از 
مش�ابه خارجي آن نيز گران تر است. بنابراين 
عدم ارايه اطالعات درست به سرمايه گذار، باعث 

شده است كه سرمايه گذاران نيز فرار كنند.
   موجي در ايران آغاز شد كه همه وارد حوزه 
فين تك شدند و فكر مي كردند كه از اين مسير 
مي توانند به درآمدزايي برسند. اما مهم نيست 

كه ايده به ذهن چه كس�ي برسد يا چه كسي 
براي اولين بار اس�تارت آپ آن را اجرايي كند، 
 بلكه مهم اين است كه چه كسي بتواند با اجراي 

مناسب طرح خود،  سهم بازار به دست بياورد.
  حوزه فين تك ها در چند سال اخير، چهره اي 
از بخش خصوصي را نشان مي دهد كه توانسته 
است با علم روز پيشرفت كند و در واقع حوزه اي 
است كه بخش خصوصي مي تواند آن را توسعه 
دهد و با دولت مشاركت مشتركي را ايجاد كند.

برش
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امواج راديويي ما را بي خواب كردند يا زندگي ناسالم و استفاده ناصحيح از دستگاه هاي همراه؟

معمايبيخوابي

برگسبزچايبيشترازنرختضمينيخريداريميشود

گروهبنگاهها|
بي خوابي يكي از بيماري هاي رايج و جدي سال هاي اخير 
بشر است. كشورهاي مختلفي در سراسر جهان به دنبال 
يافتن راه كارهايي براي جلوگيري از بي خوابي شبانه مردم 

و كارمندان هستند.
در كشور ژاپن، تحقيقات چندين سال هاي روي بي خوابي 
شبانه كارمندان انجام و در پي آن قوانين محدوده كننده 
و تشويقي وضع ش��ده تا مردم عادي و به ويژه كارمندان و 
افرادي كه مشاغل حساس و با تمركز باال دارند؛ بتوانند در 
طول شبانه روز از استراحت و خواب كافي و الزم سود ببرند.

روان شناسان عوامل متعددي را در بي خوابي شبانه دخيل 
مي دانند. بي خوابي مي تواند به علت شرايط روحي و رواني، 
بيماري، عادات نادرست خواب، داروهاي خاص يا عوامل 
بيولوژيكي باشد.مغز انسان يك چرخه  خواب و يك چرخه  
بيداري دارد، وقتي يكي ش��روع مي شود؛ ديگري متوقف 
مي شود. بي خوابي مي تواند به دليل وجود اختالل يا مشكل 
در يكي از اين چرخه ها باشد: زياد بيدار ماندن يا خيلي كم 
خوابيدن.بيماري هاي زيادي هستند كه مي توانند ما و شما 
را بي خواب كنند. افسردگي و اختالل هاي پنهان مغزي 
عامل تغيير الگوي خواب اس��ت. تنش و استرس، نگراني 
و درگيري هاي ذهني، احساس بي قراري و برانگيختگي 
و مسووليت هاي زياد و سنگين كاري و زندگي هم يكي از 
شايع ترين عوامل شناخته شده بي خوابي هستند.در اين 
ميان، برخي افراد تصور مي كنند امواج راديويي، آنتن هاي 
BTS و دكل هاي مخابراتي هم يك��ي از عامل بي خوابي 
هستند. اين افراد تصور مي كنند اگر محل زندگي و خانه 
آنها در نزديكي يك آنتن BTS باشد؛ بي خواب مي شوند 
يا بي خوابي شبانه آنها علتي جز اين دكل ها ندارد.برخي 
از كارب��ران هم در س��ايت ها و ش��بكه هاي اجتماعي با 
اظهارنظرهاي عجيب و غريب سعي در تلقين اين موضوع 

به ديگران دارند.

آياواقعاامواجراديويي
انسانرابيخوابميكند؟

در بس��ياري از خبرها و تحقيقات شبه علمي كه صورت 
گرفته و نتايج آن در رس��انه ها منتشر ش��ده است؛ امواج 
راديويي يا تشعشعات الكترومغناطيس عامل تحريك و 
توليد هورمون »مالتونين« معرفي شده است كه وظيفه 
تنظيم ريتم داخلي بدن يا همان چرخه خواب و بيداري 
را دارد.همين طور، گفته مي شود امواج راديويي و استفاده 
از تلفن همراه بر بخش هايي از مغز كه وظيفه فعال سازي 
و هماهنگ كردن سيستم استرس بدن را دارد؛ تاثيرگذار 

است و باعث ايجاد تغييراتي در آن مي شود.
حقيقت اين است كه نه امواج راديويي؛ بلكه سبك زندگي 
و اس��تفاده از گوشي هاي موبايل و اسمارت فون ها در آخر 

شب و هنگام خواب، آن هم بطور پيوسته و افراطي باعث 
برهم خوردن چرخه خواب و بيداري انس��ان شده و ريتم 
بيولوژيك��ي بدن را برهم مي زن��د.در حالي كه هنوز هيچ 
منبع يا تحقيق معتبري اثبات نكرده است امواج راديويي 
و تشعش��عات الكترومغناطيس چگون��ه مي توانند روي 
سيستم هاي عصبي و هورموني بدن انسان تاثير بگذارد 
تا ف��رد بي خواب ش��ود؛ ده ها دانش��مند و تحقيق اثبات 
كردند اس��تفاده نامناسب از اس��مارت فون ها، حضور در 
شبكه هاي اجتماعي و چندين ساعت كار با پيام رسان ها 
بطور مستقيم و غيرمستقيم روي اختالل هاي بي خوابي 

تاثيرگذار هستند.

نورآبي؛خوابسياه
اسمارت فون ها هم از طريق طيف هاي نور آبي روي هورمون 
»مالتونين« تاثيرگذار هستند و هم از نظر روحي و رواني، 
عدم آرامش مغزي و ذهني را به همراه خواهند داشت كه 
نهايتا هر دوي اين عوامل به برهم خوردن الگوهاي خواب 
و چرخه شبانه روزي منجر مي شوند.نور آبي، نوري با طول 
موجي كوتاه اس��ت كه از دستگاه هاي الكترونيكي مانند 

تبلت، اسمارت فون و نمايشگر كامپيوتر ساطع مي شود.
»ماري چانگ«، عصب شناس برجسته دانشگاه هاروارد 
مي گويد: » نور عامل قدرتمندي در تغيير فاز يا بازنشاني 
و تنظيم مجدد زمان ساعت شبانه روزي است. اين را هم 
مي دانيم كه مالتونين در طول روز در سطح پاييني قرار دارد. 
چند ساعت مانده به وقت خواب شروع به انتشار مي كند و 
اوج انتشار آن نيمه شب است. مطالعات ما نشان مي دهد نور، 
مالتونين را سركوب مي كند. نور در اوايل شب موجب تاخير 
چرخه شبانه روزي و عقب رفتن ساعت زيستي بدن و در 
صبح زود باعث تسريع و جلو افتادن اين ساعت مي شود.«

تحقيقات ديگري در دانش��گاه جورج واشنگتن و زيرنظر 
پروفسور »جورج برينارد« نش��ان مي دهد افرادي كه در 
ساعت هاي اوليه شب با دستگاه هاي همراه سروكار دارند؛ 
ديرتر به خواب رفته و حتي خواب عميقي نخواهند داشت. 
اي��ن افراد خواب رِم )مرحله اي از خ��واب كه با رويا همراه 
است( كمتري داشته و سطح هوشياري باالتري پيش از 
خواب دارند.اين تحقيقات نشان مي دهد حتي اگر اين افراد 
۸ ساعت تمام خواب بروند؛ باز هم خواب آلوده تر از افرادي 
هستند كه مثال آخر شب كتاب مطالعه كردند يا در معرض 
نورهاي مختلف قرار نداشتند. جالب است اين افراد دير به 
خواب مي روند و دير و به سختي از خواب بيدار خواهند شد.

به همين دليل، در سال ۲۰۱۸ دولت ژاپن به كارمنداني 
كه در يك س��اعت مشخص از ش��ب به رختخواب رفته 
و دس��تگاه هاي همراه خ��ود را خاموش كنن��د؛ پاداش 
داده و افزايش حقوقي برايش��ان در نظ��ر گرفت تا بتواند 
الگوي خواب كارمندان را اصالح كند.تحقيقات ميداني و 

آزمايشگاهي زيادي در سراسر دنيا روي تاثيرات طيف نور 
آبي و صفحه نمايش ها در بي خوابي و برهم زدن الگوهاي 
خواب انجام شده است و نتايج همه آنها مشابه و تاييدكننده 

ديگري است.

اليكهاييكهبيخوابميكنند
دنياي فناوري از ش��بكه هاي اجتماعي بيش��تر از امواج 
راديويي مي ترسد. شركت هايي مانند گوگل، فيس بوك، 
 Screen ويژگي و قابليت ،iOS اپل و پلتفرم هاي اندرويد و
Time را معرف��ي كردند تا هم كاربران )به ويژه نوجوانان 
و جوان��ان( و هم والدين نظارت بيش��تري بر اس��تفاده از 
شبكه هاي اجتماعي، اپليكيشن ها و مدت زمان حضور آنها 
در اينترنت داشته باشند.اينستاگرام و فيس بوك به دنبال 
حضور هدفمند و بهينه كاربران به جاي حضوري حداكثري 
و طوالني مدت به خصوص در س��اعت هاي پاياني ش��ب 
هستند. چرا؟ چون بهداشت رواني به شدت در معرض خطر 
قرار مي گيرد.تقريبا همه باور دارند حضور در شبكه هاي 
اجتماعي در طول شب مي تواند الگوي خواب را لطمه زده 
و منشأ بروز عاليمي مانند اضطراب و افسردگي شود. نتايج 
بررسي ها نش��ان مي دهد در حالي كه استفاده افراطي از 

شبكه هاي اجتماعي روي كيفيت خواب تاثير مي گذارد 
اما كاربراني كه در ساعات شب در اين سايت ها و شبكه ها 
گشت و گذار مي كنند؛ بيشتر تحت تاثير پيامدهاي منفي 
آن قرار مي گيرند.وقتي به رختخواب مي رويم و مي خواهيم 
براي آخرين بار صفحات و اليك ها و پست هاي توييتر يا 
اينستاگرام را چك كنيم؛ بي خواب مي شويم و براي فرار از 

اين بي خوابي دوباره سراغ شبكه هاي اجتماعي مي رويم.
اين تجربه اي اس��ت كه شايد بارها هريك از ما داشته و در 
نتيجه آن ساعت ها در شبكه هاي اجتماعي يا پيام رسان ها 
پرسه زده و بعد با سردرد، سرگيجه، استرس و اضطراب و 

نگراني و نااميدي از فردا، چشم هايمان روي هم افتادند.
فردا صبح ه��م خواب آلوده و با س��ردرد از خ��واب بيدار 
مي شديم. اليك هاي آخر ش��بي براي پسران و دختران 
نوجوان خطرناك تراند چون مي توانند موجي از هيجان هاي 
مثبت و منفي كاذب را به س��وي ذهن ش��ان روانه كنند. 

موج هايي كه پريشاني و بي خوابي به همراه دارند.

تغييراتيكوچكدرسبكزندگي
دوباره به باور اش��تباه و رايج ميان مردم برگرديم. آيا هنوز 
تصور مي كني��د امواج راديويي عام��ل اصلي بي خوابي و 

اضطراب و س��ردرد شما هس��تند؟واقعيت اين است كه 
زندگي ناسالم اين روزها و طرز استفاده ناصحيح از اينترنت، 
شبكه هاي اجتماعي و اسمارت فون ها باعث برهم خوردن 
الگوي خواب و عامل بروز بسياري از اختالل هاي روحي و 
رواني اس��ت.اگر اندك دانشي از نحوه كار امواج راديويي و 
آنتن هاي موبايل داشته باشيم؛ متوجه مي شويم حتي بدون 
استفاده از اسمارت فون ها هم در معرض دريافت تشعشعات 
الكترومغناطيس هستيم و اگر قرار است اين تشعشعات ما را 
بي خواب كنند؛ بايد همه افراد جامعه در هر سن و جنسيتي 
مشكل بي خوابي داشته باشند كه اين طور نيست يا خاموش 

كردن گوشي موبايل دردي دوا نمي كند!
با تغييرات كوچكي در سبك زندگي خودمان مي توانيم 
خ��واب بهتري داش��ته و روزها را س��رحال و ش��اداب تر 
شروع كنيم. برهم خوردن الگوي خواب عامل بسياري از 
بيماري هاي جس��مي و روحي است و همانطور كه اشاره 
ش��د؛ دولت ها و روان شناسان سراسر جهان در پي اصالح 
الگوي خواب مردم هستند تا از بروز ده ها بيماري و اختالل 
ديگر جلوگيري كنند. بيشتر و بهتر از هر فردي، خودمان 
مي توانيم با تنظيم يك برنامه براي استفاده از اسمارت فون 

و شبكه هاي اجتماعي، زندگي سالم تري داشته باشيم.

موضوع تعيين قيمت برگ سبز چاي يكي از موضوعاتي 
است كه هر سال ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص آن ارايه 
مي شود. بعد از نوس��انات ارزي اخير و اقبال بيشتري كه 
چايكاران براي صادرات اين محصول داشتند، بسياري از 
تحليلگران از دولت خواستند با توجه به شرايط تازه انعطاف 
بيشتري براي خريد تضميني برگ سبز چاي از خود نشان 
دهد؛ بر همين اساس است كه رييس سازمان چاي كشور 
خب��ر از افزايش قيمت خريد تضمين��ي چاي مي دهد و 
مي گويد: خوشبختانه استقبال مصرف كنندگان از چاي 
داخلي نس��بت به سال هاي قبل بيش��تر شده و كارخانه 
داران هم، چاي خشك توليدي خود را با قيمت مناسبي 
مي فروشند. حبيب جهانس��از در بازديد از كارخانجات 
چاي سازي سياهكل در اس��تان گيالن بر خريد باالتر از 
قيمت تضميني برگ سبز چاي توسط كارخانه داران تاكيد 
كرد و گفت: خريد تضميني محصوالت كشاورزي، قيمت 
پايه و كف خريد است و از همين رو از كارخانه داران انتظار 
داريم تا با قيمت باالتر ازآن برگ سبز چايكاران را خريداري 
كنند. وي افزود: خوشبختانه استقبال مصرف كنندگان از 
چاي داخلي نسبت به سال هاي قبل خيلي بيشتر شده و 
كارخانه داران هم، چاي خشك توليدي خود را با قيمت 

مناسبي مي فروش��ند.رييس سازمان چاي گفت: انتظار 
داريم كارخان��ه داران، چاي را با قيمت��ي باالتر از قيمت 
مصوب از چايكاران بخرند تا انگيزه چايكاران براي توليد 

بيشتر شود.

جهان س��از خاطرنش��ان كرد: س��هم دولت در پرداخت 
پول برگ سبز چاي خريداري ش��ده از چايكاران شمال 
۴۶ درصد و س��هم كارخانج��ات ۵۴ درصد اس��ت.وي 
خاطرنشان كرد: س��هم دولت از خريد تضميني چاي، تا 

پايان ارديبهشت به چاي كاران پرداخت مي شود.رييس 
سازمان چاي كشور افزود: تاكنون ۶ كارخانه چاي سازي 
۸۰۰ تن برگ س��بز چاي به ارزش ۲ ميلي��ارد تومان از 

چايكاران سياهكلي خريداري كردند.

امسالكارخانجاتچايمشكليندارند
از سوي ديگر استاندار گيالن نيز با تاييد خبر افزايش 
قيمت خريد تضميني برگ س��بز چاي گفت: امسال 
براي اولين بار تعدادي از كارخانه ها، برگ سبز چايكاران 
را بيشتر از نرخ تضميني اعالم شده خريداري مي كنند.

مصطفي ساالري كه در جلس��ه شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي صحبت مي كرد اظهار كرد: 
انتظار داريم در جلس��ات شوراي گفت وگو به صورت 
كارشناسي بحث شود زيرا اين رويكرد منجر به اتفاقات 
مثبت مي ش��ود كه براي نمونه مي توان گفت امسال 

كارخانجات چاي مشكل خاصي نخواهند داشت.
وي با بيان اينكه كارخانه داران به جهت رشد و رونق 
توليد چاي خواس��تار افزايش قيمت برگ سبز چاي 
ش��دند، افزود: باتوجه به اتفاق��ات خوبي كه در بحث 
چاي رخ داده اس��ت، براي اولين بار، امس��ال تعدادي 

كارخانه چاي سازي، برگ سبز چايكاران را بيشتر از 
نرخ تضميني اعالم شده از سوي شوراي عالي اقتصاد 
خريداري مي كنند و در همين راستا نبايد اجازه دهيم 

واسطه ها منافع كشاورزان را به خطر بيندازند.
نماينده عال��ي دولت تصريح كرد: موض��وع راه آهن 
آستارا-آستارا با جديت توسط دولت پيگيري مي شود 
كه مي تواند نقش بزرگي در حوزه اقتصادي اس��تان 
داش��ته باش��د.وي افزود: در حوزه صادرات با موانعي 
مواجه هستيم كه بايد اصالح و برطرف شود.ساالري 
با بيان اينكه مسائل مرتبط با شوراي گفت وگو بايد با 
نگاه كارشناسي اولويت بندي شود، تصريح كرد: چند 
مساله و مطالبه مهم تر توسط فعاالن اقتصادي پيشنهاد 

و پيگيري تا نتايج مشخص و موثر حاصل شود.
در اين جلس��ه تعدادي از فعاالن بخش اقتصادي در 
س��خناني، حذف ارز نيمايي از كاالي چوب، كوتاه تر 
شدن زمان ثبت سفارش، تقويت صادرات و مواردي 
از اين قبيل را خواستار شدند. همچنين در اين جلسه 
تع��دادي از نماين��دگان مجلس، مدي��ران و فعاالن 
اقتصادي عضو ش��وراي گفت وگ��وي دولت و بخش 

خصوصي حضور داشتند.

 ضرورت برخورد با مقصران
تعطيلي واحدهاي توليدي

قزوين|معاون هماهنگي 
امور اقتصادي وزير كش��ور 
خواستار برخورد با مسووالن 
مقصر در تعطيلي واحدهاي 
توليدي شد و گفت: اگر واحد 
توليدي ب��االي ۱۰۰ نفر از 
حركت بايس��تد، فرماندار 
شهرس��تان آن واحد توليدي بايد بركنار ش��ود و اين 

موضوع بايد در دستور كار قرار بگيرد.
به گزارش ايرنا، بابك دين پرس��ت در كارگروه س��تاد 
تسهيالت و رفع موانع توليد استان قزوين گفت: در برخي 
از استان هاي كشور فرمانداران هيچ اطالعاتي از واحد هاي 
مشكل دار حوزه استحفاظي خود ندارند كه بايد با اين 
قصورها بدون در نظر گرفتن مصالح سياسي برخورد كرد.
وي خاطرنشان كرد: مساله فوري كشور بنا به فرمايش 
مقام معظم رهبري رونق توليد و اشتغال است كه بايد 

سرلوحه همه مسووالن قرار گيرد.
وي با بيان اينكه برخي واحد هاي مش��كل دار دچار 
مرگ مغزي شده اند و امكان احيا آنها وجود ندارد و 
الزم است دست از حمايت آنها برداشته شود، اظهار 
داشت: واحد هايي كه امكان رفع مشكالت دارند بايد 
مورد حمايت قرار بگيرند و مديران و فرمانداران نيز 
بايد همواره پيگيري و حمايت مستمر خودشان را در 

اين رابطه ادامه دهند.

 بايد رقباي رونق توليد 
را مهار كنيم

خوزس�تان|امام جمعه 
اهواز معتقد اس��ت: بايد با 
تالش و اتحاد بتوانيم رقباي 
مهم رونق توليد در كشور را 

مهار كنيم.
سيدعبدالنبي موسوي فرد 
در خطبه هاي نماز جمعه 
اين هفته اهواز گفت: ماه رمضان امس��ال در حالي آغاز 
شده كه متأسفانه برخي هم استان هاي ما درگير سيل 
هستند و اگر نگوييم همه زندگي آنها از بين رفته قطعًا 
اغلب زمين هاي كش��اورزي و وس��ايل زندگي آنها از 
بين رفته، خانه هايشان غيرقابل سكونت شده و نياز به 
بازسازي دارند.وي افزود: همه مي دانيم كه در ماه رمضان 
به دستگيري از نيازمندان توصيه اكيد شده است و امسال 
بايد توجه خود را در اين ماه به مناطق سيل زده خوزستان 
و مناطق حاشيه اهواز مثل عين ۲، مالشيه و… معطوف 
كنيم. نماينده ولي فقيه در استان خوزستان با بيان اينكه 
در زمان جنگ و س��يل اخير چندين مولفه باعث شد 
ما بر مشكالت فائق بياييم، بيان كرد: اولين مولفه قابل 
مشاهده مجاهدت است كه انسان هر آنچه مي تواند به 
ميدان مي آورد. دومين مولفه مقاومت است كه انسان در 
برابر دشمن يا خطرات ايستادگي مي كند. سومين مولفه 
خالقيت است. مولفه بعدي اتحاد است و هر زمان ملتي 
از اين پنج مولفه برخوردار بود قطعاً پيروز ميدان ها است.

رفع مشكل بيكاري با تغيير 
فرهنگ پشت ميزنشيني

فارس|ريي��س ات��اق 
بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي استان فارس 
گفت: نياز امروز بازار كار و 
اشتغال كش��ور ما مهارت 
آموزي و نه مدرك گرايي 
اس��ت.به گ��زارش روابط 
عمومي اتاق فارس، جمال رازقي در ديدار كوش��كي 
 مديركل فني و حرفه اي اس��تان ف��ارس با تاكيد بر 
مهارت آموزي بيان كرد: امروز بسياري از مهارت ها و 
مشاغل در كشور وجود دارد كه نيروي انساني متناسب 
براي آن شغل وجود ندارد و مي توانيم بگوييم كار هست 

اما نيروي انساني براي انجام دادن آن نيست.
رازقي با اشاره به وضعيت كسب و كار كشور در مقايسه 
با جهان اظهارداشت: مدرك گرايي وضعيت بدي را 
براي اقتصاد و اشتغال كش��ور رقم زده است لذا براي 
ايجاد اشتغال پايدار در كشور و رفع معضل بيكاري بايد 
فرهنگ پشت ميزنشيني به فرهنگ مهارت آموزي 

تغيير يابد.
رييس اتاق بازرگاني فارس اضافه كرد: در برخي از مواقع 
نيز شاهد پايين آمدن شان برخي از شغل ها هستيم در 
حالي كه مهارت آموزي نياز اشتغال كشور است كه 
مي تواند تعالي و رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

جامعه را به دنبال داشته باشد.

استارت آپ ها، كليد قفل اشتغال 
در شرايط تحريم هستند

اصفهان|دبير ش��وراي 
عالي جوانان اتاق بازرگاني 
اس��تان اصفه��ان گفت: 
استارت آپ ها و شركت هاي 
ن��وآور نوپ��ا، كلي��د قفل 
اش��تغالزايي در ش��رايط 
تحريم ه��اي ناعادالنه در 
كشورمان هستند.نويد ادريس در ادامه صحبت هايش 
مي افزايد: ظرفيت هاي بسياري در استارت آپ ها براي 
ايجاد فرصت هاي شغلي جديد وجود دارد كه در صورت 
حمايت از آنها مي توان انتظار اشتغالزايي خوبي در اين 
بخش در دوران تحريم ها را داش��ت.وي با بيان اينكه 
بر خالف انتظارات، اس��تارت آپ ها توان اشتغالزايي 
بااليي دارند، تصريح كرد: بر اساس تحقيقاتي كه در 
اصفهان صورت گرفت حدود 3۰۰ استارت آپ موفق 
به اشتغالزايي براي حدود يك هزار نفر شده اند.به گفته 
اين فعال كارآفريني اس��تارت آپ ها، نقش كليدي 
در خنثي كردن تحريم ه��ا را دارند زيرا تحريم هاي 
ناعادالنه موجود به شكل سنتي است و بيشتر مباحث 
مالي در آن ديده ش��ده اس��ت.ادريس ادامه داد: اما 
شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها اين قابليت را 
دارند در بحث هاي ارزي به سمت فرآيندهاي مبتني 
بر آينده و برتر )هاي تك( و طراحي سبك هايي مانند 

»بالك چين« و »رمز ارز« حركت كنند.

پرداخت 55ميليارد ريال خسارت 
سيل به كشاورزان گلستان

گلستان|سرپرس��ت 
استانداري گلستان گفت: 
تاكن��ون ب��راي جب��ران 
خسارات ناشي از سيل اخير 
در بخش كشاورزي استان 
حدود ۵۵ ميلي��ارد ريال 
بطور بالعوض به كشاورزان 
پرداخت شده و مابقي در حال پرداخت است.ميرمحمد 
غراوي ديروز در بازديد از مناطق سيل زده شهرستان 
گاليكش در شرق گلستان گفت: مرحله اول عمليات 
مقابله با سيل در استان گلس��تان به اتمام رسيده و 
وارد مرحله دوم شده ايم كه تعيين خسارت ها است.

وي خسارات وارده به منازل مسكوني از نظر احداثي 
و تعميري را س��ه هزار و 7۰۰ پرونده اعالم كرد كه به 
بانك هاي عامل جهت دريافت تسهيالت معرفي شدند 
.وي گفت: در حال حاضر عمليات سفت كاري ۴۰ واحد 
مسكوني در اين استان به اتمام رسيده است و اميدواريم 
در دو ماه  آينده شاهد افتتاح آنها باشيم.غراوي افزود: با 
كمك و ياري دستگاه هاي ذيربط هيچ واحد مسكوني 
يا آسيب ديده اي نداريم كه از امكاناتي همچون آب، 
برق و گاز بي بهره باشند. در تأسيسات زيربنايي همچون 
جاده، برق، آب و گاز دولت بايد از محل ماده ۱۲ تعيين 
تكليف و ابالغ كند كه به محض ابالغ نس��بت به رفع 

مشكالت در اين رابطه اقدام خواهيم كرد.
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بازديدازدستاوردهايساخت
داخلشركتبهرهبرداريمترو

70ميلياردتوماناعتبار
براياجرايطرحفاضالب

پايان17ساعتعمليات
سختونفسگيردربازارتبريز

ورودتجهيزاتجنگيبهآبادان
تنهابرايساختفيلماست

بازديد شهردار تهران، ريس شوراي  اسالمي شهر 
تهران، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
و چند تن از اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران از 
پايانه فتح آباد در جنوب تهران. »مديريت ارتباطات 
شركت بهره برداري متروي تهران« اعالم كرد اين 
بازديد كه س��اعت ۵:3۰ صبح پنجشنبه نوزدهم 
ارديبهشت ۹۸ از ايستگاه پانزده خرداد واقع در خط 
يك آغاز شد و طي بازديد از قسمت هاي مختلف اين 
ايستگاه و ادامه مسير با قطار وارد ايستگاه پااليشگاه 
شدند و پس از بازيد از بخش هاي مختلف ايستگاه 

به پايانه فتح آباد رفتند.
در اين بازديد نوبخ��ت نايب رييس هيات مديره و 
مديرعامل شركت بهره برداري مترو در نمايشگاه 
س��اخت داخل ك��ه در پايان��ه فتح آباد برپاس��ت 
توضيحاتي در خصوص اين پايانه و دستاوردهاي 
س��اخت داخل توسط اين ش��ركت ارايه كرد و در 
ادامه افزود: اين نمايشگاه از دستاوردهاي شركت 
بهره برداري مترو براي بومي سازي اين صنعت است 
كه در بزرگ ترين پايانه متروي تهران برپا شده است. 
در اين نمايشگاه از نزديك با قطعات ساخت داخل 
آشنا ش��دند و همچنين از قسمت قطار شبيه ساز 
نيز ديدن كردند . حناچي شهردار تهران در پايان 
بازديد از اين نمايش��گاه با اشاره به نامگذاري سال 
۹۸ توسط مقام معظم رهبري به سال رونق توليد، 
به نقش بسزايي كه رونق توليد مي تواند در شرايط 
كنوني تحريم ها ايفا كند، نسبت به حمايت توليدات 
داخلي تاكيد كرد و در پايان اين بازديد با حضور در 
شركت واگن سازي تهران از قسمت هاي مختلف 

اين كارخانه ديدن كردند.

بوشهر|اس��تاندار بوشهر اظهار داشت: براي 
اجراي طرح فاضالب در بافت تاريخي بوشهر 
7۰ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده كه 

اين پروژه امسال تكميل خواهد  شد.
عبدالكريم گراوند در نشس��ت با ش��وراياران 
محالت جنوبي بوش��هر با تاكيد ب��ر توجه به 
زيباس��ازي ش��هر اظهار داشت: اس��تفاده از 
ظرفيت گردشگري بوشهر يكي از اولويت هاي 
توسعه استان است كه در اين راستا طرح هاي 

مهمي تدوين و عملياتي شده است.
وي پ��ارك لي��ان را يك��ي از ظرفيت ه��اي 
گردشگري بوش��هر دانست و تصريح كرد: اين 
پارك در كنار س��احل خليج ف��ارس ظرفيت 
مهمي ب��راي توس��عه محالت جنوب ش��هر 

بوشهر است.
استاندار بوشهر با بيان اينكه بيش از 3۰ ميليارد 
تومان در پارك ليان سرمايه گذاري مي شود، 
خاطرنشان كرد: در اين راستا سال گذشته نيز 
۵ ميليارد تومان تخصيص يافت كه به س��بب 
طوالني بودن فرآين��د اداري اجراي پروژه ها، 
طرح ها در پارك ليان با كندي انجام مي شود.

تبريز|سخنگوي اورژانس آذربايجان شرقي از 
پايان ۱7 ساعت عمليات سخت و نفس گير در 
بازار تبريز خبر داد و گفت: 3۰ مصدوم حادثه 
آتش س��وزي در ب��ازار تبريز خدم��ات فوريت 

پزشكي دريافت كردند.
وحيد ش��ادي نيا شب گذش��ته در تشريح اين 
حادثه اظه��ار ك��رد: حادثه آتش س��وزي كه 
در س��راي دو دري )ايك��ي قاپو( ب��ازار تبريز 
 اتفاق افتاد، موجب مصدوميت و دودگرفتگي

3۰ نفر ش��د كه از اين تعداد سه مصدوم جهت 
ادامه درمان توسط اورژانس به بيمارستان هاي 
سطح ش��هر انتقال يافتند و بقيه مصدومان در 

محل درمان شدند.
وي بيان كرد: اكيپ ه��اي اورژانس و اورژانس 
موتوري از لحظات اول در محل حادثه حضور 
داشته و تا عصر ۵ شنبه در محل حادثه حاضر 
بودند. وي خاطرنش��ان كرد: اين حادثه فوتي 
نداش��ت و ۲۰ مصدوم از نيروه��اي عملياتي 

آتش نشاني بودند.

آبادان|فرماندار آبادان گفت: ورود تجهيزات 
جنگي به آبادان تنها براي ساخت فيلم است.

زين العابدين موسوي با اشاره به انتشار تصاويري 
در فضاي مجازي مبني بر ورود تانك و تجهيزات 
جنگي به آبادان اظهار كرد: اين تجهيزات تنها 
براي ساخت فيلم به آبادان منتقل شده و ساير 

خبرهاي غير رسمي عاري از صحت است.
از پيش از ظهر ديروز ويديوئي از ورود تجهيزات 
جنگي از جمله تانك نفربر به آبادان در فضاي 
مجازي منتشر شد كه واكنش هاي را نيز سوي 
از كاربران در پي داش��ت تا در نهايت با توضيح 
فرماندار آبادان ابعاد مختلف موضوع روشن شد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

ايران جايگاه دوم در كشتار پرندگان مهاجر را دارد

قتلگاه مهاجران
ايران كشور امني براي پرندگان مهاجر نيست. از ميان 
4.5 ميليون گونه پرنده مهاجر كه هر سال وارد آسمان 
ايران مي ش��وند، حدود يك ميليون پرنده در منطقه 
فريدون كنار، سرخرود و ازباران از بين مي رود؛ اما حاال 
تنها شمال كشور نيست كه قتلگاه پرندگان شده بلكه 
قلمروي كشتار پرندگان مرزهايش را تا جنوب كشور 
هم گسترانيده و خوزستان هم به راه و رسم فريدون كنار 
در كش��تار پرن��دگان رقابت  مي كن��د. نتيجه چنين 
وضعي سبب شده تا كنوانسيون بين المللي حفاظت 
از گونه هاي مهاج��ر، ايران را در جايگاه دوم كش��تار 
پرندگان قرار دهد. 70 درصد پرنده هاي موجود در ايران 
مهاجر هستند اما تمامي آنها شانس زنده خارج شدن 
از مرزهاي كشور را ندارند چرا كه محيط زيست ايران 
ميزبان  مناسبي برايشان نيست از يك طرف شكارچيان 
غيرمجاز هدف گلوله قرارشان مي دهند و از طرف ديگر 
تغييرات اقليمي و خشك شدن تاالب ها زيستگاه شان 
را تخريب كرده است اما فعاالن محيط زيست معتقدند 
سازمان حفاظت محيط زيست كش��ور به عنوان نهاد 
ناظر و مسوول در اين زمينه نه تنها به وظايف خود عمل 
نمي كند بلكه با صدور مجوز ش��كار به بحراني  شدن 

اوضاع دامن مي زند. 

   شكار؛ تبليغات منفي براي ايران
در قوانين شكار و صيد آمده است كه استفاده از تورهاي 
هوايي و دام ها ممنوع اس��ت اما فعاالن محيط زيست 
معتقدند، س��ازمان حفاظت محيط زيست به عنوان 
ضابط قضايي به درستي عمل نمي كند. عليرضا مقدم، 
فعال محيط  زيس��ت درباره اين موض��وع به »تعادل« 
گفت: مقصد بسياري از پرندگان مهاجر اصال سواحل 
شمالي يا جنوبي كشور ما نيست بلكه بسياري از آنها 
فقط در كش��ور ما فرود مي آيند تا پس از مدتي دوباره 
س��فر خود را ادامه دهند. متأسفانه در اين بين عده اي 
سودجو اين پرندگان را شكار مي كنند. شكار پرندگان 
مهاجر اگر به صورت محدود و قانوني باش��د به طوري 
كه با زادآوري ش��كار آنها جبران شود مشكلي ايجاد 
نمي كند ولي اتفاقي كه در كشور ما و در فريدونكنار و 
خوزستان مي افتد به هيچ عنوان صيد مجاز نيست. در 
اين مناطق با دامگاه هاي غيرمجاز و روش هاي غيرمجاز 
پرنده هاي زيادي شكار مي شوند؛ درحالي كه بسياري 
از اين پرندگان، پرندگان مهاجر عبوري اند كه در كشور 
ما امانت هستند و بايد آنها را از يك مرز گرفته و به مرز 
ديگري منتقل كنيم. به همين دليل جامعه جهاني حق 

دارد كه اعتراض كند و اين كار را هم مي كند.
او افزود: در چنين ش��رايطي كه ايران از طرف جامعه 

جهاني، نسبت به وضعيت حفاظت از پرندگان مهاجر 
بارها م��ورد اعتراض قرار گرفته اس��ت، مس��ووالن و 
س��ازمان هاي مرتبط به جاي ورود جدي خودشان به 
وخامت اوضاع دامن مي زنند. سال گذشته شاهد صدور 
پروانه شكار از سوي سازمان محيط زيست بوديم كه در 
واقع به كشتار پرندگان وجهه قانوني داد و آن را عادي 
ك��رد در حالي كه اگر اين اتفاق در هر كش��ور ديگري 
رخ م��ي داد مورد اعتراض قرار مي گرفت چرا كه مردم 
اين كش��ورها و مسووالنش��ان به اين درك رسيده اند 
كه از حفظ محيط زيس��ت درآمد بيش��تري به دست 
مي آورن��د تا از تخريب آن. دليل ش��كل گيري چنين 
تفكري هم فرهنگ سازي درست است و آموزش است. 
اگر محيط زيست حفظ شود هر كدام از زيستگاه هاي 
پرندگان مي تواند براي جامعه محلي از طريق برگزاري 
تورهاي مختلف گردش��گري و پرنده نگري اش��تغال 
ايجاد كند در حالي كه مردم به دليل ناآگاهي از راه هاي 
مختلف كسب درآمد فقط به كشتار و فروش پرندگان 
فكر مي كنند. رفتار ما محيط زيست و پرندگان بي دفاع 
در واقع پيامي است كه به گردشگران مي دهيم و اين 

چيزي جز تبليغات منفي براي ايران نيست. 
مقدم شكار غيرمجاز را مهم ترين عامل در از بين رفتن 
جمعيت پرندگان مهاجر در ايران دانست و بيان كرد: 
اگرچه مسائل اقليمي در اين زمينه موثر است اما بيشتر 
پرندگان در ايران به دليل شكار تلف مي شوند چرا كه 
پرنده مهاجر اگر زيستگاه مناسبي نداشته باشد به طور 
غريزي در آن محيط توقف نمي كند و به محل مناسب 
منتقل مي شود اما پرنده غريزه اي ندارد كه شكار نشود 
بنابراين بايد فكر جدي براي برخ��ورد با اين موضوع 

داشته باشيم. 

   تغيير اقليم مهم تر از شكار
اظهارات اين فعال محيط زيس��ت در حالي است كه 
مسعود حس��يني، رييس گروه پرندگان دفتر حيات 
وحش و آبزيان آب هاي داخلي سازمان محيط زيست ، 
عوامل اقليمي را مهم تر از شكار مي داند. او درباره اين 
موضوع بيان كرد: در كش��ور ما به عنوان يك كشور در 
حال توسعه، توسعه بي مهابا، يك جانبه و ناپايدار باعث 
از بين رفتن زيستگاه هاي پرندگان شده و بزرگ ترين 
تهديد تخريب زيستگاه به عنوان محل زادآوري و تغذيه 

پرنده ها است.
رييس گروه پرن��دگان دفتر حيات وح��ش و آبزيان 
آب هاي داخلي سازمان محيط زيست افزود: متاسفانه 
در شرايط موجود پرنده خسته اي كه براي مهاجرت از 
نقطه اي به نقطه ديگري در حال عبور است به هنگام 

فرود مي بيند محل استراحت و تغذيه اش كه قباًل در 
آن اتراق مي كرده تبديل به كش��تزار ش��ده يا خشك 
شده اس��ت يا در محل اتراق، برج هاي پتروشيمي سر 

بر آورده است.
حس��يني با تاكيد بر اينكه خشك ش��دن تاالب ها و 
تغيير كاربري باعث تخريب زيس��تگاه پرندگان شده 
است، گفت: عواملي مثل شكار و توسعه دام و گسترش 
خشكسالي ها نيز در تخريب زيستگاه پرندگان تاثيرگذار 
بوده است. وي در مورد تاثير تغيير اقليم بر از بين رفتن 
فرصت هاي جابه جايي پرندگان اظهاركرد: س��رعت 
تغيير اقليم به حالت طبيعي مي تواند متوازن با سرعت 
تغييرات اكولوژيك باش��د اما توسعه لجام گسيخته و 
فعاليت هاي انساني باعث سرعت گرفتن تغيير اقليم و 
عوارض ناشي از آن شده است كه قطعًا تاثير مستقيمي 
روي تغيير ماهيت زيستگاه پرندگان و در نهايت انقراض 

آنها مي گذارد.
اين پرنده ش��ناس با تاكيد بر ارزشمندي همه حيات 
وح��ش و پرندگان گفت: برخ��ي حيوانات در معرض 
خطر انقراض قرار دارند و جمعيت ش��ان كم ش��ده و 

سرعت انقراض شدت گرفته است بنابراين شرايط آنها 
حساس تر و مهم تر است و بيشتر مورد توجه هستند.

    ظرفيت درآمدزايي كه از آن غافليم
پرنده نگري يكي از راهكاره��اي حفاظت از پرندگان 
اس��ت؛ راهكاري كه اجراي آن مي تواند باعث اشتغال 
و درآمدزايي در جوامع محلي حاش��يه زيستگاه هاي 
پرندگان ش��وند. باوجود اين، اين راهكار در كشور ما 
چندان جايگاهي ندارد. اين درحالي است كه 30سايت 
مهم پرنده شناس��ي ايران در فهرس��ت س��ايت هاي 
بين المللي پرنده نگري ثبت شده اما ناتواني دستگاه هاي 
ذي ربط در استفاده از اين قابليت، سبب شده تا درآمد 
ايران از پرنده نگري تقريبا صفر باشد. آرش حبيبي استاد 
پرنده شناسي، درباره چگونگي درآمد زايي از پرنده نگري 
در س��اير كش��ورها به »تعادل« گفت: كشور كويت با 
داشتن تنها يك سايت پرنده نگري كه آن هم نه در تاالب 
و مناظر زيباست بلكه در محل تجمع فاضالب اين كشور 
قرار دارد،  توانسته درآمدي قابل توجه از حضور پرنده 
نگران ثبت كند. اين درحالي است كه ايران به عنوان 

يكي از بزرگ ترين كريدورهاي عبور پرندگان مهاجر 
با بيش از 550گونه پرنده از انواع ش��رقي، آفريقايي و 
اوراس��يايي از نظر تنوع پرندگان در جهان جايگاهي 
بي نظير دارد. خوب است بدانيد تنها 350گونه پرنده 
در خوزس��تان و 200گونه در مازندران قابل مشاهده 
هستند اما به هيچ عنوان از اين ظرفيت جهاني استفاده 
نمي شود. اكنون بيش از 10سال است كه سودجويان 
براي صيد پرندگان آبزي و كنار آبزي مثل غاز و اردك 
و ديگر حالل گوش��ت ها از دامگاه استفاده مي كنند؛ 
ش��يوه اي كه باعث مي ش��ود پرندگان حرام گوشت و 
گاه گونه هاي نادر هم در اين دام ها گرفتار ش��وند. در 
اين روش، صيادان متخلف پرنده هايي را كه در دامگاه 
گرفتار مي شوند به شيوه هاي مختلف مي نشانند و بعد 

به صورت دسته جمعي آنها را سر مي برند. 
حبيبي با اطالق كشتار جمعي به اين شيوه صيد افزود: 
اين شيوه سال هاست كه در كشور رايج شده و مسووالن 
ذي ربط نتوانسته اند جلوي آن را بگيرند. تداوم همين 
روش نادرست اكنون پرنده ها را تا آستانه انقراض پيش 

برده است. 
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شرط بيمه سالمت براي 
پوشش بيمه اي اتباع خارجي

با آغاز طرح تحول س��المت كه در سرآمد آن بيمه 
س��المت همگاني قرار داشت، تعداد قابل توجهي از 
ايرانيان تحت پوشش بيمه اي سازمان بيمه سالمت 
قرار گرفتند. در اين بين اما افرادي هستند كه همچنان 
فاقد هرگونه پوش��ش بيمه اي هس��تند. مديركل 
بيمه گري سازمان بيمه سالمت به ايسنا گفت: يك 
گروه از افرادي كه به هيچ عنوان تحت پوشش بيمه اي 
ما قرار نمي گيرند اتباع غيرقانوني در كشور هستند. 
داوود حاج قاسمعلي در ادامه افزود: ساير اتباع كه از 
وزارت كشور كد رهگيري و مجوز قانوني حضور در 
كشور را دارند، مشمول اين قانون نمي شوند؛ اما از آنجا 
كه سامانه نرم افزاري ما به گونه اي طراحي شده كه كد 
ملي يا كد رهگيري مهم ترين شاخص برا ي ثبت نام 
افراد است و نمي توانيم اتباع غيرقانوني يا آن دسته از 
ايرانيان كه كد ملي و شناسنامه ندارند را تحت پوشش 
قرار دهيم، لذا اين افراد در ابتدا بايد اقدام به دريافت 
مجوز اقامت يا شناسنامه كنند. وي افزود: درخصوص 
زن��ان ايراني كه با اتباع غيرقانون��ي ازدواج كرده اند، 
سازمان بيمه سالمت، مادر را به عنوان سرپرست و 
همچنين فرزندان وي را تحت پوشش مادر بيمه قرار 
مي دهد. مديركل بيمه گري سازمان بيمه سالمت در 
پايان گروه ديگري كه به طور استثنا بيمه مي شوند را 
افراد مجهول الهويه معرفي كرده و افزود: در اين گروه 
هم افراد با معرفي نامه سازمان بهزيستي مي توانند 
تحت پوشش بيمه سالمت قرار گيرند. در سال ۹۸ 
بر اساس رديف بودجه مشخص ش��ده سازمان، ما 
پذيرفتيم هزينه بستري 5000 بيمار مجهول الهويه 

را پرداخت كنيم.

وضعيت قابل تامل توزيع 
»گل« ميان جوانان

سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: افزايش 
دسترسي به ماده مخدر گل قابل تامل است و بايد 
بررسي شود. سعيد منتظرالمهدي درباره اقدامات 
ستاد مبارزه با مواد مخدر براي پيشگيري از اعتياد 
در بين نوجوانان گفت: اولين اولويت ما در حوزه 
پيشگيري، مدارس هس��تند. ايستگاه مدرسه 
مهم ترين ركن در حوزه پيشگيري است و در اين 
زمينه اقدامات بسياري تاكنون انجام شده است.

س��خنگوي س��تاد مبارزه با مواد مخدر با تاكيد 
براينكه تمام توان و زمان خود را در حوزه مدرسه 
متمرك��ز مي كنيم، ادام��ه داد: در مدرس��ه دو 
ماموريت مهم داريم، اولي��ن ماموريت افزايش 
مه��ارت و آم��وزش ب��راي مربي��ان و معلمان و 
همچنين تس��ريع در فرآيند ت��اب آوري رواني 
كودكان تا قدرت نه گفتن در مواجه با مواد مخدر 
را ياد بگيرند و بتوانند انجام دهند. سخنگو و معاون 
پيشگيري، فرهنگي و درمان ستاد مبارزه با مواد 
مخدر خاطرنشان كرد: افزايش دسترسي به ماده 
مخدر گل قابل تامل اس��ت و بايد بررسي شود. 
وي در خصوص بحث پيش��گيري از مواد مخدر 
تصريح كرد: موضوع ما در مبحث پيش��گيري از 
مواد مخدر به معني عام است، يعني اپيوم ها كه 
در زيرمجموعه آن انواع مواد مخدر از جمله گل 
نيز است. متاسفانه يكي از اشكاالت اصلي ما عدم 
آگاهي نسبت به مواد مخدر است و اينكه تصور 
مي ش��ود گل يك ماده گياهي است و اثرات آن 

زياد مخرب نيست.

احتمال رفع الزام تدريس معاونان مدارس در سال تحصيلي آتي
معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينكه سال گذشته به دليل كمبود نيروي انساني 
در برخي مناطق، معاون��ان و مديران مدارس را ملزم به 
تدريس كرده بوديم كه امسال مديران مدارس از الزام به 
تدريس خارج شدند و فقط براي معاونان الزامي گذاشته 
شده گفت: اميدواريم كه در ادامه كار بتوانيم آنها را نيز 

از اي��ن طرح خارج كنيم تا به كارهاي اداري مدرس��ه و 
ساماندهي آن بپردازند.

علي الهيار تركمن جزييات ساماندهي نيروهاي انساني 
را اعالم و اظهار كرد: س��اماندهي نيروي انس��اني براي 
مهرماه ۹۸ شروع و نيازها به تفكيك منطقه، دوره هاي 
تحصيلي و جنسيت شناسايي شده است. وي افزود: شمار 

فارغ التحصيالني كه به ما مي پيوندند، حق التدريس ها، 
رسمي و پيماني ها، س��رباز معلم ها و خريد خدماتي ها 
نيز مشخص است و بر اساس سازوكارها به تفكيك هر 
استان جلساتي برگزار و موارد را مطرح مي كنيم. معاون 
برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اعالم 
اينكه بر اساس تمهيدات درنظر گرفته شده در مهرماه با 

كمبود نيرو مواجه نخواهيم شد و با ظرفيت موجود سال 
تحصيلي جديد را آغاز خواهيم كرد گفت: درخواست 55 
هزار مجوز استخدامي به سازمان امور استخدامي ارايه 
كرده ايم. در مجوزهاي استخدامي، نيازهاي ميان مدت 
و بلندمدت را هدف قرار مي دهند و ما در راستاي اهداف 
ميان مدت درخواست استخدامي ارسال مي كنيم. الهيار 

ادامه داد: سال گذشته به دليل كمبود نيروي انساني در 
برخي مناطق، معاونان و مديران مدارس را ملزم به تدريس 
كرده بوديم كه امسال مديران مدارس از الزام به تدريس 
خارج شدند و فقط براي معاونان الزامي گذاشته شده كه 
اميدواريم در ادامه كار بتوانيم آنها را نيز از اين طرح خارج 
كنيم تا به كارهاي اداري مدرسه و ساماندهي آن بپردازند. 

دسفوناك به تعداد همه بيماران تاالسمي توليد نمي شود 
رييس بني��اد بيماري هاي خاص گفت: ظاهرا ش��ركت 
داخلي توليد كننده داروي دسفوناك نمي تواند به تعداد 
همه بيماران تاالسمي دارو تهيه كنند. فاطمه هاشمي در 
خصوص افتتاح مدرسه اتيسم ويژه دختران گفت: طي 
روزهاي گذشته با همكاري بنياد و انجمن پويندگان مهر 
مدرسه اي براي دختران اتيسم در منطقه 5 در شهر تهران 
افتتاح شد. وي با اشاره به كيفيت داروهاي تاالسمي افزود: 
بيماران تاالسمي به داروهاي ايراني اعتراض دارند، داروهاي 
خارجي هم كه وارد كشور مي شود، بيماران بايد براي آن 
هزينه اي پرداخت كنند و اين موضوع برايش��ان مشكل 
ايجاد كرده كه بايد اين مشكالت رفع شود. رييس بنياد 
بيماري هاي خاص در خصوص داروي دسفرال و دسفوناك 
براي بيماران تاالس��مي تصريح كرد: دسفرال خارجي و 
دس��فوناك ايراني است، برخي بيماران از كيفيت  داروي 

ايراني ناراضي و برخي هم راضي هستند و ظاهرا شركت 
داخلي توليد كننده اين دارو به تعداد همه بيماران نمي تواند 
دارو تهيه كنند. دسفرال از خارج وارد ايران مي شود، اما در 
مواقعي هم با كمبود مواجه مي شود، متاسفانه براي اين 
دارو هم بيماران بايد پول پرداخت كنند در حالي كه نبايد 
اين گونه باشد. وي در ادامه بيان كرد: وزير بهداشت كار خود 
را به تازگي آغاز كرده است و وارث مشكالتي هستند كه در 
وزارتخانه وجود دارد، در حال حاضر مشكالتي وجود دارد 
كه نبايد ايجاد مي شد، طرح تحول سالمت خيلي براي 
كش��ور و به خصوص وزارتخانه مشكل ايجاد كرده است. 
هاشمي همچنين افزود: خوشبختانه وزير بهداشت به اين 
مسائل واقف هستند و با توجه به اينكه در سازمان برنامه 
و بودجه بوده اند، اين موضوعات را مي دانند. من مطمئن 
هس��تم با درايت و تدبير قدم هاي موث��ري را برخواهند 

داشت ما نيز نبايد از وزير توقع داشته باشيم چون تا پايان 
دوره كاري شان، دوران كوتاهي باقي مانده است. وزارت 
بهداشت يك مشكل ساختاري دارد، اما وزير به آن مشكل 
س��اختاري نيز توجه دارند كه طي يك شب يا دوماه رفع 
نخواهد شد. وي درخصوص راه اندازي مراكز كلينيك ويژه 
بيماران خاص، عنوان كرد: در شهرهاي رفسنجان، شهر 
بابك، بجنورد مراكز كلينيك ويژه بيماران خاص راه اندازي 
شده است. همچنين اميدواريم ساخت مركز ويژه بيماران 
سرطان در تهران تا شهريورماه به پايان برسد كه هزينه آن 
بالغ بر ۶00 ميليارد تومان برآورد شده است. هاشمي در 
ادامه به ايلنا گفت: يك بيمارستان در مسگرآباد توسط بنياد 
امور بيماري هاي خاص در حال ساخت است، اين مركز 
درماني در آينده نزديك در كنار كلينيك به بيماران خاص 

خدمات رايگان ارايه مي دهد.

پيشنهاد  بهزيستي  براي  بازگشت  اعتبار  »بيمه اعتياد«
معاون توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي ضمن تشريح 
علل حذف بيمه اعتياد از رديف بودجه امسال گفت: پيشنهاد 
ما در سازمان بهزيستي اين بود كه اين بودجه به طور كامل 
حذف نش��ود، بلكه تبديل به كمك هزين��ه درمان افراد 
بي بضاعت، در قالب »يارانه« و »ياري برگ« ش��ود. مجيد 
رضازاده با اش��اره به اينكه از همان ابتدا كه موضوع »بيمه 
اعتياد« مطرح شد به نظر مي رسيد كه رويكرد مناسبي براي 
رسيدگي به وضعيت معتادان است، به ايسنا گفت: اينكه 
درمان اعتياد را به سمت بيمه شدن ببريم، حتي كساني 

كه به دنبال اعتياد، بي بضاعت مي ش��وند، نيز مي توانند از 
آن استفاده كنند و مطمئن خواهيم بود كه آنها مي توانند از 
بيمه اعتياد براي درمانشان استفاده كنند.    رضازاده با اشاره 
به اينكه به همين دليل معموالً قشر بي بضاعت نمي توانستند 
از بيمه درمان اعتياد استفاده كنند و اين رديف بودجه حذف 
شد، گفت: پيشنهاد ما در سازمان بهزيستي اين بود كه اين 
بودجه كامل حذف نشود، بلكه تبديل به كمك براي درمان 
افراد بي بضاعت، در قالب يارانه و ياري برگ شود كه االن هم 
بهزيستي سازوكار آن را دارد. وي با بيان اينكه به اين ترتيب 

امكان گسترش درمان وجود داشت و نه تنها يارانه به افراد 
بي بضاعت مي رس��يد بلكه مددكاري هم براي آنها انجام 
مي شد، ادامه داد: اما اين اتفاق نيفتاد، بلكه بودجه بيمه اعتياد 
حذف شد و به درمان بي بضاعتان هم منتقل نشد. اميدواريم 
كه اگر وضعيت بودجه بهتر شود براي بازگشت اين پول اقدام 
كنند تا در اين حوزه به افراد بي بضاعت كمك كنيم به طوري 
كه سازمان بهزيستي بتواند مراكزي را تحت عنوان »مراكز 
ارزان قيمت درمان اعتياد« گسترش دهد. با اين كار تعداد 

معتادان متجاهر را نيز كاهش مي دهد.
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امورتدارکات و بازرگانی شركت توزيع نيروي برق خوزستان

آقای كمال جعفری فرزند ابراهیم دارای ش�ماره شناس�نامه189۳7به ش�رح دادخواست به 
كالسه98/88 ازاين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان 
ابراهیم جعفری فرزند میکائیل به شماره شناسنامه 8۵ درتاريخ98/1/۳در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:1-كمال جعفری فرزند ابراهیم به شماره 

شناسنامه189۳7متولد1۳۶1فرزند
2-جمال جعفری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه۶۵9 متولد1۳۵۵فرزند

۳-جلیل جعفری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه1۴۵9۴ متولد 1۳۴8فرزند
۴-خلیل جعفری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 2 متولد1۳۴1فرزند

۵-خرامان جعفرزاده فرزند احمد به شماره شناسنامه8 متولد1۳19همسر
۶-ويداجعفری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 1۴۵97متولد1۳۵2فرزند

7-نجاده جعفری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه1۴۵98متولد1۳۴8فرزند
8-مهناز جعفری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه۴90 متولد1۳۵8فرزند
9-الهام جعفری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۴91 متولد1۳۵9 فرزند

10-نظیره جعفری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه1۵0۴1 متولد1۳۴۳فرزند
اينک با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواست مزبور را دريک نوبت آگهی می نمايد تاهر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی میباشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت 

يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی حصر وراثت

دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

كمبود  2 هزار  واگن  مترو  در تهران

شهردار  پايتخت: موضوع  مترو حاكميتي است

رشد ۵۰  درصدي هزينه ساخت مسكن

كاهش بستر 7 دره تهران از ۱۹۰۰ به ۸۰۰ هكتاركيوسك ها؛ منبع مالي مغفول شهرداري تهران

گروه راه و شهرسازي|
پايتخت ب��ودن ته��ران هزينه هايي را بر اين ش��هر 
و ش��هروندانش تحمي��ل كرده اس��ت، ب��ه همين 
دليل قانونگ��ذار دولت را مكلف ك��رده تا 50 درصد 
از هزينه ه��اي س��اخت مت��رو را در قال��ب كمك به 
ش��هرداري ها پرداخت كند. همچني��ن برابر قانون 
يك سوم از هزينه بهره برداري مترو و اتوبوسراني بايد از 
طريق يارانه بليت دولتي تامين شود و سهم شهرداري 
و استفاده كنندگان از ناوگان حمل و نقل عمومي نيز 
هر كدام معادل يك سوم از بهاي بليت است. از سوي 
ديگر، خريد و تحويل اتوبوس به شهرداري كالنشهرها 
نيز كمك ديگري اس��ت كه قانونگذار بر دوش دولت 

گذاشته است.
بي ش��ك و به گفته بس��ياري از كارشناسان، توسعه 
خطوط مترو بهترين م��دل حمل ونقلي براي تهران 
است كه مي تواند اين كالنشهر را از ترافيك و آلودگي 
صوتي و آلودگي هوا نجات دهد. مديران ش��هري نيز 
سال هاس��ت به اين موضوع پي برده ان��د اما تاكنون 
ب��ه داليل مختل��ف دولت ها از پرداخت س��هم خود 
در اين ح��وزه خودداري كرده اند. ب��ا روي كار آمدن 
اصالح طلبان در شوراي پنجم شهر تهران و انتخاب 
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران از فهرست چهره هاي 
همسوي دولت و بر س��ر كار آمدن شهرداراني كه به 
لحاظ گرايش سياس��ي و فكري با دولت هم راس��تا 
بوده اند، اين انتظار در بين كارشناس��ان و شهروندان 
ايجاد شده بود كه حداقل در بحث تامين اعتبار مترو و 
اتوبوسراني، دولت به تكاليف و تعهدات خود عمل كند. 
اما اواخر سال گذشته بود كه محسن هاشمي رييس 
شوراي شهر تهران با گاليه و انتقاد از دولت روحاني 
در ارتباط با عدم كمك دولت تدبير و اميد به توسعه 
مترو گفت: همه دولت ها در دوره گذشته به جز دولت 

روحاني به مترو كمك كردند.
هر چند محمدباقر قاليباف، ش��هردار اس��بق تهران 
نيز همواره عنوان مي كرد كه دولت حتي يك درصد 
از س��هم خود را در تامين هزينه هاي مترو پرداخت 
نكرده اس��ت، با اين وجود، همانطور كه عنوان ش��د 
تغيير مديريت ش��هري نيز تاثيري بر رويه دولت در 
اين زمينه نداشته است. در اين مدت مبالغ مختلفي 
به عنوان ميزان بدهي هاي دولت به شهرداري عنوان 
شده است، اما اواخر سال گذشته بود كه حسن رسولي، 
نائب رييس كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر 
ته��ران در اظهارنظري عنوان كرد؛ س��هم دولت در 
يارانه بليت مترو و اتوبوس كه طبق ادعاي شهرداري 

۱0۷۷ ميليارد تومان تا پايان سال 96 بوده، مورد تأييد 
سازمان حسابرسي قرار گرفته است. 

اعضاي شوراي ش��هر در مصاحبه هاي خود بارها بر 
اين نكته كه دولت بايد سهم خود را در ساخت مترو 
بپ��ردازد، تاكي��د كرده اند، اما تا پي��ش از اين، پيروز 
حناچي ش��هردار تهران ترجيح داده است تا در اين 
مورد با احتياط بيشتري سخن بگويد، اما ظاهرا كاسه 
صبر او نيز لبريز ش��ده و در جريان بازديد از كارخانه 
واگن س��ازي تهران عنوان كرد ك��ه موضوع متروي 
ته��ران حاكميتي اس��ت و در صورتي ك��ه مقامات 
بپذيرند مت��رو موضوعي حاكميتي اس��ت، تمامي 

مشكالت حل خواهد شد.
حناچي در جمع مديران كارخانه واگن سازي تهران 
گفت: همه ما يك هدف مشترك داريم و آن افزايش 
تعداد س��فرهاي مترو از ۲ ميليون به ۷ ميليون سفر 
اس��ت. براي نيل به اين هدف ني��ز بايد حداكثر توان 

موجود در زيرساخت ها را فعال كنيم.
او ب��ا تاكيد بر لزوم اضافه ش��دن ٢ ه��زار واگن مترو 
به تعداد واگن هاي موج��ود، عنوان كرد: تالش هاي 
شركت واگن سازي براي تأمين واگن هاي مترو قابل 
تقدير است. درخواس��ت من اين است كه تمام توان 
خود را براي باال بردن ظرفيت اين كارخانه به كار ببريد 
و شهرداري هم تالش مي كند مشكل بدهي و مسائل 
مالي شركت واگن س��ازي را برطرف كند. زماني كه 
چنين ظرفيت هايي در كشور وجود دارد، بايد از آنها 

بيشترين بهره را ببريم.
حناچي با اشاره به نامگذاري سال ٩٨ به عنوان »رونق 
توليد« از س��وي مقام معظم رهبري گفت: امس��ال 
فرصتي اس��ت كه فعال تر عمل كنيم و خوب اس��ت 
مقامات عالي كشور نيز از كارخانه واگن سازي بازديد 
كنند تا ارزش كار را بيشتر درك كرده و همت كنند 

مشكالت برطرف شود.

  فعاليت ۱۵۷ قطار در خطوط مترو پايتخت
محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر تهران 
نيز در اين مراس��م گفت: در صورتي كه مش��كالت 
كارخانه واگن سازي تهران برطرف شود، اين كارخانه 
مي تواند س��االنه ۱50 واگن به متروي تهران تحويل 
دهد. هم اكن��ون متروي ته��ران ۱5۷ قط��ار فعال 
دارد و اين قطاره��ا مجموعًا بي��ش از 650 ميليون 
كيلومت��ر حركت كرده ان��د و حتي برخ��ي قطارها 
بيش از يك ميليون كيلومتر تردد كرده اند.كارخانه 
واگن س��ازي تهران تنها كارخانه در ايران اس��ت كه 

مي تواند واگن ه��اي مترو را به ص��ورت كامل توليد 
كند. به گزارش »تعادل«، با توجه به اهميت توس��عه 
مترو در اليحه بودجه 9۸ شهرداري تهران نيز شاهد 
افزايش اعتبارات بخش مترو نسبت به سال 9۷ بوده و 
با حمايت هاي كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي 
شهر تهران، كميسيون برنامه و بودجه شورا و رياست 
شوراي شهر تهران بودجه مترو در سال 9۸ به ۲ هزار 
و 60 ميليارد تومان رس��يده اس��ت. عالوه بر اين، در 
بودجه دولت در س��ال 9۸ نيز شاهد افزايش بودجه 
در بحث مترو نسبت به سال 9۷ بوده ايم، بطوري كه 
در سال گذش��ته رقمي كه براي مترو از سوي دولت 
در بودجه كشور تعيين شده بود، ۴5 ميليارد تومان 
كه اين رقم در سال 9۸ به 55 ميليارد تومان رسيده 
است. اين درحالي است كه احداث هر كيلومتر مترو 

۴00 ميليارد تومان هزينه در بر دارد.

  اتصال خط يك و سه مترو؟
علي امام، مديرعامل متروي تهران نيز از اتصال خط 

۱و3 مت��روي تهران در ص��ورت تصويب طرح جامع 
جدي��د حمل ونقل خب��رداد و در خص��وص آخرين 
وضعيت اتصال خط ۱و3 مترو گفت: امتداد ش��اخه 
غربي خط س��ه مترو در گذشته در دس��تور كار قرار 
داش��ت و قرار بود اين شاخه با يك ايستگاه مياني در 
نياوران به ميدان قدس متصل شود؛ اما مديريت سابق 
تصميم گرفت به جاي حفر مترو، كارگاه ايستگاه را به 

مالك يك مجتمع تجاري بدهد.
او با بيان اينكه در حالي اين زمين به مالك ديگر داده 
شد كه عمليات حفر تونل انجام شده بود، ادامه داد: در 
همان محلي كه قرار بود ايستگاه نياوران ساخته شود، 
براي پايدار س��ازي گود ۸0 عدد شمع بتني حفاري 
شده بود اما مالك جديد براي احداث ساختمان خود، 
ناچار شد شمع ها را تخريب كند كه اين امر مسيرهاي 
دسترس��ي به تونل را از بين برد و عمال مس��ير تونل 

بسته شد.
وي با بيان اينكه ش��هرداري منطقه يك درخواست 
داده است كه هر چه س��ريع تر نسبت به اتصال خط 

۱و3 مترو اقدام كنيم، گف��ت: اما بايد صبر كنيم كه 
طرح جامع حمل و نقل تهران كه مورد بازنگري قرار 
گرفته است به تصويب ش��وراي عالي ترافيك كشور 
برس��د.در صورت تصويب اتصال خط 3 و ۱ مترو، در 
طرح جامع حمل و نقل پايتخت بايد از مس��يرهاي 
جايگزين استفاده كنيم، يكي از اين راه هاي جايگزين 
آن است كه از باالي پارك نياوران، تونل اتصالي حفر 
كنيم و مي توان با مسيرهاي جايگزين اين مهم را به 

نتيجه رساند.
مديرعامل متروي تهران با بي��ان اينكه اگر در طرح 
جامع جديد، اتصال خط يك و سه مترو مورد تاكيد 
قرار گرفته باش��د، آن را با اولويت در دستور كار مترو 
قرار خواهيم داد، گفت: بر اساس طرح قديم و قبل از 
كور شدن شاخه غربي خط 3 قرار بود با يك ايستگاه 
تقاطعي، خط 3 به تجريش برسد اما اگر قرار باشد اين 
مهم در دستور كار قرار گيرد بايد سناريوهاي ديگري 
را مد نظر قرار دهيم و با تغيير مسير، خط 3 را به خط 

يك مترو برسانيم.

جهش نرخ ارز در ارديبهشت سال گذشته، قيمت تمام 
كاالها و خدمات را به شدت افزايش داد يكي از اين كاالها 
مسكن بود، براساس آمار، قيمت مسكن طي يك سال 
گذشته به طور متوسط در شهر تهران حدود ۷0 درصد 
رشد كرد.  در اين ميان، همگام با افزايش قيمت مسكن، 
شاهد رشد قيمت مصالح ساختماني هم بوديم افزايشي 
كه قيمت ساختمان هاي تازه ساز را كه طي يكي دوسال 
آتي به بازار عرضه مي شوند، به شدت افزايش مي دهد. در 
همين رابطه، رييس كانون سراسري انبوه سازان كشور 
با بيان اينكه آشفتگي عرضه و تقاضاي مسكن موجب 
شده، سازندگان رغبتي براي ورود به ساخت و ساز نشان 
ندهند، گفت: توليد مسكن 300 هزار واحد در سال است 
و هزينه ساخت 50 درصد رشد كرده است. جمشيد برزگر 
در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين سوال كه آيا وضعيت 
ساخت و ساز مسكن بهتر شده است، گفت: با اين شرايط 
آش��فتگي در عرضه و تقاضا تصور نمي شود سازندگان 
رغبتي از خود براي ورود به عرصه ساخت و ساز از خود 
نشان دهند. متأسفانه افرادي كه شغل آنها ساخت و ساز 
نيست، فعاليت بيشتري نسبت به سازندگان حرفه اي 
دارند. او افزود                                                                                                                                                                                                                   : توليد مسكن س��االنه 300 هزار تا ۴00 
هزار مسكن اس��ت و اگر ۴00 هزار مسكن برنامه اقدام 

ملي دولت آغاز و به س��رانجام برسد، تنها در سال 9۸ به 
برنامه ساالنه توليد مسكن نزديك شده ايم، اما در كل طي 
سال هاي قبل از برنامه عقب هستيم. برزگر گفت: طي 
ساليان گذشته به دليل كاهش عرضه مسكن و كاهش 
قدرت خريد تعداد اجاره نشيني در كشور افزايش يافته 
است. البته اين آمار به سرشماري سال 95 باز مي گردد 

و اگ��ر افزايش ۲0 ميليون نفري ب��راي زندگي در بافت 
فرسوده و حاشيه نشيني و بدمس��كني را اضافه كنيم، 
وضعيت اجاره مسكن وخيم تر خواهد بود. رييس كانون 
سراسري انبوسازان كش��ور يادآورشد: متوسط هزينه 
ساخت در حال حاضر ۲.5 ميليون تومان است به عنوان 
نمونه قيمت مصالح س��اختماني و ميلگرد ۴ برابر شده 

است و قطعا وقتي قيمت تمام شده افزايش يابد، بر قيمت 
مسكن هم تأثيرگذار خواهد بود. او افزود: پارسال ميلگرد 
را كيلويي ۱500 تومان خريداري مي كرديم و در حال 
حاضر به 5 هزار تومان رسيده است . برزگر در پاسخ به اين 
سوال كه آيا با توجه به رشد قيمت مسكن، باز هم توصيه 
مي كنيد متقاضيان مسكن به خريد مسكن اقدام كنند، 
گفت: توصيه انبوه سازان به متقاضيان مسكن اين است 
كه اگر قدرت خريد و نياز دارند، مسكن خريداري كنند، 
چون بهترين و امن ترين محل سرمايه گذاري، ملك است.

  قيمت مسكن تا شهريور؟
درحالي كه افزايش قيمت مسكن در دوماه ابتدايي سال 
جاري روند افزايشي سال گذشته را در پيش گرفته است 
و براساس تازه ترين آمار بانك مركزي قيمت مسكن 
در فروردين سال جاري نسبت به مشابه سال گذشته 
حدود ۱03 درصد رشد كرده اس��ت، اما نايب رييس 
اتحاديه مشاوران امالك معتقد است كه قيمت مسكن 
تا پايان شهريور ماه امسال افزايش نخواهد داشت. به 
گزارش صدا و سيما، حسام عقبايي با بيان اينكه بازار 
مسكن در س��ال 9۷ ركود تورمي داشت به طوري كه 
شاهد افزايش صددرصدي قيمت مسكن بوديم، افزود: 

در ماه هاي پاياني س��ال، متوسط قيمت هر مترمربع 
مسكن در شهر تهران به ۱0 ميليون تومان رسيد، اما 
به دليل عدم توانايي قدرت خريد مردم، قيمت مسكن 
تا پايان ش��هريور ماه امس��ال افزايش نخواهد داشت. 
او با اش��اره به اينكه ركود تورمي بازار مسكن موجب 
كاهش ۷0 درصدي معامالت ش��د، گفت: از نيمه اول 
ارديبهشت، بازار مسكن فعاليت خود را آغاز كرده است، 
اما به لحاظ معامالت، بازار در ركود تورمي به سر مي برد.

عقبايي با بيان اينكه افزايش قيمت حامل هاي انرژي و 
ارز در قيمت مسكن تاثيرگذار است، گفت: در غير اين 
صورت بازار به سمت ركود مي رود. او ادامه داد: قيمت 
اجاره بها بر مبناي قيمت مسكن است، اما مالكان نبايد 
توقع افزايش ۱00 درصدي اجاره بها را داشته باشند، 
زيرا مستاجران به نس��بت حقوق شان، توان پرداخت 

اجاره بهاي صددرصدي ندارند.
نايب رييس اتحاديه مش��اوران امالك گفت: تابستان 
امسال اجاره بها در شهرهاي بزرگ كمتر از ۲0 درصد و 
در شهرهاي كوچك بيش از ۱0 درصد افزايش نخواهد 
داشت. عقبايي تاكيد كرد: بايد بر فعاليت سودجوديان 
در فضاي مجازي بيشتر نظارت كرد تا منجر به افزايش 

كاذب قيمت مسكن نشوند.

همزمان با انتقادها به شهرداري تهران در ادوار مختلف براي 
تراكم فروشي و نظام ماليه نادرست مدام بر لزوم ايجاد منابع 
درآمدي پايدار براي شهرداري تاكيد مي شود اما كمتر كسي 
به كيوس��ك ها به عنوان منابع درآمدي شهرداري تهران 
توجه مي كند؛ بخشي كه هم از ديد رسانه ها و مردم پنهان 
مانده و هم در خود مجموعه شهرداري تهران مغفول مانده 
است. شايد اين منبع مالي، بزرگ نباشد اما در شرايطي كه 
شهرداري گرفتار بدهي ها و ركود ساخت و سازها است وقت 
آن رسيده كه حتي منابع درآمدي كوچك همچون هزينه 
خدمات شهري از كيوسك هاي شهر را مورد توجه قرار دهد.

به گزارش ايس��نا، به گفته مديران عامل گذشته شركت 
ساماندهي صنايع و مش��اغل شهر تهران به عنوان متولي 
اين كيوسك ها، آنها هزينه اشغال معبر عمومي شهر را يا 
نمي دهند يا آنچه پرداخت مي كنند بسيار اندك است. در 
حقيقت گويي اجاره اين كيوسك ها سال هاست كه تغيير 
نكرده و افزايش تدريجي آنها كه از ابتدا مقرر بوده انجام شود 
صورت نگرفته است. آنچه از گفت وگو با برخي از فروشندگان 
اين كيوسك ها مي توان برداشت كرد، اين است كه برخي 
از كساني كه سال ها پيش اين كيوسك ها براي بهره برداري 
در اختيارشان قرار گرفته با گرفتن مبالغ باال آن را در اختيار 
ديگري قرار داده اند و گاه يك كيوسك مطبوعاتي چند دست 
چرخيده است و حاال نفر سوم يا چهارم، هزينه اي نه چندان 
كم به واس��طه ها مي پردازد؛ هزينه اي كه به جيب افرادي 
سودجو مي رود و منفعتي براي شهر و شهروندان ندارد. در 
همين راستا مهدي هوشيار، معاون هماهنگي امور مناطق 
شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران اظهاركرد: 
گرچه برخي افراد به طور غيرقانوني امكانات عمومي شهر 

را در اختيار ديگران قرار مي دهن��د و اجاره مي گيرند، اما 
نفر اولي كه كيوس��ك در اختيار او قرار گرفته، تقريبًا هيچ 
هزينه اي پرداخت نمي كند و هزين��ه اندك پرداختي در 
قياس ب��ا درآمدهاي كالن اين كيوس��ك ها تقريبًا ناچيز 
است البته كيوسك ها براي فروش غيرقانوني اقالمي غير از 
مطبوعات، مالياتي هم پرداخت نمي كنند. پرداخت ماهيانه 
۱00 تا 300 هزار تومان به ش��هرداري براي يك كيوسك 
مطبوعاتي عجيب به نظر مي رس��د. او افزود: ازسوي ديگر 
س��ازمان بازرسي كل كش��ورطي نامه اي در سال ۱395، 
خطاب به شهرداري  تهران دستور س��اماندهي و ورود به 
مبحث قراردادها و گرفتن هزينه  خدمات شهري و نظارت 

كامل بر آنها را صادر كرده است. 
در حقيقت وظيفه اصلي شركت ساماندهي صنايع و مشاغل 
شهر تهران ساماندهي مشاغلي اس��ت كه در شهر تهران 
وجود دارند. هوشيار ادامه داد: كيوسك هاي مطبوعاتي از 
قديم تحت عنوان دكه هاي روزنامه فروشي و يخ فروشي در 
سطح شهر تهران وجود داشتند كه در سال ۱369 نسبت 
به ساماندهي آنها توسط ش��هرداري تهران اقدام شد. در 
كوچه هاي قديمي از سطح شهر تهران جمع آوري شدند و 
در نهايت با ارتباطات قانوني، ۱۲00 دكه در شهر تهران باقي 
ماند. اين دكه ها مبلغي به  عنوان هزينه خدمات ش��هري 
به ش��هرداري پرداخت مي كردند.از سال ۱369 به بعد، به 
تعداد كيوسك ها اضافه نشده است و در حال حاضر به هيچ 
عنوان مجوز راه اندازي كيوسك جديد داده نمي شود. بعضًا 
تعداد كيوسك ها در چند س��ال اخير با توجه به نداشتن 
صرفه اقتصادي در برخي معابر خلوت، فوت فرد يا تخلف 
و… كم هم شده است. معاون شركت ساماندهي صنايع 

و مشاغل شهر تهران در پاسخ به فروش دخانيات، تنقالت، 
اسباب بازي و… و اينكه چه دستگاهي مسوول نظارت بر 
اين امر است، گفت: برابر قانون براي فروش دخانيات بايد 
عامل فروش وجود داشته باشد يعني سوپرماركت ها نيز 
اجازه فروش دخانيات را ندارند و فروش دخانيات بايد تنها 
به وسيله عامل فروش دخانيات كه دولت اجازه آن را داده 
انجام ش��ود. اصول برخورد با اين موضوع بازرسان شركت 
دخانيات كشور و تعزيرات حكومتي هستند كه اين كار در 
حال انجام است البته ما هم در اين كار مشاركت مي كنيم؛ 
به شكلي كه گشت هاي مشتركي ميان تعزيرات حكومتي و 
شركت ساماندهي صنايع و مشاغل براي برخورد با اين تخلف 
شكل گرفت. هوشيار درباره مبلغي كه از كيوسكي ها براي 
خدمات شهري دريافت مي شود و نحوه اخذ آن اظهاركرد: 
در گذشته مبلغ دريافتي از كيوسك ها براي خدمات شهري 
بسيار كم بود سال ۱39۴ اين مبلغ با افزايش ۲0 تا ۴0 هزار 
توماني، به ۱00 تا 300 هزار تومان در ماه با توجه به موقعيت 
جغرافيايي كيوسك رسيد. بايد يادآوري كنم كه اين مبلغ 
از سال ۷۱ تاكنون تغييري نداشته است. او گفت: با توجه به 
تذكرات سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با كيوسك ها 
تصميم بر اين شد كه در رابطه با كيوسك ها بازنگري شود. 
اتحاديه مربوطه نيز اين موضوع را پذيرفت و در مورد هزينه 
خدمات شهري دريافتي از كيوسك ها بازنگري جدي در 
حال انجام اس��ت تا افرادي كه از خدمات شهري استفاده 
مي كنند و فضاي عمومي شهر را در اختيار گرفته اند، هزينه 
اين خدم��ات را بپردازند و در حال حاضر ني��ز تعدادي از 
كيوسك داران براي عقد قرارداد به شركت ساماندهي صنايع 

و مشاغل شهر مراجعه كرده اند.

رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر تهران گفت: براساس آمارها بستر 
هفت دره تهران در نتيجه تعرض، از ۱900 هكتار به 

۸00 هكتار كاهش يافته است.
به گزارش مهر، زهرا صدراعظم نوري افزود: به جاي آنكه 
دره ها را به نقطه ضعف تبديل كنيم مي توانيم پيوندي 
بين انسان و طبيعت بس��ازيم. دره ها نقش موثري در 
طبيعت و براي شهر دارند، چون آب شيرين را تأمين 
مي كنند، در جريان هوا و تلطيف آن موثر هستند و در 
واقع مي توانند فضاهاي سبز و گردشگري ايجاد كنند. 
دره ها به عنوان تفرجگاه پيرامون شهر مي توانند فضايي 

براي گذران اوقات فراغت شهروندان باشند. 
عضو ش��وراي ش��هر تهران اضافه كرد: با بررس��ي 
اجمالي مي تواني��م مي بينيم دره هاي تهران نه تنها 
آن كاركرده��ا را ندارن��د و در مجم��وع ب��ه ارتقاي 
محيط شهري منجر نش��ده اند بلكه باعث معضالت 
و مش��كالتي نيز ش��ده اند. بعضي دره ها به رودهاي 
بزرگ فاضالب ش��هري تبديل يا بستر آنها سيماني 
شده اند و جاذبه خود را از دست داده اند. دره هايي كه 
مي توانستند سيل را به صورت طبيعي هدايت كنند 
و سيالب را به پايين دست ببرند يا از بين رفته اند يا 

متروكه شده اند.
او ادامه داد: زماني كه طرح جامع تهران تهيه شد از 
دره هاي تهران به عنوان ستون فقرات اين كالنشهر 
ياد ش��د ولي در طرح تفصيلي به علت نوع برخورد 
نامناسب با اين پديده، دره ها جايگاه خودشان را پيدا 
نكردند؛ اين اتفاق شايد به دليل مطالعات يا نظرات 

بعضي مش��اوران و سوءبرداش��ت ها از مهندس��ين 
مشاور و سليقه هاي آنها بوده است.

عضو ش��ورا با انتق��اد از تغيي��ر كاربري ه��ا در رود 
دره هاي پايتخت و نيز ش��رايط نامناس��ب حاكم بر 
آنها طي سال هاي گذشته گفت: اين در حالي است 
كه شهرداري در س��ال هاي ۸6 تا 96 تنها ۲ هزار و 
300 ميليارد تومان صرف اين دره ها كرده اس��ت. 
اين هزينه مربوط به كارهاي عمراني، كف س��ازي و 
ساخت ديواره طي ۱0 س��ال بوده است.در مقطعي 
كه دره هاي ما خش��ك بود، مسووالن به فكر تغيير 
كاربري افتاده و در مس��ير رودخانه س��اخت و ساز 
كردند. در حالي كه تجربه س��يل گالبدره در س��ال 
٦٠ را داش��تند كه اطرافش شسته شد. اما باز هم در 
سال 9۲-90 شهرداري آمد و قسمت پايين دست 
را شهرك هايي درست كرد؛ در دركه، شهرك هاي 

دشت بهشت هم همين گونه است.
عضو ش��وراي تهران گفت: ١٢٨ هكت��ار از اراضي 
مشجر ش��هر تهران در فاصله س��ال هاي ٨٧ تا ٩٧ 
)در قالب مصوبه ب��رج- باغ ها( به مكان هاي تجاري 
و مسكوني تبديل شدند. چه زماني ديگر مي توانيم 
اين باغ ها را احيا كنيم؟به گفته او، بر اس��اس آمارها 
بستر هفت دره تهران در نتيجه تعرض، از يك هزار و 
900 هكتار به ۸00 هكتار كاهش يافته است. اينكه 
در ۱۴ سال قبل تصميم هايي نادرست گرفته شده 
و بعضي قوانين اش��تباه بوده جاي كتمان ندارد اما 
چه كسي مقصر اس��ت؟ همه مقصريم، البته ميزان 

تقصيرهاي هر فرد متفاوت است.
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سوخت رساني به هواپيماهاي 
ايراني در تركيه از هفته جاري

با گذش��ت بيش از يك هفته از برگ��زاري اجالس 
مش��ترك در س��طح وزير راه و شهرس��ازي ايران و 
وزيرحم��ل و نقل تركي��ه، امكان س��وخت گيري 
هواپيماهاي ايران��ي در تركيه از هفته جاري فراهم 
شده است. به گزارش ايسنا، اوايل ارديبهشت ماه سال 
جاري بود كه هشتمين اجالس كميسيون مشترك 
حمل ونقل جمهوري اسالمي ايران و جمهوري تركيه 
آغاز به كار كرد و دو كشور تمايل خود را براي بهبود 

سطح روابط خود در حوزه حمل ونقل اعالم كردند.
در اين راستا يكي از محورهاي مورد بحث مساله مهمي 
از جمله »تأمين سوخت ناوگان حمل و نقلي ايران در 
تركيه« با وجود محدوديت هاي ايجاد شده به دليل 

اعمال تحريم از سوي امريكايي ها بود.
به تازگي مقصود اس��عدي س��اماني، دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي با اشاره به اينكه در بسياري از 
كشورهاي اروپايي نظير آلمان، فرانسه، انگليس، تركيه 
و… امكان سوخت رساني به هواپيماهاي ايراني وجود 
ندارد، اعالم كرد، در كشورهايي نظير لبنان، كويت و 
امارات و برخي ديگر از كشورهاي حاشيه خليج فارس 

هم به هواپيماهاي ايراني سوخت رساني نمي شود.
اما خبر حائز اهميت در اين زمينه مربوط به تازه ترين 
اظهارات فرزانه شرفبافي، مديرعامل سابق شركت 
هواپيمايي »ايران اير« در مراسم توديعش بود؛ اينكه 
»بعد از تالش��ي چهار ماهه اميدوار هستيم كه طي 

هفته آتي بتوانيم در تركيه سوخت گيري كنيم«. 
او همچنين به امتناع شركت هاي سوخت رسان از 
ارايه  خدمت به هواپيماهاي ايران اير اشاره كرد و گفت: 
متأسفانه خيلي از شركت ها هما را محدود كرده اند، اما 

تالش ها براي ادامه حيات ادامه دارد.
با وجود اينكه ش��ركت هاي سوخت رسان هواپيما 
در اكثر كشورهاي اروپايي و حاشيه خليج فارس به 
هواپيماهاي ايراني سوخت رساني نمي كنند، اما به 
زودي مشكل تأمين س��وخت هواپيماهاي ايراني 

درتركيه برطرف مي شود.

 شرط بازگشت قيمت ملك
به آگهي هاي اينترنتي 

رييس اتحاديه مشاوران امالك شرايط درج قيمت 
در آگهي هاي فروش مسكن را تشريح كرد و گفت: 
سايت ها بايد به طور روزانه ميانگين قيمت مناطق 
را از مش��اوران امالك درياف��ت و از درج قيمت هاي 
نامتعارف خودداري كنند. مصطفي قلي خس��روي 
در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بعد از آنكه دادستاني 
دس��تور حذف قيمت از آگهي هاي فروش امالك و 
خ��ودرو را اعالم كردند، مجددا عنوان ش��د كه درج 
قيمت براي آگهي هايي كه قيمت متعارف دارند در 
دستوركار قرار گيرد مشروط بر آنكه سايت وزارت راه 
و شهرسازي به عنوان مرجع و معيار تعيين قيمت هاي 
پايه در نظر گرفته شود و اين اطالعات توسط اتحاديه 
مشاوران امالك استخراج شده و در اختيار سايت هاي 
اينترنتي قرار گيرد. او با اشاره به جلسه اي كه در اين 
خصوص برگزار شد، افزود: يكي از شرايط اين است 
كه قيمت ها بيشتر به قيمت اسفندماه نزديك باشد 
چرا كه در فروردين ماه و ارديبهشت شاهد اين بوديم 
بعضي مالكان با توجه به رايگان بودن آگهي ها اقدام 
ب��ه درج قيمت هاي كاذب مي كردن��د و البته اقدام 
دادستاني براي متوقف كردن اين روند بسيار مناسب 
و سازنده بود. خس��روي تصريح كرد: اپليكيشن ها 
تقريباً رها شده بودند به همين دليل لزوم ساماندهي 
سايت هاي اينترنتي در شرايط كنوني كشور به شدت 
ديده مي شد، ضمن اينكه درخواست مشاوران امالك 
اين اس��ت كه به كد رهگيري اهميت داده شود و از 
مجلس مي خواهيم دس��تگاه هاي مرتبط از جمله 
سازمان ثبت، شهرداري، بانك ها و دارايي با اتحاديه 
مشاوران امالك لينك شوند. رييس اتحاديه مشاوران 
امالك اظهار كرد: سايت هاي اينترنتي بايد از ديتاهاي 
مشاوران امالك استفاده كنند و آنها را به روز در سامانه 
خود قرار دهند. به طور مثال روزانه استعالم  كنند كه 
قيمت منطقه نارمك از چند ميليون تا چند ميليون 
تومان است تا از اين طريق قيمت هاي باالتر از عرف 
بازار حذف شود. خسروي گفت: سايت ها از اين به بعد 
آگهي هايي كه توسط مشاوران امالك بدون مجوز 
ارايه مي ش��ود را در سايت نگذارند و قرار بر اين است 

كه استعالم مجوزدارها را از اتحاديه دريافت كنند.

برنامه كاهش التهاب بازار 
اجاره  هفته آينده نهايي مي شود

مديركل دفتر س��رمايه گذاري و اقتصاد مسكن 
با تاكيد برنهايي ش��دن چند برنامه براي كاهش 
التهاب بازار اجاره در اواخر هفته جاري،  گفت: نرخ 
اجاره بها هيچ ارتباطي به قيمت مس��كن ندارد. 
عباس فرهاديه در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: 
مش��كلي براي بازار اجاره بهاي مس��كن به وجود 
آمده است؛ فصل اجاره از حدود ۱.5ماه آينده آغاز 
مي شود و كمتر كسي را مي توان پيدا كرد كه امكان 
جابه جايي را در اين بازار داشته باشد. او تاكيد كرد: 
اصوال خانه خالي نداريم، خانه ها از خرداد و تيرماه 
ش��روع به خالي ش��دن مي كند مگر اينكه واحد 
مسكوني نوس��از باشد كه طبيعي است. فرهاديه 
با بيان اينك��ه هم اكنون حجم قاب��ل توجهي از 
واحدهاي مسكوني كليد نخورده است يعني هنوز 
خانه نوساز است و فقط دست به دست مي شود، 
اين خانه ها با پول هم دس��ت به دست نمي شود و 
در بازار تهاتر اين كار انجام مي شود.  مديركل دفتر 
سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن، اظهار كرد:  از ۴5 
روز ديگر تازه فصل جابه جايي ها آغاز مي شود، اما 
متاس��فانه يك جو رواني ايجاد شده مبني بر اين 
قيمت مسكن ۲ برابر شده و به تبع آن نرخ اجاره 
مسكن نيز دو برابر شود. او ادامه داد: آمار ۲۷ ساله 
نش��ان مي دهد هيچگاه اين اتفاق رخ نداده است 
ك��ه افزايش نرخ اجاره با افزايش قيمت مس��كن 

همگام بوده باشد. 



صنعت،معدن و تجارت14اخبار 

آيا سال 98 اصالح ساختار در حوزه بازرگاني رقم خواهد خورد؟ 

عبرت سياستگذار از سياست هاي تجاري 
تعادل |

سياس�ت هاي تجاري كش�ور از ع�دم قطعيت 
رن�ج مي ب�رد و سياس�تگذار ه�م هرب�ار دايره 
محدوديت ه�ا و ممنوعيت ه�ا را در اي�ن بخش 
اقتصادي با شيوه هاي دس�توري و شتابزده اش 
بيشتر مي گستراند. ذي نفعان هم در تقابل با اين 
نوع سياست هاي اشتباه هربار متذكر مي شوند، 
تا راهي براي اصالح ساختارهاي تجاري و دستوري 
بيابند. اين درحالي است كه اتخاذ سياست هاي 
غلط ارزي در س�ال 97 رفتار واردات كنندگان و 
صادرات كنندگان را در يك فضاي كامال غيرشفاف 
و رانتي به شدت تحت تاثير قرار دارد. به طوري كه 
در سال گذشته تعداد قابل توجهي از كارت هاي 
بازرگاني اجاره اي و جديدالورود ثبت ش�دند كه 
حدود 1۲ درصد از كل صادرات كش�ور در س�ال 
1۳97 از س�وي آنها انجام شد؛ فعاليت هايي كه 
در راس�تاي دور زدن سياس�ت هاي ارزي و عدم 
بازگش�ت ارز حاصل از صادرات به كشور صورت 
گرفت. حال اما خواسته جديد فعاالن اقتصادي در 
شرايط كنوني سال 98 چرخش به سمت اصالح 
س�اختارها و تغيير ريل در سياست هاي تجاري 
اس�ت؛ موضوعي كه به نظر مي رسد، مورد توجه 
متوليان تجاري كش�ور نيز قرار گرفته است. در 
چارچوب جديد، دولت با همكاري نهاد پولي قصد 
دارد، فعاليت بازارها را رصد كرده تا مشخص شود 
صادركنندگان در چه فرآيندي صادرات داشته اند 
و ارز حاصل از آن چگونه به كشور باز مي گردد. از 
اين منظر، دستگاه تجاري كشور با همكاري بانك 
مركزي در تالش است تا با عبرت گرفتن از تجارب 
و سياس�ت هاي تجاري گذشته، دست به اصالح 

مقررات بزند. 

اشتباهسياستگذار
سياست هاي تجاري در سال گذشته مشكالت زيادي را 
براي صادركنندگان واقعي ايجاد كرد اما از آن سو، دست 
رانت جويان را بازگذاش��ت تا به صورت صادركنندگان 
موقت در اقتصاد كش��ور ظاهر ش��وند. آمارهاي جديد 
متوليان تج��اري نش��ان مي دهد در يك س��ال اخير 
همان گونه كه ارز رس��مي موجب افزايش عطش براي 
واردات كاال ش��د، تعداد صادركنندگان نيز با رويه هاي 
بازگش��ت ارز به طرز عجيبي افزايش يافت. به گونه اي 
كه، بيش از 6 ه��زار و 400 صادركننده جديد به تعداد 
صادركنندگان كش��ور در س��ال 97 اضافه شده كه در 
سال هاي 94 تا 96 هيچ گاه در اين ليست قرار نداشتند. 
جالب  آنكه صادركنندگان جديد ركورد 5 ميليارد دالري 
داشتند اما ارز حاصله به چرخه اقتصاد بازنگشته است. 
همين مساله موجب ايجاد رقابت نابرابر، برهم خوردن 
تعادل بازار، خروج صادركنندگان خوشنام از بازارهاي 
صادراتي، تخريب برندها و... شده است. اما در تحليل اين 
فرآيند، متوليان دستگاه تجاري و فعاالن اقتصادي، اين 
پديده را نتيجه سياس��ت هاي غلط ارزي سال گذشته 
سياستگذاران و تصميم س��ازان مي دانند، كه موجب 
شده دس��ت صادركنندگان واقعي بسته شود و پديده 
»صادركنندگان موقت« دركش��ور رواج يابد. اما براي 
خروج از چنين بن بست ارزي، فعاالن اقتصادي، بر اين 
باورند كه در وهله نخست نگاه دولت بايد به سياست هاي 
شكست خورده ارزي تغيير كرده وصادركنندگان واقعي 
از الزامات ارزي مبرا ش��وند. در گام بعدي بايد از توزيع 
ارز به صورت چند نرخي جلوگيري ش��ود؛ چراكه اين 
روش باعث ايجاد فساد و رانت شده و شفافيت را از بين 
مي برد. خواس��ته ديگر آنها اين بود كه رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان كمتر از يك ميليون دالري برداشته شود. 
عالوه بر اين، به اعتقاد كارشناسان، اولويت سياستگذار 

در حال حاضر شناسايي هويت صادركنندگان با استعالم 
از تش��كل هاي صادراتي است. در كنار اين با آزادسازي 
جري��ان تجاري و اص��الح سياس��ت هاي ارزي زمينه 
حذف رانت و ميدان دادن به صادركنندگان رس��مي و 

شناسنامه دار را فراهم كند.

اصالحسياستهايتجاري
حال اما سرپرست دس��تگاه تجاري از ضرورت اصالح 
سياس��ت هاي ارزي ب��راي حمايت از ص��ادرات خبر 
مي دهد. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه 
جمع بندي عملكرد سال گذشته، دستگاه هاي اجرايي 
را به اين نتيجه رساند كه تغييرات در سياست هاي ارزي 
در دستور كار قرار بگيرد، توضيح داد: در چارچوب اين 
برنامه ريزي جديد، بانك مركزي بطور دقيق فعاليت بازار 
را رصد خواهد كرد تا مشخص شود صادركنندگان در 
چه فرآيندي صادرات داشته اند و ارز حاصل از آن چگونه 

به كشور باز مي گردد.
به گفته او، در اين چارچوب تالش مي شود با مشخص 
شدن اولويت هاي وارداتي كشور چه در زمينه كاالهاي 
مورد نياز مردم و چه در حوزه مواد اوليه توليد، ارز حاصل 
از صادرات به اين كاالها اختصاص يابد تا به اين وسيله از 
يك سو با تأمين مواد الزم و از سوي ديگر با مشخص شدن 
مسير بازگشت ارز حاصل از صادرات، از توليدكنندگان 
حمايت الزم صورت گيرد. به گفته مودودي دولت و بانك 
مركزي تالش مي كنند با اس��تفاده از تجارب گذشته، 
مقررات را طوري اصالح كنند كه اقتصاد ايران در مسير 

رسيدن به اهداف خود توانايي بيشتري پيدا كند.
به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، بايد به منظور 
جلوگيري از سوءاس��تفاده هايي كه در سال گذشته از 
سوي عده اي صورت گرفت، سياست هاي ارزي كشور 
در س��ال جاري تغيي��ر كند. محمدرضا م��ودودي در 
گفت وگو با ايسنا، در مورد پيامدهاي سياست هاي ارزي 
در اقتصاد كشور، اظهار كرد: آنچه از رصد شرايط بازار و 
آمارهاي تجارت ديده مي شود نشان دهنده آن است كه 
فعاليت هايي در حوزه صادرات صورت گرفت كه شفاف 
نبود و نياز به تغيير و اصالح آنها وجود دارد. به گفته او، 
در سالي كه گذش��ت تعداد قابل توجهي از كارت هاي 
بازرگاني اجاره اي و جديدالورود ثبت شدند كه عملكرد 
قابل توجهي نيز داشتند و حدود ۱۲ درصد از كل صادرات 
كشور در سال ۱۳97 از سوي اين افراد انجام شد كه به 
نظر مي رسد الاقل بخش��ي از اين فعاليت ها در مسير 
تالش براي دور زدن سياست هاي ارزي و عدم بازگشت 

ارز حاصل از صادرات به كشور بوده است.

راهكارهايفعاالناقتصادي
اما فعاالن اقتصادي براي اصالح ساختار تجاري كشور 
و جلوگيري از تكرار مش��كالتي كه سال گذشته براي 
بخش خصوصي كشور ايجاد شد، پيشنهاداتي را مطرح 
مي كنند. در همين رابطه، عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران در گفت وگو با »تعادل«، از س��ه پيش��نهاد براي 
اصالح ساختار سياس��ت هاي مرتبط با تجارت كشور 
خبر مي دهد. نخس��تين پيش��نهاد رضا پديدار آن بود 
كه كميته اي در اتاق هاي بازرگاني تش��كيل ش��ود تا 
سياست هاي الزام آور در حوزه تجارت كشور را شناسايي، 
تدوين و به دستگاه سياسي كشور ارسال كند تا همانند 
سال گذشته، شاهد مشكالت حاصل از بخشنامه هاي 
متعدد نباشيم. به گفته او، سال گذشته بخشنامه هاي 
متعددي ابالغ مي شد و يك شبه صادرات يا واردات برخي 
محصوالت را با ممنوعيت يا محدوديت مواجه مي كرد. 
اين موضوع باعث شد تا بسياري از بازار هاي صادراتي از 
دست برود و از طرفي در بازار داخلي نيز با كمبود برخي 

كاالها روبرو شويم. 
دومين پيشنهاد از نگاه پديدار، رصد چرخه تخصيص 

و مصرف ارز رسمي در كشور است؛ به طوري كه تمامي 
فرآين��د ورود، خ��روج و مصرف ارز رس��مي در چرخه 
اقتصادي كشور كنترل ش��ود تا از ايجاد رانت يا اتالف 
منابع كشور جلوگيري شود. سومين پيشنهاد اما به گفته 
اين فعال اقتصادي، اصالح ساختار در نحوه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات بود. بنابه اظهارات او، براي بازگشت ارز 
به چرخه اقتصادي كشور بايد طوري برنامه ريزي شود 
تا صادركننده بتواند در وهله نخست مواد اوليه مورد نياز 
خود را با ارز حاصل از صادراتش تامين كرده و مازاد اين ارز 
را به سامانه نيما پرداخت كند. يا اينكه مازاد ارز، در فرآيند 
تعريف شده، صادرات در مقابل واردات به كار گرفته شود.

اما از آن سو، برخي از فعاالن اقتصادي بر اين عقيده اند 
ك��ه دولت بايد دس��ت از دخالت بر اقتصاد به واس��طه 
سياست هاي دس��توري برداشته و به سمت آزادسازي 
اقتصاد گام بردارد. نايب رييس اتاق بازرگاني اتاق تهران 
در اين باره مي گويد: دولت با توج��ه به تجربه اي كه از 
تمرين خود در س��ال گذش��ته با اجراي سياست هاي 
دس��توري بر اقتصاد دارد، بايد به اين نتيجه برسد كه 
بهتر اس��ت اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار كند و 
اين نهاد خصوصي ميدان دار اقتصاد باشد. سيده فاطمه 
مقيمي در گفت وگو با »تعادل« همچنين معتقد است 
كه در كنار حركت دولت به س��مت و سوي آزادسازي 
اقتصاد، نهاد هايي كه با اقتصاد كشور مستقيما در ارتباط 
هستند، بايد از بخش خصوصي در تهيه دستورالعمل ها 
و سياس��ت هاي خود كمك بگيرد. به گفته او، دستگاه 
سياسي كشور به جاي دخالت مستقيم بر اقتصاد بايد 
به فكر اصالح قوانين و شرايط مربوط به فضاي كسب و 
كار و ايجاد كسب و كارهاي نوين باشد؛ كسب و كارهايي 
كه با دنياي جديد همخواني داشته باشد و در عين حال 

وابستگي به دولت نداشته باشند.
از س��ويي ديگ��ر، اما ريي��س كنفدراس��يون صادرات 
ايران پيامدهايي را كه سياس��ت هاي دستوري دولت 
براي اقتصادي به دنبال داش��ته را متذكر مي ش��ود و 
پيشنهادهايي هم براي بهبود زمينه فعاليت هاي تجاري 
كش��ور مطرح مي كند. محمد الهوت��ي در گفت وگو با 
فارس با بي��ان اينكه بازار ارزي به عنوان يك بازار ثانويه 
بايد عملياتي شود، بيان كرد: با ايجاد سامانه نيما بازار 
ثانويه شكل نگرفت، بلكه تبديل به بازاري چند نرخي 

شد. او در پاسخ به اين س��وال كه براي توسعه صادرات 
غيرنفتي و الزام به توس��عه صادرات در شرايط تحريم 
چه بايد كرد، گفت: بايد به سياست هاي اصلي نظام كه 
جايگزين صادرات غيرنفتي به جاي صادرات نفت است، 
بيشتر توجه كرد و با درك اهميت صادرات از تصميمات 
مقطعي، لحظه اي و ش��تاب زده درباره تجارت خارجي 

خودداري كرد. 
رييس كنفدراسيون صادرات ايران در تشريح پيشنهاد 
ديگر خود، با بيان اينكه برنامه ريزي ها در يك بازه زماني 
حداقل يك س��اله و به صورت ش��فاف و مشخص براي 
فعاالن اقتصادي اعالم ش��ود، اف��زود: بازرگانان اعم از 
واردكنندگان و صادركنندگان بدانند كه در چه مقطعي 
از س��ال اجازه صادرات و واردات دارند و در چه مقطعي 
از سال اين اجازه را ندارند. پيشنهاد ديگر الهوتي، ايجاد 
روابط بانكي با كش��ورهاي همسايه بود. به گفته او، اگر 
دولت بتواند در كنار ارتباط گيري با كشورهاي همسايه، 
روابط بانكي را با پول هاي ملي دو كشور ايجاد كند، قطعا 
مي تواند در راستاي توس��عه تجارت گام هاي خوبي را 
بردارد. رييس كنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينكه آيا 
روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه مي تواند در توسعه 
صادرات غيرنفتي موثر باشد، گفت: براي توسعه صادرات 
با كشورهاي همسايه دولت بايد موضوع نقل و انتقاالت 
مالي بين اين كشورها را حل كند. به گفته اين فعال بخش 
خصوصي، اكنون برخي از صادركنندگان ما در بازارهاي 
عراق و افغانستان فروش ريالي دارند، در حالي كه دولت 
ارز از آنها تقاضا مي كند بنابراين بايد راهي براي حل اين 

مساله پيدا شود. 
او همچنين خواسته هايي از متوليان دستگاه سياسي 
كشور داشت. الهوتي درخواست كه حمايت از صادرات 
و برطرف كردن مشكالتي مانند »پيمان سپاري ارزي، 
قيمت ه��اي پايه صادرات��ي و اولويت واگ��ذاري ارز در 
بخش هاي غير صادراتي و ارزان قرار گرفتن ارز با عنوان 
قيمت هاي پاي��ه صادراتي، تحت عن��وان اولويت هاي 
واگذاري ارز در بخش هاي غير صادراتي« س��اماندهي 
ش��ود. او در عين حال، با تاكيد بر اينكه حاكميت بايد 
برخي واقعيت هاي اقتصادي از جمله تورم در اقتصاد را 
بپذيرد گفت: بايد در همه بخش ها وحدت رويه داشت و 
در مديريت بازار نگاهي جامع داشت و به صورت گزينشي 

عمل نكرد. به گفته او، بايد از تجربيات سال 97 استفاده 
كرد تا با مديريت از شرايط سخت راحت تر عبور كرد. 

تصميمجديدوزيرچيست؟
با همه اينها اما آنچه ضروري به نظر مي رسد، اين است 
كه متوليان صنعتي وتجاري، دولتمردان وبهارستاني ها 
براي تغيير ساختار در اين حوزه، بايد در گام اول مساله 
»تفكي��ك وزارت بازرگاني از بدن��ه وزارت صنعت« را 
در دس��تور كارخود قرار دهند و سرنوشت اين پرونده را 
يك بار براي هميشه مشخص كنند. اين در حالي است 
كه مهم ترين نهاد تصميم س��از و مجري سياست هاي 
تجاري كشور، با گذشت ماه ها از رفتن مجتبي خسروتاج 
رييس سابق سازمان توسعه تجارت، هنوز با سرپرست 
اداره مي ش��ود. البته گمانه ها زني ها نش��ان از اين دارد 
كه وزير صنعت، معدن وتج��ارت، كه ظاهرا از حاميان 
احياي وزارت بازرگاني باشد، براي انتصاب رييس جديد 
سازمان توسعه تجارت، منتظر اعالم موضع و تصميم 
نهايي دولت و مجلس در خصوص شكل گيري وزارت 
بازرگاني با س��اختار جديد باش��د. به طوري كه چندي 
پيش، داريوش اس��ماعيلي عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس در گفت وگويي با فارس درباره اين موضوع 
گفته بود: »جلسه اي با حضور آقاي رحماني، وزير صمت 
درخصوص طرح تفكيك وزارتخانه و تش��كيل مجدد 
وزارت بازرگاني در مجلس برگزار ش��د. در اين جلسه، 
آقاي رحماني از نمايندگان درخواس��ت كردند كه اين 
بخش را از وزارت صمت جدا كنند«. تاكيد رحماني بر 
تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالي است 
كه دو وزير قبلي صنعت دولت تدبير و اميد با جدا شدن 
بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف 
بودن��د. البته برخي، دليل اصلي پافش��اري وزير فعلي 
صنعت، معدن وتجارت، بر تشكيل وزارت بازرگاني، را 
فرار از پاسخگويي عنوان كردند؛ به گفته آنها، در صورت 
جدا شدن بخش بازرگاني از اين وزارتخانه، رحماني ديگر 
هيچ گونه مسووليتي را در حوزه هاي تنظيم بازار، واردات، 
صادرات و... نخواهد داشت. اما اكنون كه دولت، نهاد پولي 
و سياستگذار تصميم بر اصالح ساختارها در حوزه تجارت 
گرفته اند، بايد منتظر تصميمات جديدتري در اين حوزه 

طي هفته هاي آتي باشيم. 
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رصدروزانهقيمت۱۰۰قلم
كاالياساسي

ش�اتا|وزير صنعت، معدن و تجارت به س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان دستور 
داد ك��ه ضمن رص��د وضعيت قيم��ت و موجودي 
۱00قلم كاالي اساسي و پرمصرف، گزارشي از آن را 
ارايه كند. رضا رحماني در جلسه بررسي و ساماندهي 
بازار كه با حضور اعض��اي هيات مديره اتاق اصناف 
برگزار ش��د، با بيان اينكه كشور در جنگ اقتصادي 
است و هر كسي براي مقابله با گراني همراهي نكند 
با دشمن همكاري كرده است، گفت: حضور اصناف 
در نظارت بر بازار بايد جدي باشد، اينكه تكرار كنيم 
اكثراً بازاري ها انسان هاي خوبي هستند، مشكلي حل 
نمي شود و بايد با متخلفين هر چقدر هم تعدادشان 
اندك باش��د، برخورد كرد. او با اشاره به دستورش به 
معاونت بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 
ارايه تحليل منطقي از وضعيت سه ماه آتي بازار، افزود: 
سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان 
بايد با ايجاد ساختار، حدود ۱00 قلم كاالي اساسي و 
پرمصرف را روزانه رصد و وضعيت قيمت و موجودي 
بازار و ش��ركت ها را كنترل كن��د و از توليد تا عرضه 
محصوالت را تحت پوش��ش نظارت و كنترل خود 
درآورد. رحماني همچنين از معاونين خود خواست كه 
چرايي افزايش قيمت كاالهايي همچون ماكاروني، تن 
ماهي، برنج و… را بررسي و گزارش آن را ارايه كنند. او 
با اشاره به برخي اظهارنظرها كه منجر به التهاب در بازار 
مي شود، افزود: برخي از مسووالن اتحاديه ها موضع 
مسووالنه اي نمي گيرند و در مصاحبه ها وضعيت را 

بر خالف واقعيت جلوه مي دهند. 

تسهيلورودمواداوليهبهكشور
شاتا|معاون امور صنايع وزارت صنعت طي نشستي 
مشترك با سنديكاي صنعت آلومينيوم اعالم كرد: 
رفع ممنوعيت واردات شمش حاصل از ذوب قراضه 
با توجه ب��ه ايجاد ارزش افزوده و توس��عه صادرات 
محصوالت آلومينيومي در دستور كار وزارت صنعت، 
معدن وتجارت قرار خواهدگرفت. دراين نشست، 
اعضاي س��نديكاي صنعت آلومينيوم با تش��ريح 
مشكالت و چالش هاي اين صنعت خواستار اتخاذ 
تمهيداتي براي تس��ريع در تامين مواد اوليه مورد 
نياز اين صنعت و تسهيل در مشكالت ارزي شدند. 
فرشاد مقيمي در نشست با سنديكاي آلومينيوم، 
تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع را يكي از مهم ترين 
اولويت هاي وزارت صنعت، معدن وتجارت برشمرد 
و گفت: تامين مواد اوليه عالوه بر حفظ و صيانت از 
توليد در ايجاد ارزش افزوده و حفظ اشتغال موثر بوده 
و ما با جديت بر رفع مشكالت واحدهاي صنعتي در 
اين حوزه تمركز كرده ايم. او با اش��اره به ممنوعيت 
واردات شمش حاصل از ذوب قراضه و نقش اين مواد 
اوليه در افزايش توليد صنايع وابسته به آلومينيوم و 
كاهش قيمت تمام ش��ده محصوالت آلومينيومي 
گفت: توليد آلومينيوم در كشور در شرايط خاصي 
قرار دارد و تس��هيل ورود مواد اولي��ه موردنياز اين 
صنعت به صورت شبكه اي روي ساير صنايع وابسته 
به صنعت آلومينيوم به ويژه صنايع لوازم خانگي و 
خودرو بسيار تاثيرگذار خواهد بود.  مقيمي اظهار 
اميدواري كرد با هماهنگ��ي وزير محترم صنعت، 
معدن وتجارت تامين مواد اوليه مورد نياز اين صنعت 
تسهيل و شرايط براي توسعه اين صنعت در شرايط 

كنوني با اتخاذ تدابير مناسب فراهم شود. 

دوانتصابجديد
دروزارتصنعت

وزير صنع��ت، معدن و تجارت با ص��دور احكام 
جداگانه اي، »محمدباقر عالي« را به عنوان معاون 
وزير و رييس هيات عامل س��ازمان گس��ترش 
و نوس��ازي صنايع ايران )اي��درو( و »محمدرضا 
سجاديان« را به عنوان عضو موظف هيات عامل 
سازمان توس��عه و نوس��ازي معادن )ايميدرو( 

منصوب كرد.

 Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their "intention To Participate" letter via fax to the following
 number along with their resume according to Qualitative Assessment Form no. 1, available at: WWW.nisoc.ir , not later than 14 days after
the second announcement, otherwise, their requests for participation in the tender will be disregarded.

 The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid bond of 5,857
EURO or 276,477,309 RIAL, in favor of NISOC.

  Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be accessed via:
  WWW.nisoc.ir-material procurement management tab
NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID

 Public Relations
WWW.shana.ir
www.nisoc.ir

http://iets.mporg.ir

FOREIG N PURCHASING  DEPT
Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran

Bldg. No. 104
    Tel. No.: 061 3445 7437

 NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY  AHVAZ-IRAN

National Iranian South Oilfields Company(NISOC) intends to purchase the following goods
TENDER NO. : 01-31-9280040

QuantityMaterial Description
23 items
including
282 NOS

 PARTS FOR " COOPER-BESSEMER" GAS TURBINE TYPE COBERRA-182 SERIAL NOS. SN-401,2,3,4,5 AND 6 RT RP
RC REF. COOPER-BESSEMER S.A 53-51-48-6B , SERIAL NOS 1045-FITTED TO COMPRESSOR TYPE RB7

06 items
including
127 NOS

 PARTS FOR “ COOPER ROLLS" POWER GAS TURBINE , TURBINE TYPE RT 48 , SERIAL NOS. 884 RT, 885 RT, AND 886 
RT REF. COOPER ROLLS LTD

تعادل : نوبت اول 98/۲/18 نوبت دوم 98/۲/۲1

N.I.S.O.C

نوبت دوم
1398.801

شركت ملي نفت ايران

شرکت توزیع نیروی ربق مازندران
)سهامی خاص(

آگهیمناقصاتعمومی-دومرحلهای
شماره98۱۰۱۰۱2۱

شرکت توزيع برق مازندران در نظر دارد: تعداد 50 دستگاه انواع سخت افزاری رايانه ای مورد نياز خود را برابر مشخصات فنی پيوست اسناد مناقصه 
از شرکت هايی که عضو نظام صنفی رايانه ای کشور بوده، از طرق مناقصه عمومی يک مرحله ای خريداری نمايد:

1-  نام مناقصه گزار: شرکت توزيع نيروی برق مازندران

۲- زمان فروش اسناد : از روز دوشنبه تاريخ 98/۲/۲۳ لغايت پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/۲/۲8
۳- محل دريافت اسناد : سايت شرکت توزيع نيروی برق مازندران به آدرس http://www.maztozi.ir مناقصه و مزايده

4- مبلغ فروش اسناد: مبلغ ۳00/000 ريال به حساب جام شماره 5۲40۳۳۲41۲ بانک ملت شعبه اميرمازندرانی ساری ) پرداخت از طريق درگاه 
اينترنتی(

5- مهلت تحويل پيشنهاد و زمان بازگشايی پاکات : زمان تحويل اسناد حداکثر تا ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 98/۳/8 می باشد و زمان 
بازگشايی در ساعت 1۳ همان روز می باشد.

5- محل تحويل اسناد مناقصه: ساری ، خيابان اميرمازندرانی، روبه روی وصال شيرازی، شرکت توزيع برق مازندران- دبيرخانه
7- محل بازگشايی اسناد مناقصه: ساری ، بلوار خزر، بعد از خيابان حزب ا... امور تدارکات شرکت توزيع برق استان مازندران

8- نشانی کسب اطالعات بيشتر:
www.Tender.Tavanir.org.ir ب- سايت معامالت توانير به آدرس  www.lets.Mporg.ir الف- سايت پايگاه ملی مناقصات به آدرس 

ج- سايت شرکت توزيع برق مازندران به آدرس www.maztozi.ir  د- شماره تلفن ۳۳4051۲1-011 امور تدارکات- اداره مناقصات

مبلغ تضمین- ریالمبلغ برآوردی - ریالشرح مناقصهشماره مناقصهردیف

 خرید تجهیزات رایانه ای1981010121
3/045/000/000288/000/000 )اعم از مانیتور، پرینتر و ...(

توضیحات:
1- تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما شامل ضمانت نامه بانکی ، فیش واریزی و تاییدیه مطالبات مورد تایید می باشد.

2- این شرکت از پذیرش چک بانکی، چک شخصی ، ارائه وجه نقد و ... تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود.
3- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر و پیشنهاداتی 

که بعد از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.

5- تامین منابع از محل اعتبار داخلی است.

نوبت اول

روابط عمومی شرکت توزيع نیروی برق مازندران

   متوليان صنعتي وتجاري، دولتمردان وبهارستاني ها براي تغيير ساختار در اين حوزه، بايد در گام اول مساله »تفكيك وزارت بازرگاني از بدنه وزارت 
صنعت« را در دستور كارخود قرار دهند و سرنوشت اين پرونده را يك بار براي هميشه مشخص كنند. اين در حالي است كه مهم ترين نهاد تصميم ساز و 
مجري سياست هاي تجاري كشور، با گذشت ماه ها از رفتن مجتبي خسروتاج رييس سابق سازمان توسعه تجارت، هنوز با سرپرست اداره مي شود. البته 
گمانه ها زني ها نشان از اين دارد كه وزير صنعت، معدن وتجارت، كه ظاهرا از حاميان احياي وزارت بازرگاني باشد، براي انتصاب رييس جديد سازمان 

توسعه تجارت، منتظر اعالم موضع و تصميم نهايي دولت و مجلس در خصوص شكل گيري وزارت بازرگاني با ساختار جديد باشد.

برش



15 جهان

افزايش ۱۵درصدي تعرفه هاي امريكا براي كاالهاي چيني اعمال شد

ششمين دور مذاكرات طالبان و امريكا پايان يافت

پكن:برايجنگتجاريآمادهايم

نقش منابع طبيعي در تأمين صلح

گروه جهان| 
چين پس از اجرايي ش��دن تعرفه هاي جديد گمركي كه 
به عنوان اقدامي تنبيهي از سوي واشنگتن براي كاالهاي 
وارداتي چيني در نظر گرفته ش��ده، تاكيد كرد اقداماتي 

متقابل را در اسرع وقت انجام خواهد داد.
به گزارش سي ان ان، دولت امريكا در نخستين ساعات جمعه 
بطور رس��مي از افزايش 15درصدي حقوق و تعرفه هاي 
گمركي بر بيش از ۲۰۰ميليارد دالر كاالي وارداتي چين به 
اين كشور خبر داد. افزايش 15درصدي تعرفه هاي گمركي بر 
كاالهاي چيني كه در بحبوحه جنگ تجاري ميان دو كشور 
قرار بود پيش از اين به اجرا گذاشته شود ماه ژانويه گذشته از 
سوي دولت ترامپ به حال تعليق درآمد. واشنگتن اين اقدام 
را به عنوان نشانه حسن نيت و پيش زمينه مساعد براي از 
سرگيري مذاكرات تجاري پس از اوجگيري اختالفات ميان 
دو طرف در سال گذشته ميالدي انجام داده بود. اما به نظر 
مي رسد ترامپ نااميد از روند پيشرفت مذاكرات و نيز مردد 
نسبت به حسن نيت مذاكره كنندگان چيني تصميم گرفته 

افزايش تعرفه هاي تعليقي را به مرحله اجرا درآورد. 
چين در واكنش به اين اقدام ضمن ابراز تاس��ف عميق از 
تصميم دولت امريكا تاكيد كرده اس��ت كه در اسرع وقت 
مقابله به مثل خواهد كرد. وزارت بازرگاني چين با انتشار 
بياينيه اي كوتاه بدون اشاره به جزييات بيشتر تصريح كرد: 
 »ما نسبت به اين تصميم تاسف بار انتخاب ديگري جز به 
كار بس��تن اقدامات الزم تالفي جويانه پي��ش رو نداريم.« 
واشنگتن و پكن، با وجود اين جنگ تعرفه اي كه براي فرجام 
گفت وگوها ميان دو طرف به شدت تهديدكننده قلمداد 
مي شود، جمعه مذاكرات براي رسيدن به تفاهم بر سر يك 

توافق تجاري را از سر گرفتند. 

  براي رويارويي آماده ايم
يك روزنامه دولتي در چين در واكنش به تعرفه هاي جديد 
امريكا نوشته اين كش��ور براي رويارويي تجاري با امريكا 
آماده است و از هر لحاظ مي تواند با واشنگتن مقابله كند. 
در مطلب گلوبال تايمز آم��ده: از جمعه روي ۲۰۰ميليارد 

دالر از كاالهاي صادراتي چين به امريكا، به جاي 1۰درصد 
۲5درصد تعرفه اعمال شده به همين دليل چين به مراتب 
براي جنگ تجاري از امريكا آماده تر است؛ اين كشور از لحاظ 
مادي و ذهني خود را براي مناقش��ه ب��ا امريكا آماده كرده 
است. اگر قرار باشد امريكا چالش ها و تنش ها را بيشتر كند، 
تعرفه هاي فزاينده در نظر گيرد و اقداماتي عليه چين صورت 
دهد، آن زمان پكن هم براي حفاظت از منافع ملي و منافع 
ش��ركت هاي چيني آماده  باش است.«  اين نشريه با اشاره 
به دليل حضور هيات چيني در امريكا براي گفت وگو با وجود 

اين همه فشار نوشته: »اين هيات با قدرت و در عين حال با 
سياست درهاي باز براي مذاكره رفته است آنها مي دانند كه 
كل جامعه چين پشتيبان مواضع دولت است.« گلوبال تايمز 
تاكيد كرده چين براي هر سناريويي آماده است اگر امريكا 
مي خواهد به عقب برگردد و جنگ تجاري را دامن بزند، چين 
هم هراسي ندارد و تا آخر ايستاده است. »ما براي هر اقدامي 
آماده باش هستيم، نمي ترسيم و عقب نشيني نمي كنيم.« 
روزنامه تاكيد كرده چين قدرت مديريت بر مذاكرات را در 
اختيار دارد؛ اين كشور خواستار درگيري تجاري نيست اما از 

آن هراسي هم به خود راه نمي دهد. پكن براي هر نتيجه اي در 
يازدهمين دور گفت وگوهاي تجاري آماده است. 

اين نشريه تصريح كرده: »شايد امريكا مي خواهد به تنش ها 
دامن بزند اما اين براي هر دو طرف زيانبار است به هر صورت 
وقتي براي هر سناريويي آماده باشيم، نيازي نيست كه تسليم 
شويم و بيهوده مصالحه كنيم.« اين در حالي است كه وزارت 
بازرگاني چين پنج شنبه تاكيد كرده بود اين كشور اميدوار 
است كه گفت وگوها زمينه نزديك شدن دو كشور به يكديگر 
را فراهم كند و بتوانند با هم و از طريق همكاري و مشورت 

در جهت حل مش��كالت حركت كنند. »شي اينهونگ« 
كارشناس مسائل منطقه اي دانش��گاه »مردم« مي گويد 
كه دونالد ترامپ س��عي دارد با افزودن بر فشارها بر چين و 
گرفتن امتياز از اين كشور، راه را براي رياست جمهوري خود 
در ۲۰۲۰ ميالدي هموارتر كند. شايد طرفين بتوانند در 
زمينه تجارت به توافق برسند اما اختالفات سياسي، تجاري 
و ايدئولوژيك آنها در آينده و در درازمدت ادامه خواهد يافت.
ديويد پترائوس رييس سابق سازمان سيا، با اشاره به تشديد 
تنش هاي تجاري چين و امريكا گفته كه شايد در اين روزها 
واشنگتن در مذاكرات تجاري دست باال را داشته باشد اما اين 
روند نمي تواند براي مدتي طوالني ادامه پيدا كند. پترائوس 
در مصاحبه با سي ان ان با اشاره به اينكه چين براي فروش 
كاالهايش به اياالت متحده ني��از دارد، گفته: »امريكا در 
كوتاه مدت اهرم هاي زيادي براي فشار بر چين دارد. به همين 
دليل رهبران سياسي در چين به شدت نگران تهديدهاي 
ترامپ درباره افزايش تعرفه ها هس��تند. اما از آنجايي كه 
انتخابات ۲۰۲۰ در امريكا در راه است. ترامپ هم بايد نگران 

وضعيت اقتصادي كشورمان باشد.« 
جنگ تجاري ميان امريكا و چين نه تنها بر اقتصاد دو كشور 
ياد شده تاثير بس��زايي دارد بلكه به اذعان كارشناسان در 
صورت شدت گرفتن اين منازعه رشد اقتصاد جهاني نيز 
متاث��ر از آن روندي معكوس را طي خواهد كرد. برونو لومر 
وزير دارايي فرانسه، جمعه در آستانه برپايي دور جديدي 
از مذاكرات تجاري امريكا و چين با هشدار در اين خصوص 
تاكيد كرده است كه باالگرفتن تنش و اختالفات تجاري 
ميان دو كشور يادشده براي رشد اقتصاد جهاني و نيز ميزان 

فرصت هاي شغلي در اروپا بسيار تهديدآميز خواهد بود.
برونو لومر در گفت وگو با »س��ي نيوز« تصريح كرده است: 
»هيچ تهديدي براي رش��د اقتصاد جه��ان بزرگ تر از به 
بن بس��ت خوردن مذاكرات تجاري چين و امريكا تشديد 
اختالفات ميان دو كشور ياد شده نيست. افزايش تعرفه هاي 
گمركي به منزله آن است كه كاالهاي كمتري در سراسر 
جهان مبادله مي ش��ود و اين تاثيري منفي بر فرصت هاي 

شغلي در فرانسه و اروپا به جاي خواهد گذاشت.«

گروه جهان|
 نمايندگان طالبان و امريكا اعالم كردند، دور ششم مذاكرات 
دو طرف پس از ۹ روز پايان يافته اس��ت. در بيانيه طالبان 
آمده كه در اين دور از مذاكرات روي مواردي كه در دورهاي 
پيشين مذاكرات مطرح و توافق شده بودند، بحث شده و در 
بعضي موارد پيشرفت حاصل شده اما هنوز مسائل ديگر 
باقي مانده است. در پايان دور پنجم مذاكرات دو طرف اعالم 
شد كه آنها روي پيش نويس خروج نيروهاي امريكايي از 
افغانستان و تضمين هايي  براي مبارزه عليه تروريسم توافق 
كرده  اند. طالبان اعالم كرد، در دور بعدي گفت وگوها روي 
موضوعات باقي مانده بحث خواهد شد. نشريه هشت صبح 
افغانستان با اشاره به مذاكرات صلح و نقش منابع طبيعي بر 
اين روند نوشته: حفظ صلح پس از پيمان و توافق صلح به  
عوامل مختلفي بستگي دارد. براساس گزارش هاي سازمان 
ملل، در منازعاتي كه منابع طبيعي نقش مهمي داش��ته 
امكان بروز دوباره تنش ها پس از توافق صلح، در پنج سال 
اول بسيار باالست. همچنين دستيابي به يك صلح پايدار، 
در صورت تخريب منابع طبيعي و خدمات اكوسيستمي كه 
معيشت و اقتصاد را در يك كشور تأمين مي كند، ناممكن 
به نظر مي رسد.  براي رسيدن به يك صلح پايدار مديريت 
منظم منابع طبيعي مهم است؛ به ويژه  اينكه منابع طبيعي 
نه تنها توس��عه اقتصادي و اجتماعي را در يك كشور رقم 
زده، بلكه حتي مي توانند در حيات سياسي از جمله بروز 
منازعات و تأمين صلح نيز نقش مهمي ايفا كنند.  به اعتقاد 
ناظران، منابع طبيعي يكي از عوامل عمده بروز درگيري ها 

ميان جوامع و حتي ملت ها هستند. جوامع براي دسترسي 
به منابع با ارزش با يكديگر رقابت مي كنند كه اين رقابت ها 
مي تواند باعث بروز درگيري هاي مسلحانه شود. كاهش 
منابع در نتيجه افزايش نفوس، تغيير اقليم، مديريت ضعيف 
و ساير عوامل، سبب افزايش شدت رقابت ها شده و باعث 
بروز منازعات مي شود. احتمال چنين درگيري هايي در 
جوامعي كه مردم براي امرار معاش به منابع طبيعي متكي 
هستند، بيشتر است. به عنوان مثال، در افغانستان بيشتر 
از ۷۰ درصد مردم متكي براي امرار معاش به منابع طبيعي 
متكي هستند. منازعات مسلحانه  بين عشاير و دهقانان 
براي دسترسي به چراگاه ها، تنش  بر سر دسترسي به آب 
در نقاط مختلف كشور و منازعات بر سر زمين از چالش هاي 
جدي دولت است.  همچنين در افغانستان اغلب از منابع 
طبيعي براي تأمين هزينه هاي نظامي استفاده مي شود و 
طرف هاي درگير جهت تأمين مهمات و تداركات جنگ، از 
منابع طبيعي به  عنوان منبع درآمد خود استفاده مي كنند. 
گفته شده، در افغانستان معادن، جنگل ها و محصوالت 
كشاورزي براي تامين مالي درگيري هاي مسلحانه نقش 
بسزايي دارند. اين امر در اكثر منازعات مسلحانه اخير در 

سطح جهان هم قابل مالحظه است.

   منابع طبيعي، عامل اختالل در روند صلح
جنگ و حاكميت ضعيف دولت  مركزي باعث مي ش��ود 
تا افراد يا گروه ها با اس��تفاده از نفوذشان از منابع طبيعي 
موجود براي نفع شخصي يا گروهي خود استفاده كنند. 

اين افراد يا گروه ها به شكل غيرقانوني منابع را استخراج 
يا استفاده كرده و به اين ش��كل از جنگ نفع مي برند. از 
آن جايي  كه منافع چنين گروه هايي در ادامه يافتن جنگ 
تأمين مي ش��ود، يكي از موانع عمده  صلح در افغانستان 
به  شمار مي روند. آنها براي حفظ منافع شخصي يا گروهي  
خود، رون��د صلح را مختل ك��رده و براي ت��داوم جنگ 
مي كوشند. مثال هاي زيادي از اين نوع نقش منابع طبيعي 

در اختالل مذاكرات صلح در سطح جهان موجود است. 
جنگ به ش��كل مستقيم و غيرمس��تقيم منابع طبيعي 
را متأثر مي كند. اس��تفاده از مهمات س��بك و سنگين، 
تخريب منابع طبيعي )مثل جنگل ها( براي از بين بردن 
پناهگاه هاي طرف مقابل، استفاده  غيرپايدار منابع براي 
تأمين جنگ، اس��تفاده از منابع طبيعي به  عنوان اسلحه 
)مثل زهرآلود كردن منابع آبي( يا استفاده از تسليحات 
شيميايي و هسته اي، از مثال هاي قابل مالحظه تأثيرات 
مس��تقيم جنگ بر منابع طبيعي است. جنگ به شكل 
غيرمستقيم هم باعث بهره برداري بي رويه  منابع طبيعي 
براي رسيد گي به قربانيان جنگي شده و در برخي موارد 
نيز تراكم آوارگان جنگي در يك محل باعث مي شود كه 
فشار زيادي به منابع طبيعي آن منطقه وارد شود. جنگ 
همچنين س��بب فرار مغزها و تضعيف ظرفيت مديريت 
منابع طبيعي مي ش��ود. جنگ هاي اخير، بطور گسترده 
باعث تخريب منابع طبيعي افغانس��تان ش��ده است. از 
تخريب جنگل هاي بخش ش��رقي گرفته تا مزارع پسته 
در شمال، اس��تفاده بي رويه منابع، استخراج غيرقانوني 

و غيرحرفه اي معادن، ش��كار بيش از حد انواع حيوانات 
نادر، تخريب باتالق ها، تخريب زيربناها، تضعيف ظرفيت 
مديريت منابع و ده ها مشكل ديگر، اثرات جنگ بر منابع 

طبيعي افغانستان است. 

   ضرورت بهبود اقتصادي
گرچه جنگ مشكالت و چالش هاي بي شماري دارد، 
اما چالش هاي پس از توافق صلح را هم نبايد دستكم 
گرفت. بهبود اقتصاد و ايجاد شغل، پس از درگيري هاي 
مس��لحانه كه باعث تخريب زيربنا ه��ا، تضعيف نظام 
حكومتداري و ازهم پاشي اقتصاد مي شود از چالش هايي  
است كه نياز به رسيد گي جدي و فوري دارد. با برقراري 
صلح، افراد درگير بيكار ش��ده و مهاجران و آوارگان به 
خانه هاي خود بازمي گردن��د. اين وضعيت بيكاري را 
تش��ديد مي كند. در صورت رس��يد گي نكردن به اين 

چالش، راه ب��راي ناهنجاري هاي اجتماعي، تنش ها و 
حتي از سرگيري درگيري ها باز خواهد شد. در چنين 
شرايطي، منابع طبيعي از ظرفيت زيادي براي بهبود 
اقتصاد و ايجاد شغل برخوردار است. اما اين گزينه نياز 
مبرم به مديريت درست منابع و روند صلح دارد.  چالش 
ديگر پس از پايان درگيري ها، ارايه مكانيزم هاي موثر 
براي تأمين معيشت پايدار است. پس از پايان منازعات، 
مردم براي دسترسي به آب پاك، غذا، سرپناه و منابع 
انرژي ت��الش خواهند كرد. رس��يد گي نكردن به اين 
نيازها، چالش جدي براي صلح و ثبات به شمار مي رود. 
پس از آن جاي��ي كه در درگيري ها گذش��ته و جاري 
افغانستان، منابع طبيعي نقش مهمي را ايفا كرده و خود 
نيز قرباني جنگ بوده، الزم است تا منابع طبيعي در روند 
صلح در نظر گرفته شده و از آن به  عنوان وسيله اي براي 

ايجاد فضاي همكاري و اعتمادسازي استفاده  شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

ديوار حائل جديدي در مرز 
نوارغزه احداث مي شود

گروه جهان| مقام هاي رژيم صهيونيستي قصد دارند 
براي مقابله با موشك هاي كورنيت نيروهاي مقاومت 
فلسطيني يك ديوار در امتداد مرزهاي شمال به جنوب 
غزه احداث كنند. به گزارش ايرنا، قرار است اين ديوار 
با هزينه 1۰۰ميليون ِش��كل )هر دالر معادل 3.53 
شكل( براي محافظت از خط آهن در سرزمين هاي 
اشغالي احداث شود. نيروهاي مقاومت فلسطيني در 
آخرين درگيري با رژيم صهيونيستي كه جمعه گذشته 
آغاز شد، با موشك كورنيت خودروي زرهي نظاميان 
صهيونيستي را در گذرگاه ايرز )بيت حانون( واقع در 
مرز غزه و سرزمين هاي اشغالي هدف قرار دادند، كه 

منجر به كشته شدن يك نظامي صهيونيست شد. 
به گفته منابع صهيونيستي، اين ديوار براي جلوگيري از 
ديده شدن قطارها از غزه احداث خواهد شد تا از هدف قرار 
گرفتن آن با موشك هاي مقاومت جلوگيري شود. قرار 
است طرح احداث اين ديوار در كميسيون امنيتي كابينه 
رژيم صهيونيستي تصويب ش��ود. دور جديد درگيري 
گروه هاي مقاومت فلسطين با رژيم صهيونيستي از جمعه 
گذشته با حمله بالگردهاي نظامي اين رژيم به مناطق 
مس��كوني غزه آغاز و با پاسخ كوبنده مقاومت سرانجام 
متوقف شد. نيروهاي مقاومت از جمله جنبش حماس و 
جهاد اسالمي در واكنش به حمالت دشمن صهيونيستي 
اعالم كردند كه مناطق اشغالي را هدف قرار مي دهند. در 
همين راستا، طي چند روز گذشته ۷۰۰فروند موشك 
از غزه به اسراييل شليك ش��ده است. براساس گزارش 
وزارت بهداشت فلسطين، در درگيري هاي اخير ميان 
فلسطيني ها با رژيم صهيونيستي 31 فلسطيني شهيد و 

1۷5 نفر ديگر نيز زخمي شدند.

خروج بانك امريكايي 
»مورگان استنلي« از روسيه

گ�روه جهان|بانك »مورگان اس��تنلي« امريكا 
از س��ال آينده به فعاليت هايش در روس��يه خاتمه 
مي دهد. به گزارش رويترز، بانك مورگان استنلي در 
نظر دارد با ارسال يادداشتي به بانك مركزي روسيه 
از توقف فعاليت هاي اين بانك در بازار روسيه تا پايان 
سه ماهه نخست سال آينده خبر دهد. اين بانك براي 
نخستين بار اواخر سال گذشته اعالم كرده بود بطور 
داوطلبانه به كسب و كار خود در بازار بانكي روسيه 
خاتمه خواهد داد. پيشتر وزارت توسعه اقتصادي 
روس��يه اعالم كرده بود اين كش��ور در سال ۲۰1۸ 
به دليل اعمال تحريم ها از سوي برخي كشورهاي 
جهان متحمل ضرر ۶.3 ميليارد دالري شده است. 
اين تحريم ها شامل محدوديت  هاي ضد دامپينگ، 
ابطال مجوز فعاليت شركت هاي روس، موانع فني و 
تحريم هاي اقتصادي است. مقامات بانك مورگان 
اس��تنلي پيش تر گفته بودند به دليل تحريم هاي 
امريكا و كشورهاي اتحاديه اروپا عليه روسيه به اتهام 
دست داشتن اين كش��ور در حوادث اوكراين كه از 
سال ۲۰1۴ به مرحله اجرا در آمد، دسترسي كسب و 
كارهاي روسي به بازارهاي سرمايه بين المللي دشوار 
شده است. بيشترين زيان روسيه از محل تحريم هاي 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بوده است به گونه اي 
كه اين تحريم ها ۲.۴۲ ميليارد دالر در سال قبل به 
اقتصاد روسيه خسارت زده است. اين بانك امريكايي 
با اعالم اينكه به فعاليت  هاي مشاوره اي بدون نياز به 
مجوز خود به مشتريان روسي ادامه مي دهد، از موثر 
بودن پيامدهاي تحريم بر روي شرايط مالي و كسب 

و كارهاي بانكي در روسيه خبر داده است.

بازگشت رييس جمهوري 
سابق برزيل به زندان

گروه جه�ان| ميش��ل تام��ر رييس جمهوري 
س��ابق برزيل، يك روز پ��س از اينك��ه دادگاه اين 
كشور حكم به بازگش��ت او به زندان داد، خود را به 
مقام هاي اين كش��ور در س��ائوپائولو تسليم كرد. 
به  گزارش خبرگزاري فرانسه، ميشل تامر ۷۸ ساله، 
رييس جمهور س��ابق برزيل، همراه ب��ا كارواني از 
خودروهاي همراهش روز پنج ش��نبه  دو س��اعت 
پيش از پايان ضرب االجل تعيين شده براي تحويل 
دادنش، خود را به مقام ه��اي مقر پليس فدرال در 
شهر سائوپائولو، تسليم كرد. او دومين رييس جمهور 
سابق در برزيل است كه در ارتباط با يك پرونده فساد 
مشهور به عمليات كارواش زنداني مي شود و تاكنون 
ده ها مقام سياسي و تجاري در برزيل در رابطه با اين 
پرونده زنداني شده اند. رييس جمهوري سابق برزيل 
مظنون به رهبري كردن يك سازمان مجرم در يك 
پرونده فساد مالي به ارزش ۴۶۰ميليون دالر شده 
است. دادگاه استيناف در ريودوژانيرو حكم داده بود 
تامر بايد در اسرع وقت خود را به زندان معرفي كند. 
اين  در حالي است كه چند هفته  پيش قاضي ديگري 
حكم ب��ه آزادي او داده ب��ود. اين رييس جمهوري 
س��ابق برزيل مارس به اتهام اختالس و پول شويي 
در سائوپائولو دستگير شد و بعد از آن در ريودوژانيرو 
در بازداشت پيش��گيرانه قرار گرفت، اما چهار روز 
بع��د از آن، يك قاض��ي ديگر به بهان��ه عدم وجود 
مدارك كافي قضايي اين حكم را لغو كرد. بسياري 
از سياستمداران برزيل از جمله لوال داسيلوا و ديلما 
روسف روساي جمهور سابق، نيز اتهامات مربوط به 

فساد را در پرونده سياسي خود دارند. 

سرقت ٤٠ميليون دالري 
بيت كوين توسط هكرها

گروه جهان|صرافي رمزارز »بايننس« از يك رخنه 
امنيتي بزرگ خبر داده كه طي آن هكرهاي ناشناس 
هفت هزار بيت كوين با ارزشي معادل ۴۰ميليون دالر 
را به سرقت برده اند. به گزارش بلومبرگ، چانگپنگ 
ژائ��و بنيانگ��ذار و مديرعامل اين صراف��ي، گفته: 
»هكرها به تعداد زيادي از كدهاي ۲FA، كليدهاي 
API كاربران و احتماال اطالعات ديگري دسترسي 
پيدا كرده اند. مهاجمان در اين نفوذ از تكنيك هاي 
مختلفي از جمله فيشينگ، ويروس و حمالت ديگر 
استفاده كرده اند كه در حال شناسايي آنها هستيم.« 
ب��ا اين حال عواقب اين نفوذ به س��رقت هفت هزار 
بيت كوين ختم نمي شود و به گفته ژائو احتمال تحت 
تاثير قرار گرفتن حسا ب هاي شناسايي نشده ديگر 
هم وجود دارد. نكته مهم اين اس��ت كه هكرها اين 
تعداد بيت كوين را در يك تراكنش جابه جا كرده اند. 
آنها با صبر كاف��ي اقدامات هماهنگي را در بهترين 
زمان روي حساب هاي كاربري مجزا صورت داده اند 
و تراكنش نهايي هم به گونه اي سازماندهي شده كه 
از سد معيارهاي امنيتي بايننس عبور كند. بايننس 
براي بررسي ابعاد اين س��رقت تا يك هفته امكان 
واريز و برداشت را غيرفعال كرده اما متعهد شده كه 
تمامي زيان كاربران را پوش��ش خواهد داد. هربار 
كه يكي از صرافي هاي شناخته شده رمزارز، كيف 
پول ها يا تمام سيستم مورد هجوم مجرمان سايبري 
قرار مي گيرد، بهاي اين ارزها نيز با كاهش چشمگير 
مواجه مي شود. حمله اي كه قبال همين صرافي را 
هدف قرار داده بود، در چند دقيقه به كاهش 1۰.۸ 

درصدي بهاي رمزارزها منجر شد. 

چراغ سبز »گوايدو« به مداخله 
نظامي امريكا در ونزوئال 

گ�روه جهان|خ��وان گوايدو رهبر مخالف��ان دولت 
ونزوئال، گفته براي خروج از بحران سياس��ي اين كشور 
آماده پذيرش مداخله نظامي امريكا است. رهبر مخالفان 
نيكالس مادورو رييس جمه��وري ونزوئال، در مصاحبه 
با روزنامه ايتاليايي »ال استامپا« گفته: »اگر امريكايي ها 
پيش��نهاد مداخله نظامي را مطرح كنند احتماال آن را 
خواهم پذيرفت.« سخنان گوايدو در حالي مطرح مي شود 
كه دو تن از سياستمداران مخالف مادورو پنجشنبه به 
س��فارتخانه هاي خارجي در كاراكاس پناهنده شدند. 
رهبر مخالفان دولت ونزوئال مدعي است كه دولت اين 
كش��ور به دنبال ش��ورش نظامي نافرجام 3۰ آوريل بر 
شدت س��ركوب مخالفان افزوده است. همچنين ادگار 
زامبرانو نايب رييس پارلمان ونزوئال، چهارشنبه بازداشت 
شده است. مجلس موسسان ونزوئال كه هواداران دولت 
كنترل آن را در اختي��ار دارند مصونيت پارلماني ادگار 
زامبرانو و شش نماينده ديگر پارلمان را لغو كرده است. 
براس��اس حكم دادگاه عالي ونزوئال، قرار اس��ت از اين 
نماين��دگان به دليل خيانت، ايجاد اغتش��اش و توطئه 
تحقيق شود. مادورو تالش گوايدو براي شوراندن ارتش 
عليه او را كودتا خوانده است. همچنين مايك پنس معاون 
رييس جمهوري امريكا گفته واشنگتن به زودي ۲5 عضو 
دادگاه عالي ونزوئال را كه از حاميان مادورو هستند تحريم 
خواهد كرد. او بار ديگر تكرار كرده دولت امريكا تحريم هاي 
اقتصادي آن دس��ته از ژنرال هاي ونزوئال را كه دست از 
حمايت م��ادورو بردارند، لغو خواهد كرد. اعتراض ها در 
ونزوئال همچنان ادامه دارد و گوايدو خواستار بركناري 
مادورو است. امريكا به همراه 5۰ كشور گوايدو را به عنوان 

رييس جمهوري موقت به رسميت شناخته است.
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زورآزمايي موشكي واشنگتن 
و پيونگ يانگ

گروه جهان| رهبر كره شمالي جمعه بر يك رزمايش 
»اصابت دور برد« ارتش كشورش نظارت كرده است. 
خبرگزاري دولتي كره شمالي نوشته، كيم جونگ اون 
پيش از صدور دس��تور آغاز اين رزمايش با ابزارها و 
سالحي كه براي »اصابت دور برد« استفاده مي شوند 
آشنا شد. كره شمالي در حالي از برگزاري اين رزمايش 
خبر داده كه پنج ش��نبه دو موش��ك »كوتاه برد« را 
آزمايش كرده ب��ود. پيونگ يانگ در يك هفته اخير 
دو بار دست به آزمايش تسليحاتي زده است. نيروي 
دريايي امريكا پنج ش��نبه تنها چند س��اعت پس از 
آزمايش دو موشك »كوتاه برد« از سوي كره شمالي 
يك موش��ك بالستيك را در س��احل ايالت فلوريدا 
آزمايش كرد. هر چند برد دقيق موشك آزمايش شده 
امريكا اعالم نشده است اما چند مقام امريكايي برد 
موشك آزمايش ش��ده را بيش از 11هزار كيلومتر 
عنوان كرده اند. بر طبق بيانيه ارتش كره جنوبي اين 
موشك ها از منطقه كوسانگ واقع در استان پيونگان 
شمالي در خاك كره شمالي پرتاب شده اند و به ترتيب 
مسافت هاي ۲۷۰ و ۴۲۰كيلومتر را به سمت شرق 
بر فراز كره شمالي طي كرده اند. خبرگزاري دولتي 
كره شمالي در اعالم خبر رزمايش جمعه از واژه هاي 
»موشك«، »پرتابه« يا »راكت« استفاده نكرده است. 
بنا به گزارش اين خبرگزاري رهبر كره شمالي دستور 
داده است كه توانايي »ضربه زدن« ارتش اين كشور 
تقويت ش��ود. دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، 
در واكنش به اين خبر گفته: »هيچ كس از آزمايش 
موشكي اخير كره شمالي خوشحال نيست. ما با جديت 
فراوان در حال  بررسي پرتاب اين موشك هاي كوتاه برد 
هستيم.« مون جائه اين رييس جمهور كره جنوبي، نيز 
اين اقدام كره شمالي را اقدامي اعتراضي توصيف كرده 
و از پيونگ يانگ خواسته دست به اقداماتي نزد كه مانع 
ديپلماسي شود.  از سوي ديگر امريكا اعالم كرده يك 
كشتي باري متعلق به كره شمالي را به دليل »حمل 
غيرقانوني زغال سنگ« توقيف كرده است. بنا به اعالم 
وزارت دادگس��تري اياالت متحده براي نگهداري و 
تعمير اين كشتي از دالر امريكا استفاده شده است. 
امري كه ناقض تحريم هاي سازمان ملل و امريكا عليه 
كره شمالي محسوب مي شود. كشتي باري كره شمالي 
پيش از اين حدود يك سال پيش در اندونزي توقيف 
ش��ده بود. تنش ها بين واش��نگتن و پيونگ يانگ 
به دنبال پايان بي نتيجه نشست هانوي بين ترامپ و 
كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، افزايش يافته است. 

 كشته شدن 15 نفر از اشرار
 در پاكستان 

فرمانده نيروهاي مرزباني پاكستان )FC( با اشاره به 
اينكه طرح حصاركشي مرزهاي اين كشور با ايران در 
سه تا چهار سال آينده تكميل مي شود، گفته 15 تن 
از اشرار طي عمليات اخير نيروهاي پاكستاني كشته 
شدند. به گزارش ايرنا، رسانه هاي پاكستاني جمعه از 
نشست فرمانده نيروهاي مرزي اين كشور با اعضاي 
كميته امور داخلي مجلس سناي به رياست »رحمان 
ملك« خبر دادند. گفته ش��ده، طرح حصاركش��ي 
مرزهاي بلوچستان با ايران آغاز شده و انتظار مي رود 

اين فرآيند در سه الي چهار سال آينده تكميل شود.

18 كشته و زخمي در انفجار 
انتحاري بغداد

انفجار انتحاري در مركز بغداد پايتخت عراق هشت 
كش��ته و 1۰ زخمي به جا گذاشت. يك تروريست 
انتحاري مجهز به كمربند انفجاري جمعه خود را در 
نزديك يك بازار محلي در منطقه جميله در مركز 
شهر بغداد پايتخت عراق منفجر كرد. بر اساس برآورد 
اوليه تاكنون دست كم هشت شهروند عراقي در اين 
انفجار كشته يا زخمي شدند. اين نخستين حمله 

انتحاري در بغداد طي ماه هاي اخير است.

دفاع ماكرون از فروش سالح 
به عربستان

رييس جمهوي فرانسه از فروش سالح به عربستان 
س��عودي دفاع كرده اس��ت. به  گزارش رويترز، 
امانوئل ماكرون گفته: »بيشتر تسليحاتي كه به 
عربستان سعودي فروختيم در داخل اراضي يا در 
مرزهاي اين كشور استفاده مي شود. تضمين هايي 
گرفتيم مبني بر اينكه س��الح فرانس��وي عليه 
غيرنظاميان استفاده نشود.« اين در حالي است 
كه خالف ادعاي مقام هاي فرانسه سالح ساخت 
اين كشور در جنگ يمن مورد استفاده قرار گرفته 
است. تجاوز عربس��تان به يمن تاكنون منجر به 
كش��ته ش��دن بيش از 1۶ هزار يمني بي گناه و 

ويراني زيرساخت هاي اين كشور شده است.

استقرار بمب افكن هاي امريكا 
در قطر

خبر استقرار بمب افكن هاي امريكايي در پايگاه بزرگ 
نظامي اين كشور در قطر توسط نيروي هوايي امريكا 
منتشر شده است. پيش از آن، گفته شده بود كه امريكا 
تصميم به استقرار اين هواپيماها را در جنوب غربي 
آسيا دارد. پس از اعزام ناو هواپيمابر »يو اس اس ابراهام 
لينكلن« به سوي آب هاي خليج فارس، خبر استقرار 
بمب افكن هاي بي 5۲ امريكا در قطر نيز از سوي نيروي 
هوايي امريكا تاييد شده است. آسوشيتدپرس با انتشار 
گزارشي از دوبي خبر از استقرار جنگنده بمب افكن هاي 
ب��ي 5۲ در پايگاه نظامي امريكا واقع در اميرنش��ين 
قطر داده است. نيروي هوايي امريكا اعالم كرده اين 
هواپيماها غروب پنج شنبه 1۹ ارديبهشت به پايگاه 

العديد در قطر رسيده اند.
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عكسروز

بازارهنر

تمجيد» هاليوود ريپورتر« از آخرين ساخته محسن تنابنده

نگاهي به برنامه كنسرت هاي پايتخت در شب هاي رمضان

آتش فشان در سيحون فوران مي كند

دبورا يانگ منتقد شناخته ش��ده هاليوود 
ريپورتر با نگارش نقدي به تمجيد از فيلم 
»قسم« با ساخته محسن تنابنده پرداخت.

دبورا يانگ در اين نقد كه به عنوان فيلم 
سينمايي »قسم« به طرز غريبي جذاب در 
هاليوود ريپورتر منتشر شده نوشته است: 
فيلم قسم محسن تنابنده از آن قصه هاي 
كنجكاوي برانگيزي است كه ناگهان نوري 

بر گوش��ه هاي تاريك جامعه ايران مي تابند و بيننده 
را به دل درام يك نظام قضايي فرو مي برد. داس��تان و 
كاراكترهاي درام و ملموس آن به قدري خوب هستند 
كه مي توان توفيق جشنواره اي فيلم را پيش بيني كرد. 
اين دومين فيلم سينمايي تنابنده است كه بيشتر به 
عنوان بازيگر شناخته شده و در نقش عظيم در فيلم 
رونا مادر عظيم نماينده سينماي افغانستان در اسكار 
بود و از جش��نواره هاي ديگر ه��م جايزه هايي گرفته 
است. مهنار افشار بازيگر زن درخشان فيلم در نقش 

اصلي به خوب��ي مصمم ب��ودن خود به 
انتقامجويي را نش��ان مي دهد و در طول 
تمام فيلم در داخل اتوبوس تالش مي كند 
هر طور شده با رفتارهاي نرم يا تهديدآميز 
خانواده را در اتوبوس نگه دارد و چند بار 
س��د راه فروپاشي جمع و پشيماني افراد 
مي ش��ود پيچيدگي ديگر قص��ه دعوا با 
اعضاي خانواده بر سر موضوعات متفرقه 
اس��ت همانطور كه اتوبوس در پيچ ه��اي تند مه آلود 
بين شهري پيش مي رود، جو معماگونه حاكم بر آن به 
خطري ملموس تبديل مي شود. قصه در طول فيلم و 
در داخل اتوبوس به مروز پيچيده تر شده و بار احساسي 
آن سنگين تر مي شود به لحاظ بصري اين فيلم كه تنها 
يك صحنه اس��ت و رفته رفته چشم انداز كوهستاني 
بيرون اتوبوس جاي خود را به تصاوير داخل اتوبوس 
و كوير مي دهد و نمايش تصويري از مقصد سفر، شهر 
زيارتي مشهد مقدس مي توانست خالي از لطف نباشد.

اركستر س��مفونيك تهران در هفته 
پيش رو دوش��ب متوالي روي صحنه 
مي رود. در اين گزارش مروري مي شود 
بر كنسرت هايي كه در بازه زماني يك 
هفت��ه )۲۱ ت��ا ۲۷ ارديبهش��ت( در 
پايتخت روي صحنه مي روند. عليرضا 
قربان��ي در ادام��ه ش��ب هاي اجراي 
كنسرت »با من بخوان« ۲۱، ۲۲ و ۲۳ 

ارديبهش��ت در تاالر وحدت براي دوستدارانش 
مي خواند، قيمت بليت هاي اين كنس��رت از ۵۰ 
هزار تومان آغاز مي شود و تا ۱۶۰ هزار تومان ادامه 
دارد. تاالر رودكي پيش از ظهر ۲۳ ارديبهش��ت 
ش��اهد برگزاري كنسرت س��ازهاي بادي چوبي 

و برنجي خواهد ب��ود، بليت هاي اين 
اجرا ۳۰ و ۴۰ ه��زار تومان به فروش 
مي رسند. اركستر سمفونيك تهران 
دومين كنسرت خود را در سال جديد 
بازه��م با رهبر ميهم��ان روي صحنه 
مي ب��رد؛ اين كنس��رت در دو ش��ب 
متوالي يعني ۲۶ و ۲۷ ارديبهشت در 
تاالر وحدت برگزار مي ش��ود و رهبر 
مهمان آن نصي��ر حيدريان خواه��د بود. قيمت 
بليت هاي اين اجرا ۴۵ تا ۱۰۰ هزار تومان است. 
گروه موسيقي »آواي موج« هم ۲۷ ارديبهشت در 
تاالر رودكي كنسرت مي دهد، بليت هاي اين اجرا 

۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان قيمت گذاري شده است.

نمايش��گاه انفرادي نقاش��ي منصور 
نصرت نظامي با عنوان »آتش فشان« 
و نمايش��گاه آث��ار اوالف بژس��كي با 
عن��وان »روزي روزگاري در اي��ران« 
۲۰ ارديبهشت ماه در گالري سيحون 
و بنياد كاف افتتاح مي ش��وند. يكي از 
كارهايي كه تعطيل��ي ندارد، كارهاي 
مرتبط با هنر و به وي��ژه گالري داري 

است كه در تمامي روزها، ماه ها و فصول سال تقريبًا 
بدون تعطيل��ي فعاليت دارند. پ��س از تعطيالت 
نوروزي، حاال نوبت به ماه مبارك رمضان رسيده 
اس��ت كه معمواًل برخي ادارات و كارهاي روزمره 
نيمه تعطيل هس��تند اما گالري ها همچون ديگر 
روزهاي سال، برنامه هاي خود را دارند و به همين 
دلي��ل جمعه ۲۰ ارديبهش��ت ماه ني��ز همچون 
جمعه ه��اي گذش��ته، افتتاحيه نمايش��گاه هاي 
هنري را ش��اهد خواهيم بود. در زي��ر تعدادي از 
نمايش��گاه هاي هنري كه جمعه اين هفته افتتاح 
مي شوند، معرفي مي كنيم. »نئواكسپرسيونيسم 
در هنر معاصر ايران« عنوان نمايشگاه گروهي به 
كيوريت��وري فرناز محمدي اس��ت كه جمعه ۲۰ 
ارديبهشت در گالري ش��يرين به نشاني خيابان 
كريمخان زند، خيابان س��نايي، كوچه سيزدهم، 
پالك ۵ گشايش مي يابد و تا ۲۲ خرداد ماه ادامه 
خواهد داش��ت. آثاري از هنرمندان برجس��ته اي 
چون آيدين آغداشلو، كوروش شيشه گران، فرشيد 
ملكي، منوچهر معتبر و سروش ميالني زاده در اين 

نمايشگاه به نمايش در مي آيد.
نمايشگاه انفرادي نقاشي سميرا كرباليي با عنوان 
»بيم و اميد« از جمعه ۲۰ ارديبهشت تا چهارشنبه 
۱ خردادماه در گالري اُ واقع در خيابان س��نايي، 
خيابان شاهين )خدري(، پالك ۱۸، طبقه اول برپا 
مي شود. »آتش فشان« عنوان نمايشگاه انفرادي 

نقاشي منصور نصرت نظامي است كه 
از روز ۲۰ ارديبهش��ت ماه در گالري 
سيحون به نشاني خيابان وزرا، كوچه 
چهارم، شماره ۱۱ آغاز به كار مي كند. 
نمايش��گاه انفرادي حجم هاي نجمه 
پاش��ايي با عنوان »مي��ان دو جهان« 
جمعه اين هفت��ه در گال��ري هما به 
نمايش در مي آيند. نمايش��گاه تا ۳۱ 
ارديبهش��ت در گالري هما واقع در خيابان كريم 
خان زند، خيابان س��نايي، كوچ��ه چهارم غربي، 
پالك ۸، واحد يك برپا خواهد بود. موسسه كاف در 
روز جمعه ۲۰ ارديبهشت ماه، ميزبان آثار هنرمند 
سرشناس لهستاني، اوالف بژسكي با عنوان »روزي 
روزگاري در ايران« است كه طي دوره اي پنج ماهه 
اقامت هنري )سه بار س��فر به ايران در طول يك 
سال( در شهر تبريز و با همكاري سراميك كاران 
ساكن اين شهر توليد شده اند. اين دومين همكاري 
اين هنرمند با موسسه كاف بعد از نمايش چيدمان 
او در حياط مجس��مه هاي موزه هنرهاي معاصر 
تهران در س��ال ۱۳۹۳ اس��ت. اوالف بژسكي كه 
 در هنرهاي طراحي، مجس��مه، چيدمان و فيلم

 چيره دست است، اين بار به سراميك روي آورده 
است و در اين نمايشگاه، آثاري در بستري از مواد 
بازيافت و سپس طراحي شده توسط خود هنرمند 
ب��ه نمايش در خواهند آمد. بنياد كاف به نش��اني 
ولنجك، ميدان دانشگاه ش��هيد بهشتي، ابتداي 
جاده دركه، سيزده چنار، پالك ۳۴ و ۳۶ ميزبان 
آثار هنرمند لهستاني تا ۲۴ خردادماه خواهد بود.

نقاشي هاي عليرضا نكويي با عنوان »خطوط« از 
جمعه اين هفته در گالري اعتماد نگارستان روي 
ديوار مي روند. اين گالري در ميدان بهارس��تان، 
خيابان دانشس��را، باغ نگارس��تان قرار دارد و اين 

نمايشگاه تا ۷ خردادماه برپا خواهد بود.

تاريخنگاري

اعدام مرد شماره 2  نهضت جنگل 
صد سال پيش در چنين روزي، ميرزا ابراهيم حشمت طالقاني مشهور به »دكتر حشمت«، 
مرد ش��ماره ۲ نهضت جنگل در حالي كه فقط ۳۴ سال داش��ت، به دار آويخته شد. در 
يادداشت هاي محمدحسين صبوري ديلمي، همسنگر ميرزا كوچك خان از شرق گيالن 
و يادداشت هاي صادق كوچك پور جنگلي  درباره جنگ و گريز از الهيجان تا قلعه گردان 
خرم آباد تنكابن آمده است: بعد از عزيمت ميرزا كوچك دكتر حشمت رييس نفرات شد  
و ما  به دور او جمع شديم... گفتيم تكليف ما چيست؟ جواب داد: »وصيت ميرزا را بايد 
عمل  كنيم و  برويم  تسليم شويم.«  بدين ترتيب دكتر حشمت امان نامه را پذيرفت و در 
قلعه گردن چند كيلومتري خرم  آباد  از توابع تنكابن تسليم نيروهاي قزاق شد. اين مطلب 
كامال واضح اس��ت كه  دكتر  داناتر  و عاقل تر ازآن بود كه فريب وثوق الدوله را بخورد و به 
خاطر وعده ها تسليم شود و همانطور  كه  خود  بعدها گفت يقين داشته كه اعدام مي شود. 
هدفش از اين عمل اوال انجام دادن  وصيت  ميرزا كوچك خان و در ثاني جلوگيري از هدر 
دادن خون همراهان بوده است. دولتي ها به بهانه اينكه رييس كل قزاق دولت ايران )ژنرال 
استاروسلسكي( در رشت است، به آنها گفتند ما بايد شما را روانه رشت كنيم تا به شما 
پروانه آزادي بدهند و به منازل خود باز گرديد! روز ششم ماه شعبان پس از سه روز اقامت 
در خرم آباد تنكابن، تعداد جنگلي ها به ۱۸۰ نفر رسيد كه همگي به همراه دكتر و هشت 
نفر قزاق به رشت حركت داده شدند. در نزديكي »ديوشل« دكتر را از يارانش جدا كرده 
و با درشكه راهي كردند. از اين لحظه به بعد دكتر اطمينان يافت كه ديگر اميدي براي 
نجاتش نيست و تمام وعده ها فريبنده بوده  است. پس از دو روز، در ساعت ۱۰ صبح روز  
۲۱ ارديبهشت ماه سال ۱۲۹۸ شمسي، دادگاهي در قرق كارگزار )محل فعلي اداره  ثبت 
اسناد رشت( تشكيل دادند. دادگاه  او را ياغي خواند و ادعانامه اي، مبني بر محكوميت او براي 
جمعيتي در حدود دو هزار نفر كه در مراسم او گرد آمده بودند، خوانده شد. دادگاه در ساعت 
۱۲ ظهر تعطيل شد. رأي دادگاه تنظيم و تسليم كلنل استاروسلسكي شد . او  راي  دادگاه را 

پذيرفت و دستور داد قبل از ساعت ۵ بعد از ظهر حكم اجرا شود. كمي قبل از ساعت   پنج ، 
دكتر حشمت را روي چهار پايه دار قرار دادند و حكم در ميان گريه و شيون مردم به ويژه 
زنان اجرا شد. سيد محمدتقي ميرابوالقاسمي درباره آرامگاه دكتر حشمت مي نويسد: 
»جسد بي جان دكتر حشمت را در حياط مسجد چله خانه دفن نمودند و مدت ها نهال 

درختي نشانه گورش بود، تا اينكه بعد از سال ۱۳۳۰ بناي آرامگاهي بر آن ساختند.«
مسجد چله خانه در رشت، ميدان شهرداري، خيابان امام خميني، خيابان دكتر حشمت 

واقع شده و بقعه مير نظام الدين )از سادات موسوي( هم آنجا است.

میراثنامه

سردرگمي خارجي ها در بوم گردي هاي ايران
يك فعال بوم گردي گفت: نداشتن تعريف جامع 
و درس��ت از بوم گ��ردي، گردش��گران خارج��ي 
را س��ردرگم كرده اس��ت. مهين شمس��ي خاني 
گف��ت: »اكول��وژ« در دنيا و در بين گردش��گران 
عبارتي ش��ناخته شده اس��ت كه معادل فارسي 
آن بوم گردي، است. متأسفانه چون در آيين نامه 
مرتبط تعريف جامع و دقيقي از بوم گردي نشده، 
براي تمام اقامتگاه ها كه به ش��كلي س��نتي اداره 
مي ش��وند، مج��وز بوم گردي صادر مي ش��ود كه 

گردشگران خارجي را سردرگم كرده است.
او كه در قالب يك گروه سه نفره اقامتگاه بوم گردي 
»گيله بوم« را در روستاي قاسم آباد استان گيالن 
با تاكيد بر توسعه پايدار، حفظ و گسترش زندگي 
بوم��ي و محافظ��ت از محيط زيس��ت، مديرت 
مي كنن��د و در كت��اب راهنم��اي س��فر »لونلي 
پلنت« با عنوان اكولوژ معرفي شده اند، مي گويد: 
كتاب ه��اي راهنماي س��فر با توجه ب��ه تعريفي 
كه از اكولوژ وجود دارد ب��ه تمام بوم گردي ها در 
ايران، عنوان اكولوژ داده اند و گردشگران خارجي 
بوم گردي هاي ايران را با اين عنوان مي شناسند، 
در حال��ي ك��ه اقامتگاه هاي مختلفي به ش��كل 
مهمان پذي��ر )guesthouse(، خان��ه محل��ي 
 traditional( و هتل س��نتي )homestay(
hotel( در كش��ور وجود دارد ك��ه همه با عنوان 
بوم گردي معرفي شده اند. اين فعال بوم گردي به 
ايسنا گفت: البته بوم گردي در جايگاه خود درست 

است اما به شرط آنكه مطابق تعريف و استاندارد 
جهان��ي، خدمات دهد و فعاليت كن��د. به اعتقاد 
شمس��ي خاني، نبود تعريف درست از بوم گردي 
و اس��تفاده از اين عنوان براي تمام اقامتگاه هايي 
كه به ش��يوه اي سنتي و بومي مديريت مي شوند، 
يكي از مهم ترين مش��كالت اين بخش است كه 
گردشگران خارجي را هم س��ردرگم كرده است 
و اس��تاندارد خدمات رس��اني در برخ��ي از اي��ن 
اقامتگاه ها را زير سوال برده است. مازيار آل داود 
رييس هيات مديره جامعه حرفه اي اقامتگاه هاي 

بوم گردي نيز چندي پيش با انتقاد به نبود ضوابط 
و تعريف منسجم و مش��خص درباره بوم گردي، 
گفته بود: از بين ۱۶۰۰ واحد بوم گردي كه مجوز 
گرفتند، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد ضوابط را رعايت 

نمي كنند و بوم گردي نيستند.
ليال اژدري مدي��ركل دفتر همكاري و توافق هاي 
ملي گردشگري هم به تازگي از تشكيل كارگروه 
مل��ي بوم گردي ب��راي اص��الح برخ��ي ابهام ها 
در ضواب��ط و آيين نام��ه موج��ود و هماهنگي با 

دستگاه هاي مرتبط، خبر داده است.

ايستگاه

فيلم »وودي آلن« باوجود 
تحريم »آمازون« ديده مي شود

مطمئنم ترامپ در انتخابات 
2۰2۰ شكست مي خورد

فيلم جدي��د وودي آلن 
كه آم��ازون از اكران آن 
خودداري ك��رد، اكنون 
در اسپانيا، آلمان، اتريش 
و ديگر نق��اط دنيا ديده 
مي ش��ود. به گ��زارش 
نيويورك تايم��ز، »يك 
روز باراني در نيويورك« 

جديدترين ساخته وودي آلن كه از سوي آمازون از 
برنامه اكران كنار گذاشته شد، در بازارهاي بزرگ 
دنيا به نمايش درمي آيد. در حالي كه ايتاليا چند 
روز پيش اعالم كرد اين فيل��م را اكران مي كند و 
احتمال زياد در جشنواره ونيز نيز فيلم نمايش داده 
مي شود، اكنون اعالم شده اروپا، امريكاي جنوبي و 
آسيا نيز اين فيلم را به نمايش درمي آورند. »الكي 
ِرد« توزيع كننده ايتاليايي روز دوشنبه اعالم كرد 
اين فيل��م را در ايتاليا از ۳ اكتب��ر اكران مي كند و 
اكنون اعالم شده اسپانيا نيز از ۴ اكتبر اين فيلم را به 
نمايش درمي آورد. »فيلم ولت« نيز فيلم را در آلمان 
و اتريش روي پرده مي ب��رد. همين توزيع كننده 
فيلم را در اروپا، چين، ژاپن، كره جنوبي، روس��يه 
و امريكاي جنوبي نيز توزيع مي كند. روزنامه هاي 
ايتاليايي اعالم كردند فرانسه، هلند و بلژيك نيز به 
زودي شاهد نمايش اين فيلم خواهند بود. وودي 
آلن از س��وي آمازون كه توزيع كننده فيلم بود در 
امريكا كنار گذاش��ته ش��د و چهار قراردادي كه با 
اين كمپاني داش��ت نيز لغو شد و همه اينها براي 
تكرار ادعاي دخت��ر خوانده وي بود كه مدعي بود 
پدرخوانده اش در ۷ سالگي او را آزار داده است. دو 
دادگاه مستقل بيست سال پيش و در زمان مطرح 
شدن اين ادعا بي گناهي آلن را تأييد كرده بودند. 

جورج كلوني اطمينان 
كام��ل دارد ك��ه دونالد 
ترام��پ را مي ت��وان در 
رقاب��ت س��ال ۲۰۲۰ 
شكست داد. به گزارش 
ورايتي، ج��ورج كلوني 
در مصاحب��ه اي ضمن 
تاكيد بر اينكه ترامپ در 

انتخابات رأي نمي آورد، گفت: »آن برتري اندكي 
كه او در رقابت رياس��ت جمهوري سال ۲۰۱۶ به 
دست آورده بود كاماًل از بين رفته است، بنابراين 
بله، به نظرم فكر مي كنم مي توان او را شكس��ت 
داد. فقط نبايد كانديداهاي حزب س��ومي مثل 
هاوارد ش��ولتز )مديرعامل س��ابق استارباكس( 
داشته باشيم.« او گفت به هيچ وجه طرفدار چنين 
كانديداهايي نيست و اش��اره كرد كه بسياري از 
متخصصان سياس��ي باور دارند جورج اچ. بوش 
رياس��ت جمهوري خود را به خاط��ر راث پروت 
باخت و وقتي رلف نيدر هزاران رأي را در فلوريدا 
به خود اختصاص داد، باعث شد ال گور با اختالف 
۴۰۰ رأي شكس��ت بخورد. كلون��ي گفت: »اين 
نوع حركت ها عواقبي در پ��ي دارند.« اين برنده 
جايزه اسكار گفت هنوز آماده نيست از هيچ يك 
از كانديداهاي دموكرات براي رياست جمهوري 
حمايت كند. كلوني سه شنبه شب در پيش نمايش 
فيل��م »Catch-۲۲« محص��ول س��رويس 
استريمينگ هولو در لس آنجلس به ورايتي گفت: 
»به نظرم بعد از مسن تر شدن بخشي از درسي كه 
آدم ياد مي گيرد اين است كه احتمااًل بهتر است از 
حاال در رقابت حزبي از كسي حمايت نكرد. در اين 
لحظه فعاًل بايد صبر كنيم و ببينيم چه كسي نامزد 
باقي مي ماند تا واقعاً بتوان از او در انتخابات عمومي 
حمايت كرد و به نظرم اين حركت بهتري است«.

مدال و جام قهرماني ليگ برتر فوتبال رونمايي شد 

منصوريان: قطبي جنتلمن است، به او بدهكارم

مس��ووالن س��ازمان ليگ فوتبال از 
مدال ها و ج��ام قهرمان��ي ليگ برتر 
رونمايي كردند. در آستانه دو هفته تا 
پايان ليگ برتر، مسووالن سازمان ليگ از مدال ها و 

جام قهرماني ليگ برتر رونمايي كردند.
البته هنوز مشخص نيس��ت در هفته پاياني ليگ 
مراسم قهرماني در كدام شهر برگزار مي شود و در 
صورتي كه چند تيم شانس قهرماني داشته باشند، 
 بايد چندين ج��ام و مدال در ش��هرهاي مختلف 

پيش بيني شود.
بر همين اس��اس، س��ازمان ليگ سه جام مختلف 
آماده كرده تا در هفته پاياني- در صورت لزوم- در 
ش��هرهاي تهران، جم و اصفهان آم��اده برگزاري 

مراسم اهداي جام باشند.

عليرضا، منصوريان، سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن 
در نشس��ت خبري قبل از بازي با فوالد اظهار كرد: 
بازي سختي داريم چون براي ما و تيم آقاي قطبي و 
همچنين سايپا رسيدن به رتبه ششم جدول بسيار 
مهم است و ما مي توانيم نيم فصل مان را كامل كنيم. 
به تيم آق��اي قطبي خوش آمد مي گويم. افش��ين 
قطبي را خيلي دوس��ت دارم. در مس��ير مربيگري 
بسيار به من كمك كرده است. به او بدهكار هستم. 
يكي از لطف هاي خدا به من اين بود كه در ش��روع 
مربيگري ام به آدم هايي برخ��ورد كردم كه فضاي 
علمي براي آنها مهم بود. قطبي هم يكي از آنها بود. 
او يك فرد با ديسيپلين و جنتلمن است. براي من 
او واقعًا قابل احترام اس��ت. او يك ش��روع براي من 
ب��ود كه من ديگر كار را رها نك��ردم و ادامه دادم. او 
مرا وارد فضاي علمي ك��رد. قطبي يك فرد صادق 
است و من نكته منفي در او نديدم. در دوراني كه در 
تيم ملي بود بس��يار زياد به پرچم كشورش احترام 
مي گذاش��ت. اميدوارم كه ميزبان خوبي براي آنها 
باش��يم. او در مورد بازي هم بيان ك��رد: تيم فوالد 
خيلي خوب روي زمين بازي مي كند و ش��كلش را 
پيدا كرده اس��ت. صخره خوبي هم مقابل تيم هاي 
صدر جدولي بوده اس��ت. ما ه��م از يك تورنمنت 
خيلي سنگين برگشته ايم و خدا را شكر پرچم دار 
بودن تيم م��ا، مايه افتخار ما و مردم ايران اس��ت. 
منصوريان در مورد فوالد و همچنين تيم خودش 
هم اظهار كرد: مس��ير رشد فوالد زودتر از ما هموار 
شد. آنها پرس��پوليس را بردند و مسيرشان هموار 
ش��د. ما بعداً اضافه ش��ديم و به همديگر رسيديم. 

ما در ني��م فصل دوم با هم رقابت داش��تيم اما نيم 
فص��ل دوم براي ما يك موفقيت بزرگ اس��ت. من 
هم قطبي را مي شناسم كه خيلي خوب به تيمش 
روحيه مي دهد و هم از تيم فوالد شناخت داريم. ما 
تيم هاي حريف را هم خ��وب آناليز مي كنيم و هم 
بازيكنان ما خيلي خوب متوجه اين آناليز مي شوند. 
در مجموع بازيكنان ما خيلي خوب هستند. ما يك 
خانواده هستيم و از ثانيه هاي حضورمان در تيم لذت 
مي بريم. با هم گريه و خوشحالي مي كنيم. وقتي يك 
نفر مصدوم مي شود همه باالي سر او هستيم. من از 
مدير آكادمي هم خواستم نزديك ما باشد.  سرمربي 
ذوب آهن در مورد حواشي اطراف باشگاه هم توضيح 
داد: من از گوشه و كنار مي شنوم. ما يك مديرعامل 
باشگاه سرحال و قبراق داريم. از آن طرف يك مدير 
كارخانه خوب و س��رحال داريم. من فقط يك چيز 
را مي دانم. خيلي از مواقع بايد دس��ت هاي مان در 
دست همديگر باش��د. امروز روزي است كه دست 
مديرعامل كارخانه و دست سعيد آذري نبايد از هم 
جدا شود. ما در بهترين زمان هستيم. اگر اين دست 

به دس��ت هم حلقه بخورد و دست هاي دو مدير ما 
كل تي��م را مثل پدر بغل كند، اين تيم خيلي جاي 
رش��د دارد. ما جوانان خيلي خوب��ي داريم. بعضي 
از آنها هنوز نتوانس��ته اند در تيم بازي كنند. اينها 
فقط حمايت مي خواهن��د. من برادر بازيكنان تيم 
هس��تم و مي توانم پدر بعضي از بازيكنان هم باشم 
چون هم سن و س��ال پسر من هستند. اگر عزيزان 
ديگر اين وسط بدو بدو نكنند من قول مي دهم كه 
اين دو مدير مي توانند ذوب آهن را به يك نقطه اوج 
برسانند. پايه تيم ما آماده است. من از شهر اصفهان 
خيلي خوشم آمده است. من هم مثل شما حواشي را 
مي شنوم ولي دوست ندارم وارد تيمم شود. تيم من 
سرباز شهر اصفهان است. او در پاسخ به اين پرسش 
كه در صورت بركناري آذري آيا او هم از ذوب آهن 
جدا مي ش��ود، گفت: من به نقطه منفي ماجرا نگاه 
نمي كنم و هميشه مثبت هستم. چندين بار افتخار 
اين را داش��ته ايم كه مديرعامل كارخانه حمايتش 
را از تيم اعالم كرده است. از طرفي آذري يك پاي 
فينال بهترين مديران ليگ بوده اس��ت. دوس��ت 
ندارم به موضوع منفي فكر كنم. به اتفاقات دو روز 
پيش فكر مي كنم. گل دومي كه به الزورا زديم صد 
در صد تاكتيكي بود. ما در تمرين آن را انجام داده 
بوديم. خيلي كم پيش مي آيد كه من بين بازيكنان 
باال و پايين بپرم. در رختكن برخالف هميشه كمي 
بداخالق هس��تم ول��ي آن روز، روزي ب��ود كه من 
احس��اس مي كردم مردم ايران خوشحال هستند. 
اين تيم با درايت آقاي يزدي زاده و آذري به سرمنزل 

مقصود مي رسد.

ورزشي

دعايروزپنجمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم
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