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  زمين بازي را بزرگ كنيم!

علم »اقتصاد« را علم شناخت فرآيندهاي حاكم بر سازوكار انتخاب هايي مي دانند 
كه چگونگي تخصيص منابع كمياب را مش��خص مي كن��د. در اين چارچوب هرچه 
دامنه انتخاب ها افزون تر و سازوكار حاكم بر آنها عقالني تر و برآمده از خواست آزادانه 
ذي نفعان )بنگاه ها و خانوارها( باش��د، تخصيص منابع بهتر صورت مي گيرد. بديهي 
است در اين ميان نقش حاكميت ها اساسي است، چراكه از طريق تصويب و اجراي 
قوانين و مقررات مي توانند نسبت به ايجاد فضاي الزم و گسترش و هرچه عقالني تر 

كردن امكان انتخاب ها و ميزان مطلوبيت فضاي اقتصادي جامعه موثر باشند. 
 در ارتباط با يكي از دس��تور كارهاي روز اقتصادي كش��ورمان يعني »حمايت از 
كاالي داخلي« سازوكاري كه براي جلوگيري از كاهش امكان انتخاب مردم و افزايش 
رقابت پذيري اقتصادي انديشيده شده است ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه است. 
طب��ق اين ماده قانوني: »برقراري موانع غيرتعرفه يي و غيرفني براي واردات در طول 
سال هاي برنامه جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا مي كند، ممنوع است. در 
صورت وجود چنين موانعي دولت مكلف است با وضع نرخ هاي معادل تعرفه يي نسبت 

به رفع آن اقدام كند. تبصره- محصوالت كشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست.«
 تدوي��ن و تصويب اين ماده قانوني ماحصل بررس��ي نتايج ناگوار حاكميت چند 
دهه الگوي »خودكفايي« و »جايگزين واردات« و نيز اتكا به صنايع مبتني بر منابع 
خام طبيعي بوده كه متوس��ط رش��د پايين2.5 تا 3درصدي طي حدود 4 دهه اخير 
را براي كش��ور رقم زده اس��ت. دوراني كه كمتر از اقتصاد آزاد و رقابتي نشاني بود و 
ش��اهد حاكميت ديوانساالري اداري و اقتصاد دس��توري و تصميم گيري و فهرست 
دادن هر ساله مديران يك يا چند وزارتخانه از كاالهاي مجاز و غيرمجاز براي واردات 
و صادرات بوديم. بطالن آن روش در همان زمان هم مش��خص بود، چراكه به راستي 
مگر مي شود ويژگي هاي هزاران هزار كاالي داخلي و خارجي را با يكديگر مقايسه و 
تركيبات آنها را آناليز كرد و حكم به برتري و تفوق يكي بر ديگري داد! از آن مهم تر 
سليقه و خواست مصرف كننده كجاي اين محاسبات قرار مي گيرد؟! اگر چنين روشي 
امكان پذير بود كه هر كشوري به خصوص كشورهاي صنعتي چنين مي كردند، چراكه 
غيرت آنها نس��بت به توليدات داخلي شان اگر نه بيشتر، كمتر از ما نبوده و نيست؟! 
ديگر آنكه به هر حال باالخره يك روز بايد به سازمان تجارت جهاني بپيونديم. آيا با 
زنده كردن روش هاي امتحان پس داده از اين دست از اين ضرورت و اجبار اقتصادي 

دور و دورتر نمي شويم؟ 
مش��كل كاالهاي ايراني، سياست هاي نامناسب دولت ها طي چند دهه اخير بوده 
اس��ت. سياست هايي كه با تثبيت نرخ ارز و جدا كردن آن از تورم و سپس باال بردن 
ديوار تعرفه ش��روع ش��د و س��بب رانت جويي، افزايش واردات و قاچاق و... گرديد و 
عمال كاالي ايراني را از رقابت سالم با رقباي خارجي بازداشت. سازوكار ناسالمي كه 
بس��ياري از كارشناسان و فعاالن اقتصادي بدان اشاره و در جلسه دو روز قبل هيات 
نمايندگان اتاق تهران نيز از سوي رييس اين نهاد مهم بخش خصوصي بار ديگر مورد 
تاكيد قرار گرفت.  راه حل را بايد در آزادسازي و رقابتي كردن اقتصاد در كالن قضيه 
و در حوزه توس��عه صنعتي و تقويت توليد داخلي در راهكاري ديد كه بارها از سوي 
كارشناسان و فعاالن اقتصادي و حتي بازوي پژوهشي مجلس يعني مركز پژوهش ها 
)رس��انه ها- 97/1/15( بر ضرورت آن تاكيد شده است و آن تدوين »سند استراتژي 
توسعه صنعتي« است. خوب است هر چه سريع تر مواد 21 و 150 برنامه هاي چهارم 
و پنجم توسعه درباره تدوين سند »استراتژي توسعه صنعتي« اجرايي شود تا براساس 
آسيب شناسي و تبيين وضعيت فعلي صنعت كشور و تكميل حلقه هاي مفقوده آن 
با همكاري تمام ذي نفعان، امكان توليد كاالي كيفي و قابل رقابت و مورد خواست و 

انتخاب آزادانه مشتريان داخلي و بين المللي فراهم شود. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 12  صفحه 10 

يادداشت سخن نخست

  عدم تعادل بازار ارزي در روزهاي تعادل بهاري

 خبر عبور دالر از مرز 5 هزار تومان در نخس��تين روزهاي فروردين در حالي كه كشور 
در تعطيالت نوروز به س��ر مي برد، اين پيغام را به صاحب نظران و فعاالن اقتصادي يادآوري 
ك��رد ك��ه بعد از پايان تعطيالت نوروز و در نخس��تين روزهاي س��ال 1397 اقتصاد لرزان 
كش��ور، تالطم هاي فراواني را از تكان هاي نرخ ارز در پيش دارد. هجوم سيل آس��اي مردم 
به صرافي و دالرفروش��ان خيابان فردوس��ي جهت خريد دالر و به دنبال آن جهش ناگهاني 
قيم��ت ارز، نظريه »چارلز برگر« اقتصاددان برجس��ته را در رابطه با فروپاش��ي اقتصاد در 
اذهان اقتصاددانان تداعي مي كند. ايشان در كتاب »جنون، هراس، سقوط« تجربه فروپاشي 
 اقتصادي و مالي، تعدادي از كش��ورها را در اواخر قرن هيجدهم ميالدي تا س��ال 1970 را 
مورد بررس��ي قرار مي دهد. چارلز برگر بيان مي دارد كه: انتظارات افزايش قيمت در آينده، 
نقش مهمي در فروپاشي  مالي و اقتصادي دارد. انتظار افزايش قيمت دارايي در آينده، مردم 
را ترغيب مي كند، براي حفظ ارزش دارايي و سرمايه خود، به بازار براي خريد هجوم آورند، 
اين افزايش تقاضاي س��وداگرانه، موجب افزايش قيمت دارايي و شكل گيري دور جديدي 
از انتظار افزايش قيمت در آينده مي ش��ود. انتظارات تورمي در آينده موجب افزايش بسيار 
شديد قيمت مي شود. چارلز برگر از اين مرحله به جنون خريد و سرمايه گذاري نام مي برد. 
در مرحله بعد بر اثر اتفاق و افزايش بيش از حد قيمت، سرمايه گذاران، از ترس كاهش قيمت 
در آينده نزديك و زيان هاي ناشي از آن، به صورت شتاب زده و هراسان اقدام به عرضه دارايي 
خ��ود مي كنند، عرضه بيش از حد دارايي موردنظر، موجب كاهش هر چه بيش��تر قيمت 
مي ش��ود. هنگامي كه تعداد قابل توجهي از سرمايه گذاران براي فروش دارايي خود اقدام به 

عرضه مي كنند، بازار دارايي موردنظر فرو مي پاشد. 
 بايد توجه داش��ت كه انتظارات، هراس بانكي و هراس ارزي در هر دوره اين پتانس��يل 
را دارد كه اقتصاد هاي كش��ورهاي مختلف را مورد تهديد جدي قرار دهد. اين نظريه حتي 
در مورد اقتصاد هاي پيشرفته با توان و زيرساخت هاي قوي صدق مي كند. براي درك بهتر 
اين مفهوم، فرض كنيد در كشوري كه از يك نظام پرقدرت بانكي برخوردار است، به دليل 
تحوالت سياس��ي، لحظه به لحظه اخبار نگران كننده يي درمورد وقوع يك جنگ تمام عيار 
در آينده نزديك، به گوش مردم مي رس��د. طبيعي اس��ت كه س��رمايه گذاران به دليل عدم 
امني��ت جهت نجات س��رمايه و دارايي خود به بانك ها هجوم مي برن��د و اقدام به دريافت 
س��پرده هاي خود مي كنند، نظام بانكي پويا جداي از سپرده هاي قانوني نزد بانك مركزي، 
ساير سپرده هاي جمع آوري شده را در قالب اعتبارات، در اقتصاد به گردش درآورده است. 
پرواضع اس��ت كه بخشي از سپرده ها در پروژه هاي س��رمايه گذاري شده است كه هنوز به 
مرحله بهره برداري نرس��يده، بنابراين اين بخش از نقدينگي از گردونه منابع شبكه بانكي 
خارج شده است. كامال روشن است كه شبكه بانكي توانايي پاسخگويي به پرداخت قسمت 
عمده س��پرده هاي ناشي از هراس بانكي را ندارد. همين فرمول در مورد بازار ارز نيز صادق 
است. اگر امكان وقوع هراس بانكي و هراس ارزي در اقتصاد هاي پيشرفته وجود دارد، واضح 
است كه اين امكان در اقتصاد ايران با عملكرد بسيار ضعيف تر از آنها به مراتب بيشتر است. 
بنابراي��ن يكي از وظايف اصلي دولت ها برطرف نمودن هراس هاي از اين جنس در س��طح 
عمومي جامعه اس��ت. دولتمردان و در مواردي شخص رياست محترم جمهور بارها و بارها 
بيان نموده اند كه منابع ارزي كش��ور به ميزان كافي در بانك مركزي موجود اس��ت. گرچه 
درستي اين اظهارات توسط صاحب نظران اقتصادي مورد ترديد است، ولي اگر اقتصاددانان 
و فعاالن حوزه ارز، درستي اظهارات فوق را بپذيرند، در واقع قبول نموده اند كه ريشه بحران 
ارزي چند روز اخير اقتصادي نبوده و ناشي از تغيير و تحوالتي جداي از مشكالت اقتصادي 
اس��ت. در چند روز اخير در پي بروز بحران ش��ديد ارزي صاحب نظران گمانه هاي زيادي 
در رابطه با ريش��ه ايجاد بحران فوق متصور بوده اند. عده يي تهديدهاي خارجي و از جمله 
احتم��ال خروج يكجانبه ترامپ از توافق برجام و تبعات بعدي اين تصميم را منش��ا ايجاد 
هراس ارزي مي دانند. عده يي نيز بر اين باورند كه ريش��ه ايجاد هراس فوق سياسي بوده و 
جناح رقيب دولت بر كورس آن مي كوبد. عده يي ديگر بر اين باورند كه همواره دولت ها در 
نظام بودجه ريزي ساالنه، بخشي از منابع را براي جبران كسري بودجه از محل تسعير نرخ 
ارز كسب مي كنند؛ ادعايي كه همواره دولت آن را واهي خوانده و شديدا آن را رد مي كند. 
اگ��ر واقع بينانه بحران چند روز اخير را مورد بررس��ي ق��رار دهيم، به دليل جهش ناگهاني 
قيمت دالر و ساير ارزهاي معتبر مي توان نظريه هراس ارزي را براي بحران ايجاد شده در 
فروردين 1397 قائل شد. بنابراين براي عبور از بحران فوق ضرورت دارد نه تنها دولت بلكه 
بخش هاي مختلف حاكميت  خواه مخالف دولت و خواه موافق دولت به طرق مختلف هراس 

فوق را از اذهان مردم بزدايند. 
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از سوي بانك مركزي طي اطالعيه اي اعالم شد

سياست تكميلي ارزي دولت
 صفحه 4 

رييس جمهوري در جلسه ستاد اقتصادي دولت براي مديريت بازار ارز عنوان كرد

قيمت كاالهاي اساسي و دارو افزايش نخواهد يافت
 همين صفحه 

جهان

 ترامپ فاجعه عراق 
را تكرار مي كند؟
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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 خبر عبور دالر از مرز 5 هزار تومان در نخستين روزهاي 
فروردين در حالي كه كشور در تعطيالت نوروز به سر مي برد، 
اي��ن پيغام را به صاحب نظران و فع��االن اقتصادي يادآوري 
كرد كه بعد از پايان تعطيالت نوروز و در نخستين روزهاي 
س��ال 1397 اقتصاد لرزان كش��ور، تالطم هاي فراواني را از 
تكان ه��اي نرخ ارز در پيش دارد. هجوم سيل آس��اي مردم 
به صرافي و دالرفروشان خيابان فردوسي جهت خريد دالر 
و به دنب��ال آن جهش ناگهاني قيمت ارز، نظريه آقاي چارلز 
برگر اقتصاددان برجسته را در رابطه با فروپاشي اقتصاد در 
اذهان اقتصاددانان تداعي مي كند. ايشان در كتاب »جنون، 
هراس، سقوط« تجربه فروپاشي اقتصادي و مالي، تعدادي از 
 كشورها را در اواخر قرن هيجدهم ميالدي تا سال 1970 را 

مورد بررسي قرار مي دهد ...

علم »اقتص��اد« را علم ش��ناخت فرآيندهاي 
حاكم ب��ر س��ازوكار انتخاب هاي��ي مي دانند كه 
چگونگ��ي تخصي��ص منابع كمياب را مش��خص 
مي كند. در اين چارچوب هرچه دامنه انتخاب ها 
افزون ت��ر و س��ازوكار حاكم بر آنه��ا عقالني تر و 
برآمده از خواس��ت آزادان��ه ذي نفعان )بنگاه ها و 
خانواره��ا( باش��د، تخصيص مناب��ع بهتر صورت 
مي گي��رد. بديه��ي اس��ت در اي��ن مي��ان نقش 
حاكميت ها اساسي است، چراكه از طريق تصويب 
و اج��راي قوانين و مقررات مي توانند نس��بت به 
ايجاد فضاي الزم و گس��ترش و هرچه عقالني تر 
كردن امكان انتخاب ها و ميزان مطلوبيت فضاي 

اقتصادي جامعه موثر باشند ...

 عدم تعادل بازار ارزي 
در روزهاي تعادل بهاري

 زمين بازي را 
بزرگ كنيم!

سخن نخست

يادداشت

 همين صفحه  

 همين صفحه  

نفت و انرژي

15

بزرگان انرژي در هند
ديروز چهارش��نبه مجمع جهاني انرژي با حضور 
شمار زيادي از چهره هاي مطرح حوزه انرژي به ويژه 
نفت در »دهلي نو« برگزار ش��د. مجمعي كه بهانه يي 
 B براي صحبت دوباره درخصوص ميدان گازي فرزاد
ميان ايران و هند نيز بود. بيژن زنگنه در حاشيه اين 
مجمع به خبرنگاران گفت: »پيش از اين، مشكالتي 
ميان هند و اي��ران درخصوص ميدان گازي فرزاد به 
وجود آمده بود اما اكنون اين مش��كالت و اختالفات 
برطرف ش��ده و دو كشور پيش��رفت بسيار خوبي در 
زمينه توس��عه مي��دان گازي »فرزاد B« به دس��ت 
آورده اند.« همچنين از ميان س��خنراني هاي مطرح 
شده در اين مجمع، اظهارات خالد الفالح وزير انرژي 
عربس��تان و فاتيح بيرول ريي��س آژانس بين المللي 
انرژي جذابيت ويژه يي داشت. خالد الفالح بيش از هر 
زمان ديگري سعي بر ارائه تصويري »مسووليت پذير« 
از عربستان در بازار نفت داشت اما از استراتژي هايي 
كه الزم اس��ت براي آينده انرژي جهان اتخاذ ش��ود 
نيز س��خن گف��ت. فاتيح بي��رول ريي��س ترك تبار 
آژانس بين الملل��ي انرژي ني��ز از آين��ده و از نگرانى 
ب��راي تامي��ن عرضه نفت خ��ام باتوج��ه به كاهش 

سرمايه گذاري ها سخن گفت ...

 داريوش صارمي   

 حسين حقگو   

با عرض تسليت وفات امام موسي كاظم عليه السالم به استقبال بعثت پيامبر اكرم )ص( مي رويم

  داريوش صارمي    
تحليلگر اقتصادي

  حسين حقگو    
تحليلگر اقتصادي

ايران|
»در چارچوب سياست هاي ارزي جديد، 
قيم��ت كاالهاي اساس��ي و دارو افزايش��ي 
نخواه��د يافت.« اي��ن وعده يي اس��ت كه 
رييس جمه��وري روز گذش��ته در جري��ان 
برگزاري ستاد اقتصادي دولت و در تشريح 
برنامه هاي اجرايي براي مهار نوسان ارزي و 
بهبود وضعيت معيشتي مردم مطرح مي كند 
ت��ا افكار عمومي را متوجه اين موضوع كند 
كه دولت به دنبال كاهش نگراني هاي مردم 
است. سياست هايي كه بعد از آغاز سونامي 
افزايش قيمت دالر در بازارهاي تهران پيش 
گرفته ش��د و در ادامه قرار است به صورت 
دامنه دار در سراس��ر كش��ور به اجرا در آيد 
ت��ا با تغيير پاي��ه ارزي كش��ور از »دالر« از 
به »ي��ورو«؛ ام��كان تاثيرگذاري اس��تفاده 
ابزاري دش��منان و مخالف��ان از موضوعات 
ارزي مس��دود شود. بعد از برگزاري نشست 
روز گذش��ته هيات وزيران و جلس��ه ستاد 
اقتصادي دولت مش��خص ش��د كه موضوع 
نوسان ارزي و تصميمات دولت براي پايان 
بخشيدن به اين نوسان و قرار گرفتن فضاي 
اقتصادي و معيشتي كشور در يك اتمسفر با 
ثبات اقتصادي همچنان مهم ترين سوژه يي 
است كه روي ميز دولت دوازدهم و اعضاي 

كابينه قرار گرفته است. 
 نوساني كه طي روزهاي ابتدايي هفته با 
افزاي��ش تدريجي قيمت دالر آغاز و ناگهان 
به ش��كل س��ونامي افزايش قيمت دالر در 
تم��ام طول هفته، فضاي اقتصادي كش��ور 
را تح��ت تاثير خ��ود قرار داد تا س��رانجام 
دولتمردان به اين نتيجه عيني دس��ت پيدا 
كنند كه ب��راي بازگرداندن ثب��ات به بازار 
ارز بايد از سياس��ت هاي غيرشفاف گذشته 
فاصل��ه بگيرند و با تك نرخي كردن قيمت 
ارز جلو رانت و سوءاس��تفاده هاي احتمالي 
را بگيرند. در راس��تاي اين راهبردهاي تازه 

اس��ت كه هيات وزيران طي 2روز گذشته 
بيش از 4 نشس��ت اختصاص��ي را با هدف 
مهار نوس��ان ارزي برگزار كرده و در جريان 
نشس��ت روز گذشته هيات وزيران در قالب 
جلس��ه س��تاد اقتصادي نيز ابعاد و زواياي 
تازه يي از اين نظام تصميم س��ازي جديد را 

رونمايي مي كند. 
س��تاد  جلس��ه  در  رييس جمه��وري   
اقتصادي دولت درخص��وص مديريت بازار 
ارز، سياست اخير ارزي دولت را گامي مهم 
براي كاهش نگراني مردم، توليدكنندگان و 
فعاالن اقتصادي و كاستن از ابهام و افزايش 
پيش بيني پذيري و امكان برنامه ريزي آنان 
دانس��ت. روحاني در اين جلس��ه كه ديروز 
برگزار ش��د، تقويت پايه ه��اي امنيت ملي 
و پيشگيري از ش��كل گيري فساد ناشي از 
عمليات سفته بازانه و مغاير منافع ملي را از 
ديگر ضرورت هاي سياست اخير ذكر كرد. 

او ش��فافيت را از سياس��ت هاي اصل��ي 
دولت دانست و گفت: شفافيت، زمينه هاي 
شكل گيري فس��اد را مسدود مي كند و اين 
سياست اقدامي در جهت ايجاد شفافيت در 
بازار ارز اس��ت. رييس جمهوري تاكيد كرد: 
در چارچوب اين سياس��ت، قيمت كاالهاي 
اساسي و دارو افزايشي نخواهد يافت و دولت 
همه پيش بيني الزم را براي حمايت از حفظ 
قيمت اين كاالها انجام داده است. روحاني 
اجراي موفق اين سياس��ت را يك ضرورت 
ملي دانس��ت و همه دس��تگاه ها و قوا را به 

همكاري كامل با آن فرا خواند. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه وضعي��ت مطل��وب 
درآمدهاي ارزي كش��ور در بخش صادرات 
نفتي و غيرنفتي و مثبت بودن تراز تجاري 
كشور، موقعيت كشور را براي ايجاد انضباط 
در مديريت ارزي بسيار مساعد ارزيابي كرد 
و مديريت بازار ارز را براي مقابله با تهديدات 

و كاهش آسيب پذيري ضروري دانست. 

نيازمن�د  كش�ور  اقتص�ادي  مس�ائل 
تصميمات جدي است

اما بع��د از صحبت هاي رييس جمهور و 
پايان نشس��ت س��تاد اقتصادي، معاون اول 
رييس جمه��وري تالش كرد ت��ا تصويري 
از مهم ترين تصميمات اتخاذ ش��ده توسط 
دولت در گفت وگو با خبرنگاران را تش��ريح 
كند. مع��اون اول رييس جمه��وري با بيان 
اينكه قواي سه گانه و رسانه ها و مردم درباره 
تصميم جديد دولت هم نظر هستند، گفت: 
مسائل اقتصادي كشور نيازمند تصميمات 

جدي است. 
اس��حاق جهانگي��ري پس از جلس��ه 
س��اماندهي بازار ارز در جمع خبرنگاران 
درباره موضوعات مطرح ش��ده در جلس��ه 
س��اماندهي بازار ارز افزود: طبيعي اس��ت 
ك��ه وقتي تصميمي مهم و اساس��ي براي 
كش��ور گرفته مي ش��ود پس از آن بايد به 
ص��ورت مرتب رص��د و پيگيري ش��ود تا 
بتوانيم تصميم اصلي را با موفقيت دنبال 
كنيم. مع��اون اول رييس جمهوري گفت: 
رييس جمهوري درباره تصميم اخير دولت 
در زمينه بازار ارز حساس��يت زيادي دارد 
و عالقه مند اس��ت در همه اين جلس��ات 
حضور داشته باش��د. وي افزود: امروز نيز 
ادام��ه همان جلس��ات بود ك��ه با حضور 
رييس جمه��وري بع��د از جلس��ه دول��ت 
تش��كيل و تصميماتي اتخاذ ش��د. مسائل 
اقتصادي كشور نيازمند تصميم گيري هاي 
جدي اس��ت. گاه��ي اوق��ات اتفاقاتي رخ 
مي ده��د ك��ه به اقتص��اد كش��ور و براي 
زندگي مردم در گوش��ه و كنار كشور كه 
عالقه مند هستند زندگي و اقتصاد آنها از 
ثباتي برخوردار باشد، لطمه وارد مي كند. 
متاس��فانه اتفاقاتي ب��راي كاالهاي اصلي 
كش��ور مثل ارز رخ مي ده��د كه زندگي 
همه را تحت تاثير ق��رار مي دهد و دولت 

نمي تواند نس��بت به زندگ��ي 80 ميليون 
ايران��ي بي تفاوت باش��د. اتفاقات ارزي به 
ش��دت مس��ائل اقتصادي و زندگي مردم 
را تحت تاثير قرار داد. فس��ادهايي در اين 
زمينه شكل گرفته و برخي انتقال سرمايه 
از كش��ور رخ داد. من متاسفم وقتي ديدم 
مهم ترين موضوعي كه در همين يكي دو 
شب در رس��انه هاي خارجي مطرح شده، 
ارز بوده است. برخي افرادي كه در خارج 
كش��ور به دنب��ال خريد ام��الك بودند به 
قيم��ت به ه��م ريختن زندگ��ي مردم در 
داخل كش��ور، قيم��ت ارز را با تقاضاهاي 
غيرواقع��ي افزاي��ش دادند ت��ا در بيرون 
از اي��ران براي خود كاره��اي ديگر انجام 
دهند كه اين با هيچ سياس��تي در دولت 
س��ازگار نيست. جهانگيري ادامه داد: ما به 
جهت مصالح امنيت ملي كشورمان نيازمند 
اتخ��اذ تصميمات ج��دي هس��تيم. امروز 
مقطعي اس��ت كه اقتصاد ايران بايد از يك 
ثبات و آرامش و اطميناني برخوردار باش��د 
و ه��ر كه به ايران نگاه مي كند و مي خواهد 
درباره ايران فكر كند، بداند اينجا كش��وري 
است كه از ثبات و آرامش در همه بخش ها 
به خصوص در اقتصاد برخوردار است و آنها 
ك��ه بحث تحريم اي��ران را دارند و به دنبال 
برنامه ه��اي ديگر براي ايران هس��تند بايد 
بدانن��د با چني��ن اقتصادي و مس��ووالن و 

مردمي سر كار دارند. 
او رمز اصل��ي موفقيت تصميم دولت را 
همكاري مردم ب��ه خصوص فعاالن اقتصاد 
دانس��ت و اظهار كرد: من با شناختي كه از 
فعاالن اقتصادي كشور دارم، مي دانم كه آنها 
به ثبات در اقتصاد بيش از هر چيز ديگري 
فكر مي كنند. س��ودجويي براي هيچ كس 
منفع��ت درازمدت نخواهد داش��ت و ثبات 

اقصادي براي همه منفعت دارد. 
ادامه درصفحه 2

رييس جمهوري در جلسه ستاد اقتصادي دولت براي مديريت بازار ارز عنوان كرد

قيمت كاالهاي اساسي و دارو افزايش نخواهد يافت 

 بي��ژن نامدارزنگنه وزير نفت ايران در 
حاشيه شانزدهمين اجالس مجمع جهاني 
انرژي در پايتخت هند با اشاره به شرايط 
جديد جغرافياي سياس��ي منطقه گفت: 
سياسي ش��دن بازار نفت سبب آسيب به 
مصرف كنندگان و همچنين توليد كنندگان 
اين محص��ول راهبردي خواهد ش��د. به 
گزارش ايرنا زنگنه روز گذشته در مصاحبه 
با خبرنگاران ايراني در دهلي نو افزود: اين 
نشست بر چالش هاي پيشروي عرضه نفت 
و گاز در جهان تمركز داشت. وي تصريح 
كرد: نظ��ر ايران بر آن اس��ت كه اگر چه 
نقش نفت در آينده كمرنگ تر خواهد شد 

ام��ا اين محصول همچنان به ايفاي نقش 
خود در بازارهاي جهاني ادامه خواهد داد 
و كشورهاي جهان حداقل تا سال 2040 
به نفت احتياج خواهند داشت، بنابراين در 
اين حوزه هنوز احتياج به س��رمايه گذاري 

حس مي شود. 
وزير نفت ايران درباره اوضاع فعلي حوزه 
انرژي در جهان تاكيد كرد: بازار نفت بايد 
غيرسياسي باشد و به گاز نيز در بازار هاي 
جهاني اهميت داده ش��ود. سياسي شدن 
بازار نفت سبب آسيب به مصرف كنندگان 
و همچنين توليد كنن��دگان نفت خواهد 
ش��د، چون اين بازار يك مجموعه به هم 

پيوسته است و آسيب به يك كشور سبب 
آسيب به ساير كشورها خواهد شد. 

زنگن��ه در خصوص روابط هند و ايران 
در حوزه انرژي و مس��ائل موجود بين دو 
كش��ور درباره مي��دان گازي »فرزاد ب« 
گفت: پس از س��فر رييس جمهوري ايران 
به هند، روابط دو كش��ور ه��ر روز بهبود 
پيدا كرده اس��ت. وي با اش��اره به ديدار با 
»دارمن��درا پرادان« همتاي هندي خود و 
ديگر سران نفتي اين كشور قبل از مراسم 
افتتاحيه اجالس تصريح كرد: چش��م انداز 
همكاري هاي ايران و هند در زمينه انرژي 
بسيار مثبت اس��ت و دو كشور در زمينه 

ميدان گازي فرزاد ب نيز پيش��رفت هاي 
بسيار خوبي به دست آورده اند. 

او خاطرنش��ان ك��رد كه در دي��دار با 
پرادان، از ش��ركت هاي هن��دي و ايراني 
درخواست كرده است مسائل اصلي و مهم 
پيرامون ميدان گازي فرزاد ب را تا دو ماه 
نهايي كنند. زنگنه گفت: اين مسائل مهم 
ش��امل طرح جامع توس��عه ميدان گازي 
فرزاد ب و زمانبندي اين پروژه اس��ت كه 
بايد ميان دو كش��ور نهايي شده و سپس 
ب��راي اجراي��ي ك��ردن اين تواف��ق 400 
صفحه يي همكاري نزديكي بين آنها آغاز 

شود. 

زنگنه: بازار جهاني نفت نبايد سياسي شود



 گف�ت  و گ�وي دادس�تان ب�ا رييس جمه�ور 
درباره تلگ�رام كذب اس�ت؛ايرنا| يك مقام دفتر 
رياست جمهوري در پي انتشار برخي مطالب جعلي در 
فضاي عمومي هر گونه ديدار يا گفت وگوي دادستان 
كل كش��ور ب��ا رييس جمه��ور درخص��وص موضوع 
فيلترين��گ تلگ��رام را تكذيب كرد. او ب��ا اعالم اينكه 
»شايعه س��ازان عالوه بر اهداف سياس��ي عليه دولت 
به دنبال اختالف افكني ميان مسووالن و نيز تحريك 
و ايجاد نارضايتي در ميان مردم هس��تند« هوشياري 
مس��ووالن و رسانه ها را خواس��تار شد. اين مقام دفتر 
رييس جمهور ادام��ه داد: همانطور ك��ه وزير محترم 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي ني��ز امروز اع��الم كردند، 
دولت تصميمي درخصوص فيلترينگ پيام رسان هاي 

اجتماعي و ازجمله تلگرام نگرفته است. 
 تكذيب خبر خروج بش�ار اسد و خانواده اش 
از س�وريه و س�فر به تهران؛ايس�نا| خبرگزاري 
اس��پوتنيك روس��يه به نقل از يك منبع آگاه گزارش 
داد، بشار اسد، رييس جمهور سوريه و خانواده اش اين 
كش��ور را ترك نكرده اند و ادعاها درب��اره خروج آنها 
از س��وريه صحت ندارد. اخيرا چند رس��انه مستقر در 
خاورميانه گزارش هايي منتش��ر كردن��د درباره اينكه 
به س��بب تش��ديد نگراني ها درخصوص اقدام نظامي 
احتمالي كش��ورهاي غربي عليه س��وريه، اسد و همه 
بستگانش اين كشور را ترك كرده و به تهران رفته اند. 
ي��ك منبع آگاه به خبرگزاري اس��پوتنيك گفت: اين 

گزارش ها كامال اشتباه هستند. 
 نشس�ت بررس�ي و تب�ادل نظ�ر پيرام�ون 
نوس�انات نرخ ارز برگزار شد؛فارس| در نشستي 
ب��ه رياس��ت اس��تاندار ته��ران و ب��ا حضور روس��ا و 
مديران دس��تگاه هاي مرتبط اس��تان، اطالعيه بانك 
مركزي براي كنترل نوس��انات ن��رخ ارز و هماهنگي 
دستگاه هاي استاني بررسي و پيرامون آن تبادل نظر 
ش��د. در راستاي اجراي تصميم ستاد اقتصادي دولت 
مبني بر يكسان س��ازي نرخ ارز و تبادل نظر پيرامون 
نوس��انات نرخ ارز نشس��تي به رياس��ت محمدحسن 
مقيمي، اس��تاندار تهران و با حضور مديران و روساي 
دس��تگاه هاي مرتبط استان برگزار شد. در اين جلسه 
همچني��ن اطالعي��ه بان��ك مركزي بررس��ي و براي 
هماهنگي دستگاه ها و اجرا در استان تبادل نظر شد. 
 ش�رايط پيچيده اقتصاد نيازمند وحدت ملي 
اس�ت؛ايلنا| يك فعال سياسي اصالح طلب گفت: با 
افزايش وح��دت و ايجاد گفت وگ��وي ملي مي توانيم 
مش��كالت حوزه سياست داخلي و خارجي را برطرف 
كنيم بر اين اس��اس تمام احزاب دو جريان سياس��ي 
كشور براي آش��تي ملي تالش كنند. عبداهلل ناصري 
در ارتباط با اولويت هاي احزاب سياس��ي كش��ور در 
س��ال پيش  رو با توجه به شرايط داخلي و بين المللي 
اظهار كرد: ش��ايد بتوان گف��ت مهم ترين اولويتي كه 
بايد براي همه احزاب وابس��ته به دو جريان سياس��ي 
كش��ور وجود داشته باشد، حفظ منافع ملي است. به 
نظر مي رس��د در سال جاري ش��رايط پيچيده يي در 
حوزه ه��اي اقتصادي و سياس��ت داخلي و بين المللي 
وجود داشته باشد. هر دو جريان سياسي به ويژه آنها 
ك��ه در درون جريان اصولگرا در قدرت هس��تند و با 
نهادهاي تاثيرگذار در سرنوش��ت كشور ارتباط دارند 

بايد در اين زمينه بيشتر تالش كنند. 
 بازديد واليتي از غوطه شرقي در سوريه؛ آنا| 
مش��اور مقام معظم رهبري در امور بين الملل در سفر 
خود به س��وريه از غوطه شرقي بازديد كرد. علي اكبر 
واليت��ي عص��ر روزگذش��ته در غوطه ش��رقي حضور 
يافت و عالوه بر بازديد از مناطق آزاد ش��ده از س��وي 
فرماندهان ارتش س��وريه، در جريان روند آزادسازي 
غوطه ش��رقي قرار گرفت. اين بازدي��د به منزله خط 
بطالني بر اتهام��ات واهي رس��انه هاي غربي و عربي 
درباره اس��تفاده از بمب هاي شيميايي در اين منطقه 

است. 
 اعضاي فراكسيون مستقلين با رييس جمهور 
و رييس مجلس ديدار مي كنند؛ايسنا| سخنگوي 
فراكسيون مستقلين مجلس شوراي اسالمي گفت كه 
قرار اس��ت جاللي رييس اين فراكس��يون براي ديدار 
اعضا ب��ا رييس جمهور مذاكره كن��د. مهرداد الهوتي 
اف��زود: در جلس��ه صبح چهارش��نبه هيات رييس��ه 
فراكس��يون مستقلين مقرر ش��د آقايان نهاونديان يا 
مونسان مهمان جلسات هفته آينده فراكسيون باشند. 
او اضافه كرد: در اين جلسه همچنين مقرر شد آقاي 
جاللي به عنوان رييس فراكسيون مذاكره يي را با آقاي 
رييس جمهور جهت ديدار اعضا با ايشان داشته باشند 
تا برخي مسائل مهم ازجمله برخي نگراني ها و صيانت 

از دولت را در اين جلسه با ايشان مطرح كنيم. 
 تذك�ر ۲۴ نماينده به قاض�ي زاده درباره عدم 
حض�ور پزش�كان متخص�ص در اي�ام تعطيل؛ 
تس�نيم| نماين��دگان به وزير بهداش��ت درباره عدم 
حضور پزش��كان متخص��ص و افت ش��ديد خدمات 
تشخيصي و درماني در ساعات غيراداري و تعطيالت 
در مراكز درماني و بهداش��تي تذكر دادند. همچنين 
تاج الدين نماينده اصفهان به اتفاق 9 نفر از نمايندگان 
به وزي��ر كار، تعاون و رفاه اجتماع��ي، درنظر گرفتن 
تمام نوس��انات اقتصادي سال 97 در اجراي ماده 41 
قانون كار و تعيين مي��زان حداقل حقوق كارگران را 

متذكر شدند. 
 تش�كيل جلس�ه اضط�راري كابين�ه امنيتي 
رژيم صهيونيستي در پي اظهارات واليتي؛ ايلنا| 
علي اكبر واليتي مش��اور رهب��ر معظم انقالب در امور 
بين الملل روز سه شنبه رژيم صهيونيستي را مستقيما 
خطاب قرار داد و گفت كه آنها مرتكب جرم ش��ده اند 
و اين جرم بي پاس��خ نخواهد ماند. در پي اين تهديد، 
وزارت جن��گ رژيم صهيونيس��تي براس��اس گزارش 
آي۲4 در مرزهاي ش��مالي س��رزمين هاي اش��غالي 
مستقر شده و در حالت آماده باش كامل است؛ چراكه 
نسبت به حمله احتمالي انتقام جويانه ايران و حزب اهلل 
لبنان و همچنين پاسخ احتمالي امريكا به آنچه حمله 

شيميايي دولت بشار اسد ادعا شده، نگران هستند. 
 نقض برجام، ضربه به نظام بين المللي اس�ت؛ 
باش�گاه خبرنگاران| معاون امور بين الملل، حقوقي 
و مجلس س��ازمان انرژي اتمي، هرگونه نقض برجام 
را ضربه يي به نظام بين المللي و بازيگران آن دانست. 
بهروز كمالوندي در سمينار همكاري هاي بين المللي 
هس��ته يي اي��ران و چي��ن گف��ت: اگر برج��ام مورد 
تهدي��د قرار گيرد، تبعات س��نگيني ب��راي دولت ها، 
س��ازمان هاي بين المللي و رژيم هاي بين المللي خلع 
س��الح هس��ته يي جهان وارد خواهد كرد. او با بيان 
اينك��ه اجراي موفق برجام، منج��ر به تعميق صلح و 
آرامش در جامعه جهاني خواهد ش��د، اظهار داشت: 
اين امر مستلزم پايبندي همه طرف ها بدون هرگونه 
استثناء و تبعيض در حوزه هاي مختلف حقوقي، فني 

و مالي خواهد بود. 

روي موج خبر

كميته روابط خارجي پارلمان اروپا بررسي مي كند

برجام بدون امريكا

قيمت كاالهاي اساسي و دارو افزايش نخواهد يافت
ادامه از صفحه اول:

 هماهنگي ميان قوايي براي حل مشكالت
معاون اول رييس جمهوري گفت: قواي سه گانه 
و رسانه ها روي اين موضوع جدي هستند. آنچه كه 
مهم است، بخش��ي از كاالهاي كشور كه با ارز آزاد 
وارد مي ش��ود حتما بايد كاهش قيمت داشته باشد 
يعني كاالهايي كه با ارز 4هزار و 900و باالتر باالتر 
وارد ش��ده و امروز با 4هزار و ۲00 وارد مي شد بايد 
در آينده كاهش قيمت داش��ته باشند اما كاالهايي 
ك��ه با ارز مبادله يي وارد مي ش��ده ح��دود 3هزار و 
800 ب��وده و وقتي ك��ه به 4ه��زار و ۲00 منتقل 
مي ش��ود، ممكن اس��ت اين 10درص��د افزايش در 
قيم��ت كاال موثر باش��د و بخش از آن كاالهايي كه 
3ه��زار و 800 كاالهاي اساس��ي و دارو بوده امروز 
تصمي��م گرفتيم كه 3هزارميليارد تومان در رديفي 
مستقل به ازاي هر دالر 4000تومان پرداخت كنيم 
تا به هيچ وجه قيمت آنها تحت تاثير اين سياس��ت 

تغييري پيدا نكند. 
وي گف��ت: براي واردات كش��ور ديگر از روزي كه 
اعالم شده يعني از ديروز و امروز بايد با ثبت سفارشي 
كه در وزارت صنعت و تجارت انجام مي گيرد، مي توان 
كااله��اي خود را با 4ه��زار و ۲00 وارد كرد لذا هيچ 
وارداتي بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت صورت 

نخواهد گرفت و به رسميت شناخته نمي شود.
ب��دون انتقال ارز راهكاري فكر ش��ده و حتما بايد 
ثبت س��فارش ش��ود و موضوع بدون انتق��ال ارز جز 
آن چيزي كه در قوانين گمركي كش��ور آمده اس��ت 
به رسميت نمي شناسيم و كسي نمي تواند بگويد كه 
من ارزي مي خواهم كه بروم واردات انجام دهم چون 
سيس��تم بانكي پس از ثبت سفارش ارز مورد نياز را 
تامين مي كن��د. جهانگيري افزود: ب��راي بخش هاي 
اجرايي تصميم گيري ش��ده و ب��راي خدمات، بانك 
مركزي دس��تور العمل هاي خود را اعالم كرده است و 

اگر مورد ديگري باش��د كه ما به آن توجه نكرده ايم، 
مردم بايد بدانند تمامي نيازهاي منطقي كشور اعم از 
خدمات و كاال كه بايد براي ان ارز داده شود تا واردات 
داشته باشد حتما براي آن ارز تامين مي كنيم تا بتوان 
از همين مسير اس��تفاده كرد و ارز غير از اين مسير 

غيرقانوني و قاچاق است.
وي ادامه داد: كس��اني كه ارز دارند و مي خواهند 
در خانه نگ��ه دارند، مي توانند با اطمينان در بانك ها 
س��پرده گذاري كنند ت��ا هم س��ود و در هر مقطعي 
كه خواس��تند عين س��ود و ارز را از سيس��تم بانكي 
درياف��ت كنند و اين دول��ت متعهد به همه قول هاي 
خود خصوصا در اين زمينه است كه قراردادهاي بين 
بانك ها و مردم اس��ت. كارها بايد طبق قرارداد انجام 
شود و اگر تخلف شود، مردم مي توانند از آن شكايت 

كنند. 

 موافقت با برون سپاري برخي خدمات
به دفاتر پيشخوان دولت 

همچنين هيات وزيران در جلس��ه ديروز خود به 
حس��ن روحاني رييس جمهور، با برون سپاري برخي 
خدمات دستگاه هاي اجرايي به دفاتر پيشخوان دولت 

موافقت كرد.
به گ��زارش پاد، دولت اين تصمي��م را به منظور 
كاهش تصدي هاي خود و سهولت دسترسي و ارتقاي 
س��طح كيفيت ارائه خدمات به شهروندان و كاهش 
مراجع��ات مردم به دس��تگاه هاي اجراي��ي از طريق 
تجمي��ع خدمات قابل واگذاري در دفاتر پيش��خوان 
دول��ت با هدف كاهش هزينه تمام ش��ده خدمات و 
جلوگيري از ترددهاي غيرضرور در س��طح شهرها و 

روستاها اتخاذ كرد.
ب��ر اي��ن اس��اس، دول��ت كلي��ه دس��تگاه هاي 
 خدمات دهن��ده را موظ��ف ك��رد حداكث��ر ظ��رف

۲ سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه، تمامي خدمات 

قابل واگذاري تعيين ش��ده از سوي سازمان اداري و 
اس��تخدامي كشور را از طريق دفاتر پيشخوان دولت 
عرضه نمايند. با تصويب دولت، فهرس��ت پروژه هاي 
مل��ي اولويت دار توس��عه دول��ت الكترونيك تعيين 
شد. فهرس��ت مذكور شامل نام پروژه، عنوان التين، 
دستگاه متولي، تعداد خدمات و زير خدمات مرتبط 

با هر يك از آنها و فهرست خدمات يادشده است.
هي��ات وزيران همچني��ن دس��تگاه هاي اجرايي 
متول��ي پروژه  ه��اي اولويت دار را مكل��ف كرد ظرف 
يك م��اه برنامه اجرايي پروژه هاي مذكور را ش��امل 
اقدام��ات اجراي��ي، اهداف و ش��اخص هاي ماهانه به 
همراه كاربرگ تكميل ش��ده شناس��نامه پروژه هاي 
ملي توس��عه الكترونيك، به كميسيون توسعه دولت 
الكترونيك اعالم كنند. در همين خصوص با تصويب 
هيات وزيران، بدهي شركت مادرتخصصي بازرگاني 
دولتي ايران به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
ناش��ي از تكالي��ف قانوني مربوط بابت اصل و س��ود 
تسهيالت دريافتي، به بدهي دولت منتقل و سرمايه 
دولت در ش��ركت مذكور معادل مبلغ بدهي انتقال 

يافته، افزايش يافت.
هي��ات وزيران تع��داد ديگ��ري از آيين  نامه  هاي 
اجراي��ي قان��ون بودج��ه س��ال 1397 كل كش��ور 
را بررس��ي و ب��ه تصويب رس��اند. براس��اس يكي از 
آيين نامه هاي مذكور، دولت با صدور مجوز واگذاري 
اس��ناد خزانه اسالمي با حفظ قدرت خريد به منظور 
تس��ويه بدهي مسجل خود تا سقف 95هزار ميليارد 
ريال بابت طرح هاي تملك دارايي هاي س��رمايه يي، 
خريد تضميني محصوالت راهبردي )اس��تراتژيك( 
كش��اورزي، مابه التفاوت قيمت تضميني محصوالت 
با قيمت فروش، بيمه محصوالت كش��اورزي، تاديه 
بدهي هاي س��ازمان هاي بيمه س��المت و مطالبات 
توليدكنندگان برق به قيمت اسمي و سررسيد معين 

به طلبكاران موافقت كرد. 

 اعتراض نمايندگان ملت به »سيف« 
و واكنش اميري

اما از ميان اعضاي كابينه روز گذشته تنها 4چهره 
از وزرا و معاون��ان رو ب��ه روي خبرنگاران ايس��تادند؛ 
س��يف، صالحي، بطحاي��ي و اميري از جمل��ه وزرا و 
معاوناني بودند كه بعد از نشست هيات وزيران به ميان 
خبرنگاران آمدند. معاون پارلماني رياست جمهوري از 
برگزاري نشست دولت و مجلس تا دو هفته آينده به 
ميزباني مجلس شوراي اسالمي خبر داد و گفت: روح 

كلي حاكم بر تعامل دولت و مجلس خوب است. 
حس��ينعلي اميري پس از جلس��ه هي��ات دولت 
در جم��ع خبرنگاران گفت: تاكنون س��ه س��وال از 
رييس جمه��وري به كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
ارجاع شده كه درمورد س��وال اول با توضيحاتي كه 
نمايندگان رييس جمهوري دادند، تعداد قابل توجهي 
از نمايندگان س��وال كننده با توضيحات نمايندگان 
رييس جمهوري، نمايندگان قانع ش��دند و س��وال از 

حد نصاب افتاد. 
مع��اون رييس جمهور در امور مجل��س در مورد 

اتفاقات روز سه ش��نبه مجل��س و اعتراض جمعي از 
نماين��دگان ملت به ولي اهلل س��يف رييس كل بانك 
مركزي واكنش نش��ان داد. حسين علي اميري گفت: 
آن چيزي كه دي��روز اتفاق افتاد در واقع روح حاكم 
ب��ر مجلس نبود بلك��ه اقدامي از س��وي چند نفر از 
نمايندگان ب��ود كه عملكرد تع��دادي از نمايندگان 
را نمي توان به حس��اب تمام مجلس شوراي اسالمي 
گذاشت. او ادامه داد: رييس مجلس هم خيلي تالش 
كرد آن اتفاق نيفتد اما متاسفانه شاهد برخوردهاي 
نامناس��ب يكي، دو نفر از نمايندگان مجلس با آقاي 

سيف بوديم. 
مع��اون رييس جمهور در امور مجلس تاكيد كرد: 
اميدواريم كه با تدبير اعضاي هيات رييسه مجلس و 
رياست مجلس شوراي اسالمي از اين اقدامات پيش 
نيايد زيرا نظام ما نظام جمهوري اسالمي است و در 
آموزه هاي اسالمي به اخالق بسيار توجه شده است. 
اميري در پايان تصريح كرد: مجلس و كارگزاران 
نظ��ام ما بايد طبق ش��ؤونات اس��المي عمل كنند و 

اميدواريم شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم. 

گروه ايران  
اروپا پس از خ��روج امريكا از برجام چه خواهد 
كرد؟ پاس��خ به اين س��وال دستور جلس��ه امروز 
كميت��ه روابط خارج��ي پارلمان اروپاس��ت كه به 
دنبال راهي براي حفظ توافق هس��ته يي مي گردد. 
در حالي ترامپ خواهان خروج از برجام اس��ت كه 
اروپايي ه��ا مص��ر به حفظ اين توافق هس��تند. در 
اين بين ت��الش آنها براي اقن��اع ترامپ به ماندن 
در توافق هس��ته يي اگرچه منجر به حفظ آن تا به 
اين لحظه ش��ده؛ اما رييس جمهور امريكا را مجاب 

به پذيرش اش نكرده است.
حال بر اس��اس گزارش رسانه ها، پارلمان اروپا در 
جلس��ه امروز خود راهكارهاي حف��ظ و دفاع از اين 
توافق را بررسي مي كند. هر چند اين نخستين تالش 
اروپايي ها براي رس��يدن به راهي كه پايداري توافق 
را تضمين كند، نيس��ت. آنه��ا از روزي كه ترامپ بر 
س��ر كار آمده و وعده خروج از توافق را داده، تالش 
كردند امريكا را مجاب به ماندن در برجام كنند يا در 
صورت وقوع سناريو بدبينانه، توافق هسته يي را بدون 
امري��كا ادامه دهند. چندي پيش بوريس جانس��ون 
وزير امور خارجه بريتانيا از چنين راهبردي خبر داده 
و گفت��ه بود كه »اتحاديه اروپا ممكن اس��ت، بتواند 
در ص��ورت خروج ترامپ از برجام، اين توافق را زنده 
نگه دارد.« هرچند جانس��ون اذعان كرده بود كه در 
اين صورت توافق ارزش كمتري خواهد داشت و كار 
با آن دش��وارتر خواهد شد، اما مي توان بدون امريكا 

برجام را نجات داد. 
در روز هاي ابتدايي فروردين امس��ال هم فدريكا 
موگريني مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا 
در س��خناني مش��ابه وزير امور خارج��ه بريتانيا از 
برنامه ري��زي براي حفظ برجام پس از خروج امريكا 
خب��ر داده ب��ود. او گفت��ه ب��ود كه »داري��م، آماده 
مي ش��ويم در صورتي كه در جاهاي ديگر )امريكا( 
تصميم هاي ديگري در خصوص برجام گرفته ش��ود 
از منافع مان محافظت كنيم.« تصوير روش��ن است، 
اروپا امني��ت خود را در ادامه اي��ن توافق مي بيند، 
در حالي كه امريكاي ترامپ چنين نگرش��ي ندارد، 
از اي��ن رو اعتنايي به دس��تاورد برجام براي امنيت 
منطقه ندارد. اين واقعيت را پيش تر يكي از اعضاي 
ايراني پارلمان آلمان آشكار كرده بود. به گفته اميد 
نوري اروپايي ها بايد به صراحت براي امريكا روشن 
كنند كه اگر اين توافق لغو ش��ود م��ا با پيامدهاي 

قاب��ل پيش بيني آن مواجه خواهيم بود؛ پيامدهايي 
كه به اعتقاد او امنيت اروپا را به ش��دت تحت تاثير 
ق��رار خواهد داد. نوري با اش��اره به لغ��و احتمالي 
توافق هسته يي تاكيد كرد: » در اين صورت ممكن 
است ساير كش��ورهاي منطقه هم به فكر دستيابي 
به س��ال ح  اتمي بيفتند، نه تنها عربس��تان سعودي 
و تركي��ه بلكه احتماال مصر ه��م به فكر بمب اتمي 
خواهد افت��اد. اين يعني با توجه ب��ه درگيري هاي 
كوچ��ك و بزرگ منطقه، خاورميانه هس��ته يي هم 
خواهد ش��د. اين شرايط به ويژه براي اروپايي ها در 

همسايگي خاورميانه ويرانگر خواهد بود.«

 پيشنهاد خبرگزاري بريتانيايي
در همي��ن ارتباط رويت��رز در مقاله يي از امكان 
حف��ظ برجام با وجود خارج ش��دن امري��كا از اين 
توافق نوشت. اين خبرگزاري بريتانيايي اقناع امريكا 
را شدني دانست. به نوشته اين خبرگزاري اقداماتي 
وجود دارد كه اروپا مي تواند با اتخاذ آن نگراني هاي 
ترامپ كه در ماه ژانوي��ه آنها را اعالم كرد، برطرف 

كند.
به خص��وص در مورد توس��عه برنامه موش��كي 
بالستيك ايران، نحوه بازرسي ها و بند غروب برجام. 
نويس��نده مقاله در ادامه با تاكيد بر اينكه مي ش��ود 

برجام را بدون امريكا هم ادامه داد، نوش��ت كه اين 
طرح مس��تلزم توافقي مي��ان اروپ��ا و امريكا براي 
جلوگيري از صدور تحريم ه��اي ثانويه امريكا عليه 
ش��ركت هاي اروپايي است كه خواس��تار تجارت با 
ايران هستند. بر اين اساس اروپا مي تواند به تجارت 
خود با ايران بدون خطر از دس��ت دادن بازار امريكا 
هم��كاري كند. ام��ا در اين بي��ن اروپايي ها ترديد 
دارند كه ايران پس از خروج امريكا در توافق بماند. 
به خص��وص آنكه طي ماه هاي اخي��ر ايران مواضع 
ش��فافي در قبال نقض هاي طرف مقابل داش��ت؛ تا 
آنج��ا كه عباس عراقچي معاون سياس��ي وزير امور 

خارجه در نشس��ت انديشكده چتم هاوس انگليس 
تاكي��د كرد كه »اگر در برجام هيچ منافع اقتصادي 
براي ايران وجود نداش��ته باش��د و بانك هاي عمده 
نتوانند با جمهوري اسالمي ايران كار كنند، ايران از 

توافق هسته يي خارج خواهد شد.«

 سدي به نام تحريم هاي ثانويه
ب��ا اين ح��ال اين احتم��ال وج��ود دارد كه اگر 
اروپايي ه��ا چاره يي براي تحريم ه��اي ثانويه امريكا 
بينديش��ند، برجام زنده بمان��د. اين احتمال از آنجا 
مي آيد كه تصميم امريكا هر چه كه باش��د، با عدم 
خروج اروپايي ه��ا و ايران از برج��ام، قطعنامه هاي 
شوراي امنيت س��ازمان ملل عليه ايران باز نخواهد 

گشت.
از س��وي ديگر ايران م��راوده مال��ي آنچناني با 
امريكا ندارد كه نگران تحريم هاي اوليه و از دس��ت 
رفتن عايدي هاي رابطه تجاري با اين كش��ور باشد. 
اما تحريم هاي ثانويه امريكا عليه ايران كار را دشوار 

كرده است.
هدف از تحريم هاي ثانويه تحت الشعاع قراردادن 
فعاليت ه��اي موسس��ات مال��ي )اع��م از داخلي و 
خارجي( و شركت هاست كه مستقيم يا غيرمستقيم 
ب��ه نهادهاي تحريم��ي خدمت ارائ��ه مي دهند. به 
عبارتي زماني كه اي��ن تحريم ها عليه نهادي صادر 
ش��وند؛ ذيل آن تحريم ها بيان مي شود كه هيچ يك 
از موسس��ات مالي و ش��ركت ها ح��ق ارائه خدمت 
به نهاده��اي تحريم ش��ده را ندارن��د و در صورت 
خدمت رس��اني به اي��ن نهادها مجازات مي ش��وند. 
در اي��ن بين با توج��ه به جايگاه اقتص��ادي امريكا 
و همچني��ن نق��ش غيرقابل  ان��كار دالر در تجارت 
جهاني، بانك ها و موسس��ات مالي بين المللي براي 
ادام��ه روند فعاليت خود مجبور هس��تند تا قوانين 
بانك��ي امريكا را رعايت كنن��د و از ارائه خدمت به 
نهادهاي تحريمي امتناع ورزند، چراكه براي تبادل 
معامالت خود نيازمند دالر امريكا هستند. بنابراين 
بانك ها در صورت تخلف از اين تحريم ها از برقراري 

ارتباط با نظام بانكي امريكا محروم مي شوند. 
در اين ش��رايط به نظر مي رس��د، اگ��ر پارلمان 
اروپ��ا در جلس��ه امروز به دنبال حف��ظ برجام پس 
از خروج امريكاس��ت بايد فكري به حال تحريم هاي 
ثانويه كند، در غير اين صورت مجبور است به دنبال 

راهكاري براي اقناع ترامپ باشد. 
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ايران2

چهرهها

يك��ي از مراجع تقليد ش��يعيان با 
تاكيد ب��ر برخورد قاطع با مفس��دان 
اقتصادي گفت: بايد دالالن اصلي ارز 
به عنوان مفس��د في االرض محاكمه 
شوند. به گزارش مهر، آيت اهلل العظمي 
ناصر مكارم ش��يرازي ديروز در ابتداي 
درس خارج فقه خود در مسجد اعظم 
قم با اش��اره به تغييرات ش��ديد ارز و 
دالر در روزهاي اخير اضافه كرد: در اين چند روز شاهد حوادث 
غيرمنتظره يي بوديم و نرخ ارز س��اعت به ساعت تغيير و ترقي 
مي كرد و نش��ان داد، توطئه جديدي در كار است. بدون ترديد 
دس��تي در پش��ت اين حوادث بود و منافقان داخل��ي با اربابان 
خارجي خود دس��ت به دس��ت هم داده اند تا كشور را به آشوب 
بكشند و اقتصاد را فلج كنند. اين استاد سطوح عالي حوزه گفت: 
باي��د چند نف��ر از مهره هاي اصلي دالالن ارز كه مي خواس��تند 
كش��ور را به آشوب بكش��ند به عنوان مفسد في االرض محاكمه 
شوند تا بقيه حس��اب كار خود را بدانند. آيت اهلل مكارم شيرازي 
خواس��تار تش��كيل دادگاه ويژه براي رس��يدگي به مفس��دان 
اقتصادي حوادث اخير شد و اضافه كرد: بايد به سرعت دادگاهي 
تشكيل و به حساب آنان برسند نه اينكه مانند دادگاه مفسدان 
اقتصادي گذشته باشد كه صدور رأي چند سال طول  كشيد. او 
با بيان اينكه ارز صرفا بايد به كساني كه صادرات و واردات دارند 
پرداخت ش��ود، گفت: فروختن ارز به اف��راد عادي چه معنايي 
دارد؟ و چرا بايد اين كار انجام شود. مرجع تقليد شيعيان ادامه 
داد: دولت بايد ضرب االجلي براي تيم اقتصادي خود تعيين كند 

تا اشتباهاتشان را جبران كنند. 

دالالن اصلي ارز به عنوان مفسد في االرض 
محاكمه شوند

س��خنگوي قوه قضايي��ه گفت: در 
مورد پرونده احمدي نژاد گفتم حكمتي 
است كه در آينده نه چندان دور روشن 
مي ش��ود و گفت��م اگر حكم��ت آن را 
بگويم، حكمت نيس��ت. در مدت اين 
سه چهار س��ال هيچ وقت به ياد ندارم 
كه گفته باش��م به خاطر مصلحت به 
پرونده رسيدگي نشده است. به گزارش 
ايلنا، محسني اژه اي، معاون اول قوه قضاييه در نشست صميمانه 
با دانش��جويان دانشگاه علوم پزش��كي مشهد عنوان كرد: يكي از 
م��واردي كه مي تواند به ما لطمه زيادي بزند، دوس��تي هاي نابجا 
اس��ت؛ دوستي الزاما ميل به فرد نيست. دوستي با هر تشكيالت، 
س��اختار يا فردي اگر بدون دقت و محاسبه باشد، مي تواند براي 
انسان مضر باشد. او با بيان اينكه اگر انسان عيب خودش را نديد 
آرام آرام خودخ��واه و خودبزرگ بين مي ش��ود، گفت: انس��ان به 
يك باره، ديكتاتور و مستكبر و خودبزرگ بين نمي شود . سخنگوي 
قوه قضاييه با اشاره به اينكه طوالني شدن پرونده هاي ما به دليل 
نظر كارشناس��ي اس��ت، يادآور ش��د: يكي از اين كارشناسي ها، 
كارشناسي هاي پزش��كي است. در مورد اينكه نظر پزشك دقيق 
باشد و الزم به تكرار نباشد بايد چه كار كنيم؟ براي توقعي كه از 
سوي مسووالن هست و توقعي كه مردم دارند چه كاري مي توان 
انجام داد؟ در ادامه دانش��جويي پرس��يد هر بار پرسيده مي شود 
كه چرا به پرونده احمدي نژاد رس��يدگي نشده، مي گويند االن به 
مصلحت نيس��ت كه اژه اي پاسخ داد: در مورد پرونده احمدي نژاد 
گفتم حكمتي است كه در آينده نه چندان دور روشن مي شود و 

گفتم اگر حكمت آن را بگويم حكمت نيست. 

 در مورد پرونده احمدي نژاد حكمتي
وجود دارد

س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه 
با تاكيد ب��ر اينكه ملت ه��اي منطقه 
نقش عربس��تان را در تولي��د و ترويج 
نمي كنن��د،  فرام��وش  افراطي گ��ري 
گفت: رژيم آل س��عود نگاهي دوباره و 
از س��رتدبير به سرنوشت دوست و هم 
پيمان خود يعني صدام داش��ته باشد. 
بهرام قاسمي روز چهارشنبه در واكنش 
به اظهارات ضدايراني وليعهد و وزير امور خارجه عربستان سعودي 
در س��فر به فرانسه گفت: كس��اني كه نام خود و كشورشان را در 
ليس��ت متجاوزان و جنايتكاران منطقه ثبت كرده اند و در رديف 
ديكتاتورهاي متجاوز و جنايتكاري چون صدام قرار گرفته اند، بايد 
بدانند كه با طرح ادعاهاي بي پايه و اساس عليه ايران، نمي توانند 
واقعي��ات را ناديده بگيرن��د. او اضافه كرد: ملت هاي منطقه نقش 
عربس��تان س��عودي را در تولي��د، ترويج و تس��ليح افراط گرايان 
خش��ونت طلب و تروريس��ت را كه در ادوار مختل��ف و با عناوين 
گوناگون همچون القاعده و داعش و گروه هاي مش��ابه، جنايات و 
فجايع انساني بي شماري در برخي كشورهاي همسايه، منطقه و 
جهان مرتكب ش��ده اند، فراموش نخواهند كرد. سخنگوي وزارت 
ام��ور خارجه ادام��ه داد: اگر امروز به هر دليل رژيم آل س��لمان 
نيازمند تغيير فصلي چهره و اس��تتار كارنامه تاريك خود در اين 
برهه از زمان باش��ند و به حكم اضطرار و با صرف ميلياردها دالر، 
دل در گرو خريد حمايت هاي برخي كشورهاي فرامنطقه دارند، 
بايد نگاهي دوباره و از سر تدبير به تاريخ نه چندان دور منطقه و 
به ويژه سرنوشت دوست و هم پيمان منطقه يي خود يعني صدام 

داشته باشند. 

رژيم آل سلمان نگاهي به سرنوشت صدام 
داشته باشد

وزير امور خارجه با اعالم آمادگي 
براي س��رمايه گذاري  ايران  همكاري 
مش��ترك با برزيل و اج��راي پروژه ها 
ب��ا اس��تفاده از فناوري ه��اي نوي��ن 
گفت: دس��ت ش��ركت هاي برزيلي را 
براي ورود به بازار ايران مي فش��اريم. 
محمدجواد ظريف در همايش تجاري 
مش��ترك اي��ران و برزي��ل در محل 
كنفدراس��يون ملي صنايع اين كش��ور افزود: امروز با همراهي 
جمع��ي از فعاالن اقتصادي بخش خصوصي و دولتي جمهوري 
اسالمي ايران در حوزه هاي بانكي، سرمايه گذاري، خودروسازي، 
داروس��ازي و بهداشت و درمان، صنايع برق و آب، كشاورزي و 
صنايع غذايي، آموزش عالي، حمل ونقل و شهرس��ازي، نفت و 
پتروشيمي و همچنين ش��ركت هاي بزرگ دانش بنيان در اين 
مجم��ع تجاري ب��ا حضور فعاالن تج��اري، اقتصادي و صنعتي 
جمهوري برزيل حضور داريم. او تصريح كرد: حضور اين تعداد 
فع��ال اقتص��ادي از دو طرف و برگزاري اي��ن همايش در واقع 
بيانگر وجود اراده سياس��ي مش��ترك ب��راي تمهيد زمينه هاي 
حضور، مش��اركت و نقش آفريني هرچه بيشتر بخش خصوصي 
دو كشور با هدف ارتقاي مناسبات اقتصادي و تجاري دو كشور 
اس��ت. ظريف افزود: م��ا در ايران در حوزه صنايع س��نگين از 
جمله پااليش��گاه هاي نفت و گاز، كارخانجات س��يمان، فوالد، 
معادن، خودروسازي، كشاورزي و بويژه در سال هاي اخير حوزه 
فناوري هاي نو مانند نانوتكنولوژي و توس��عه شركت هاي دانش 
بنيان توانسته ايم گام هاي خوبي با بهره گيري از نيروي انساني 

تحصيل كرده و متخصص  برداريم. 

 دست شركت هاي برزيلي را براي
ورود به بازار ايران مي فشاريم
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3 كالن
   حذف 4 تبصره الحاقي

از قانون بودجه 97
نمايندگان مردم در خانه ملت با اصالح قانون بودجه سال 

96 كل كشور موافقت كردند. 
به گزارش خانه ملت، نمايندگان در نشس��ت علني ديروز 
)چهارشنبه، 22 فروردين ماه( مجلس شوراي اسالمي با طرح 
اصالح قانون بودجه س��ال 96 كل كش��ور كه از سوي شوراي 
نگهبان به كميسيون برنامه و بودجه براي بررسي مجدد ارجاع 

شده بود، موافقت كردند. 
بر اين اس��اس، جزء 2 تبصره الحاقي موضوع بند )د( ماده 
واحده حذف ش��د. در اين ج��زء آمده بود: معادل ريالي يكصد 
ميليون )100.000.000( دالر تا سقف سه هزار و پانصدميليارد 
)3.500.000.000.000( ريال از سر جمع اعتبارات رديف هاي 
موض��وع بند )الف( تبصره )4( قانون بودجه س��ال 1396 كل 
كشور كسر و از محل رديف هاي هزينه يي تعيين شده، صرف 
بازس��ازي مدارس، درمانگاه ها و مجتمع هاي آبرساني تخريب 
شده مي ش��ود. اين اعتبار عالوه بر اعتباراتي است كه تاكنون 
از س��اير منابع، تعهد، تامين و پرداخت ش��ده است. همچنين 
با موافقت نمايندگان مجلس، ج��زء 4 تبصره الحاقي موضوع 
بن��د )د( ماده واحده حذف ش��د. در اين جزء آمده بود: معادل 
ريالي دويست ميليون )200.000.000( دالر تا سقف هفت هزار 
ميليارد )7.000.000.000.000( ريال از منابع صندوق توسعه 
ملي برداش��ت و به سقف بودجه كل كش��ور اضافه مي شود و 
منابع حاصل به تدريج و تا پايان سال از محل رديف هاي تعيين 
شده با اولويت به پرداخت يارانه سود تسهيالت مسكن موضوع 
جزء )3( و اش��تغال موضوع ج��زء )1( اين تبصره، يارانه توليد 
واحدهاي تولي��دي، صنعتي، كش��اورزي، خدماتي و صنفي، 
امهال دوس��اله تس��هيالت قبلي پرداخت ش��ده و يارانه سود 
تس��هيالت جهت بازسازي و بهس��ازي واحدهاي آسيب ديده 
تجاري، توليدي، خدماتي و معدني موضوع بند )4( ماده واحده 
»قانون تسريع در بازس��ازي مناطق آسيب ديده بر اثر حوادث 
غيرمترقبه مص��وب 1392/3/19« اختصاص مي يابد. با توافق 
نماني��دگان مجلس جزء 6 تبصره الحاقي موضوع بند )د( ماده 
واحده نيز حذف شد. در اين جزء آمده بود: قيمت برق مصرفي 
خانوارهاي شهري و روس��تايي زلزله زده براي مصارف خانگي 
تا پايان س��ال جاري پنجاه درصد كاه��ش مي يابد. وزارت نيرو 
مكلف است، نسبت به اصالح بودجه شركت هاي مادرتخصصي 
برق و شركت توزيع نيرو و برق استان كرمانشاه و ساير استان ها 
به نحوي اقدام كند كه هزينه ناش��ي از اجراي آن به ش��ركت 
توزيع نيرو و برق استان كرمانشاه تحميل نشود. جزء 7 تبصره 
الحاق��ي موضوع بند )د( ماده واح��ده از ديگر حذفيات بودجه 
97 اس��ت. در اي��ن جزء آمده ب��ود: وزارتخانه هاي نفت و نيرو 
مكلفند جهت تامين هزينه هاي بازسازي تاسيسات آسيب ديده 
گاز، آب و فاض��الب و برق مناطق زلزله زده، نس��بت به اصالح 
بودجه ش��ركت هاي مادرتخصصي تابعه ذي ربط و شركت هاي 
استاني مربوطه اقدام كنند به نحوي كه هزينه هاي بازسازي اين 
تاسيسات فقط به شركت هاي استاني كرمانشاه تحميل نشود. 

اختي��ارات مجم��ع عمومي ش��ركت هاي مذك��ور در اين 
خصوص به وزرا تفويض مي ش��ود. بن��د الحاقي به ماده واحده 
حذف شد. در اين بند الحاقي آمده بود: در ذيل جدول شماره 1 
تبصره 35 قانون اصالح قانون بودجه سال 95 كل كشور عبارت 
»افزايش سرمايه بانك مسكن حداكثر يك صدهزار ميليارد ريال 
اس��ت« اضافه و عبارت »بخشودگي س��ود تسهيالت« بعد از 

عبارت »بانك مسكن« در جدول مربوطه اضافه شود. 

كالن

يك پژوهش اقتصادي ميزان مشاركت زنان ايراني را واكاوي كرد

مشاركت اقتصادي زنان زير سقف نابرابري جنسيتي
گروه اقتصادكالن|

 نرخ مش��اركت اقتصادي پايين زنان در ايران از جمله 
مسائلي اس��ت كه در گزارش هاي بين المللي در يك سال 
اخير هم مطرح و نس��بت به ادامه وضعيت فعلي هش��دار 
داده شده است. اخيرا هم گزارش صندوق بين المللي پول 
در مورد ايران به اين مس��اله اشاره و رشد اقتصادي ايران 
را مستلزم افزايش مش��اركت زنان در اقتصاد عنوان كرده 
است. البته بررسي روند مشاركت اقتصادي زنان ايراني در 
دو دهه اخير حاكي از رشد اين شاخص است اما اين روند 
بس��يار كندتر از آن اس��ت كه بتواند ب��ه بازيگري زنان در 
اقتص��اد كمك كند. در اين زمينه ي��ك پژوهش با عنوان 
واكاوي مش��اركت زنان در ايران كه به قلم زهره مدرسي، 
آزاده داودي و س��هيال اله وي��ردي در تازه تري��ن ش��ماره 
مجله اقتصادي انتش��ار يافته، مس��اله تفاوت بسيار ميان 
نرخ مش��اركت زنان و مردان را مطرح كرده اس��ت. در اين 
پژوهش اين گونه عنوان مي شود كه در توانمندي سياسي، 
رش��د تعداد زنان در س��مت هاي قانونگ��ذاري  و مديران و 
متخصص��ان بيش از مردان بوده، اما در ميزان س��هم زنان 

تغييرات چنداني صورت نگرفته است. 
همچنين در خصوص دس��تاوردهاي آموزش، كيفيت 
و كميت آموزش زنان ارتقا داش��ته و در س��المت اگر چه 
ط��ول عمر زن��ان افزايش يافته اس��ت، اما با كش��ورهاي 
پيش��رفته فاصله زيادي وجود دارد. از نظر ش��اخص هاي 
توسعه جنسيتي در گزارش هاي بين المللي، ايران در زمينه 
شاخص شكاف جنسيتي جزو كشورهاي پايين دنياست. 
در زمينه قدرت سياسي زنان نزديك به نابرابري مطلق قرار 
دارند و در خصوص مش��اركت اقتصادي از متوسط معيار 
جهاني پايين تر هستند. بر اساس شاخص هاي جنسيتي در 
گزارش توس��عه انساني، ايران نزديك به كشورهاي توسعه 
انساني متوسط است و بيش��ترين تفاوت در درآمد سرانه 
ناخالص ملي براي زنان وجود دارد. اين امر در حالي است 
كه در شاخص كل توسعه انساني، ايران در زمره كشورهاي 
با توسعه انساني باال قرار دارد. همچنين با بررسي شاخص 
نابرابري هاي جنسيتي مشخص مي شود، تعداد نمايندگان 
زن در مجلس و ميزان مشاركت زنان در بازار كار در ايران 
با كش��ورهاي توسعه انساني باال بيشترين تفاوت را دارد و 
اين مساله باعث فاصله گرفتن ايران از كشورهاي با توسعه 
انس��اني باال ش��ده اس��ت. بنابراين مي توان گفت، اگر چه 
وضعيت توس��عه جنسيتي در ايران طي سال هاي گذشته 
روند رو به بهبودي داش��ته اس��ت، اما با وضعيت مطلوب 

فاصله بسيار وجود دارد. 

 روند مشاركت اقتصادي زنان در 20سال اخير
در سال هاي اخير بازار كار كشور شاهد افزايش مشاركت 

اقتصادي زنان بود كه يكي از مهم ترين ويژگي هاي بازار كار 
كشور قلمداد مي شود. بر اساس آمار موجود نرخ مشاركت 
اقتصادي زنان از 9.1 درصد در سال 1375 با روند صعودي 
به 13.7درصد در سال 1391 رسيده، اما پس از آن با روند 
كاهش��ي به 12درصد در پايي��ز 1393 كاهش يافته و در 
1395 نرخ مشاركت اقتصادي زنان به 14.9درصد افزايش 
يافته است. مقايسه نرخ مشاركت زنان و مردان در اقتصاد 
ايران نش��ان مي دهد كه در سال 1375، مشاركت مردان 
بيش از 6 برابر زنان بوده كه در سال هاي اخير حدود 4 تا 
5 برابر كاهش يافته اس��ت. داليل عمده افزايش مشاركت 
زنان و كاهش تفاوت مش��اركت زنان و مردان در بازار كار 
طي دو دهه گذشته را مي توان افزايش سن ازدواج، كاهش 
ن��رخ باروري، افزايش نرخ ورود زنان به تحصيالت ابتدايي، 
افزايش ورود زنان به دانشگاه ها در مقايسه با مردان، كاهش 
بعد خانوار، ارتقاي سطح استاندارد زندگي و نياز به افزايش 
درآمدهاي خانوار و تحوالت فرهنگي و اجتماعي دانست. 

 بيكاري زنان؛ دوبرابر مردان
ش��اخص نرخ بيكاري زنان در سال 1395 برابر تقريبا 
20.7درص��د اس��ت ك��ه اين مي��زان ح��دود دوبرابر نرخ 
10.5درصدي بيكاري در مردان است. نرخ بيكاري جوانان 

در زن��ان بي��ش از دوبرابر نرخ بيكاري كل زنان اس��ت كه 
فزوني اين نسبت از 1.5 نشان دهنده عدم توان اقتصاد در 
جذب پتانس��يل هاي جوانان است. سهم اشتغال زنان طي 
مدت س��ال هاي 1375 تا 1395 در بخش هاي كشاورزي 
و صنعت كاس��ته و بر خدمات افزوده ش��ده است كه اين 
امر نش��ان مي دهد، بخش خدمات ظرفيت جذب اشتغال 
بيشتري براي زنان دارد. در زير بخش هاي خدمات نيز زنان 
عمدتا در بخش خدمات اجتماعي و در مش��اغلي از قبيل 

معلم، مدرس، پزشكي و پرستار فعاليت مي كنند. 
مقايس��ه شاخص هاي نرخ مش��اركت و بيكاري زنان و 
مردان در كشورهاي منتخب پيشرفته و همتراز بر اساس 
مدل تخمين س��ازمان جهاني كار در سال 2014 ميالدي 
نش��ان مي دهد، نرخ مش��اركت اقتصادي زنان در ايران با 
كشورهاي منتخب تفاوت معناداري دارد. اين شاخص در 
كشورهاي پيشرفته بيش از سه برابر و در كشورهاي همتراز 
حدود دوبرابر ميزان ايران است. تفاوت نرخ مشاركت زنان 
و مردان در ايران در كش��ورهاي پيشرفته زير 10درصد و 
در كش��ورهاي همتراز حدود 40درصد است، در حالي كه 
اين شاخص در ايران به ميزان 60درصد است. نرخ بيكاري 
زنان در ايران تقريبا 5برابر كش��ورهاي پيشرفته و دوبرابر 
كشور همترازي مانند تركيه است. تفاوت نرخ بيكاري زنان 

و مردان در ايران با كش��ورهاي منتخب تفاوت معناداري 
دارد، به طوري كه در كش��ورهاي منتخب تفاوت چنداني 
وجود ندارد، اما در ايران اين ميزان برابر 8.3 درصد است. 

 شكاف جنسيتي عميق در ايران
يكي ديگر از ش��اخص هايي كه پژوه��ش اخير به آن 
پرداخته، شكاف جنسيتي است. شاخص شكاف جنسيتي، 
تفاوت ه��اي مي��ان دو جن��س زن و م��رد را در چهار بعد 
سياس��ي، اقتصادي، آموزش و بهداش��ت بررسي مي كند. 
اهمي��ت اين ش��اخص در كنار دقت عمل ب��اال و اعتباري 
كه در ميان ش��اخص هاي جهان��ي دارد، به دليل كيفيت 
اندازه گيري آن است، يعني اندازه گرفتن فاصله ميان زنان 
و مردان در ابعاد ياد ش��ده اس��ت. شاخص جهاني شكاف 
جنسي عددي بين صفر و يك است. هر اندازه عدد نهايي 
به صفر نزديك شود، نابرابري مطلق و هر اندازه عدد به يك 

نزديك شود، برابري مطلق را نشان مي دهد. 
بررسي شاخص شكاف جنسيتي جهاني طي سال هاي 
2006 الي 2017 ميالدي نشان مي دهد كه ايران همواره 
عملكرد و رتبه بسيار پاييني داشته و بهبودي حاصل نشده 
اس��ت. به طوري كه در س��ال 2006 در بين 115 كشور با 
نمره 58 در رتبه 108 قرار داش��ته و در س��ال 2017 در 

بين 144 كش��ور رتبه 140 را به خود اختصاص داده و در 
زيرش��اخص هاي مشاركت اقتصادي و سالمت افت داشته 
اس��ت. به طور كلي وضعيت زنان در زمينه سياسي نزديك 
به نابرابري مطلق اس��ت و در زمينه مش��اركت اقتصادي 
نمره ايران از متوس��ط، پايين تر اس��ت. در ش��اخص هاي 
بخش س��المت و بهداشت زنان بهره  مندي مناسب تري از 
امكانات آموزش��ي و بهداش��تي دارند. اما در مجموع ايران 
در اين تقس��يم بندي جزو كشورهاي بسيار پايين است. با 
بررس��ي در شاخص نابرابري هاي جنسيتي مي توان گفت، 
شاخص هاي ايران در نابرابري جنسيتي نزديك كشورهاي 
با توس��عه انساني متوسط اس��ت. در شاخص هاي موجود، 
تعداد نمايندگان زن در مجلس و ميزان مشاركت زنان در 
بازار كار با كشورهاي توسعه انساني بيشترين تفاوت را دارد 
و باعث فاصله گرفتن ايران از كشورهاي در زمره كشورها با 

توسعه انساني باالست. 

 راهكارها و سياست ها
در ادام��ه اي��ن پژوهش ب��ه ارائ��ه راهكارهايي براي 
افزايش مشاركت اقتصادي زنان در ايران پرداخته است. 
در ابتدا بر اين مساله تاكيد شده كه نوع نگرش به زنان 
نيازمند تحول اس��ت. به عن��وان نمونه اصالح نگرش در 
مورد س��المت زنان فراتر از باروري اس��ت. از اين رو بايد 
به ابعاد فيزيكي، رواني و اجتماعي زنان توجه بيش��تري 
كرد. توجه به مس��ائل زنان در پژوهش هاي كاربردي و 
چگونگي تاثير ش��يوه هاي ارائ��ه خدمات مورد نياز زنان 
در زمينه فرهنگ س��ازي و توانمندس��ازي ورود زنان به 
عرصه هاي اقتصاد و سياس��ت از ديگر مواردي است كه 
باي��د مدنظر قرار گيرد. آم��وزش مهارت هاي الزم براي 
ورود زن��ان به ب��ازار كار از طريق آموزش ه��اي اوليه و 
حين كار، تدوين برنامه ها و تدارك خدمات بهداش��تي 
ادغام يافته، جامع و هماهنگ براي رفع نياز هاي سالمت 
زن��ان طي دوره زندگي، توجه به اولويت  هاي حوزه زنان 
در تخصيص بودجه س��ال هاي آين��ده، اهتمام و جديت 
بيش��تر در اجراي قواني��ن حاضر مرتبط با ام��ور زنانه، 
حمايت از دسترس��ي زنان به منابع و تسهيالت مالي و 
رفع موانع حقوقي در دسترسي به منابع مالي مورد نياز 
آنها از ديگر راهكارهايي اس��ت كه در اين پژوهش ارائه 
ش��ده است. اين پژوهش عنوان مي كند كه فراهم كردن 
فرصت هاي عرض��ه توليدات و خدمات زن��ان، توجه به 
نيروي محركه عرضه نيروي كار زنان در برنامه ريزي هاي 
اقتصادي كش��ور و تدوين قواني��ن جديد به گونه يي كه 
كارفرماي��ان را به ويژه در بخش خصوصي، تش��ويق به 
استخدام زنان كند، به بهبود وضعيت مشاركت اقتصادي 

زنان كمك خواهد كرد. 

 دفت��ر توس��عه كارآفريني و به��ره وري نيروي كار 
وزارت كار در گزارشي شاخص هاي جهاني كارآفريني 
در س��ال 2018 را منتش��ر كرد كه براساس آن رتبه 
جهان��ي ايران از 85 در س��ال 2017 به 72 در س��ال 

2018 ارتقا يافت. 
ب��ه گزارش مهر، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اعالم كرد؛ براساس آمار منتشر شده از شاخص جهاني 
كارآفرين��ي، رتبه كارآفريني ايران در س��ال 2018 با 
افزاي��ش 13 رتبه ي��ي در ميان 137 كش��ور جهان به 

72 رسيده است. 
گزارش منتشر شده نشان مي دهد رتبه كارآفريني 
ايران در منطق��ه منا )خاورميانه و ش��مال آفريقا( به 
11 رس��يده است كه در مقايسه با سال قبل، سه رتبه 

بهبود يافته است. 
براس��اس اين گزارش، دس��تيابي به رش��د و رونق 
اقتصادي در ش��رايط رقابتي عصر حاضر، بدون ايجاد 
محيط مس��اعد براي ظهور و رش��د كس��ب وكارهاي 
كارآفرينانه و نوآور امكان پذير نيست. كارآفريني موتور 
رش��د اقتصادي اس��ت كه بدون آن رش��د بهره وري و 
خلق مشاغل جديد بسيار دشوار خواهد بود. مطالعات 
درب��اره كش��ورها نش��ان مي دهد كه آم��وزش افراد و 
فرهنگ سازي و ايجاد وجهه مناسب براي كارآفرينان 
در جامعه، كافي نبوده بلكه ب��روز كارآفريني نيازمند 
محيطي مس��اعد نيز هس��ت. اين يعن��ي، كارآفريني 
پديده يي فرابخش��ي و چندوجهي اس��ت به نحوي  كه 
از يك س��و متاثر از هم��ه ابعاد اقتص��ادي، اجتماعي، 
فرهنگي و سياس��ي است و از سوي ديگر بر تمام اين 
ابعاد تاثيرگذار اس��ت. ازاين رو توس��عه كارآفريني در 
گ��رو توجه به موضوعات مختل��ف از زوايا و جنبه هاي 

متعددي است. 
ش��اخص جهاني كارآفريني )GEI( كه همه س��اله 
 )GEDI( ازس��وي موسسه جهاني توس��عه كارآفريني
منتش��ر مي ش��ود و تصويري از تغييرات اكوسيس��تم 
كارآفريني كش��ورها ارائه مي دهد، نماگري اس��ت كه 
س��المت اكوسيس��تم كارآفريني در يك كش��ور را از 
طريق تعامالت پويا و نهادينه شده بين گرايش ، توانايي  
و اشتياق كارآفريني، هم در سطح فردي و هم در سطح 
نهادي مورد ارزيابي قرار مي دهد. فرض  بنيادي در تهيه 
اين شاخص اين اس��ت كه كارآفريني هر چند ماهيت 
رفتاري و ف��ردي دارد اما تقريبا در صورتي امكان بروز 

مي ياب��د كه محي��ط به فرد اجازه ب��روز آن را بدهد. به 
عنوان  مثال اگر نيروي انس��اني تحصيلك��رده و داراي 
مهارت الزم براي به كارگيري در كس��ب وكار مبتني بر 
فرصت در جامعه به وفور وجود داشته باشد اما شرايط 
محيطي و نهادي جامعه به شكلي باشد كه افراد نتوانند 
ريسك شروع كسب وكار را بپذيرند، كارآفريني توسعه 
نخواهد يافت. به عبارتي پويايي كارآفريني در هر كشور 
عالوه بر خصلت ها و ويژگي ه��اي افراد جامعه، در گرو 

محيط نهادي نيز است. 

 شاخص كارآفريني در دنيا چگونه ارتقا مي يابد؟
در ادام��ه اين گزارش آمده اس��ت: در عصر حاضر، 
پژوهشگران حوزه سياست گذاري كارآفريني معتقدند 
كش��ورها ب��ا تع��داد زي��ادي كارآفري��ن )ب��ه معناي 
كسب وكار جديد يا خوداشتغالي( نمي توانند به رشد و 
توسعه اقتصادي دست يابند بلكه نيازمند اكوسيستم 
كارآفريني متناس��ب هس��تند تا بتوانن��د به اين مهم 

برسند. 
تع��دادي  ش��امل  اكوسيس��تمي  ه��ر  بنابراي��ن، 
زيرسيس��تم به هم وابسته است كه با هم در تعاملند، 
ب��ر يكديگ��ر اثرگذارند و در جهت ب��رآوردن هدفي با 
يكديگر تعام��ل مي كنند. در اكوسيس��تم كارآفريني 
وج��ود ذي نفعان و هم��كاري متقابل آنه��ا با يكديگر 
س��بب ايج��اد ش��رايط مناس��ب ب��راي فعاليت هاي 
كارآفرينانه و توس��عه كسب و كارهاي جديد مي شود. 
منظور از ذي نفع هر نهادي اس��ت ك��ه به طور بالفعل 
يا بالقوه حامي و مش��وق كارآفريني است. ارگان هاي 
دولتي، دانشگاه ها، انجمن هاي كسب وكار، تشكل هاي 
بخش خصوصي، سرمايه گذاران، بانك ها، كارآفرينان، 
مراكز رش��د، مراكز ش��تاب دهنده، رهبران اجتماعي، 
مراك��ز تحقيقاتي، نماين��دگان ني��روي كار و وكال از 

ذي نفعان اكوسيستم كارآفرينانه به شمار مي آيند. 
از اين  رو شاخص جهاني كارآفريني با اين رويكرد 
ت��الش دارد نگاه��ي دقيق به  س��المت اكوسيس��تم  
كارآفرين��ي كش��ورها بين��دازد. مزيت اين ش��اخص 
نس��بت به س��اير روش هاي س��نجش در اين اس��ت 
ك��ه اين ش��اخص باتوجه به تعامالت س��طح فردي و 
س��طح نهادي كارآفريني، چش��م اندازي نسبتا دقيق  
از قوت ها و تنگناهاي اكوسيس��تم كارآفريني كشورها 
ارائ��ه مي دهد. از آنجا كه زمين��ه نهادي تنظيم كننده 

رفتارهاي فردي است، بنابراين براي درك اكوسيستم 
كارآفرين��ي الزم اس��ت هم به تعام��الت دروني و هم 

تعامالت ميان اين دو سطح توجه شود. 

 جايگاه ايران در شاخص كارآفريني 
در ميان كشورهاي دنيا

براساس گزارش ش��اخص جهاني كارآفريني رتبه 
كارآفريني ايران در سال 2018 با افزايش 13 رتبه يي 
در ميان 137 كش��ور جهان 72 اس��ت و همچنين در 
منطق��ه منا )MENA( 11 )در س��ال 2018 بحرين 
از منطق��ه منا خارج  ش��ده و جزو كش��ورهاي منطقه 
اقيانوس��يه قرار گرفته است( اس��ت كه در مقايسه با 
 س��ال قبل 3 رتبه بهبود يافته اس��ت. همچنين ايران 
 4.7بهب��ود امتي��از را در س��ال 2018 تجربه كرده و 
از اين منظر پنجمين كش��ور جه��ان در بهبود امتياز 
است. اما متاسفانه، گلوگاه هاي موجود در اكوسيستم 
كارآفريني كش��ور كماكان در وضعيت نامطلوبي به سر 
مي برند. اين ش��واهد حاكي از نامتناسب بودن فضاي 
اقتص��ادي، سياس��ي، فرهنگ��ي و اجتماعي كش��ور و 
انگيزه هاي كارآفريني فردي در س��طح جامعه اس��ت 
كه با اتخاذ سياس��ت هايي در سطح كشور قابل بهبود 

است. 
 براس��اس اطالع��ات گ��زارش ش��اخص جهان��ي 
كارآفريني، امسال ايران افزايش چشمگيري در امتياز 
ش��اخص فرعي گرايش كارآفرينانه )ATT( نسبت به 
سال قبل را تجربه مي كند، اين افزايش ناشي از تغيير 
ناگهان��ي در ركن مه��ارت راه اندازي كس��ب وكارهاي 
نوپا اس��ت. گرايش كارآفرينانه تحت تاثير اركان درك 
فرصت، پذيرش ريسك، شبكه سازي، مهارت راه اندازي 
كس��ب وكارهاي نوپا و پشتيباني فرهنگي است. اركان 
درك فرصت، پذيرش ريس��ك و پش��تيباني فرهنگي 
از گلوگاه هاي اساس��ي اكوسيس��تم كارآفريني كشور 
در اين بخش هس��تند. دولت ب��ا معرفي كارآفرينان و 
موفقيت ه��اي آنها در مناطق مختلف به جامعه، ايجاد 
قوانين ورشكس��تگي منعطف، كاه��ش نگرش منفي 
افراد جامعه نس��بت به شكس��ت كارآفرينان و معرفي 
هرچه بيشتر ارزش هاي ايجاد شده توسط كارآفرينان 
در س��طح جامعه مي تواند اي��ن گلوگاه ها را به فرصت 

تبديل كند. 
 )ABT( تواناي��ي كارآفرينان��ه  ش��اخص فرع��ي 
شامل اركان رقابت، س��رمايه انساني، جذب فناوري و 
كسب وكار مبتني بر فرصت است. ركن رقابت ازجمله 
اركان چالش برانگيز در اكوسيس��تم كارآفريني كشور 
در س��ال 2018 است. اين ركن ش��امل متغير فردي 
)رقب��ا( و متغيرهاي نهادي )غلبه ب��ر بازار و مقررات( 
اس��ت. از سياس��ت هايي كه براي خروج از بحران در 
اين ركن مطرح اس��ت حذف سياست هاي انحصاري و 
ضدرقابتي در كشور و همچنين تشويق كارآفرينان به 
تش��خيص فرصت هايي در بازار كه منحصربه فرد بوده 
يا مغفول مانده ان��د. ركن جذب فناوري در اين بخش 
عملكرد بهتري را نسبت به بقيه اركان اين بخش نشان 
داده اس��ت. در ارتب��اط با اين ركن دول��ت با حمايت 
از برنامه ه��اي حوزه ه��اي علم، فناوري، مهندس��ي و 
رياضيات )STEM( و همچني��ن كارآفرينان با رصد 
ك��ردن فناوري هاي مرتبط با حوزه كسب وكارش��ان و 
روندهاي آنه��ا مي توانند در تقويت بيش��تر اين ركن 

بكوشند. 

ارتقاي ۱۳ پله اي رتبه ايران در شاخص جهاني كارآفريني
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ضرورت طراحي مكانيسم 
قيمت گذاري خدمات بانكي
اعظم احمديان| صاحب نظر پولي و بانكي|

با وج��ود اينكه در بانك هاي مختل��ف دنيا چارچوب 
مقرراتي مناس��بي براي طراحي س��اختار مناسب تعيين 
قيمت خدمات بانكي وجود دارد اما يكي از كاس��تي هاي 
ش��بكه بانكي ايران، عدم وجود مقررات مناس��ب تعيين 

قيمت كارمزد است. 
تغيير و تحوالت در صنعت بانكداري باعث ايجاد تنوع 
در ايجاد و ارائه خدمات بانكداري شده است. ارائه خدمات 
متنوع نيازمند بازاريابي مناسب و مديريت مناسب هزينه 

تمام  شده توليد آن خدمات است. 
يكي از روش هاي مناس��ب براي مديريت هزينه تمام 
ش��ده خدمات بانكي، داشتن شيوه مناسب قيمت گذاري 
خدمات اس��ت. قيمت گذاري فعاليتي است كه بايد تكرار 
ش��ود و فرآيند مداوم و پيوس��ته اس��ت. اين تداوم ناشي 
از تغييرات محيطي و نبود ثبات در ش��رايط بازار اس��ت 
كه لزوم تكرار اين فرآيند را توجيه مي كند. قيمت  گذاري 
خدمات بانكي اهميت زيادي در حفظ مشتريان بي ثبات 
دارد. براي بانك ها ارتباط بين قيمت  گذاري خرده  فروشي 
و س��ودآوري ديگر يك موضوع نامشخص و بي  اهميت به 
شمار نمي  آيد. در بيشتر بازارهاي رقابتي، تغييرات كوچك 
در قيمت  گذاري مي تواند تاثير بسزايي در ترازنامه داشته 
باش��د و بانك  ها نيز ممكن اس��ت فرصت  ه��اي بزرگي را 
از دس��ت بدهند بنابراين بايد رويكرد دقيق  تر و حس��اب 

شده  تري توسط بانك ها اتخاذ شود. 
وج��ود موسس��ات مالي مختل��ف همچني��ن ظهور 
موسس��ات غيربانكي باعث تشديد رقابت در شبكه بانكي 
كشور شده است لذا با توجه به اين وضعيت، سياست هاي 
قيمت گذاري ممكن اس��ت مزاياي رقابت��ي كوتاه مدت و 
بلندمدت همراه با تقويت س��ودآوري و رضايت مش��تري 

ايجاد كند. 
همچنين قيمت گذاري خدم��ات بانكداري خرد براي 
كل اقتص��اد اهميت دارد. قيمت به عنوان يك س��يگنال 
در بازار محسوب شده و حاوي اطالعات زيادي است و بر 
عرضه و تقاض��اي خدمات بانكداري خرد تاثير مي گذارد. 
بنابراين قيمت بر پس انداز، انباش��ت ثروت و كارآمد بازار 
مال��ي تاثير گذاش��ته همچنين اثرات توزيع��ي هم دارد. 
اگرچ��ه در دنيا بانك ه��اي مركزي يك م��دل عملياتي 
براي اندازه گيري كارم��زد خدمات بانكي طراحي كرده و 
چارچوب آن را براي اجرا به بانك ها ابالغ كرده اند اما آنچه 
از قانون بانكداري بدون ربا و آيين نامه هاي اجرايي در مورد 
كارمزد خدمات بانكي استنباط مي شود بيانگر فقدان يك 
مدل عملياتي براي دس��تيابي به اين هدف است. اگرچه 
بند ۴ ماده)۲۰( قان��ون عمليات بانكي بدون ربا، موضوع 
امكان دخالت و نظارت بانك مركزي در مورد تعيين انواع 
و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي)مشروط 
بر اينكه بيش از هزينه كار انجام ش��ده نباشد( همچنين 
بند يك مصوبه يك هزار و دويس��ت و چهارمين جلس��ه 
۲تير ماه ۹۴ ش��وراي پول و اعتبار مبني بر تكليف بانك 
مركزي در ارزيابي ساالنه جدول كارمزدهاي تعيين شده 
همراه با محدوده هاي مبلغي و تعدادي و در صورت لزوم 
بازنگري و ابالغ آن به ش��بكه بانكي كشور تا حدودي به 
قيمت گذاري خدمات بانكي اش��اره داشته اند اما هيچ يك 
به صورت صريح به تعيين كارمزد خدمات بانكي منطبق با 
كار انجام شده، نپرداخته اند. قيمت گذاري خدمات بانكي 
بر مبناي فعاليت رويكردي نوين در مديريت هزينه است 
كه در آن هزينه يابي بر مبناي نرخ هاي سربار جداگانه به 
ازاي هر يك از انواع عمده هزينه سربار محاسبه مي شود. 
ه��ر چند طرفداران اين مدل آن را فراتر از هزينه هاي 
محصول مي دانند اما در عين حال به علت قابل مالحظه 
بودن هزينه هاي س��ربار در بس��ياري از واحدهاي تجاري 
به كارگيري مناسب اين مدل براي تخصيص اين هزينه ها 
نيز نتايج متفاوتي نس��بت به روش س��نتي ايجاد خواهد 
كرد.  مدل قيمت گ��ذاري بر مبناي فعاليت، روش نويني 
اس��ت كه به موضوع تجزي��ه و تحليل بهاي تمام ش��ده 
مي پردازد كه براي نخس��تين  بار به صورت ساختار يافته 
توسط كپلن، كوپر و جانسون در سال ۱۹۸۷ مطرح شد. 
از آن زم��ان تاكنون اين روش در س��ازمان هاي مختلف 
ازجمله نهادهاي مالي مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. 
بنابراين با توجه به اهميت موضوع، طراحي و اجراي مدل 
عمليات��ي براي انطباق كارمزد خدمات بانكي با كار انجام 
ش��ده به بانك مركزي پيشنهاد مي شود. ارائه اين مدل به 
بانك مركزي جهت نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي 

مربوط به كارمزد كمك خواهد كرد. 
از ط��رف ديگر بانك ها و موسس��ات مال��ي و اعتباري 
كشور نيز با بهره مندي از يك مدل استاندارد ضمن تعيين 
دقيق كارمزد خدمات بانك��ي، قدرت رقابت با يكديگر را 
خواهند داش��ت. اجراي يك مدل يكسان براي بانك ها به 
آنها در شناس��ايي هزينه هاي مازاد و تالش براي كاهش 
هزينه ها كمك خواهد كرد زيرا جهت حفظ سهم از بازار 
و مشتريان خود نيازمند تعيين كارمزد در سطحي هستند 

كه رضايت مشتريان را نيز به همراه داشته باشد.

حراج سكه دوباره متوقف شد
به دليلي كه مش��خص نيس��ت، حراج سكه مجددا 

متوقف شد. 
به گزارش ايس��نا، حراجي سكه كه در آستانه نوروز 
متوقف شده بود س��رانجام در هفته جاري از سرگرفته 
شد، اما مجددا ديروز چهارشنبه اين حراجي برگزار نشده 
و متوقف شده اس��ت. هيچ دليل مشخصي براي توقف 
حراج سكه اعالم نشده است، اما احتماال از روز دوشنبه 

هفته آينده در روزهاي زوج دوباره برگزار خواهد شد. 
اين در شرايطي است كه بعد از اعالم تك نرخي شدن 
ارز و كاهش شديد قيمت دالر به ۴۲۰۰ تومان حراجي 
س��كه فقط روز گذشته برگزار ش��د كه هيچ اطالعي از 
نرخ ه��ا و فروش هاي نهايي وجود ن��دارد. بانك مركزي 
اخيرا اطالع رس��اني در رابطه با حجم فروش س��كه در 
حراجي و نرخ گذاري هاي انجام شده را اعالم نكرده است. 
در حراج سكه در آخرين آمارها كه قبل از تك نرخي 
ش��دن دالر وجود داشت، سكه تا مرز ۲ ميليون تومان 
نيز حراج ش��د. اما بعد از اعالم يكسان س��ازي نرخ ارز و 
افت قيمت دالر تا ۴۲۰۰ تومان، س��كه با ريزش شديد 
قيمت همراه ش��د و از حدود يك ميليون و ۹۵۰ هزار تا 
يك ميليون و ۷۵۰ هزار تومان هم كاهش داشته است. 

حراجي سكه از حدود آذرماه سال گذشته و با شدت 
گرفتن نوس��ان و حباب در بازار س��كه با دس��تور بانك 
مركزي در بانك كارگش��ايي شروع شد و تاكنون ادامه 
داش��ت، اما در اين بين در مواردي ب��راي يكي، دو روز 

متوقف شده است. 

يادداشت

خبر

بانك مركزي طي اطالعيه اي اعالم كرد

دومين تغيير سياست  ارزي دولت 
سيف: داليل غيراقتصادي اثر قبلي خود را در بازار ارز ندارد

كارمزد ۴۲ توماني هر دالر
گروه بانك و بيمه| 

در جريان تك نرخي شدن ارز بانك ها از عامالن اصلي خريد 
و فروش ارز تعيين شده اند. نخستين اعالم براي نرخ هاي تعيين 
ش��ده در معامالت ارزي نشان از اختالف حدود ۴۲توماني دارد 
كه كارمزد بانك عامل محسوب مي شود. به عبارت ديگر قيمت 

خريد ۴۱۵۸تومان و قيمت فروش دالر ۴۲۰۰تومان است. 
به گزارش »تعادل«، روز چهارش��نبه ۲۲ فروردين در حالي 
ك��ه صرافي ها نرخ هاي رس��مي را در تابلو خود اعالم مي كردند 
و عمال عرضه ارز با نرخ هاي مصوب و رس��مي انجام نمي ش��د، 
دالالن به صورت نامحسوس نرخ دالر را ۵۵۰۰ و يورو را 6۷۰۰ 
معامل��ه مي كردند. همچنين، قيمت انواع س��كه در بازار تهران 
با افت محس��وس همراه بود و نرخ هر گ��رم طالي ۱۸عيار نيز 
۲۷۷۰تومان افت كرد. هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزادي طرح 
جدي��د در ب��ازار آزاد با ۹۵ه��زار تومان كاهش نس��بت به روز 
گذش��ته يك ميليون و ۷۵۰هزار تومان فروخته ش��د. همچنين 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم ب��ا ۹۱هزار تومان 
افت يك ميليون و ۷۰۳هزار تومان داد و ستد شد. نيم سكه بهار 

آزادي ني��ز با ۲۳هزار تومان كاهش در مدت مش��ابه ۸۳۵هزار 
توم��ان فروش رف��ت. در بازار آزاد هر قطعه رب��ع بهار آزادي با 
۷۲ه��زار تومان اف��ت ۵۴۴هزار تومان و هر قطعه س��كه گرمي 
ب��ا ۱۵هزار تومان كاهش ۳۴۱هزار تومان معامله ش��د. هر گرم 
طالي ۱۸عيار نيز ۱6۲هزار و ۵۳۰تومان ارزش گذاري ش��د كه 

۲هزار و ۷۷۰تومان نسبت به روز گذشته افت داشت. 
نرخ هر دالر امريكا نيز بدون تغيير نس��بت به روز گذش��ته 
۴هزار و ۲۰۰تومان، يورو با ۳تومان رش��د ۵هزار و ۱۷۳تومان و 

هر پوند با ۲تومان افزايش ۵هزار و ۹۳۵تومان اعالم شد. 
باتوج��ه به عرضه نش��دن دالر ۴۲۰۰توماني ب��ه صرافي ها، 
مشاهدات از بازار ارز حاكي از خلوت تر شدن بازار و جمع شدن 
صف هاي طوالني خريد دالر اس��ت. اما دالالن همچنان در بازار 
هس��تند و به صورت نامحس��وس دالر را ۵۳۰۰تومان مي خرند 
و ۵۵۰۰تومان مي فروش��ند. در ب��ازار آزاد امروز خريد و فروش 
»يورو« تس��هيل شده اس��ت و قيمت اين ارز مهم و كليدي به 

6۷۰۰تومان براي فروش رسيده است. 
پس از برگزاري جلس��ه س��تاد اقتصادي دولت و اعالم دالر 

۴۲۰۰توماني به عن��وان دالر تك نرخي، بيش��تر صرافي ها تابلو 
اعالن قيمت هاي خ��ود را خاموش كردند و قيمت يورو چندان 
مش��خص نبود اما مي��ان دالالن حدود ۷۰۰۰تومان دادوس��تد 
مي ش��د. متقاضياني كه روزهاي اخير براي خريد دالر صف هاي 
طوالني كش��يده بودن��د و مقابل صرافي ها تجم��ع كرده بودند، 
امروز پراكنده شدند و بازار نسبت به روز گذشته آرام شده است. 
دالر ۴۲۰۰توماني توسط صرافي ها فروخته نمي شود و صرفا 
اين نرخ روي تابلو اعالن قيمت  صرافي ها مش��اهده مي شود. اما 
دالالن و دستفروش��ان همچنان در بازار به ش��كل نامحسوسي 
فعال هس��تند و دالر را با نرخي ح��دود ۵۳۰۰تومان خريداري 
و با نرخ ۵۵۰۰تومان مي فروش��ند. همچنين مانند روزهاي قبل 
حضور نيروهاي انتظامي و تعزيرات حكومتي در بازار ارز پررنگ 

است و بازار را كنترل مي كنند. 
محمد كش��تي آراي وضعيت فعلي بازار سكه و طال را تشريح 
و اظهار داش��ت: قيمت سكه و طال از روز گذشته روندي نزولي 
داش��ت و تا آخ��ر وقت ديروز نيز قيمت س��كه ۲۳۰هزار تومان 
كاه��ش يافت. وي افزود: دليل اعالم قيمت پيش فروش س��كه 

توس��ط بانك مركزي روند نزولي قيمت ها اس��ت و در حالي كه 
قيمت ه��اي جهاني ديروز با اندكي افزاي��ش مواجه بوده، اما در 

مجموع روند قيمت سكه و طال در كشور نزولي است. 
رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر درباره ميزان حباب 
در ب��ازار، گفت: در حال حاضر نمي توان درب��اره اينكه در بازار 
حباب وجود دارد يا خير، اظهارنظر كرد، زيرا قيمت ها به سطح 
واقعي نرس��يده و نمي توان در اين ب��اره اظهارنظر كرد اما آنچه 

مسلم است قيمت سكه و طال روند نزولي دارد. 
 در پايان معامالت س��كه آتي در روز گذشته قيمت هر سكه 
تحوي��ل در دي ماه بيش از ۲ ميليون و ۲6 هزار تومان رس��يده 
بود و در حال حاضر قيم��ت آن حدود يك ميليون و ۹۷6هزار 
تومان اس��ت. همچنين قيمت تس��ويه روزانه قرارداد آتي سكه 
طال تحويل ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در روز گذشته به حدود 
يك ميليون و ۸۵۷هزار تومان رس��يد و روز چهارش��نبه قيمت 
تقاضا براي سكه تحويل ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ يك ميليون 
و ۷۹۲ه��زار توم��ان و قيمت عرضه يك ميلي��ون و ۷۹۴هزار و 

۵۰۰تومان بود.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روزگذشته بانك مركزي در اطالعيه يي شرايط جديد 
پرداخت ارز مس��افرتي، درماني و دانشجويي را اعالم كرد. 

اين دومين تغيير سياست ارزي در سال جاري است. 
به گزارش تعادل، در راستاي اجراي تصميم مورخ 
۲۰ فروردين ۱۳۹۷ س��تاد اقتصادي دولت مبني بر 
يكسان سازي نرخ ارز با بهاي ۴۲۰۰۰ ريال براي هر 
دالر كه ب��راي تثبيت بازار ارز اتخاذ ش��د، اطالعيه 
ش��ماره ۲ يكسان س��ازي ن��رخ ارز در رابطه با نحوه 
تامين ارز مس��افرتي، درماني و دانشجويي به شرح 

ذيل به استحضار عموم هموطنان مي رسد: 
به گزارش »تعادل« ارز مس��افرتي براي يك بار 
سفر در س��ال به ميزان ۱۰۰۰ يورو يا معادل آن به 
ساير ارزها به مس��افران در مرزهاي خروجي هوايي 
پرداخت مي ش��ود. ميزان ارز مسافرتي پرداختي به 
مسافران هوايي به كش��ورهاي هم مرز و كشورهاي 
مشترك المنافع غير از عراق ۵۰۰ يورو يا معادل آن 

به ساير ارزهاست. 
متقاضيان ارز مس��افرتي موظف به ارائه گذرنامه 
معتبر جمهوري اسالمي ايران، بليت هواپيما، ويزاي 
كش��ور مقصد )در مورد كش��ورهايي كه نياز به ويزا 
دارند( و رس��يد پرداخت عوارض خروج از كش��ور به 
بانك ملي هستند. متقاضيان بايد نسبت به پرداخت 
معادل ريالي ارز مس��افرتي به ش��عب منتخب بانك 
مل��ي اقدام و در مقابل آن س��ند حسابداري/رس��يد 
دريافت كنند.  پرداخت ارز مس��افرتي در باجه بانك 
ملي مستقر در مبادي خروجي )پس از باجه كنترل 
گذرنامه( و در مقابل دريافت سند حسابداري/ رسيد 
و ممه��ور ك��ردن گذرنامه متقاضي انجام مي ش��ود. 
ميزان و ترتيبات پرداخت ارز به زائران عتبات عاليات 
پس از هماهنگي با سازمان حج و زيارت اطالع رساني 
خواهد شد. تامين ارز درماني و دانشجويي با رعايت 
مجموع��ه مقررات ارزي از طريق بانك هاي تجارت و 

سامان كما في السابق ادامه مي يابد.

 جلسه مهم دولتي ها براي تخصيص ارز 
رييس كل بانك مركزي گفت: دستورالعمل تامين 
ارز خدماتي براي مس��افران، دانشجويان و بيماران تا 

پايان براي اجرا از روز پنج شنبه ابالغ مي شود. 
 سيف در پايان جلسه بررسي مسائل ارزي با حضور 
معاون اول رييس جمهور گفت: تمام تالش دولت روي 
تامي��ن ارز مورد نياز بخش ه��اي مختلف با كمترين 
فرآيند و در س��اختار منابع و مصارف كشور متمركز 
شده اس��ت. بر اساس ساختار ايجاد شده زمينه براي 
ايجاد شفافيت و شناسايي متقاضيان ارز در بازار فراهم 
و به اين ترتيب گام موثري براي جلوگيري از پولشويي 
و ايجاد ش��فافيت در بازار بانكي برداش��ته شده است. 
س��يف افزود: پيرو اطالعيه بانك مركزي در خصوص 
تامي��ن ارز مورد نياز بخش خدمات، بخش��نامه نحوه 
تامين ارز مس��افرتي، دانش��جويي و بيماران به زودي 
ابالغ مي ش��ود و جلسه مهمي براي اتخاذ تصميمات 
مورد نياز براي تامين ارز بخش هاي مختلف توليدي، 
صنعت��ي و تجاري ب��ا وزارت صنعت، معدن و تجارت 

برگزار خواهد شد. 

 داليل غيراقتصادي تاثير قبل را ندارد 
ريي��س كل بانك مركزي با اش��اره به تصميمات 
روزه��اي اخير درباره ارز گفت: ح��ركات دلهره آور در 

مورد اقتصاد كشور ديگر ايجاد نمي شود. 
ولي اهلل س��يف در حاشيه جلس��ه هيات دولت در 
جمع خبرنگاران درباره آثار و تبعات اجراي تصميمات 
اخير ارزي گفت: خوش��بختانه طرح جديد ارزي آثار 
مثبتي را در زمينه هاي مختلف داش��ته اس��ت؛ البته 
هنوز خيلي زود اس��ت كه ما نسبت به اين طرح نظر 

قطعي بدهيم و آثار مثبت آن را تحليل كنيم. 
وي اف��زود: اطالعات جس��ته و گريخته يي كه به 
بانك مركزي مي رسد، نش��ان مي دهد اقدام مثبت و 
اثربخشي در اقتصاد كشور انجام شده است كه آثار و 

تبعات مقطعي و بلندمدتي دارد. 
رييس ش��وراي پول و اعتبار درباره آثار بلندمدت 
اجراي طرح جديد ارزي اظهار داش��ت: مجهز ش��دن 
كشور و حاكميت بر بازار اقتصادي كشور و جلوگيري 
از ضربه پذي��ر بودن اقتصاد با توجه به توطئه هايي كه 
براي جمهوري اسالمي ممكن است، باشد از جمله آثار 

بلندمدت اجراي اين طرح است. 
س��يف ادامه داد: اجراي اين طرح باعث مي شود تا 
استحكام الزم براي مقابله با التهاب آفريني و فضاسازي 
استحكام الزم در بخش مالي كشور وجود داشته باشد. 
واقعيت اين است كه درآمدهاي ارزي به خوبي كفاف 
تم��ام نيازه��اي وارداتي كاال و خدم��ات را مي دهد و 

تزلزلي از اين بابت وجود ندارد. 
وي تاكيد كرد: بارها گفته ش��د كه نوسانات اخير 
ارزي عامل اقتصادي ندارد و عوامل غيراقتصادي باعث 

اين موضوع ش��ده اند. با اجراي طرح جديد ارزي بازار 
كامال تحت كنترل اس��ت و عوامل غيراقتصادي ديگر 
نمي تواند آن تاثير را داشته باشد. با اجراي اين طرح، 
مس��ووالن اقتصادي كش��ور اين امكان را يافتند تا با 
استحكام بيشتر به سمت اهداف تعيين شده حركت 
كنند. ولي اهلل س��يف در برنامه تيتر امش��ب ش��بكه 
خبر در خصوص پيامده��اي تصميم جديد مبني بر 
تك نرخي ش��دن بازار ارز و پيامدهاي اين تحول در 
آينده بازار تصريح كرد: روز )سه ش��نبه( نخستين روز 
تك نرخي ش��دن بازار ارز ب��ود، به عبارت ديگر بعد از 
تصميمات نهايي كه در واپسين ساعت هاي روز قبل 
اتخاذ ش��د ابالغيه بانك مركزي رس��ما به دست بازار 

رسيد و مقدمات اجراي كامل آن فراهم آمد. 
ريي��س كل بانك مركزي با اش��اره به مزيت هاي 
ابالغي��ه جديد كه منجر به تك نرخي ش��دن بازار ارز 
مي شود، گفت: اين تصميم بهترين تصميمي بود كه 
در ش��رايط فعلي مي توان اتخاذ كرد؛ راهكاري كه ما 
را در براب��ر التهاب ها و فضاس��ازي ها مصون مي كند. 
وي ش��فافيت را يكي از ويژگي هاي اساسي اين طرح 
دانس��ت و افزود: با ايجاد اين شفافيت از هرگونه ابهام 
جلوگيري به عمل مي آي��د و اين يعني مقابله جدي 
با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم كه به عنوان يك 
بح��ث جدي بين المللي از اهمي��ت ويژه يي برخوردار 
است. از سوي ديگر با اين مدل از روند متعادل منابع 
و مصارف و ترازهاي پرداخت اطمينان حاصل خواهد 
شد. س��يف در توضيح چگونگي محاسبه نرخ ۴۲۰۰ 
تومان به عنوان قيمت دالر هم افزود: اين رقم با توجه 
به ش��رايط موجود محاسبه شد. پيش از اين جز نرخ 
مبادله يي نرخ ۳۸۰۰توماني هم وجود داش��ت و نياز 
ارزي كش��ور با اين قيمت برطرف مي ش��د در واقع با 
وجود آنچه گروهي مي گفتند، حجم ارز مبادله در كف 
بازار اصوال رقم بس��يار كوچكي از كل معامالت ارزي 
در كشور است، بنابراين قيمتي كه مبناي محاسبات 
قرار گرفت، رقمي بين ۳۸۰۰ و ۴۸۵۰ تومان بود كه 
در نهايت با مالحظات خ��اص در قيمت نهايي اعالم 
شده به جمع بندي رسيديم. سيف تاكيد كرد: در مورد 
دانشجويان و ارز مورد نياز بيماران هم بازنگري صورت 
گرفته و با ابالغيه جديد انتظار مي رود به تدريج ظرف 
دو روز آينده همه ابهام ها برطرف شود تا هموطنان با 
هيچ نگراني رو به رو نباش��ند. رييس كل بانك مركزي 
در خصوص سقف تعيين شده براي مالكيت شخصي 
ارز هم گفت: براي اينكه فضاي اقتصادي ما به محلي 
براي پولشويي تبديل نشود، هرفردي تنها مي تواند تا 
۱۰هزار دالر با خود داشته باشد يعني اگر به هر دليلي 
به منزل فردي مراجعه ش��ود رقم باالي ۱۰هزار دالر 
قاچاق تلقي خواهد ش��د البته در تم��ام دنيا هم اين 
فرمول ها وجود دارد. در خصوص ارز همراه مسافر هم 
موضوع متفاوت است، هر مس��افر مي تواند تا ۵ هزار 

دالر به همراه خود داشته باشد. 

 تغيير وظيفه صرافي ها
ريي��س كل بان��ك مرك��زي در خص��وص نقش 
صرافي ها در مدل جديد و احتمال خروج آنها از چرخه 
توزيع ارز هم گفت: البته صراف ها نقش بسيار مثبتي 
در تامين نيازهاي كش��ور در مقاطع مختلف بر عهده 
داش��ته اند و اين نقش در دوره هاي مختلف به تجارت 
خارج��ي و ارتباطات اقتصادي كش��ور به عنوان تك 
قيمت دالر كمك كرده در حقيقت صرافي هاي مجاز 
همكاران نظام بانكي هستند كه مسووليت هاي خاصي 

را در تامين نيازهاي اقتصادي كشور برعهده دارند. 
س��يف با اش��اره به ادامه پيش فروش سكه گفت: 
اس��فندماه يك بخش��نامه سه بندي از س��وي بانك 
مركزي ارائه شد تا التهاب در بازار سكه فروكش كند. 
بخشي از اين برنامه هم پيش فروش بود. پيش فروش ها 
در دو بازه زماني 6 و ۱۲ماه صورت گرفت اما با ابالغيه 
جديد به همي��ن دو بازه زماني اكتف��ا نكرديم و بازه 
زماني بيشتري تعريف شد. بر اين اساس قيمت سكه 
پيش فروش يك ماهه، يك ميليون و ۵۹۰ هزار تومان، 
۳ماهه يك ميلي��ون و ۵۴۰ هزار تومان، 6 ماهه يك 
ميليون ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه يك ميليون و ۴۱۰ 
هزار تومان، يك ساله يك ميليون و ۳۵۰ هزار تومان، 
۱۸ ماهه يك ميليون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲ساله يك 

ميليون و ۱6۰ هزار تومان تعيين شده است. 

 دارو و كاالي اساسي با دالر ۴۲00 تومان 
سيف همچنين در خصوص سرنوشت درآمد بيشتر 
حاصل از افزايش قيمت دالر نسبت به نرخ تعيين شده 
در بودجه ساالنه تصريح كرد: با حذف نرخ مبادله يي 
برخي كاالها كه عمدتا دارو و كاالهاي اساسي بودند و 
با ارز ارزان تر مبادله تامين اعتبار مي شدند از اين پس 
با تك نرخ اعالم شده، ارز دريافت خواهند كرد، اما اين 
موضوع به هيچ عنوان دليلي براي افزايش قيمت آنها 
نخواهد بود چون بر اساس مدل به نحوي عمل خواهد 
ش��د كه با توسل به مكانيسم خاصي منابع حاصل از 
اخت��الف قيمت پيش بيني ش��ده در بودجه و قيمت 

اعالم شده فعلي صرف ثبات قيمت آنها شود. 
وي تصريح كرد: بازار پول كش��ور تحت تاثير اين 
اقدام ممكن اس��ت، گرفتار خطرات و خس��ارت هايي 
شود بنابراين در شرايط فعلي به هيچ عنوان مصلحت 

نمي بينيم نرخ سود سپرده ها افزايش يابد. 

 مبادالت ارزي در ايران 5 درصد كاغذي است
از س��وي ديگ��ر نهاوندي��ان، مع��اون اقتص��ادي 
رييس جمه��ور گفت: مردم به وي��ژه توليد كنندگان، 
وارد كنن��دگان و صادركنندگان نگران نباش��ند زيرا 
دولت تمامي مصارف ارزي كشور را با نرخ ۴۲۰۰تومان 
تامين مي كند. محمد نهاونديان در برنامه »گفت وگوي 
ويژه خبري« ش��بكه دو سيما با بيان اينكه تنش هاي 
چند هفته اخير در بازار ارز دليل اقتصادي نداش��ت، 
افزود: ميزان صادرات كش��ور بس��يار بيشتر از واردات 
اس��ت و مقدار زي��ادي مازاد ارز در بازار حس��اب كاال 
داريم. با سياس��ت هاي جديد در بازار ارز در تالش��يم 
تا ريش��ه تامين مالي قاچاق را بخشكانيم و همه  چيز 
را در اي��ن بازار ش��فاف كنيم. وي ب��ا بيان اينكه تنها 
۱۵درص��د از مبادالت خارجي كش��ور با دالر صورت 
مي گي��رد، گفت: طرف هاي تج��اري تجارت خارجي 
م��ا تغيير كردند و در مس��ير انتق��ال از دالر محوري 
به يورو محوري هس��تيم. حجم مبادالت در بازار پول 
كاغذي ارز كشور تنها ۵ درصد است و نبايد اين بازار 
۵ درصدي يا نرخ گذاري هاي شبانه بر ۹۵درصد بازار 

ارز تاثير بگذارد. 
وي گفت: تك نرخي ش��دن ارز در كشور براساس 
محاس��به تفاضل نرخ تورم داخل��ي و جهاني صورت 
گرف��ت و ۴۲۰۰تومان تعيين ش��د. تفاضل نرخ تورم 
داخلي و جهاني در ۳سال ۹۳ تا ۹۵ معادل ۲۱.۸درصد 

و در ۴سال ۹۲تا ۹۵ معادل ۳۴.۲درصد بود. 
نهاونديان با بيان اينكه وظيفه بانك مركزي حفظ 
آرامش نس��بي بازار و سياست اصلي دولت همچنان 

كنت��رل نرخ تورم اس��ت، گفت: بر پايه نظام ش��ناور 
مديريت شده بازار ارز و براساس محاسبات كارشناسي 
ب��ا الهام از اين بازار، ن��رخ دالر را ۴۲۰۰تومان در نظر 
گرفته ايم. وي افزود: صادركنن��دگان و وارد كنندگان 
نبايد احس��اس محدوديت كنند زيرا آزادي عملشان 
همچنان محفوظ است و صرفا بنا بر شفافيت است و 
اينكه درآمد ارزي آنها بايد در س��امانه مبادالت ارزي 

بانك مركزي ارائه و عرضه شود. 

 15 طبقه نياز ارزي
نهاونديان گفت: همه مصارف ارزي كشور در قالب 
۱۰تا ۱۵طبقه شناسايي ش��ده است كه پيش از اين 
ارز مورد نيازش��ان را از ب��ازار آزاد تهيه مي كردند و از 
اين پس مصارف ارزي آنها را بانك مركزي تخصيص 

خواهد داد. 
تا پايان هفته دستورالعمل هاي بانك مركزي ابالغ 
مي ش��وند و سيس��تم بانكي در بازار ارز بيش از پيش 
درگير خواهد شد و صرافي ها هم عملكردشان با توجه 
به ارتباطشان با سيس��تم بانكي مشخص مي شود. از 
اين پس بانك ها عهده دار همه مبادالت ارزي كش��ور 
خواهند شد و از عمليات صرافي هاي غيرمجاز به طور 

رسمي جلوگيري مي شود. 
نهاونديان تصريح كرد: با اجراي دستورالعمل هاي 
جديد بانك مركزي، مبادالت ارزي خارج از س��امانه 
مبادالت اين بانك قاچاق تلقي خواهد ش��د. با اجراي 
اين سياس��ت ها خروج غيرقانوني س��رمايه از كشور و 
تامين مالي قاچاق سخت تر خواهد شد و ميدان براي 

توليد كنندگان و وارد كنندگان قانوني بازتر مي شود. 

 آمادگي براي يك ماه ديگر
نهاوندي��ان گفت: ب��ا اجراي ضواب��ط جديد بانك 
مركزي، عمليات ارزي بدون قاعده متوقف خواهد شد. 
هيچ كس نبايد در خارج از كشور تصور كند از طريق 
ب��ازار ارز مي توان��د به اقتصاد ايران صدم��ه وارد كند. 
بعضي دولت ها تصور مي كنن��د با تكرار ادعاي خروج 
از برجام و بازگردان��دن تحريم ها مي توانند جريان رو 
به رش��د اقتصاد ايران را متوقف كنند. تصميم جديد 
دولت و نظام در واقع پيش بيني در برابر يك ماه ديگر 
است كه اقدامي احتمالي هيچ گونه صدمه يي در بازار 
ارز، تولي��د، صادرات و واردات كش��ور وارد نكند. اين 
تصميم اگرچه اقتصادي اس��ت اما اقدام سياسي بجا 
و مناسبي هم هست. نهاونديان تالطم هاي سه چهار 
هفته اخير در بازار ارز را غيرقابل قبول خواند و افزود: 
دولت نمي خواهد با سيستم دستوري به بازار ارز ورود 

كند زيرا اين كار باعث فساد و رانت خواهد شد. 
وي گفت: زير پا گذاش��تن مقررات بانك مركزي 
از اي��ن پ��س جرم تلقي مي ش��ود زيرا ب��راي اجراي 
سياس��ت هاي جدي��د در بازار ارز همه دس��تگاه هاي 
اجرايي، قضايي، امنيت��ي و انتظامي در كنار هم قرار 
گرفته اند. گزارش هايي درباره اخالل يا اختالل در بازار 
ارز وجود دارد كه دستگاه هاي امنيتي و قضايي با آنها 

برخورد خواهند كرد. 
نهاونديان با بيان اينكه بيش از ۵۰ درصد ارز مورد 
نياز كشور براي واردات از بازار آزاد تهيه مي شد، گفت: 
با تعيين نرخ ۴۲۰۰تومان 6۰ درصد واردات ما ارزان تر 

از آن چيزي كه بود، خواهد شد. 
وي اف��زود: دولت خود را متعهد مي داند تا قيمت 
كاالهاي اساس��ي و دارو را كنترل كند و در اين راه از 

اضافه درآمد ارزي كشور استفاده خواهد كرد. 

 1.۲ ميليون سكه  پيش  فروش 
از ۲۸بهمن ۹6 تا پايان ۱۹فروردين ماه امسال بيش 
از يك ميليون و ۲۰۰هزار قطعه سكه پيش فروش شد. 
در س��ال جاري نيز تا پاي��ان روز ۱۹فروردين بيش از 
۸۹۱ هزار قطعه س��كه توسط متقاضيان پيش خريد 
ش��ده كه از اين تعداد پيش فروش ح��دود ۵6۲ هزار 

قطعه سكه به صورت 6 ماهه بوده است. 

 نرخ هاي پيش  فروش سكه در 7 سررسيد 
بانك مركزي اعالم كرد: در راستاي يكسان سازي 
نرخ ارز و براي همسان سازي بازار سكه به عنوان بازار 
همراستا با بازار ارز امكان عرضه سكه به متقاضيان در 
تمام شعب بانك ملي ايران و با سررسيدهاي متفاوت 

فراهم خواهد شد. 
بانك مركزي بهاي سكه پيش فروشي را اينگونه 
تعيين كرده كه يك ماهه يك ميليون و ۵۹۰ هزار 
توم��ان، ۳ماهه يك ميلي��ون و ۵۴۰ هزار تومان، 6 
ماه��ه يك ميليون و ۴۷۵ه��زار تومان، ۹ماهه يك 
ميليون و ۴۱۰هزار تومان، يك س��اله يك ميليون 
و ۳۵۰هزار تومان، ۱۸ماهه يك ميليون و ۲۴۵هزار 
تومان و دو س��اله يك ميلي��ون و ۱6۰هزار تومان 
معامله ش��ود اما با توجه به نرخ دالر ۴۲۰۰توماني 
و اون��س جهاني طال ۱۳۴۴دالر و ۸ س��نت و دالر 
۴۲۰۰تومان، اين دو نرخ با احتساب هزينه ۲۰هزار 
توماني ضرب س��كه، قيمت سكه يا ارزش ذاتي آن 
يك ميليون و ۳۲6هزار توماني است كه اين نرخ با 

نرخ پيش فروش ها متناسب نيست. 

 5 مصوبه دولت براي بازار ارز
حمي��د پورمحمدي، مس��وول دبيرخانه س��تاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي به ۵ موضوع كه از سوي 

دولت مصوب شد، اشاره كرده است. 
هر فرد ك��ه كاال يا خدمتي را صادر مي كند بايد 
ارز آن را ب��ه كش��ور بازگرداند و نمي ت��وان از منابع 
داخلي مش��وق ، معافيت هاي مالياتي و انرژي ارزان  
قيمت به كش��ور براي صادرات بهره جس��ت اما ارز 
آن با توجه به شرايط و نياز داخل به كشور بازنگردد 
بنابراين طبق گفته مس��ووالن تمامي ارز ناش��ي از 
صادرات كاالهاي غيرنفتي در س��امانه هاي ذي ربط 

بانك مركزي ثبت خواهد شد. 
هر فرد حقيقي يا حقوق��ي كه مي خواهد كاال 
وارد كن��د، بان��ك مركزي مكلف اس��ت ارز آن را 
تامين كند. بنا بر تراز ارزي كش��ور توانايي تامين 
اين نيازها وجود دارد پس واردكنندگان كاال، تجار 
و بازرگانان با اس��تفاده از س��امانه ثبت سفارش و 
طي كردن فرآيندها به آس��اني مي توانند ارز مورد 
نياز خود را از بانك مركزي و بانك ها و صرافي هاي 
مربوطه مجاز تامين كنن��د. قوانين و مقرراتي در 
كش��ور وجود دارد)ازجمله قانون مبارزه با قاچاق 
و مقررات مربوط ب��ه بانك مركزي( كه بايد مبدأ 
و منش��أ ارز مش��خص ش��ود كه نقش بي بديل و 
تعيين كننده يي در ش��فافيت ارزي كشور داشته و 
ب��ه نوعي پيامدهاي اين ش��فافيت خلع يد كردن 
سوءاستفاده  كنندگان و قاچاقچيان خواهد بود زيرا 
در اين مكانيس��م اگر ارز ناش��ي از صادرات و ارز 
حواله يي براي ثبت سفارش واردات در زنجيره هاي 
متع��دد كنترل و رصد ش��ود ب��ا تقاطع گيري آن 
مي توان از قاچاق و نيز عوامل بر هم  زنندگي ثبات 

اين بازار جلوگيري كرد. 
طبق مصوبه دولت اين تصميمات عام شمول بوده 
و هر فرد حقيقي و حقوقي كه مي خواهد كاال وارد يا 
صادر كند بايد از آن تبعيت كرده و نسبت به اجراي 

آن متعهد باشد. 
لزوم س��اماندهي صرافي ها و برخ��ورد نهادهاي 
امنيت��ي و انتظامي با غيرمجازه��ا و دالالن و بر هم 
زنن��دگان ثبات و ايجاد كنن��دگان التهاب و هيجان 
در بازار ارز براس��اس بررسي  برخي نهادهاي ناظر بر 
بازار ارز بيش از ۴هزار دالل س��رپايي و ۱۵۳صرافي  
غيرمجاز در تهران وج��ود دارد كه البته اين تعداد، 
صرافي ه��اي غيرمجازي هس��تند ك��ه تابلو صرافي  
دارن��د. عالوه بر اين صرافان ب��دون تابلو يكي ديگر 
از بازيگران بازار ارز هس��تند كه آمار دقيقي از تعداد 

آنها در دست نيست. 
بررسي دقيق تر بازيگران بازار ارز نشان مي دهد، 
تع��داد زيادي از دالالن س��رپايي نماينده و كارمند 
صرافان بدون تابلو و غيرمجاز هستند و براي امكان 
جوالن دهي بيشتر در بازار ارز و كسب سود از سوي 

اين صرافان به خدمت گرفته شده اند. 
طبق بررس��ي ها خريدار بخ��ش عمده ارز تزريق 
ش��ده به ب��ازار در دو ماه از س��ال گذش��ته حدود 
۱6۰نف��ر بوده اند و اين ۱6۰نفر جزو بازيگران اصلي 
بازار ارز هستند و از حجم قابل توجه ارز تزريق شده 

۱۰درصد توسط يك خانواده خريداري شده است.
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5 بورس و فرابورس
  بررسي عملكرد 6ماهه شاهد: شركت شاهد 
در دوره 6ماهه نخس��ت سال مالي 97 مبلغ 59ريال 
س��ود به ازاي هر س��هم محقق كرد كه در مقايسه با 
دوره مشابه سال مالي قبل معادل 392درصد افزايش 
داشته اس��ت. بر اين اساس شركت با انتشار عملكرد 
نيمه نخست سال مالي جاري اعالم كرد طي 6 ماهه 
نخس��ت امسال موفق به كس��ب مبلغ 159ميليارد و 
220ميليون ريال س��ود خالص شد كه بر اين اساس 
مبلغ 59ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار گذاشت 
كه اين رقم در مقايس��ه با دوره مش��ابه س��ال مالي 
قبل معادل 392درصد افزايش داش��ته اس��ت. افزون 
بر اين ش��اهد در دوره 6ماهه مش��ابه سال مالي قبل 
مبلغ 12 ريال س��ود به ازاي هر س��هم محقق كرده 
بود. همچنين با افزوده ش��دن س��ود خالص دوره به 
سود انباشته ابتداي س��ال در نهايت مبلغ يك هزار و 
418ميليارد و 684ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
  نگاه�ي به پرتفوي »ش�وينده«: ش��ركت 
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر صورت 
وضعي��ت پرتفوي يك ماهه منتهي به 29 اس��فندماه 
96 را حسابرس��ي نش��ده و با سرمايه معادل يك هزار 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين اس��اس شركت در 
ابت��داي دوره يك ماهه منتهي به 29 اس��فندماه 96 
تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده معادل 851 ميليارد و 182ميليون ريال و ارزش 
بازار معادل 3هزار و 840ميليارد ريال در سبد سهام 
خود داش��ت. همچنين بهاي تمام شده سهام بورسي 
اين ش��ركت در دوره ياد ش��ده معادل 56 ميليارد و 
906 ميلي��ون ري��ال افزايش ياف��ت و در پايان دوره 
ي��ك ماهه به مبلغ 908 ميلي��ارد و 88 ميليون ريال 
رس��يد، در حالي ك��ه ارزش بازار آن ب��ا كاهش برابر 
428ميليارد و 873ميليون ريال در پايان دوره معادل 
3ه��زار و 411ميليارد و 616 ميليون ريال محاس��به 
شد. بر اس��اس اين گزارش، »شوينده« در يك ماهه 
گذشته سهام هيچ شركت بورسي را به فروش نرساند، 
اين درحالي اس��ت كه تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده معادل 56 ميليارد و 906 

ميليون ريال خريداري كرد. 
همچنين شركت مديريت صنعت شوينده توسعه 
صنايع بهش��هر اطالعات و صورت هاي مالي 12ماهه 
منته��ي ب��ه 30 آذرماه 96 را حسابرس��ي ش��ده و با 
س��رمايه معادل يك هزار ميليارد ريال منتشر كرد. بر 
اين اساس شركت با انتشار صورت هاي مالي يك ساله 
منته��ي به 30 آذرماه 96 اعالم كرد طي س��ال مالي 
گذشته معادل 694 ميليارد و 345 ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 694ريال سود 
به ازاي هر س��هم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال مالي قبل تغييري نداشت. اين شركت در 
دوره مش��ابه س��ال مالي قبل مبلغ 692ريال سود به 
ازاي هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود 
خالص دوره به س��ود انباش��ته ابتداي سال در نهايت 
مبلغ 885 ميليارد و 503 ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
  افزاي�ش س�رمايه ي�ك ش�ركت م�ادر 
تخصص�ي: پيش��نهاد هيات مدي��ره ش��ركت م��ادر 
تخصصي توس��عه معادن و صنايع معدني خاورميانه 
پيش��نهاد افزايش س��رمايه معادل 52 درصدي اين 
ش��ركت را ب��ه مجمع عموم��ي فوق الع��اده ارائه داد. 
ع��الوه بر اين هيات مديره ش��ركت با ارائه پيش��نهاد 
افزايش س��رمايه خود به مجمع عموم��ي فوق العاده 
اين ش��ركت اعالم كرد ب��ا عنايت به جزو »ب«  ماده 
13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت هاي 
ثبت ش��ده نزد سازمان )مصوب س��وم مرداد ماه 86 
هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار(، گزارش 
توجيهي هيات مديره براي پيشنهاد افزايش سرمايه از 
مبلغ 23 ميليون و 760 هزار ريال به مبلغ 36ميليون 
ريال از محل مطالبات حال ش��ده سهامداران و آورده 
نقدي براي س��رمايه گذاري و اجراي پروژه هاي عظيم 
توليد فلزات اساس��ي كه در تاريخ 28 اسفند ماه 96 
به تصويب هيات مديره رس��يده و جهت اظهارنظر به 
حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده، ارائه مي شود. 
اظهارنظر بازرس قانوني نس��بت به گزارش ياد ش��ده 
نيز اطالع رس��اني خواهد ش��د. انجام افزايش سرمايه 
ياد ش��ده به موافقت س��ازمان بورس و اوراق بهادار و 

تصويب مجمع عمومي فوق العاده وابسته است. 
گ�روه  ماه�ه  ي�ك  پرتف�وي  انتش�ار    
سرمايه گذاري س�ايپا: شركت گروه سرمايه گذاري 
سايپا صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه منتهي به 29 
اس��فند ماه 96 را حسابرسي نش��ده و با سرمايه 10 
هزار و 675 ميليارد منتشر كرد. بر اين اساس شركت 
در ابتداي دوره يك ماهه منتهي به 29 اسفندماه 96 
تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
ش��ده معادل 10 هزار و 116 ميليارد و 499 ميليون 
ري��ال و ارزش ب��ازار معادل 5ه��زار و 538 ميليارد و 
642 ميليون ريال در س��بد سهام خود داشت. افزون 
بر اين، بهاي تمام ش��ده سهام بورسي اين شركت در 
دوره ياد شده معادل 14 ميليارد و 646 ميليون ريال 
كاهش داش��ت و در پايان دوره ب��ه مبلغ 10 هزار و 
101 ميلي��ارد و 853 ميليون ريال رس��يد، در حالي 
ك��ه ارزش بازار آن با كاهش برابر 45 ميليارد و 599 
ميلي��ون ريال در پاي��ان دوره معادل 5ه��زار و 493 
ميليارد و 43 ميليون ريال محاس��به ش��د. افزون بر 
اين »وساپا« در يك ماهه گذشته سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده 14ميليارد و 646 ميليون 
ري��ال و مبلغ برابر 10 ميلي��ارد و 143 ميليون ريال 
واگذار كرد و بر اين اس��اس مبل��غ 4ميليارد و 503 
ميليون ريال زيان كسب كرد و طي همين دوره سهام 

هيچ شركتي بورسي را خريداري نكرد. 
  انتش�ار صورت ه�اي مالي 6ماهه پس�ت 
بانك ايران: ش��ركت پس��ت بانك ايران اطالعات و 
صورت ه��اي مالي 6ماهه منتهي به 31 ش��هريورماه 
96 را حسابرسي شده و با سرمايه ثبت شده معادل 
3ه��زار و 233 ميليارد و 451ميليون ريال منتش��ر 
كرد. بر اين اس��اس، ش��ركت با انتش��ار صورت هاي 
مال��ي 6ماهه منتهي به 31 ش��هريور م��اه 96 اعالم 
كرد طي نيمه نخس��ت س��ال مالي گذش��ته معادل 
6ميليارد و 365ميليون ريال س��ود خالص كس��ب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 2ريال س��ود به ازاي هر 
س��هم كنار گذاش��ت كه در مقايس��ه با دوره مشابه 
س��ال مالي قبل معادل 100درص��د افزايش يافت. 
اين ش��ركت در پايان س��ال مالي گذشته مبلغ يك 
ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داده است. 
افزون بر اين، با كسر شدن سود خالص دوره از زيان 
انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ يك هزار و 442 
ميليارد و 501ميليون ريال زيان انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد.

رويخطشركتها

كارشناسان اقتصادي چشم انداز سال 97 بازار سرمايه را ترسيم مي كنند

شفافيت بورس كاال عامل تحقق شعار سال

مروري بر آمار معامالت روز گذشته

بورس و فرابورس در مدار نزول
گروه بورس|

 ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در آخرين روز  كاري 
هفت��ه جاري با 461 واحد كاهش همراه ش��د و ب��ه رقم 96 هزار و 
287 واحدي س��قوط كرد. از همي��ن رو، در جريان معامالت ديروز 
گروه هاي خودرو، ش��يميايي و فلزات اساس��ي با بيشترين حجم و 
ارزش معام��الت در ص��در برترين گروه هاي صنعت��ي قرار گرفتند. 

همچنين، در معامالت روز گذش��ته سرمايه گذاران بورسي بيش از 
957 ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي را دست 
به دست كردند كه ارزش اين مبادالت بيش از 2 هزار و 73ميليارد 
ريال بود و در 57 هزار و 655نوبت معامالتي انجام شد. افزون بر اين، 
در جريان معامالت گروه هاي خودرو، ش��يميايي و فلزات اساسي با 
بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين گروه هاي صنعتي 

قرار گرفتند. بر اين اساس، در بازار روز گذشته نمادهاي »شخارك«، 
»فارس«، »فوالد« و »جم« بيش��ترين اثر منفي را بر رشد شاخص 
به جاي گذاشتند، در مقابل اما نمادهاي »همراه« و »كچاد« با رشد 
خود مانع از افت بيش��تر ش��اخص ش��دند. افزون بر اين، همچنين 
شاخص كل )هم وزن( نيز در مسيري نزولي به 16 هزار و 763 واحد 
رس��يد. عالوه بر اين، در معامالت آخرين روز هفته، بيشترين رشد 
قيمت��ي مربوط به نماد »نبورس« بود. نهاده��اي مالي بورس اوراق 
بهادار ديروز با رش��د حدود 5درصدي همراه شد. بعد از »نبورس«، 
شركت هاي قند ثابت خراس��ان، تكنوتار و واسپاري ملت بيشترين 
رشد قيمتي را به ثبت رساندند. به گزارش سنا، در جدول معامالتي 
بورس تهران، پتروش��يمي خارك بيشترين افت قيمتي را به جاي 
گذاش��ت. در ادامه نيز ليزينگ صنعت و معدن، صنايع كاغذ سازي 

كاوه و حمل و نقل بين المللي خليج فارس در جايگاه هاي بعدي قرار 
گرفتند. سرمايه گذاران بورسي براي خريد اوراق مشاركت شهرداري 
سبزوار، اوراق صكوك سايپا، اوراق مشاركت شهرداري شيراز و اوراق 
مرابحه سايپا بيشترين تقاضا و سنگين ترين صف هاي خريد را ثبت 
كردند. در مقابل نمادهاي اوراق صكوك مرابحه سايپا، اوراق صكوك 
س��ايپا، اوراق مش��اركت رايان س��ايپا و اوراق مش��اركت شهرداري 
مش��هد با بيش��ترين عرضه ها و صف هاي فروش مواجه ش��دند. در 
پايان معامالت بانك صادرات با معامله بيش از 133 ميليون س��هم 
بيشترين حجم معامالت و معدني و صنعتي چادرملو با معامله 66 
ميليارد ريال بيشترين ارزش معامالت را ثبت كردند. افزون بر اين، 
شاخص كل فرابورس نيز در معامالت ديروز اين بازار با بيش از 10 

واحد ريزش همراه شد و به رقم 1064 واحدي سقوط كرد. 

توج��ه ب��ه اص��ول اقتص��ادي و تعيي��ن قيمت 
محصوالت براس��اس نظام عرض��ه و تقاضا، بهترين 
مسير براي حمايت از توليد و كاالي ايراني است كه 
به طور حتم ش��فاف ترين بستر موجود كشور در اين 
زمينه براي برقراري منطق بازار بر معامالت، بورس 
كاالس��ت. به گزارش كاال خبر، سيدكاظم دلخوش 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، درباره نام گذاري 
س��ال جديد به نام س��ال حمايت از كاالي ايراني و 
نقش بورس در تحقق اين ش��عار گف��ت: باتوجه به 
س��ابقه ش��كل گيري بورس كاال در كش��ور و اثرات 
مثبت اين بازار بر اقتصاد، از امسال بايد زمينه تبديل 
ش��دن تابلو ب��ورس كاال به مرج��ع قيمت كاالهاي 
ايراني حداقل در بازار داخلي را فراهم آوريم تا شاهد 
ساماندهي و ايجاد شفافيت حداكثري در بازار كاالي 
كشور باشيم؛ البته اين امر درخصوص شمار زيادي 
از محص��والت رخ مي دهد، اما ب��ا عرضه همه جانبه 
كاالها در بورس، اين مرجعيت قيمتي به ش��يوه يي 
كاراتر رقم خواهد خورد. عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس افزود: بورس كاال يك ساختار نظام مند است 
و هر فردي كه معامالت خ��ود را از طريق اين بازار 
انجام مي دهد، شفافيت را به جاي معامالت پنهاني 
و غيرش��فاف انتخاب كرده است. از اين رو با تبديل 
ش��دن تابلو بورس كه قيمت ها در آن براساس نظام 
اقتص��اد آزاد يعن��ي رقابت و عرضه و تقاضا كش��ف 
مي ش��ود، يك قدم رو به جلو در توس��عه اقتصادي 
كشور پيش رفته ايم. نماينده صومعه سرا در مجلس 
شوراي اس��المي اظهار داشت: عرضه محصوالت در 
بورس كاال برمبناي اصول اقتصادي و عرضه و تقاضا 
و به تبع آن، كش��ف عادالنه قيمت ها انجام مي شود 
و از طرفي مس��ووالن نيز پس از هدايت همه جانبه 
معام��الت كاالها به ب��ورس، مي توانن��د از آمارهاي 
ش��فاف اين بازار ب��راي تنظيم و تعادل ب��ازار بهره 
ببرند. از اين رو بدون شك بورس كاال به عنوان يكي 
از اركان بازار سرمايه در تحقق شعار سال و حمايت 
از تولي��د و كاالي ايراني نقش مهمي دارد. دلخوش 
در ادامه عنوان كرد: وظيفه مهم ديگري كه امس��ال 
از سوي دولت به بورس كاال سپرده مي شود، اجراي 
وسيع تر طرح قيمت تضميني محصوالت كشاورزي 
به جاي خريد تضميني است. وي گفت: جايگزيني 
ط��رح قيم��ت تضميني به ج��اي خري��د تضميني 
محصوالت كش��اورزي كه در سه سال گذشته روي 
دو محصول جو و ذرت و س��ال گذش��ته به صورت 

آزمايش��ي روي گندم اجرايي ش��د، راهكاري است 
براي پش��تيباني از توليدكننده و كشاورز تا بتوان از 
اين طريق با مشكالت س��اختاري اين حوزه مقابله 
كرد؛ همچنين قرار اس��ت امسال گندم بيشتري در 
بورس كاال عرضه ش��ود كه اين اتفاق، آغاز مس��ير 
اصالحي خريد تضميني و بهبود اوضاع كشاورزان و 

صرفه جويي در هزينه هاي دولت است. 

 نقش اثرگذار 
در س��ويي ديگر، رييس كميسيون صنعت اتاق 
تهران معتقد اس��ت، بورس كاال با ايجاد ش��فافيت 
و رقاب��ت در قيم��ت، توليد و مب��ادالت در حمايت 
از كاالي ايراني نقش موث��ري دارد. به گزارش خبر 
آنالي��ن، وي با بيان اينكه يكي از مش��كالت كاالي 
ايران��ي، غيرقاب��ل رقابتي ب��ودن آنهاس��ت، گفت: 
كاالهاي ايراني از لحاظ كيفيت و قيمت قابل رقابت 
با كاالي مش��ابه خارجي نيستند و تا زماني كه اين 
موضوع برطرف نش��ود حمايت��ي از كاالهاي توليد 

داخ��ل صورت نخواه��د گرف��ت. وي در ادامه بيان 
كرد: در ابتدا بايد بررسي كرد كه مشكل محصوالت 
ايراني چيس��ت كه قدرت رقابت با كاالهاي خارجي 
را ندارن��د؟ به طور قطع نرخ بهره و دخالت دولت در 
سركوب قيمت از اصلي ترين عواملي است كه باعث 
از بين رفتن رقابتي ش��دن كاالهاي ايراني و ارزان تر 
تمام ش��دن كاالهاي خارجي ش��ده اس��ت. رييس 
كميس��يون صنعت اتاق تهران اظهار داش��ت: مردم 
و مصرف كنن��دگان بايد ابت��دا كاالي ايراني را باور 
كنن��د كه اين امر نيازمند كيفي��ت و قيمت رقابتي 
اس��ت و در اين زمينه اقدامات بسياري بايد صورت 
گي��رد. وي با بيان اينكه تحقق ش��عار س��ال بدون 
كمك تمام س��ازمان ها و ارگان هاي وابس��ته محقق 
نمي ش��ود، گف��ت: وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
باي��د در محصوالت صنعتي و معدني و وزارت جهاد 
كش��اورزي در زمينه محصوالت كش��اورزي نهايت 
تالش خود را براي رونق توليد، رشد كيفيت و ايجاد 
رقاب��ت و تعادل بازارها به كار گيرند و در طرف ديگر 

م��ردم نيز با اس��تقبال از محص��والت ايراني، زمينه 
ايجاد رونق اقتصادي را فراهم مي كنند. 

قاضي پ��ور در ادام��ه به نقش ب��ورس كاال براي 
حمايت از توليد و كاالي ايراني اش��اره كرد و گفت: 
بورس كاال ق��ادر به كمك هاي بس��ياري در زمينه 
تحقق ش��عار سال 97 اس��ت و باتوجه به اينكه اين 
ب��ورس، باعث ايجاد ش��فافيت قيمت��ي و رقابت در 
تولي��د و تبادل كاالها مي ش��ود، اث��رات مهمي در 
حماي��ت از كاالي ايران��ي خواهد داش��ت. به گفته 
ريي��س كميس��يون صنعت ات��اق ته��ران، توجه به 
اين موضوع داراي اهميت اس��ت كه زيرساخت هاي 
اقتصادي كشور و توليد با معضالتي روبه رو است كه 
به طور حتم در حمايت از كاالي ايراني با چالش هايي 
مواجه هستيم اما با همدلي مي توان قدم هاي بزرگي 
در اين مس��ير برداشت. پورقاضي گفت: سال هاست 
مديران به ج��اي اينكه به دنبال كيفيت، بهره وري و 
رقابتي ش��دن كاال باش��ند به دنبال وام با بهره كمتر 
و ب��اال رفتن تعرف��ه كاالي وارداتي بودن��د بنابراين 

مي ت��وان گفت، تحقق اهداف اصل��ي در توليد ملي 
و مورد استقبال قرار گرفتن كاالهاي ايراني نيازمند 
بازه زماني 5 ساله است تا ساختار توليد به خصوص 
س��اختار صنعتي تغيير و ش��روع به بهره وري كند و 

قادر به رقابت در بازارهاي جهاني باشد. 

 افزايش سهم تامين  مالي
در س��ويي ديگ��ر، حامد س��لطاني نژاد مديرعامل 
بورس كاالي ايران گفت: هر اندازه كه ابزارهاي مالي 
گس��ترده شود، توان تاب آوري بازار سرمايه در مقابل 
بحران ه��ا افزايش پيدا خواهد ك��رد اما در مقابل اگر 
بازار ه��اي  مالي با محدوديت مواجه ش��وند، مديريت 
 بحران دش��وار خواهد ش��د. به گزارش كاال خبر، وي 
 با اش��اره ب��ه اقداماتي ك��ه اركان بازار س��رمايه بايد 
در راس��تاي جه��ت دادن به س��رمايه هاي مردم در 
دس��تور كار قرار دهند، گفت: يك��ي از وظايف اركان 
بازار س��رمايه، فراهم كردن زيرساخت هاي الزم براي 
حضور مردم در بازار مالي است، زيرساخت هاي الزم 
مي توان��د از جنس ب��ازار و طراح��ي ابزارهاي جديد 
متناسب با ريسك بازده افراد باشد. مديرعامل بورس 
كاالي ايران اف��زود: برخي زيرس��اخت هاي بنيادين 
مانند طراحي ب��ازار، طراحي اب��زار، مقررات گذاري، 
پيشنهاد مقررات، اداره و نظارت بازار ازجمله اقداماتي 
اس��ت كه بايد توس��ط اركان بازار غير از كارگزاران و 
افرادي كه به صورت مس��تقيم با مش��تري در ارتباط 
هس��تند انجام ش��ود كه مي توان گف��ت اركان بازار 
سرمايه در اين زمينه نقش خطيري را برعهده دارند. 
مديرعامل ب��ورس كاالي ايران در ادامه با اش��اره به 
اينكه بورس و اركان بازار س��رمايه بايد ريل گذاري را 
به نوعي انجام دهند تا بازار همواره در حال توس��عه 
باش��د، گفت: بازار س��رمايه هرقدر كوچك تر باش��د 
امكان پوش��ش ريس��ك كه جزو وظاي��ف ذاتي بازار 
سرمايه محسوب مي ش��ود را نخواهد داشت بنابراين 
هر چه زودتر اين امكان بايد توسط اركان بازار فراهم 
شود. به گفته سلطاني نژاد، تعريف گزينه هاي مختلف 
بازار سرمايه متناسب با ريسك پذيري سرمايه گذاران 
از وظايف تامين س��رمايه ها و ايجاد زيرساخت آن از 
وظايف بورس ها است. وي درخصوص وضعيت اركان 
بازار سرمايه در س��ال 96 نيز بيان كرد: در سال 96 
اتفاقات خوبي در حوزه تامين مالي افتاد و اركان عزم 
خود را جزم كردند تا س��هم بازار سرمايه را در حوزه 

تامين مالي افزايش دهند. 

شركت هاي س��پرده گذاري مركزي ايران و روسيه در راستاي اتصال بازار سرمايه 
دو كشور تفاهمنامه همكاري امضا كردند. بر اين اساس، اين تفاهمنامه ميان حسين 
فهيمي، مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي ايران و »ادي استانين« رييس هيات 
مديره شركت تسويه و سپرده گذاري ملي روسيه در حاشيه همايش بين المللي بورس 
مس��كو در هتل ريتز كارلتون منعقد ش��د. به گزارش ايرنا، توسعه تعامالت سازنده با 
ساير شركت هاي سپرده گذاري مركزي در ديگر كشورهاي جهان با هدف اتصال بازار 
سرمايه ايران به بازارهاي بين المللي ازجمله هدف هاي اين تفاهمنامه است. همچنين 
تبادل اطالعات تخصصي مرتبط با فعاليت هاي دو شركت، افزايش تعامالت و كسب 
تجربيات يكديگر، همكاري در حوزه هاي بيش و پس از معامالت و زمينه سازي براي 
توسعه همكاري هاي دو جانبه ازجمله مفاد اصلي اين تفاهمنامه ذكر شده است. عالوه 
بر اين ش��ركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ايران به عنوان يكي 
از اركان بازار س��رمايه ايران و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار متولي فراهم 
كردن امور زيرساختي در حوزه هاي پيش از معامالت و پس از خريد و فروش بوده و 
ثبت اطالعات بازار س��رمايه و تسويه و پاياپايي معامالت بازار سرمايه ايران را برعهده 

دارد. گفتن��ي اس��ت كه عضويت در 6 نهاد مهم بين الملل��ي همچون نهادهاي ثبت، 
سپرده  گذاري و تسويه و پاياپاي آسيا � اقيانوسيه)ACG(، فدراسيون بورس هاي آسيا 
و اروپا )FEAS(، انجمن امنيت س��ايبري ش��ركت هاي سپرده گذاري مركزي آسيا و 
اقيانوسيه)CISO(، بورس  كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي)OIC(، انجمن 
استانداردسازي صندوق هاي سرمايه گذاري آسيا)AFSF( و اتحاديه الكترونيكي بين 
 ،)Bank Takas(و انعقاد تفاهمنامه با شركت هاي تاكاس بانك تركيه )IEU(بورسي
آژانس ثبت مركزي تركيه)CRA(، ش��ركت تسويه پاكس��تان)CDCPL(، شركت 
 ،)KSEI(ش��ركت ثبت اوراق بهادار بورس اندونزي ،)KPEI(تس��ويه بورس اندونزي
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي كره جنوبي)KSD(، شركت س��پرده گذاري مركزي 
عم��ان)MCD(، ش��ركت س��پرده گذاري مل��ي پاكس��تان)NCCPL(، ش��ركت 
سپرده گذاري چين، شركت سپرده گذاري هند)NSDL(، شركت سپرده گذاري بورس 
آتن، شركت سپرده گذاري تايوان، شركت سپرده گذاري ژاپن و انجمن سرمايه گذاري 
ايران- س��وييس و شركت سپرده گذاري مركزي روس��يه تفاهمنامه هاي بين المللي 

شركت سپرده گذاري مركزي هستند. 

تفاهمنامه همكاري ايران و روسيه
ارزش كل ش��ركت هاي حاضر در سبد سهام 
عدال��ت كه 49ش��ركت س��رمايه پذير را ش��امل 
مي شود در مقطع واگذاري 266هزارميليارد ريال 
و ارزش روز اي��ن س��هام 641 هزارميليارد ريال 

است.
 بر اين اس��اس طبق قانون تاكنون 49شركت 
در سبد سهام عدالت قرار گرفته اند كه اصطالحا 
به آنها ش��ركت هاي س��رمايه پذير گفته مي شود. 
همچني��ن نگاهي به ارزش س��هام ش��ركت هاي 
پرتفوي س��هام عدالت نشان مي دهد از ميان اين 
49شركت س��رمايه پذير تعداد 35شركت بورسي 
و 14ش��ركت غيربورسي هستند كه ارزش مقطع 
واگذاري آنها به ترتيب 227هزار و 825 ميليارد 
ري��ال و 38هزار و 538 ميلي��ارد ريال همچنين 

ارزش روز آنها به ترتيب 564 هزار و 430ميليارد 
ري��ال و 76ه��زار و 647 ميلي��ارد ري��ال عنوان 
شده اس��ت. به گزارش ايبنا عالوه بر اين تمامي 
49شركت س��رمايه پذير حاضر در پرتفوي سهام 
عدالت داراي ارزش و قيمت قطعي هستند و هيچ 
ش��ركتي كه داراي قيمت تقريبي و يا غيرقطعي 
باش��د در س��بد س��هام عدالت وجود ندارد. اين 
گزارش مي افزايد: ارزش كل ش��ركت هاي حاضر 
در س��بد سهام عدالت كه 49شركت سرمايه پذير 
را شامل مي شود نيز در مقطع واگذاري 266هزار 
و 363ميليارد ريال است كه ارزش روز اين سهام 
641 هزار و 77ميليارد ريال است. اين موضوع به 
اين معناست كه ارزش سهام هر يك از مشموالن 

سهام عدالت درحال حاضر 3برابر شده است. 

ارزش 641000 ميليارد ريالي سهام عدالت

 اث�ر كوتاه مدت تك نرخي ش�دن دالر: نوس��انات نرخ ارز يا 
تك نرخي ش��دن آن آثار متفاوتي بر معامالت بازار س��رمايه در كوتاه 
و بلندمدت از خود به جاي خواهد گذاش��ت. ابراهيم خليلي كارشناس 
بازار س��رمايه در خصوص تاثير تك نرخي ش��دن دالر بر بازار سرمايه 
اعالم كرد: پس از نوسانات شديد در بازار ارز در حالي از روز سه شنبه 
موض��وع دالر تك نرخي با قيمت 4200 توماني اجرايي ش��ده كه اين 
رخداد آثار متفاوتي بر نمادهاي معامالتي بازار س��هام گذاش��ته است. 
به گزارش تس��نيم، اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود: بر اين اساس 
با افزايش ن��رخ دالر تا 6هزار تومان صف هاي خريد در نماد معامالتي 
مربوط به شركت هاي صادرات محور تشكيل شد و در مقابل در برخي 
نماده��ا كه م��واد اوليه آنها از خارج كش��ور تامين مي ش��ود از جمله 
خودرويي ها شاهد تش��كيل صف فروش در تاالر شيشه يي بوديم. وي 
ادامه داد: بر اين اساس با اعالم نرخ 4200 تومان براي دالر اين صف ها 
برعكس شد كه نش��ان از تاثير متفاوت افزايش و كاهش نرخ ارز روي 
نمادهاي معامالتي در بازار س��هام دارد. اين كارش��ناس بازار س��رمايه 
تصريح كرد: اين گونه تاثيرات بر معامالت بازار سرمايه كوتاه مدت است 
و بدون شك نكته مهم براي معامله گران و همچنين فعاالن اقتصادي و 
سرمايه گذاران رسيدن قيمت دالر به تعادل و كاهش نوسانات بازار ارز 
است و بر اين اساس با از بين رفتن نوسانات نرخ ارز مي توان به بهبود 

شرايط بازار سهام اميدوار بود. 
 ض�رورت طراح�ي و معرفي ابزارهاي مالي  اس�المي: عضو 
هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، شفاف سازي و ايجاد نهادهاي مالي 
مرتبط را از مهم ترين زيرس��اخت هايي دانست كه حمايت از توليدات 
ايراني را تس��هيل خواهد كرد. موسي احمدي با اشاره به ظرفيت هاي 
مناسب بازار سرمايه در حمايت از كاالي داخلي گفت: به نظر مي رسد 
با پشت سرگذاشتن نيم قرن از عمر بورس، هم اكنون زمان آن رسيده 
ت��ا اقدامات الزم در خصوص فرهنگ س��ازي و تعريف روش��ن ادبيات 
بازار س��رمايه و پول كش��ور و معرفي صنايع مختلف داخلي از طريق 

ظرفيت هاي اين بازار ص��ورت گيرد. وي اقتصاد مقاومتي و حمايت از 
كاالي ايراني را اصطالحي دانست كه در چند سال اخير مورد تاكيد و 
توجه مسووالن اقتصادي قرار گرفته اما به دليل فقدان زيرساخت هاي 
م��ورد نياز و راهبردهاي مش��خص در برخي زمينه ها نتوانس��ته ايم به 
اهداف تعيين ش��ده دس��ت يابيم. به گزارش س��نا وي اظهار داش��ت: 
نگاهي گذرا نشان مي دهد كه هنوز آشنايي كافي در خصوص ابزارهاي 
موجود در بازار پول و به خصوص س��رمايه وجود ندارد؛ اما با مقايس��ه 
بازار سرمايه كش��ور با بازار ساير كشورهاي اسالمي به نظر مي رسد با 
وجود كارهاي ارزش��مندي كه در توس��عه بازار سرمايه صورت گرفته 
است، هنوز مسيري طوالني در توسعه فراگير بازارها، ابزارها و نهادهاي 
مالي پيش  روي بازار س��رمايه كش��ور وجود دارد. اين كارشناس بازار 
س��رمايه خاطرنش��ان كرد: از بعد داخل��ي نيز به نظر مي رس��د هنوز 
بس��ياري از بنگاه هاي مالي، صنايع مختلف، اش��خاص و سازمان هاي 
دولتي با ادبيات بازارهاي مالي آشنا نيستند و به نظر مي رسد با پشت 
سرگذاش��تن نيم قرن از عم��ر بورس، هم اكنون زمان آن فرا رس��يده 
اقدامات الزم در خصوص فرهنگ س��ازي و تعريف روش��ن ادبيات بازار 
س��رمايه و پول كشور و معرفي صنايع مختلف از طرق مختلف صورت 
گيرد. عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، تهيه برنامه هاي آموزشي 
و فرهنگ س��ازي براي دوره هاي مختلف سني، آشناسازي شركت ها با 
ابزارهاي بازار پول و س��رمايه و س��اير برنامه ها را از جمله اين برنامه ها 
دانس��ت و گف��ت: از بعد عرضه ني��ز طراحي و معرف��ي ابزارهاي مالي 
اس��المي اين زمينه را فراهم مي كند تا ب��ا ايجاد ابزارهاي مالي جديد 
زمين��ه تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي، پروژه ها و دولت فراهم ش��ود. 
احمدي تاكيد ك��رد: يكي از مهم ترين زيرس��اخت هايي كه بايد براي 
تس��هيل حمايت از توليدات ايراني صورت گيرد زمينه سازي شفافيت 
و ايج��اد نهادهاي مالي مربوط اس��ت؛ به عنوان مث��ال در حال حاضر 
عم��ده ابزارهاي مالي بدون توجه به اهليت اعتباري ناش��ران از طريق 
بانك ها و نهادهاي مالي تضمين مي ش��وند و اين امر موجب مي ش��ود 

ضم��ن افزايش هزينه تامين مالي، توجهي به اهليت اعتباري ناش��ران 
نش��ود. وي افزود: با ظهور موسسات رتبه بندي اعتباري مي توان شاهد 
اندازه گيري و اعالم رتبه  اعتباري ناش��ران و اوراق از طريق موسس��ات 
مس��تقل رتبه بن��دي اعتباري باش��يم ت��ا از طريق آن  زمينه انتش��ار 
اوراق بدهي به پش��توانه اهليت و رتبه اعتباري ناش��ران فراهم آمده و 
س��رمايه گذاران نيز با توجه به ريس��ك ناشران و اوراق مزبور نسبت به 
س��رمايه گذاري در آنها اقدام كنند. به نظر مي رسد با توجه به حركت 
س��ازمان بورس در زمينه ارائه مجوز فعاليت براي موسسات رتبه بندي 
اعتباري، نامگذاري فوق زمينه مناسبي براي تحقق اهداف تعيين شده 
باش��د. وي ادامه داد: از سوي ديگر ش��مار باالي شركت هاي مشمول 
واگذاري در كش��ور و ظرفيت فعلي بازار س��رمايه كشور بيان مي كند 
كه باي��د از ظرفيت بورس هاي كش��ورهاي مختل��ف در زمينه عرضه 
عمومي اوليه و خصوصي ش��ركت ها و همچنين تاسيس صندوق هاي 
سرمايه گذاري و انتشار اوراق بدهي در بورس هاي جهاني و تعامل موثر 

بين المللي با اين بورس ها استفاده شود. 
 رش�د 1300درصدي س�رمايه خارجي ها در بازار  سرمايه: 
بحث عملياتي كردن صندوق تثبيت بازار س��رمايه يكي از مس��يرهاي 
اقتصاد مقاومتي بود كه از جاده بازار سرمايه طي شد. اين صندوق در 
مواقعي كه نوسانات نامتعارف و شوك آور به بازار فشار وارد مي كند، با 
حمايت از س��هامداران به نوعي نقش بازارگردان را ايفا كرده و ثبات را 
در بازار ايجاد مي كند. سعيد فالح پور عضو هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار، با ارائه آماري از تامين مالي در بازار سرمايه افزود: ميزان 
تامين مالي صورت گرفته از عدد 306 هزار ميليارد ريال در سال 92 به 
عدد يك هزار و 220 هزار ميليارد ريال در سال 95 رسيده كه اين رقم 
طي مدت مزبور چهار برابر شده است. وي گفت: در همين زمينه اندازه 
ب��ازار يا به عبارتي ارزش ب��ازاري اوراق، از 2 هزار و 420 هزار ميليارد 
ريال به 4 هزار و 901 هزار ميليارد ريال رسيده است. همچنين ارزش 
معامالت در بازار كه نقدش��وندگي بازار را نشان مي دهد طي سال 92، 

 يك هزار و 96هزار ميليارد ريال بود كه طي س��ال 95 به يك هزار و 
902 ميليارد ريال رس��يده كه 70درصد رش��د را نش��ان مي دهد. وي 
همچنين افزود: ضريب نفوذ بازار سرمايه كه تعداد كدهاي سهامداري 
را نش��ان مي دهد در ابتداي س��ال 92، 6 ميليون و 500 هزار بوده كه 
اين رقم در س��ال 95 به 12 ميليون و 130 هزار كد رس��يده است. به 
گزارش س��نا، تعداد نهادهاي مالي در ابتداي 92 حدود 299 بوده كه 
در انتهاي س��ال 95 به عدد 488 رسيده و اين بيش از 60درصد رشد 
را نش��ان مي دهد. رييس مركز پژوهش، توس��عه و مطالعات اس��المي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص روند س��رمايه گذار خارجي 
بيان داشت: در سال 92، ميزان سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه 
878 ميليارد ريال بوده كه در انتهاي سال95 برابر با 12 هزار و 538 

ميليارد ريال شده و اين رشد يك هزار و 300درصدي است. 
 ض�رورت تغيي�ر از اقتص�اد بانك مح�ور ب�ه اقتص�اد 
بازارمحور: براي اينكه بتوانيم مقاومت خود را در زمينه اقتصادي 
افزايش دهيم بايد از اقتص��اد بانك محور به اقتصاد بازارمحور كوچ 
كنيم. علي س��عيدي مشاور رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
گفت: هرقدر حضور سرمايه گذاران خارجي در كشور ما بيشتر شود، 
مي توانيم بگوييم كه اقتصاد مقاوم تري داريم. حضور س��رمايه گذار 
خارج��ي الزام��ات خاص خ��ود را دارد. ما از طريق ايج��اد دو نوع 
صندوق س��رمايه گذاري كه يك قس��مت از آن در خارج از كش��ور 
به عنوان فيدرفاند »Fund Feeder« در نهادهاي ناظر آن كشور 
 »Fund Master« به ثبت مي رسد و صندوق مادر يا مستر فاند
كه در داخل كش��ور و در س��ازمان بورس به تصويب مي رسد را در 
اروپا به ثبت رس��انده ايم. س��عيدي گفت: در همين زمينه سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار براي تامي��ن مالي اقتص��اد دانش بنيان به 
توسعه صندوق هاي جسورانه پرداخت. از سوي ديگر، بازار ايده كه 
ايده هاي جديد را موردمعامله قرار مي دهد نيز از ديگر فعاليت هاي 

بازار سرمايه براي جذب اقتصادهاي دانش بنيان بوده است.

بازار سرمايه

تحليلگران چه مي گويند
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وضعيت بغرنج صادرات 
خدمات فني و مهندسي 

نايب رييس اتاق ايران وضعيت ش��ركت هاي ايراني 
صادركنن��ده خدمات فن��ي و مهندس��ي در عراق را 
مناس��ب ارزيابي نمي كند و مي گويد: اين ش��ركت ها 
ع��الوه بر عوارض تحريم با مش��كالت خ��اص كار در 
عراق دس��ت و پنجه نرم مي كنند. مساله عدم صدور 

ضمانتنامه همچنان پابرجاست. 
به گفته محمدرضا انصاري، شرط اول براي كار ارائه 
ضمانتنامه است. اين مساله تقريبا در عراق حل شده اما با 
هزينه نزديك به 4 درصد كه از قدرت رقابت شركت هاي 
ايراني با ديگر ش��ركت هاي خارج��ي در عراق مي كاهد. 
نكته ديگر توقف پروژه هاي عمراني در عراق به دس��تور 
دولت عراق به دليل فعاليت داعش در اين كش��ور است. 
در ي��ك بازه زماني طوالن��ي بودجه دولت عراق به جاي 
پروژه ه��اي عمراني به جبهه و ديگر بخش هاي آس��يب 
ديده از فعاليت داعش در اين كشور اختصاص پيدا كرد. 
به گ��زارش پاي��گاه خبري ات��اق ته��ران، انصاري با 
بيان اينكه اكنون باي��د منتظر ماند و ديد تحوالت براي 
شركت هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي در عراق 
چگونه پيش مي رود، اين پرس��ش را مطرح كرد كه8 آيا 
ممكن اس��ت دولت عراق پروژه هاي بازس��ازي و عمراني 
را از س��ر بگيرد؟ او در ادامه گف��ت: اين احتمال وجوود 
دارد اما فراتر از اين مساله بايد ديد به عنوان شركت هاي 
ايران��ي چقدر براي دولت عراق اهمي��ت داريم؟. انصاري 
همچنين اظهار كرد: متاسفانه اين طور به نظر نمي آيد كه 
دولت عراق به شركت هاي ايراني فعال يا حتي بازرگانان 
ايراني كه در روزهاي تاريك با ارس��ال كاال باري از روي 
دوش مردم عراق برداشته انددر اين كشور توجهي داشته 
باش��د. بنابه اظهارات نائب رييس ات��اق ايران، اكنون 40 
ش��ركت خوب ايراني اسير گرفتاري هاي عراق هستند و 
واكنش دولت عراق در زمينه ادامه فعاليت اين شركت ها 
تعيين كننده است. به گفته او، دستگاه ديپلماسي، سفارت 
اي��ران در عراق و ديگر بخش ه��اي مرتبط در دولت هم 
بيكار نمانده اند، اما شركت هاي صادركننده خدمات فني و 
مهندسي به عراق در انتظار اقدامي مدبرانه و مسنجم اند. 
همچني��ن به گفته او، ديگر رقباي اي��ران در بازار عراق، 
يعن��ي تركي��ه و حتي عربس��تان س��عودي ه��م بيكار 
ننشس��ته اند. از اين رو، عالوه بر آنها شركت هاي اروپايي 
هم با پايان فعاليت داعش در عراق به كار در اين كش��ور 
عالقه مند شدند. بايد ديد ايراني ها كه در روزهاي سخت 
در عراق كار كردند، مي توانند از فرصت صلح براي فعاليت 

بيشتر بهره مند شوند؟ 

دعوت از موسسات و شركت هاي 
رتبه بندي براي ثبت نام

مديرعام��ل مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران مي گويد: 
در س��ال 1397 عمليات اجرايي مرك��ز ملي رتبه بندي 
شروع ش��ده اس��ت. فرآين��د ثبت موسس��ات رتبه بندي 
شروع ش��ده، موانع موجود در مس��ير ثبت اين موسسات 
مرتفع شده است. فرصت تعيين شده براي ثبت نام تا پايان 

فروردين ماه است. 
مرك��ز ملي رتبه بن��دي اتاق اي��ران از ابتداي س��ال 
1396 كار خود را ش��روع كرده است؛ اين مركز بر اساس 
ش��اخص هاي كمي مي خواهد اعتبار بنگاه ها را مشخص 
كند. كارايي رتبه بندي بنگاه ها در مراجعه آنها به بانك ها 
و مي��زان اعتبار بيمه، حماي��ت دولت از بنگاه ها، گمرك 
و ماليات مورداس��تفاده خواهد بود. اگر قبل از اين گفته 
مي ش��د كه جايگاه و اعتبار بنگاه ه��اي اقتصادي واقعي 
مشخص نيست؛ امروز مركز ملي رتبه بندي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران همان ابزاري را در اختيار 
قرار مي دهد كه مي خواهد بر اس��اس شاخص هاي كمي 
بن��گاه واقعي را از بنگاه هاي غيرواقعي تميز دهد و اعتبار 

اين بنگاه ها مشخص شود. 
رييس مركز رتبه بندي اتاق ايران در گفت وگو با پايگاه 
خبري اتاق اي��ران از ماموريت مركز ملي رتبه بندي اتاق 
ايران مي گويد و از چشم اندازي كه در مقابل دارد؛ اهدافي 
بلندمدت ك��ه در صورت اجرايي ش��دن آن عرصه براي 

فعاليت بنگاه هاي واقعي هموار خواهد شد. 
امين اهلل فرهادي درباره لزوم اجرايي شدن رتبه بندي 
در ميان بنگاه هاي اقتصادي مي گويد: مسائل و رفتارهاي 
اقتصادي قواعد خاص خود را دارد؛ در اقتصاد ايران مساله 
اين اس��ت كه بخش��ي از اين قواعد را داريم و بخشي از 
قواع��د در عرصه اقتصادي غايب اس��ت. در كش��ورهاي 
پيش��رفته بنگاه ه��ا موقعي��ت و رتبه خ��ود را به خوبي 
مي شناس��ند. اطالعات و جايگاه فعاالن اقتصادي توسط 
موسس��ات رتبه بندي تعيين و ثبت مي شود و بر اساس 
آن همه ذي نفعان ازجمله سيس��تم بانكي، بيمه، گمرك 
مي دانند چگونه به بنگاه اقتصادي سرويس بدهند و امكان 
فرار از خدمت به فعاالن اقتصادي كم مي شود.  فرهادي 
تاكيد مي كن��د: مركز ملي رتبه بندي به دليل حمايت از 
توليد و بنگاه هاي اقتصادي ش��كل  گرفته است. در سال 
1396 همه عوامل و اركان الزم براي ش��كل گيري مركز 
ملي رتبه بندي و اس��تقرار آن صورت گرفت و امروز اين 

مركز به صورت كامل و آماده انجام وظايف خود است. 
 او تصريح مي كند: بخش رتبه بندي در اتاق قبال وجود 
داش��ته و فعاليت خودش را انجام داده است. اما در دوره 
جدي��د اتاق ايران مصمم اس��ت قانون رتبه بندي مصوبه 
مجلس ش��وراي اس��المي، تبصره 5 ذيل قانون حداكثر 
استفاده از توان داخلي براي واردات و صادرات را اجرايي 
كند. مركز ملي رتبه بندي با اين هدف كار خود را شروع 

كرده است. 
ب��ه گفته فره��ادي تم��ام فرآيند ثبت ش��ركت تا 
خردادم��اه انجام ش��ده اس��ت. كارگروه تدوين س��ند 
چش��م انداز از خردادم��اه كار خ��ود را ش��روع كرده و 
ساختارها تدوين ش��ده است. همه تالش ما بر اين بود 
كه در سال 1397 عمليات اجراي رتبه بندي در عرصه 

فعاالن اقتصادي ايران شروع شود. 
به گفته مديرعامل مرك��ز ملي رتبه بندي اتاق ايران، 
گام جديد فاز اجرايي مركز ملي رتبه بندي است. امسال 
سال راهبري موسسات رتبه بندي و ارزيابي شركت هاست. 
او ه��دف از انج��ام اي��ن كار را ارتق��اي ش��فافيت، 
رقابت پذيري و بسترس��ازي الزم براي هماهنگي با ديگر 
اركان اقتص��ادي جه��ت حماي��ت از فع��االن اقتصادي 
مي داند. به گفته فرهادي هدف از انجام رتبه بندي حمايت 
از فع��االن اقتصادي و بنگاه هاي اقتص��ادي با توان باال و 
حمايت از فعاالن اقتصادي متوسط و ضعيف براي تقويت 

جايگاه خود است. 
فرهادي مي گويد: آخرين گام در س��ال 1396 دعوت 
از موسس��ات رتبه بندي بود كه ب��راي احراز صالحيت و 
دريافت مج��وز رتبه بندي بود. خوش��بختانه تعداد قابل  
توجهي از موسسات تقاضاهاي خود را به مركز رتبه بندي 

فرستاده اند كه توسط همكاران بررسي مي شود.

اخبار

نوسان ارزي چه بر سر توليد صنايع كوچك و متوسط مي آورد؟

مصايب نوسان نرخ ارز بنگاه هاي جوان

نگاهي به تجارت خارجي

بررسي فراز  و فرودهاي تجاري ايران با همسايگان
موقعيت اس��تراتژيك و بس��يار ويژه و حس��اس 
اي��ران در منطق��ه، ظرفيت هاي اقتص��ادي و توان 
باالي سياس��ي و مديريتي نظ��ام مقدس جمهوري 
اسالمي ايران در كنار ش��كوفايي علمي كشورمان، 
ش��رايط خاصي را براي اين مرز و بوم كهن در قاره 
آس��يا پدي��د آورده كه با توجه و ت��الش مضاعف و 
برنامه ري��زي هدفمند مي توان به توفيقات اقتصادي 

بسياري نائل شد. 
همسايگي با 15كشور همچون عراق، افغانستان، 
عمان، پاكس��تان، تركيه، تركمنس��تان، جمهوري 
آذربايجان، ارمنستان، قطر، كويت، امارات، بحرين، 
عربستان، قزاقستان، روسيه از طريق مرزهاي آبي و 
خاكي، فرصتي ويژه براي پيشبرد اهداف اقتصادي 
كشور محسوب مي شود و با در نظر گرفتن جمعيت 
بيش از 600 ميليون نفري مجموع كشورهاي اشاره 
ش��ده، بيش از پيش به عم��ق اين فرصت كم نظير 

پي خواهيم برد. 
با توجه به اين واقعيت انكار ناپذير كه باال بردن 
بُنية توليد ملي و حمايت از كاالي ايران بدون توجه 
به توسعه صادرات و تامين كاالها و محصوالت مورد 
نياز ديگر كش��ورها از محل توليد ملي و به واسطه 
مناسبات و مراودات تجاري خارجي محقق نخواهد 
ش��د، اين ضرورت هويدا مي ش��ود كه براي حصول 
اهداف از پيش تعيين ش��ده و تحقق ش��عار س��ال، 
برق��راري ارتباط اقتصادي با كش��ورهاي خارجي با 
توجه ب��ه قاعده حفظ منافع مل��ي، اجتناب ناپذير 

خواهد بود. 
منطق حكم مي كند كه تجارت خارجي، ابتدا به 
ساكن از كش��ورهاي همسايه كليد بخورد و سپس 
آرام آرام، توس��عه آن ب��ه كش��ورها و مناط��ق دور 

دست تس��ري پيدا كند و با اين اوصاف، 15 كشور 
همس��ايه ايران فرصتي ويژه براي عملياتي ساختن 
اين هدف خطير محس��وب مي شود اما واقعيت ها و 
دستاوردهاي موجود نش��ان مي دهد، نتايج حاصل 
ش��ده از اين مراودات در ت��راز ظرفيت هاي موجود 
نيس��ت و مي طلبد تالش هر چه بيش��تري در اين 
زمين��ه لحاظ ش��ود.  آنچنان ك��ه آمارهاي گمرك 
نش��ان مي دهد، مجموع صادرات غير نفتي ايران به 
كشورهاي مذكور، بيش از 13 ميليارد دالر بوده كه 
با توج��ه به واردات قريب ب��ه 300 ميليارد دالري 
كشورهاي اشاره ش��ده در مناسبات تجاري خود با 
كش��ورهاي ديگر دنيا، اين رقم بسيار ناچيز و اندك 

به نظر مي رسد. 

 ميزان صادرات ايران به كشورهاي همسايه
در بين همس��ايگان ايران، كشور تركيه از حيث 
توليدي و رفاهي در ش��رايط متفاوت تري به نسبت 
ديگر كش��ورها قرار دارد و با توجه به جمعيت انبوه 
اي��ن كش��ور )80 ميليون نفر( تا ح��دودي ضريب 
واردات ترك ها براي تامي��ن نيازهاي مردم خود از 

ديگر كشورها باالست. 
آنچن��ان كه گ��زارش پايگاه خبري ات��اق ايران 
نش��ان مي دهد، ارزش ص��ادرات غيرنفتي ايران به 
كش��ور مذكور در س��ال 1395، اندك��ي بيش از 2 
ميلي��ارد دالر ب��وده كه اين مي��زان تنها 2درصد از 
كل واردات كشور تركيه را به خود اختصاص داده و 
باوجود همس��ايگي ايران با اين كشور، چين، آلمان 
و امريكا بيشترين سهم را در صادرات به اين كشور 

از آن خود كرده اند. 
كشور پاكس��تان نيز در س��ال 2016 حدود 

47ميليارد دالر واردات داش��ته است كه با توجه 
ب��ه جمعي��ت 200 ميليون نفري اين كش��ور و 
س��رانه پايي��ن توليد ناخالص مل��ي آن، بيش از 
پيش ب��ه دليل اين ميزان از واردات پي خواهيم 
برد، اما با اين اوص��اف ايران از 47 ميليارد دالر 
واردات اين كش��ور، تنها 800 ميليون دالر را به 
خود اختصاص داده اس��ت.  ع��راق نيز به عنوان 
س��ومين وارد كننده بزرگ از ايران در ميان 15 
كش��ور همس��ايه، يكي از كش��ورهايي به شمار 
مي رود كه مي تواند بس��تر و زمينه يي مناس��ب 
براي صادرات محس��وب شود، آمارهاي منعكس 
ش��ده مويد اين واقعيت اس��ت كه از كل واردات 
اين كشور در سال 1395، حدود 6 ميليارد دالر 

به ايران اختصاص داشته است. 
كش��ور آذربايجان ني��ز در س��ال 1395 حدود 
7ميلي��ارد دالر واردات داش��ته كه از اي��ن ميزان، 
359ميلي��ون دالر ب��ه ايران اختص��اص يافته و در 
خصوص كشور افغانستان نيز، ميزان صادرات ايران 
به اين كش��ور حدود دو و ني��م ميليارد دالر برآورد 
مي ش��ود كه با توجه به اش��تراكات ب��االي مذهبي 
و فرهنگ��ي اين دو كش��ور انتظار م��ي رود ضريب 
صادرات كاالهاي ايراني به اين كشور بيش از پيش 

افزايش يابد. 
صادرات ايران به كش��ور تركمنس��تان در سال 
1395، ح��دود 547 ميليون دالر برآورد مي ش��ود 
كه به نسبت ديگر كش��ورها، ايران در جايگاه سوم 
قرار دارد، در ارتباط با كش��ور ارمنس��تان نيز، كل 
واردات اين كش��ور در سال مذكور )1395( بيش از 
س��ه ميليارد دالر بوده كه سهم ايران از اين ميزان، 
حدود 179 ميليون دالر برآورد مي شود، در ارتباط 

با كش��ور كويت نيز ميران ص��ادرات و واردات اين 
دو كش��ور در بين س��ال هاي 1385 ت��ا 1395 از 
444ميليون دالر فراتر نرفته اس��ت. صادرات ايران 
ب��ه كش��ور روس��يه 300 ميليون دالر و به كش��ور 
ام��ارات نيز 5 ميليارد دالر احصا ش��ده اس��ت. در 
ارتباط با بحرين و عربستان نيز به دليل روابط تيره 
سياس��ي عمده صادرات از طريق كشورهاي واسطه 

انجام مي شود. 

 توسعه تجارت با كشورهاي همسايه
عليرضا كيميايي يكي از توليد كنندگان اس��بق 
مواد غذايي در اس��تان البرز با اشاره به نقش بسيار 
تعيين كنن��ده ص��ادرات غيرنفت��ي در تقويت بنيه 
تولي��دي كش��ور و حماي��ت از كاالي ايراني اظهار 
ك��رد: توجه عموم مردم به كااله��اي توليد داخلي 
امري بس��يار حايز اهميت محسوب مي شود اما اين 
ناف��ي فروش محصوالت ايراني در بازارهاي خارجي 
نيست. وي افزود: در سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
ني��ز ضمن تاكيد بر ظرفيت ه��اي بومي و داخلي و 
درون زا ب��ودن اقتصاد به نگاه به بي��رون نيز تاكيد 
بسياري ش��ده و موضوع توسعه صادرات را مي توان 

از مصاديق بارز اين امر برشمرد. 
كيميايي در تشريح محاسن و مزاياي توسعه 
صادرات به كشورهاي خارجي گفت: در شرايطي 
كه مدام از ركود در بازار، شكوه و گاليه مي شود، 
ارتقاي ضريب صادرات ايران به آنس��وي مرزها، 
اع��م از كش��ورهاي همس��ايه و حوزه ه��اي دور 
دست، راهكاري سازنده در برون رفت از مخمصه 
و غلبه بر فشار ركود بر توليدكنندگان داخلي به 

شمار مي رود. 
وي افزود: در چنين ش��رايطي، انس��جام و بنيه 
واحده��اي توليدي نيز حفظ و حتي تقويت خواهد 
ش��د كه البت��ه الزمه حص��ول اين امر ب��ه ارتقاي 
كيف��ي محصوالت و كاهش هزين��ه توليد به عنوان 
مولفه ي��ي تاثيرگذار در پيش��ي گرفتن از رقبا براي 
فروش محصوالت داخلي و صادرات آن به بازارهاي 

خارجي، معطوف مي ش��ود.  اين توليد كننده اسبق 
فعال در اس��تان البرز گفت: صادرات به كشورهاي 
خارجي باي��د به موازات يكديگ��ر، در هر دو حوزه 
كش��ورهاي نزديك به ايران و دور دست پيگيري و 
عملياتي ش��ود اما مزيت كشورهاي همسايه در اين 
خصوص به نزديك تر بودن آنها از حيث بُعد مسافت 
باز مي گ��ردد و در چنين ش��رايطي، نقش آفريني 
بنگاه ه��اي تولي��دي كوچك و متوس��ط ك��ه توان 
اقتصادي آنها )به نس��بت بنگاه هاي توليدي بزرگ، 
محدودت��ر و ضعيف تر اس��ت( مطلوب خواهد بود و 
فاصله نزديك با كش��ورهاي مذكور باعث مي ش��ود 
بنگاه ه��اي كوچك تر در بخش ص��ادرات منفعل و 
خنثي عمل نكنن��د، زيرا تامين هزينه حمل و نقل 

براي آنها به مراتب آسان تر خواهد بود. 
ب��ا وجود برخي نقدهايي كه ب��ه مقوله صادرات 
ايران با كش��ورهاي همس��ايه مطرح مي ش��ود، اما 
محمدرضا مودودي معاون س��ازمان توسعه تجارت 
ايران معتقد اس��ت؛ روند تجارت ايران با 15كشور 
همسايه به اس��تثناي س��ال 1392، در بازه زماني 
10س��اله از 1384 از 5/5 ميلي��ارد دالر در س��ال 
1384 به 18ميليارد دالر در س��ال 1394 افزايش 

يافته است. 
وي در گفت وگوي��ي با رس��انه ها مي گويد: در 
حالي كه تا س��ال 1390 ت��راز تجارت غيرنفتي 
كش��ورمان با همس��ايگان منفي بوده، اما از اين 
س��ال به بعد تداوم رش��د ص��ادرات، همزمان با 
كاهش مداوم واردات از اين كش��ورها، منجر به 

مثبت تر شدن تراز تجاري شده است. 
ب��ه ه��ر ترتي��ب انتظ��ار م��ي رود با توج��ه به 
اس��تعدادهاي بالق��وه موج��ود در اي��ران و تالش 
فزاينده تر در راس��تاي توس��عه صادرات غير نفتي، 
ش��اهد رش��د هر چه بيش��تر ضريب ص��ادرات به 
كشورهاي همسايه باشيم كه قطعا هر آنچه در اين 
زمينه به توفيقات بيش��تري نائل شويم، حمايت از 
كاالي ايراني به نحو شايس��ته و مطلوب تري محقق 

و عملياتي خواهد شد. 

گروه تشكل ها 
 بحران ارزي در ايران كه در هفته هاي اخير 
بيش از پيش اوج گرفته بود، با تصميم تثبيت 
نرخ ارز توس�ط دولت مبني بر تك نرخي شدن 
دالر وارد فاز جديدي ش�د. دولت اعالم كرده 
ن�رخ دالر 4200توم�ان اس�ت و البته دالرهاي 
دولت�ي با همي�ن نرخ در ب�ازار توزيع خواهند 
ش�د. افزون بر اي�ن نگهداري بي�ش از 10هزار 
دالر توس�ط اش�خاص حقيق�ي ني�ز ممنوع و 
معادل قاچاق اعالم ش�ده اس�ت. ب�ا اين همه، 
بس�ياري از تحليل هاي اقتص�ادي در اين باب 
ك�ه چه بر س�ر تولي�د در ايران مي آي�د، تنها 
تولي�د در بنگاه هاي اقتصادي بزرگ را ش�امل 
مي ش�وند؛ يعني آن دسته از بنگاه هايي كه به 
دليل بده بس�تان هاي تجاري گسترده با خارج 
از كشور، تاثير زيادي از نرخ ارز مي پذيرند. در 
اين ميان بررسي مشكالت احتمالي بنگاه هاي 
كوچك و متوس�ط به واس�طه افزايش نرخ ارز 
نش�ان مي دهد، اين بنگاه ها درگير مش�كالت 

بي شماري خواهند شد. 
  

وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت تعريف دقيقي 
از »بنگاه هاي كوچك و متوس��ط« ارائه نداده اما در 
تعاريف غيررس��مي و رايج در فضاي كس��ب و كار 
ايران، آن دس��ته از بنگاه هاي اقتصادي كه كمتر از 
150 نفر كارگر )و يا كاركن( داشته باشند، كوچك 
و متوسط به حساب مي آيند. اين دسته از بنگاه هاي 
اقتصادي در واقع اجتماعي ترين رده از فضاي كسب 
و كار ايراني را تشكيل مي دهند و بخش عمده يي از 
بازار اش��تغال كشور نيز در اين بخش متمركز شده 
اس��ت. اما نوس��ان نرخ دالر در بازار ارز چه تاثيري 
بر بنگاه هاي كوچك و متوس��ط كه بخش بزرگي از 
اقتص��اد ايران را تش��كيل مي دهند، بر جاي خواهد 

گذاشت؟
نخستين و فوري ترين اثري كه افزايش و نوسان 
قيم��ت ارز ب��ر بنگاه هاي كوچك و متوس��ط بر جا 
مي گ��ذارد، تغيير جريان نقدينگي اس��ت. با حبابي 
ش��دن بازار ارز و متعاقب آن بازار طال، بس��ياري از 
سرمايه هاي سرگردان به جاي تزريق به فرآيندهاي 
توليدي، به س��وي بازاره��اي جايگزي��ن مي روند. 
اي��ن اتفاق تنها موجب كاهش س��رمايه در گردش 
بنگاه ه��اي اقتصادي )و به ويژه بنگاه هاي كوچك و 
متوسط( نمي شود، بلكه ممكن است خود كنشگران 
اقتص��ادي در اين بنگاه ها را هم به طمع بهره بردن 

از اين فضاي رانتي بيندازد. 
با گران ش��دن ارز و احتم��ال اوج گيري دوباره 
قيم��ت آن )حت��ي پس از اعمال سياس��ت ارز تك 
نرخ��ي(، جذابيت بازاره��اي جايگزين موجب بروز 
ركود در بازارهاي توليدي خواهد ش��د و اين بيش 
از پيش به بحران نقدينگي در ميان توليدكنندگان 

كوچك و متوسط دامن خواهد زد. 

 بنگاه ها با جيب خالي
يك��ي ديگر از آثار مهم نوس��ان كم س��ابقه نرخ 
ارز در هفته ه��اي گذش��ته ك��ه دول��ت ب��ا تثبيت 
ن��رخ ارز جل��وي آن را گرفت خالي ش��دن دس��ت 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط از سرمايه در گردش 
اس��ت. بنگاه هاي بزرگ اقتص��ادي معموال به دليل 
حساسيت هاي فرا اقتصادي، مورد حمايت دولت ها 
هس��تند و البته به دليل در اختيار داشتن سرمايه 
بيش��تر، توانايي بيشتري براي تاب آوردن در مقابل 
شوك هاي ارزي دارند. بنگاه هاي كوچك و متوسط 
اما آن اندازه س��رمايه ندارند ك��ه بتوانند در مقابل 
گران تر ش��دن نهاده هاي توليدي خود دوام بياورند. 
اين در حالي است كه بنا بر اعالم پايگاه اطالع رساني 
دول��ت، در س��ال 1396 حدود 72درص��د از تمام 
كاالهاي واردات��ي به ايران، كاالهاي واس��طه يي و 
سرمايه اي بوده اند )57 درصد واسطه يي و 15درصد 
سرمايه يي( و تنها 18درصد از كاالهاي وارد شده به 
كشور در طول اين مدت كاالي مصرفي بوده است. 
به عبارت ساده تر، بيش از 72درصد از واردات ايران 
در س��ال 1396 به شكل مس��تقيم بر توليد كاالي 
ايران��ي اثرگذار بوده اس��ت. با اين وص��ف، گران تر 
ش��دن واردات در نتيجه افزايش نرخ دالر به شكل 
مس��تقيم بر توليد، به وي��ژه در بنگاه هاي كوچك و 
متوسط اثرگذار خواهد بود و به افزايش قيمت تمام 
شده كاالها مي انجامد. اينها همه اما در حالي است 
كه به دليل كوچك بودن ابعاد س��رمايه در گردشي 
كه در اختيار بنگاه هاي كوچك و متوس��ط كش��ور 

قرار دارد، تكانه هاي ارزي بيش��ترين اثر را بر همين 
دس��ت بنگاه ها بر جا خواهند گذاشت. در سال هاي 
گذش��ته گفته مي شد كه يكي از نقصان هاي فضاي 
كس��ب و كار در ايران، نبود س��رمايه در گردش در 
بنگاه هاي كوچك و متوسط است. حاال اما با شرايط 
پيش آمده، س��رمايه در گردش بنگاه هاي كوچك و 
متوس��ط، در قالب »ريالي« كه كم ارزش تر از قبل 

شده، بيش از پيش كاهش خواهد يافت. 
از ديگر سو رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كش��اورزي تهران به تازگي از »باال بودن هزينه پول« 
در كشور سخن گفته و آن را يكي از داليل گران بودن 
هزينه توليد در كشور دانسته است. مسعود خوانساري 
مي گويد: هزينه پول در كش��ور ما باالست و دست كم 
20درصد هزينه توليد در ايران مربوط به هزينه پول 
مي شود. همزمان نوسانات نرخ ارز عامل اصلي ضربه به 
توليد داخلي است. رييس اتاق تهران گفت: نوسانات 
نرخ ارز عامل اصلي ضربه به توليد داخلي است و بايد 
بتوانيم با يك گفتمان ملي اين مش��كل را حل كنيم. 
او دام��ه داد: از بحث هاي سياس��ي از جمله ها خروج 
امريكا از برجام و احتمال بازگشت تحريم ها، سفرهاي 
نوروزي، فرار و خروج سرمايه از كشور، مباحث رواني 
و نگراني هاي مردم از قيمت ارز، اعمال برخي ماليات ها 
در ام��ارات متح��ده عربي و س��ركوب قيم��ت ارز در 
سال هاي گذش��ته به عنوان عوامل اصلي پيش آمده 

در افزايش قيمت ارز ياد مي شود. 
خوانس��اري گف��ت: باال ب��ودن هزينه پ��ول براي 
س��رمايه گذاري و س��رمايه در گ��ردش، عامل اصلي 

ديگ��ري در افزايش هزينه توليد اس��ت ك��ه به طور 
متوس��ط 20 درصد براي سود تس��هيالت بانكي در 
نظر گرفته مي شود. خوانساري از باال بودن مدت زمان 
ذخي��ره انبارها، افزايش متوس��ط 10 تا 15 درصدي 
هزين��ه مبادله متاثر از تحريم ها، بروكراس��ي اداري و 
بي اطميناني سرمايه گذاران از شاخص هاي اقتصادي 
نظير تورم، بدهي هاي دولت، بودجه و غيره به عنوان 

ساير عوامل تاثيرگذار بر توليد داخلي تاكيد كرد. 
از سوي ديگر معاون وزير صنعت هم در تحليل تاثير 
نوسانات نرخ ارز به با پايگاه خبري اتاق تهران مي گويد: 
عدم ثبات در نرخ ارز قطعا مي تواند براي هربخش��ي از 
توليد مش��كل آفرين باشد؛ چه توليدي كه مستقيما با 
نرخ ارز و ميزان مش��اركت شركت هاي خارجي سركار 
دارد و چ��ه توليدي كه غيرمس��تقيم با اين موضوعات 
درگير اس��ت. به گفته او، محس��ن صالحي نيا، اما بايد 
عنوان كرد كه عدم ثبات نرخ ارز بطور غيرمستقيم در 
كليه فعاليت ه��اي اقتصادي و توليدي تاثير مي گذارد، 
چرا كه به هرحال براي هرفعاليت توليدي مباني قيمتي 
تمام شده براساس نرخ مواد اوليه و مجموعه مورد نظر 

براي توليد تعريف شده است. 
او همچنين در خصوص اينكه عدم ثبات نرخ ارز چه 
مشكالتي را به وجود مي آورد، گفت: اگر امروز توليدي 
انج��ام مي گي��رد، مباني قيمت آن حداق��ل در بورس 
كااليي ب��ه صورت نرخ روز ارز، ب��ا يك درصدي باالتر 
يا پايين تر تعيين مي ش��ود. بنابه اظهارات صالحي نيا، 
بنابراين عدم ثبات مي تواند بر فضاي رقابتي آن بخش، 
قيمت تمام ش��ده و روش هايي كه ب��راي ايجاد رقابت 

بين توليدكنندگان وجود دارد تاثيرگذار باشد. در واقع 
اگر مي خواهيم با واردات رقابت كنيم يا صادرات داشته 

باشيم، همه تحت تاثير نرخ ارز است. 
او در م��ورد اينكه براي رقابت با واردات و صادرات، 
نرخ ارز چطور بايد تعيين ش��ود، ني��ز اظهار مي كند: 
نخس��تين ايده يي كه كارشناس��ان و مسووالن مطرح 
مي كنند، نرخ با ثبات ارز اس��ت. شايد بحث يك هفته 
گذش��ته در همه جلسات كارشناسي، مجلس و دولت 
روي همين موضوع، يعني ثبات نرخ ارز بوده است. اين 
ضرورت حس شده و به اعتقاد من تصميمي كه براي 
قيمت دالر گرفته شده است، بر مبناي همين صحبت ها 
بوده اس��ت. اگر ثبات ارز، مبناي تصميم گيري ها قرار 
گيرد، چه قراردادهايي كه با طرف هاي خارجي داريم 
ح��اال چه به صورت جوينت ونچ��ر يا انتقال فناوري و 
روش هاي ديگر، مي تواند در شرايط مطلوبي قرار گيرد. 
ب��ه هرحال بخش هاي مختلف و بعضا تمامي بخش ها 

متاثر از نرخ با ثبات ارز است. 
مهم ترين اثر نوس��ان نرخ ارز بر وضعيت بنگاه هاي 
كوچك و متوسط، هزينه توليد كاالها و محصوالت اين 
شركت ها است. بي ثبات بودن »نرخ تورم توليدكننده« 
ش��اخصي اس��ت كه به ص��ورت كمي، تصوي��ري از 
افزايش قيم��ت نهاده هاي توليد در نزد توليدكننده را 
به نمايش مي گ��ذارد و البته همين افزايش قيمت در 
نزد توليدكننده، به سرعت به مصرف كننده نهايي هم 

منتقل مي شود. 
آخري��ن آم��ار قابل اس��تناد در زمينه ن��رخ تورم 
توليدكنن��ده در بخش صنعت در كش��ور، به انتهاي 
زمستان سال 1396 بر مي گردد. بر اساس برآورد مركز 
آم��ار ايران، ميزان تغييرات ن��رخ تورم توليدكننده در 
بخ��ش صنعت در فصل پاييز 96، معادل 7.12 درصد 
بوده اس��ت. اين در حالي است كه تورم فصلي در اين 
بخش از اقتصاد 2.10درصد اعالم شده است. به عبارت 
س��اده تر در انتهاي پاييز 1396، نرخ تورم توليدكننده 
صنعتي، بيش از نرخ تورم در بخش صنعت بوده و اين 
يعني توليدكنندگان در اين بخش نس��بت به قبل در 

تنگناي بيشتري قرار گرفته اند. 
با اين همه، داده هاي مربوط به پاييز سال گذشته 
هنوز نشاني از ناآرامي در بازار ارز را بر پيشاني ندارند. 
افزايش قيمت كاالهاي توليد ش��ده در ايران به دليل 

افزايش نرخ تورم توليدكننده در حالي ناگزير به نظر 
مي رس��د كه در زمستان س��ال 1396، عزم جزم 
دولت براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي )و در راس 
آنها قيمت بنزين( به دليل اعتراضات اجتماعي به بعد 
موكول شد. اين اما در حالي است نرخ تورم توليدكننده 
به سرعت به دوش شهروندان خواهد افتاد و راه فراري 
از اين موضوع وجود ندارد. از ديگر سو، مجلس و دولت 
در چن��د هفته اخي��ر اعالم كرده اند ك��ه مي خواهند 
درياف��ت ماليات بر ارزش اف��زوده از توليدكنندگان را 
فع��ال متوقف كنند. به اين ترتي��ب تمام بار ماليات بر 
ارزش اف��زوده بر دوش مصرف كنندگان نهايي خواهد 

افتاد و اين به نارضايتي بيشتر آنها مي انجامد. 

چهارمين جلس��ه س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد اس��تان 
كرمانش��اه روز چهارش��نبه ب��ا حضور عل��ي فاضل��ي رييس اتاق 
اصناف ايران در ش��هر كرمانشاه برگزار ش��د. به گزارش خبرنگار 
پايگاه اطالع رساني اتاق اصناف ايران، در اين جلسه موضوع نحوه 
پرداخت تسهيالت به واحدهاي صنعتي آسيب ديده از زلزله مورد 
بحث و بررس��ي قرار گرفت و مقرر ش��د موانع موج��ود از طريق 
اصالح ش��يوه نامه ها مرتفع شود. حسن يونس سينكي معاون امور 
اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن وتجارت، هوشنگ بازوند 
استاندار كرمانش��اه و مجتبي صفايي سخنگوي اتاق اصناف ايران 
از ديگر حاضران در چهارمين جلس��ه تس��هيل و رفع موانع توليد 
واحدهاي صنعتي آس��يب ديده مناطق زلزله زده استان كرمانشاه 
بودند.  س��خنگوي اتاق اصناف ايران در اين جلس��ه طي گزارشي 
اعالم كرد: تاكنون هيچ واحد صنفي موفق نشده 30 ميليون ريال 

تس��هيالت بالعوض را دريافت كنند. مجتبي صفايي درباره داليل 
اين مساله گفت: موضوع اين است كه بانك ها براي ارائه تسهيالت، 
استعالم شهرداري را طلب مي كنند و اين استعالم-ها هم با روندي 
كند انجام مي شود. سخنگوي اتاق اصناف ايران در ادامه به بخش 
ديگري از مش��كالت موجود اشاره كرد و افزود: بحث معافيت هاي 
مالياتي هم تاكنون به انجام نرسيده است.  فعاالن صنفي زلزله زده 
خواس��تار افزايش مهلت يك ساله معافيت هاي مالياتي هستند. با 
توجه به شرايط موجود واحدهاي صنفي امكان پرداخت ماليات در 
سال 97 وجود ندارد. وي در پايان بازگشايي مرز استان كرمانشاه 
را يك ضرورت بايسته دانست و گفت: فعاالن صنفي و آحاد مردم 
كرمانشاه خواستار بازگشايي مرز استان كرمانشاه هستند. به يقين 
بازگش��ايي اين م��رز به ادامه حيات اقتصادي و اجتماعي اس��تان 

كمك هاي شايان توجهي خواهد كرد.

تاكنون هيچ واحد صنفي وام بالعوض دريافت نكرده است
تسنيم   

ريي��س اتحاديه آهن فروش��ان با بيان اينك��ه اعالم دالر 4 
هزار و 200 توماني هنوز نتوانس��ته اس��ت بازار ملتهب آهن را 
س��اماندهي كند، گفت: قيمت دالر باعث شوك بزرگي در بازار 
آهن ش��ده به نحوي كه خريداران فعال دست از خريد برداشته 
و منتظر تعيين و تكليف بازار هس��تند. محمد آزاد با اش��اره به 
اينك��ه از 14 فروردين ماه تاكنون نوس��انات قيمت دالر باعث 
ش��ده تا خريد و فروش��ي در بازار به صورت محدود انجام شود، 
اظهار داش��ت: اين درحالي اس��ت كه معامالت بعد از تعطيالت 

نوروزي رونق زيادي داشت. 
وي ب��ا بيان اينكه دالر، روزانه قيم��ت آهن را 100 تا 200 
توم��ان افزايش داده اس��ت، افزود: نوس��انات قيمت دالر باعث 
ش��وك بزرگي در بازار آهن ش��ده به نحوي كه خريداران فعال 

دس��ت از خريد برداشته و منتظر تعيين و تكليف بازار هستند. 
رييس اتحاديه آهن فروش��ان تصريح كرد: قيمت ميلگرد پيش 
از نوروز 97 حدود 2هزار و 200 تومان بود اما با افزايش قيمت 
دالر ب��ه 2هزار و 800 تومان رس��يد اما االن ب��ا قيمت 2هزار 
و 600 توم��ان به فروش مي رس��د. قيمت ورق هاي فوالدي نيز 
پي��ش از تعطيالت نوروزي 2 ه��زار و 800 تومان بود اما دالر 
باعث ش��د قيمت آن نيز روند سعودي داش��ته و با رقم 3هزار 
و 250تومان معامله ش��ود. در ح��ال حاضر ورق هاي فوالدي با 

قيمت 3هزار و 5 تومان به فروش مي رسد. 
آزاد ب��ا بي��ان اينكه اعالم دالر 4 ه��زار و 200 توماني هنوز 
نتوانس��ته است بازار ملتهب آهن را س��اماندهي كند، گفت: به 
شرط عرضه دالر 4 هزار و 200 توماني مي توان به رونق خريد 

و فروش طي هفته آينده در بازار آهن اميدوار بود. 

بازار آهن و فوالد در شوك نوسان نرخ ارز
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7  جهان
  رايزني براي استقرار

دولت موقت در پاكستان 
گروه جهان  ش��اهد خاقان عباس��ي نخس��ت وزير 
پاكستان و سيد خورش��يد احمدشاه رييس فراكسيون 
جناح مخالف، در مجلس ملي از چهارشنبه رايزني درباره 
ساختار دولت انتقالي آينده را آغاز كردند. به گزارش ايرنا، 
براساس قانون اساسي پاكستان، برگزاري انتخابات بايد 
از س��وي دولت موقت انجام ش��ود و نخست وزير موقت 
ظرف سه ماه از زمان انتخاب تكليف انتخابات را مشخص 
مي كند. انتخابات سراس��ري مجلس پاكستان قرار است 
جوالي سال جاري برگزار شود. انتخابات مجلس به اين 
دليل اهميت دارد كه با راي نمايندگان رييس جمهوري و 
نخست وزير براي مدت پنج سال برگزيده مي شوند. براي 
انتخاب نخست وزير كه قدرت اصلي و اجرايي را در اختيار 
دارد، حزب حاكم و جناح مخالف در مجلس ملي پاكستان، 
هر كدام نامزده��اي موردنظر خود را معرفي مي كنند و 
به طور طبيعي حزب يا گروهي كه داراي اكثريت باشد، 
فرد موردنظر خود را بر قدرت مي نشاند. نمايندگان هر دو 
پارلمان ملي پاكستان يعني مجلس ملي و سنا، به همراه 
چهار مجلس اس��تاني يا مجالس ايالتي -ش��امل سند، 
پنجاب، خيبرپختونخواه و بلوچستان- رييس جمهور اين 
كش��ور را با راي گيري انتخاب مي كنند كه حدودا تعداد 
اي��ن نمايندگان به يك هزار و 100 نفر مي رس��د. دولت 
فعلي پاكس��تان تا پايان م��اه آينده ميالدي، مهلت پنج 
ساله خود را به پايان مي رساند و پس از آن دولت موقت 
مسووليت را برعهده گرفته و انتخابات عمومي را در كشور 
برگزار مي كند. گفته ش��ده اس��ت تالش مي شود تا سه 
هفته آينده نخست وزير موقت كشور كه وظيفه برگزاري 
انتخابات را دارد، مش��خص ش��ود. رهبر اپوزيسيون در 
پارلمان پاكستان و عضو ارشد حزب مردم گفته برگزاري 
انتخابات آينده به نخس��ت وزير موقت بستگي دارد، لذا 
ت��الش مي كند بهترين فرد را براي اين س��مت انتخاب 
كند. اين عضو مجلس ملي پاكستان در پايان سخنانش 
گفته: »پارلمان بايد كميته حسابرسي تشكيل دهد و اين 
بزرگ ترين كميته براي حسابرسي سياستمداران خواهد 
بود.« البته برخي رسانه ها نظير پاك نيوز گزارش داده اند 
كه تصدق حس��ين جيالني رييس پيشين قوه قضاييه، 
براي نخس��ت وزيري موقت آينده اعالم شده است. نواز 
ش��ريف رهبر مادام العمر حزب مسلم ليگ )شاخه نواز( 
و نخست وزير پيشين پاكستان نيز اخيرا در سخناني در 
واكنش به روند رخدادهاي اين كشور گفته كه پاكستان 
به سوي تقلب پيش از انتخابات پيش مي رود و هيچ كس 
نتايج اين انتخابات را نخواهد پذيرفت. نواز شريف هشدار 
داده اگر اين رويه ادامه يابد، انتخابات شفاف و منصفانه 
برگزار نشده است. براساس قوانين پاكستان، وظيفه اصلي 
دولت انتقالي نظارت بر اجراي صحيح و آزادانه انتخابات 
پارلماني اس��ت كه در نتيجه آن، ح��زب داراي اكثريت 

كرسي دولت جديد را تشكيل خواهد داد.

  امضاي ۱۹توافقنامه تجاري
در سفر بن سلمان به پاريس

در جري��ان س��فر وليعه��د عربس��تان ب��ه پاريس، 
1۹توافقنام��ه تجاري ميان ش��ركت هاي فرانس��وي و 
عربس��تاني به امضا رس��يد. به گزارش اليوم السابع، در 
س��فر رس��مي محمد بن س��لمان وليعهد عربستان به 
پاريس، 1۹توافقنامه تجاري ميان شركت هاي فرانسوي 
و عربس��تاني ب��ه ارزش بي��ش از 1۸ميلي��ارد دالر در 
بخش هاي پتروشيمي، تصفيه آب، تكنولوژي و صنعت 
به امضا رس��يد. مهم ترين آنه��ا دو توافقنامه در بخش 
انرژي ميان ش��ركت آرامكو و ش��ركت توتال فرانسه به 
ارزش 7.2 ميليارد دالر براي ساخت يك مجتمع جديد 
پتروش��يمي و نيز توافقنامه تج��اري ديگري به ارزش 

3ميليارد دالر بود. 

 علي اف؛ شانس اول پيروزي 
در انتخابات آذربايجان 

راي دهندگان جمهوري آذربايجان در حالي چهارشنبه 
براي شركت در انتخابات رياست جمهوري زودهنگام به 
پاي صندوق هاي راي رفتند كه اين انتخابات از س��وي 
احزاب اپوزيسيون اصلي تحريم  شده و انتظار مي رود كه 
همچنان س��بب ادامه قدرت الهام علي اف رييس جمهور 
اين كشور ش��ود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، پيروزي 
الهام علي اف در اين انتخابات به عنوان يك نتيجه قطعي 
در نظر گرفته ش��ده و مخالفان ضعيف قدرت جمهوري 
آذربايجان قدرت كافي براي آنكه او را به چالش بكشند، 
ندارند. اين در حالي اس��ت كه گفته مي ش��ود، دالرهاي 
نفتي كه خزانه هاي دولت وي را پر كرده اند نيز در تحكيم 
جايگاه او تاثير زيادي دارد. احزاب مخالف دولت جمهوري 
آذربايجان مي گويند شرايط در اين كشور براي برگزاري 
يك انتخابات دموكراتيك مهيا نيست و مقام هاي دولت 

را متهم به تدارك براي تقلب در آرا كرده اند. 

  محدوديت تردد
ديپلمات هاي پاكستاني

ب��راي  پاكس��تان  پلي��س  درخواس��ت  پ��ي  در 
ممنوع الخروجي »جوزف امانوئل هال« وابس��ته نظامي 
سفارت امريكا به علت كش��تن يك شهروند اين كشور 
در حادثه رانندگي، واش��نگتن نيز از ابتداي ماه مه  تردد 
ديپلمات هاي پاكستاني مقيم امريكا را محدود مي كند. 
به  گزارش اكس��پرس تريبيون، ديپلمات هاي پاكستاني 
مستقر در سفارت اين كشور در واشنگتن مي توانند تنها 
تا 40 كيلومتري سفارتخانه تردد كنند و براي تردد بيش 
از اين حد بايد از نهادهاي مربوطه در امريكا مجوز كسب 

كنند. 

  حمله پهپادي حوثي ها
به آرامكو

انقالبيون حوثي يمن اعالم كردند يك حمله پهپادي 
به تاسيس��اتي در جنوب عربستان انجام داده كه متعلق 
به غول نفتي آرامكو بوده است. به گزارش رويترز، با اين 
همه آرامكو اعالم كرده تاسيس��اتش بدون هيچ مشكلي 
به شكل عادي فعاليت مي كند. كانال تلويزيوني المسيراه 
حوثي ها به زمان حمله يا جزئيات مربوط به خسارت هاي 

ناشي از اين حمله اشاره يي نكرده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

نگاهي به اهداف احتمالي حمله امريكا در سوريه

ترامپفاجعهعراقراتكرارميكند؟

هشدار صندوق بين المللي پول درباره جنگ تجاري چين و امريكا

الگارد به رشد اقتصادي جهان خوش بين است
گروه جهان 

كريس��تين الگارد رييس صن��دوق بين المللي پول 
چهارشنبه هشدار داد قوانين نيروهاي حمايت از توليد 
داخلي كه با مخاطره »از هم پاش��يدن« تجارت جهاني 
همراه هستند، نابخش��ودني و از نظر سياسي شكستي 
تمام عي��ار هس��تند. الگارد در س��خنراني در دانش��گاه 
هنگ كن��گ ب��ه افزاي��ش تهديدهاي ب��روز يك جنگ 
تجاري و افزايش س��ريع بدهي هاي دولتي و خصوصي 
در سراسر جهان اشاره كرد. اما گفت كه باقي مانده سال 
201۸ و س��ال 201۹ خوش بين و بر اين باور است كه 
اقتصاد جهان همچنان رشدي قدرتمند خواهد داشت. 
به گزارش فايننشال تايمز، تعرفه هاي تالفي جويانه اعمال 
شده از سوي امريكا و چين به نگراني  درباره بروز جنگ 
تجاري آسيب رسان بين دو اقتصاد بزرگ دنيا انجاميده 
اس��ت. الگارد در اين باره هشدار داد: »نظام چندجانبه 
تجاري شكل جهان ما را در چند نسل گذشته تغيير داده 
است. اما نظام قوانين و مسووليت هاي مشترك اكنون در 
خطر از هم پاش��يدن اس��ت. اين اتفاق سياست جمعي 
شكست خورده و نابخشودني خواهد بود.« رييس صندوق 
بين المللي پول اين نگراني ها را در فاصله چند هفته يي 
از برنامه همايش وزراي مالي سراسر جهان در واشنگتن 
بيان كرد. وزراي مالي كشورهاي جهان قرار است در آن 

ديدار درباره آنچه الگارد »س��ايه افكندن ابرهاي تيره در 
آسمان« توصيف كرده، گفت وگو كنند. او در ادامه شيوه 
تفكر دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا را مورد انتقاد 
ق��رار داد و با رويكردي انتقادي به عدم توازن در تجارت  
آلم��ان و همچني��ن نبود محافظت درس��ت از مالكيت 
معنوي و تخصيص كمك هزينه هاي نامناس��ب دولتي 
در چين اشاره كرد. الگارد گفت: »تعرفه ها نه تنها بهاي 
تمام شده توليدات را باال مي برند و انتخاب هاي محدود را 
در پي خواهند داشت، بلكه مانع اين مي شوند كه تجارت 
نقش اساس��ي خود را در ارتقاي بهره وري و گسترش و 
فناوري هاي جديد ايفا كند.« او در ادامه از تمركز دولت 
ترامپ بر كس��ري تجاري امريكا با چي��ن انتقاد كرد و 
گفت كه اين مس��اله نتيجه زنجي��ره تامين پيچيده در 
جهان بوده كه در آن چين هم با كش��ورهايي كه از آنها 
قطعات وارد مي كند، كس��ري تجاري قابل توجهي دارد. 
الگارد اف��زود دول��ت ترامپ براي كاهش كس��ري كلي 
تجاري خود بايد با دقت بيشتري به داخل اياالت متحده 
نظ��ر بيفكند: »براي نمونه، امري��كا مي تواند با ممانعت 
تدريج��ي از تحرك ه��اي مخ��ارج عموم��ي و از طريق 
افزايش درآمدها كه به كاهش از كس��ري هاي مالي در 
آينده كم��ك مي كنند، با عدم توازن هاي جهاني مقابله 
كند.« رييس صندوق بين المللي پول در ادامه اظهارات 

خود گفت شيوه هاي نامناسب اقتصادي تاثير اندكي بر 
كسري تجاري عمومي كشور در نقاط ديگر جهان دارد 
و حقيقت اين اس��ت كه اين عدم تعادل زماني به وجود 
مي آيد كه هزينه هاي يك كشور بيشتر از درآمدش باشد. 
الگارد گفت بهترين ش��يوه براي مقابله با عدم توازن  در 
جهان اس��تفاده از ابزار مالي و اصالحات ساختاري است 
و سياست گذاران بايستي مناقش��ات بين خود را بدون 
اس��تفاده از تدابير خاص حل و فصل كنن��د. الگارد اين 
اظه��ارات را در ارتباط به تهدي��د ترامپ به وضع تعرفه 
150 ميليارد دالري بر كاالهاي وارداتي چين بيان كرد. 
كسري تجاري امريكا با چين در حال حاضر 375 ميليارد 
دالر است. پكن نيز تهديد كرده است با اعمال تعرفه بر 
كااله��اي وارداتي امريكا با اين اق��دام مقابله مي كند. با 
اين حال انتظار مي رود اين بن بست مذاكراتي در جلسه 
بهار صندوق بين المللي پول در واش��نگتن ميان سران 
اقتصادي جهان و بانك ه��اي مركزي با موضوع اقتصاد 
جهاني، سامان يابد. در همين حال الگارد به اين مساله 
اش��اره كرد كه آلمان بايستي از مازاد اندوخته هاي خود 
كه مس��بب مازاد تجاري است، براي باال بردن پتانسيل  
رشد ازجمله از طريق سرمايه گذاري در زيرساخت هاي 
فيزيكي و ديجيتال، اس��تفاده كند. در بخش مربوط به 
چين ه��م رييس صن��دوق بين المللي پ��ول گفت كه 

بسته سياس��ت هاي اصالحات اقتصادي كه بسيار حائز 
اهميت است، بايد محافظت از مالكيت معنوي و كاهش 
تحريفات در سياست گذاري ها به نفع شركت هاي داخلي 
را نيز ش��امل شود. الگارد كش��ورهاي جهان را ترغيب 
كرد تالش هاي خود را براي كاهش موانع تجاري و حل 
اختالف نظرها بدون اس��تفاده از تدابير استثنايي به كار 
گيرند. رييس صندوق بين المللي پول همچنين س��عي 
كرد بر نگراني ه��ا درباره افزايش بدهي هاي خصوصي و 
دولتي تاكيد كند. طب��ق تحقيقات صندوق بين المللي 
پول كه نتيجه آن هفته آينده به طور رس��مي منتش��ر 
مي شود، ميزان بدهي هاي دولتي و خصوصي در جهان 
به مبلغ 164 تريليون دالر مي رس��د كه باالترين ميزان 
بدهي ها در تاريخ است. الگارد گفت: »در قياس با سطح 
بدهي ها در سال 2007، اين رقم اكنون 40درصد باالتر 

اس��ت و چين به تنهايي س��همي بيش از 40درصد در 
اين افزايش دارد.« اگر هيچ اقدامي در راس��تاي كاهش 
سطح انباشت بدهي ها نشود، كشورها در مقابل شوك ها 
آس��يب پذيرتر خواهند بود، به ويژه بخش هاي بانكداري 
و ش��ركتي كشورهايي همچون چين و هند كه انباشت 
بدهي در آنها به سرعت افزايش مي يابد. رييس صندوق 
بين الملل��ي پول ديروز چهارش��نبه با اع��الم اينكه اين 
صندوق درباره چشم انداز رشد اقتصادي جهان همچنان 
خوش��بين اس��ت، هش��دار داد به علت كمرنگ ش��دن 
مشوق هاي مالي و افزايش نرخ بهره ابرهاي تيره در حال 
پديدار شدن هستند. الگارد همچنين گفت اولويت هاي 
اصلي در اقتصاد جهاني كنار گذاش��تن سياس��ت هاي 
حمايت گرايانه اقتصادي، مقابل��ه با مخاطرات و تقويت 

رشد اقتصادي در بلندمدت است. 

گروه جهان 
 با وجود وتوي قطعنامه پيش��نهادي امريكا براي 
برخورد با عامالن حمله ش��يميايي ادعايي در ش��هر 
دوما واقع در غوطه ش��رقي س��وريه از سوي روسيه، 
دونالد ترامپ و متحدان��ش براي حمله به اهدافي در 
خاك س��وريه آماده مي ش��وند. به گ��زارش يورونيوز، 
مقام هاي سياس��ت خارجي روس��يه بارها با تكذيب 
وقوع هرگونه حمله ش��يميايي در دوما، از واشنگتن و 
متحدانش خواسته اند تا از مداخله نظامي در سوريه، 
خارج از چارچوب ش��وراي امنيت خودداري كنند. با 
اين حال دونالد ترامپ چهارش��نبه در پيام توييتري 
تحريك آمي��زي به روس��يه هش��دار داد ك��ه مراقب 
موش��ك هاي زيبا، جديد و هوشمند امريكايي باشد! 
دقايقي بعد نيز وزارت خارجه روس��يه اعالم كرد كه 
موش��ك هاي هوش��مند امريكا بايد تروريس��ت ها را 
هدف گيري كنند ن��ه حكومت هاي مش��روع. برخي 
رسانه ها نيز از حركت ناوهاي چيني به سوي مرزهاي 

آبي سوريه به درخواست روسيه خبر داده اند. 

 پاسخي متفاوت 
نش��ريه گاردي��ن در تحليلي از وضعي��ت موجود 
و حمل��ه احتمالي امريكا به س��وريه نوش��ته: پس از 
حمل��ه ش��يميايي 2017 در خان ش��يخون، دونالد 
ترامپ دس��تور به حمله عليه پايگاهي كه به گفته او 
جنگنده هاي سوري دخيل در اين حمله شيميايي از 
آنجا بلند ش��دند، داد. در اين حمله 5۹ موشك كروز 
ازسوي كش��تي هاي جنگي امريكا در درياي مديترانه 
ش��ليك ش��د كه آس��يب زيادي به بانده��اي فرود و 
آشيانه هاي هواپيما در فرودگاه الشعيرات وارد كرد اما 
اين آسيب ها سريعا ترميم شدند. آن حمله بيشتر يك 
حمله نمادين بود. در صورتي كه ترامپ دستور به يك 
حمله جديد عليه سوريه بدهد احتماال اين حمله قرار 
است فراگيرتر باشد. ترامپ در صورتي كه احساس كند 
خط قرمزهايش زيرپا گذاشته شده اند دوست دارد كه 
خودش را به عنوان يك فرد قدرتمند نشان دهد. فرانسه 
ني��ز پيش از اين گفته بود كه آماده اس��ت در صورت 
اثبات استفاده دمشق از سالح شيميايي دست به اقدام 
بزند. اهداف احتمالي در حمله دوم امريكا به س��وريه 
مي تواند ش��امل ديگر پايگاه هاي هوايي سوريه و شايد 
هر آنچه از خود نيروي هوايي سوريه باقي مانده، باشند. 
گاردين نوش��ته، امريكا يك گروه رزمي دريايي در 
ش��رق درياي مديترانه دارد كه مملو از موش��ك هاي 
دوربرد هس��تند. اين كشور همچنين ش��مار زيادي 
جنگن��ده در قطر داش��ته و تع��دادي جنگنده ديگر 

هم در ناوهاي هواپيمابر در خليج فارس هس��تند كه 
به بهان��ه بمباران داع��ش در آنجا حض��ور دارند. در 
عين حال سياس��ت انجام پروازهايي ب��ر فراز عراق يا 
عربستان سعودي براي بمباران اهداف حكومت سوريه 
ممكن است حيله گرانه باشد. موشك ها احتماال گزينه 
محتمل تر هستند چراكه سرنگون كردن آنها دشوارتر 
است و اهميت شان كمتر. حمله كردن از سمت غرب 
در مجموع مشكالت كمتري به همراه خواهد داشت. 
در عي��ن حال جنگنده هاي فرانس��وي هم مي توانند 
اهداف س��وري را بع��د از برخاس��تن از فرودگاه هاي 
فرانس��ه هدف بگيرند. اگر بريتانيا ه��م به اين جمع 
اضافه شود اين كشور هم پايگاهي در نزديكي سوريه 

در كشور قبرس دارد. 
ب��ه گ��زارش ايرنا، ني��روي هوايي بريتاني��ا تعداد 
زيادي ق��وا در خاورميانه دارد كه هنوز در اقدام عليه 
باقي مانده ه��اي داعش مش��اركت دارند و به آس��اني 
مي ت��وان از هواپيماها و پهپادهاي آن براي هدف قرار 
دادن اهداف نظامي س��وري در صورت لزوم استفاده 
كرد. بريتاني��ا جنگنده هاي تورن��ادو در منطقه دارد 
كه مش��هور به انج��ام پروازهايي در ارتف��اع پايين و 
بمباران هاي دقيق هستند. همچنين بريتانيا تعدادي 

جنگنده تايفون مس��لح به موشك هاي هدايت شونده 
در منطقه دارد. از طرفي پهپادهاي »ريپر« مس��لح به 
موشك هاي »هل فاير« نيز در دسترس هستند. همه 
اين تجهيزات در چند هفته گذشته در شرق سوريه يا 
در عراق عليه داعش عمليات انجام داده اند. با اين حال 
ارزش اصلي هرگونه اقدام نظامي احتمالي بريتانيا در 
اين عمليات تالفي جويانه براي امريكايي كه كمبودي 
به  لحاظ دانش كارشناس��ي يا قدرت آتش ندارد، اين 
است كه به امريكا اجازه مي دهد بگويد در اين عمليات 

تنها نيست. 

 واكنش احتمالي روسيه و سوريه 
با وجود آنكه سيس��تم هاي دفاع هوايي سوريه بر 
اثر حمالت اس��راييل در ماه مارس گذش��ته خسارت 
ديدند اما همچنان به عنوان يك تهديد مطرح اس��ت. 
موشك هاي فرس��وده اين سيستم مي توانند سريع تر 
از جنگنده ه��اي م��درن پرواز كنن��د و چندي پيش 
يكي از اين موش��ك ها از مدل SA-5 كه 45 س��ال 
عمر داش��ت يك جنگده اف16 اسراييلي را سرنگون 
كرد و موجب ضدحمله هاي بعدي اسراييل شد. با اين 
حال اين سيستم دفاع هوايي سوريه چندان نمي تواند 

موش��ك هاي دوربرد را مورد حمله قرار دهد. در عين 
حال پيش از اين نيز نيروي هوايي اس��راييل توانسته 
بي��ش از 100 حمل��ه هواي��ي را بدون آنك��ه يكي از 

جنگنده هايش هدف آن قرار بگيرد، انجام دهد. 
پرس��ش مهم تر اين اس��ت ك��ه آيا روس��يه اين بار 
سيس��تم دفاع هواي��ي توانمند اس400 خ��ود را كه 
بيش از يك س��ال است در س��وريه مستقر است، فعال 
خواهد كرد يا خير. اين سيستم تهديدي مرگبار براي 
مدرن تري��ن جنگنده هاي جهان محس��وب مي ش��ود. 
روسيه در جريان حمالت قبلي پاره يي از اوقات به مدت 
كوتاهي اين سيستم را روشن كرد اما هنوز از آن عمال 
استفاده نكرده است. اخيرا هشداري كه ازسوي سرگئي 
الوروف وزير خارجه روسيه، به ترامپ درباره عدم دست 
زدن به حمله جديد عليه س��وريه صادر شد، مي تواند 
نشان دهنده يك رويكرد متفاوت و احتمال دستور دادن 

به حمله يي از جانب روسيه به تالفي آن باشد. 

 نشانه هاي حمله قريب الوقوع 
عبدالباري عطوان تحليلگر مس��ائل سياس��ي در 
نشريه رأي اليوم اپوزيس��يون سوريه در غوطه شرقي 
شكست خورده و عناصرشان به همراه خانواده هاي شان 

به جرابلس در نزديكي مرز تركيه فرستاده شدند. پس 
دولت پيروز سوريه از به كارگيري تسليحات شيميايي 

چه سودي مي برد؟
در اي��ن ميان ترامپ كه هفته گذش��ته گفته بود 
نيروهايش را از س��وريه بيرون خواهد كش��يد س��فر 
خ��ود به امريكاي جنوبي را لغو كرده و دس��تور اعزام 
ناوهواپيمابر امريكايي مجهز به موش��ك هاي تام هاك 
به ش��رق درياي مديترانه روبه روي سواحل سوريه را 
صادر كرده اس��ت. همه نشانه ها از تجاوز قريب الوقوع 
سه گانه امريكا، فرانسه و بريتانيا به سوريه حكايت دارد 
تا بدين ترتيب حمله اسراييل به پايگاه هوايي »تيفور« 
س��وريه واقع در نزديكي ش��هر حمص كامل ش��ود؛ 
حمله يي كه در آن 14 س��رباز به شهادت رسيدند؛ اما 
هيچ يك از حمالت نظامي عليه سوريه چه سه جانبه و 
چه چهارجانبه نمي تواند واقعيت موجود و نتايج جنگ 
را تغيير دهد، زيرا ارتش سوريه اكثر شهرهاي بزرگ 
را باز پس گرفت��ه و پس از بازپس گيري كامل غوطه 
شرقي به تهديدهاي موشكي عليه دمشق پايان داده 
است. تنها عاملي كه مي تواند واقعيت موجود در سوريه 
را تغيير دهد، دخالت فراگير نظامي امريكا در سوريه 
اس��ت همانند آنچه در عراق در سال 2003 روي داد، 
امري كه كامال بعيد به نظر مي رسد، زيرا پيامدهايش 
براي امريكا فاجعه آميز خواه��د بود و احتمال درگير 
شدن با روسيه و پايگاه هايش در سوريه حتمي است. 
ترامپ ب��ا تهديدهاي��ش مبني بر انج��ام حمالت 
انتقام جويان��ه، خ��ود را گرفت��ار ك��رده و نمي تواند از 
موضعش نيز عقب نشيني كند و همچون فردي ضعيف 
و مردد ظاهر ش��ود؛ اين احتمال وجود دارد كه تجاوز 
سه جانبه آينده ترامپ عليه سوريه صرفا شكل نمايشي 
به خ��ود بگيرد و فقط اهداف متعلق به س��وريه مورد 
اصابت جنگ افزاره��اي غربي قرار گيرد تا بدين ترتيب 
از اصطكاك با روس��يه اجتناب كند، زيرا ژنرال واليري 
گراسيموف رييس ستاد مشترك نيروهاي مسلح روسيه 
تهديد كرده اگر جان نيروهاي روس��ي در س��وريه در 
معرض خطر قرار گيرد در آن صورت روسيه نه تنها به 
موشك هاي شليك شده بلكه به پايگاه ها و كشتي هاي 

شليك كننده موشك ها نيز حمله خواهد كرد. 
عط��وان ب��ا اش��اره به س��كوت پوتي��ن در مقابل 
تهديدهاي امريكا نيز نوش��ته: »معتقديم اين سكوت 
فردي اس��ت كه از خويشتن خويش مطمئن است؛ او 
پرحرفي را براي ديگران گذاشته است؛ همين امر ثابت 
مي كن��د كه به احتمال زي��اد حمله امريكا را با حمله 
پاسخ خواهد داد؛ پاسخي كه پيش بيني ماهيت و ابعاد 

آن دشوار است.«

فراخوانمجددبرايرفع
بنبستسياسيدرايتاليا
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گروه جهان 
كاخ سفيد اعالم كرد كه رييس جمهوري امريكا معتقد است براي بركناري بازپرس ويژه 
پرونده مداخله ادعايي روس��يه در انتخابات رياست جمهوري 2016)روسيه گيت( از قدرت و 
اختيارات الزم برخوردار است. به گزارش رويترز، كاخ سفيد اعالم كرد، دونالد ترامپ بر اين 
باور اس��ت كه براي بركنار كردن رابرت مولر از س��مت بازپرس ويژه پرونده مداخله ادعايي 
روس��يه در انتخابات 2016 امريكا از قدرت و اختيارات الزم برخوردار است. سارا سندرز در 
نشس��ت خبري روز سه شنبه كاخ سفيد در اين باره اظهار كرد:»ترامپ مسلما باور دارد كه 
از قدرت و اختيارات الزم براي انجام اين كار برخوردار اس��ت.« گفتني اس��ت كه ترامپ روز 
دوشنبه در پاسخ به اين پرسش كه آيا در واكنش به يورش ماموران اف بي آي به دفتر كار و 
منزل مايكل كوهن وكيل شخصي خود، رابرت مولر را از كار بركنار خواهد كرد يا خير؛ پاسخ 
داد:»خواهيم ديد كه چه اتفاقي مي افتد.« كارشناسان حقوقي اما مي گويند، ترامپ اين قدرت 
را ندارد كه رييس شوراي ويژه را مستقيما اخراج كند؛ طبق قوانين وزارت دادگستري امريكا 
اين اختيار در دست مقام ارشد مسوول تحقيقات- در اين مورد روزنستاين- است. به گزارش 
نيويورك تايمز، ترامپ دس��امبر گذش��ته براي اخراج مولر تالش كرده بود. رييس جمهوري 
امري��كا پ��س از آن تصميم به اخراج مولر گرفت كه متوجه ش��د، گروه تحقيقات او دويچه 
 بانك را براي دريافت اطالعات مالي ترامپ احضار كرده اس��ت. رييس جمهوري امريكا ژوئن 
گذش��ته نيز قصد اخراج مولر را داش��ته اما پس از آنكه دان مك گان، رييس ش��وراي كاخ 
سفيد تهديد به استعفا كرده ترامپ نهايتا كوتاه آمده است. همزمان با اين گزارش، ماموران 
پليس فدرال امريكا)اف بي آي( به دفتر كار مايكل كوهن، وكيل شخصي ترامپ يورش بردند. 
رييس جمه��وري امريكا اين يورش ناگهاني مام��وران اف بي آي را »يك بگير و ببند« خواند 
و گفت كه اين يورش »حمله به كش��ور امريكا« اس��ت و افزود كه گ��روه مولر »گروهي از 
متعصب ترين افراد« اس��ت. س��ناتور چاك گرسلي از جمهوري خواهان ارشد كميته قضايي 
س��نا سه ش��نبه به س��ي ان ان گفت اگر ترامپ، مولر را اخراج كند، مرتكب خودكشي شده 
است: »گمان مي كنم اگر رييس جمهوري امريكا كمتر سخن بگويد براي او بهتر خواهد بود. 

همچنين معتقدم مولر فردي محترم است. لطفا اجازه دهيد كارها جلو برود.«

گروه جهان 
سرجو ماتارال رييس جمهوري ايتاليا براي مرتبه دوم احزاب را به رايزني براي خروج 
از بن بست سياسي و رسيدن به راه حلي جهت تشكيل دولت جديد فراخواند. به گزارش 
ايرنا، پس از آنكه دور اول رايزني هاي رييس جمهوري ايتاليا با احزاب و ش��خصيت هاي 
سياسي براي خروج از بن بست سياسي بي نتيجه ماند، ماتارال روز سه شنبه  فراخوان دور 
دوم رايزني ها را در روزهاي پنج شنبه و جمعه ابتدا با احزاب و سپس با شخصيت هاي 
تراز اول مطرح كرد. ماتارال در پايان دور اول رايزني ها كه هفته گذشته و يك ماه پس 
از انتخابات پارلماني برگزار ش��ده بود، گف��ت: »هيچ حزب و ائتالفي به تنهايي از آراي 
كافي براي تشكيل يك دولت برخوردار نيست. پس از دو روز رايزني احزاب نتوانستند 
از طريق توافق، اكثريت پارلماني الزم براي تش��كيل دولت جديد را كس��ب كنند و در 
نهايت اين مشاوره ها به دور دوم كشيده مي شود.« گفتني است كه جنبش پنج ستاره به 
رياست لوئيجي دي مايو با كسب 32.5درصد آرا براي مجلس نمايندگان و 32.1درصد 
براي سنا، بيشترين آراي انتخابات روز چهارم مارس را به خود اختصاص داد. دي مايو 
گفته حزبش آماده نوش��تن يك »قرارداد دولت« اس��ت و مي داند كه در داخل ائتالف 
راس��ت ميانه و در حزب چپ ميانه دموكراتيك، تحرك هاي داخلي وجود دارد. او افزود: 
»نمي خواهم نخس��ت وزيري ش��وم كه هيچ كاري انجام نمي دهد. ما با تيمي كه بتواند 
اوضاع را تغيير دهد، به دولت مي رويم.« با تنش ميان رهبران دو حزب اتحاد و جنبش 
پنج ستاره بر سر حضور يا عدم حضور سيلويو برلوسكني رهبر حزب فورتسا ايتاليا در 
اتحاد احتمالي براي تشكيل دولت جديد، تعامل ميان دو نيرو موقتا متوقف شده و در 
صورتي كه اين تنش، تاكتيكي از سوي رهبران فوق براي به دست آوردن زمان بيشتر 
نباشد، ممكن است دوره قانونگذاري حاضر كه به  تازگي آغاز به كار كرده را با بن بست 
مواجه كند. جنبش پنج س��تاره خواهان همكاري و اتحاد با برلوسكني نيست و حزب 
اتحاد نيز نمي خواهد و نمي تواند از متحد اصلي خود در ائتالف راس��ت ميانه جدا شود. 
جورجا ملوني رهبر حزب راس��ت برادران ايتاليا گفت: »به صالح س��الويني نيست كه 

عنوان رهبري راست ميانه را رها كرده و به نفر دوم دي مايو تبديل شود.«

گروه جهان 
ارتش چين رزمايش بزرگ خود را در سواحل جزيره هاينان در درياي چين جنوبي آغاز 
كرد. به گزارش رويترز، اين رزمايش در حالي آغاز شده كه تنش ها در منطقه مناقشه برانگيز 
درياي چين جنوبي ادامه دارد. روزنامه چيني گلوبال تايمز با اش��اره به اين رزمايش نوشته، 
چين نياز دارد كه براي هرگونه درگيري نظامي احتمالي خود را آماده كند. چين در شرايطي 
رزمايش خود را آغاز كرده كه سه ش��نبه يك ناو هواپيمابر امريكايي در درياي چين جنوبي 
به سمت فيليپين به راه افتاده است. همچنين به تازگي امريكا، ناوهاي هواپيمابر خود را با 
پش��تيباني بمب افكن هاي اس��تراتژيك به آب هاي مورد مناقشه اين منطقه فرستاده است. 
وزارت دفاع چين تاكيد كرده اقدامات پكن در تقويت دفاعي خود هيچ ارتباطي به كشورهاي 
ديگر ندارد. در بيانيه وزارت دفاع چين آمده، حراست از حق حاكميت چين جزئي از اقدامات 
ضروري است. اين بيانيه تاكيد كرده امنيت و صلح و ثبات در گرو تقويت برنامه هاي مذكور 
اس��ت و اين مستقيما ديگران را نش��انه نمي گيرد و چين تنها از تماميت ارضي خود دفاع 
مي كند. ارتش چين تاكيد كرده نيروهاي نظامي از هيچ قدرتي هراس ندارند و با پش��توانه 
قوي تس��ليحاتي آماده هر نبردي اس��ت. ارتش چين كه پيش تر گفته بود، جنگ با امريكا 
واقعي ت��ر از هر زماني به نظر مي رس��د، تاكيد كرده هي��چ قدرتي نمي تواند چين را مرعوب 
كند. ارتش اعالم كرده نظاميان چين جنگ طلب نيستند و اين كشور نمي خواهد در درياي 
جنوبي وارد نبرد شود اما اگر كسي بر طبل جنگ بكوبد آن زمان نيروهاي مسلح تودهني 
جدي به آن قدرت خواهند زد. روزنامه ارتش چين به حضور چين در جنگ كره به عنوان 
يك نيروي پيروز و هش��دارهاي دولت چين به امريكا در جريان جنگ ويتنام اشاره كرده و 
نوشته: »ما حتي زماني كه در بخش هاي تسليحاتي و از لحاظ شمار نيرو از دشمنان ضعيف تر 
بوديم به شكلي معجزه آسا پيروز شديم. امروز اما ارتش چين قوي تر از هر زماني ايستاده و 
با داشتن موشك هاي بالس��تيك دونگ فانگ آماده پذيرايي از خطرپذيران است و از جنگ 
نمي ترس��د. « چين در روزهاي گذش��ته بارها در رزمايش ها و به اشكال مختلف واحدهاي 
موش��كي دونگ فانگ را كه از نوع موشك هاي بالستيك هسته يي است به نمايش گذاشته 
و آن را قدرت نمايي در برابر تهديدهاي امريكا در درياي جنوبي و تنگه تايوان دانسته است. 



 انتخاب يك زن به عنوان 
شهردار؟

حجت نظري عضو ش��وراي شهر تهران، ري و تجريش از 
احتمال انتخاب يك زن به عنوان شهردار خبر داد. 

نظ��ري درباره نحوه انتخاب ش��هردار بعدي تهران اظهار 
كرد: درباره فرآينده انتخاب ش��هردار بع��دي تهران اعضاي 
شوراي ش��هر بايد به اجماع و اتفاق نظر رسيده و در   نهايت 
پس از بررس��ي گزينه هاي موجود و برنامه هاي آنان شهردار 

تهران انتخاب خواهد شد. 
وي ادامه داد: ام��ا در حال حاضر آنچه مي توان گفت، 
اين است كه محدوديتي در انتخاب نامزدهاي اوليه تصدي 
پس��ت شهرداري تهران وجود نخواهد داشت و افرادي كه 
توانايي شهردارشدن داشته و تمايل پذيرش اين سمت را 
نيز دارند، مي توانند آمادگي خود را به اعضاي شوراي شهر 

تهران اعالم كنند. 
نظ��ري در گفت وگو ب��ا ايلنا اضافه كرد: تع��دادي ديگر 
از گزينه ه��ا هم افرادي هس��تند كه ممكن اس��ت، اعضاي 
ش��وراي ش��هر از آنان دعوت كرده باش��ند كه اين افراد نيز 
پس از اطمينان از تمايل ش��ان براي شهردار شدن مي توانند 

برنامه هاي خود را براي اداره شهر اعالم كنند. 
عضو شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه از تمام نامزدهاي 
تصدي سمت شهرداري تهران برنامه مكتوب دريافت خواهد 
ش��د، تصريح كرد: بنابراين تمام افرادي كه توانايي و تمايل 
شهردار شدن داشته باشند، مي توانند جزو گزينه هاي مورد 

بررسي شوراي شهر باشند. 
وي درباره اينكه آيا ش��هردار بع��دي تهران اصالح طلب 
خواه��د بود يا خير ني��ز گفت: قطعا ش��هردار بعدي تهران 
اصالح طل��ب خواه��د ب��ود، چراك��ه راي م��ردم ته��ران به 
اصالح طلبان در ش��وراي پنجم حاكي از آن اس��ت كه بايد 
فردي از همين تفكر و س��ليقه نيز در راس شهرداري تهران 
ق��رار بگيرد. البته ش��خصا معتقدم كه ش��هردار بعدي بهتر 
اس��ت در عين اصالح طلب بودن وجه��ه اجتماعي و اجرايي  

پررنگ تري نسبت به وجهه سياسي اش داشته باشد. 
نظ��ري درباره اينكه آيا ممكن اس��ت از ميان گزينه هاي 
قبلي شوراي شهر پنجم براي شهرداري تهران دوباره فردي 
ش��هردار ش��ود، خاطرنش��ان كرد: همان طور كه گفتم هيچ 
محدوديت��ي در اين زمينه وجود ن��دارد، در ميان افرادي كه 
قبال در كنار دكتر نجفي نامشان مطرح شده بود هم افرادي 
هس��تند كه ممكن اس��ت توانايي و تمايل به شهردار شدن 
داشته باشند، بنابراين محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد. 
عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران 
درباره احتمال انتخاب شدن يك زن به عنوان شهردار تهران 
ني��ز اظهار كرد: محدوديت جنس��يتي در اين انتخاب وجود 
ندارد. معيار انتخاب براي اعضاي شورا، برنامه هاي نامزد ها و 
توانايي اجرايي شدن اين برنامه ها و نيز سوابق و پيشينه افراد 
اس��ت، بنابراين ممكن است از ميان بانوان توانمند فردي به 

عنوان شهردار تهران انتخاب شود. 
وي گف��ت: ف��ردي كه مس��ووليت ش��هرداري تهران 
را مي پذي��رد، بايد بر اس��اس ميثاقنامه ي��ي كه از پيش با 
اعضاي ش��ورا منعقد مي كند، فعاليت خ��ود را انجام دهد 
و من امي��دوارم اين بار حتما متن ميثاقنامه منتش��ر و بر 

اساس آن هم عمل شود. 

 هاشمي شهردار مي شود؟
الهام فخاري عضو ش��وراي ش��هر تهران نيز در اين 
رابطه گفت: درباره محس��ن هاش��مي به عنوان يكي از 
گزينه هاي ش��هرداري تهران در ش��ورا صحبتي نشده 

است. 
فخ��اري در گفت وگو با فارس درب��اره نحوه انتخاب 
ش��هردار جديد تهران گفت: شوراي شهر تهران باالخره 
به اين نتيجه رسيد كه براي شهرداري تا انتخاب گزينه 

مناسب سرپرست انتخاب كند. 
وي افزود: انتخاب شهردار نبايد شتاب زده باشد و در 
اين انتخاب بايد از ظرفيت هاي قانوني استفاده شود و در 
يك فضاي منطقي و با اس��تفاده از تجربه 8 ماه گذشته 

به يك شرايط متناسب برسيم. 
فخ��اري تاكيد ك��رد: قطعا در بازه زماني مش��خص 
ش��ده ش��هردار تهران انتخاب خواهد شد و همين طور 
مالك هاي منطقي و علمي نيز در انتخاب شهردار لحاظ 

خواهد شد. 
عضو شوراي شهر تهران گفت: نظر شخصي بنده اين 
اس��ت كه چابكي، نوآوري و پرانگيزه بودن از مالك هاي 

بسيار مهم شهردار آينده خواهد بود. 
وي افزود: ش��هرداري تهران مس��ووليت بسيار بزرگي 
است كه در عين حال يك موهبت خيلي بزرگ محسوب 
مي ش��ود كه مي تواند به يك جامعه 10 ميليوني و در نگاه 
ديگر به كل كشور خدمت و اصالح زندگي بهتر را ارائه دهد. 
فخاري افزود: در ش��هرداري تهران با همه جنبه هاي 
زندگي از تولد تا فوت س��ر و كار داريم و آن كس��ي كه 
اين مس��ووليت را مي پذي��رد، بايد كامال آماده باش��د و 
اميدواريم بتواند پويا و نوآور در شهر تهران عمل كند. 

عضو ش��وراي شهر تهران افزود: ش��هردار تهران بايد 
از ظرفي��ت هم��ه گروه ه��ا و طيف ها براي اداره ش��هر 
اس��تفاده كند. وي ادامه داد:  شوراي شهر تهران تاكنون 
گزينه هاي خاصي را مورد بررسي قرار نداده ولي انتخاب 

شهردار تهران در دستور كار شورا قرار گرفته است. 
فخاري درباره احتمال شهردار شدن محسن هاشمي 
رييس ش��وراي ش��هر تهران نيز گفت : در شورا هاشمي 
به عنوان ش��هردار مطرح نش��ده و در اي��ن خصوص نيز 
صحبت��ي انجام نش��ده اس��ت، البته پيش��نهادهايي به 
هاش��مي از ط��رف بخش هايي از جامعه بوده و هس��ت، 
منتها شورا نه ايجابي و نه سلبي به آن ورود نكرده است. 
اسماعيل دوستي نايب رييس سابق كميسيون عمران 
و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران نيز با اشاره به 
ويژگي ش��هردار بعدي تهران اظهار كرد: شهردار بعدي 
بايد حتما تجربه مديريت ش��هري داش��ته باشد، انسان 
متخصص، متعهد، انقالبي و ارزش��ي باشد و كسي باشد 
كه بتواند از تمام ظرفيت هاي حكومت اس��تفاده كند و 

كارهاي شهرداري تهران را به پيش ببرد. 
عض��و س��ابق ش��وراي ش��هر ته��ران در گفت وگو با 
ف��ارس با تاكي��د بر اينكه اساس��ا در ش��هرداري تهران 
سياس��ي كاري سمي مهلك اس��ت، گفت: اگر در شورا و 
شهرداري سياسي كار وجود دارد بايد تغيير موضع داده 
شود و اس��تراتژي اينها خدمت باشد، زيرا سياسي كاري 

در شهرداري زيان آور است. 
وي اف��زود: ش��هرداري تهران يك اقيانوس اس��ت و 
مي ت��وان در اين اقيان��وس كار كرد، زي��را ظرفيت هاي 
اقتصادي ش��هر ته��ران فوق العاده اس��ت و به هيچ وجه 
نمي توان گفت اين مجموعه در كسب درآمد عاجز است. 
وي ادام��ه داد: بنده معتقدم ب��ه اينكه ظرفيت هاي 
اقتصادي ش��هرداري تهران بسيار است و مي توان درآمد 
سرش��اري را از اي��ن طريق كس��ب كرد و ش��هري زيبا 
تحويل ش��هروندان داد. ضمن اينكه شوراي شهر بايد از 
مس��ائل حزبي و گروهي به صورت كامل فاصله بگيرد و 

فقط به امور حرفه يي و اداره شهر توجه كند. 
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»تعادل« معيارهاي اعضاي شوراي شهر براي انتخاب جايگزين نجفي را بررسي مي كند

ماموريت تكراري انتخاب شهردار تهران

 بازخوردهاي استعفاي نجفي 
اظهارنظرهاي گوناگوني درخصوص استعفاي 
نجف��ي عن��وان ش��ده ازجمل��ه عل��ي مطهري، 
نايب رييس مجلس دهم درباره اصرار محمدعلي 
نجف��ي به اس��تعفا از س��مت ش��هرداري تهران 
گفت:»ق��وه قضاييه به جاي اينكه پرونده هايي را 
كه آقاي نجفي به او ارجاع كرد رس��يدگي كند، 
درص��دد بركن��اري اين مرد پاكدس��ت و خدوم 
برمي آيد و به بهانه برنامه چند دختر زير 9س��ال 
در روز زن، ش��هردار محت��رم ته��ران را درحالي 
كه خواب بوده با بي احترامي بازداش��ت مي كند. 
همين قضيه كافي است كه بفهميم چرا مبارزه با 

فساد در كشور ما به نتيجه نمي رسد.«
پيش ت��ر اخب��اري درب��اره احض��ار ش��بانه 
محمدعل��ي نجف��ي و مراجع��ه ش��بانه ماموران 
ب��راي ابالغ احضاريه به منزل او منتش��ر ش��ده 
ب��ود اما علي مطه��ري به صراح��ت اعالم كرده 
كه محمدعلي نجفي پس از انتش��ار فيلم رقص 
چند دختر خرس��ال در مراس��م »ميالد فاطمه 
زهرا)س(« از س��وي ماموران ش��بانه بازداش��ت 

شده بود. 

 در جلسه سعدآباد خط  و نشان كشيدند 
روز گذشته نيز ابعاد جديدتري از اين موضوع 
در مجلس شوراي اسالمي برمال شد و حسينعلي 
حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر در اين باره 
گفت: پنج ش��نبه گذشته در س��عدآباد جلسه يي 
برگزار ش��ده و براي شوراي ش��هر تهران خط و 

نشان كشيده اند كه چه كسي شهردار شود. 
حاجي دليگاني با اش��اره به حواشي استعفاي 
نجف��ي از ش��هرداري تهران گف��ت: اخيرا نكاتي 
درخص��وص تعيين تكليف ش��هردار تهران گفته 
مي شود كه مثال حاكميت نخواسته. چرا اينگونه 
مي گوييد؟ اينها عدم شفاف سازي است. بررسي 
كنن��د در نشس��تي كه پنج ش��نبه گذش��ته در 
س��عدآباد برگزار شده چه كساني حضور داشتند 
و چه تصميماتي گرفته شده است؟ و چرا خط و 
نشان كشيدند براي شوراي شهر تهران و شهردار 
تهران كه چه كسي بايد استعفا دهد و چه كسي 
بايد ش��هردار ش��ود. آنها تعيين تكليف كردند و 
بعد برعهده دادس��تان مي گذارند كه دادس��تان 
دخالت كرده است اينچنين نبوده و در آن جلسه 

تعيين تكليف شده است. 
عل��ي مطه��ري ك��ه اداره جلس��ه مجلس را 
برعهده داشت در پاسخ به اخطار حاجي دليگاني 
گفت: آنچه در پشت پرده بوده و ما اطالع نداريم 
بح��ث ديگري اس��ت ولي اينكه خود دادس��تان 
مس��تقيما شوراي ش��هر تهران را تهديد مي كند 
كه ش��ما نباي��د به بقاي ش��هردار راي مي داديد 
و شهردار بايد دوباره اس��تعفا دهد، كار درستي 
نبود. اين موضوع ارتباطي با ايش��ان نداشت. وي 
افزود: مس��ائلي كه پشت صحنه است با آنچه در 
ظاهر و رسانه هاس��ت كامال متفاوت است. برخي 
انتقاد داشتند كه اينجا جاي ورود دادستان نبود. 
 ب��ا وجود اين ش��ايد بت��وان گف��ت يكي از 
اش��تباهات نجف��ي عدم انتصاب هاي مناس��ب و 
ب��ه كارگيري مديران س��ابق در ش��هرداري بود 
كه همي��ن قضيه نيز در نهاي��ت منجر به ايجاد 
حاشيه هاي مراسم برج ميالد و استعفاي او شد. 
با اين حال عجيب است كه چرا اعضاي شورا نيز 
هنگام انتخاب سرپرست شهرداري باز هم از بين 

مديران قبلي دست به انتخاب زدند. 
بعد از اس��تعفاي نجفي اكن��ون براي بار دوم 
مهم ترين كار شورا انتخاب شهردار است. با توجه 
به اتفاقاتي كه براي نجفي افتاد به نظر مي رس��د 
بهتر است شهردار آينده فردي غيرسياسي باشد 
در اين صورت ش��ايد فش��ار احزاب مختلف بر او 

كمتر شود. 
اعضاي ش��وراي پنجم هنگام انتخاب شهردار 
براي نخس��تين بار روند جدي��دي را پايه گذاري 
كردن��د به اين ص��ورت كه هر يك��ي از اعضا 3 
كاندي��داي پيش��نهادي خود را معرف��ي كردند 
و بع��د از چند ب��ار راي گي��ري در نهايت از بين 
7نفر كانديداي نهايي كه عبارت بودند از محسن 

مهرعليزاده، ، حس��ين مرعش��ي، اله��ه كواليي، 
محمدعلي افش��اني، حبيب اهلل بي طرف و محمد 
ش��ريعتمداري، محمدعل��ي نجف��ي ب��ه عنوان 
ش��هردار انتخاب ش��د. حال بايد ديد آيا اعضاي 
ش��وراي پنجم، ش��هردار بعدي را از بين اين 7 
كانديدا و با هم��ان روش قبلي انتخاب مي كنند 
يا خير. البته اكنون اس��امي جديدي نيز شنيده 
مي ش��ود ازجمل��ه علي اصغر احم��دي. اعضاي 
شوراي شهر در اين باره نظرات متفاوتي دارند. 

 ويژگي هاي شهردار منتخب 
مجي��د فراهاني، عض��و كميس��يون برنامه و 
بودج��ه ش��ورا در گفت وگو با »تع��ادل« با بيان 
اينكه ش��هر ته��ران با مش��كالت ج��دي رو به 
روس��ت، گفت: تهران به عنوان س��مبل كش��ور 
در دنيا محس��وب مي ش��ود و بايد براي كاهش 
مشكالت اين شهر تالش كنيم بنابراين شهردار 
تهران بايد واجد 4 ويژگي مهم باشد. ويژگي اول 
اين اس��ت كه افكار عموم��ي بايد به اين انتخاب 
اعتماد كنند و مردم شهردار را به عنوان يك فرد 
اجرايي بشناس��ند. شهرداري كه بتواند با حضور 
خودش در بخش هاي مختلف، مشكالت را رصد 

كرده و قدرت تصميم گيري داشته باشد. 
وي ادامه داد: همچنين ش��هردار بايد قابليت 
تعامل مناسب با اعضاي شوراي شهر داشته باشد 
و بتوان��د خودش را جزو تيم 21نفره و به عنوان 
نفر بيست و دوم بداند و از توان و پتانسيل شورا 
به خوبي اس��تفاده كند. همچنين از شهردار آتي 
تهران انتظار مي رود، تعامل خوبي با حاكميت و 
ساير دستگاه هاي دولتي، مجلس و دستگاه هاي 
فراقوه يي داشته باش��د تا بتواند همه امكانات را 
براي پيش��برد اهداف ش��هرداري بس��يج كند و 
بدون تنش و حاش��يه و ب��ا تمركز بر كار اجرايي 
مش��كالت ش��هر را پيگيري كند. ع��الوه بر اين 
ش��هردار منتخب بايد راهكارهاي مناسبي براي 
معضالت ش��هر داشته باش��د و فقط به تئوري ها 

بسنده نكند. 

به گفته وي، ش��هردار تهران بايد نگاه تحولي 
و اصالح��ي داش��ته و به دنب��ال تغييرات مثبت 
باش��د، ش��هرداري كه بداند براي حل مشكالت 
باي��د محافظ��ه كاري را كنار بگذارد و ش��جاعانه 
تصميم بگي��رد و براس��اس آن تصميمات عمل 
كند. به اعتقاد فراهان��ي گزينه هاي زيادي براي 
پس��ت ش��هرداري تهران وجود ن��دارد و تعداد 
نفرات محدود اس��ت. وي در اين باره گفت: روال 
كار بايد به گونه يي باش��د كه برنامه اداره شهر از 

كانديدها اخذ شود و براساس برنامه ها و پاسخي 
كه به سواالت اعضاي شورا خواهند داد، بتوانيم 
ش��هرداري را انتخاب كنيم كه در طول 3س��ال 

آينده شهر را متحول كند. 

 از آرمان هاي خود كوتاه نمي آييم
زهرا ص��در اعظم ن��وري، رييس كميس��يون 
سالمت محيط زيست و خدمات نيز در گفت وگو 
ب��ا »تعادل« عنوان كرد: هم��ان ويژگي هايي كه 
در انتخ��اب نجفي م��د نظر ق��رار داده بوديم را 
براي ش��هردار آينده نيز در نظر خواهيم گرفت. 
يعني شهردار بايد فردي اصالح طلب، پاكدست، 
شجاع، قاطع، كاربلد، متعهد و در مبارزه با فساد 

و رانت جدي و پيگير باشد. 
ب��ه گفته حج��ت ميرزايي، معاون توس��عه و 
برنامه ري��زي ش��هرداري كس��اني ك��ه نجفي را 
تحت فش��ار قرار دادند هر شهردار ديگري را نيز 
تحت فش��ار قرار خواهند داد. به نظر مي رسد با 
اين ش��رايط انتخاب ش��هردار براي اعضاي شورا 
سخت تر ش��ود. نوري در اين باره گفت: هر چند 
كار براي اعضا س��خت تر ش��ده اما بن��ا نداريم از 
آرمان ه��ا و اهداف خ��ود كوتاه بيايي��م. ما بايد 
بايستيم و از شهردار منتخب خود حمايت كرده 

و از هر گونه تخلف جلوگيري كنيم. 
نوري در پاس��خ ب��ه اينكه گزينه ه��اي مورد 
نظر ش��ما چه كسي هس��تند، عنوان كرد: هنوز 
مشخص نيست و درباره شخص خاصي به اجماع 

نرسيده ايم. 

 تعداد گزينه ها محدود نيست 
محمدج��واد حق ش��ناس، عضو كميس��يون 
فرهنگ��ي و اجتماع��ي ش��ورا ني��ز در گفت وگو 
ب��ا »تعادل« عن��وان كرد كه ش��وراي پنجم در 
انتخاب شهردار 3ماه مطالعه كرد و وقت گذاشت 
و نتيجه اين 3ماه شناس��ايي و بررس��ي اين شد 
ك��ه به 23گزينه رس��يديم و از بي��ن اين تعداد 
7گزينه نهايي انتخاب ش��دند. از اين 7نفر برنامه 
خواسته شد و كانديدها برنامه ها و نوع نگاه خود 
به مديريت شهر را به اعضا ارائه كردند. در نهايت 

از بين اين 7نفر نجفي انتخاب شد. 
برخ��الف نظ��ر فراهاني ك��ه معتقد اس��ت، 
گزينه هاي زيادي براي ش��هرداري تهران وجود 
ندارد اما حق ش��ناس معتقد است تعداد گزينه ها 

محدود نيست. 
ك��رد: تصري��ح  ب��اره  اي��ن  در   او 

7 گزينه قبلي را همچنان در اختيار داريم ممكن 
اس��ت تعدادي هم به آنها اضافه ش��ود. ش��ورا با 
اقدام هوش��مندانه يي ك��ه روز سه ش��نبه انجام 
داد و با پذيرش اس��تعفاي نجف��ي و نيز انتخاب 
سرپرست نشان داد كه نمي خواهد از تعهدي كه 
به م��ردم دارد، عدول كند و پيگير قول هايي كه 

به مردم داده،  هست. 
ب��ه گفت��ه وي اعض��اي ش��ورا در انتخ��اب 
ش��هردار نيز همين روند منطقي با نگاه تعهد به 
شهروندان را در پي خواهند گرفت و رويه درست 
اين است كه به سمت 7نفر كانديد نهايي رفته و 
از بين آنها فرد اصلح را براي مديريت شهر تهران 
انتخاب كند. اگر به هر دليل نتوانس��تند از بين 
اين 7نفر فردي را انتخ��اب كنند، دايره 23نفره 
م��ورد توجه قرار خواهد گرفت و باز هم چنانچه 
به نتيجه نرس��يدند مديران شايسته يي هستند 
كه مي توانند م��ورد توجه قرار بگيرند و از عهده 
اداره ش��هر برمي آيند. س��عي ما اين است كه در 
كوتاه ترين مدت در اين باره تصميم گيري كنيم 

تا شهرداري بدون مدير نماند. 

 انتخاب شهردار به شيوه قبل
زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييس��ه ش��وراي 
ش��هر نيز در گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه 
روند انتخاب ش��هردار دوم همان ش��يوه انتخاب 
نجفي خواهد بود، اظهار كرد: اگر خاطرتان باشد 
ب��راي انتخاب ش��هردار 16ويژگ��ي تبيين كرده 
بودي��م كه نجفي داراي اين مش��خصات 16گانه 

بودند. 

در نتيج��ه اين اصول 16گان��ه را در انتخاب 
شهردار بعدي نيز به كار خواهيم برد. 

نژادبهرام ادامه داد: آنچه مهم اس��ت، شهردار 
بعدي اگر همطراز نجفي نباشد حتما توانمندتر، 
پوياتر و كوشاتر از او خواهد بود. نجفي به داليلي 
كه خودش��ان ذكر كردند، نتوانستند در باقي راه 
م��ا را ياري كنند ام��ا اهداف و چش��م اندازهاي 
مديري��ت ش��هري به ق��وت خود باقي اس��ت و 
ش��هرداري بر مبناي اين اه��داف حركت خواهد 
ك��رد. مديريت ش��هري ي��ك مديري��ت به هم 
پيوسته است كه اهداف مشخصي چون شفافيت 
و پاسخگويي دارد و مردم براساس اين ويژگي ها 
به شوراي شهر راي دادند. شفافيت براي شوراي 
ش��هر بدين معناست كه مردم محرم ما هستند. 
ما قدرت خ��ود را از م��ردم گرفته ايم و مردم را 
محرم خود مي دانيم اگر قرار است مردم را محرم 
خ��ود ندانيم مردم نيز اين قدرت را از ما س��لب 

خواهند كرد. 
وي با تاكيد بر اينكه در انتخاب ش��هردار آتي 
اصول 16گانه مدنظر قرار خواهد گرفت، تصريح 
كرد: مهم ترين ويژگي شهردار آتي اين است كه 
روابط بسيار خوبي با شهروندان خواهد داشت و 
مديراني سالم و توانمند را به كار خواهد گرفت. 
پر واضح است كه شورا با تركيب كنوني به دنبال 
دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده با رويكرد 
دستيابي به اميد، شكوفايي، مشاركت مردم و در 
نهايت ش��هر انسان محور اس��ت و بر اين اساس 

شهردار آتي را انتخاب خواهد كرد. 
ب��ه گفت��ه نژادبه��رام انتخاب ش��هردار آتي 
نش��ان دهنده دو موضوع است. اول اينكه در بين 
اصالح طلبان قحط الرجال نيس��ت و ديگر اينكه 
نجفي ه��ا يك هدف را دنبال مي كنند و مهم اين 

است كه اين هدف ها دنبال شود. 
عضو هيات رييس��ه ش��وراي ش��هر در پاسخ 
به اينكه آيا ممكن اس��ت، ش��هردار دوم از بين 
7گزينه نهايي شده قبلي انتخاب شود، گفت: بله 
ممكن است و چيز غريبي نيست زيرا شاخص ها 
همان است. البته ممكن است به دليل تجربه يي 
كه در اين 7ماه به دست آورده ايم، روند انتخاب 
تغييرات جدي داش��ته باشد و افرادي به ليست 
اضافه ش��وند. اميدواريم هر چ��ه زودتر به توافق 

برسيم و بتوانيم شهردار را معرفي كنيم. 

 تسلط بر اقتصاد شهر 
اله��ام فخ��اري، عض��و كميس��يون فرهنگي 
و اجتماع��ي ش��وراي ش��هر ني��ز در گفت وگو با 
»تع��ادل« عنوان كرد: قطعا ش��هردار تهران بايد 
با سيس��تم مديريت شهري آشنايي داشته باشد. 
پويا، نوآور و روحيه ارائه كار داشته باشد. شهردار 
جديد قطعا براي اداره شهر تهران نياز به انگيزه 
ق��وي دارد. برخ��الف نظ��ر برخي دوس��تان كه 
معتقدند با كمبود گزينه يي مناسب براي انتخاب 
ش��هردار مواجه هس��تيم، معتقدم ب��ه هيچ وجه 

اينگونه نيست و مي توان از بين نيروها و افرداي 
كه پس��ت ها و مس��ووليت هاي كالن داشته اند و 
در عي��ن حال براي اداره ش��هر تهران نيز عالقه 

و انگيزه كافي دارند يك نفر را انتخاب كنيم. 
به گفته فخاري كس��ي كه ب��ه دنبال تغيير و 
نوآوري باش��د بهترين گزينه براي ش��هر تهران 
محس��وب مي شود. تس��لط بر اقتصاد شهر و نيز 
مهارت هاي مديريتي بس��يار مهم اس��ت. ممكن 
اس��ت فردي توانايي و مهارت بسياري در حوزه 
نظري داش��ته باش��د ام��ا مهم اين اس��ت كه از 
مهارت هاي مديريتي هم برخوردار بوده و بتواند 
ش��هر را در چارچوب يك برنامه مشخص پيش 

ببرد. 
وي در ادامه افزود: يكي از مهم ترين مس��ائل 
شهر تهران اين است كه دچار بي فرمي، بدفرمي 
و آش��فتگي و ب��ه ه��م ريختگ��ي در حوزه هاي 
مختل��ف كاري ش��ده اس��ت. ب��راي رف��ع اين 
معضل باي��د از موازي كاري ها در ش��هر اجتناب 
و سيس��تم هاي موازي مديريتي را حذف كنيم. 
نياز اين امر داش��تن ش��هرداري است كه ذهن 

برنامه ريز و خالق داشته باشد. 
فخاري با بي��ان اينكه هنوز درباره گزينه هاي 
احتمالي بحث نش��ده است، گفت: طبيعي است 
ك��ه برنامه محور ب��ودن، ويژگي هاي ش��خصي، 
جاي��گاه اجتماعي ف��رد و رزومه كاري و در عين 
حال چابكي و پويايي از ويژگي هاي بس��يار مهم 
در انتخاب ش��هردار محسوب مي ش��ود. ما يك 
تجرب��ه 8 ماهه را پش��ت سرگذاش��ته ايم و اين 
تجرب��ه كمك مي كند در روند انتخاب ش��هردار 

بهتر عمل كنيم. 
اكنون ش��هر تهران با چالش ها و آسيب هاي 
فراوان پيش روي شهردار آينده قرار دارد و بايد 
جل��و جريان هاي مياني كه از بيرون براي ش��ورا 
تصميم مي گيرند، ايس��تادگي كند تا اس��تقالل 
شورا در تمام س��طوح به رسميت شناخته شود. 
بنابراين انتظار مي رود، ش��هردار تهران شخصي 
مس��تقل و بدون وابس��تگي هاي سياس��ي باشد. 
همچنين ش��هردار تهران بايد تخصص كافي در 
زمينه شهري داش��ته و برنامه جامع و راهبردي 
براي نجات ش��هر ته��ران از مخاطرات طبيعي و 

انساني داشته باشد. 
در مجموع مي توان گفت عدم سياست زدگي، 
فراجناح��ي ب��ودن، حركت در مش��ي اعتدال و 
سوابق مديريت اجرايي همچنين تفكر سيستمي 
عميق نسبت به موضوعات شهري و تخصص در 
مديريت و فهم جامع از همه مدهاي حمل و نقل 
حتي پي��اده راه ه��ا، تواناي��ي مديري��ت افراد و 
باندهايي ك��ه حلقه هاي غيرقابل نفوذ در اطراف 
او به وجود مي آورند، مهارت كالن نگري، توانايي 
تعام��ل فعال با نهاده��اي حاكميت��ي و توانايي 
ترس��يم، تبيي��ن و تعقيب چش��م انداز نظام نيز 
از ديگ��ر مالك هايي اس��ت كه باي��د در انتخاب 

شهردار تهران مورد توجه قرار گيرد. 

گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 
سه ش�نبه گذش�ته، آخرين روز كاري 
محمدعلي نجفي در شهرداري تهران بود. 
خيلي ها منتظر چنين روزي بودند همان ها 
ك�ه از ابتداي آغ�از به كار ش�هرداري در 
ش�هريور س�ال گذش�ته بناي ناسازگاري 
گذاشتند و به دنبال بهانه يي بودند تا تير 
انتقادات و هجمه هاي خود را نصيب نجفي 
كنن�د. از هم�ان ابت�دا عن�وان كردند كه 
نجفي 6 ماه بيش�تر در بهشت نمي ماند و 
هر روز تيترهاي عجيبي مبني بر استعفاي 
نجفي در رس�انه هاي خود منتشر كردند. 
اما نقط�ه اوج اين ماجراها بعد از برگزاري 
مراسم روز زن در سالن برج ميالد بود كه 
حواش�ي آن مراسم سبب ورود دادستاني 
به موضوع شد و در پي آن شهردار احضار 
و با قرار كفالت آزاد ش�د. چند روز بعد از 
آن بود كه نجفي اس�تعفاي خود را تقديم 
ش�وراي ش�هر كرد اما به دليل تعطيالت 
پاي�ان س�ال بررس�ي آن به س�ال جاري 
موك�ول ش�د. در اين مدت طرف�داران و 
نزديكان نجفي بارها تاكيد كردند كه علت 
اصل�ي اس�تعفاي وي فش�ارهاي بيروني 
است. البته شهردار مستعفي نيز در زمان 
بررسي استعفايش در صحن شوراي شهر 
به اين نكته اش�ار ه ك�رد و گفت از همان 
روز نخست كارشكني ها ش�روع شد. در 

جلس�ه يك ش�نبه هفته ج�اري اعضاي 
ش�وراي ش�هر در حمايت از انتخاب خود 
و م�ردم اس�تعفاي نجف�ي را نپذيرفتند 
ام�ا فرداي آن روز با ورود دادس�تاني كل 
كش�ور به ماجرا ورق برگش�ت. دادستان 
اعالم كرد، اعضاي ش�ورا بايد اس�تعفاي 

نجفي را بپذيرند. 
 ب�ه گ�زارش »تع�ادل« روز سه ش�نبه 
21فروردي�ن كه دومين جلس�ه بررس�ي 
استعفاي شهردار تهران بود وقتي مرتضي 
الويري با تجربه در امور ش�هري كه پيش 
از اي�ن يك�ي از مخالف�ان ج�دي رفت�ن 
نجفي بود، گفت كه ش�ب گذشته با نجفي 
درباره مريضي اش حرف زده و قانع شده، 
خبرنگارها و حضار ش�روع ب�ه خنديدن 
كردن�د. اما به ه�ر حال اعضاي ش�ورا در 
جلس�ه روز يك ش�نبه با 15راي موافق به 

استعفاي نجفي راي دادند. 
البت�ه اين س�وال باق�ي مان�د چگونه 
كس�اني كه در جلس�ه روز يك ش�نبه با 
16راي مخالف، استعفا را رد كردند دو روز 

بعد با 15راي موافق آن را پذيرفتند. 
نجفي در همين 7ماه كه مديريت شهر 
را ب�ر عهده داش�ت، تصميم ه�اي مهمي 
اتخاذ كرد ازجمله دو بخشنامه ضد فساد 
صادر و 12گزارش تخلف در زمان قاليباف 

را به قوه قضاييه ارسال كرد. 

مجيد فراهاني:
شهردار تهران بايد نگاه تحولي و اصالحي داشته و به دنبال تغييرات مثبت باشد، 

شهرداري كه بداند براي حل مشكالت بايد محافظه كاري را كنار بگذارد و شجاعانه 
تصميم بگيرد و براساس آن تصميمات عمل كند. به اعتقاد فراهاني گزينه هاي زيادي 

براي پست شهرداري تهران وجود ندارد و تعداد نفرات محدود است. روال كار 
بايد به گونه يي باشد كه برنامه اداره شهر از كانديدها اخذ شود و براساس برنامه ها و 
پاسخي كه به سواالت اعضاي شورا خواهند داد، بتوانيم شهرداري را انتخاب كنيم 

كه در طول 3سال آينده شهر را متحول كند

محمدجواد حق شناس:
7 گزينه قبلي را همچنان در اختيار داريم ممكن است تعدادي هم به آنها اضافه شود. 

شورا با اقدام هوشمندانه يي كه روز سه شنبه انجام داد و با پذيرش استعفاي نجفي و 
نيز انتخاب سرپرست نشان داد كه نمي خواهد از تعهدي كه به مردم دارد، عدول كند 
و پيگير قول هايي كه به مردم داده،  هست. اعضاي شورا در انتخاب شهردار نيز همين 

روند منطقي با نگاه تعهد به شهروندان را در پي خواهند گرفت و رويه درست اين 
است كه به سمت 7نفر كانديد نهايي رفته و از بين آنها فرد اصلح را براي مديريت 

شهر تهران انتخاب كند

                                                                                                      

زهرا صدر اعظم نوري:
مهم ترين ويژگي شهردار آتي اين 

است كه روابط بسيار خوبي با 
شهروندان خواهد داشت و مديراني 

سالم و توانمند را به كار خواهد 
گرفت. پر واضح است كه شورا با 
تركيب كنوني به دنبال دستيابي به 

اهداف از پيش تعيين شده با رويكرد 
دستيابي به اميد، شكوفايي، مشاركت 

مردم و در نهايت شهر انسان محور 
است و بر اين اساس شهردار آتي را 

انتخاب خواهد كرد

الهام فخاري :
يكي از مهم ترين مسائل شهر تهران 

اين است كه دچار بي فرمي، بدفرمي و 
آشفتگي و به هم ريختگي در حوزه هاي 
مختلف كاري شده است. براي رفع اين 

معضل بايد از موازي كاري ها در شهر 
اجتناب و سيستم هاي موازي مديريتي 

را حذف كنيم. نياز اين امر داشتن 
شهرداري است كه ذهن برنامه ريز و 

خالق داشته باشد
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روابط ايران و كشورهاي 
آسياي  مركزي

فارغ از جنبه دوجانبه، سفر اخير رييس جمهوري 
اي��ران به تركمنس��تان در صورت��ي مي تواند آغازگر 
واقعي رويكردي جديد به آسياي مركزي باشد كه با 
مجموعه يي از اقدامات و رويكردهاي مش��ابه نسبت 
به ديگر كشورهاي منطقه نيز همراه شود. اما عرصه 
منطقه يي در اين پهنه جغرافيايي واقع در همسايگي 
ش��مالي كش��ورمان تا چه حد براي توسعه تعامالت 
با جمهوري اس��المي ايران فراهم اس��ت و مهم ترين 
فرصت ها و چالش هاي ايران در اين عرصه در س��ال 

جديد كدامند؟
بيش از ربع قرن پس از فروپاشي اتحاد شوروي، 
منطق��ه آس��ياي مركزي تقريبا در هم��ه جنبه هاي 
اقتص��ادي، سياس��ي و حت��ي فرهنگ��ي- هويت��ي 
دس��تخوش تحوالت��ي چش��مگير ش��ده اس��ت؛ به 
گونه يي ك��ه مجموعه تحوالت داخل��ي و منطقه يي 
را مي توان نشانه  ش��كل گيري يك »آسياي مركزي 
جديد« قلمداد كرد. در عرصه ژئوپليتيك منطقه يي، 
مختص��ات اي��ن تح��ول به ش��كل تغيي��ر بازيگران 
خارج��ي فعال در منطقه و به تب��ع آن تغيير قواعد 
بازي جلوه گر ش��ده است. در ش��رايطي كه حتي تا 
حدود يك دهه پيش، روس��يه به عنوان مركز سابق 
اتحاد، بازيگر فرامنطقه يي غالب در آس��ياي مركزي 
محس��وب ش��ده و س��عي در حفظ انحصار خود در 
جنبه ه��اي گوناگون حي��ات منطقه داش��ت، چين 
توانس��ته با فتح سنگر به س��نگر حوزه هاي مختلف 
تعامالت در منطقه، آشكارا نقش و نفوذ روسيه را به 
چالش بكش��د. در اين راس��تا هر چند روابط نزديك 
و دوس��تانه مسكو و پكن در س��طح دوجانبه از يك 
سو و رويكرد تاكنون محتاطانه چين از سوي ديگر، 
چش��م انداز بروز تنش ميان اين دو را دس��ت كم در 
ميان م��دت نامحتمل مي كند اما اين امر تغييري در 
واقعيت جاري و درحال گس��ترش در منطقه ايجاد 
نمي كند. طرح عظي��م و بلندپروازانه»يك كمربند- 
يك ج��اده« چين ك��ه منطقه آس��ياي مركزي نيز 
بخشي بنيادين از آن به شمار مي رود، خود در تغيير 
عرصه ب��ازي ژئوپليتيكي در منطقه نقش داش��ته و 
همچنان خواهد داش��ت. در همين حال روسيه نيز 
تح��ت تاثير مجموعه ي��ي از عوام��ل ازجمله تالش 
براي حفظ س��طح معناداري از نقش و نفوذ خود در 
فضاي پساش��وروي، ايده اتحاديه اقتصادي يورآسيا 
يا ب��ه طور كلي همگرايي اوراس��يايي را مورد توجه 
قرار داده و طي دو س��ه سال اخير با شدتي بيش از 

گذشته درصدد محقق كردن آن برآمده است. 
 در همين راس��تا به نظر مي رسد، اياالت متحده 
نيز كه نخس��ت در پرتو تحوالت س��ال هاي ابتدايي 
پس از ش��وروي س��پس در پيوند با عمليات نظامي 
خود در افغانس��تان اين منطق��ه را مورد توجه ويژه 
ق��رار داد اكنون تح��ت تاثير مالحظ��ات برآمده از 
سياست داخلي و خارجي خود از يك سو و تحوالت 
منطقه يي در آس��ياي  مركزي از سوي ديگر، واقعيت 
اين تحول مهم ژئوپليتيكي را مورد پذيرش قرار داده 

است. 
 از ديگر مختصات آسياي مركزي جديد مي توان 
ب��ه تثبيت نق��ش و جاي��گاه هر يك از كش��ورهاي 
منطقه اش��اره كرد كه به نوبه خود با توسعه فرآيند 
ملت سازي در كشورهاي منطقه و نيز تحول جايگاه 
اقتصادي آنها در ارتباط بوده است. در اين چارچوب 
قزاقس��تان توانس��ته خ��ود را به عنوان يك كش��ور 
پيش��رو از نظر اقتصادي، برخ��وردار از يك حكومت 
»اقتدارگ��راي مصلح« و نيز يك سياس��ت خارجي 
مت��وازن معرفي كن��د كه در عين حال س��عي دارد 
از طريق ميانجي گ��ري در بحران هاي بين المللي)از 
موضوع هس��ته يي اي��ران تا بحران س��وريه( عرصه 
نقش آفريني خود را به فراتر از منطقه نيز گس��ترش 
دهد. از س��وي ديگر ازبكس��تان كه ب��ا وجود ثبات 
نس��بي وضعيت اقتصادي و سياسي در دوره رهبري 
اس��الم كريم اف روندي پر افت و خيز را در سياست 
خارجي و رواب��ط بين المللي خود تجربه كرد نيز در 
دوره پس��ا كريم اف نقش آفريني مس��تقل منطقه يي 
و پيگي��ري يك سياس��ت خارجي ب��ا ثبات تر را در 
دس��تور كار قرار داده اس��ت. ش��ايد بتوان برگزاري 
اجالس بين المللي س��مرقند در پاييز س��ال گذشته 
با حضور ش��مار زيادي از مقامات ارش��د كشورهاي 
منطقه ي��ي و فرامنطقه ي��ي را مانيفس��ت سياس��ت 
خارج��ي جديد ازبكس��تان قلمداد ك��رد. در همين 
چارچوب تركمنس��تان كه از همان ابتداي استقالل، 
اتخ��اذ دكترين »بي طرفي مثبت« را به عنوان راهي 
ب��راي دس��تيابي همزمان به دو ه��دف تثبيت نظام 
سياس��ي در داخل و فراهم كردن يك فضاي مساعد 
بين المللي براي رش��د اقتصادي در دستور كار قرار 
داده بود اكنون كم و بيش درحال برداشت محصول 
اين دوره پر افت و خيز اس��ت. در چارچوب سياست 
خارج��ي چندبرداري تركمنس��تان ك��ه از يك دهه 
پي��ش و از زم��ان روي كار آمدن ب��ردي محمداف 
آغاز شده، عشق آباد توانس��ته ضمن تنوع بخشيدن 
ب��ه حوزه روابط خارجي خود زمينه جذب س��رمايه 
براي پيگيري پروژه ه��اي اقتصادي را فراهم كرده و 
همزم��ان خود را از فش��ار بي امان غرب كه توس��عه 
روابط با اين كش��ور را منوط ب��ه رعايت مالحظات 
دموكراتيك مي كردند، رهايي بخش��د. بر اين اساس 
مي توان گفت اين كش��ور نيز در دستيابي به جايگاه 
يك دولت »اقتداگراي توس��عه گرا«)از منظر توسعه 
اقتصادي( ك��م و بيش موفق عمل كرده اس��ت. در 
اين ميان دو كش��ور فقيرتر منطقه يعني قرقيزستان 
و تاجيكس��تان نيز هر چند هنوز دس��ت به گريبان 
نفرين عدم برخورداري از منابع طبيعي هس��تند كه 
روند رشد اقتصادي آنها را با مشكل مواجه كرده اما 
تالش دارند دس��ت كم از طريق وارد كردن شركاي 
بيش��تر به عرصه اقتصادي، جايگاه منطقه يي خود را 
تثبيت كنند. در عين حال به نظر مي رسد براي اين 
دو كش��ور تاكنون برقراري ثبات در داخل و تكميل 
فرآين��د دولت س��ازي و ملت س��ازي در اولويت قرار 
داش��ته و تعريف هويت منطقه ي��ي به عنوان مرحله 

بعدي در دستور كار قرار خواهد گرفت. 
 ب��ه اين ترتيب مي توان گفت كه عرصه آس��ياي 
مركزي در ش��رايط كنوني نه تنه��ا براي جمهوري 
اس��المي ايران بلكه اصوال براي ه��ر بازيگر خارجي 
مش��تاق براي نقش آفريني در اين منطقه به  كلي با 
گذش��ته متفاوت اس��ت و همين امر ضرورت اتخاذ 
رويكرده��ا و سياس��ت هاي جديد ب��راي مواجهه با 
چالش ها و اس��تفاده از فرصت هاي جديد را برجسته 

مي كند. 
منبع: ايراس

ديدگاه

تحوالت در منطقه آس��ياي  ميانه ب��ا تغيير فضاي 
ژئوپليتيك منطقه يي و حرك��ت دولت هاي منطقه به 
س��مت تعريف هويت هاي مستقل و باثبات براي خود، 
مي تواند به عنوان فرصتي مهم مورد توجه و اس��تفاده 
جمهوري اس��المي ايران قرار گيرد. به گزارش ايراس، 
پ��روژه كمربن��د و جاده چي��ن به عن��وان بزرگ ترين 
ط��رح كنوني »چندجانبه گرايي يوروآس��يايي« از يك 
س��و و طرح اتحاديه اقتصادي يوروآسيا از سوي ديگر، 
بيانگر عزم ج��دي دو قدرت ب��زرگ پيراموني منطقه 
آس��ياي مركزي يعني چين و روس��يه براي پيش��برد 
ايده همگرايي در اين منطقه است. در اين راستا، ايران 

كه از همان ابتداي پس از فروپاش��ي ش��وروي رويكرد 
همگراي��ي با اين منطقه را مدنظر داش��ت )به ويژه در 
قالب اك��و(، مي تواند از موقعيت جغرافيايي، پيوندهاي 
موجود با دولت هاي منطقه و نيز روابط دوجانبه مساعد 
با روس��يه و چين بهره گرفته و از طريق مش��اركت در 
اين ابتكارات، زمينه توسعه روابط با منطقه و نيز تامين 
منافع اقتصادي- سياسي خود را به طور همزمان فراهم 
كند. توسعه پيوندهاي ترانزيتي با منطقه به عنوان گامي 
مهم در اين راس��تا قابل ارزيابي اس��ت. پ��روژه راه آهن 
قزاقس��تان- تركمنستان- ايران، اقدامي مهم در جهت 
ورود به مرحله يي جديد از پيوند با منطقه بود؛ اما تنها 

در صورت توجه به توسعه همه جانبه اين طرح، در كنار 
مدنظ��ر قرار دادن ابتكارات مكمل مورد نياز اس��ت كه 
مي توان ش��اهد تحقق كامل پتانسيل ها در اين عرصه 
بود. مذاكرات ميان طرف هاي دخيل در ابتكار »كريدور 
ش��مال-جنوب«  بايد با نگاهي مس��تقيم به مذاكرات 
مربوط به پيوس��تن ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
و نيز گفت وگوهاي مرتبط با نحوه مش��اركت ايران در 
طرح كمربند و جاده مورد توجه قرار گيرد؛ نه به شكلي 
مجزا و منفرد. تنها در اين صورت اس��ت كه مي توان از 
شكل گيري يك »رويكرد« مشخص منطقه يي نسبت 
به آس��ياي مركزي ب��ا قابليت موفقيت باال س��خن به 
ميان آورد. از س��وي ديگر عرصه همكاري هاي امنيتي 
ني��ز با توجه ب��ه پيوندهاي ايران با منطق��ه در هر دو 
حوزه امنيت سخت و نرم، مي تواند فراهم كننده زمينه 

تعامالت بيشتر ايران با منطقه باشد. يكي از مهم ترين 
تحوالت بين المللي س��ال گذش��ته، سقوط »خالفت« 
خودخوان��ده داعش در عراق و س��وريه بود كه با وجود 
كاستن از فضاي تهديد در محيط منطقه يي خاورميانه، 
سطح بالقوه تهديد را در ديگر مناطق، از جمله آسياي 
مركزي باال برد؛ زيرا موضوع بازگش��ت تروريست هاي 
خارجي عضو داعش به كشورهاي خود، اكنون به عنوان 
دغدغه يي جدي مورد توجه مقامات كشورهاي آسياي 
مرك��زي و همچنين قفقاز و خود روس��يه ق��رار دارد. 
تجربي��ات ايران در عرصه مبازره ب��ا داعش در عراق و 
سوريه و شناخت ميداني از اين گروه تروريستي، مزيتي 
است كه مي تواند مورد توجه كشورهاي آسياي مركزي 
قرار گيرد.  با وجود همسايگي بالفصل ايران با منطقه 
آسياي مركزي، از زمان فروپاشي شوروي تاكنون روابط 

اي��ران با منطقه هيچ گاه در س��طح قابل قبول نبوده و 
با پتانسيل هاي موجود فاصله داشته است. طي حدود 
پنج سال اخير، روندهاي مثبتي در زمينه روابط ايران 
با همسايگي شمالي خود )چه در آسياي مركزي و چه 
قفقاز( آغاز شده كه از وجود عزمي سياسي براي توسعه 
رواب��ط حكايت مي كند. با اين حال، اين عزم سياس��ي 
تنها زماني در عرصه عمل به دستاوردهاي عيني منجر 
خواهد ش��د كه با درك كامل و جامع از واقعيت فعلي 
منطق��ه و با مالحظه چالش ها و فرصت هاي موجود به 
كار بسته شود. به طور كلي، دو عرصه چندجانبه گرايي 
منطقه يي و هم��كاري امنيتي، عرصه هايي اس��ت كه 
در صورت تدوين رويكردهاي مش��خص از سوي ايران 
مي تواند زمينه توس��عه پيوندها با منطق��ه را در آينده 

نزديك فراهم كند. 

نگاهيبههمگراييچينوروسيهدرآسيايميانه

چشم انداز اقتصادي آسياي ميانه از چين تا روسيه

گاهيدور،گاهينزديك

گروه جهان 
 با تغيير مسير سرمايه گذاري ها و تجارت از روسيه 
به چين، آسياي ميانه در سال هاي اخير دگرگوني قابل  
توجهي را از نظر اقتصادي تجربه كرده اس��ت. روس��يه 
همچنان بزرگ ترين نيروي اقتصادي در آس��ياي ميانه 
باق��ي مانده و ظهور چي��ن در منطقه مناف��ع آن را از 
بس��ياري جهات تامين مي كند يا دس��ت كم مغايرتي 
با آنها ندارد. اما رش��د اقتصادي آس��ياي  ميانه به چين 
وابس��ته است و افزايش نفوذ سياس��ي و امنيتي چين 
در منطق��ه مي تواند به ايجاد تنش هاي فزاينده بين دو 
قدرت منطقه يي منجر ش��ود. در حال حاضر، روس��يه 
و چين به  نوعي در آس��ياي ميانه تقس��يم كار كرده اند؛ 
چين بر مس��ائل اقتصادي متمركز شده است در حالي 
كه روس��يه بر مسائل امنيتي تمركز دارد. آسياي  ميانه 
همچنان منطقه يي همپوشاني فعاليت هاي مسكو و پكن 
باقي خواهد ماند و اين در حالي اس��ت كه روسيه سعي 
دارد در مقابله با غرب، روابط خود را با چين تقويت كند. 

 روسيه، مهره قديمي
به گزارش اس��ترتفور، روس��يه از قرن 19 تا امروز 
مهره برجس��ته خارجي در آس��ياي  ميانه بوده است. 
پس از انقالب روس��يه در س��ال 1917، آسياي  ميانه 
به بخش��ي از اتحاد جماهير ش��وروي تبديل شد كه 
اين اتفاق به تغيير ش��كل منطقه منجر شد. شوروي 
مرزهاي آس��ياي  ميانه را از نو ترس��يم ك��رد تا پنج 
جمهوري بس��ازد و به طور عمده منطق��ه را از جهان 
خارج جدا كرد. جمهوري هاي آسياي  ميانه با يكديگر 
يكي شدند، نظام هاي سياسي آنها متمركز شد و زبان 

روسي را به عنوان زبان مشترك پذيرفتند. 
در هم��ان حال آنه��ا يك روند صنعتي س��ازي و 
رويك��رد جمع��ي )جمع محوري( مش��ابه باقي اتحاد 
جماهي��ر ش��وروي را تجربه كردند. اين روند س��بب 
ب��ه  وجود آمدن صنعتي بزرگ و توليدات كش��اورزي 
در منطقه ش��د و جمهوري ها را با اقتصاد ش��وروي و 
مجموعه نظامي، صنعتي يكپارچه كرد. منابع فراوان 
آس��ياي  ميانه از جمله نفت خ��ام، گاز طبيعي، مواد 
معدني و الياف براي دوام ماش��ين اقتصادي شوروي 
اس��تفاده شد و جاده ها، خطوط ريلي و شبكه هايي از 

خط  لوله ها، منطقه را به روسيه متصل كردند. 
حت��ي پس از فروپاش��ي اتحاد جماهير ش��وروي 
در س��ال 1991ميالدي، آس��ياي  ميانه بس��ياري از 
ارتباطات خود را با روس��يه حفظ كرد. روس��يه در دو 
دهه نخست پس از استقالل كشورهاي منطقه آسياي 
 ميانه، بزرگ ترين ش��ريك تجاري هر يك از آنها باقي 
مان��د و از منطقه منابع انرژي و ديگ��ر كاالها را وارد 
و كاالهايي همچون س��وخت هاي پااليش شده صادر 
ك��رد. با اين حال در يك دهه گذش��ته روابط تجاري 
و سرمايه گذاري روسيه با آسياي ميانه كمرنگ شد و 
چين يك عامل مهم و تعيين كننده در اين زمينه بود. 

در حال حاضر در ميان كش��ورهاي آسياي  ميانه 
تاجيكس��تان بيش��ترين مبادالت تجاري را با روسيه 
دارد و 26درصد از حجم مبادالت تجاري اين كشور با 
روسيه و 23درصد با چين است. پس از آن قزاقستان 
قرار مي گيرد ك��ه 20درصد از حجم مبادالت تجاري 
آن با روسيه و 13درصد آن با چين است. قرقيزستان 
و ازبكستان اگرچه هنوز سطح مبادالت تجاري خود با 
روسيه را در سطحي باال نگه داشته اند )به  ترتيب 18 
و 16درصد( اما گرايش بيش��تري به چين داشته اند و 
پكن اكنون در زمينه اقتصادي نفوذ بيش��تري در اين 
دو كش��ور دارد؛ حجم مبادالت تجاري قرقيزستان و 

ازبكستان با چين به ترتيب 29 و 21درصد است. 

 چين، تازه وارد بانفوذ
اس��تقالل آس��ياي  ميانه در دهه 1990 ميالدي 
با آغاز ظهور اقتصادي چين همزمان ش��د. اش��تهاي 
فزاين��ده چين به كاالهاي م��ورد نياز بخش توليد در 
حال رشد، به عمال رشد در آسياي  ميانه تبديل شد؛ 
رش��دي كه حقيقتا در ده��ه 2000 و در حالي رو به 
شكوفايي گذاش��ت كه چين شروع به سرمايه گذاري 
در پروژه هاي زيرساختي كرد تا به منابع منطقه به ويژه 
نفت خام و گاز طبيعي دسترس��ي ياب��د. يكي از اين 
پروژه ها خط  لوله نفتي قزاقستان-چين بود كه بخش 
اول آن در س��ال 2003 افتتاح ش��د. پروژه ديگر خط  
لوله گاز طبيعي آس��ياي  ميانه-چين بود كه در سال 
2009 عملياتي شد. هر دو خط  لوله در سال هاي بعد 
به ميزان قابل توجهي گسترش يافتند. در سال 2017 
خط  لوله نفتي قزاقستان- چين 12.3ميليون تن نفت 
خام و 44ميلي��ارد مترمكعب گاز مايع را منتقل كرد 
و در س��ال 2016 از طري��ق خط لوله آس��ياي  ميانه 

34ميليارد مترمكعب گاز طبيعي منتقل شد. 
درس��ت زماني كه چين واردات انرژي از آس��ياي 
 ميانه را افزايش مي داد، روسيه در حال كاهش واردات 
خود بود. روس��يه كه خود تامين كنن��ده بزرگ نفت 
خام و گاز طبيعي است، براي پيشبرد اقتصاد خود به 
انرژي آسياي ميانه نيازي نداشت. بلكه انرژي اي كه از 
آس��ياي  ميانه وارد مي كرد را به اروپا مي فرستاد و آن 
را با در نظر گرفتن حق العمل )فرانشيز( به اروپايي ها 
مي فروخ��ت. عرضه بيش از تقاضاي انرژي در اروپا در 
اواخر دهه 2000 انگيزه روسيه را براي واردات انرژي 
از آسياي ميانه از بين برد و به تغييري اساسي در روابط 
در زمينه انرژي و در مقياسي وسيع تر به تغيير روابط 

اقتصادي در منطقه منجر شد. 
تركمنستان يك نمونه عيني است. اين كشور پيش 
از 2009 حدود 90درصد از توليدات گاز طبيعي خود 
را به روس��يه ارسال مي كرد. اما پس از انفجار در خط 
 لوله در س��ال 2009 كه به دليل افزايش فشار صورت 
گرفت، صادرات تركمنس��تان به روسيه به سرعت از 
40ميليارد متر مكع��ب در 2008 كاهش يافت و در 
2017 به صفر رسيد. روس��يه به تركمنستان اطالع 
نداده بود كه سطح واردات خود را كاهش داده است و 
همين مساله به افزايش فشار در خط لوله و در نهايت 
انفجار منجر ش��ده بود. تركمنستان متعاقبا صادرات 
گاز طبيع��ي خ��ود را به چين آغاز كرد و ارس��ال گاز 
طبيعي را از 4ميليارد متر مكعب در 2010 به نزديك 
به 30 ميليارد متر مكع��ب در 2017 افزايش داد. در 
حقيقت مناقشه بر سر بهاي انرژي با ايران، چين را به 
تنها مشتري گاز طبيعي تركمنستان تبديل كرد. و از 
آنجايي كه گاز طبيع��ي 80 درصد درآمدهاي دولتي 
و 30 درصد از توليد ناخالص داخلي تركمنس��تان را 
تشكيل مي دهد، اقتصاد اين كشور اكنون به شدت به 

چين وابسته است. 
تغيير س��اختار در روابط انرژي آس��ياي  ميانه در 
سطوح وسيع تر تجارت منطقه نيز عيان است. در دهه 
1990، حجم كلي مبادالت تجاري چين با آس��ياي  
ميانه س��االنه كمتر از يك ميليارد دالر بود. در س��ال 
2017 مي��الدي اين رقم ب��ه 30ميليارد دالر افزايش 
ياف��ت و اين در حالي ب��ود كه حجم مبادالت تجاري 
روسيه با آسياي  ميانه به 18.6ميليارد دالر مي رسيد. 
چي��ن در تجارت به همه كش��ورهاي آس��ياي ميانه 
به اس��تثناي قزاقس��تان از روسيه پيش��ي گرفت. در 
تركمنستان اين فاصله به شدت فاحش است به طوري 
كه چين 44 درصد از مبادالت تجاري تركمنستان را 
به خود اختصاص داده است، در حالي كه روسيه تنها 

سهمي 7 درصدي دارد. 
چين همچنين به عنوان بخش��ي از »ابتكارعمل 
كمربن��د و جاده«، ميلياردها دالر در ايجاد و توس��عه 
زيرس��اخت هاي حمل و نقل و تاسيس��ات كارخانه يي 
س��رمايه گذاري كرده اس��ت. پروژه هاي زيرس��اختي 
يك خطوط ريلي ب��اري بين بندر ليانيونگانگ چين 
با ش��هر آلماتي قزاقستان، و برنامه ها براي ساخت دو 
كريدور ريلي بين جنوب چين و آسياي  ميانه را شامل 
مي ش��وند. در عين حال چي��ن در زمينه صنعت يك 

كارخانه متالوژي در تاجيكستان ساخته كه در نوامبر 
2017 بازگش��ايي شده است و ش��ركت هاي چيني 
هوآوي و زد تي اي كارخانه هاي مونتاژ در ازبكس��تان 
ساخته اند. پكن همچنين برنامه دارد شهر قورغاس در 
قزاقس��تان را به يك بندر لجستيك و توليدي تبديل 

كند. 

 هم پوشاني اقتصادي و منافع مشترك
در زمينه تجارت و سرمايه گذاري در آسياي  ميانه 
چيني در س��ال هاي اخير از روس��يه پيش��ي گرفته 
اس��ت. با اين حال اين بدان معني نيس��ت كه چين 
در منطقه كامال از روس��يه جلوتر اس��ت. براي نمونه، 
وجوه ارس��الي همچنان عامل اصل��ي نفوذ اقتصادي 
روس��يه در آسياي  ميانه اس��ت. روسيه مقصد اصلي 
مهاجران آس��ياي  ميانه است كه قصد كار در خارج از 
كش��ور را دارند و وجوه ارسالي بيش از 3 ميليون نفر 
از آس��ياي ميانه كه در حال حاضر در روس��يه زندگي 
و كار مي كنن��د، بخش قابل  توجهي از اقتصاد منطقه 
را تش��كيل مي دهد. در كشورهاي كوچك تر همچون 
قرقيطستان و تاجيكستان كه صادرات انرژي ندارند، 
همين وجوه ارس��الي از روسيه منبعي درآمدي حايز 

اهميت محسوب مي شود. 
طبق اطالعات منتشر  ش��ده توسط بانك مركزي 
روسيه، وجوه ارسالي از روسيه به قرقيزستان در سال 
2017 به بيش از 2.2 ميليارد دالر رس��يد. اين مبلغ 
از تجارت چين با قرقيزس��تان بيش��تر بود و بيش از 
30 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور كوچك 
در آسياي ميانه را تشكيل مي داد. به طور مشابه، ميزان 
وجوه ارسالي از سوي نيروهاي كار تاجيك از روسيه به 
تاجيكستان سال گذشته بيش از 2.5 ميليارد دالر بود 
كه از كل حجم مبادالت تجاري چين و تاجيكس��تان 
بيشتر بود. با توجه به اينكه تقريبه همه خانواده ها در 
قرقيزستان و تاجيكستان يك عضو شاغل در روسيه 
دارند، وجوه ارسالي ابزار مهمي براي اعمال نفوذ مسكو 

در اين كشورها محسوب مي شود. 
ظهور چين به عنوان شريك تجاري و سرمايه گذاري 
در آس��ياي ميانه لزوم��ا با منافع و راهبرد روس��يه در 
منطقه مغايرت ندارد. از زمان فروپاشي اتحاد جماهير 
شوروي، روسيه سرمايه گذاري بزرگي در زيرساخت ها 
در آس��ياي  ميانه نداشته و س��رمايه  چين را هم براي 
اجراي چنين پروژه هايي ندارد. به  عالوه روسيه همانند 
چين به مواد خام آسياي  ميانه ميازي ندارد و چين هم 
نياز روسيه را به نيروي كار ارزان قيمت منطقه ندارد. 
ساختارهاي متفاوت اقتصادي دو كشور و الزامات در 
آسياي  ميانه از بسياري جهات با هم همخواني دارند. 

به  ع��الوه هر دو كش��ور در تالش ب��راي ايجاد و 
حفظ ثبات در آس��ياي  ميان��ه در جهات محافظت از 
منافع خود و جلوگيري از رسيدن جنگ و منازعه به 
پشت مرزها، منافع مشتركي را دنبال مي كنند. حضور 
فزاينده اقتصادي چين در آسياي مياني تا اندازه يي از 
فش��ارهاي موجود در منطقه ناش��ي از كاهش قيمت 
انرژي در س��طح جهان��ي، كاهش مب��ادالت تجاري 
با روس��يه و افزايش س��ريع جمعيت، كاس��ته است. 
همچنين پكن همه توجه خود را به كار گرفته تا درباره 
ابتكارعمل هاي اقتصادي خود در آسياي ميانه از جمله 
ابتكارعمل كمربند و جاده، از مسكو مشورت بگيرد. از 
اين رو، روسيه از نفوذ چين در منطقه استقبال مي كند 
چرا كه نه تنها به ثبات آس��ياي ميانه مي انجامد، بلكه 
در تقويت روابط مس��كو با پكن نيز موثر اس��ت و در 
حالي كه تحريم هاي اعمال شده عليه روسيه از سوي 
اتحاديه اروپا و امريكا روابط اقتصادي اين كش��ور را با 
غرب كاهش داده، چين به شريك كليدي روسيه در 

تجارت و سرمايه گذاري تبديل شده است. 
در بازه  زماني نزديك به 15س��ال، سطح مبادالت 
تجاري روسيه با آلمان از حدود 11درصد اكنون به 9 
درصد رسيده است. اين مبادالت در سال هاي 2010 
تا 2015 بيش��ترين كاهش را داش��تند و به 6 درصد 
هم رس��يدند. مبادالت تجاري روس��يه با لهستان كه 
در آغ��از دهه 2000 اندكي بيش از 3درصد بود، پس 
از افزايش��ي چشمگير در س��ال هاي 2006 تا 2014، 

اكنون به حدود 7 درصد مي رس��د. اما قابل توجه ترين 
تغيير در سطح مبادالت تجاري روسيه به چين مربوط 
مي ش��ود كه از حدود 5 درصد در سال 2001، اكنون 

به 15درصد افزايش يافته است. 

 زمينه هاي احتمالي اصطكاك
ب��ا وجود اين با توجه ب��ه ادامه و افزايش فعاليت 
و تاثيرگذاري چين در آس��ياي ميانه و اينكه روسيه 
با چالش هاي فزاينده اقتصادي مواجه است، چندين 
عام��ل در منطقه وجود دارد ك��ه مي تواند به روابط 
مس��كو و پكن آس��يب برس��اند. حضور قدرتمندتر 
اقتصادي چين در آس��ياي ميانه با نياز به محافظت 
از مناف��ع همراه اس��ت و ناگزير به حض��ور امنيتي 
پررنگ تر پك��ن خواهد انجامي��د. در حقيقت، پكن 
همي��ن حاال هم نقش��ي دايم��ي در ابتكارعمل هاي 
مبارزه با تروريس��م در كش��ورهاي آسياي ميانه ايفا 
مي كند و خبرهاي و گزارش هاي منتشر از اين مساله 
حكايت دارند كه حضور امنيتي چين در كشورهايي 
همچون تاجيكس��تان رو به افزايش است. اين تدابير 
تا اين ب��ازه زماني در تعامل و با هماهنگي روس��يه 
صورت گرفته اند. اما اگر چين ش��روع به دنبال كردن 
ي��ك جانبه چنين تدابيري كند يا پايگاه هاي نظامي 
در منطقه بس��ازد، احتمال تغيير در روابط مسكو و 

پكن وجود دارد. 
رواب��ط نه��ادي چين و روس��يه با آس��ياي ميانه 
همچني��ن مي تواند به نقطه تالقي دو كش��ور تبديل 
ش��ود. بيشتر كشورهاي آس��ياي ميانه عضو اتجاديه 
اقتصادي يورآس��يا تحت رهبري مس��كو و س��ازمان 
معاه��ده امنيت جمع��ي هس��تند؛ بلوك هايي كه با 
هدف تقويت نفوذ روسيه در كشورهاي عضو و مقابله 
با نفوذ ديگر قدرت هاي خارجي طراحي ش��ده اند. اگر 
ابتكارعمل كمربند و جاده رس��مي تر و جامع تر شود، 
ممكن اس��ت با منافع روس��يه در اتحاديه اقتصادي 
يوروآسيا مغايرت داشته باشد. تالش چين براي دخيل 
كردن آس��ياي ميانه در برنامه هاي ائتالف بين المللي، 
نقش مس��كو را به عنوان قدرت پيشروي خارجي در 

منطقه بيش از پيش مورد آزمايش قرار مي دهد. 
به گزارش شينهوا، شي جين پينگ رييس جمهوري 
چين، سه ش��نبه در س��خنراني مهم خود در مجمع 
اقتص��ادي بوآئو براي آس��يا تاكيد ك��رده كه با وجود 
اينك��ه ابتكارعمل كمربند و ج��اده يك طرح چيني 
است، اما فرصت ها و نتايج آن براي همه جهان خواهد 
بود. دولت چين برنامه جاده جديد ابريشم را در سال 
2013 مط��رح و ه��دف از آن را مرتبط كردن چين از 
طريق زمين و دريا به كش��ورهاي جنوب شرق آسيا، 
پاكستان و آس��ياي  ميانه و سپس به خاورميانه، اروپا 
و آفريقا اعالم كرد. ش��ي جين پينگ همچنين گفت: 
»پك��ن در اج��راي طرح كمربن��د و ج��اده به دنبال 
محاسبات ژئوپليتيكي نيست و قصد ايجاد بلوك هاي 
اقتصادي و تجاري بس��ته يا تحمي��ل توافقنامه هاي 
تج��اري به ديگر كش��ورها را ندارد. ط��رح كمربند و 
جاده در واقع يك ابتكار جديد محس��وب مي ش��ود و 
كامال طبيعي اس��ت كه ديدگاه ها و نظرات مختلفي 
در خصوص مش��اركت در آن وجود داش��ته باشد. با 
اين حال، تا زماني ك��ه طرف هاي دخيل در آن اصل 
مشاورت فراگير، همكاري و منافع مشترك را رعايت 
كنند، مي توانيم در خصوص گس��ترش همكاري ها و 
حل اختالفات موجود اطمينان خاطر داش��ته باشيم. 
« ش��ي جين پينگ س��ال گذش��ته متعهد شد 124 
ميلي��ون دالر بودجه ب��راي اجراي پ��روژه كمربند و 
جاده اختصاص دهد. اما بس��ياري از كشورهاي غربي 
معتقدند كه چين در عمل بودجه يي بيشتر براي اين 

پروژه هزينه خواهد كرد و هدف پكن تقويت نفوذش 
در عرصه جهاني است. 

به طور مش��ابه س��ازمان همكاري ش��انگهاي نيز 
مي تواند به موضع اختالفات تبديل شود. چين به اين 
بلوك كه روسيه نيز در آن عضو است، به عنوان بستر 
مهمي براي تعامالت منطقه يي در زمينه هاي اقتصادي 
با آسياي ميانه مي نگرد. از سوي ديگر، روسيه ترجيح 
مي دهد كه اين بلوك تنها بر مسائل امنيتي متمركز 
بماند. اين اختالف ديدگاه احتماال همان انگيزه مسكو 
در تالش ه��ا ب��راي عضويت هند و پاكس��تان در اين 
سازمان را به عنوان وزنه هاي تعديل كننده قدرت چين 
بوده اس��ت. با ادامه تحوالت و احتماال گس��ترش اين 
بلوك، س��ازمان همكاري شانگهاي مي تواند به عنوان 

نشانگر تغييرات در روابط مسكو و پكن عمل كند. 
بي ثباتي كنوني در آس��ياي ميانه نيز ممكن است 
در روابط پكن و مس��كو نقش آفريني كند. كشورهاي 
آسياي ميانه همانند بس��ياري از ديگر جمهوري هاي 
پيش��ين ش��وروي، امس��ال ش��اهد يك مرحله گذار 
سياسي هس��تند. به احتمال زياد قزاقستان در سال 
2018 همانند ازبكس��تان و قرقيزس��تان در 2017، 
انتق��ال قدرتي آرام و بي س��ر و صدا را ش��اهد خواهد 
بود. نور س��لطان نظربايف رييس جمهوري قزاقستان 
كه از پيش از فروپاش��ي ش��وروي ق��درت را در اين 
كش��ور در دس��ت دارد، مطابق برنامه هاي جانشيني 
خود پيش خواه��د رفت و به جاي پذيرفتن مخاطره 
ايجاد بي ثباتي در نتيجه ترك ناگهاني س��مت خود، 
قدرت را به تدريج به پارلمان و اعضاي كليدي در گروه 
نخبگان سياس��ي واگذار مي كند و بر اتفاقات كش��ور 
از پش��ت صحنه نظارت خواهد داش��ت. اما حتي اگر 
اين روند انتقال قدرت بدون هيچ مشكلي پيش برود، 
قزاقس��تان و ديگر كشورهاي آس��ياي  ميانه در سال 
جاري با تهديدهاي متعددي ب��راي ثبات موجود در 
منطقه مواجه خواهند ش��د. قيمت هاي پايين انرژي 
فش��ارهاي سياس��ي و اقتصادي را تركيب مي كند و 
مي تواند به  علت��ي براي تظاهرات و اعتراض ها تبديل 
شود. ازبكستان سعي خواهد كرد با اجراي اصالحات 
اقتصادي كه براي حمله به سرمايه گذاري هاي خارجي 
طراحي شده، نارضايتي ها را آرام كند كه همين مساله 
مي تواند محاسبات روسيه و به ويژه چين را كه به دنبال 
پروژه هاي س��رمايه گذاري است، بر هم زند. ازبكستان 
همچني��ن در تالش براي كاهش مناقش��ات مرزي و 
اختالف نظرها بر سر تخصيص منابع، در جهت بهبود 
روابط خود با كش��ورهاي همسايه يعني قرقيزستان 
و تاجيكس��تان گام بر مي دارد. باتوجه به نگراني هاي 
امنيتي داخلي و منطقه يي در آسياي  ميانه، مقابله با 
تهديد فزاينده نيروهاي شبه نظامي نيز اقدامي دشوار 
براي منطقه خواهد بود. در همين حال، انتظار مي رود 
كه روس��يه و چين به عنوان دو قدرت بانفوذ خارجي، 
تالش هاي امنيت��ي خود را در آس��ياي ميانه افزايش 
دهند. مسكو احتماال بر گسترش حضور امنيتي خود 
تمركز خواهد داشت و پكن نقشي فعال تر در تالش ها 

در زمينه مبارزه با تروريسم ايفا مي كند. 
در حال حاضر به نظر مي رس��د كه سياس��ت هاي 
خصمان��ه دونال��د ترامپ رييس جمه��وري امريكا در 
قبال روسيه و چين از جمله تنش هاي تجاري بر سر 
تعرفه هاي وارداتي بين پكن و واش��نگتن و همچنين 
اعمال تحريم ها از س��وي كاخ سفيد عليه مسكو، دو 
كشور آسيايي را به يكديگر نزديك تر مي كند و سبب 
مي ش��ود كه در جبهه يي مش��ترك ايستادگي كنند. 
سياس��ت هاي مشابه دو كشور در دوس��تي با ايران و 
تااندازه يي س��وريه نيز در تقويت روابط دوجانبه پكن 
و مس��كو موثر اس��ت. ام��ا همچنان عوامل يادش��ده 
مي تواند به نوعي توازن قدرت چين و روسيه را در كل 
و به ويژه در منطقه آس��ياي ميانه به آزمايش بگذارند. 
دو كشور تا اين لحظه در تالش براي حفظ اين توازن 
موفق عمل كرده اند، اما اگر نش��انه هايي از اين مساله 
در آس��ياي ميانه پديدار ش��ود كه چين و روس��يه در 
مقابل يكديگر ايستاده اند و عمل مي كنند، اين مساله 
مي تواند آغاز تغييري راهبردي در منطقه و در روابط 

دو كشور باشد. 

مبادالت تجاري با چين و روسيه درصد زيادي از تجارت 
كشورهاي آسياي  ميانه با جهان را تشكيل مي دهد

افزايش تجارت با چين وابستگي روسيه را به غرب 
كاهش مي دهد
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دانشوفن10
تور مجازي هيجان انگيز 

سفر به ماه 
گيزمگ| ناسا يك فيلم بسيار جالب منتشر كرده 
اس��ت كه همانند يك تور مجازي هيجان انگيز سفر 
به ماه اس��ت. اين ويديوي جديد توس��ط »مدارگرد 

شناسايي ماه« )LRO( گرفته شده است. 
اي��ن مدارگ��رد از ماه ژوئن س��ال 2009 در حال 
مطالعه ماه اس��ت و اين مدارگرد ماه را به عنوان يك 
جه��ان ش��گفت آور و پيچيده و پويا نش��ان داد و به 
دانش��مندان كمك كرد تا تصوير واضح تري از نحوه 
تبديل منظومه شمس��ي به محيط كيهاني متنوعي 
كه امروز ش��اهد آن هس��تيم، به دست آورند. سطح 
ماه از اهميت علمي و فرهنگي مهمي براي بش��ريت 
برخوردار است. مشاهدات انجام شده توسط مدارگرد 
شناس��ايي ماه در انتخاب مكان ماموريت هاي آينده 
اكتش��اف ماه مه��م خواهد بود. براي مث��ال، »دهانه 
ش��كلتون« )Shackleton crater( مي تواند يك 
ناحيه ايده آل براي حيات باشد؛ زيرا به راحتي امكان 
دسترس��ي به آب در آن مهياس��ت. آب هاي منجمد 
مي توانند براي هر هدفي مورداستفاده قرار گيرند كه 
جاه طلبانه ترين آنها اس��تفاده از اين منابع به عنوان 

مولفه يي در توليد سوخت موشك است. 

باج افزاري كه از كاربر 
مي خواهد بازي كند

اكس�تريم تك| كارشناسان به تازگي باج افزاري 
را كش��ف كرده اند كه پس از ابت��اي رايانه كاربر به 
جاي دريافت پول از او مي خواهد يك س��اعت بازي 

رايانه يي انجام دهد. 
بداف��زاري جديد فايل هاي موج��ود در رايانه هاي 
از كارب��ر مي خواه��د  و  قف��ل مي كن��د  را  مبت��ا 
 PlayerUnknown’s رايانه ي��ي  ب��ازي 
Battlegrounds را انجام دهد. اين مورد برخاف 
باج افزاره��اي ديگر از كاربر پ��ول نمي خواهد و فقط 
كارب��ران را وادار مي كن��د بازي ه��اي رايانه يي انجام 
 MalwareHunterTeam دهن��د. نخس��تين بار
اي��ن بدافزار را كش��ف ك��رد. هنگامي ك��ه رايانه يي 
مبتا به اين ويروس ش��ود، نرم افزار فايل هاي رايانه 
را تا زماني ك��ه كاري در مقابل انجام ندهد، غيرقابل 
دسترسي مي كند. به طور معمول در اين حالت پيامي 
فرآيند باج گيري را توضي��ح مي دهد. در هر حال در 
پيام اين باج افزار آمده است: PUBG فايل هاي شما 
را رمزگذاري كرده اس��ت. اما نگران نباشيد باز كردن 
اين رمز كار مشكلي نيست. من پول نمي خواهم. فقط 
 PUGBاز شما مي خواهم يك ساعت بازي رايانه اي
را انجام دهيد. كارشناسان تاييد كرده اند اين باج افزار 
به طور واقعي فايل هاي رايانه را قفل مي كند اما پس 

از سه دقيقه بازي باز مي شود. 

جشن تولد 41 سالگي 
نخستين رايانه »اپل«

ايسنا| نخستين رايانه شركت اپل، در 11 آوريل 
سال 1976 )41 سال پيش( ارائه شد. 

»اپ��ل يك« ي��ك رايانه ش��خصي اس��ت كه در 
س��ال 1976 توس��ط ش��ركت اپ��ل به ب��ازار عرضه 
 ش��د. طراحي اين رايانه توس��ط »اس��تيو وازنيك« 
)Steve Wozniak( انج��ام گرف��ت و ايده فروش 
 Steve( »آن، به دوست وازنيك، يعني »استيو جابز

Jobs( تعلق داشت داشت. 
»اپل يك«، نخس��تين محصول ش��ركت اپل بود. 
اين رايانه كه داراي پردازش��گر يك مگاهرتز و چهار 
كيلوباي��ت حافظه بود، 666.66 دالر قيمت داش��ت 
و س��اخت آن تا س��ال 1977 به طول انجاميد. اين 
دستگاه، يك كيبورد ش��بيه به دستگاه تايپ داشت 
و به تلويزيون متصل مي ش��د و در واق��ع بايد آن را 
نمونه اوليه تمام رايانه هاي مدرن دانست. هدف اصلي 
»وازني��ك« اين ب��ود كه با كمتري��ن منابع، بهترين 

محصول ممكن را توليد كند. 
پيش از تاس��يس ش��ركت اپل، »وازنيك« تمايل 
چنداني به نمايش دادن رايانه ساخت خود به ديگران 
نداش��ت؛ زيرا گمان مي كرد ك��ه اطاعات كمي در 
مورد سيس��تم هاي رايانه ي��ي دارد و به همين دليل 
تصمي��م گرفته بود اين دس��تگاه را معرفي نكند، اما 
ب��ه لطف »اس��تيو جابز« كه قابليت ه��اي خوب اين 
رايانه را درك كرده ب��ود، »وازنيك« از تصميم خود 
 صرف نظ��ر كرد. اي��ن دو به همراه��ي »رونالد وين« 
 ،1976 س��ال  آوري��ل  در   ،)Ronald Wayne(
ش��ركت اپل را تاس��يس كردند. رايانه اپل يك باعث 
شد تا ش��ركت نوپاي اپل، رشد بسيار چشمگيري را 
تجربه كند و به يكي از ارزش��مندترين ش��ركت هاي 

جهان تبديل شود. 

پس زمينه استوري هاي 
»اينستاگرام« تار شد

ف�ون آرن�ا| ش��بكه اجتماع��ي اينس��تاگرام در 
به روزرس��اني جديد خود، دو ويژگي و قابليت جديد 

را در استوري هاي خود معرفي خواهد كرد. 
 اينستاگرام قصد دارد حالت جديدي را به قابليت 
پرطرفدار اس��توري هاي خ��ود بيفزايد. اين ش��بكه 
اجتماعي از هنگام معرفي قابليت استوري در ماه اوت 
سال 2016، به طور دايم در حال به روزرساني و بهبود 
آن بوده و به تازگي قابليت اس��تفاده از اس��تيكرهاي 
گيف را به آن افزوده است. حال، اينستاگرام به عنوان 
بخشي از يك به روزرساني جديد، از قابليتي رونمايي 
كرده است كه »فوكوس« نام گرفته است. اين قابليت 
به كاربران اجازه مي ده��د پس زمينه تصاوير خود را 
تار كنند. البته گفته مي شود اين قابليت در برخي از 
تلفن هاي هوشمند محدود قابل دسترسي خواهد بود. 
اين قابليت با استفاده از هوش مصنوعي، بطور دايم در 
حال تشخيص صورت فرد خواهد بود. همچنين اين 
قابليت تنها به دوربين پشت تلفن هاي همراه محدود 
نخواهد ش��د، بلكه در دوربين هاي سلفي نيز كارايي 
خواهد داش��ت. افزون بر اين، گفته مي شود ويديوها 
ني��ز از اين قابليت بهره خواهند برد. عاوه بر اين در 
به روزرساني جديد اينس��تاگرام، كاربران مي توانند از 
افكت هاي جديدي در تگ كردن دوس��تان خود در 
اس��توري ها اس��تفاده كنند. هر دو قابليت جديد در 
به روزرس��اني امروز اينستاگرام به نسخه ۳9 از درگاه 
فروشگاه هاي اينترنتي اپ استور و پلي استور گوگل 

در دسترس خواهد بود.

اخبار

وزير ارشاد خبرداد 

تصميمي براي فيلترينگ تلگرام گرفته نشده است
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

در حال��ي كه چند صباحي اس��ت گمانه زني هايي 
براي فيلتر ش��دن يا نش��دن تلگرام از س��وي برخي 
مس��ووالن صورت گرفته است و فيلتر شدن يا نشدن 
تلگرام در صدر اخبار قرار گرفته است،  روز گذشته وزير 
ارشاد از فيلتر نشدن اين پيام رسان خارجي خبرداد و 
گفت هنوز تصميمي براي فيلتر ش��دن تلگرام گرفته 
نش��ده است. اين در حالي است كه برخي نمايندگان 
مجلس و برخي مسووالن از فيلتر شدن تلگرام تا پايان 

فروردين ماه خبر داده بودند. 
عب��اس صالحي وزير فرهنگ و ارش��اد اس��امي 
روز گذش��ته در حاش��يه جلس��ه هيات وزي��ران در 
جم��ع خبرنگاران به بيان توضيحاتي از جلس��ه اخير 
پيام رسان هاي داخلي داراي بيش از يك ميليون عضو 
پرداخت و گفت: اين جلسه از سوي مركز ملي فضاي 
مجازي برگزار و من به عنوان سخنران در اين جلسه 

حضور داشتم. 
وي ب��ا تاكيد بر ل��زوم حمايت از پيام رس��ان هاي 
داخلي افزود: در اينكه در حمايت از پيام رس��ان هاي 
داخلي اتفاقاتي بيفتد كه به توسعه آنها بينجامد، يك 
اجماع ملي وجود دارد. در اين زمينه در شوراي عالي 
فضاي مجازي نيز اين تحليل مطرح شد كه در مقطع 
فعلي، فضاي مجازي شبيه انقاب صنعتي يك دوره 
تمدني جديدي را آغاز كرده است و اگر بتوانيم در اين 
دوره حضور فعال تري در فضاي مجازي داشته باشيم، 
عما نقش بيش��تري در اي��ن دوره جديد تمدني ايفا 
خواهيم كرد. وزير فرهنگ و ارشاد اسامي خاطرنشان 
كرد: فضاي مجازي فضايي بسيار متنوع با حوزه هاي 
گوناگون زيرساختي و كاركردي است كه يكي از آنها 

پيام رسان هاي داخلي هستند. 
صالحي تاكيد كرد: اينكه به پيام رسان هاي داخلي 
كمك ش��ود تا بتوانيم در مقطع تمدني فعلي، فضاي 
داخلي را توسعه دهيم يك رويكرد جدي و قابل توجه 
در مجموعه نظام اس��ت. وي در پاس��خ به پرسش��ي 
مبن��ي بر اينكه آيا درنهايت تلگرام فيلتر مي ش��ود يا 
خي��ر، اظهار كرد: براي اين موضوع يك س��ري مراكز 
تصميم گيري وجود دارد كه درنهايت آنها تصميمات 
الزم را اتخاد مي كنند، برگزاري جلساتي نظير جلسه 
ش��ب گذش��ته بيش��تر با نگاه پيگيري و حمايت از 

پيام رسان هاي داخلي انجام مي شود. 
وزير فرهنگ و ارش��اد اسامي همچنين در پاسخ 
به پرسشي درباره اظهارات برخي از نمايندگان مبني 
بر قطعي ش��دن فيلترينگ تلگرام، تصريح كرد: هنوز 

تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است. 
صالحي درباره وضعيت بررسي اليحه سازمان جامع 
رس��انه يي نيز گفت: اين اليحه مجددا در كميسيون 
فرهنگي دول��ت مطرح و در اختي��ار افكار عمومي و 
اعضاي رسانه و مطبوعات قرار گرفته است و قرار است 
كه تا آخر فروردين در اين زمينه به جمع بندي برسيم. 
وي در پايان در پاس��خ به پرس��ش ديگري درباره 
طرح اينترنت بدون فيلتر براي خبرنگاران گفت: اين 
پيش��نهاد در جلساتي كه خبرنگاران با وزارتخانه هاي 
ارش��اد و ارتباطات داش��تند، مطرح و از سوي اين دو 

وزارتخانه مورد استقبال قرار گرفت. 
از س��وي ديگر دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي 
كشور بر همكاري و مشاركت تمامي آحاد مردم براي 
عب��ور از پيچ تمدني و رس��يدن به دوره جديد فضاي 

مجازي در كشور تاكيد كرد. سيدابوالحسن فيروزآبادي 
دبير ش��وراي عالي و رييس مركز ملي فضاي مجازي 
كش��ور، در ديدار با فعاالن فضاي مجازي كشور اظهار 
كرد: نگاه مقام معظم رهبري و ش��وراي عالي فضاي 
مجازي كش��ور نگاه توسعه يي به فضاي مجازي است 
و ما معتقديم كه در مرحله تحول تمدني هستيم كه 
بيشتر تكنولوژي محور است. وي گفت: ما در مرحله 
تاريخي هس��تيم كه در آن قرار اس��ت روابط ملت ها 
و حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به ش��دت 
تحت تاثير قرار بگيرد و اين درحالي است كه بازيگران 
و نوع بازي در اين صحنه متفاوت است، بنابراين بايد 
آمادگي داش��ته باشيم تا در اين دوره تاريخي سهمي 

داشته باشيم. 
فيروزآبادي با اشاره به اينكه بعضي كشورها مانند 
چين و كره هوش��ياري بيش��تري داشتند و بازيگران 
اصلي فضاي مج��ازي امريكا، اروپا، روس��يه، چين و 
كره هستند، تاكيد كرد: اين بازيگران نقش اصلي در 
فضا س��ازي اين حوزه در دنيا دارن��د و در واقع روابط 
بين الملل به صورت تركيب سه عامل جغرافيا، اقتصاد 

و سياست شكل گرفته است. 
دبير ش��وراي عال��ي فضاي مجازي كش��ور افزود: 
مرزه��اي جغرافيايي ما در فضاي مج��ازي پلتفرم ها 
هس��تند و باتوجه به تحول��ي كه در اقتص��اد دنيا با 
هوشمندسازي در پيش است، در حال حاضر ما كمي 

دچار عقب افتادگي هستيم كه بايد جبران كنيم. 
وي با بيان اينكه يكي از اين موارد پيام رسان هاست 
كه پي��ش از اين م��ا دراين حوزه س��ند حمايت از 
پيام رس��ان هاي بومي را به تصويب شورا رسانديم، 
اع��ام كرد: در اين مصوبه تصميم گرفته ش��ده كه 
از س��كوهاي خارجي پيام رسان به سكوهاي داخلي 
كوچ كنيم البته به دليل مش��كات اقتصادي كشور 
همچون نظام بانكي و نظام تامين مالي كار بس��يار 
سنگيني است اما با وجود فشار رواني سنگيني كه بر 

حكومت و دولت وارد خواهد كرد، بايد در اين عصر 
به اين اس��تقال و خودكفايي دس��ت يابيم. رييس 
مركز ملي فضاي مجازي كش��ور تصريح كرد: مردم 
ايران اگر بدانند چه دس��تاوردهايي در اين استقال 
نهفته است، حتما همراهي خواهند كرد و معتقديم 
كه بدون همكاري آنها اين كوچ امكان پذير نخواهد 
ب��ود چراكه بازيگ��ران اصلي فضاي مج��ازي مردم 
هس��تند و دوران بازيگري فقط نخبگان، گروه هاي 

مرجع و سياست گذاران پايان يافته است. 

 تلگرام به جاي پول اطالعات مي گيرد
وي درب��اره نگران��ي م��ردم ب��راي مس��اله حريم 
خصوص��ي تاكيد ك��رد: مقام معظم رهب��ري نيز در 
اين خصوص تاكيد داش��تند و ما ني��ز پيش از اين با 
ق��وه قضايي��ه تمهيداتي اتخاذ كردي��م كه مبتني بر 
خواسته پيام رس��ان ها و فعاالن فضاي مجازي در اين 
پيام رسان ها بوده كه براس��اس آن مسووالن كانال ها 
در رابط��ه با مطالب��ي كه در فض��اي مجازي پخش 
مي كنند، مسووليت مستقيم ندارند و مسووليت آنها 
از زماني ش��روع مي ش��ود كه به آنها از طريق قضايي 
و قانوني اعام ش��ود. همچنين قرار ش��د با همكاري 
كارگ��روه تعيين مصاديق مجرمان��ه در اين خصوص 
تصميماتي اتخاد شود. وي با اشاره به اينكه مركز ملي 
فضاي مجازي حامي كسب و كار و فين تك ها بوده و 
سعي دارد تا خاي قانوني موجود براي فعاليت بهتر و 
سهل تر آنها برداشته شود، گفت: اين خأل قانوني باعث 
شده كه اقتصاد ايران رشد نكند و تا براي كپي رايت، 
فعاليت كس��ب و كارهاي جدي��د و قانون تجارت كه 
مربوط به س��ال 1۳۸2 است، تعيين تكليف نشود، ما 

در اين پيچ تمدني باتكليف خواهيم ماند. 
فيروزآبادي افزود: در دوره جديد كه از الكترونيكي 
گذر كرده و دوره فضاي مجازي است، با انبساط بزرگ 
در حوزه اقتصاد و شكل ها و مدل هاي جديد كسب و 

كار و نيروها و بازيگران جديد اقتصادي روبه رو هستيم، 
بنابراين بايد در اين حوزه مقررات گذاري و نظم دهي 
كنيم. اينكه چند كمپاني بزرگ كه اكثرا هم امريكايي 
هستند، براي دنيا تصميم بگيرند و دولت ها و مردم را 
حذف كنند، مخالفيم و نمي توانيم شاهد اين بي نظمي 
باش��يم كه رسانه يي شكل بگيرد و يك ميليون كانال 
در آن قرار گيرد كه كوچك ترين مسووليت پذيري كه 
هويت مشخص است، نداشته باش��د بنابراين ما بايد 

خيلي سريع از سكوي ناپايدار خارج شويم. 
وي تاكي��د ك��رد: در ي��ك س��ال اخي��ر از اينكه 
فعاليت هاي فين تكي در داخل روي شبكه پيام رسان 
خارجي همچون تلگرام شكل بگيرد و خدمات بانكي 
و دولتي به آن متصل ش��وند، ممانعت كرديم و براي 
مديريت اقتصاد كش��ور بايد از ش��بكه يي كه به دنبال 
تحول جديد در حوزه پولي است و قصد جايگزيني آن 

را با شبكه مالي ملي كشور دارد، خارج شويم. 
همچنين عضو شوراي عالي فضاي مجازي معتقد 
اس��ت: تلگرام به جاي پول اختيار مديريت داده هاي 
كاربران را مي گيرد. عضو شوراي عالي فضاي مجازي 
به فارس گفت: ممكن است اطاعات شخصي كاربران 
براي خودش��ان مهم جلوه نكن��د اما اگر همين كاربر 
بداند كه با س��نجش ذائقه  اش ديگران براي او تصميم 

خواهند گرفت به اطاعات خود حساس مي شود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه برخي كاربران تلگرام 
مي گويند اينكه اطاعات شان در اختيار افراد خارجي 
قرار بگي��رد براي ش��ان اهميتي ن��دارد از نگاه كان 
مديريتي كشور اين موضوع داراي اشكال است، چرا؟ 
اظهار داش��ت: ممكن است اطاعات شخصي كاربران 
براي خودش��ان مهم جلوه نكن��د اما اگر همين كاربر 
بداند كه با س��نجش ذائقه  اش ديگران براي او تصميم 

خواهند گرفت به اطاعات خود حساس مي شود. 
جليل��ي اف��زود: همچن��ان كه چن��دي پيش 
مش��تركان تلفن هم��راه متوجه ش��دند وقتي به 

منطقه جديدي وارد مي ش��وند پيامك تبليغاتي 
مربوط به همان منطقه براي ش��ان ارسال مي شود 
و نسبت به اين موضوع اعتراض كردند و خواستار 
حفظ حريم ش��خصي و صيان��ت از داده هاي خود 

شدند. 

 اطالعات كاربران حفظ شود
عضو ش��وراي عالي فضاي مجازي ادامه داد: پيرو 
همي��ن ضرورت نيز افراد بيگانه نبايد بدانند س��ليقه 
مجموعه اش��خاص چيس��ت و برايش��ان جامعه آنها 
نسخه بپيچد. وي تصريح كرد: شايد افراد عادي ابتدا 
به تحليل داده هاي ش��ان و يافتن سليقه شان اهميت 
ندهند اما در آينده كه ببينند در فضاي مجازي دنبال 
ش��ده اند و ديگران مي دانند كه براي مثال دنبال چه 
كاالي��ي با چه جنس��ي با چه قيمتي ب��ا چه رنگي يا 
عاقه مند به چه چيزهايي هستند، تلنگر مي خورند. 
در ديد كان نيز با تحليل رفتارهاي افراد يك جامعه 
مي توان نقطه ضعف آنها را شناسايي كرد و عليه آنها 
نسخه پيچيد كه در اين صورت اين ضرر متوجه يك 

نفر نيست و تمامي جامعه را متضرر مي كند. 
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه يكي از 
ايراداتي به تلگرام گرفته مي شود عدم تعهد به حفاظت 
از داده هاي مردم ايران است، اهميت موضوع حفاظت 
از داده هاي شهروندان بايد چگونه مردم روشن شود؟ 
گفت: متاسفانه اغلب اشكال اين موضوع وقتي نمايان 

مي شود كه ديگر راه برگشت به عقب وجود ندارد. 
جليلي اظهار داشت: صاحبان تلگرام و كساني كه 
س��رويس رايگان در اختيار كاربران قرار مي دهند در 
ازاي دريافت پول بابت ارائه سرويس، اختيار مديريت 
داده هاي كاربران را براي خود مي گيرند و در اغلب اين 
نرم افزارها نيز گزينه دريافت حق دسترسي به داده و 
مديري��ت اطاعات را دارند ك��ه كاربر آن را به معناي 

پذيرش تيك مي زند. 
عضو ش��وراي عالي فضاي مجازي گفت: پس از 
آن نيز سرويس دهنده هرگز به كاربر اطاع نمي دهد 
چه اس��تفاده يي از اطاعات آنها مي كند كه يكي از 
نمونه هاي اين سوءاستفاد اخيرا در شبكه اجتماعي 
فيس بوك رخ داد و با اعتراض گسترده مردم مواجه 
شد. حال با اختاف نظرهاي پيش آمده بين برخي 
كاربران براي استفاده كردن يا نكردن تلگرام معاون 
فناوري رييس جمهور از 6 پيام رس��ان داخلي خبر 
داده است كه توسط اس��تارتاپ ها طراحي شده اند 
و به مهر گفت: ارائه خدمات تماس صوتي و بانكي 
مزيت اين پيام رس��ان ها نس��بت به نمونه خارجي 
است. معاون علمي و فناوري رييس جمهور با اشاره 
به مزاياي اس��تفاده از پيام رسان هاي داخلي نسبت 
ب��ه نمونه هاي خارجي تاكيد كرد: پيام رس��ان هاي 
داخل��ي، توانمندي ه��اي خوبي دارن��د و عاوه بر 
اين توانمندي ها، ام��كان ارائه خدماتي را دارند كه 
ش��بكه هاي خارجي ندارند. وي اف��زود: براي مثال 
ام��كان ارائ��ه خدمات بانكي و صوتي در سيس��تم 
پي��ام رس��انه اي داخلي وج��ود دارد و اين درحالي 
اس��ت كه در تلگرام و ساير پيام رسانه يي خارجي، 
اين س��رويس در ايران قابل استفاده نيست. به نظر 
مي رسد فيلتر شدن يا نشدن تلگرام ظرف چند روز 
آينده باز هم در صدر اخبار قرار بگيرد و س��رانجام 

اين پيام رسان پرطرفدار خارجي مشخص شود. 

ساينس  الرت|
 آژانس فضايي اروپا ادعا كرد ميدان مغناطيسي 
ديگري در اطراف زمين مش��اهده شده كه بر اثر 
ج��زر و مد اقيانوس به وجود آمده اس��ت.  س��ه 
ماهواره يي كه زمين را بررسي مي كنند، جزئياتي 
در مورد يك ميدان مغناطيسي نشان داده اند كه با 
جزر و مد اقيانوس به وجود آمده است. چهار سال 
جمع آوري داده »آژانش فضايي اروپا« )ESA( در 

ماموريت فضاپيماي »سوآرم« )Swarm(، به تصويربرداري از يك ميدان مغناطيسي ديگر منجر 
شده است كه مي تواند در ساخت مدل هاي بهتري از گرماي جهاني، موثر باشد. سفينه سوآرم كه 
در سال 201۳ به فضا پرتاب شد، سه ماهواره يكسان را در بر دارد كه در حال حاضر، در فاصله 
بين ۳00 و 5۳0 كيلومتر از زمين در حال گردش هستند و ويژگي هاي مغناطيسي سياره زمين 
را جمع آوري مي كنند. »نيلز اولس��ن« )Nils Olsen(، فيزيكدان »دانشگاه صنعتي دانمارك« 
 European Geosciences(  »در نشس��ت امس��ال »اتحاديه علوم زمين اروپ��ا ،)DTU(

Union( در شهر وين اتريش، نتايج شگفت آوري را در مورد جزئيات كار گروهش ارائه داد. 
»اولسن« گفت: آنچه ما مشاهده كرديم، يك ميدان مغناطيسي واقعا كوچك است. ارتباط 
ماهواره يي آن، در حدود 2.5 - 2 نانوتسا و تقريبا 20 هزار برابر ضعيف تر از ميدان مغناطيسي 
جهاني سياره زمين است. هر دو ميدان مغناطيسي، در سطح بنيادي، نتيجه يك اثر ديناميك 
هس��تند كه توس��ط ذرات بارور شناور در يك مايع توليد مي شوند. در واقع، آژانس فضايي اروپا 
در اين نشس��ت، دقيق ترين نقشه را از اين اثر مغناطيس��ي ارائه داد: يون هاي حل  شده در آب 
اقيانوس ها، با حركت در جريان ها و جزر و مد، ميدان بسيار ضعيفي توليد مي كنند. جداسازي 
اين الگوهاي ضعيف مانند »گلف استريم« )Gulf Stream( -يك جريان اقيانوسي گرم و قوي 
كه در اقيانوس اطلس جريان دارد- از پس زمينه خشن ميدان مغناطيسي قوي تر، دشوار است؛ 
اما خيزش و جريان جزر و مد، هنگام حركت آنها با ماه در حال گردش، پالس مشخصي توليد 

مي كند كه موجب برجستگي اين سيگنال هاي ضعيف مي شود. 
»اولسن« افزود: ما از سفينه سوآرم، براي سنجش سيگنال هاي مغناطيسي جزر و مد از سطح 
اقيانوس تا بستر دريا استفاده كرديم. اين سنجش، به ما يك تصوير جهاني از چگونگي جريان 

اقيانوس در همه اعماق ارائه داد كه تصوير جديدي به شمار مي رود. 

بلومبرگ|
در روش��ي نوين و با كم��ك مايكروويو در 10 
هفته الماس مصنوعي بسازند. اين الماس شباهت 

زيادي به نمونه طبيعي دارد. 
هم اكن��ون 25درص��د از الماس  هاي موجود در 
ب��ازار جهاني در مناطق جنگ��ي و اردوگاه هاي كار 
اجباري اس��تخراج ش��ده اند. به همين دليل اخيرا 
افراد بسياري از خريد الماس هايي كه بدين شكل 

به دس��ت آمده اند )الماس هاي خونين( صرف نظر كرده و س��راغ مدل ه��اي ديگر كه به اصطاح 
الماس هاي اخاقي ناميده  شده اند، رفته و به خريد آنها مي پردازند. 

از اين رو دانش��مندان راه هاي جديدي براي توليد اين س��نگ گران قيمت يافته اند كه يكي از 
آنها س��اخت الماس در مايكروويو اس��ت. اين الماس هاي مصنوعي هيچ ربطي به مدل هاي ارزان 
و آزمايش��گاهي نظير cubic zirconia ندارند زيرا برخاف آنها، از س��اختار فيزيكي و تركيب 
ش��يميايي كاما يكس��اني با الماس هاي طبيعي بهره مي برند. روند ساخت الماس در مايكروويو 
بدين شكل است كه ابتدا يك قطعه كوچك از الماس كه دانه  كربني ناميده مي شود را درون يك 
مايكروويو قرار مي دهند و به همراه اين قطعه كوچك، مقدار زيادي گاز سنگين كربني نظير متان 
در دستگاه قرار داده مي شود. سپس تركيب گاز ياد شده به سرعت گرم شده و يك توپ پاسمايي 
را تشكيل مي دهد. درون اين توپ پاسمايي، گاز سنگين متان شكسته شده و به اتم هاي كربن 
كريس��تالي تبديل مي شوند. اين اتم ها به سرعت روي قطعه كوچك الماس انباشته و باعث رشد 
آن مي شوند. توليد يك الماس به اين روش ممكن است 10 هفته طول بكشد. اما كارشناسان ادعا 
مي كنند اين الماس هاي مصنوعي به قدري به همتاي طبيعي شان شباهت دارند كه حتي آنها نيز 
براي متمايز كردن شان از يكديگر، مجبورند از ماشين ها و تكنولوژي كمك بگيرند. در حال حاضر 
الماس هاي مصنوعي قسمت بسيار كوچكي از بازار جهاني ۸0 ميليارد دالري را به خود اختصاص 
داده اند. به گزارش بلومبرگ در سال 2014 ميادي ۳60 هزار قيراط الماس مصنوعي توليد شده 
اما رقم استخراج الماس طبيعي 146 ميليون قيراط است كه نشان مي دهد هنوز توليد و استخراج 
با هم فاصله زيادي دارند. كارشناس��ان تخمين مي زنند كه با گذش��ت زمان و باالتر رفتن آگاهي 
كاربران نسبت به منشأ استخراج الماس، بازار الماس هاي مصنوعي رونق گرفته و تا سال 201۸ به 

2 ميليون قيراط و تا سال 2026 توليد آنها به رقم 20 ميليون قيراط برسد.

سي نت|
ش��بكه اجتماعي Reddit اع��ام كرد كه 
944 حساب كاربري و صفحه مجازي مرتبط با 
روسيه را در پلت فرم خود مسدود كرده است. 
 ش��بكه اجتماع��ي محب��وب و پرطرف��دار 
Reddit روز سه ش��نبه اع��ام كرد كه صدها 
حس��اب كارب��ري و صفحه مج��ازي را كه به 
كمپين هاي روس��ي براي انتشار اخبار كذب و 

دروغين مرتبط بودند، شناس��ايي و حذف كرده اس��ت. اين ش��بكه اجتماعي در گزارش 
شفاف س��ازي ساالنه خود به تازگي عنوان كرده اس��ت كه 944 صفحه و حساب كاربري 
مش��كوك را با همكاري آژانس تحقيقات اينترنتي تحت بررسي و نظارت دقيق قرار داده 
است كه بعد از بررسي ها، مشخص شده كه اين كاربران با افراد و كمپين هاي انتشار اخبار 

دروغين و كذب در شبكه هاي اجتماعي جهان همكاري و ارتباط داشته اند. 
اس��تيو هافمن - مدير ارشد اجرايي ش��بكه اجتماعي Reddit - دو ماه پيش در ماه 
مارس از بازرس��ي هاي كنگره اياالت متحده امريكا بر فعاليت هاي reddit مبني بر دست 
داش��تن در مداخات سياسي روسيه در جريان انتخابات رياست جمهوري اين كشور خبر 
داده بود. وي همچنين اظهار كرده كه صدها اكانت و حس��اب كاربري در Reddit حتي 
قبل از برگزاري انتخابات 2016 رياست جمهوري امريكا نيز به علت نقض قوانين و مقررات 

شبكه هاي اجتماعي حذف و مسدود شده بودند. 
ام��ا بعد از انتخابات رياس��ت جمهوري اياالت متحده امريكا در س��ال 2016 كه در آن 
دونالد ترامپ پيروز ميدان ش��د، سخت گيري ها بر شبكه هاي اجتماعي تشديد شد چراكه 
بسياري از مقامات دولت امريكا بر اين باور بودند كه فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
نقش پررنگي در انتش��ار اخبار كذب و دروغي��ن و همچنين تغيير عقايد مردم در جريان 

راي گيري داشتند. 
آنها بارها روسيه و كمپين هاي تحت حمايت دولت روسيه را به دخالت در امور سياسي 
و داخل��ي امريكا متهم كردند و تمامي ش��بكه هاي اجتماعي همچون توييتر، فيس بوك 
و گ��وگل نيز از آن پس مجبور ش��دند با انتش��ار گزارش هاي شفاف س��ازي خود، تمامي 

حساب هاي كاربري مشكوك را شناسايي و درصورت لزوم، حذف كنند.

كشف دومين ميدان مغناطيسي در اطراف زمين حذف صدها اكانت مرتبط با روسيه توليد الماس مصنوعي با مايكروويو

فضا دريچهرويداد

 ديجيتال ترندز|
 مرورگرهاي گوگل مايكروسافت و فايرفاكس به زودي به حساب هاي 
آناين در وب اجازه مي دهند تا با استفاده از فناوري بيومتريك و بدون 
استفاده از نرم افزار اضافي كاربران خود را احراز هويت كنند. كنسرسيوم 
)World Wide Web )W۳C اع��ام كرد گوگل مايكروس��افت و 
موزي��ا قراردادي براي پش��تيباني از فناوري اح��راز هويت بيومتريك 
مبتن��ي بر وب امض��ا كرده اند. به بيان ديگر ك��روم، اج و فايرفاكس به 
زودي از ورود به حس��اب هاي كاربري آناين با اس��تفاده از اسكنرهاي 
اثرانگش��ت، احراز هويت با صوت، شناس��ايي صورت و غيره بدون نرم 
افزار اضافي پشتيباني مي كنند.  پشتيباني از ورود بيومتريك بخشي از 
)FIDO( Alliance است كه Web Authentication استاندارد 

)كنسرس��يومي متمركز روي راه حل ه��اي آناين( ارائه كرده اس��ت. 
اين اس��تاندارد تعيين مي كند مرورگرها چگونه مي توانند جزئي را در 
صفحات وب س��ايت خود بگنجانند تا بدون نرم افزار اضافي يا »پاگ 
اين “هاي مختلف به سخت افزار مبتني بر بيومتريك دسترسي يابند كه 
روي دس��تگاه كاربر نصب شده اس��ت. عاوه بر آن FIDO از پروتكل 
احراز هويت كننده )CTAP( نيز پشتيباني مي كند. اين خصوصيات به 
يك دس��تگاه خارجي )مانند كليد امنيتي يا موبايل( اجازه مي دهند تا 
 NFC يك حساب يا خدمت را از طريق بلوتوث، يو اس بي  يا فناوري
احراز هويت كند. بنابراين اگر رايانه روميزي يا لپ تاپ كاربر مجهز به 
اسكنر اثر انگش��ت يا دوربين مادون قرمز نباشد يك دستگاه خارجي 

مي تواند به طور جايگزين عمليات احراز هويت را انجام دهد.

پشتيباني گوگل، مايكروسافت و موزيال از احراز هويت بيومتريك
فون آرنا| 

ش��ركت گوگل در حال پاك سازي فروش��گاه اينترنتي پلي 
استور از برنامه  و اپليكيشن هاي توليد شناسه هاي جعلي است. 
پس از آنكه گوگل بيش از 700 هزار برنامه را كه با سياست 
پلي اس��تور در تضاد بوده اند، حذف كرد، اين شركت همچنان 
به پاك س��ازي برخي برنامه ها در فروشگاه اينترنتي خود ادامه 
مي دهد. اكنون شركت گوگل در حال حذف كردن برنامه هاي 
توليد »شناسه هاي جعلي« است. اين برنامه ها شامل برنامه هاي 
جعل ش��ماره هاي بيمه، ش��ماره هاي گواهينامه هاي رانندگي، 
تولي��د اعداد و هرگونه برنامه ديگري كه اطاعات جعلي توليد 

مي كند، خواهد شد. 

اين پاك س��ازي در گوگل پلي استور در پي تغيير سياست 
توس��عه دهندگان گوگل صورت گرفته است. گوگل در سياست 
جديد خ��ود اعام كرد: م��ا از برنامه هايي كه ب��راي كمك به 
گمراه ك��ردن افراد از جمله برنامه هايي كه به توليد كارت هاي 
شناسايي، ش��ماره هاي تامين اجتماعي، گذرنامه ها، گواهي ها، 
كارت هاي اعتباري و ش��ماره هاي گواهينامه رانندگي استفاده 
مي ش��وند، حمايت نمي كنيم. با اين حال، همچنان مش��خص 
نيس��ت چه آينده يي در انتظار توس��عه دهندگان اين برنامه ها 
خواه��د بود. اما اگر مبنا را پاك س��ازي پيش��ين پلي اس��تور 
قرار دهيم، پيش بيني مي ش��ود گوگل دسترس��ي برخي از اين 

توسعه دهندگان را نيز مسدود كند.

حذف اپليكيشن ها با شناسه هاي جعلي توسط گوگل
فراسوكاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 تعمي�رات اساس�ي همزمان ۴ واح�د عملياتي 
در ش�ركت پاالي�ش نفت؛ اصفه�ان 21فروردين ماه 
واحد ه��اي آيزوماكس و هيدروژن ش��ماره دو، ش��ركت 
پاالي��ش نفت اصفهان كه براي تعميرات اساس��ي، قطع 
خ��وراك آنها از 1۸ فروردين ماه، آغاز ش��ده بود به واحد 
نگهداري و تعميرات شركت واگذار شد. مدير نگهداري و 
تعميرات شركت پااليش نفت اصفهان گفت: با توجه به 
اهميت واحدهاي مذكور و حجم باالي كارهاي تعميراتي، 
پيش بيني شركت براي انجام تعميرات اساسي همزمان 
اين واحدها حدود ۴۰ روز كاري اعالم ش��ده اس��ت كه 
براي سرعت بخشي كار براي در مدار قرار گرفتن واحدها 
درصدد هستيم كه ضمن رعايت مسائل ايمني با فعاليت 
مس��تمر 2۴ س��اعته و تالش بي وقفه زمان پيش بيني را 
به حداقل برس��انيم.   عليرضا قزويني زاده افزود: در طول 
زمان تعمي��رات در كنار تعميرات كل��ي، تمام لوله هاي 
آب خنك كنن��ده رفت و برگش��ت زيرزميني واحدهاي 
آيزوماك��س و هيدروژن ش��ماره 2 ش��ركت به روزميني 

تبديل مي شود. 
مدير نگهداري و تعميرات شركت پااليش نفت اصفهان 
اظه��ار داش��ت: همچنين ب��راي ارتق��اي ظرفيت واحد 
آيزوماك��س به لح��اظ توليد محصوالت و ب��ه روز كردن 
سيس��تم داخل��ي رآكتورهاي واحد، براي نخس��تين  بار 
قطع��ات داخلي رآكتوره��اي آن به ط��ور كامل تعويض 
خواهد شد و به تبع كاتاليست واحد نيز بر اساس قطعات 

جديد تعويض مي شود. 
 برگ�زاري مراس�م توديع و معارفه در دانش�گاه 
علوم پزشكي مازندران؛ ساري  مراسم توديع و معارفه 
جمعي از مس��ووالن دانشگاه علوم پزش��كي مازندران با 
حضور دكتر سيد عباس موس��وي رييس دانشگاه علوم 
پزشكي مازندران، حجت االسالم مستقيمان مسوول نهاد 
مقام معظم رهبري در دانش��گاه، اعضاي هيات رييسه و 
جمعي از مديران و كاركنان اين دانشگاه برگزار شد. سيد 
عباس موسوي رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در 
اين مراسم ضمن گراميداشت ياد و خاطره جانباز شهيد 
حاج مصطفي علمدار و تجليل از خدمات ارزنده آن شهيد 
بزرگوار در طول تصدي مسووليت امور ايثارگران دانشگاه 
از زحمات فرهنگ بابامحمودي در طول تصدي معاونت 
امور اجتماعي دانش��گاه نيز قدردان��ي و اظهار اميدواري 
كرد در س��ال ج��اري با همت مديران و همكاري س��اير 
كاركنان در مراكز بهداشتي، درماني، آموزشي و واحدهاي 
ستادي دانشگاه علوم پزشكي مازندران شاهد موفقيت و 

دستاوردهاي خوبي در حوزه سالمت استان باشيم. 
گفتني اس��ت، در اين مراس��م فرهن��گ بابامحمودي به 
عنوان مشاور ارش��د رييس دانشگاه، حسين رنجبران به 
عنوان جانش��ين رييس و معاون امور اجتماعي دانشگاه، 
حاج قاسم سليمي به عنوان مشاور رييس و مسوول امور 
ايثارگران دانش��گاه و مجتبي اورعي به عنوان مدير امور 

حقوقي دانشگاه علوم پزشكي مازندران معرفي شدند. 
 خشكس�الي 100درص�د گس�تره سيس�تان و 
بلوچس�تان را ف�را گرف�ت؛ زاه�دان  ريي��س گروه 
تحقيق��ات هواشناس��ي كاربردي اداره كل هواشناس��ي 
سيس��تان و بلوچس��تان گفت: 1۰۰درصد گس��تره اين 
اس��تان از سال گذش��ته دچار خشكس��الي در درجات 
متوسط، ش��ديد و بسيار شديد شده اس��ت.   اهلل بخش 
ريگي اظهار داش��ت: خشكسالي اين مدت در 55 درصد 
از گستره سيستان و بلوچستان شديد، 3۴ درصد بسيار 
شديد و 11درصد متوسط گزارش شده است. او با اشاره 
 به بارندگي هاي سيس��تان و بلوچس��تان در سال زراعي

97-96 گفت: از يكم مهرماه سال گذشته تا 21 فروردين 
امس��ال ميزان بارش هاي اين اس��تان تقريبا 2۰ميليمتر 
اعالم شد كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 76درصد 
و نس��بت ب��ه بلندمدت خ��ود 7۸ درصد دچ��ار كاهش 
بارندگي بوده اس��ت.  ريگي افزود: سيستان و بلوچستان 
در اي��ن مدت 17 درصد بارندگي خود را دريافت كرده و 

دچار ۸3 درصد كمبود بارش است. 
 ترانزي�ت و س�وآپ گندم از روس�يه ب�ه ايران؛ 
خرم آب�اد   راي��زن بازرگان��ي اي��ران در روس��يه گفت: 
موافقتنامه تجارت ترجيحي اوراسيا امضا مي شود. فرهاد 
پرند در حاشيه نشست توس��عه همكاري هاي اقتصادي 
لرستان و روسيه در جمع خبرنگاران درباره برنامه تدوين 
شده ايران در سال 2۰1۸ براي ارتباط اقتصادي با روسيه 
اظهار كرد: اعزام هيات هاي مختلف به روس��يه و پذيرش 
هيات ها، برگزاري نمايشگاه هاي مختلف در چند استان 
و برگزاري نمايشگاه هاي روس��يه در ايران و پانزدهمين 
اجالس مش��ترك از جمله اين برنامه هاس��ت.  او با بيان 
اينكه امس��ال ترسيم نقش��ه راه همكاري هاي تجاري و 
صنعتي با روسيه سال 97 را در برنامه داريم، ادامه داد كه 
همچنين امضاي موافقتنامه تجارت ترجيحي اوراسيا را 
نيز پيگيري خواهيم كرد.  پرند اضافه كرد: حجم مبادالت 
تجاري ما با امضاي اين موافقتنامه با كش��ورهاي اوراسيا 
افزاي��ش خواهد يافت.  رايزن بازرگاني ايران در روس��يه 
تصريح كرد: مراحل اصلي و مذاكرات اين موافقتنامه انجام 

شده و اميدواريم در دو تا سه ماه آينده امضا شود. 
 زمينه اعطاي تس�هيالت ب�راي احداث گلخانه؛ 
س�منان   رييس سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان 
ب��ر ضرورت فراهم كردن زمينه اعطاي تس��هيالت براي 
احداث گلخانه در ش��ركت كش��ت و صنعت شهميرزاد 
تاكيد كرد.  س��يد حس��ن ميرعماد در نشس��ت بررسي 
موانع و مش��كالت شركت كشت و صنعت شهميرزاد كه 
با حضور معاون اس��تاندار سمنان برگزار شد، اظهار كرد: 
تالش مي شود تا مشكالت و موانع موجود جهت دريافت 
تسهيالت براي راه اندازي گلخانه در اين شركت رفع شود.  
او با اشاره به زمان آغاز فعاليت اين شركت گفت: شركت 
كشت و صنعت شهميرزاد در سال 1367 با كمك مردم 
ش��هميرزاد تاسيس شد و در حال حاضر حدود 16 هزار 
نفر سهامدار دارد.  رييس سازمان جهاد كشاورزي استان 
س��منان گفت: اين ش��ركت با هدف احداث باغ گردو و 
بادام و اس��تفاده از محصوالت توليدي و صنايع تبديلي و 
ساير توليدات باغي به صورت خام يا فرآوري شده تشكيل 

 شده است. 
 كش�ف پرندگان تاكس�يدرمي ش�ده در آمل؛ آمل   
9۰قطعه پرنده تاكس��يدرمي از شكارچي متخلف آملي 
كشف شد. رييس اداره حفاظت محيط زيست آمل گفت: 
الش��ه تاكسيدرمي شده بيش از 9۰ قطعه انواع پرندگان 
آب��زي و كنارآبزي مهاجر و نادر امروز از يك ش��كارچي 
و فروش��نده متخلف در اين شهرستان كشف شده است.  
بهمن صادق نژاد افزود: اين ش��كارچي متخلف با شكار 
پرندگان مهاجر، الش��ه آنها را تاكسيدرمي كرده و هر 
قطع��ه را ب��ه قيمت 2۰ تا 5۰۰ه��زار تومان به فروش 
مي رس��اند.  ب��ه گفته او الش��ه پرن��دگان از گونه هاي 
مختلف س��ارگپه، بوتيم��ار، مارگردن، س��ار، مرغابي، 
ب��اكالن، كاكايي، حواصيل و طاووس��ك به همراه يك 
قبضه اسلحه شكاري و چندين فشنگ با پيگيري هاي 
ي��ك هفته ي��ي مام��وران حفاظ��ت محيط زيس��ت و 
هماهنگي مقام قضايي شهرستان آمل از فروشگاه اين 
ش��كارچي متخلف كش��ف، ضبط و متخلف با تشكيل 

پرونده به دستگاه قضايي معرفي شد. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان بررسي مي كند

آثار مهار نوسانات ارزي بر بازار كسب و كار

معاون وزير تعاون:

تصوير روشني از تاثير تلگرام بر بيكاري وجود ندارد

گروه بنگاه ها   
يك��ي از مهم ترين وعده هاي حس��ن روحاني در 
اي��ام انتخاب��ات س��ال 92 و 96 مبارزه با فس��اد و 
رانت اقتصادي بود كه براس��اس اع��الم دولتمردان 
بالفاصل��ه پس از تش��كيل كابينه تدبي��ر و اميد در 
دس��تور كار قرار گرفت. اما واقعيت آن اس��ت كه از 
سوي كارشناس��ان و تحليلگران يكي از راهكارهاي 
مب��ارزه با فس��اد و رانت هاي اقتص��ادي، تك نرخي 
كردن دالر در بازار عنوان ش��د كه مس��ووالن بانك 
مركزي در راس��تاي همين اهميت از ابتداي شروع 
دولت يازدهم وعده اج��راي اين برنامه اقتصادي را 
مي دادند و نخس��تين تاريخي كه ب��راي تك نرخي 
ش��دن دالر از س��وي دولت اعالم شد، سال 9۴ بود 
ام��ا از آنجايي كه بس��ترهاي الزم براي اجراي اين 
تصميم تاثيرگ��ذار در اقتصاد خرد و كالن كش��ور 
فراه��م نبود با تاخير در عملياتي ش��دن اين برنامه 
مواجه ش��ديم ت��ا اينكه با تصميم س��تاد اقتصادي 

دولت از بيستم فروردين دالر تك نرخي شد. 
طي هفته گذش��ته بازار ارز با نوساناتي مواجه 
ش��د تا جايي كه دالر ت��ا 6۰۰۰ تومان هم پيش 
رفت؛ لذا از س��وي مسووالن عالي اعالم شد كه از 
روز سه ش��نبه )21 فروردين( دالر تك نرخي شده 
و نرخ رس��مي آن ۴2۰۰ تومان اس��ت و هرگونه 
فروش دالر بيش��تر از اين قيمت قاچاق محسوب 

مي شود. 
به فاصله ۴۸ س��اعت بعد از تصميم مهم دولت 
در خص��وص تك نرخي كردن قيم��ت ارز و مهار 
نوس��انات غيرمعمولي كه در بازار ارز كش��ورمان 
وجود داشت، اهالي اقتصاد، كارشناسان بازار پول 
و س��رمايه همچنان ابعاد و زواي��اي گوناگون اين 
تصمي��م تاثيرگذار را كالبدش��كافي مي كنند تا با 
بررس��ي محتوايي اين موض��وع تصويري از آينده 
اقتص��اد و معيش��ت ايراني پي��ش روي مخاطبان 

گشوده شود. 
نكت��ه جالب توج��ه در خص��وص ارزيابي هاي 
تحليل��ي كارشناس��ان، حمايتي اس��ت ك��ه اكثر 
آنان از تصميمات اقتص��ادي دولت انجام داده اند. 
پايش خبرنگار تعادل از ديدگاه هاي كارشناس��ان 
اقتصادي نش��ان مي دهد كه بيش��تر اقتصاددانان 
معتقدند كه دولت به درس��تي اقدام به تك نرخي 
كردن ارز كرده و تنه��ا انتقادي كه در اين زمينه 
مي ت��وان ب��ه دولت دوازده��م وارد دانس��ت، اين 
واقعيت است كه چرا دولت زودتر اين زخم عفوني 
در اقتصاد را شناس��ايي نكرده و اق��دام به درمان 
آن نكرده اس��ت. با توجه ب��ه اهميت ديدگاه هاي 
كارشناسي س��راغ اهالي اقتصاد رفتيم تا پاسخي 

ب��راي اي��ن پرس��ش كليدي پي��دا كنيم ك��ه آيا 
تك نرخي كردن قيمت ارز در نهايت به نفع فضاي 
كس��ب و كار ايراني اس��ت يا اينكه اين روش هاي 
اقتصادي در نهايت به ضرر اين نوع كس��ب و كار 
اس��ت كه به طور مس��تقيم معيشت مردم را تحت 

تاثير قرار مي دهد. 
در پاس��خ به اين پرس��ش رييس كنفدراسيون 
ص��ادرات مي گويد: دول��ت مجبور ب��ود كه براي 
مديريت ش��رايط، ب��ه ب��ازار ارز ورود كند و عدم 
دخال��ت دول��ت مي توانس��ت عواق��ب خطرناكي 
در ب��ازار ارز داش��ته باش��د. از س��وي ديگر اعالم 

تك نرخي شدن ارز با پشتوانه بوده است. 
محمد الهوتي درباره اين تصميم جديد دولت 
در م��ورد نرخ ارز اظهار كرد: اتفاقاتي كه در حوزه 
ارز طي س��ه م��اه گذش��ته رخ داد و اينكه بعد از 
تعطيالت عيد بي دليل نرخ ارز به 5۰۰۰ و 6۰۰۰ 
تومان رس��يد، به نظر آم��د كه وقت آن بود دولت 
ورود كن��د و با سياس��ت گذاري دقيق تري بتواند 
سركش��ي دالر را مهار كند و ش��ايد هم زودتر از 
اينه��ا انتظ��ار مي رفت كه اين كار ص��ورت گيرد. 
در شرايط نابس��اماني كه در روزهاي گذشته رقم 
خورد، فضاي كس��ب و كار دچار وقفه شد و عمال 
در آن روزهاي��ي كه تالطم هاي ارزي داش��تيم در 

بازار، خريد و فروش��ي ص��ورت نگرفت. وقتي كه 
ش��رايط اين گونه رقم مي خ��ورد، مطمئنا فرصت 
برنامه ري��زي حت��ي براي يك هفته ب��راي فعاالن 
اقتص��ادي گرفته مي ش��ود. بنابراي��ن ورود دولت 
به موض��وع و تصميم گيري قاطعان��ه اش در مورد 
س��اماندهي بازار ارز يك حركت جس��ورانه بود و 
اميدوار هس��تيم كه ب��ا توجه ب��ه موضوعاتي كه 
توس��ط معاون اول رييس جمهور اعالم ش��ده، در 
عمل هم ش��اهد اجراي دقيق آن باشيم تا مجددا 
ضم��ن آرامش در بازار ارز، اي��ن اطمينان به تمام 
آحاد جامعه اعم از فعاالن اقتصادي و كس��اني كه 
ارقام كوچك خودش��ان را طي روزهاي گذش��ته 
تبديل كرده اند، بازگ��ردد و در واقع اين اطمينان 

به آنها داده شود كه شرايط رو به سامان است. 

 تك نرخي شدن ارز با پشتوانه بوده است
الهوتي ب��ا بيان اينك��ه دولت ش��رايط را براي 
تك نرخ��ي ش��دن ارز مهي��ا كرده اس��ت، گفت: از 
آنجاك��ه دولت براي تك نرخي ش��دن ارز ش��رايط 
ويژه يي را ترس��يم كرده بود،  برداش��ت ما اين است 
كه اكنون دولت به اين ش��رايط رسيده و اين اعالم 
تك نرخي ش��دن ارز با پش��توانه بوده اس��ت. به هر 
حال بر اس��اس ش��رايط خاصي كه بر ب��ازار حاكم 

مي ش��ود، دولت ها موظف هس��تند از عواقب بعدي 
جلوگيري كنند و اين تصميم دولت بيشتر مديريت 
بود تا دخالت در بازار. ضمن اينكه تمام كساني كه 
در زمين��ه قيمت ارز در ماه هاي گذش��ته اظهارنظر 
كرده ان��د، نرخ ارز را حدود ۴2۰۰ تومان پيش بيني 
مي كردند و با فرم��ول احكام برنامه چهارم و پنجم 
كه تورم س��االنه در آن محاس��به ش��ده نرخ ارز در 
همين حدود قرار مي گيرد؛ بنابراين نرخ هاي باالي 
5۰۰۰ تومان كه براي س��اعاتي اتفاق افتاد، بيشتر 
ج��و رواني ب��ود كه اين ب��ه افزاي��ش قيمت دامن 
زد. بنابراي��ن اگ��ر دولت و بانك مرك��زي به عنوان 
كس��اني كه وظيفه اشان مديريت ش��ناور ارز است 
و در بزنگاه هاي��ي مجبورن��د، ورود كنن��د تا بازار را 
تنظيم كنند، به نظر مي رس��د ك��ه اكنون دولت به 
تكلي��ف قانوني خودش عمل كرده اس��ت و با ورود 
به اين شرايط خواس��ته است بازار را مديريت كند. 
اگر دولت به مساله ورود نمي كرد، عواقب آن خيلي 
خطرناك تر بود از اينكه امروز تصور كنيم دولت نرخ 

ارز را دستوري تعيين كرده است. 
اگر منابع دولت تامين باشد و واردات را جوابگو 
باش��د، مي توان��د قيمت را در هم��ان ۴2۰۰ تومان 
تعيي��ن كند ولي در غير اين صورت مي تواند آثاري 

غير از اين داشته باشد. 

 مابه ا لتفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي 
تعيين كننده قيمت دالر

از س��وي ديگ��ر »ه��ادي حق ش��ناس« ديگ��ر 
كارشناس اقتصادي است كه تالش مي كند سازوكار 
و مكانيس��م كش��ف و تعيين قيمت دالر را تشريح 
كن��د. او در اي��ن زمينه مي گويد: مبن��اي علمي و 
اساس��ي تعيين قيم��ت ارز )دالر(، مابه التفاوت نرخ 
تورم داخلي و خارجي اس��ت. حال اگر در شرايطي 
نرخ دالر در بازار ارزي كمتر از عددي باش��د كه با 
اين فرمول تعيين ش��ده، به دليل فش��ارهاي دولت 
براي س��ركوب نرخ اس��ت. حال اگر نرخ دالر باالتر 
از ميانگي��ن ت��ورم داخل��ي و خارجي باش��د، علت 
آن مي تواند ش��وك هاي سياس��ي و رواني داخلي و 

بيروني باشد. 
اين كارش��ناس اقتصادي با بي��ان اينكه تغييرات 
سياس��ت هاي دولت و سياس��ت خارجي در راستاي 
كاهش يا افزايش نرخ دالر بيشتر از قيمت طبيعي آن 
ك��ه حاصل از مابه التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي 
اس��ت، گفت: علت س��ه برابري نرخ دالر در سال 91 
تورم انباشت سال هاي قبل از آن و رشد 3۰ درصدي 
نرخ دالر در فاصله س��ال هاي 92 تا 96 نيز ناش��ي از 
تورم انباش��ت 91 به قبل بود، در عين حال كه علت 
افزايش نرخ دالر در دولت سازندگي را مي توان ناشي 

از نپرداختن وام هاي ارزي دانست. 
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي آنچه باعث شد، 
نرخ دالر در روزهاي آغازين نيمه دوم فروردين افزايش 
ياب��د به نح��وي كه در يك روز اين نرخ به رش��د 1۰ 
درصدي نس��بت به يك روز قبل خود برسد را بايد در 

عوامل اقتصادي و جو رواني جست وجو كرد. 
حق ش��ناس تاكيد كرد: البته نبايد از نقش رش��د 
نقدينگ��ي در افزايش نرخ دالر ه��م غافل ماند در دو 
دول��ت نهم و دهم نقدينگي از حدود 7۰هزار ميليارد 
تومان به 5۰۰هزار ميليارد تومان رس��يد و در دولت 
يازدهم تاكنون اين رقم همچنان به طور شتابان سير 
صعودي داشته از اين رو مسير حركت نقدينگي ها هم 

در تمام بازارها اثرگذار بوده است. 
اين كارش��ناس اقتصادي تاكيد كرد: با اين فرمول 
قيمت دالر در انتهاي س��ال گذشته به ۴ هزار و 7۰۰ 
تومان مي رس��يد ك��ه اين عدد نرخ طبيع��ي دالر در 
بازار اس��ت و عدد كمت��ر از آن حاصل دخالت دولت 
ب��راي كاهش قيمت دالر و عدد باالت��ر از آن حاصل 
جوس��ازي هاي بازار و ش��وك هاي بيروني خواهد بود.  
حق ش��ناس تاثير اي��ن تصميم را ب��راي فضاي كلي 
اقتصاد مناس��ب مي دان��د و پيش بين��ي مي كند كه 
بازار هاي اقتصادي كشورمان بعد از پايان التهابات در 

مسير درستي از ثبات قرار بگيرند. 

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس 
س��ازمان فن��ي و حرفه اي گفت: ه��م اينك تصوير 
روش��ني از آثار و پيامدهاي تاثي��ر فيلتر تلگرام بر 
بازار كار و بيكاري عده يي كه از اين طريق به كسب 

و كار مشغولند، وجود ندارد. 
س��ليمان پاك سرش��ت ديروز در حاشيه افتتاح 
كارگاه آموزش��ي پوش��اك وي��ژه زنان سرپرس��ت 
خان��وار در جمع خبرنگاران در مش��هد اظهار كرد: 
در خص��وص اش��تغال ايجاد ش��ده از طريق تلگرام 
آمارهاي مختلفي وجود دارد، اما ش��كي نيست كه 
حجم قابل توجهي از كس��ب و كارها الكترونيكي و 

به ويژه متكي به تلگرام است. 
او بدون اشاره به آماري در اين زمينه در خصوص 
بيكاري احتمالي عده زيادي با فيلتر ش��دن تلگرام 
افزود: طبيعتا با فيلتر كردن اين نرم افزار با بيكاري 
عده زي��ادي مواجه خواهيم ش��د و به راحتي كوچ 
كس��ب و كار اين عده از تلگ��رام نمي تواند، محقق 
ش��ود.  او تصريح كرد: باي��د آثار و عواقب اقتصادي 

فيلتر شدن اين نرم افزار را كامال پيش بيني كنيم و 
به طور حتم بايد تصوير روش��ني از تاثير فيلترينگ 
تلگ��رام روي حجم بيكاري و درآمد ش��مار فراواني 
از ش��هروندان از اين ناحيه داش��ته باشيم كه هنوز 
چنين تصويري وجود ن��دارد و فكر كردن به فيلتر 
كردن تلگرام در چنين شرايطي تصميمي عجوالنه 

محسوب مي شود. 
او در بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره به 
ضرورت حمايت از اش��تغال زنان سرپرس��ت خانوار 
تاكي��د ك��رد: نبايد صرفا به آم��وزش در اين بخش 
بس��نده كرد بلكه در توافق انجام ش��ده با ش��وراي 
اجتماعي كش��ور در حوزه زنان سرپرس��ت خانوار، 
برنامه ه��اي مختلفي را در اس��تان ها مورد پيگيري 

و هدف گذاري قرار داده ايم. 
او در ادامه با اش��اره به فعاليت 5۸6مركز دولتي 
آموزش فني و حرفه اي در كشور گفت: در برآوردها 
و رهگيري هاي انجام شده از آينده شغلي جويندگان 
كار مهارت دي��ده در مراكز آموزش فني و حرفه اي 

روش��ن شد كه بين 3۰ تا ۴۰درصد اين افراد يعني 
1.7 از هر 3 نفر كه به قصد اشتغال پذيري اقدام به 
مهارت آموزي داش��ته اند، موفق به پيدا كردن شغل 

شده اند. 
رييس س��ازمان فن��ي و حرفه اي ادام��ه داد: با 
تدوين آيين نام��ه اجرايي قانون نظام جامع آموزش 
مهارت��ي و فن��ي در س��ال ج��اري ش��اهد تقويت 
صالحي��ت حرفه يي مهارت آموزان س��ازمان فني و 

حرفه اي خواهيم بود. 
پاك سرش��ت با بيان اينكه رويكرد مهارتي سازي 
آموزش ه��ا را ب��ا وزارتخانه هاي آم��وزش و پرورش 
و عل��وم، تحقيقات و فناوري آغ��از كرده ايم، افزود: 
اج��راي ط��رح اي��ران مه��ارت ب��ا هدف آش��نايي 
دانش آم��وزان در حي��ن تحصي��ل با فض��اي كار و 
طرح آموزش دانش��جويان در رشته هاي كارگاهي و 
گذراندن دوره هاي كارآم��وزي در اين كارگاه ها دو 
محور اصلي مهارتي س��ازي در ح��وزه آموزش هاي 

امسال است. 

مازن�دران   در روزهاي نخس��تين 
س��ال نو و در راس��تاي بررسي وضعيت 
خدمت رس��اني در بخش آب و فاضالب 
به مس��افران ن��وروزي، مديرعامل آب و 
فاضالب شهري مازندران با مديران كل 
اس��تاني، مديران وكاركنان امور ساري، 
بابلسر و بهنمير، عباس آباد، فريدونكنار، 
محمودآب��اد، ن��ور، رويان و چمس��تان، 
س��يمرغ، جويبار، قائمش��هر، نكا، بهشهر، خليل ش��هر و رستمكال، 
گل��وگاه، ميان��درود و... ديدار و بر لزوم مش��اركت فعال تمامي آحاد 
جامعه در مديريت مصرف آب تاكيد كرد. مديرعامل شركت در اين 
ديدارها ضمن بيان اينكه با افزايش جمعيت، تقاضاي مصرف آب نيز 
افزاي��ش مي يابد، گفت: از آنجا كه تاسيس��ات موجود براي جمعيت 
ثابت در نظر گرفته ش��د در ايام نوروز برخي از شهرهاي مسافرپذير 
با افت فش��ار آب مواجه مي ش��وند كه با تدابير الزم سعي شده اين 
كمبود برطرف ش��ود.  ذاكري ضمن اشاره به مشاركت فعال تمامي 
آحاد جامعه در امر مديريت مصرف آب افزود: نخستين گام در تامين 
و حفظ آب ش��رب س��الم و كافي، صرفه جويي و اجتناب از مصارف 
غيرضروري توس��ط هموطنان و مسافران اس��ت.  او، خدمت رساني 
مطلوب را مرهون همكاري و تعامل مردم با ش��ركت آب و فاضالب 
ش��هري مازندران دانس��ت و تصريح كرد: با توج��ه به كاهش ميزان 
بارندگ��ي و افت ذخاير س��فره هاي آب زيرزميني، فرهنگ مديريت 
مصرف بايد در جامعه نهادينه شود تا در روزهاي گرم سال با كمبود 
يا قطع آب مواجه نش��ويم.  مديرعامل آبفاشهري مازندران با تاكيد 
بر هماهنگي دستگاه هاي خدمات رسان طي ايام تعطيل و تابستان 
براي تس��هيل در امر خدمت رساني اظهار كرد: در سالي كه از سوي 
مقام معظم رهبري به سال »حمايت از كاالي ايراني« نامگذاري شده 
تالش مي كنيم با تاسي از اين شعار در حمايت از كاال و توليد ايراني 

و رونق اقتصادي كشور سهم بسزايي ايفا نماييم. 

 لزوم مشاركت فعال تمامي آحاد جامعه
در مديريت مصرف آب

كرمانش�اه     استاندار كرمانشاه از 
اختصاص 12۰۰ميليارد تومان اعتبار 
ب��راي رونق توليد در مناطق زلزله زده 
اس��تان خبر داد و گفت: از اين ميزان 
6۰۰ ميلي��ارد تومان از محل صندوق 
توسعه ملي و 6۰۰ ميليارد تومان نيز از 
محل سرمايه گذاري بانك ها اختصاص 
يافته است.  به گزارش ايرنا؛ هوشنگ 
بازوند ديروزدر جلسه ستاد تسهيل رفع موانع توليد با دستور كار 
مناط��ق زلزله زده افزود: از محل اعتبارات صندوق توس��عه ملي 
۴۰۰ميليارد تومان براي رون��ق در بخش صنعت و 2۰۰ميليارد 
تومان نيز براي بخش كش��اورزي اختصاص يافته اس��ت.  او بهره 
اين تسهيالت را 6 درصد اعالم كرد و گفت: دولت به دنبال رونق 
توليد در مناطق زلزله زده استان كرمانشاه است و همه دستگاه ها 

بايد براي تحقق اين ماموريت تالش كنند. 
اس��تاندار كرمانشاه در ادامه با بيان اينكه دولت براي بازسازي 
مناطق زلزله زده استان قدم هاي بسيار خوبي برداشته است، گفت: 
تاكنون 53 هزار و 92۰ميليارد ريال اعتبار در قالب تس��هيالت، 

اعتبارات عمراني و كمك هاي بالعوض ابالغ كرده است. 
بازون��د از روند كند پرداخت تس��هيالت در ح��وزه صنعت و 
اش��تغال در مناطق زلزله زده استان كرمانشاه گاليه كرد و گفت: 
بروكراسي اداري به مانعي براي ايجاد رونق در اين مناطق تبديل 
شده است.  او تاكيد كرد كه بايد روند پرداخت تسهيالت سريع تر 
شود تا شاهد رونق حوزه اشتغال و اقتصاد در اين مناطق باشيم. 

وي ب��ه قول ه��اي وزير صنعت، معدن و تج��ارت براي تامين 
كاالها و اقالم مورد نياز بازسازي واحدهاي صنعتي آسيب ديده در 
زلزله نيز اشاره كرد و گفت: قرار شد كه سيمان، آهن و سراميك 
و شيشه اين واحدها از سوي وزارت صنعت تامين شود كه تاكنون 

تامين نشده است. 

براي رونق مناطق زلزله زده 1200 ميليارد تومان 
اختصاص يافت

آذربايجان ش�رقي   ريي��س بنياد 
مس��تضعفان گفت: با آغ��از واگذاري 
عرصه هاي امالك علوي از سال 1393 
در كشور تاكنون تعداد 61 هزار قرارداد 
رايگان اين امالك به مردم واگذار شده 
اس��ت.  محمد س��عيدي كيا ديروز در 
مراسم آغاز مرحله سوم طرح حمايتي 
بنياد مستضعفان در آذربايجان شرقي 
و اه��داي يك هزار فقره قرارداد واگ��ذاري عرصه رايگان به مردم 
شهرس��تان ميانه افزود: اين طرح در راستاي دستور مقام معظم 
رهبري مبني بر واگذاري ق��رارداد امالك علوي به صاحبان آنها 
طبق آيين نامه يي كه به تصويب هيات امناي بنياد مس��تضعفان 
رس��يده اس��ت، انجام مي گيرد.  او اظهار كرد: در اين راستا تا به 
ح��ال بيش از 61 هزار قرارداد عرصه در س��طح كش��ور ازجمله 
در اس��تان هاي خراس��ان رضوي، ش��مالي و جنوبي، گلس��تان، 
مازندران، گيالن، ايالم، آذربايجان ش��رقي و غربي واگذار ش��ده 
اس��ت.  س��عيدي كيا اضافه كرد: يك هزار و ۴5۰ هكتار از اراضي 
فوق به ارزش كارشناس��ي بيش از 1۰هزارميلي��ارد ريال واگذار 
ش��د و 99درصد اين واگذاري ها نيز رايگان بوده اس��ت.  به گفته 
او امس��ال نيز بنياد مس��تضعفان متعهد به اهداي 2۰ هزار فقره 
قرارداد واگذاري ش��ده است.  رييس بنياد مستضعفان از كساني 
كه چنين امالكي در اختيار آنهاست، درخواست كرد تا با تشكيل 
پرونده، براي صدور س��ند اقدام كنند.  سعيدي كيا از تامين خانه 
مس��كوني براي خانواده هاي با تعداد دو معلول و بيشتر در سطح 
كش��ور از سوي بنياد مس��تضعفان نيز خبر داد و گفت: 1۴هزار 
خانوار مشمول اين طرح شده اند و تاكنون نيز براي 3هزار خانوار 
با كمك بنياد مستضعفان، بهزيستي، بنيادمسكن، سازمان ملي 
زمين و مسكن و خيرين مسكن ساز، مسكن تامين شده و مابقي 

نيز تا چهار سال آينده تامين خواهد شد.

 61 هزار قرارداد امالك علوي
واگذار شد

بوشهر| معاون سازمان انرژي اتمي 
ايران گفت: در ص��ورت خروج امريكا از 
برجام اين س��ازمان به عنوان بازوي فني 
و اجراي��ي اي��ران براي اج��راي هر گونه 
تصميم مقام هاي ارش��د كشور آمادگي 
كامل دارد.  محم��د احمديان ديروز در 
گفت وگ��و با ايرنا افزود: در صورت خروج 
امري��كا از برجام، س��ازمان انرژي اتمي 
ايران، هرگونه تصميمي كه مقام هاي ارشد كشور براساس سناريوهاي 
متعدد تنظيم ش��ده، بگيرند را با قدرت و س��رعت به مرحله اجرا در 
مي آورد.  مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي 
ايران با اشاره به آغاز عمليات اجرايي 2واحد نيروگاهي 1۰57مگاواتي 
برق هسته يي در استان بوشهر گفت: با گذشت حدود 15ماه از قرارداد 
پيمانكار ساخت اين نيروگاه ها گام هاي خوبي در راستاي آماده سازي 
سايت آنها برداشته شده است.  او بيان كرد: براساس قرارداد موجود، 
پيمانكار موظف ب��ه بهره گيري از توان نيروي انس��اني و تجهيزاتي 
داخل كش��ور با اولويت است.  معاون سازمان انرژي اتمي ايران ادامه 
داد: در اين ارتباط با تش��كيل كارگروه هايي براي مراجعه به صنايع 
داخلي و شناس��ايي اين ظرفيت ها تالش مي شود بيشترين استفاده 
از توانمندي هاي داخلي در س��اخت اين نيروگاه ها انجام شود.  او در 
ارتباط با اجراي مسووليت هاي اجتماعي نيروگاه اتمي بوشهر گفت: 
همه صنايع بزرگ در دنيا عهده دار مسووليت هاي اجتماعي هستند 
و در اين ارتباط نيروگاه اتمي بوشهر سال گذشته با حمايت سازمان 
انرژي اتمي ايران ماده قانوني را به تصويب رساند كه اين امكان را به 
نيروگاه مي دهد تا قدم هاي بلندتري در زمينه ايفاي مسووليت هاي 
اجتماعي خود بردارد.  احمديان بيان كرد: با تصويب آيين نامه اجرايي 
اين قانون در دولت اميدواريم، مسووليت هاي اجتماعي نيروگاه اتمي 
بوش��هر كه تا به امروز به صورت پراكنده انجام مي ش��د با انسجام و 

قدرت بيشتري اجرا شود. 

سازمان انرژي اتمي براي خروج احتمالي امريكا 
از برجام آماده است

محمد الهوتيهادي حق شناس
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اقتصاد اجتماعي12
 30 هزار كارگر پارسال

دچار حادثه شدند
معاون طب كار و كميس��يون هاي پزشكي اداره كل 
درمان تامين اجتماعي با تاكي��د بر اينكه نرخ حوادث 
ناشي از كار در كش��ور ما باالست، گفت: سال گذشته 

بيش از ۳۰هزار كارگر دچار حادثه شدند. 
داريوش پناه��ي زاده افزود: بي��ش از ۳۰هزار مورد 
حادثه ناش��ي از كار در سال گذش��ته داشته ايم كه به 
لحاظ آماري در كارگاه هاي تحت پوشش اداره كل شرق 
تهران تعداد حوادث كار بيش��تر بوده است. ۱۲ميليون 
و ۶۰۰ نفر بيمه ش��ده ما هس��تند كه نرخ بروز حادثه 
براساس تعداد كارگران و بيمه شدگان محاسبه مي شود 
كه ۱.5۶ است و در استان هاي مختلف با توجه به تعداد 

كارگاه ها و بيمه شدگان متفاوت است. 
به گفته معاون طب كار و كميس��يون هاي پزشكي 
اداره كل درمان مستقيم تامين اجتماعي، بيشترين نرخ 
بروز حادثه با ضريب 5 در استان قزوين و كمترين نرخ 
بروز حادثه)۳۴صدم( در كارگاه هاي تحت پوشش اداره 
كل شرق تهران بوده است البته تعداد كارگاه هاي برخي 
از استان ها بيش از سايرين است و بر همين اساس نرخ 
حوادث ناشي از كار نيز در آنها بيشتر است و در مجموع 
بايد فرهنگ رعايت نكات ايمني در محيط كار رعايت 
ش��ود درحالي كه رعايت نكات ايمني در كشور پايين 

است. 
پناه��ي زاده با تاكيد بر اينكه بايد مخاطرات را براي 
كارگران در كارگاه ها و كارخانجات كاهش دهيم، اظهار 
كرد: طي س��ال گذشته بيش��ترين علت بروز حوادث 
در كارگاه ها درم��ان كارگران، بي احتياطي و بعد از آن 
استفاده از وسايل بي حفاظ و وسايل و تجهيزات معيوب 
بوده است. عمده حوادث مربوط به اتفاقاتي است كه در 

استفاده از تجهيزات غيراستاندارد رخ داده است. 
معاون طب كار و كميس��يون هاي پزشكي اداره كل 
درمان مس��تقيم تامين اجتماعي به راهكارهايي براي 
جلوگيري از حوادث كار در كارگاه ها اشاره كرد و گفت: 
حوادث ناش��ي از كار در برخي از كش��ورها مانند ژاپن 
بسيار كم است و در برخي از كشورها نيز تا حدي است 
كه يا حادثه ندارند يا اينكه آنها را به صفر رسانده اند اما 

دركشور ما اين حوادث زياد است. 
وي اظهار كرد: بر همين اساس ما نيز در كشورمان 
باي��د از طري��ق آم��وزش و افزايش آگاه��ي كارگران 
نسبت به مخاطرات محيط كار همچنين توجه به اين 
مخاطرات اقدام كنيم كه البته متاسفانه كمتر به آموزش 

توجه مي شود. 
پناهي زاده به اس��تفاده از لب��اس، كاله و تجهيزات 
ايمني نيز اشاره كرد و گفت: يكي ديگر از اين راهكارها 
اس��تفاده از لباس ايمني مناسب اس��ت كه بايد به آن 

پرداخته شود. 
وي همچنين گف��ت: مديران كارخانه ها و كارگاه ها 
بايد نس��بت به افزايش س��طح تكنولوژي دستگاه ها و 
اقدام��ات ايمني ب��راي صيانت از س��المت نيروي كار 

اهتمام بورزند. 
معاون طب كار و كميس��يون هاي پزشكي اداره كل 
درمان مستقيم تامين اجتماعي گفت: متناسب سازي 
و بهينه س��ازي محيط فيزيكي كارگاه ها و كارخانه ها و 
رعايت نكات بهداش��ت حرفه يي در محيط كار از ديگر 
اقداماتي است كه براي كاهش حوادث ناشي از كار بايد 

انجام دهيم. 
وي بيشترين حوادث را در انگشتان دست دانست و 
گفت: بيش��ترين حوادث ناشي از كار مربوط به دستان 
و انگشتان كارگران اس��ت و در حوادث ناشي از دست 
بيش��ترين ميزان حوادث را داريم به همين دليل لزوم 

جلوگيري از آن رعايت نكات ايمني در كارگاه هاست. 
معاون طب كار و كميس��يون هاي پزشكي اداره كل 
درمان مستقيم تامين اجتماعي قطع عضو در دست را 
جزو بيشترين حوادث دانست و گفت: بر همين اساس 
در كارهاي س��اختماني بروز حوادث و مخاطرات براي 
كارگران بيش از س��اير مشاغل است كه در اين زمينه 
ش��هرداري مي تواند با چاپ بروش��ور هم��راه با پروانه 
س��اخت، اطالعات ايمن��ي را به كارفرماه��ا ارائه دهد 
و مهندس��ان ناظر نيز حين انج��ام كار بر رعايت نكات 

ايمني نظارت كافي داشته باشند. 
به گفته وي، كارفرما بايد حين انجام كار، كارگران را 
ملزم به استفاده از لباس و كاله ايمني كند و تجهيزات 

مناسب، ايمن و استاندارد در كار خود استفاده كنند. 

 كمك 800 هزار توماني
به تاالسمي ها و هموفيلي ها

كارش��ناس هموفيلي اداره بيماران خ��اص وزارت 
بهداشت با اشاره به طرح راه اندازي و تجهيز مراكز ارائه 
خدمات دندان پزشكي براي بيماران خاص گفت: عالوه 
ب��ر اينكه بيماران خاص در اين مراكز و با تعرفه دولتي 
خدم��ات الزم را دريافت مي كنند به هر يك از بيماران 
تاالسمي و هموفيلي نيز ۸۰۰ هزار تومان در اين حوزه 

كمك مي كنيم. 
راضيه حنطوش زاده با اشاره به اهميت موضوع ارائه 
خدمات دندان پزشكي در بيماران خاص گفت: ارائه اين 
خدمت در باال بردن كيفيت زندگي بيماران خاص تاثير 
بسزايي دارد؛ چراكه اين خدمت جزو مواردي است كه 
بيمه ها هم آن را تقبل نمي كنند. بر همين اساس رفع 
مش��كالت دندان پزش��كي همواره براي بيماران خاص 
مشكل س��از است. اين درحالي است كه اين بيماران به 
درياف��ت اين خدمات نياز ويژه يي دارند. به عنوان مثال 
اگر در حوزه بيماران هموفيلي بهداشت دهان و دندان 
رعايت نشود و مشكالت دندان پزشكي براي اين بيماران 
ايجاد ش��ود فقط نياز به يك خدمت دندان پزش��كي و 
هزينه دندان پزشكي را به دنبال ندارد بلكه اين مشكل 
مصرف ف��راوان فرآورده هاي انعق��ادي را هم به دنبال 

خواهد داشت. 
وي اف��زود: بنابراي��ن اتخ��اذ و اج��راي تصميمات 
و اقدام��ات پيش��گيرانه در اي��ن ح��وزه مي توان��د در 
صرفه جويي در هزينه ها و جلوگيري از مصرف بيش از 
اندازه فاكتورهاي انعقادي كه بسيار گرانند، موثر باشد. 
بنابراين براي كمك به بيماران خاص در حوزه خدمات 
دندان پزشكي عالوه بر ارائه خدمات درماني به خدمات 
پيشگيرانه براي حفظ بهداشت دهان و دندان آنها نياز 
داريم حتي بايد بدانيم كه در بيماراني مانند هموفيلي ها 
ممكن است رشد دندان ها هم با خونريزي همراه باشد. 
بر همين اس��اس در وزارت بهداشت يك سري خدمات 
را در قالب بس��ته هاي جامع درماني  براي اين بيماران 
تعري��ف كرديم اما ب��راي ارائه اين خدم��ات به صورت 
تخصصي حتما باي��د از اداره دن��دان وزارتخانه كمك 
بگيريم كه البته قرار شده آنها هم كمك كنند و مراكزي 

به اين منظور در سال ۹۷ راه اندازي شود. 

اخبار

3 شركت بيمه، 1200 ميليارد تومان به وزارت بهداشت بدهكارند

اولتيماتوم وزارت بهداشت به بيمه هاي تجاري

معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور خبر داد

تهيه دستورالعمل جمع آوري كمك هاي مردمي 
وقوع زلزله كرمانش��اه و به دنب��ال آن موجي كه 
براي جمع آوري كمك ه��اي مردمي رخ داد بيش از 
پيش ضعف در داشتن يك برنامه براي سر و سامان 
دادن به كمك هاي مردمي را آشكار كرد. چهره هاي 
شناخته شده كه براي كمك به زلزله زدگان هر كدام 
يك شماره حس��اب اعالم كرده و مبالغ قابل توجهي 
هم جمع كردند اما در نهايت با گذش��ت چندين ماه 
از زلزله هنوز مشخص نيست تكليف اين كمك هاي 
جمع ش��ده از س��وي مردم چه مي ش��ود همين امر 
موجب شد تا مسووالن به فكر تهيه يك دستورالعمل 
واحد براي س��امان دادن به اين وضعيت باشند. روز 
گذش��ته، معاون آمادگي و مقابله س��ازمان مديريت 
بحران كش��ور از تهيه پيش نويس دستورالعمل نحوه 
جمع آوري و توزيع كمك ه��اي غيردولتي داخلي و 
بين المللي در زمان بروز حوادث و بحران ها خبر داد. 
مرتضي اكبرپ��ور درباره اقدامات انجام ش��ده در 
ح��وزه آمادگي و مقابله س��ازمان مديري��ت بحران 
كشور در يك سال گذش��ته به ايسنا گفت: در سالي 
كه گذش��ت باتوجه به حواش��ي پيش آمده پيرامون 
جم��ع آوري كمك ه��اي مردم��ي در مواق��ع ب��روز 
حوادث و ساماندهي اين كمك ها پيش نويس نحوه 
جمع آوري و توزي��ع كمك هاي غير دولتي داخلي و 

بين المللي در زمان بروز حوادث تهيه شد و در همين 
رابطه جلس��ات كارشناس��ي متعددي براي بررسي 
دستورالعمل هاي مربوطه با حضور دستگاه هاي ملي 

تشكيل شد. 
وي با بيان اينكه دستورالعمل براي تشكيل ستاد 
ملي پيشگيري و مقابله با بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان نيز از سوي س��ازمان مديريت بحران كشور 
ابالغ ش��ده است، گفت: امسال بخشنامه يي هم براي 
آمادگي در مقابل حوادث طبيعي در تعطيالت نوروزي 
ابالغ ش��د كه خوش��بختانه موجب ارتق��اي آمادگي 
دس��تگاه هاي ام��دادي و خدماتي در اين ايام ش��د و 
نتيجه  آن نيز كاهش آسيب هاي ناشي از حوادث بود. 
اكبرپ��ور برگزاري كارگاه هاي آموزش��ي وتمريني 
س��تادي غدير ۲ در اس��تان هاي آذربايجان ش��رقي، 
همدان، فارس، مازندران و خراس��ان رضوي با حضور 
اعض��اي اصلي ش��وراي هماهنگي مديري��ت بحران 
استان هاي سراسر كشور را اقدام مهم ديگري برشمرد 
و اف��زود: در اي��ن دوره هاي آموزش��ي مدي��ران كل 
بحران ها، فرمانداران و... حضور داشته و مطالب مربوط 
به اطالع رساني در بحران، مواجهه با بحران و... به آنان 

آموزش داده شد. 
معاون آمادگي و مقابله س��ازمان مديريت بحران 

كشور از حضور و مشاركت ۷۰۰ تشكل مردم نهاد در 
برنامه هاي مش��ترك مديريت بحران خبر داد و افزود: 
اين اقدامات با هدف افزايش نقش سازمان هاي مردم 
نهاد در چرخه مديريت بحران كش��ور و اس��تفاده از 

ظرفيت هاي مردمي در اين حوزه انجام شد. 
وي ادامه داد: بانك اطالعات سازمان هاي مردم نهاد 
باهدف شناسايي، ساماندهي و افزايش مشاركت هاي 
مردمي در حوزه مديريت بحران نيز در همين راس��تا 
تشكيل شده و البته اطالعات آن درحال تكميل است. 
معاون آمادگي و مقابله س��ازمان مديريت بحران 
كشور با اشاره به اليحه قانون مديريت بحران كشور 
نيز گفت: جلس��ات كارشناسي پيرامون تهيه اليحه 
قانون تشكيل س��ازمان مديريت بحران كشور نيز با 
حضور مسووالن و كارشناسان مربوطه برگزار شد كه 
منجر به اعمال تغيي��رات و اصالحاتي در اين اليحه 

شده است. 
اكبرپور انجام اقدامات مربوط به عملياتي ش��دن 
بخش��ي از تفاهم نامه همكاري با نيروهاي مس��لح در 
حوزه آموزشي را نيز از ديگر اقدامات برشمرد و افزود: 
در س��الي كه گذش��ت بيش از ۷۰ م��ورد اخطاريه و 
هشدار درخصوص وقوع حوادث ازجمله بارندگي ها و 
زلزله ها براي دستگاه هاي ذي ربط صادر شد كه منجر 

به پيشگيري به موقع و آمادگي باالي دستگاه هاي به 
هنگام چنين حوادثي شد. به گفته وي، تهيه گزارش 
حوادث غيرمترقبه سال ۹۶ ازجمله زلزله هاي كرمانشاه 
و كرمان و تهران و س��قوط هواپيماي مس��افربري و 
تشكيل جلسات هماهنگي و هم افزايي پيرامون بهره 
مندي از ظرفيت هاي نيروهاي مسلح شامل سپاه، آجا 

و ناجا نيز ازجمله اقدامات انجام شده است. 
وي هماهنگي براي برگزاري نشس��ت مش��ترك 
مديران مش��اركت هاي مردمي دس��تگاه هاي دولتي 
سراس��ر كش��ور، برنامه ريزي براي برگزاري مراس��م 
بزرگداشت ارتحال ملكوتي حضرت امام خميني )ره(، 

تهيه گزارش عملكرد كارگروه هاي تش��كل هاي مردم 
نهاد در ۳۱ استان كشور، برگزاري مانور سراسري زلزله 
در روز ۸ آذر با همكاري دستگاه هاي ذي ربط ازجمله 
وزارت آم��وزش و پرورش، جمعي��ت هالل احمر و...، 
برگزاري دومين رويداد جامع مديريت بحران كشور، 
تهي��ه گام اول برنامه اضطراري س��ازمان )E o p( و 
)s O P( كارگروه هاي ۱۴گانه، انجام اقدامات مناسب 
درب��اره توس��عه هماهنگي زيرس��اخت هاي ارتباطي 
مش��ترك با قرارگاه ثاراهلل و... را از ديگر اقدامات انجام 
ش��ده در معاونت آمادگي و مقابله س��ازمان مديريت 

بحران كشور برشمرد. 

اگرچ��ه طبق قان��ون ش��ركت هاي بيمه تجاري 
باي��د ۱۰درص��د از حق بيمه ش��خص ثال��ث را به 
حس��اب وزارت بهداش��ت واريز كنند اما بدعهدي 
چندين ماهه برخي از اين ش��ركت ها س��بب شد تا 
روز گذش��ته وزارت بهداشت نس��بت به اين تاخير 
اولتيمات��وم ده��د. وزارتخانه ي��ي كه ب��راي تامين 
اعتبار جهت پيش��برد طرح تحول س��المت همواره 
با مش��كالت مالي مواجه بوده ۱۲۰۰ميليارد تومان 
از س��ه شركت بيمه تجاري طلبكار است حال آنكه 
بر اس��اس آيين نامه اجرايي م��اده ۹۲ قانون برنامه 
چهارم توس��عه، وزارت بهداش��ت مكلف شده است 
كه نس��بت به درم��ان فوري و بدون قيد و ش��رط 
مصدومين س��وانح و ح��وادث رانندگي در خدمات 
بهداش��تي و درماني اقدام كنن��د. همچنين در اين 
ماده اعالم ش��ده كه براي تامي��ن منابع الزم براي 
ارائ��ه خدمات ف��وق، ۱۰درصد حق بيمه ش��خص 
ثالث، سرنش��ين و مازاد توسط ش��ركت هاي بيمه 
تج��اري وصول و به حس��اب درآمدهاي اختصاصي 
و  واري��ز  ن��زد خزان��ه داري كل  بهداش��ت  وزارت 
هزينه هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جاده يي 
و رانندگي از محل وجوه واريز شده به اين حساب و 
ساير منابع موجود، پرداخت شود. توزيع اين منابع 
نيز براساس عملكرد هر يك از سازمان هاي بيمه گر 
پايه توس��ط وزارت بهداشت هر ۶ ماه يك بار انجام 
خواهد شد كه اكنون چندين ماه مي گذرد و خبري 
از واريز اين مبلغ ازسوي شركت هاي بيمه به وزارت 

بهداشت نيست. 

 بدعهدي بيمه ها و ناچاري وزارت بهداشت
رض��ا رضايي رييس اداره بودج��ه معاونت درمان 
وزارت بهداش��ت، درباره اين موضوع گفت: »با وجود 
فش��ار وزارت بهداش��ت، برگزاري جلسات متعدد با 
بيمه هاي تجاري و ورود كميسيون اصل ۹۰ مجلس 
به موضوع عدم پرداخت مطالبات وزارت بهداش��ت، 
متاسفانه بيمه »ايران«، »دانا« و »رازي« هيچ اقدام 
موث��ري در پرداخت مطالبات ش��ان در زمينه درمان 

رايگان مصدومان ترافيكي انجام ندادند.«
وي با بيان اينكه وزارت بهداشت نوروز ۹۷ را هم 
با بي پولي س��ر كرد و اجازه نداد كوچك ترين خللي 
در خدمت رساني به مردم به وجود آيد، افزود: با اين 
وضعي ك��ه دارد پيش مي رود و بي خيالي اين س��ه 

بيمه در پرداخت مطالبات شان، طي روزهاي آتي در 
صورتي كه اين بيمه ها، به ويژه بيمه ايران نس��بت به 
پرداخت مطالبات وزارت بهداشت و پولي كه از مردم 
بابت درمان تصادف ش��ان گرفته اس��ت، اقدام نكند، 
وزارت بهداش��ت چاره يي جز دادن فاكتور تجهيزات 
پزشكي و دارو به بيمه گذاران اين بيمه ها جهت اخذ 

پول از شعب بيمه در سراسر كشور ندارد. 
رضايي تاكيد كرد: البته نمي گوييم كه اين اقدام 
را در حال حاضر اجرا مي كنيم، بلكه تاكيد مي كنيم 
كه اگر ش��رايط به همين من��وال پيش رود، ما چاره 

ديگري جز انجام اين اقدام نداريم. 
رييس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت 
با بيان اينكه ميزان مطالبات بيمه هاي تجاري براي 
درم��ان رايگان مصدومان تصادفي به ۱۲۰۰ ميليارد 
تومان رس��يده اس��ت، به ايس��نا گفت: بخش عمده 
اي��ن مبلغ، يعن��ي ۸۰۰ ميلي��اردش متعلق به بيمه 
ايران است. همچنين در س��ال گذشته بيمه دانا در 

كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسالمي قول داد 
كه تا پايان سال بدهي اش را تسويه كند، اما بدقولي 
كرد و حتي يك ريال از بدهي اش را پرداخت نكرد. 

رضايي در ادامه درباره دس��تورالعمل اخير وزارت 
بهداش��ت مبني بر لزوم ارائه بيمه نامه شخص ثالث 
از سوي مقصر تصادف براي دريافت رايگان خدمات 
مربوط به درمان مصدومان تصادفي و محاس��به آزاد 
اين خدمات در صورت عدم ارائه بيمه نامه، گفت: بايد 
توج��ه كرد كه ما با حجم زيادي از موتورس��واران و 
ماش��ين هايي در س��طح كش��ور روبه رو هستيم كه 
به هيچ عن��وان خودش��ان را بيم��ه نمي كنند. اين 
درحالي اس��ت كه اين افراد بسيار پرخطرند، به ويژه 

موتورسواران. 
وي ادامه داد: بنابراين ما به بيمارس��تان ها اعالم 
كرده ايم كه براي ايجاد نظم اجتماعي و كمتر شدن 
ريس��ك خط��رات اين گونه افراد حتما خودش��ان را 
بيمه كنند و به بيمارس��تان ها هم گفته ايم كه حتما 

كپي بيمه نام��ه را در حوزه بيماران تصادفي دريافت 
كنند. بر اين اس��اس م��ردم بعد از دريافت خدمت و 
در زمان ترخي��ص، كپي بيمه نامه را ه��م بايد ارائه 
كنن��د. بايد توجه كرد كه اين بخش��امه هيچ خللي 
در خدمت رس��اني ايجاد نكرده اس��ت، بلكه ما فقط 

به دنبال نظم اجتماعي هستيم. 
رضايي با بيان اينكه ماش��ين ها و موتورهايي كه 
بيش��تر تصادف مي كنند و پرخطرند، اكثرا بيمه نامه 
ندارند، گفت: اين اقدام نوعي زمينه سازي است براي 
اينكه اگر بيمه ايران و ساير بيمه هاي تجاري پول مان 
را ندادند، مطابق بيمه نامه صورتحساب ها را به مردم 

دهيم تا از آنها پول شان را دريافت كنند. 

 بدهي 13 هزار ميلياردي چهار شركت بيمه 
به وزارت بهداشت

بدهي س��ه ش��ركت بيم��ه خصوصي ب��ه وزارت 
بهداش��ت، در حالي اس��ت كه دو روز پيش هم ايرج 

حريرچي  س��خنگوي وزارت بهداش��ت در نشس��ت 
خبري خود اعالم كرد، در س��ال گذشته، ۱۴ هزار و 
۲۹۹ميليارد تومان سند به ۴ سازمان بيمه گر اصلي 
ارس��ال ش��ده اس��ت و فقط ۳ هزار و ۱۰ ميليارد از 
آنها پرداخت ش��ده است و وزارت بهداشت ۱۳ هزار 
و ۸۹۹ميليارد تومان از ۴ س��ازمان بيمه اصلي طلب 
دارد. اي��ن اتفاق در حالي اس��ت كه اما و اگرها براي 
ادامه طرح تحول س��المت به دليل كمبود بودجه و 
اعتبار هر روز بيش��تر مي شود، سال گذشته به دليل 
كمب��ود نقدينگي برخي از خدمات بس��ته هاي بيمه 
س��المت حذف شد و هنوز هم آينده اين طرح كه از 
آن با عنوان مهم ترين اقدام دولت ياد مي شود معلوم 
نيست با وجود اين اظهارات حريرچي در حالي است 
ك��ه برخي نماين��دگان مجلس،  اي��ن رقم را صحيح 
نمي دانند. محمدحس��ين قرباني عضو هيات رييسه 
كميسيون بهداشت مجلس، در واكنش به خبر بدهي 
۱۳ هزار و ۸۹۹ ميليارد تومان چهار س��ازمان بيمه 
گ��ر، گفت: اين ارقام صحيح نيس��ت چراكه مجلس 
بيشترين ميزان حمايت از وزارت بهداشت را هم در 
رون��د اجراي طرح تحول س��المت و هم انتقال پايه 

بيمه سالمت داشته است. 
نماينده آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسالمي، 
در تشريح نحوه تامين اعتبارات حوزه سالمت از طريق 
نماين��دگان مجلس ادامه داد: ب��راي تامين اعتبارات 
حوزه س��المت در قالب بهره مندي از اوراق مشاركت 
براي وزارت بهداش��ت در دو مرحله مبلغ هشت هزار 
ميليارد و چهار هزار و دويست ميليارد كه در مجموه 

رقم سيزده هزار ميليارد مصوب شده است. 
اين نماين��ده مردم در مجلس دهم، تصريح كرد: 
البته اين اظهارنظر وزارت بهداش��ت مبني بر اينكه 
دولت ب��ه تعهدات خود كه براي حوزه س��المت در 
قان��ون بدان مكلف ش��ده، عمل نك��رده، قابل دفاع 
اس��ت؛ بنابراين دولت باي��د در جهت همراهي براي 
رفع مشكالت اين وزارتخانه به تعهداتش عمل كند. 
نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
شوراي اس��المي، تاكيد كرد: در مجموع منابعي كه 
براي حوزه سالمت تعيين شده با احتساب درآمدهاي 
اختصاصي حدود ۶۴ هزار ميليارد را رقم مي زند كه 
براساس اقدامات كارشناسانه به درستي تعيين شده 
اس��ت، بنابراين همه بايد كم��ك كنند تا اين ميزان 

اعتبارات تحقق پيدا كند. 

وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه در بودجه س��ال ۹۷ 
اعتب��اري براي اجراي طرح رتبه بن��دي معلمان تخصيص نيافته 
اس��ت، گفت: با وجود اين اميدواريم با مديريت منابعي كه انجام 

خواهيم داد، بخشي از اين طرح را مهر ۹۷ اجرا كنيم. 
محمد بطحايي صبح چهارش��نبه در حاش��يه جلس��ه هيات 
وزيران و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت 
اجراي رتبه بندي معلمان در سال جاري، گفت: اين تكليف قانوني 
برعهده دولت است كه طرحي را در قالب اليحه در اين زمينه به 
مجلس ارائه دهد و اين اليحه هم اكنون در دست طراحي است. 
وي خاطرنش��ان كرد: اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در 
سال جاري براي پرداخت هاي طرح رتبه بندي كفايت نمي كند. 

يعني اعتبارات��ي كه در بودجه ۹۷ پيش بيني ش��ده صرف نظر 
از اجراي طرح رتبه بندي اس��ت. با وجود اي��ن اميدواريم براي 
مهر ۹۷ با مديريت منابعي كه صورت خواهد گرفت، بخش��ي از 
ط��رح را مورد اجرا قرار دهيم. وزير آموزش و پرورش همچنين 
درباره تقارن زم��ان برگزاري تعدادي از امتحانات پايان س��ال 
تحصيلي مدارس با ماه مبارك رمضان خاطرنشان كرد: دوستان 
ما در حوزه كارشناسي بررس��ي هاي زيادي درباره سازماندهي 
برگزاري امتحانات پايان س��ال براي ع��دم تقارن با ماه مبارك 
رمض��ان انجام داده اند؛ اما متاس��فانه تصميم��ي در اين زمينه 
اتخاذ نش��د. باتوجه به تعطيالت مكرري كه در س��ال تحصيلي 
جاري داش��تيم، نمي توانيم ديگر سال تحصيلي را كوتاه كنيم. 
بنابراي��ن امتحان تع��دادي از دروس در ايام ماه مبارك رمضان 
برگزار خواهد ش��د. وي گفت: با وجود اين تالش خواهيم كرد 
ك��ه مالحظاتي را براي دانش آم��وزان روزه دار درنظر بگيريم تا 

سختي كمتري متحمل شوند. 
بطحايي در ادامه در پاس��خ به پرسشي درباره موضع آموزش 
و پرورش نس��بت به آزمون هاي سمپاد اظهار كرد: تصميم گيري 
درب��اره حذف آزمون هاي نس��بتا س��ختي ك��ه در دوره ابتدايي 
برگزار مي ش��د، مورد استقبال بسياري از آحاد مردم قرار گرفت 
و بخش ه��اي مختلف تخصصي در حوزه ه��اي علوم تربيتي اين 

تصميم را تاييد و ما را ترغيب به استمرار اين تصميم كردند. 

بخشي از طرح رتبه بندي معلمان امسال اجرا مي شود
ريي��س س��ازمان بهزيس��تي گف��ت: 5۰درص��د اختالالت 
روان ش��ناختي در كمتر از ۱۴ سالگي و ۷5درصد از آن نيز در 

كمتر از ۲۴ سالگي آغاز مي شود. 
انوشيروان محس��ني بندپي در دومين جشنواره روانشناسي 
و مش��اوره افزود: رشد بيكاري، خش��ونت و بي عدالتي از جمله 
عوامل زمينه س��از توس��عه بيماري هاي روحي و رواني هستند، 
به همين دليل بايد همكاري هاي بين بخش��ي در حوزه سالمت 

روان بيش از گذشته انجام شود. 
وي با اش��اره به اينكه 5۰درصد اختالالت روانش��ناختي زير 
۱۴ سالگي آغاز مي ش��ود، گفت: همچنين ۷5درصد اختالالت 
روانش��ناختي نيز زير ۲۴سالگي آغاز مي ش��ود به همين دليل 
توجه به عوامل اجتماعي پيش از تولد تا دوران سالمندي مورد 
تاكيد اس��ت؛ چراكه ۲5درصد افراد جامعه به نوعي با اختالالت 

رواني دست به گريبان هستند. 
رييس س��ازمان بهزيستي با اش��اره به اينكه براساس اعالم 
س��ازمان جهان��ي بهداش��ت عدم رش��د و تكام��ل يكپارچه در 
دوران كودكي، نابرابري و پايمال ش��دن حقوق شهروندي، عدم 
مهارت ه��اي زندگ��ي و والدين دچار مخاطرات و مش��كالت از 
جمله عوامل برهم زننده س��المت روان هستند، گفت: تغييرات 
محيطي، اجتماع��ي و اقليمي تا ۷5درص��د تاثيرگذاري منفي 

بيشتري نسبت به عوامل وراثتي دارند. 

وي تاكي��د ك��رد: تحقيقات نش��ان داده اف��رادي كه درآمد 
پايين تري دارند و بيكار هس��تند، بيش��تر در معرض اختالالت 

روحي و رواني قرار دارند. 
محس��ني بندپي با اشاره به اينكه ۳ ميليون سرپرست خانوار 
در كشور هس��تند كه از لحاظ اقتصادي آسيب پذيرترند، گفت: 

اين افراد بيشتر درمعرض آسيب هاي روحي قرار دارند. 
رييس سازمان بهزيستي رشد بيكاري و بي عدالتي را عوامل 
ايجادكننده بيماري هاي روحي و رواني دانست و گفت: به دليل 
كاهش ميزان مخاطرات و مش��كالت روانشناختي، خط مشاوره 
را در سال گذشته در دو استان تهران و تبريز دو برابر كرديم كه 
البته تنها مشاوره تلفني كافي نيست و بايد افزايش پيدا كند. 

آغاز 75 درصد بيماري هاي رواني در سنين زير 24 سال

فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت گفت: براي نخستين  بار جليقه ضد گلوله 
با ه��دف افزايش قدرت محيط بان��ان در زمان رو 
به رو ش��دن با شكارچيان متخلف و افراد سودجو 

و قانون ش��كن بين محيط بانان اين دستگاه توزيع 
مي شود. جمشيد محبت خاني با اشاره به شهادت 
۱۲۰محيط ب��ان اظه��ار كرد: تيراندازي از س��وي 
ش��كارچيان متخلف بيش��ترين تهدي��د براي اين 

نيروهاس��ت. وي به محيط بانان توصيه كرد براي 
حف��ظ جان خود و هموطنان به محض مش��اهده 
فرد متخلف س��عي نكنند از آخرين راهكار يعني 
اس��تفاده از سالح اس��تفاده كنند تا شاهد گرفتار 

ش��دن محيط بانان و حبس آنها نباش��يم. فرمانده 
ي��گان حفاظت س��ازمان محيط زيس��ت كش��ور 
در ادام��ه ب��ا اش��اره به كمب��ود تجهي��زات مورد 
ني��از محيط بانان گفت: تامي��ن بودجه الزم براي 

تجهيز انس��اني و نظامي محيط باني يك ضرورت 
اس��ت چراكه با وجود بحران هاي مختلف زيس��ت 
محيط��ي، برخورداري نيروي انس��اني از ابزارهاي 

مناسب بايد در اولويت قرار گيرد. 

براي نخستين  بار محيط بانان جليقه ضد گلوله مي پوشند
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كارشناسان همگام با گفت وگوي ايران و قطر درباره توسعه همكاري ها در بنادر مطرح كردند

فرصتهمگرايياقتصاديباقطردرخليجفارس

  مهم ترين تغييرات طرح ترافيك پايتخت در سال 97

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
در هفته ج��اري هياتي عالي رتب��ه از قطر در تهران 
با وزير راه و شهرس��ازي درباره توسعه همكاري هاي دو 
كش��ور در زمينه بنادر و س��رمايه گذاري در بنادر ديدار 
كرد، مالقاتي كه از س��وي كارشناسان حوزه بندري هم 
فرصت هاي مثبتي را پيش روي ح��وزه بنادر ايران قرار 
مي دهد، هم مي تواند با توجه به عدم پيش بيني وضعيت 

سياسي منطقه همراه با تهديدهايي باشد. 
قط��ر پ��س از اوج گرفت��ن اختالفاتش با ام��ارات و 
عربس��تان و حصر اقتصادي اين كش��ور از سوي اعراب 
خليج ف��ارس، تعامالت خود با س��اير كش��ورها از جمله 
اي��ران و تركيه را افزايش داد. اي��ران نيز با صدور مجوز 
عبور بيشتر هواپيماهاي قطري از آسمانش و ارائه ساير 
خدمات و كاالهاي مورد نياز قطر حس��ن نيت خود را به 
اين همسايه جنوبي ثابت كرد. هم اكنون به نظر مي رسد، 
با حضور مقامات بندري خود در ايران به دنبال اين است 
كه ارتباطات خود با ايران را وارد فاز جديدي كند، اما در 
اين ميان مس��ووالن وزارت راه و شهرس��ازي بايد به اين 
موضوع توجه داش��ته باشند كه احتمال بازگشت دوحه 
به س��مت متحدان گذشته اش و كاهش ارتباط با تهران 
وجود دارد، بر همين اساس بايد در رشد تعامالت با قطر 

دقت الزم را داشته باشد. 

 رونق بنادر جنوبي با مشاركت قطري ها
جمشيد عدالتيان عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران كه از موافقان بي چون و چراي حضور قطري ها در 
ايران و افزايش ارتباط بندري با اين كشور است، مي گويد: 
همكاري مشترك با قطر باعث فعال شدن بنادر جنوبي 

كشور مي شود. 
عدالتيان در خصوص تاثير س��رمايه گذاري قطري ها 
در بنادر ايران مي افزاي��د: حضور هيات عالي رتبه وزارت 
حمل و نقل و س��ازمان بنادر قط��ر در ايران به طور قطع 
مي تواند منجر به توسعه همكاري هاي مشترك بندري و 
دريايي شود بدين جهت اميدواريم مديران بنادر جنوبي 
بتوانند قراردادهاي خوبي را با س��ازمان بنادر قطر امضا 
كنند. او تصريح مي كند: زيرس��اخت هاي هر كشوري به 
ويژه بنادر، امتيازي براي سرعت بخشيدن به امور تجاري 
آن كشور محسوب مي شود و اين زيرساخت ها مي تواند 
تاثير بسزايي در زندگي مردم و به خصوص بندرنشينان 

داشته باشد. 
عدالتي��ان ادام��ه مي ده��د: س��رمايه گذاري بخش 
خصوصي در جهت توس��عه بنادر موجب ايجاد اشتغال 
پايدار، افزايش توليد ناخالص داخلي و ارتقاي تراز تجاري 
كش��ور مي ش��ود، برخي بنادر مناطق آزاد به ويژه بندر 
جبل علي در دوبي با توسعه زيرساخت ها توانست به رشد 
تجاري قابل توجهي برسد، بنابراين در ايران هم با توسعه 
زيرس��اخت هاي بنادر مي توان هر چه س��ريع تر كريدور 

ش��مال - جنوب و كريدور شرق -غرب را فعال كرد كه 
به واسطه اين امر مي توان سود قابل توجهي كسب كرد. 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در پاس��خ به اينكه 
براي افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي در 
بنادر كشور چه تمهيداتي بايد انديشيده شود؟ ادامه داد: 
براي جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي بايد حمايت ها 
و هزينه هاي مختلفي كه در قانون جذب س��رمايه گذار 
خارج��ي لحاظ ش��ده اس��ت، انجام ش��ود. از جمله اين 
حمايت ها مي توان به بهبود فضاي كسب و كار، تضمين 
س��ود و برگش��ت س��رمايه در بازه زماني كوتاه مدت به 

سرمايه گذار داخلي و خارجي اشاره كرد. 

 ايران از فرصت موجود استفاده كند
در حالي كه جمشيد عدالتيان، عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني، قاطعانه از افزايش ارتباطات با قطر حمايت 
مي كن��د، علي ش��ريفي دبي��ر اتحاديه مالكان كش��تي 
درباره چش��م انداز حض��ور هياتي عالي رتب��ه از مقامات 
وزارت حمل و نقل و س��ازمان بنادر آن كش��ور در ايران 
به »تع��ادل« مي گويد: ورود اين هي��ات عالي رتبه براي 
توسعه همكاري ها، اقدامي سياسي است زيرا تا پيش از 
باالگرفتن اختالفات سياسي ميان قطر با كشورهاي عربي 
حوزه خليج فارس از جمله عربس��تان و امارات،  قطري ها 
ارتباط چنداني با ايراني ها نداشتند. شريفي مي افزايد: در 

گذش��ته قطر، مشكالتي را براي تردد كشتي هاي ايراني 
ايجاد مي كرد كه پس از كمرنگ شدن ارتباطش با رياض 
و ابوظبي، تعامالت خود با ايران را افزايش داد، بر همين 
اس��اس مسووالن حوزه بندري بايد به اين موضوع توجه 
داشته باشند كه افزايش ارتباطات قطر با ايران، رويكردي 
سياس��ي دارد. او ادامه مي دهد: ايران بايد عالوه بر اينكه 
از فرصت ايجاد ش��ده به خوبي اس��تفاده مي كند، اجازه 

سوءاستفاده را به قطري ها ندهد. 

 بهره گيري از فرصت همكاري با قطر
به گفته اين كارشناس ارش��د حوزه بندري، شرايط 
اقتصادي در درياي عمان و خليج فارس مناس��ب نيست 
و كس��ادي سراس��ر اين دو دريا را فراگرفته و تجارت و 
صيادي در اين دو دريا بي رونق اس��ت، بر همين اساس، 
توسعه همكاري با كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله 

قطر به بهبود اين شرايط كمك مي كند. 
ش��ريفي اظهار مي كن��د: حدود 50 فروند كش��تي 
ايراني متوس��ط و كوچك در خط قطر فعاليت مي كنند 
و توسعه همكاري ها با اين كشور را مي توان به فال نيك 
گرفت و نبايد فرصت ايجاد ش��ده را از دس��ت داد، زيرا 
ساير كش��ورها به دنبال ارتباط با قطر هستند به عنوان 
نمونه تركيه، روابط تجاري خ��ود با قطر را افزايش داده 
و اين در حالي اس��ت كه فاصله جغرافيايي زيادي با قطر 

دارد اما به دليل نوع خدمات ارائه ش��ده از سوي تركيه، 
دور ب��ودن از قطر توجيه مي ش��ود. او بيان مي كند: پس 
ايران بايد تالش كند تا با بهبود در ارسال كاالها، فرصت 
توس��عه تعامالت با قطر را از دس��ت ندهد. دبير اتحاديه 
مالكان كش��تي درباره همكاري با قطر در حوزه توس��عه 
بنادرجنوبي مي گويد: پيش بيني شرايط سياسي منطقه 
بسيار سخت است، زيرا ممكن است گردش قطر به سوي 
ايران دوباره تغيير كند بر همين اس��اس سرمايه گذاري 
مشتركي با قطر نبايد داش��ت، زيرا ممكن است شرايط 
كنوني كوتاه مدت باشد. شريفي اضافه مي كند: البته در 
حوزه ديپلماتيك رابطه ايران و قطر بايد حفظ شود، اما 
در حوزه زيربنايي و زيرساختي توصيه مي شود كه ايران 
برنامه ريزي بلندمدتي با قطري ها نداش��ته باشد. او ادامه 
مي دهد: اگر ايران مي توانس��ت برنامه ريزي بلندمدتي با 
قطر داشته باشد، هم اكنون فرصت خوبي بود اما با توجه 
به اينكه شرايط منطقه قابل پيش بيني نيست، بهتر است 

كه برنامه ريزي بلندمدتي با قطري ها نداشته باشيم. 

 معرفي جزيره »نگين« براي سرمايه گذاري 
همزمان با سفر هياتي از سازمان بنادر قطر به ايران، 
دبيركل انجمن كش��تيراني و خدمات وابسته پيشنهاد 
كرد، جزيره نگين در استان بوشهر براي سرمايه گذاري 

دريايي قطر در ايران انتخاب و معرفي شود. 

مس��عود پل مه رييس فدراس��يون حم��ل و نقل و 
لجس��تيك ايران در اين باره مي گويد: س��رمايه گذاري 
مش��ترك بخش خصوصي ايران و قطر در جزيره نگين 
بوشهر، فرصت مناسبي براي توسعه بنادر تجاري كشور 
اس��ت. او مي افزايد: با اس��تفاده از سرمايه گذاري طرف 
قطري بايد به س��مت تبديل بندر بوشهر به يك بندر 
كامال هوشمند گام  برداريم. به طوري كه تمام عمليات 
از ورود كشتي تا لحظه خروج كاال بر اساس روش هاي 

نوين لجستيكي مديريت شود. 
پل مه با بيان اينكه پيشنهاد مي كنيم، قطري ها در 
جزيره »نگين« س��رمايه گذاري كنند، مي گويد: جزيره 
نگين مي تواند به عنوان پايلوت سرمايه گذاري خارجي 
در ح��وزه دريايي و بندري ايران به توس��عه اقتصادي 

كشور كمك كند. 
رييس فدراس��يون حمل و نقل و لجس��تيك ايران 
اظهار مي كند: برنامه مش��خص قطر در حوزه حمل و 
نقل دريايي گس��ترش ترانزي��ت و بهبود صادرات مواد 
غذاي��ي ايران و تركيه از طريق آب هاي ايران اس��ت و 
اج��راي اين رويك��رد نيازمند حض��ور موثر بخش هاي 
خصوص��ي دو كش��ور ب��راي كاهش هزينه ه��ا در اين 
بخش است. پل مه ادامه مي دهد: استفاده بهينه از اين 
فرصت، اتصال بخش خصوصي فعال و توانمند ايران و 
قط��ر براي اجرايي و عملياتي كردن تصميم هاي كالن 
اقتصادي ضروري اس��ت. دبيركل انجمن كشتيراني و 
خدمات وابس��ته با اش��اره به تس��هيل تجارت بين دو 
كش��ور به عنوان يكي از اهداف هيات قطري در بازديد 
از بن��ادر جنوب ايران اظه��ار مي كند: بخش خصوصي 
بازوي اجرايي دولت هاس��ت، بنابراين ايران و قطر هم 
بايد شرايطي فراهم كنند تا اين بخش بيش از پيش در 

حوزه دريايي و بندري فعال شود. 
او ب��ا اش��اره به اهمي��ت س��رمايه گذاري قطري ها 
در بن��ادر اي��ران اظه��ار مي كن��د: رويكرد اي��ران در 
سرمايه گذاري بنادر بايد به سمت استفاده از تجهيزات 
جديد و سيستم هاي هوش��مند بندري باشد. پل مه با 
بيان اينكه بندر بوش��هر به عنوان پسكرانه و پشتيبان 
ظرفيت ه��اي دريايي قطر مطرح ش��ود، بيان مي كند: 
براي آنك��ه بتوان از اي��ن فرصت بهره بيش��تري برد، 
مي ت��وان مديريت كاالهاي ارس��الي و دريافتي از قطر 
را در ي��ك اس��كله و محوط��ه مش��خصي انج��ام داد. 
گفتني اس��ت، جزيره نگي��ن از جزاير كوچك ايران در 
خليج فارس در نزديكي بندر بوشهر قرار دارد كه حدود 
30 هكتار مس��احت دارد. مزيت مهم آن قرار داش��تن 
در كنار حوضچه قابل كش��تيراني و امكان دسترس��ي 
مس��تقل به بزرگراه بوش��هر - برازجان اس��ت و الحاق 
جزي��ره نگين به منطقه ويژه اقتصادي بندر بوش��هر از 
طريق احداث يك جاده دسترسي به طول دو كيلومتر 

در برنامه هاي دولت قرار دارد. 

س��ازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با انتشار اطالعيه يي 
درباره طرح ترافيك توضيحاتي را ارائه كرد. 

به گزارش ايس��نا، سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در 
اين اطالعيه اعالم كرد: به اطالع عموم ش��هروندان تهراني مي رساند، بر 
اساس مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران و شوراي ترافيك تهران، طرح 
ترافيك در س��ال ۱3۹۷ در همان محدوده سابق و با تغييراتي در زمان، 

شيوه پرداخت و نحوه اخذ مجوز از ابتداي ارديبهشت ماه اجرا مي شود. 
در اين اطالعيه آمده است: شهرداري تهران به محض تصويب نهايي 
اين طرح در مراجع ذي ربط، فرآيند اجرايي آن را آغاز كرده است و پس 
از تقويت زيرساخت ها، نصب دوربين هاي جديد و برنامه ريزي هاي مربوط 
به نحوه ثبت ن��ام؛ هم اكنون ثبت نام از عموم متقاضيان اعم از مجوزهاي 
ساالنه دستگاه هاي اجرايي و خريداران روزانه طرح در حال انجام است. 

بر اين اس��اس مهم ترين تغييرات طرح براي س��ال ۱3۹۷ شامل اين 
موارد زير است: در سال جاري، عموم شهرونداني كه قصد دارند با خودرو 
ش��خصي در محدوده ط��رح ترافيك تردد كنند، بايد قبل از نخس��تين 
ورود، اطالعات شخص و خودرو را درسامانهmy.tehran.ir ثبت  كنند. 
اطالعات مورد نياز شامل مشخصات مندرج روي كارت ملي، سندمالكيت 

خودرو و نيز بارگذاري تصوير آنها در وب سايت مذكور است. 
همچنين طرح ترافيك عالوه بر روزهاي جمعه و تعطيالت رسمي در 
روزهاي پنج ش��نبه نيز اجرا نخواهد شد و ورود به محدوده طرح ترافيك 
در اين روزها براي عموم ش��هروندان آزاد و رايگان است. در سال ۱3۹۷ 
طرح ترافيك در روزهاي ش��نبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 تا ۱۹ اجرا 
مي شود. مقررات مربوط به محدوده زوج و فرد براي سال ۱3۹۷ همچنان 
برقرار خواهد بود و تغييري در اين زمينه ايجاد نش��ده اس��ت. عالوه بر 
اي��ن هزينه تردد در مح��دوده طرح ترافيك براي خودروهاي س��هميه 
دس��تگاه هاي اجرايي و دولتي با عموم ش��هروندان كه طرح را به صورت 
روزانه خريداري مي كنند، برابر است و تنها طبق مصوبه شوراي شهر براي 
س��هميه هاي معلوالن، بيماران خاص، خبرنگاران، آژانس ها و وانت بارها 

تخفيف در نظر گرفته ش��ده است. هزينه تردد در محدوده طرح ترافيك 
براي جانبازان ۲5درصد به باال نيز در س��قف سهميه بنياد شهيد و امور 
ايثارگران، رايگان اس��ت. در س��ال ۱3۹۷ به هيچ وجه فروش س��االنه و 
يكجاي طرح ترافيك وج��ود ندارد و نرخ عوارض تردد در محدوده طرح 
ترافيك براي هر روز بر اس��اس نوع معاينه فني خودرو و س��اعات ورود و 
خروج محاسبه مي شود. هزينه ورود و خروج خودروها بسته به ساعات اوج 
و غيراوج ترافيك متفاوت است و همچنين خودروهاي داراي معاينه فني 
برتر از ۲0 درصد تخفيف برخوردار خواهند بود. ساعات قبل از ۱0 صبح و 
بعد از ۱6 بعدازظهر، ساعات اوج ترافيك محسوب مي شود و هزينه تردد 
در س��اعات بين روز كمتر از نصف هزينه ساعات اوج صبح و عصر است. 
محاس��به هزينه عوارض طرح ترافيك در هر روز نيز صرفا به نخستين و 

آخرين تردد ثبت شده خودرو بستگي دارد. 

 حساب شهروندي فعال شد
در رويدادي ديگر مدير واحد صدور آرم س��ازمان ترافيك شهرداري 
تهران از فعال سازي حساب شهروندي در سامانه طرح ترافيك خبر داد. 
مصطفي قنبرنژاد با اعالم راه اندازي س��امانه حس��اب شهروندي در پنل 
كاربران اعم از حقيقي، حقوقي و سهميه بگيران و تسريع مديريت سامانه 
ثبت نام براي كاربران اظهار كرد: حس��اب شهروندي به مانند كيف پول 
شخصي متقاضي در طول سال به منظور استفاده از طرح ترافيك عمل 

خواهد كرد. 
مدير واحد صدور آرم سازمان حمل و نقل و ترافيك بر رفع خطاهاي 
احتمالي س��امانه در زمان ثبت نام و تس��ريع روند ثب��ت اطالعات براي 
ش��هروندان تاكيد كرد و گفت: س��واالت متداول ش��هروندان به صورت 
آيكون هاي راهنماي اطالع رساني در طول مراحل ثبت نام گنجانده شده 
اس��ت. قنبرنژاد همچنين از استقرار تيم پاسخگو به مشكالت و سواالت 
احتمال��ي ش��هروندان در واحد صدور آرم س��ازمان ترافي��ك خبر داد و 
گفت: كارشناس��ان صدور آرم و نماينده يي از سازمان فناوري و اطالعات 

شهرداري مستقر شده كه از طريق شماره گيري #5*۱3۷* به موضوعات 
و سواالت مطرح شده از سوي شهروندان پاسخ خواهند داد. به گفته وي، 
تمام خودروهاي وانت بار اعم از پالك عمومي و پالك سفيد شهر تهران 
كه سال ۹6 آرم طرح ترافيك دريافت كرده اند، از امروز مهلت دارند نسبت 
به ثبت نام در سامانه طرح ترافيك ساالنه اقدام كنند. قنبرنژاد اظهار كرد: 
تنها ساكنان محدوده طرح ترافيك مي توانند پس از ثبت اطالعات خود 
در سامانه، مدارك محل سكونت خود را به دفاتر خدمات الكترونيك ارائه 

دهند، ارائه مدارك سهميه بگيران در زماني ديگر اعالم خواهد شد. 

 جزئيات آيين نامه 9 ماده اي طرح ترافيك خبرنگاران
در تحول��ي ديگر معاونت حم��ل و نقل و ترافيك ش��هرداري نيز 
در آيين نامه ي��ي ۹ماده ي��ي در خصوص ط��رح ترافي��ك خبرنگاران 
تصميم گيري كرده است كه بايد به تصويب كميسيون عمران و حمل 

و نقل شوراي شهر تهران برسد. 
به گ��زارش مهر، س��رانجام آيين نام��ه طرح خبرنگاران از س��وي 
معاونت حمل و نقل و ترافيك به ش��وراي شهر تهران ارائه شد. هنوز 
اي��ن آيين نامه در كميس��يون عمران و حمل و نقل بررس��ي نش��ده 
اس��ت اما به زودي اين كميس��يون نظرات خود را در رابطه با آن ارائه 
مي كند. براس��اس اين آيين نامه رس��انه هاي خصوصي بر رسانه هايي 
ك��ه به ه��ر نحو به نهادها و منابع دولتي و عمومي وابس��ته هس��تند 
ب��راي دريافت طرح در اولويت هس��تند و نام تمام افرادي كه از طرح 
خبرنگاري اس��تفاده مي كنند در پايگاه اطالع رس��اني معاونت حمل و 
نقل منتش��ر مي شود. در آيين نامه يي كه به شوراي شهر تهران ارسال 
ش��ده آمده اس��ت: »اين آيين نامه به موجب تبصره ۲ ماده 3 مصوبه 
شوراي شهر تهران با عنوان »تعيين نرخ عوارض تردد وسايل نقليه در 
محدوده هاي مركزي ش��هر تهران« تهيه شده كه در آن به شهرداري 
تهران اجازه داده ش��ده اس��ت، حداكث��ر 3درص��د از كل مجوزهاي 
ص��ادره را در م��وارد خاص با اعمال ضريب يك ده��م )0.۱( تعيين و 

محاس��به كند و خبرن��گاران، روزنامه نگاران و عكاس��ان خبري را نيز 
مشمول موارد خاص دانسته اس��ت. بر اساس ماده يك اين آيين نامه 
از مجم��وع 3درصد كل مجوزهاي طرح ترافي��ك كه به موارد خاص 
اختصاص يافته اس��ت، اكثريت آن به جامعه خبري شامل خبرنگاران 
روزنامه نگاران و عكاس��ان خبري اختصاص مي يابد كه به دليل انجام 
رس��الت اطالع رس��اني و تس��هيل ماموريت هاي مرتبط با توليد خبر، 
گزارش و تصوير – و نه براي ترغيب خبرنگاران به اس��تفاده از خودرو 
ش��خصي - به اين مجوز نياز دارند. در تبصره يك آمده اس��ت، بقيه 
موارد خاص با پيشنهاد معاون حمل و نقل شهرداري و تاييد شهردار 
ته��ران به موارد ويژه ي��ي اختصاص مي يابد كه ب��ه جهات اقتصادي، 
اجتماع��ي و فرهنگ��ي نياز اضطراري به تردد ب��ا تخفيف در محدوده 

طرح ترافيك دارند. 

 خبرنگاران بايد فعاليت مستمر داشته باشند 
در ماده ۲ اين دستورالعمل آمده است؛ منظور از خبرنگار و روزنامه نگار 
در اين آيين نامه كسي است كه شغل اصلي و مستمر او فعاليت در زمينه 
تهيه، تنظيم، انتشار خبر، گزارش از وقايع جاري شهر و كشور و نگارش 
تحليل و تفس��ير آنها در رسانه هاي جمعي اس��ت. بر اساس تبصره يك 
انتش��ار رس��انه هاي جمعي فوق الذكر مي تواند به هر يك از صورت هاي 
مكت��وب روزانه ب��ا دوره يي، تصويري و اينترنتي باش��د اما بايد از مراجع 
ذي ربط مجوز قانوني داشته باشد يا در صورت عدم نياز به كسب مجوز، 

فعاليت مغاير با قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور نداشته باشد. 
در ماده 3 به كس��اني كه روزنامه نگار محس��وب مي شوند، اشاره 
ش��ده و آمده است: همكاران مس��تقيم هيات تحريريه مطبوعات و 
خبرگزاري ها ش��امل سردبير، معاون س��ردبير، دبير تحريريه، دبير 
سرويس، معاون دبير س��رويس، گزارشگر و نويسنده درصورتي كه 
ارتباط ش��غلي مداوم با يك موسس��ه مطبوعاتي - رسانه يي داشته 

باشند، روزنامه نگار شناخته مي شوند.

 خط و نشان توكلي براي وزارت راه و شهرسازي 
ديدبان شفافيت و عدالت در نامه يي به وزير راه و شهرسازي خواستار 
توضي��ح اين وزير در مورد تعلل در ايجاد نكردن س��امانه ملي امالك و 

اسكان كشور و ضرر چند صد ميلياردي به بيت المال شد. 
به گزارش»تعادل« احمد توكلي، رييس هيات مديره تشكل مردم نهاد 
ديد بان شفافيت و عدالت در نامه يي خطاب به عباس آخوندي، وزير راه 
و شهرسازي خواس��تار ارائه توضيحات وي در زمينه علت ايجاد نشدن 
س��امانه ملي امالك و اسكان كش��ور موضوع تبصره ۷ ماده ۱6۹ مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم شد. رييس سابق مركز پژوهش هاي مجلس 
در بخشي از اين نامه نوشت: از آنجا كه تعلل وزارت راه و شهرسازي در 
اجراي اين وظيفه قانوني هر سال چند صد ميليارد تومان از درآمد دولت 
كاسته و با خسارت به بيت المال باعث شده اين مبلغ به ناحق در جيب 
مستغالت داران باقي بماند. ديدبان شفافيت و عدالت قصد دارد به اتهام 

خسارت به منافع ملي عليه وزارت راه و شهرسازي اعالم جرم كند. 
در اين نامه آمده اس��ت:»از آنجا كه يكي از تصميمات شما باعث ضايع 
ش��دن حقوق عمومي و بيت المال ش��ده« لطفا درباره موضوع زير فوري و 
ش��فاف توضيح دهيد: تبصره ۷ ماده ۱6۹ مكرر قان��ون اصالح ماليات هاي 
مستقيم مصوب 3۱ تير ۱3۹4 دستگاه هاي مختلف را موظف كرده، اطالعات 
مورد نياز براي وصول ماليات را در اختيار س��ازمان امور مالياتي قرار دهند. 
بنابر اين قانون، وزارت راه و شهرس��ازي موظ��ف بوده حداكثر تا بهمن ۹4 
»سامانه ملي امالك و اسكان كشور« را طوري ايجاد كند كه امكان دسترسي 
برخط و شناس��ايي مالكان و ساكنان واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري و 
پيگيري نقل و انتقال امالك در كليه نقاط كشور براي »سازمان امور مالياتي 
كش��ور« مهيا شود. اگر وزارت راه و شهرس��ازي به اين تكليف قانوني عمل 
مي كرد از اول بهمن س��ال ۱3۹4 سازمان امور مالياتي مي توانست، ماليات 

بر خانه هاي خالي را در سراسر كشور وصول كند اما مسووالن سازمان امور 
ماليات��ي اعالم كرده اند، مكاتبات چند ب��اره وزارت امور اقتصادي و دارايي با 
وزارت راه و شهرسازي بي پاسخ مانده است.)ازجمله مصاحبه معاون پژوهشي 
سازمان امور مالياتي در تاريخ ۷ اسفند ۱3۹6 با خبرگزاري ايسنا(  از آنجا كه 
تعلل وزارت راه و شهرسازي در اجراي اين وظيفه قانوني هر سال چند صد 
ميليارد تومان از درآمد دولت كاسته و با خسارت به بيت المال باعث شده اين 
مبلغ به ناحق در جيب مستغالت داران باقي بماند، ديدبان شفافيت و عدالت 
قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملي عليه وزارت راه و شهرسازي اعالم 
جرم كند. بر اين اساس الزم ديده شد قبل از اقدام حقوقي درباره علل تعلل 
در اجراي اين تكليف قانوني از جنابعالي توضيح خواسته شود. مقتضي است 
دس��تور فرماييد توضيحات حداكثر ظرف ۱0روز)تا 3۱فروردين ۱3۹۷( به 

طور رسمي به اطالع عموم و ديدبان برسد. 

 افزايش 10 تا 15 درصدي بليت اتوبوس ها
دبير كميس��يون حمل و نقل شوراي ش��هر تهران از بررسي اليحه 

تعيين نرخ كرايه تاكسي و اتوبوس در سال ۹۷ خبر داد. 
به گزارش ايسنا، محمد كروني با بيان اينكه صبح امروز اليحه تعيين 
نرخ كرايه تاكسي و اتوبوس از سوي شهرداري براي بررسي به كميسيون 
حمل و نقل ش��وراي ش��هر تهران ارس��ال ش��د، گفت: از آنجا كه نحوه 
محاسبه نرخ بليت به طور كامل تغيير يافته است، سعي مي كنيم كه هر 
چه سريع تر بررسي هاي تخصصي انجام شود تا بتوانيم نرخ كرايه تاكسي 

و اتوبوس براي سال جديد را هر چه سريع تر اعالم كنيم. 
 وي با بيان اينكه با توجه به محدوديت زماني به نظر مي رس��د كه 
سه ش��نبه هفته آينده نظر كميس��يون حمل و نقل در مورد نرخ بليت 
تاكس��ي و اتوبوس به صحن شوراي ش��هر آورده شود، گفت: از آنجا كه 

فرمانداري  نيز تنها افزايش كرايه متناس��ب با نرخ تورم را مي پذيرد بايد 
اليحه را به صورت منطقي بررسي كنيم. 

كروني با بيان اينكه در مورد افزايش نرخ بليت اتوبوس براي هر خط 
نيز قيمت ها افزايش مي يابد، افزود: با اين حال متوس��ط درصد افزايش 
بلي��ت در اتوبوس براي بخش خصوصي ۱5درص��د و در حوزه اتوبوس 
عمومي ۱0درصد اس��ت. وي با بيان اينكه در مورد تاكس��ي نيز شرايط 
محاس��به نرخ كرايه متفاوت است، گفت: نرخ در تاكسيراني پارامترهاي 
جديدي دارد و در اليحه عنوان ش��ده كه نرخ كرايه با توجه به ش��رايط 
نامساعد جوي همچنين اوج ترافيك متفاوت است و افزايش مي يابد. وي 
با بيان اينكه در گذشته نحوه محاسبه كرايه تاكسي اين گونه بود كه يك 
مبلغ »وروديه« از مس��افر اخذ و تا يك مسافتي»آزاد« محاسبه مي شد 
و بعد از آن كرايه بر اساس كيلومتر سفر حساب مي شد، اظهار كرد: اما 
در اليحه جديد مسافت آزاد حذف شده و مسافران ضمن پرداخت مبلغ 
وروديه، سفرش��ان براساس »كيلومتر« محاسبه مي شود. كروني با بيان 
اينكه اجازه نخواهيم داد كرايه ها به صورت نامتعارف افزايش يابد چراكه 
در برخي مسيرها در حوزه تاكسي شاهد افزايش حتي 30درصدي كرايه  
هستيم، گفت: شوراي شهر تهران نماينده مردم است و اجازه نخواهد داد 
كه كرايه ها به گونه يي تعيين شود كه به مردم فشار مضاعفي وارد شود. 

 حسيني مكارم هم كمي تخفيف بابت ملك گرفته  بود
عضو ش��وراي ش��هر تهران، ري و تجريش با تاكيد ب��ر اينكه آقاي 
مكارم ملكي بالوجه از ش��هرداري نگرفته است، گفت: زماني كه ايشان 
در شهرداري بوده مثل بسياري از كارمندان درصد كمي تخفيف گرفته 
است و كساني كه پيگير اين مساله بودند از پاسخ و مداركي كه وي ارائه 
كرد، قانع ش��دند. به گزارش ايلنا، حسن خليل آبادي، عضو شوراي شهر 

تهران، ري و تجريش در پاسخ به اين سوال كه گفته شده نام سميع اهلل 
حسيني مكارم در ليست افرادي بود كه در زمان قاليباف امالك نجومي 
دريافت كرده اند، آيا در اين رابطه از ايش��ان رفع اتهام شده است؟ گفت: 
مكارم را از زماني كه در آموزش و پرورش فعاليت داش��تم، مي شناسم، 
ايشان انسان پاكدستي است، زماني كه نجفي او را به عنوان معاون مالي 
پشتيباني منصوب كرد در كرسي حساسي تكيه زد و اگر ايشان در مظان 
سوءاستفاده بود توسط شهردار انتخاب نمي شد. خليل آبادي تاكيد كرد: 
در زماني كه مس��اله حضور نام م��كارم در پرونده امالك نجومي مطرح 
شد، اعضا اين مس��اله را بررسي كردند حتي سلطاني كه مساله امالك 
نجومي را عنوان كرد و براي آن هزينه هم داد با مكارم مواجه شد و آقاي 
مكارم نيز توضيح داد كه ملكي بالوجه از شهرداري نگرفته و زماني كه 
در ش��هرداري بوده است مثل بسياري از كارمندان درصد كمي تخفيف 
دريافت كرده است و كساني كه پيگير اين مساله بودند از پاسخ و مداركي 
كه مكارم ارائه كرد، قانع شدند. وي اظهار كرد: كساني كه به سرپرستي 
ايش��ان معترض هستند چرا زماني كه ايش��ان در پست حساس معاون 
مالي پشتيباني بود اين مساله را عنوان نكردند؟ متاسفانه برخورد برخي با 
شوراي پنجم صادقانه نيست و هر كاري مي كنيم يك ان قلتي مي آورند. 
عضو ش��وراي شهر تهران با اشاره به اينكه از نظر قانوني بايد يكي از 
معاونان براي سرپرستي انتخاب مي شد، گفت: ايشان چند ماه است كه 
در پست معاونت در شهرداري كار مي كند و آقاي نجفي كه به پاكدستي 
ايشان اعتقاد داريم نيز ايشان را با دقت انتخاب كرده اند و به نظر مي رسد 

اين اظهارنظر ها سنگ اندازي براي شوراي پنجمي هاست. 
وي با اش��اره به پذيرش اس��تعفاي دوباره شهرداري در شوراي شهر 
گفت: ما تصميم داش��تيم كه اگر ايش��ان براي بار دوم اس��تعفا بدهند، 

بپذيريم؛ بنابراين به وظايف قانوني و حقوقي خود عمل كرده ايم.

 257 نفر در سقوط هواپيماي 
الجزايري كشته شدند

شبكه خصوصي الجزايري »النهار« روز چهارشنبه اعالم 
كرد: شمار قربانيان حادثه س��قوط هواپيماي نظامي ارتش 
اين كش��ور از نوع ايلوشين در ۲5 كيلومتري جنوب الجزيره 

)پايتخت( ۲5۷نفر است. 
ب��ه گزارش ايرنا، ش��بكه النهار به نق��ل از وزارت دفاع 
الجزاير گفت: ۱0 نفر از كش��ته شدگان، خدمه هواپيما و 
۲4۷نفر ديگر مسافر آن بودند. اين آمار هنوز به طور رسمي 
از سوي مقامات الجزايري تاييد نشده است. سازمان دفاع 
مدني الجزاير پيش تر شمار سرنشينان اين هواپيما را ۲۲0 
و تع��داد قربانيان حادثه را ۱8۱ نف��ر اعالم كرده بود. اين 
هواپيما از نوع ايلوش��ين كه از فرودگاه نظامي »بوفاريك« 
عازم اس��تان »تندوف« )۱400كيلومت��ري جنوب غرب 
الجزي��ره( بود، كمي پس از برخاس��تن از ف��رودگاه دچار 
آتش سوزي شد و در زمين هاي كشاورزي آزادراه بوفاريك- 
بليده سقوط كرد. هنوز دليل سقوط اين هواپيما مشخص 
نشده است. قايد صالح جانشين وزير دفاع الجزاير پس از اين 
حادثه دستور تشكيل ستاد بحران و كميته تحقيق براي 
بررسي علل سقوط هواپيما را صادر كرد. ۷0 آمبوالنس و 
۲0 خودرو آتش نش��اني به محل اعزام شده است و اكنون 

300 نيروي امدادي در اين محل حضور دارند.

 اتصال 5 مركز استان
به شبكه ريلي كشور

خيراهلل خادمي، معاون وزير راه و شهرس��ازي از اتصال 5 
مركز استان به شبكه ريلي كشور خبر داد. 

به گزارش ايس��نا، خادمي اظهار كرد: س��االنه براس��اس 
مناب��ع اعتباري كه تخصيص داده مي ش��ود بي��ن ۱000تا 
۱۲00كيلومتر از اين محورها در استان هاي مختلف به صورت 
4خطه ايجاد و مورد بهره برداري قرار مي گيرند كه بخشي از 

آن در لرستان درحال احداث است. 
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه 34۱0كيلومتر 
مس��ير ريل��ي در برنام��ه كاري داري��م، گف��ت: همچنين 
۱۱۷0كيلومتر آزادراه در دس��ت اح��داث داريم كه يكي از 
پروژه هاي بس��يار مهم در محور شرياني آزادراه ها، خرم آباد- 
بروجرد- اراك بوده كه بخشي از كريدور آزادراهي شمال به 
جنوب و در حد فاصل بندر امام- تهران است. او گفت: سال 
۹6 در بحث توسعه مسيرهاي ريلي جهش خوبي داشتيم و 
توانستيم دو مركز استان را به شبكه ريلي كشور متصل كنيم. 
معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: اميدواريم در نيمه 
اول سال ۹۷ هم 3مركز استان ديگر را اتصال دهيم. خادمي 
عنوان كرد: در قالب اعتبارات س��ال ۹6 تا پايان س��ال مالي 
امس��ال 5 مركز استان را به شبكه ريلي متصل مي كنيم كه 
يك��ي از اقدامات خوب و منحصر به فرد در طول س��ال هاي 

توسعه ريلي كشور است.
 

 سفر نوروزي 16.2 ميليون نفر 
با حمل و نقل عمومي

آمارهاي منتش��ر از صورت وضعيت و اس��ناد س��فرهاي 
نوروزي از ۲4 اسفند ماه سال گذشته تا ۱5فروردين ماه امسال 
بيانگر سفر بيش از ۱6ميليون و ۲00هزار نفر از طريق حمل 
و نقل عمومي با ناوگان هوايي، ريلي، جاده يي و دريايي است. 

به گ��زارش ايرنا ب��ا توجه به صورت وضعي��ت صادره از 
پايانه هاي مسافري در س��طح كشور در اين مدت ۷ميليون 
و 445هزار و 844 نفر براي انجام س��فرهاي نوروزي خود از 
ناوگان حمل و نقل عمومي جاده يي استفاده كردند. همچنين 
طبق گزارش وزارت راه و شهرسازي در اين ۲0روز 35هزار و 
۹3۱ نشست و برخاست هواپيما در فرودگاه هاي كشور انجام 
ش��ده كه در مجموع 3ميليون و ۲۱۲هزار و 858 مس��افر با 

هواپيما در مسيرهاي داخلي و بين المللي جابه جا شدند. 
در ح��وزه س��فرهاي دريايي كش��ور ه��م در اين مدت 
3ميليون و 435هزار و ۹3۲مس��افر از بنادر مسافري كشور 
براي سفر به جزاير مختلف به ويژه جزاير جنوبي ازجمله قشم 

و كيش در آب هاي كشور تردد كردند. 
در مدت ياد ش��ده در مجموع يك ميليون و ۹3۱هزار و 
65۱ نفر با قطار در مسيرهاي مختلف شبكه ريلي با ايمني 

كامل سفر خود را انجام دادند. 

اطالعيه سازمان هواپيمايي اروپا 
درباره پرواز به شرق مديترانه

همزمان با افزايش تنش نظامي درباره س��وريه، سازمان 
هواپيمايي اروپا به خطوط هوايي هش��دار داده اس��ت كه به 
دليل احتمال حمله موشكي به سوريه در ۷۲ساعت آينده از 

پرواز بر فراز شرق مديترانه خودداري كنند. 
  به گزارش فارس، اين سازمان در بيانيه خود آورده است: 
به دليل احتمال حمله نظامي به سوريه با موشك هاي كروز 
و موش��ك هاي هوا به زمين در ۷۲س��اعت آينده و احتمال 
تداخل امواج راديويي، بررسي ها و اقدامات الزم در اين زمينه 
مورد نياز است. در همين رابطه مدير روابط عمومي سازمان 
هواپيمايي درباره اطالعيه سازمان هواپيمايي اروپا در حوزه 
محدوديت پرواز هواپيماهاي مسافري بر فراز شرق مديترانه 
گفت: معم��وال اطالعيه هاي هوانوردي در حوزه بي خطري و 
ايمني پرواز توسط سازمان هاي هواپيمايي كشورها دريافت 
مي ش��ود. رضا جعفرزاده گفت: معم��وال نوتم)اطالعيه هاي 
هوان��وردي( بين المللي كه در راس��تاي بي خطري و ايمني 
پروازهاي مسافري صادر مي شود و مربوط به بخش مسافري 

است را همه دريافت مي كنند.

راه اندازي خط 7 مترو در خرداد
رييس كميسيون حمل و نقل ترافيك شوراي شهر گفت: 
خط ۷ مترو در خرداد افتتاح مي شود؛ درحال حاضر كار كند 

است چراكه در تامين اعتبارات مشكل داريم. 
محمد عليخاني درخص��وص راه اندازي مجدد خط ۷ 
مترو گفت: ايمن س��ازي اين خط حدود 6 ماه زمان نياز 
داشت و مسووالن شهرداري وعده دادند اوايل خرداد ماه 
اين خط آماده راه اندازي مجدد مي شود. وي با بيان اينكه 
درحال حاضر كار در اين خط درحال انجام است، گفت: 
 كار كند پيش مي رود چراك��ه نيازمند اعتبارات و منابع 
هس��تيم و درحال حاضر در تامين منابع مش��كل داريم. 
به گفته عليخاني كمك مي كنيم تا كار سرعت بيشتري 
بگيرد و در خرداد ماه اين خط آماده بهره برداري ش��ود. 
وي درخص��وص داليل تعطيلي اين خ��ط گفت: برخي 
كارشناسان معتقد بودند عدم وجود سامانه عالمت دهي 
و س��امانه كنترل حفاظت خودكار و عدم نصب هواكش 
در تونل ها ازجمله مش��كالت اين خط بوده است. رييس 
كميسيون حمل و نقل ترافيك ش��وراي شهر ادامه داد: 
درحال حاضر درصدد رفع مش��كالت هستيم تا بتوانيم 

خطي ايمن تحويل دهيم.

ايرانشهر

در شهر

 ميان تيتر
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

در نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران مورد انتقاد قرار گرفت

چالش هاي اولويت بندي صنايع
تعادل    

اعضاي كميس��يون صنعت و معدن اتاق تهران در 
جديدترين نشس��ت خود در س��ال 1397 به بررسي 
الزامات حمايت از توليد كاالي ايراني پرداختند. فعاالن 
اقتصادي »تشتت آرا و نبود يك نگرش منظم و واحد 
در خصوص راهكارهاي رش��د توليد داخلي«، »فقدان 
وجود يك اس��تراتژي مش��خص توس��عه صنعتي«، 
»صرف تزريق پول به صنعت«، و»عدم وجود يك نهاد 
مركزي مديريت كننده ن��وع حمايت ها« را جزو علل 
پ��ا نگرفتن توليد در ايران عنوان كردن��د و از اين رو، 
به دولتمردان و متوليان صنعتي پيش��نهاد دادند كه 
قبل از اولويت بندي صنايع، نسبت به تدوين استراتژي 
اقتص��ادي و صنعتي اقدام كند، چراكه بنا به اظهارات 
بخش خصوصي، ارائه صرف يك فهرس��ت كمكي به 
توس��عه صنايع  نمي كند و چنانچه فهرست اولويت ها 
بر مبناي س��ند راهب��ردي وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت تدوين ش��ده باشد، بايد اين فهرست را فاجعه 
دانس��ت، زيرا اگر دولت فهرستي ارائه كند كه با نظر 
بخش خصوصي و تشكل ها در تناقض باشد يا اگر اين 
فهرست منطبق با واقعيت هاي صنعتي كشور نباشد، 
به اتالف منابع منتهي خواهد شد. بر همين اساس در 
وهله نخس��ت بايد اين مساله را مورد واكاوي قرار داد 
كه آيا اساس��ا تهيه فهرس��ت، اقدام صحيحي است يا 
خير. البته به گفته فعاالن اقتصادي، در هيچ كشوري 
س��ابقه نداش��ته كه اولويت هاي اقتصادي و صنعتي 
پيش از طراحي اس��تراتژي صورت گيرد. اما از سوي 
ديگر، موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در 
زمينه حمايت از توليد داخلي، راهكارهايي ارائه دادند، 
كه مش��ابه مطالبات بخش خصوصي اس��ت. »توجه 
همزمان به حقوق مصرف كنن��ده در عين حمايت از 
توليدكنن��ده«، »تكميل زنجي��ره ارزش در صنايع و 
بنگاه هاي فعال ازطريق اتصال زنجيره يي شركت هاي 
كوچك و متوس��ط به ش��ركت هاي بزرگ صنعتي«، 
»شكل گيري و تقويت تشكل هاي مردم نهاد با هدف 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان«، »فرهنگ سازي و 
ايجاد پويش هاي مردمي براي ترويج رغبت به مصرف 
كاالي داخلي« و »مديريت ك��ردن خريدهاي دولت 
و پيش بيني پذير كردن، تقاضاي بخش هاي دولتي«، 
»ايجاد امكان ارتباط جهت دسترسي به شركت هاي 
دانش بنيان و ش��ركت هاي بزرگ صنعتي كش��ور« را 
مي توان شيوه هايي دانست كه به كمك توليد و كاالي 

ايراني خواهد آمد. 

 حمايت بي قيد و شرط ممنوع!
حمايت از كاالهاي توليد داخل نيازمند س��اختاري 
اس��ت كه در چارچوب آن دولت بتواند با نگاهي جامع، 
هدفمند، هوشمند و مش��روط از توليدكنندگان ايراني 
حمايت كند. حمايت از توليدات داخلي از يك س��و، به 
مفهوم حماي��ت از »هر« كاالي ايراني با »هر« كيفيتي 
نبوده و از س��وي ديگر، به مفهوم خودكفايي در »تمام« 
كاالها، بس��تن مرزهاي تجارت و انزواي جهاني نيست، 
چراكه اين موارد نه عمال ش��دني است و نه مطلوب. بنا 
بر اين حمايت از كاالي ايراني تامين بازار صادراتي براي 
توليد ملي و نيز مصرف توليدات داخلي براي حصول به 
مزيت هاي صرفا  ناش��ي ازمقياس و نهايتا كاهش قيمت 
تمام شده ناشي از بهره گيري از ظرفيت بازارهاي داخلي 
و خارجي است. ارتقاي بهره وري و كارايي كمي وكيفي 
توليدات داخلي و افزايش رقابت پذيري توليدات ملي در 
هر دو بازار داخلي و صادراتي از ديگر تعاريف حمايت از 

كاالي ايراني است. 
از ديگر سو، »تدوين برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت 
در راستاي گسترش مصرف كاالهاي بامحتواي داخلي« 
به منظور ايجاد رغبت در مصرف كاالي ايراني و »برطرف 
كردن علل موجده بي ميلي در مصرف كاالي داخلي« با 
ايجاد ائتالف هاي گروهي )اعم از صنفي، ملي، مذهبي و 
سياسي( در جهت ترجيح و ترغيب مصرف كاالي داخلي 
بر خارج��ي در مصاف بين دو ذهنيت و رويكرد جهاني 

شدن و ملي گرايي با اس��تفاده از مطالعات كارشناسي 
از جمله راهكارهاي پيشنهادي مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگان��ي براي حمايت از كاالي ايراني اس��ت. عالوه بر 
اين، »توجه همزمان به حق��وق مصرف كننده، در عين 
حمايت از توليدكننده« يكي ديگر از اصول موضوعه يي 
است كه هر تالش��ي براي حمايت از كاالي ايراني بايد 
واجد آن باش��د. بر اين اس��اس، به نظر مي رسد ارتقاي 
جايگاه »نش��ان ملي استاندارد« كه هم به معناي تاييد 
توليدات است و هم در راستاي حمايت از مصرف كننده، 

مفيد به فايده خواهد بود. 
»تكمي��ل زنجي��ره ارزش در صناي��ع و بنگاه ه��اي 
فعال از طريق اتصال زنجيره يي ش��ركت هاي كوچك و 
متوسط به شركت هاي بزرگ صنعتي« به منظور رسوخ 
دانش و فناوري در صنايع بزرگ كشور، »شكل گيري و 
تقويت تشكل هاي مردم نهاد با هدف حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان«، »فرهنگ س��ازي و ايجاد پويش هاي 
مردمي ب��راي ترويج رغبت به مص��رف كاالي داخلي« 
و »مديري��ت ك��ردن خريده��اي دول��ت و پيش بيني 
پذي��ر كردن تقاضاي بخش هاي دولتي« با اهرم س��ازي 
خريدهاي دولتي در تحريك طرف تقاضا نيز بايد مدنظر 
واقع ش��ود. از ديگر راهكارهاي حمايت از كاالي ايراني 
نيز مي توان به »ايجاد امكان ارتباط جهت دسترسي به 
ش��ركت هاي دانش بنيان و ش��ركت هاي بزرگ صنعتي 
كش��ور« )حتي در قالب ادغ��ام و تملك، همكاري هاي 
مش��ترك و...( درجهت ارتقاي كيفيت كاالهاي توليدي 
و كاهش قيمت تمام ش��ده اش��اره كرد. اي��ن در حالي 
است كه »استفاده از ابزارهاي تعرفه يي و غيرتعرفه يي« 
و »معط��وف كردن حمايت ها ب��ه بنگاه هاي با عملكرد 
تولي��دي و صادراتي قابل قبول در رش��ته فعاليت هاي 
مزيت دار و يا راهبردي«، »ترغيب ش��ركت ها به توسعه 
فضاي محصولي در جهت تنوع بخشي بيشتر به توليدات 
صادرات مح��ور كش��ور« و »ارزيابي عملك��رد قوانين و 
مشوق هاي پيشين در زمينه حمايت از توليدات داخلي 
و لحاظ كردن عناصر ش��فافيت؛ زمان بندي و مش��روط 
نمودن حمايت ها« به افزايش كيفيت نيز بايد لحاظ شود. 

 چرا اين همه تشتت آرا؟
اما از آن س��و، اعضاي كميس��يون صنعت و معدن 
اتاق تهران در تازه ترين نشس��ت خود در سال جديد 
»موض��وع م��اده 46 قانون برنامه شش��م و نيز بحث 
حمايت از كاالي ايراني« را مورد بررس��ي قرار دادند. 
در ابتداي اين نشست، كارشناس كميسيون صنعت و 
معدن اتاق تهران با اش��اره به شعار »حمايت از كاالي 

ايراني« در س��ال 97، گفت: رهب��ر معظم انقالب در 
سخنان خود تصريح كردند كه مساله  اصلي ما امسال 
مساله  اقتصاد و معيشت مردمي است. همه بايد تالش 
كنند، همه بايد كار كنند و محور هم عبارت اس��ت از 

توليد ملي. 
حسين حقگو، با اشاره به اينكه تجربه هاي فراواني 
از كش��ورهاي صادركننده نفت و اي��ران حاكي از آن 
است كه سياس��ت هاي حمايتي مستقيم از توليد به 
گس��ترش بخش دولت��ي، رانت جويي، فس��اد مالي و 
ناكارايي در جغرافياي اقتصادي و توس��عه نامتوازن و 
اتالف منابع مالي دولتي و بانكي منجر ش��ده اس��ت، 
ادام��ه داد: از مجم��وع 872 ماده قانون��ي برنامه هاي 
اول تا شش��م توس��عه، 160 ماده به حمايت از توليد 
اختصاص داشته است. بيشترين مواد حمايت از توليد 
در قانون برنامه چهارم و كمترين اين نوع حمايت در 
قانون برنامه اول بوده اس��ت. عالوه بر اين، 358 حكم 
مربوط به حمايت از توليد در 6 قانون برنامه توس��عه 
وجود دارد. بيش��ترين احكام در قانون برنامه چهارم و 
كمترين احكام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول 

توسعه بوده است. 
او سپس اين پرسش ها را مطرح كرد كه چرا به رغم 
اي��ن ميزان مواد قانوني و احكام ص��ادره در برنامه هاي 
توسعه يي اما وضعيت توليد رضايت بخش نيست؟ مثال 
چرا با آنكه 20 درصد احكام حمايت از توليد به تامين 
منابع مالي به ويژه تسهيالت بانكي به توليد اختصاص 
داشته، اما همچنان دريافت تسهيالت از بانك ها به عنوان 
مهم ترين مساله توليد مطرح  مي شود؟ او گفت: تشتت 
آرا در سياس��ت گذاران و نبود يك نگرش منظم و واحد 
درخصوص راهكارهاي رشد توليد داخلي، فقدان وجود 
يك استراتژي مشخص توسعه صنعتي و عدم وجود يك 
نهاد مركزي مديريت كننده نوع حمايت ها طي دهه ها بر 

فضاي كسب و كار حاكم بوده است. 
حقگ��و در بخ��ش ديگ��ري از س��خنان خ��ود به 
پيش نيازه��اي تحقق اين انتظ��ارات پرداخت و گفت: 
»دستيابي به يك اجماع و اراده سياسي در سطوح باالي 
تصميم گيري كشور نسبت به لزوم تغيير مسير اقتصاد 
و پذيرش لوازم و مقدمات آن اس��ت. همچنين اجراي 
كامل و غيرگزينشي بس��ته هاي سياستي و اجتناب از 
بخش��ي نگري و جزيي نگري در اصالح��ات اقتصادي، 
هم��راه كردن يا حداقل اتخاذ تدابي��ري براي مديريت 
آثار كارشكني و مخالفت گروه هاي ذي نفع و چاره جويي 
براي افزايش ظرفيت هاي اداري و اجرايي و كارشناسي 

دستگاه هاي دولتي از جمله اين اقدامات است. 

كارش��ناس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران 
سپس به نقل قولي از مسعود نيلي اشاره كرد و گفت: 
در اقتص��اد، نه معج��زه وجود دارد و نه بن بس��ت. نه 
مي توان انتظار داش��ت كه ناگهان تغييري اساسي رخ 
دهد و نه نااميدي معنا دارد. چنين باوري وجود دارد 
كه اقتصاد مي تواند مسائل خود را حل كند اما حل اين 
مسائل، مش��روط بر وجود اراده سياسي و راه حل هاي 
سازگار، ممكن و قابل اجراست. به محض آنكه اقتصاد 
نه در گفتار بلكه در عمل به اولويت اصلي كشور تبديل 
شود، اين مجموعه سياست ها به خوبي و با اثربخشي 

باال مي تواند، كاربرد داشته باشد. 
در ادامه اين جلسه ساير حاضران اين كميسيون نيز 
به طرح ديدگاه هاي خود در رابطه با حمايت از توليد 
داخلي پرداختند. عليرضا ميربلوك گفت: در حمايت 
از توليد داخلي هم كاال و هم خدمات بايد مورد توجه 
ق��رار گيرد. ضمن آنكه ممكن اس��ت، توليدكنندگان 
كاالهاي بي كيفيت از اين فضا سوءاس��تفاده كنند. او 
ضم��ن تاكيد بر اينكه بايد تعريف كاالي خوب ايراني 
مشخص شود، ادامه داد: در شرايط كنوني ممكن است 
عده يي در داخل و گروهي در خارج نگذارند، استفاده 

از توليدات داخلي به نحو شايسته انجام شود. 
مهدي پورقاضي كه رياس��ت كميسيون صنعت و 
مع��دن اتاق تهران را برعهده دارد هم گفت: بررس��ي 
عملكرد وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در خصوص 
حماي��ت از تولي��دات داخلي نش��ان  مي دهد كه اين 
وزارتخانه جز اعطاي تسهيالت 16هزار ميليارد توماني 
اقدام ديگري نداشته است. اين نشان  مي دهد كه درك 
اين دس��تگاه دولتي از حمايت به تزريق پول خالصه 
 مي ش��ود. اين در حالي است كه بس��ياري از كساني 
كه در صف دريافت اين تس��هيالت قرار دارند، داراي 
بدهي معوقه بانكي هستند. همچنين بنا به اظهارات 
پورقاضي كس��اني كه انضباط مالي نداشته اند و دولت 
به زور  مي خواهد آنها را سرپا نگه دارد؛ چرا كه با تداوم 
اين سياست هاي پوپوليستي در توسعه صنايع، توفيقي 
حاصل  نمي ش��ود. در همه اسناد باالدستي نسبت به 
كمك مالي و حمايت از صنايع اش��اره ش��ده و نتايج 

مورد انتظار به دست نيامده است. 
رضا قنبري ديگر كارش��ناس اين كميسيون نيز با 
اشاره به اينكه صنايع ايران جز از طريق رقابت پذيري، 
پيش��رفتي حاصل نخواهند كرد، ادامه داد: اگر دانش 
نگارش اس��تراتژي در كشور وجود ندارد، الزم است از 
مشاوران خارجي بهره گرفته شود. اما به محض آنكه 
از مشاوران خارجي سخني به ميان  مي آيد، اين مساله 

را به مس��ائل امنيتي گره  مي زنند. اين نگرش امنيتي 
به همه چيز، منافع كش��ور را تامين  نمي كند. فريال 
مس��توفي ديگر عضو كميسيون صنعت و معدن اتاق 
ته��ران گفت: ما اصراري نداريم از مش��اوران خارجي 
بهره بگيريم اما كدام دستگاه دولتي تاكنون برنامه يي 
نوش��ته كه مورد اس��تناد قرار گرفته و به يك مرجع 
تبديل شده است؟ مسائل موجود ناشي از آن است كه 

اقتصاد اولويت اصلي كشور نيست. 

 انتقاد از الزام اولويت هاي صنعتي
در بخ��ش ديگ��ري از اين نشس��ت، اعضاي اين 
كميس��يون ماده 46 قانون برنامه شش��م توسعه كه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف كرده اس��ت، 
حداكثر ظرف مدت 6ماه پس از الزم االجرا شدن اين 
قانون، فهرست اولويت هاي صنعتي )با اولويت صنايع  
معدن��ي( را ب��ا رعايت مالحظات آمايش س��رزميني 
و تعادل بخش��ي منطقه يي به  تصوي��ب هيات  وزيران 

برساند به بحث گذاشتند. 
محس��ن اتابكي مدي��ركل دفتر سياس��ت گذاري 
و برنامه ري��زي نيز در مورد اقدام��ات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در مورد ماده 46 قانون برنامه شش��م 
توس��عه توضيحاتي داد و گفت: جلس��ات متعددي با 
سازمان برنامه و بودجه براي اين اولويت بندي برگزار 
ش��ده اس��ت. البته ماده 46 قانون برنامه ششم صرفا 
به تعيين فهرس��ت صنايع اولويت دار اشاره دارد و ما 
دريافتيم كه صرفا ارائه يك فهرست كمكي به توسعه 
صنايع  نمي كند. بر اين اساس افزون بر تهيه فهرست 
اولويت ها، تدوين بس��ته سياستي براي آنكه مشخص 
ش��ود، هر بخش در قبال اي��ن اولويت ها چه وظايفي 

دارد را نيز در دستور كار قرار داديم. 
 او با اش��اره به اينكه بسته سياستي تدوين شده، 
حدود چهار ماه اس��ت كه براي اتاق ايران ارسال شده 
اس��ت، گفت: هنوز پاس��خي از جانب ات��اق ايران در 

اين باره دريافت نكرده ايم. 
ب��ه گفته اتابكي  مي توان فهرس��ت تهيه ش��ده از 
اولويت هاي صنعت��ي را نيز پيش از ط��رح در هيات 
وزيران در كميس��يون صنعت و معدن اتاق تهران به 
بحث و نظرخواهي بگذاريم. مبناي اولويت هاي تعيين 
شده نيز سند راهبردي صنعت، معدن و تجارت است. 
پس از اين سخنان، حقگو با انتقاد از اينكه وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت، پيش از تدوين اس��تراتژي 
صنعتي درصدد اولويت بندي صناي��ع برآمده، گفت: 
چنانچه فهرس��ت اولويت ها بر مبناي سند راهبردي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوين شده باشد، بايد 

گفت اين فهرست فاجعه خواهد بود. 
ام��ا در مقابل مري��م خزاعي معاون بررس��ي هاي 
اقتصادي اتاق تهران اين ماده قانوني كه به نوس��ازي 
و بازسازي صنايع اشاره دارد را حايز اهميت دانست و 
گفت: اگر وزارت صنعت در اين زمينه اقدامي نكرده، 
شايسته است اتاق تهران به آن ورود كند. به گفته او، 
در وهله نخست بايد اين مس��اله را مورد واكاوي قرار 
دهيم كه آيا تهيه فهرست اقدام صحيحي است؟ اگر 
دولت فهرستي ارائه كند كه با نظر بخش خصوصي و 
تش��كل ها در تناقض باشد يا اگر اين فهرست منطبق 
با واقعيت هاي صنعتي كش��ور نباشد، به اتالف منابع 

منتهي خواهد شد. 
فريال مستوفي نيز با تاكيد بر اينكه پيش از تعيين 
اولويت ها، تعيين اس��تراتژي اقتصادي و اس��تراتژي 
صنعتي يك ضرورت اس��ت، گفت: در هيچ كش��وري 
س��ابقه نداش��ته كه اولويت هاي اقتصادي و صنعتي 
پيش از طراحي استراتژي صورت گيرد. در عين حال 
بايد به اين نكته هم توجه داش��ته باشيم كه با وجود 
چندين بار تدوين استراتژي صنعتي، اتفاقي رخ نداده 
است. بنابراين الزم است، يك بار براي هميشه اقدامي 
اساسي صورت گيرد. ضمن اينكه اگر فضاي كسب و 
كار بهب��ود يابد، نيازي به كم��ك دولت به صنايع در 

قالب پرداخت اعانه به آنها نخواهد بود.

افزايش 39 درصدي صادرات 
فوالدسازان بزرگ

ش�اتا   مي��زان ص��ادرات فوالد ش��ركت هاي بزرگ 
فوالدس��ازي در 12ماهه س��ال 96، 39درصد افزايش 
يافت. 8 ش��ركت فوالدساز كشور از ابتداي فروردين تا 
پايان اس��فند گذش��ته 7ميليون و 383هزار و 711تن 
ش��مش و محصوالت فوالدي)تيرآه��ن، ميلگرد، ورق 
گرم و س��رد، ورق قلع اندود، انواع كالف، آهن اسفنجي 
و...( ص��ادر كردن��د.  مي��زان ص��ادرات ش��ركت فوالد 
خوزس��تان)2ميليون و 769ه��زار و 868 ت��ن(، فوالد 
مباركه)ي��ك ميلي��ون و 292هزار و 153ت��ن(، ذوب 
آه��ن اصفهان)يك ميلي��ون و 151ه��زار و 725تن(، 
ف��والد هرمزگان)ي��ك ميليون و 97ه��زار و 347تن(، 
كاوه جنوب)865 هزار تن(، فوالد خراس��ان)118هزار 
و 578 ت��ن(، فوالد آلياژي اي��ران)66 هزار و 574 تن( 
و فوالد اكس��ين)22هزار و 466تن( بود. اين شركت ها 
در ماه اسفند 96 معادل 822 هزار و 974تن شمش و 
محصوالت فوالد به خارج صادر كردند كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته 34درصد رشد نشان مي دهد. 

افتتاح شهرك صنعتي 
پوشاك تا آخر تابستان

ايس�نا   معاون س��ازمان صنايع  كوچك و شهرك هاي 
صنعتي ايران با اعالم اينكه بهره برداري از شهرك تخصصي 
پوشاك تا پايان تابستان سال جاري كليد مي خورد، گفت: 
بهره برداري كام��ل از 206هكتار مس��احت مربوط به اين 
شهرك تخصصي تا پايان سال 1398 طول مي كشد. فرشاد 
مقيمي از اخذ مجوز زيس��ت محيطي از س��ازمان حفاظت 
از محيط زيس��ت براي ساخت ش��هرك تخصصي پوشاك 
در اس��تان تهران خبر داد و گفت: مفاد تفاهمنامه 5 جانبه 
درحال اجراس��ت و تاكنون تامين 2مگاوات برق از ش��بكه 
انتقال KV 20 عبوري از ش��هرك صنعتي پوشاك تامين 
ش��ده اس��ت.  او با اش��اره به تفاهمنامه 5 جانبه سازمان با 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، انجمن پوشاك، صندوق 
ضمانت س��رمايه گذاري تعاون و بانك توسعه تعاون اظهار 
كرد: براس��اس اي��ن تفاهمنامه مطالع��ات طراحي فاز يك 
با هم��كاري انجمن پوش��اك انجام  گرفته اس��ت.  معاون 
برنامه ريزي س��ازمان صنايع  كوچك و شهرك هاي صنعتي 
اي��ران اف��زود: همچنين مطالعات طراحي ف��از IT و تاييد 
نقشه هاي شهرسازي توسط كميته فني شركت اخذ و كليه 
اسناد مناقصه جهت عمليات خاكي، منابع زميني و آب هاي 
سطحي  آماده شده است.  او از انتخاب مشاور جهت طراحي 
و روشنايي ش��بكه توزيع 20كيلوولت همچنين گازرساني 
به ش��هرك صنعتي پوش��اك خبر داد و گف��ت: مجوزهاي 
الزم جه��ت تغيير كاربري اراضي اين ش��هرك از كارگروه 
زيربنايي و شوراي برنامه ريزي استان اخذ شده است. معاون 
برنامه ريزي س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
ايران همچنين با اش��اره به اخذ مجوز زيس��ت محيطي از 
س��ازمان حفاظت از محيط زيست خاطرنشان كرد: درحال 
حاضر مطالعات الزم جهت طراحي راه هاي دسترسي و اخذ 
از اداره كل راه��داري و حمل و نقل جاده يي اس��تان تهران 
انجام ش��ده اس��ت. مقيمي درخصوص اراضي اين شهرك 
صنعتي گفت: اسناد مالكيت اراضي به مساحت 206هكتار 
بخش خصوصي به اين ش��ركت انتقال يافته است. گفتني 
است، شهرك تخصصي پوشاك نخستين شهركي است كه 
براس��اس نياز داخلي طراحي ش��ده و سراسر زنجيره توليد 
پوشاك از تامين مواد اوليه، مد، طراحي و... را شامل مي شود. 

قيمت خودرو بايد كاهش 
يابد

ايس�نا   عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي 
گف��ت: با توجه با اقدام دولت در تك نرخي كردن دالر و 
كاهش قيمت قابل توجه آن، قيمت خودروهاي وارداتي 
به مي��زان زيادي بايد كاهش ياب��د. امراهلل اميني، عضو 
هيات علمي دانش��گاه عالمه طباطبايي گفت: متاسفانه 
ش��اهد هس��تيم كه ش��ركت هاي واردكننده خودرو با 
كمترين نوس��ان صعودي دالر قيمت اين محصوالت را 
افزاي��ش مي دهند.  او با بيان اينكه به عنوان مثال اواخر 
سال گذش��ته كه نرخ دالر در بازار آزاد به حدود 5000 
هزار تومان رس��يد بيش��تر واردكننده ها قيمت خودرو 
را متناس��ب با اين نرخ افزايش دادند، خاطرنش��ان كرد: 
در هفته ه��اي اخير نيز برخي ش��ركت هاي واردكننده 
خ��ودرو به دنبال نوس��انات صع��ودي ن��رخ ارز باز هم 
قيمت محصوالت خود را افزايش دادند. اين كارش��ناس 
صنع��ت خ��ودرو ادامه داد: ب��ا اين حال با اق��دام قاطع 
دولت در تك نرخي ك��ردن دالر و كاهش قيمت آن به 
4200توم��ان، قيمت خودروهاي وارداتي به ميزان قابل 
توجهي كه حداقل 20درصد اس��ت بايد كاهش يابد. او 
اف��زود: دولت اعالم كرده به تم��ام واردكنندگان دالر به 
نرخ 4200تومان اختصاص مي دهد بنابراين شركت هاي 
واردكننده خودرو ديگر دليلي براي رشد نجومي قيمت ها 
به بهانه نوس��انات نرخ ارز را ندارند.  اميني تصريح كرد: 
واردكنندگان خودرو به همان س��رعتي كه با نوس��انات 
صعودي نرخ دالر، قيمت خودروهاي وارداتي را افزايش 
دادند با همان س��رعت نيز بايد قيمت ها را متناس��ب با 
دالر 4200تومان��ي كاهش دهند. او اظهار كرد: با توجه 
به سابقه شركت هاي واردكننده خودرو در نقض حقوق 
مصرف كنندگان، سازمان هاي مس��وول به  ويژه سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بايد بر كاهش 

و واقعي سازي نرخ خودروهاي وارداتي نظارت كنند. 

توليد محصوالت ايران 
خودرو با استاندارد يورو ۵ 

مهر  مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با ارس��ال 
نامه يي به رييس سازمان حفاظت محيط زيست آمادگي 
كام��ل اين گروه صنعت��ي براي ارائه محص��والت جديد 
براس��اس اس��تاندارد آاليندگي يورو 5 را اع��الم كرد. در 
بخشي از اين نامه با اشاره به اقدامات گسترده تحقيقاتي و 
فني ايران خودرو براي تحقق اهداف زيست محيطي دولت 
محترم و توليد خودروهاي با سطح آاليندگي محدود آمده 
است: خوش��بختانه با حمايت هاي وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، مجموعه زيرس��اخت هاي الزم در بزرگ ترين 
خودروساز كشور براي توليد و عرضه گسترده خودروهاي 
جديد با سطح آاليندگي يورو 5 ايجاد شده است.  هاشم 
يك��ه زارع بر عزم جدي ايران خ��ودرو براي ارتقاي كيفي 
مستمر خودروهاي توليدي اين شركت به عنوان كااليي 
ايراني و مورد مصرف عموم هموطنان عزيز تاكيد كرد. وي 
خاطرنشان كرده است: در صورتي كه برنامه زماني توزيع 
سوخت يورو 5 در سطح كشور اعالم شود، توليد و عرضه 

خودروهاي جديد آغاز خواهد شد. 

مديركل نظارت بر محصوالت بهداش��تي، دارويي 
و تجهيزات پزشكي سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان با انتقاد از عملكرد س��ازمان غذا و 
دارو در خص��وص قيمت گذاري برخ��ي تجهيزات و 
ملزومات پزشكي، اين كار را فقط با تصويب كارگروه 
تنظيم بازار و در چارچوب فرآيند تعيين ش��ده قابل 
انجام دانست. به گزارش ايسنا، چندي پيش سازمان 
غ��ذا و دارو قيمت گذاري برخي تجهيزات پزش��كي 
را راس��ا انجام داده ب��ود كه در ق��دم اول از آنجا كه 
كاال هاي پزش��كي در گروه دوم كاالي��ي قرار دارند و 
بايد قيمت گذاري آنها با تصويب كارگروه تنظيم بازار 
صورت بگيرد، اين عمل غيرقانوني به نظر مي رس��يد 
كه البته همين موضوع نيز با واكنش سازمان حمايت 

مصرف كنندگان و توليدكنندگان همراه بود. 
ب��ر  نظ��ارت  اس��ماعيل مهدي پ��ور مدي��ركل 
محصوالت بهداش��تي، دارويي و تجهيزات پزش��كي 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
درباره نحوه تقس��يم بندي كاالها و خدمات به ايسنا 
گفت: بر اس��اس مصوبه هجدهمين جلس��ه س��تاد 
هدفمندس��ازي يارانه ها مورخ ششم تيرماه 1394 و 
تبصره )3( م��اده واحده قانون اصالح قانون تعزيرات 
حكومت��ي مصوب 1373/07/19 مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام به عنوان آخرين مصوبه دولت مرتبط 
با سياس��ت هاي تعيين قيمت كاالها و خدمات و در 
راستاي هماهنگ سازي و ايجاد وحدت رويه در نظام 
قيمت گ��ذاري و نظارت بر آن، كااله��ا و خدمات از 

حيث اولويت و اهميت تقسيم بندي شده اند. 
مهدي پور درباره اولويت بن��دي كاالها و خدمات 
اظهار ك��رد: كاالها و خدمات اولويت اول مش��مول 
قيمت گ��ذاري تكليفي بوده و هرگونه افزايش قيمت 
آنها مستلزم طي فرآيند مصرح در مصوبه ستاد است 
و كااله��ا و خدمات اولويت دوم نيز مش��مول رصد، 
پايش و نظارت مستمر روند تامين، توزيع، موجودي 
و قيمت بازار از سوي دستگاه هاي مسوول تنظيم بازار 

و همزمان اين سازمان قرار دارند. 
او افزود: بر اين اس��اس انواع ل��وازم و تجهيزات 
پزش��كي در اولويت دوم مصوبه مذكور قرار داشته 
و نرخ گ��ذاري آنها از س��وي بنگاه ه��اي اقتصادي 
بايد ب��ا رعايت ضوابط قيمت گ��ذاري هيات تعيين 
و تثبي��ت قيمت ه��ا و درصد ضرايب س��ود مصوب 
انجام ش��ود و در صورت دريافت شكايت و افزايش 
غيرمتعارف قيمت، اين س��ازمان مسوول رسيدگي 
خواه��د بود. مهدي پور با رد مطالب طرح ش��ده در 
خصوص تفويض اختي��ار قيمت گذاري تجهيزات و 

ملزومات پزش��كي به سازمان غذا و دارو با توجه به 
مصوبه ستاد هدفمندسازي يارانه ها تصريح كرد: از 
آنجاكه س��ازمان غذا و دارو ب��دون توجه به مصوبه 
س��تاد اقدام ب��ه قيمت گذاري ب��راي برخي لوازم و 
تجهي��زات پزش��كي مي كرد، موضوع در جلس��ات 
كارگر و تنظيم بازار مطرح و مقرر ش��د با توجه به 
ش��رايط بازار و تنوع انواع لوازم و تجهيزات پزشكي 
و در راس��تاي جلوگي��ري از هر گون��ه اجحاف در 
حق مصرف كنندگان به واس��طه سوءاس��تفاده هاي 
احتمال��ي از س��وي برخ��ي بنگاه ه��اي اقتصادي، 
چنانچه ضرورتي ب��راي قيمت گذاري تكليفي براي 
كااله��اي مدنظر وجود داش��ته باش��د، پيش��نهاد 
مربوط��ه مبني بر تغيير اولوي��ت به گروه اول براي 
تصوي��ب به كارگ��روه تنظيم بازار ارائه ش��ود و در 
همين راستا به جهت تعيين تكليف مجدد، موضوع 
در اسفندماه 96 دبيرخانه تنظيم بازار كشور مطرح 
و بر اين موضوع تاكيد ش��د. او تصريح كرد: انتظار 
مي رود ب��راي جلوگيري از س��ردرگمي بنگاه هاي 
اقتص��ادي و در راس��تاي اج��راي مصوبات س��تاد 
هدفمند س��ازي يارانه ها به عنوان مصوبه دولت در 
موضوع قيمت گذاري تعامل و همكاري سازمان هاي 

ذي ربط با اين سازمان افزايش پيدا كند.

وزي��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: به طور كلي انحص��ار يك ارز خارجي يا تمركز 
روي يك ارز به صالح كش��ور نيس��ت. محمدرضا ش��ريعتمداري اق��دام اخير دولت در 
تك نرخي ش��دن نرخ ارز را سياستي بسيار قاطعانه براي كنترل بازار ارز و بهبود اوضاع 
اقتصادي و تجاري كشور دانست. او در پاسخ به اين سوال كه آيا در حال حاضر تجارت 
ايران آمادگي اين را دارد كه از سمت دالر به يورو تغيير كند؟ گفت: اتكاي تجارت ايران 

به يورو همين امروز هم بيش از ساير ارزهاي خارجي است. 

به گزارش ايس��نا، اي��ن عضو كابينه دولت دوازدهم افزود: بخش��ي از فروش تجاري 
ايران به نفت مربوط مي ش��ود كه درآمد حاصل از اين بخش به صورت مشترك با دالر 
و ارز كش��ورهايي كه به آنها نفت صادر مي شود، صورت مي گيرد و بخشي از اين درآمد 
نيز از طريق يورو تامين مي ش��ود.  ش��ريعتمداري ادام��ه داد: بخش هاي ديگر تجارت 
خارجي ايران نيز به نسبت قابل مالحظه يي به يورو وابسته است. به طور مثال در مورد 
كاالهاي اساسي اين اتفاق از قبل رخ داده است. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين 

متذكر ش��د: بايد تجارت ما به س��مت ارزهاي مختلف برود. از آنجا كه امروز روابط ما با 
كشورهاي اروپايي رو به گسترش است به طور طبيعي بايد روي ارز اين كشورها تمركز 
بيش��تري داشته باشيم. او در پايان گفت: با اين وجود سياست عمومي ما اين است كه 
تج��ارت تا جايي كه مقدور اس��ت و به ويژه در مورد ارزهاي قابل مبادله با ارز كش��ور 
مقاب��ل صورت گيرد و به خصوص در كش��ورهايي كه حجم مبادالت تجاري بيش��تري 

دارند، تجارت با ارز قابل مبادله يا ارز خود آن كشور ادامه پيدا كند. 

تك نرخي ش��دن ارز از س��وي دولت خبري بود كه 
ريي��س مجمع عال��ي واردات آن را بهترين و مهم ترين 
خبر روزهاي اخير دانس��ت و از همه مسووالن خواست 
كه براي تك نرخي ماندن ارز عزم راس��خ داشته باشند. 
در وضعيتي كه دولت بعد از سركش��ي دالر در بازار ارز 
قيم��ت آن را 4200 تومان اعالم ك��رد و همزمان دالر 
را تك نرخي دانس��ت، كارشناس��ان و فعاالن اقتصادي 
اي��ن تصميم را حاي��ز اهميت دانس��تند و موضوعاتي 
در خص��وص نحوه اج��راي اين تصمي��م و تاثيرات آن 
بر اقتصاد و تجارت كش��ور مطرح مي ش��ود كه عليرضا 
مناقبي رييس مجمع عالي واردات اتاق بازرگاني، تداوم 
چنين سياس��تي را براي تك نرخي شدن دالر از دولت 
خواس��تار شد.  به گزارش ايسنا، اين فعال اقتصادي در 
رابطه با اين تصميم دولت اظهار كرد: تك نرخي ش��دن 
قيم��ت دالر يكي از بهتري��ن و مهم ترين خبرهاي اين 
روزها براي من بود و اميدوارم به گونه يي اعمال ش��ود 
كه غيرقابل بازگشت باشد. او با بيان اينكه مسووالن بايد 
براي تك نرخي ماندن قيمت ارز هم قسم شوند، توضيح 
داد: تك نرخي ماندن ارز بدون در نظر گرفتن قيمت آن، 
خود مي تواند عامل ثبات باش��د و ثبات نيز عاملي براي 
جذب س��رمايه و فعاليت اقتص��ادي خواهد بود. رييس 
مجمع عالي واردات اضافه كرد: در هفته گذشته ديديم 

كه بي ثباتي مي تواند چه باليي سر مردم و جامعه بياورد، 
چرا كه در زمان بحران وقتي اميد به آينده در مردم فرو 
بريزد باعث خريدهاي بي رويه و هيجاني در بازار مي شود 

و مي تواند ايجاد بحران كند. 
مناقب��ي در ادامه بيان ك��رد: تك نرخي كردن دالر 
مي تواند با ايجاد ش��فافيت در بازار، رانت و سوداگري را 
از بي��ن ببرد و اطمينان خاطر را در فعاالن اقتصادي به 
وجود آورد، به همين خاطر اميدوارم تمام مس��ووالن و 
دولت در اجراي اين سياس��ت موف��ق عمل كنند. او با 
اش��اره به موضوع مطرح ش��ده در خصوص تعويض ارز 
رس��مي كش��ور از دالر به يورو اظهار كرد: شايد عوض 
كردن ارز رس��مي كش��ور از دالر به يورو بتواند برخي 
مش��كالت اقتصادي را كاهش دهد، چرا كه به هرحال 
زماني كه مبادالت بخواهد از طريق دالر انجام ش��ود از 
هر جاي دنيا كه قرار باشد دالر مورد استفاده قرار بگيرد 
بايد از آس��مان امريكا گذر كند و اين كشور به هرحال 
س��ابقه خصومت با ايران را دارد و امكان فش��ار آوردن 
در اين زمينه به اي��ران وجود دارد. رييس مجمع عالي 
واردات تاكيد كرد: به هرحال براي اعمال سياست هاي 
تعويض ارز بايد بسيار سنجيده عمل كرد و مراقب باشيم 
كه سياس��ت هاي جديد، زيرساخت هاي قبلي را خراب 

نكند. 

سازمان حمايت: 

سازمان غذا و دارو حق قيمت گذاري تجهيزات پزشكي را ندارد

وزير صنعت، معدن و تجارت:  

بار تجارت ايران بر دوش يورو است نه دالر

رييس مجمع عالي واردات: 

براي تك نرخي ماندن ارز هم قسم شوند
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15 نفت و انرژي
مشروح نشست آبي بهارستان 
صبح ديروز مجلس كار خود را با جلس��ه يي غيرعلني 
آغ��از كرد كه مهمانان آن وزراي نيرو و كش��اورزي بودند. 
موضوع اين جلس��ه كه دو س��اعت و نيم به طول انجاميد 
به نق��ل از علي الريجاني رييس مجل��س، بحث راجع به 
مش��كالت آب در كشور بود. جلسه ديروز مجلس درحالي 
غيرعلني برگزار شد كه موضوع آن به جلسه علني كشيده 
شده و در ميان تذكرات نمايندگان در جلسه علني بارها به 
گوش خورد. اين جلسه در روزهايي برگزار شد كه خروجي 
س��ايت هاي خبري مملو از اخبار درباره كم آبي و استمداد 
مقام��ات محلي يا نمايندگان اس��تان هاي كم آب از دولت 
براي رس��يدگي به وضع آنهاس��ت. رييس مجلس شوراي 
اس��المي در جلسه علني مجلس در مورد جلسه يي كه با 
دو وزير كابينه  داشته، گفت: »اين جلسه نشان داد با توجه 
به گرم ش��دن هوا و كاهش ب��اران بايد تصميمات مهمي 
درخصوص استفاده بهينه از آب در بخش هاي كشاورزي و 
صنعتي گرفته شود ضمن آنكه بايد ساماندهي روشن تري 
در اين زمينه داشته باشيم«. الريجاني اضافه كرد: »باتوجه 
به اين مس��اله كارگروهي نيز در دولت تش��كيل ش��ده و 
كميس��يون هاي مربوطه در مجلس مس��تمرا در جريان 
پيشرفت كارها قرار بگيرند تا ان شاءاهلل در آينده اين مساله 
براي كشاورزان و عموم مردم مشكلي ايجاد نكند.« منظور 
رييس مجلس، كارگروه ملي سازگاري با كم آبي است كه 
در اسفند 96 و با هدف تمركز بر مديريت آب و چگونگي 
توزيع آن در مصارف مختلف در دولت تشكيل شد.  بهروز 
نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس نيز در مورد جلسه 
غيرعلني صبح ديروز گفت: »براساس نشست امروز مقرر 
ش��د تا در كميته يي كه به اين منظور در دولت تش��كيل 
ش��ده)كارگروه ملي س��ازگاري با كم آبي( آمايش آب به 
صورت جدي در دس��تور كار گرفته شده و تهيه شود و به 
اطالع كميته مشتركي كه در اين رابطه در مجلس وجود 
دارد، برسانند.« نعمتي ادامه داد:»همچنين به وزارت جهاد 
كش��اورزي ماموريت داده ش��د تا با توجه به اعتباراتي كه 
در قانون برنامه ششم توسعه همچنين در قانون سال 97 
براي بحث آبخيزداري در نظر گرفته شده اين وزارتخانه به 
صورت جدي به موضوع آبخيزداري بپردازد«. س��خنگوي 
هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي بر اهتمام مجلس به 
موضوع كم آبي تاكيد ك��رد و گفت: »باتوجه به دغدغه ها 
و نگراني هاي موجود كش��اورزان و بخش شرب و صنعت 
مقرر ش��د تا براي تس��هيل و س��امان دهي توزيع آب اين 
موضوع به صورت جدي در كميته ياد ش��ده دولت مطرح 
و نتايج دستاوردهاي آن به استحضار مجلس برسد.« وي 
تقاضاي دولت و مجلس از مردم در شرايط فعلي را مصرف 
بهينه آب دانس��ت و افزود:»كارگروه س��ازگاري با كم آبي 
بايد در كن��ار پيگيري آمايش س��رزميني و آب، موضوع 
آمايش كش��ت را مد نظر قرار بده��د«. نعمتي به يكي از 
موضوعات حس��اس اين روزها يعني كشاورزي در مناطق 
كم آب نيز اش��اره و اظهار كرد: »دليلي ندارد در مناطقي 
كه ما به صورت جدي با مشكل آب مواجه هستيم شاهد 
كش��ت محصوالت پر آب بر باش��يم بنابراين بايد دولت و 
كميسيون كش��اورزي مجلس در اين خصوص تمهيدات 
جدي در نظر بگيرد.« س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس 
شوراي اس��المي در پايان گفت:»استفاده از انرژي هاي نو 
و رفتن به س��مت و سوي استفاده از تكنولوژي هاي نوين 
براي تامين آب كش��ور از ديگر مباحثي اس��ت كه در اين 
جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت«. عليرضا رحيمي، 
نماينده تهران در مجلس نيز در توضيح جلس��ه غيرعلني 
مجلس براي بررسي مسائل حوزه آب گفت:»در اين جلسه 
وزير نيرو به همراه همه معاونانش، وزير كشاورزي، معاون 
سازمان محيط زيست و كارشناس مركز پژوهش ها حضور 
پيدا كرده و گزارش��ي درباره پيش بيني ها و راهكارها براي 
كنت��رل وضعيت آب و برق را ارائ��ه دادند.« به گفته او در 
اين جلس��ه درخصوص تغيير الگوي كشت، آبياري تحت 
فش��ار و روش هاي بهره برداري از چاه ها نيز مطالبي بيان 
شد همچنين رحيمي با اش��اره به كارگروه ملي مبارزه با 
كم آبي گفت:»در اين جلس��ه از تش��كيل اين كارگروه به 
عنوان يك��ي از اقدامات موثر در حوزه ملي نام برده ش��د 
و ع��الوه بر آن گزارش��ي از وضعيت موجود آب كش��ور و 
راه حل هايي براي برون رفت از شرايط سخت و خشكسالي 
بيان شد«. الزم به ذكر است كه وزراي كشور، نيرو، صنعت، 
كشاورزي و روساي سازمان برنامه و بودجه و محيط زيست 
عضو كارگروه ملي سازگاري با كم آبي هستند كه رياست 
آن با وزير نيرو است. عمده كاركرد اين كارگروه نظارت بر 
پيشرفت برنامه هاي حوزه آب و بررسي وضع تعرفه ها براي 
مصارف مازاد بر الگوي مصرف و تحليل حجمي آب براي 

مصارف مختلف است. 

انتخاب اعضاي كارگروه ملي 
سازگاري با كم آبي

ايلن�ا   دومين جلس��ه كارگ��روه ملي س��ازگاري با 
كم آبي با مس��ووليت وزير نيرو و با حضور رييس سازمان 
محيط زيس��ت، وزراي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و 
تجارت و معاونان وزير كشور و سازمان برنامه و بودجه به 

ميزباني سازمان محيط زيست برگزار شد. 
 ب��ه گ��زارش دبيرخانه كارگ��روه ملي س��ازگاري با 
كم آبي، در اين نشست ش��يوه نامه اجرايي كارگروه ملي 
س��ازگاري با كم آبي م��ورد تصويب اعضا ق��رار گرفت و 
براساس پيشنهاد حاضران در اين جلسه، اعضاي كميته 
تخصص��ي كارگروه ملي س��ازگاري با كم آب��ي تعيين و 
معرفي شدند.  بر اين اساس حميدرضا عدل معاون فني، 
امور زيربنايي و توليدي س��ازمان برنامه و بودجه كشور، 
مس��عود تجريشي معاون محيط زيس��ت انساني سازمان 
حفاظت از محيط زيس��ت، علي مراد اكبري معاون آب و 
خاك وزارت جهاد كش��اورزي، محمدعلي افشاني معاون 
عمران و توسعه امور ش��هري و روستايي وزارت كشور و 
صادق نجفي رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي اي��ران به عنوان كميته تخصص��ي كارگروه ملي 

سازگاري با كم آبي انتخاب شدند. 
در ادامه اين جلس��ه ضمن اس��تماع گزارش اس��تاندار 
استان اصفهان و با عنايت به وضعيت بحراني حوضه آبريز 
زاينده رود، مقرر ش��د ظرف هفته جاري كميته تخصصي 
ذيل كارگروه ملي تش��كيل جلس��ه داده و ضمن بررسي 
ش��رايط موجود طرح هاي آبي پيشنهادي براي تابستان و 
پاييز امسال را بررسي و براي تصويب به كارگروه ملي ارسال 
نمايند. درخصوص استان خوزستان نيز مقرر شد طرح هاي 
پيشنهادي استان در زمينه سازگاري با كم آبي در كارگروه 
استاني با مشاركت و همكاري دستگاه هاي ذي ربط استاني 
تهيه و جهت بررس��ي و اتخاذ تصميم الزم در جلسه آتي 

كارگروه ملي به دبيرخانه كارگروه ارجاع شود. 

مجلس

تكخبر

B حل اختالفات تهران-دهلي در فرزاد

بزرگان انرژي در هند
گروه انرژي 

ديروز چهارشنبه مجمع جهاني انرژي با حضور 
ش��مار زيادي از چهره هاي مطرح حوزه انرژي به 
ويژه نفت در »دهلي نو« برگزار شد. مجمعي كه 
بهانه يي براي صحب��ت دوباره درخصوص ميدان 
گازي فرزاد B ميان اي��ران و هند نيز بود. بيژن 
زنگنه در حاشيه اين مجمع به خبرنگاران گفت: 
»پي��ش از اي��ن، مش��كالتي ميان هن��د و ايران 
درخصوص مي��دان گازي فرزاد ب��ه وجود آمده 
بود اما اكنون اين مش��كالت و اختالفات برطرف 
ش��ده و دو كش��ور پيش��رفت بس��يار خوبي در 
زمينه توس��عه ميدان گازي »فرزاد B« به دست 
آورده ان��د.« همچني��ن از ميان س��خنراني هاي 
مطرح شده در اين مجمع، اظهارات خالد الفالح 
وزي��ر ان��رژي عربس��تان و فاتيح بي��رول رييس 
آژانس بين المللي انرژي جذابيت ويژه يي داشت. 
خال��د الفالح بيش از هر زمان ديگري س��عي بر 
ارائ��ه تصويري »مس��ووليت پذير« از عربس��تان 
در ب��ازار نفت داش��ت اما از اس��تراتژي هايي كه 
الزم اس��ت براي آينده انرژي جهان اتخاذ ش��ود 
نيز س��خن گفت. فاتيح بي��رول رييس ترك تبار 
آژانس بين الملل��ي انرژي نيز از آينده و از نگرانى 
ب��راي تامين عرضه نفت خ��ام باتوجه به كاهش 
س��رمايه گذاري ها سخن گفت. در اين گزارش به 

مشروح اين اظهارات پرداخته ايم. 
خالد الفالح وزير انرژي عربس��تان كه خود را 
خرس��ند از حضور دوباره در هند و سخنراني در 
مجمع جهاني انرژي 2018 مي دانس��ت، عنوان 
كرد ك��ه باعث افتخار من اس��ت ك��ه در جمع 
نخست وزير هند، وزير انرژي اين كشور و وزراي 
س��اير كش��ورهاي جهان صحب��ت مي كنم. وي 
همچني��ن اين موضوع را اتفاقي جالب دانس��ت 
كه ش��انزدهمين گردهمايي مجم��ع بين المللي 
ان��رژي در كش��وري برگزار مي ش��ود كه در ربع 
قرن آينده، بيش��ترين افزايش تقاضاي انرژي را 

خواهد داشت. 
الفال��ح كه چهره يى م��درن در حوزه نفت به 
حس��اب مي آيد، در ادامه صحبت هاي خود بيان 
كرد: هيچ شكي نيست كه جهان در حال تجربه 
دگرديس��ي حوزه انرژي اس��ت. اما هنوز در اين 
باره بحث و اختالف نظر وجود دارد كه دگرديسي 
كنوني با چه س��رعتي و در چ��ه چارچوب هايي 
اتف��اق مي افتد. همچنين هنوز روي اين مس��اله 
اتف��اق نظر وجود ن��دارد كه بهينه ترين ش��كل 

دگرديسي جهان انرژي چگونه است. 
وزي��ر ان��رژي عربس��تان بيان ك��رد: »من به 
ش��خصه كامال به اي��ن موضوع اعتق��اد دارم كه 
جه��ان براي دوراني بس��يار طوالني همچنان به 
منابع نفتي احتياج خواهد داش��ت؛ و با تقاضاي 
افزاي��ش يافته ب��راي نفت و گاز روب��ه رو خواهد 

شد.«
او در ادام��ه عن��وان كرد: »در اي��ن صورت، 
ما بايد هدفي دوگانه داش��ته باش��يم: نخس��ت 
آنكه بدون ش��ك نياز اس��ت تا به توس��عه منابع 
جديد انرژي و پيش��برد فناوري ه��ا اقدام كنيم. 
اما هدف دوم، ادامه توس��عه و سرمايه گذاري بر 
منابع كنوني انرژي اس��ت كه مي دانيم در آينده 
پيش رو به آنها نياز خواهيم داش��ت. به طور كلي، 
در مواجهه با آينده انرژي، بايد نگاهي كل گرايانه 

داشته باشيم و تمام مسائل را درنظر بگيريم.« 
وزير انرژي عربس��تان افزود: »از نظر من، اين 
شيوه نگاه به مساله، رمز دگرديسي منظم و موفق 
انرژي اس��ت.« وي بيان كرد: عربستان س��عودي 
همين اس��تراتژي را در پيش گرفته و همزمان با 
س��رمايه گذاري روي منابع نفت و گاز، به توسعه 

انرژي هاي تجديدپذير نيز اقدام مي كند تا به اين 
صورت بتواند از ظرفيت هاي چش��مگير خود در 
اين زمينه هم اس��تفاده كرده و تبديل به يكي از 
رهبران جهان )در حوزه انرژي هاي تجديدپذير( 
ش��ود. توج��ه ب��ه انرژي ه��اي تجديدپذي��ر و 
س��رمايه گذاري هاي س��نگين ب��ر آن، يك��ي از 
برنامه هاي محمد بن س��لمان ب��وده و به همين 
دليل اس��ت كه عربستان در حال سرمايه گذاري 
200 ميليارد دالر منابع مالي روي آن اس��ت تا 
بتواند ظرفيت 200 گيگاوات انرژي خورش��يدي 
ايجاد كند. س��خنان الفالح به اينجا كه رسيد، با 
غروري واضح بيان كرد: »اين برنامه عربس��تان، 
يكي از بزرگ ترين برنامه هاي خورشيدي جهان 

در تمام طول تاريخ است.«
وي در بخش بعدي س��خنان خود، با خطاب 
قرار دادن حاضراني كه س��ر تا پا به س��خنان او 
گوش فرا مي دادند و شايد منتظر شنيدن خبري 
از تصميمات اوپك بودن��د، بيان كرد: زماني كه 
از انرژي س��خن مي گوييم، بايد در ذهن خود به 
ابعاد مختلف آن، يعني در دسترس بودن،  كافي 
بودن و مقرون به صرفه بودن آن معطوف كنيم. 
به وي ��ژه آنكه انرژي، يكي از محورهاي پيش��ران 
براي رش��د اقتص��ادي، ايجاد اش��تغال و بهبود 
ش��رايط زندگي اس��ت. به همين صورت، بايد به 
جنبه هاي زيس��ت محيطي انرژي هم توجه كرد 
تا بتوان به توسعه اقتصادي هم دست يافت و از 

سالمت كره زمين هم مطمئن شويم. 
با مطرح ش��دن مساله زيس��ت محيطي توليد 
ان��رژي، بخش بعدي س��خنان الفالح به س��مت 
توافق زيست محيطي پاريس رفت. وي بيان كرد: 
ما در پاريس تواف��ق كرديم تا براي محافظت از 
محيط زيس��ت و بهبود ش��رايط آن تالش كنيم. 
از اين رو، باي��د در چارچوب اين توافق و در بازه 
زمان��ي باقي مانده ت��ا 2020 مي��الدي، بايد بر 
انتش��ار گازهاي گلخانه يي كنترل يابيم، توسعه 
اقتص��ادي خود را از طري��ق آن تضمين كنيم و 
توجه بيش��تري به بخش هايي داشته باشيم كه 

بيشترين آسيب را به ما و سياره مي زند. 
وزير انرژي عربس��تان همچني��ن عنوان كرد: 
ن��گاه به آينده ان��رژي بايد واقع گرايانه باش��د و 
پيچيدگي ه��اي جهان را بايد در نظر گرفت. بايد 
به اين موضوع توجه كرد كه هر كش��وري، سطح 
خاصي از توسعه يافتگي دارد و با دارا بودن سطوح 
متفاوتي از دانش و فناوري، سرعت متفاوتي هم 
در طي كردن مس��ير توسعه دارند. براي همگام 
كردن كشورها با هم و ايجاد نقطه نظر مشترك 
در آنه��ا، نشس��ت ها و گردهمايي هاي��ي ش��بيه 
همين نشس��ت، كارايي فراواني خواهد داشت و 
براي حداكثر ش��دن منافع آن، بايد تمام اعضاي 

كليدي در آن حضور پيدا كنند. 
خالد الفالح از اين موضوع احساس خرسندي 
كرد كه عالوه بر حضور بسياري از نقش آفرينان 
ح��وزه انرژي جهان زير چت��ر انجمن بين المللي 
انرژي، س��ازمان ها و نهاده��اي بين المللي انرژي 
مانن��د آژانس بين المللي انرژي، اوپك، س��ازمان 
كش��ورهاي صادركننده گاز ني��ز در هند حضور 

يافته اند.
وي بيان كرد: اين گردهمايي بس��يار بزرگ، 
حكايت از آن دارد كه براي نخستين بار در تاريخ 
است كه تا اين اندازه به ديدار و هم انديشي هاي 

انرژي بها داده شده است. 
وزير انرژي عربس��تان ادام��ه داد: با اين حال 
و ب��ا وجود اين همگرايي چش��مگير، متاس��فانه 
تامين انرژي به وس��يله بس��ياري از بزرگ ترين 
دارندگان ذخاير جهان��ي انرژي، وضعيت باثبات 

و قابل اتكايي ندارد كه اين موضوع را به ويژه در 
حوزه نفت مي توان مشاهده كرد. 

در س��ال هاي گذش��ته، افزايش قابل توجهي 
در مي��زان توليد جهاني و ميزان تقاضاي جهاني 
انرژي اتفاق افتاده و نوس��ان هاي بسياري را هم 
در اين زمينه ها ش��اهد بوده ايم كه البته مس��اله 
نگران كننده ي��ي نيس��ت. مس��اله نگران كننده، 
تعرفه ها اس��ت. نگران كننده بودن اين مس��اله، 
آن اس��ت كه بر س��رمايه گذاري ها اثر مس��تقيم 
مي گ��ذارد و پ��س از آن، اثراتش را در س��طح و 
كيفيت زندگي مردم هم مش��اهده خواهيم كرد؛ 
موضوعي كه ابعاد حقيقي خواهد يافت و تنها به 
نوش��ته هاي روزنامه ها و مجله ها محدود نخواهد 

شد. 
ب��ه گفته الفال��ح، در حال حاض��ر و با وجود 
آنك��ه تقاضاي جهاني نفت با س��رعت باال و برابر 
ب��ا 1.5 ميلي��ون بش��كه در روز در حال افزايش 
اس��ت. س��رمايه گذاري هاي نفتي با اين سرعت، 

رشد نمي كنند. 
اي��ن وضعيت، در كوتاه م��دت خود را در بازار 
نش��ان نخواهد داد اما اثرات آن باعث مي ش��ود 
ت��ا تحليل ه��ا و تصميم گيري ه��اي بلندم��دت 
سياس��ت مداران، نادرس��ت باش��ند. در چني��ن 
شرايطي بايد به اين موضوع توجه كرد كه آينده 
جهان نيازمند، س��رمايه گذاري هاي بيشتر روي 
ذخاير اثبات شده سوخت فسيلي است تا تعادل 
بازار در آينده تضمين ش��ود. البته در اين ميان، 
بايد به فكر محيط زيست هم بود و تالش كرد تا 

ردپاي كربن در توليد انرژي كاهش پيدا كند.
وزي��ر ان��رژي عربس��تان بيان ك��رد: »به اين 
موضوع واقف هس��تم كه بس��ياري از شما ناظر 
بر ش��رايط كوتاه مدت بازار هستيد و مي خواهيد 
درباره تعادل در بازار كنوني س��خني بشنويد. اما 
مساله آينده بازار نفت هم اهميت دارد. عربستان 
و روسيه، در همكاري با هم، به دنبال آن هستند 
تا در بلندمدت هم تعادل در بازار نفت را تضمين 
كنند. اين مس��اله نه تنها به نفع توليدكنندگان 
اس��ت، بلكه به نف��ع مصرف كنن��دگان نفت نيز 

مي انجامد.«

وي ادامه داد: البته عربستان سعودي هميشه 
چنين نقش��ي را داش��ته اس��ت و هم اكنون نيز 
باتوج��ه ب��ه هزينه هاي قاب��ل رقاب��ت توليدات 
نفتي اش به دنبال آن اس��ت ت��ا با ادامه دادن بر 
س��رمايه گذاري ها، ميزان توليد و عرضه نفت در 
آين��ده را هم تضمين كند و قابليت اتكا به آن را 

فراهم سازد. 
در حقيقت، عربستان س��عودي در حال حاضر 
ني��ز، ظرفيت مازادي براي تولي��د نفت دارد كه 
از آن اس��تفاده نمي كند. آن طور كه تاريخ نشان 
داده، اين ظرفيت مازاد نفت عربس��تان مي تواند 

به رونق يا ركود اقتصاد جهان بينجامد. 
وي ادامه داد: »من امروز به همه ش��ما وعده 
مي ده��م ك��ه عربستان س��عودي به اي��ن نقش 
مس��ووالنه خود ادامه خواهد داد تا در دسترس 
بودن،  كافي بودن و مقرون به صرفه بودن انرژي 

در آينده را تضمين كند.«
اما اظهارات فاتيح بيرول نيز در اين نشس��ت 
جال��ب توجه بود، بيرول قب��ل از هر چيز عنوان 
كرد ك��ه اوپك و آژانس بين المللي انرژي اگرچه 
»زوج خوشبخت« نيستند اما »دوستان خوبي« 
به شمار مي روند. به گزارش رويترز، فاتيح بيرول 
رييس آژان��س بين المللي ان��رژي، در كنفرانس 
بين المللي انرژي عن��وان كرد كه او همچنان به 

آينده تقاضاي نفت اميدوار است. 
او تش��ريح كرد: موتور پي��ش ران تقاضا براي 
نفت، تقاضا براي س��وخت جت و تقاضاي صنايع 

پتروشيمي خواهد بود. 
بي��رول همچني��ن عن��وان كرد ك��ه افزايش 
تقاضاي جهاني براي گاز در سال گذشته بيشتر 
متاثر از افزايش مصرف در صنعت و مصرف براي 
گرماي��ش خانگي بوده و تقاض��ا براي توليد برق 

نقش كمرنگ تري داشته است. 
روز چهارشنه، فاتيح بيرول در مجمع جهاني 
ان��رژي عنوان كرد ك��ه باتوجه ب��ه اينكه اتحاد 
متشكل از اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت، اوپك و روسيه به كاهش توليد نفت پايبند 
اس��ت و عرضه نفت از ميادين كهنسال نفتي رو 
به زوال گذاش��ته، نگراني ها درب��اره عرضه نفت 

جهاني س��ر جاي خ��ود باقي مي مان��د. به گفته 
بي��رول، نگراني ديگري كه ذهن بس��ياري را به 
خود مش��غول كرده كاهش توليد نفت ونزوئال از 
زمان قدرت گيري رهبر س��ابق اين كشور، هوگو 

چاوز، در سال 1999 است. 
او در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: 
»تقاض��اي جهاني ب��راي نفت در ح��ال افزايش 
است. تقاضاي جهاني نفت در سال 2017 معادل 
1.6درصد رش��د داشته كه اين رقم دو برابر نرخ 
رش��د در دهه قبل از آن يعني مابين س��ال هاي 
2006 تا 2017 اس��ت. اين رشد را بايد مديون 
افزايش تعداد خودرو هاي شاسي بلند، كاميون ها 
و رشد تقاضاي صنايع پترو شيميايي دانست.« 

بيرول در ادامه گفت: »كاهش سرمايه گذاري 
در بخش نفت به ايجاد تنگنا در عرضه و انقباض 
در بازار منتهي مي ش��ود. بااينكه سرمايه گذاري 
روي نف��ت ش��يل اياالت متحده تغيي��ر چنداني 
نك��رده، ام��ا زوال ميادين نفت��ي، تقاضاي باال و 
سرمايه گذاري هاي پايين در ساير مناطق جهان 
مي تواند بازار نفت را در سال 2020 دچار مشكل 

سازد.« 
او در ادام��ه گف��ت: »دسترس��ي همگاني به 
برق چالش اس��تراتژيك پيش روي همه ماست. 
در هند، حماي��ت سياس��ت گذاران از اين مهم، 
دسترس��ي همگان��ي به ب��رق را بي��ش از پيش 
ميسر ساخته است. با وجود اين، دسترسي تمام 
م��ردم جهان به اين منبع انرژي تا س��ال 2030 

تالش هاي بيشتري مي طلبد.« 
فاتي��ح بيرول در نتيجه گي��ري اظهارات خود 
گف��ت: »باتوجه به افزايش مداوم تقاضا و كاهش 
س��االنه 3ميليون بش��كه  ظرفيت مناب��ع نفتي 
كهنسال، نياز به س��رمايه گذاري در نفت مرتفع 
نش��ده است، از سوي ديگر مصارف گوناگون گاز 
طبيعي نويد رش��د بيش��تر اين منب��ع انرژي را 
مي دهد. با اين همه، اين موضوع وجود قيمت هاي 
رقابت��ي و توجه مداوم ب��ه امنيت گاز را به امري 
حياتي بدل مي كن��د.« رييس آژانس بين المللي 
ان��رژي عنوان ك��رد: »با اينكه ديجيتالي ش��دن 
و برقي ش��دن فرصت هاي جديدي در سيس��تم 
انرژي جهاني ايجاد مي كند، اما ريسك هايي نيز 
به وجود مي آيند كه سياست گذاران بايد به آنها 

توجه كنند.« 
بي��رول درنهاي��ت عن��وان ك��رد ك��ه آژانس 
بين الملل��ي ان��رژي ب��راي اطمين��ان از وج��ود 
مناب��ع قابل اطمين��ان، پ��اك و ارزان ان��رژي به 

همكاري هاي نزديك و مذاكره متعهد است.

»تعادل« اثر رواني دالر 4200توماني بر صنايع تكميلي پتروشيمي را بررسي مي كند

واكنش مثبت بازار پليمرها به ارز تك نرخي

گروه انرژي  نادي صبوري 
عباس شعري مقدم مديرعامل اسبق شركت ملي 
صنايع پتروشيمي طبق گفته خود، زماني كه سكان 
اين ش��ركت را در دس��ت گرفت، يكي از مهم ترين 
اهداف خود را بررس��ي وضعيت پايين دس��تي هاي 
پتروش��يمي تعيين كرد. او ارديبهش��ت ماه امسال 
در ميزگردي مطرح كرد كه فعاالن صنايع تكميلي 
پتروش��يمي » دوگانه ب��ودن نرخ ارز و احتس��اب 
واردات ب��ا نرخ ارز مبادله ي��ي« را يكي از 24 مانع 
توس��عه اين صنعت در ايران عنوان كرده اند. اكنون 
و ب��ا صحب��ت از »تك نرخي ش��دن ارز« وضع اين 
صنايع چه تغييري خواهد كرد؟ واكنش اوليه مواد 
پليمري به تك نرخي شدن ارز كاهش قيمت ها بود 
كه در بعضي گريد ها تا 14درصد نيز مشاهده شد. 
در روز دوم بعد از اعالم ش��دن ارز تك نرخي يعني 
ديروز چهارش��نبه نيز قيمت م��واد اوليه با كاهش 

روبه رو ش��د كه واكنش مثبت فعاالن اين حوزه را 
به دنبال داش��ت. آيا مي توان گفت كه ارز تك نرخي 
نخس��تين اثر كوتاه مدت مثبت خود را بر »صنايع 
تكميلي و پايين دستي پتروشيمي« گذاشته است؟  
اين پرسشي است كه در اين گزارش و با گفت وگو 
با سعيد تركمان رييس كميسيون صادرات انجمن 

ملي پالستيك مطرح كرده ايم. 
» تنه��ا حدود 20درص��د از ظرفي��ت مجموع 
صناي��ع پالس��تيك و پليمر كش��ور فعال اس��ت و 
بس��ياري از فع��االن اين ح��وزه ه��م به دنبال آن 
هستند تا سرمايه هاي خود را از كشور خارج كرده 
و در كش��ورهايي مانند تركيه، كارخانه هاي خود را 
راه ان��دازي كنند.« اين بخش��ي از اظهارات اعضاي 
هيات مديره انجمن ملي پالس��تيك ايران در بهمن 
ماه س��ال گذشته اس��ت. اظهاراتي كه در واقع در 
اعت��راض به سياس��ت هاي دولت در قب��ال صنايع 

تكميلي و پايين دستي پتروشيمي بيان شده و لب 
كالم آن يك جمله بود: »چرا امتيازهاي در اختيار 
باالدس��ت پتروش��يمي ها ب��ه پايين دس��ت منتقل 

نمي شود؟«
باالدس��تي هاي پتروش��يمي به وي��ژه در نرخ 
خوراك امتي��از ويژه يي را از دولت دريافت كردند 
كه ب��ه خص��وص در توليدكنندگان اتيلن س��ود 
هنگفتي را ايجاد كرد، در عوض اما پايين دستي ها 
م��واد اولي��ه را از توليدكنندگان باالدس��ت بدون 

تخفيف دريافت مي كنند. 
اي��ن  وضعي��ت  ارز  ن��رخ  ب��ودن  دوگان��ه 
توليدكنندگان را تش��ديد كرده و باعث ش��ده بود 
در التهاب��ات چند روزه دالر عمال بس��ياري موتور 
كار خ��ود را خاموش كنند. اما ش��ايد نخس��تين 
گروه از فعاالن اقتصادي ك��ه واكنش هاي مثبتي 
را به اعالم ش��بانه خبر تك نرخي شدن ارز توسط 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور نشان 

دادند، همين گروه بودند. 
روز سه ش��نبه و با نخس��تين كشف قيمت مواد 
اوليه پليمري مش��خص ش��د كه اين واكنش هاي 
مثبت و اميدواري بيهوده نبوده اس��ت. تقريبا تمام 
گريدهاي م��واد پليمري با درصده��اي متفاوت با 
كاه��ش قيمت روبه رو ش��دند. رون��دي كه در روز 
چهارش��نبه 22 فروردي��ن نيز ادامه پي��دا كرده و 
موجب شد كه نخستين آثار دالر تك نرخي در بازار 
مواد اولي��ه محصوالت پليم��ري تاحدودي تثبيت 

شود. 
ام��ا تا چه ان��دازه بايد به عمق اي��ن تاثير روي 
بهبود وضعي��ت كس��ب و كار بنگاه هايي كه طبق 
مدعاي فعاالنش در آس��تانه تعطيلي قرار داشتند، 
اميدوار بود؟ س��عيد تركمان يكي از همين فعاالن 
و رييس كميسيون صادرات انجمن ملي پالستيك 
به »تعادل« مي گويد: »هنوز زود اس��ت كه بتوانيم 
به ط��ور قطع��ي درب��اره تاثي��ر ارز تك نرخي روي 

فعالي��ت اي��ن ح��وزه اظهارنظر كني��م. بايد گفت 
كه ب��ا تك نرخي ش��دن ارز انتظ��ار كاهش 14 تا 
15درص��دي قيمت مواد اوليه كه با افزايش قيمت 
كاذبي هم��راه بودند، وجود دارد كه تا آنجا كاهش 

بيش از 7 درصد ديده نمي شود.« 
او ك��ه خط��ر افزاي��ش ص��ادرات محص��والت 
پالس��تيكي تركيه به ايران را بسيار جدي مي داند، 
»تك نرخ��ي ش��دن ارز« را براي كس��ب و كار اين 
حوزه و اساس��ا بخش خصوصي گام��ي رو به جلو 
مي دان��د كه بايد ديد در مس��ير اجرا چه روندي را 

طي خواهد كرد. 
ريي��س كميس��يون ص��ادرات انجم��ن مل��ي 
پالس��تيك همچنين درباره مي��زان اطميناني كه 
فع��االن اين حوزه به تصميم تك نرخي ش��دن ارز 
و جدي��ت دولت در آن دارند، عنوان مي كند: »بايد 
گف��ت توضيحات��ي كه در ات��اق بازرگان��ي و ديگر 
جلس��ات در خصوص توان و اراده دولت براي اين 
اق��دام به بخ��ش خصوصي ارائه ش��ده توضيحاتي 
حدودا قانع كننده اس��ت.« او اعتق��اد دارد با توجه 
به حجمي از دالر مبادله يي كه در س��ال 96 براي 
واردات توزيع ش��ده اس��ت، اكنون امكان مديريت 

تقاضا و تزريق ارز به بازار وجود دارد. 
البت��ه برخ��ي بر اين باور هس��تند كه مش��كل 
اساسي صنايع تكميلي پتروش��يمي در ايران، دور 
ب��ودن اين صناي��ع از تكنولوژي روز ب��راي حدود 
4دهه است. غالمحس��ين نجابت مديرعامل اسبق 
شركت ملي صنايع پتروشيمي پيش از اين در اين 
باره عنوان كرده بود: »در واحدهاي پايين دس��تي 
محصوالت مصرفي است، بنابراين بيشتر دارندگان 
تكنول��وژي اين تولي��دات خودش��ان توليد كننده 
هس��تند. از ط��رف ديگر به دلي��ل محدوديت هاي 
بعد از پيروزي انقالب بسياري از تكنولوژي ها وارد 
ايران نش��د و در نتيجه مي توان عدم دسترس��ي به 
تكنولوژي هاي پيشرفته را مهم ترين عامل در عدم 
توفيق زياد در پايين دستي پتروشيمي و در نتيجه 

اشتغال زايي آن دانست.« 
طبق اظهاراتي كه بيوك آقا صحاف  امين رييس 
هيات مديره انجمن ملي پالس��تيك بهمن ماه سال 
گذش��ته مطرح كرد، حجم ص��ادرات اين بخش در 
س��ال 1395 معادل يك ميليارد و 50ميليون دالر 

بوده است، اين در حالي است كه صنعت پتروشيمي 
در اين سال 14.3ميليارد دالر صادرات داشت. نبود 
تناسب ميان صادرات صنعت پتروشيمي و صادرات 
صنايع مشتق و پايين دست و تكميلي آن به وضوح 

در اين آمار قابل مشاهده است. 
 ريي��س هيات مدي��ره انجمن ملي پالس��تيك 
اي��ران پي��ش از اين گفته بود: » مش��كالتي كه ما 
داريم ب��ه س��ال 1393 برمي گ��ردد؛ در آن زمان 
قرار بر اين ش��د ك��ه توليدكنن��دگان داخلي مواد 
اولي��ه خود را ب��ا ارز آزاد دريافت كنند در صورتي 
كه ش��ركت هايي كه در كشورهاي همجوار ما قرار 
دارند و از مواد پتروشيمي ايراني استفاده مي كنند، 
م��واد اوليه خ��ود را خيلي ارزان تر از ما به دس��ت 
مي آورن��د، چ��ون ش��ركت هاي پتروش��يمي ايران 
هنگام فروش به خارجي ها كه رقباي ما هس��تند، 
تخفيف ه��اي ويژه يي مي دهن��د. اين موضوع باعث 
ش��ده تا بازارهاي صادراتي ما از بين رفته و مزيت 
نس��بي ايران در داش��تن نف��ت و گاز كامال نصيب 

شركت هاي خارجي شود. « 
همان ط��ور كه صحاف امين عنوان كرده اس��ت، 
توليدكنن��دگان پليم��ري م��واد اوليه خ��ود را با 
ارزي موس��وم به س��نا تهيه مي كردند كه با اعالم 
»تك نرخي« شدن ارز، اين نرخ كه در روز دوشنبه 
20 فروردي��ن در حدود 5ه��زار و 200تومان بود، 
شكست. هر چند كاهش قيمت مواد اوليه در ابتدا 
متناس��ب با افت قيمت از 5 هزار و 200 به 4 هزار 
و 200 تومان نبوده است اما باز هم نكته يي مثبت 
و اميدوار كننده در خصوص تك نرخي شدن ارز به 

نظر مي رسد. 
افت قيمت م��واد پليمري در 2روز اخير را بايد 
پاس��خي به اين ذهنيت دانس��ت كه بسياري عدم 
عرض��ه دالر 4200 تومان��ي از س��وي صرافي ها را 
نشان از پوشالي  بودن تصميم دولت و واقعي نبودن 
اين قيمت دانس��تند. تصميم دولت براي تك نرخي 
ش��دن ارز ش��ايد در وهله اول بيش��ترين تاثير را 
نه ب��راي مردم در صف بلكه ب��راي توليدكنندگان 
ب��ه وي��ژه در حوزه هايي مانن��د حوزه هاي تكميلي 
پتروش��يمي داش��ت كه ب��راي مدت ه��ا معترض 
سياس��ت هايي بودند كه بيش از هر گروهي به نفع 

صرف صنايع مادر بود. 

تقاضاي جهاني براي نفت در حال افزايش است. تقاضاي جهاني نفت در سال 2017 
معادل 1.6درصد رشد داشته كه اين رقم دو برابر نرخ رشد در در دهه قبل از آن 
يعني مابين سال هاي 2006 تا 2017 است. اين رشد را بايد مديون افزايش تعداد 

خودرو هاي شاسي بلند، كاميون ها و رشد تقاضاي صنايع پترو شيميايي دانست
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عكسروز

عكس:ايرنا بازارارزپسازتکنرخیشدندالر

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

خبرهايخوشتربرايادبياتكودكونوجواندرراهاست
فريدون عموزاده خلیلي با اشاره به نامزدي فرهاد حسن زاده براي دريافت جايزه هانس كريستین اندرسن در سال ۲۰۱۸، 
اين رخداد را رخدادي فرخنده دانست كه مي تواند نويدبخش سال هاي درخشان براي ادبیات كودك و نوجوان ايران باشد. 

به گزارش ايس��نا، ريیس انجمن نويس��ندگان كودك و نوجوان گفت كه فرهاد حسن زاده ظرفیت ها و امكانات اين را 
داشت كه بتواند در اين زمینه موفق باشد اما مشكالت فرهنگي و حرفه يي جامعه ما سبب شد كه با كم كاري كارگزاران 
فرهنگي اين موفقیت به نتیجه نهايي خود نرس��د. ما فرهاد حس��ن زاده را به ش��كل واقعي معرفي نكرديم. اگرچه آثار 
او ترجمه ش��د ولي بايد اين كار به صورت طبیعي ديده مي ش��د نه به صورت گلخانه يي. اگرچه او جايزه را نبرد اما من 
به عنوان يك نويسنده ايراني احساس افتخار مي كنم و امیدوارم با تحمیل ادبیات كودك به جهانیان در سال هاي آينده 
خبرهاي خوش تري در حوزه ادبیات كودك و نوجوان ايراني بشنويم.  عموزاده خلیلي در پايان صحبت خود با اشاره به 
نام گذاري س��ال هاي مختلف براي روشن شدن سیاست هاي كلي س��الیانه كشور از اعضاي انجمن نويسندگان كودك و 

نوجوان خواست براي حركت منظم تر شعاري را براي فعالیت هاي سالیانه انجمن انتخاب كنند. 

چهرهروز

بررسيشماركاربرانفيسبوككهاطالعاتمحرمانهآنهافاششدهاست

پاياناعتمادبهامپراتوري»فيسبوك«
گروهگوناگون|

دوش��نبه روزنامه گاردين گزارش��ي 
از عذرخواه��ي مدي��ر فیس بوك پس از 
افش��اي اطالعات كاربران خود منتش��ر 
كرد. آن ط��ور كه در اين روزنامه گفته ش��د، مارك 
زاكربرگ در يك ش��هادت نامه كتب��ي اعالم كرد كه 
اين شبكه اجتماعي براي جلوگیري از سوءاستفاده از 
داده ه��اي كاربران اقدامات الزم را انجام نداده و بابت 
اي��ن موضوع عذرخواهي ك��رد. همچنین آن طور كه 
گفته شده بود در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه اين 
هفته قرار است كه مدير فیس بوك در كنگره آمريكا 
حاضر ش��ده و به س��واالت مرتبط با اشتراك گذاري 
غیرقانون��ي اطالعات كاربران با ش��ركت تحلیل  داده  
كمبري��ج آنالیتیكا در بريتانیا پاس��خ  دهد. همچنین 
 گفته ش��ده كه م��ارك زاكرب��رگ روز چهارش��نبه

۱۱ آوريل)دي��روز( در كنگ��ره جهاني در مورد حريم 
ش��خصي افراد ش��هادت داد. آن طور كه گفته شده، 
قرار اس��ت در اين روز بسیاري از كاربران اينترنت در 
يك حركت اعتراضي به مدت ۲4س��اعت از استفاده 
از فیس ب��وك و همچنی��ن پیام رس��ان فیس ب��وك، 
اينس��تاگرام و وات��س آپ ك��ه متعلق به اين ش��بكه 
اجتماعي اس��ت، خودداري كنند. طبق گزارش هاي 
منتش��ر ش��ده، كاربران اينترنت اين اقدام را عملیات 
فیس ب��الك نام گذاري ك��رده و مي گويند فیس بوك 
بايد در زمینه سوءاس��تفاده شركت كمبريج آنالیتیكا 
از داده هاي خصوصي ۸7 میلیون كاربر خود پاسخگو 
باش��د. از نظر آنها چنین كاري نقض آشكار و صريح 
موافقتنام��ه كارب��ري فیس بوك ب��ا كاربرانش تلقي 

مي شود. 
پیش از اين گفته ش��ده بود ك��ه اطالعات حدود 
۵۰ میلیون كاربر بدون كسب اجازه از آنها براي يك 
تحقیق سیاسي به نفع س��تاد انتخاباتي ترامپ مورد 
بهره برداري قرار گرفته است. پس از آن مايك شوفر، 
مدير ارش��د فن��اوري در فیس بوك، ش��مار كاربراني 
كه اطالع��ات آنها در اختیار كمبري��ج آنالیتیكا قرار 
گرفت��ه را حدود ۸7 میلیون نف��ر اعالم كرد و گفت، 
بیشتر اين كاربران آمريكايي  هستند. طبق تازه ترين 
گزارش هاي منتش��ر ش��ده بیش از 7۰میلیون كاربر 
آمريكايي فیس بوك، اطالعات شخصي ش��ان به خطر 
افتاده اس��ت. در واقع حدود ۸۱.6 درصد از كاربراني 

كه اطالع��ات آنها در اختیار كمبري��ج آنالیتیكا قرار 
گرفت��ه، آمريكايي بودند. پ��س از كاربران آمريكايي، 
شهروندان فیلیپین و اندونزي بیشترين افرادي بودند 
كه اطالعات شخصي شان در فیس بوك به خطر افتاده 
اس��ت. طبق آمار منتشر شده ش��مار اين كاربران در 
فیلیپی��ن حدود ۲میلیون نف��ر و در اندونزي بیش از 
يك  میلیون نفر اعالم ش��ده است. بر اين اساس اين 
دو كشور رتبه س��وم و چهارم را در فهرست قربانیان 
سوءاستفاده ش��ركت فیس بوك از اطالعات كاربران 
دارن��د. آن طور كه در تازه ترين آمار منتش��ر ش��ده، 
حدود ي��ك میلیون نفر معادل ۱.۲درصد از كاربراني 
ك��ه اطالعات آنه��ا مورد سوءاس��تفاده ق��رار گرفته 
بريتانیاي��ي بوده و نزديك به ۰.9درصد را مكزيكي ها 
تش��كیل داده اند. ح��دود ۰.7درصد ت��ا ۰.4درصد از 
كاربران كانادا، هند، برزيل، ويتنام و اس��ترالیا نیز در 
فهرست افرادي قرار دارند كه اطالعات محرمانه آنها 

در فیس بوك فاش شده است. 
طبق گزارش هاي منتشر شده، درحالي كه بحران 
پی��ش روي فیس بوك در رابطه با رس��وايي كمبريج 
آنالیتی��كا باال گرفت��ه، فري��ادي از نارضايتي درحال 
گس��ترش در تويیت��ر اس��ت. معترض��ان مي گويند، 
فیس ب��وك را پ��اك كنید و اين هش��تگ را تا جايي 
كه مي توانید به اش��تراك بگذاريد. اين درحالي است 

كه گفته ش��ده، رس��وايي كمبريج آنالیتی��كا كه به 
اطالعات محرمانه حدود ۸7 میلیون كاربر دسترسي 
داشتند، موجب ش��د در ماه مارس فیس بوك حدود 
۸6 میلیارد دالر متضرر شود. همچنین سهام دار يك 
میلیارد دالري فیس بوك نیز خواستار بركناري مارك 

زاكربرگ از سمت مديرعاملي شد. 
گفت��ه مي ش��ود در هم��ان س��اعاتي ك��ه مارك 
زاكربرگ، مديرعامل فیس بوك پاس��خگوي سواالتي 
در مورد رس��وايي اخیر اين شركت در سناي آمريكا 
بود، دو سناتور طرحي براي حل اين مشكل پیشنهاد 
كردند. آن طور كه گفته ش��ده براساس طرح مذكور، 
ش��ركت هاي اينترنتي و ش��بكه هاي اجتماعي مانند 
فیس بوك و گوگل بايد براي استفاده به اشتراك گذاري 
و فروش اطالعات شخصي كاربران، رضايت آنها را به 
دست آورند. همچنین آنها بايد به كاربران اعالم كنند 
كه قصد دارند چگونه از داده هاي آنها اس��تفاده كنند 
همچنین ابزار منطقي و مناس��بي را براي حفاظت از 
داده هاي كاربران به كار بگیرند. همچنین گفته شده 
كه مسوولیت بررسي نحوه اجراي اين قوانین بر عهده 
كمیس��یون فدرال تجارت آمريكا خواهد بود البته در 
جريان اداي ش��هادت توسط زاكربرگ به اين موضوع 
اش��اره شد كه مديرعامل فیس بوك هم آمادگي خود 

را براي همكاري در اين زمینه اعالم كرد. 

آمارنامه

بازارهنر

دعوتازمعصومهابتكاربرايديدن»زنماندگي«
نمايشگاه »زن ماندگي« ۲۳فروردين ماه 
افتتاح مي شود و تا ۱۵ ارديبهشت )غیر از 
روزهاي ش��نبه( در گالري تئاتر مس��تقل 
تهران به نش��اني چهارراه ولیعصر، خیابان 

رازي میزبان عالقه مندان است. 
عاطف��ه آراني عكاس��ي اس��ت كه 
ط��ي يك پروژه ب��ه دو منطقه محروم 
كش��ور سفر كرده و به دلیل دغدغه يي 
كه در حوزه زنان داش��ته از دو زن در 
روستاهاي مرزي سیستان و بلوچستان 

و اس��تان گلستان عكاس��ي كرده است. به گزارش 
ايس��نا، او ك��ه قص��د دارد نمايش��گاهي را با نام » 
زن ماندگ��ي« از اين عكس ها برگزار كند به ايس��نا 
مي گويد: اين نمايش��گاه را ب��راي اين برپا مي كنم 
ك��ه فضاي ب��رزخ و معلقي ك��ه اين زن��ان در آن 
درگیر هس��تند، زندگي آنها را بازتاب بدهم. صداي 
آنه��ا جايي ش��نیده نمي ش��ود و در اوج بي امیدي 
و بي هدف��ي زندگي مي كنند. به اي��ن زنان آگاهي 
داده نمي ش��ود و حمايت نمي شوند؛ آنها در فضايي 
زندگي مي كنند كه اگر توجه بیش��تر به آنها شود، 
مي توانند مس��یر زندگي خود را بهتر و درس��ت تر 

انتخ��اب كنند و رو ب��ه جلو بروند. اين 
عكاس ادام��ه مي دهد: ازدواج اجباري، 
بارداري قبل از ازدواج، ترس از مطلقه 
ش��دن و عدم آگاهي و آموزش صحیح 
از بحران ه��اي عمیق زن��ان در جوامع 
س��نتي و محروم كشور است. نگاه من 
نی��ز از دل همین بحران ها برخاس��ته 
مي ش��ود. در اي��ن محیط ها مش��اور و 
روان ش��ناس و كتابخان��ه خوبي وجود 
ندارد و آدم ها در بي كیفیت ترين حالت 
زندگي مي كنند. آران��ي در ادامه از معصومه ابتكار 
)مع��اون ريیس جمهور در امور زن��ان و خانواده( و 
فعاالن حوزه زنان و كس��اني كه دغدغه حمايت از 
حقوق زنان را دارن��د، دعوت مي كند از عكس هاي 
او بازدي��د كند و اظهار مي كند: من دعوت مي كنم، 
بیاين��د و بخ��ش كوچك��ي از زندگي اي��ن زنان را 
ببینند ت��ا جرياني راه بیفتد و م��ا روزهاي بهتري 
را ب��راي آنها رق��م بزنیم. همچنین تم��ام عايدي 
ف��روش اين نمايش��گاه نی��ز براي جريان س��ازي و 
 فعالیت اجتماعي اين زنان به آن دو منطقه محروم 

فرستاده خواهد شد. 

جشنواره600ميليونتوماني
موس��یقي  يازدهمین جش��نواره  دبیر 
نواحي درباره حضور ۱۰س��ازنده برجسته 
موس��یقي اقوام، جابه جايي زمان برگزاري 
آن، بودجه اختصاص داده ش��ده و اتفاقات 
ديگري كه قرار است در بزرگ ترين رخداد 
موس��یقي نواحي و اقوام كش��ور رخ دهد، 

توضیح داد. 
به گزارش ايس��نا، احمد صدري درباره 
آخرين رويداده��اي پیش روي يازدهمین 
جش��نواره موس��یقي نواحي گف��ت كه به 

دنبال اين هستیم كه برخي سازندگان سازهاي موسیقي 
نواحي را به جش��نواره امس��ال دعوت كنیم. اين رويداد 
براي نخس��تین بار صورت مي گیرد تا از آنها تجلیل شود 
و اگر امكان��ات اجرايي اجازه دهد، نمايش��گاه و كارگاه  

كوچكي از سازهاي موسیقي نواحي برگزار كنیم. 
او افزود: تصمیم گرفتی��م اين كار را با تمركز روي 
س��ازهاي زهي مضرابي و زهي كماني از خانواده دوتار، 
تنب��ور و كمانچه انجام  دهیم و ۱۰س��ازنده برجس��ته 
 س��ازهاي موس��یقي اقوام را به اين دوره از جش��نواره 
دعوت كنیم. دبیر يازدهمین جشنواره موسیقي نواحي 
در پاسخ به اينكه آيا قرار است امسال هم مثل دهمین 
دوره، هفته فیلم هم داش��ته باشم؟ گفت: دوست دارم 
اين مبحث به  صورت مس��تقل در جاي ديگري تعريف 
ش��ود. س��ال گذش��ته چند بار با يكي از مستندسازان 
خ��وب گفت وگو ك��ردم ت��ا بتوانیم بخ��ش فیلم هاي 
موس��یقايي را به  صورت يك جشنواره مستقل در نظر 

بگیريم. ص��دري درباره بودجه يازدهمین 
جش��نواره موس��یقي نواحي اع��الم كرد: 
بودجه جشنواره محدود و به 6۰۰ میلیون 
تومان مي رس��د و من نمي توانم از همگي 
هنرمندان در همه مناطق و استان ها براي 
حضور در آن دعوت كنم، طبیعي اس��ت 
ك��ه در اين دوره به ش��كل محدودتري از 
هنرمندان موس��یقي نواحي دعوت كنیم 
ول��ي امیدواري��م، بتوانی��م در دوره هاي 
آينده شاهد حضور گسترده تر هنرمندان 
موس��یقي در جش��نواره باش��یم. او درباره جابه جايي 
زمان برگزاري يازدهمین جش��نواره موس��یقي نواحي 
نیز توضی��ح داد: به دلیل گرماي كرم��ان در تیرماه و 
مصادف ش��دن خ��رداد با ماه مب��ارك رمضان تصمیم 
گرفتیم، زمان برگزاري جش��نواره را به ارديبهشت  ماه 
تغییر دهیم. بنا به پیشنهاد مديران ارشد استان كرمان 
يكي از بهترين زمان ها به لحاظ آب و هوايي ارديبهشت 
 ماه اس��ت كه بیشتر گردشگران نیز در اين زمان از اين 
استان بازديد مي كنند. ما نیز براي آنكه گردشگران هم 
بتوانند اين جش��نواره را از نزديك ببینند، تاريخ ۱۱ تا 
۱4 ارديبهشت ماه را براي برگزاري آن در نظر گرفتیم. 
صدري درباره سیاس��تي كه در جش��نواره موسیقي 
نواح��ي در پیش  گرفته اس��ت، بیان ك��رد: تمايل دارم 
هنرمندان��ي ك��ه حض��ور كمت��ري داش��ته اند، در اين 
جش��نواره ها شركت كنند تا در واقع جشنواره موسیقي 

نواحي، محلي براي ظهور و بروز افراد جديد باشد.

حضور»اليوراستون«درجشنوارهفجر
دبیر سي و شش��مین جشنواره جهاني 
فیلم فجر از حضور الیور استون تهیه كننده 
و كارگردان مطرح امريكايي در اين رويداد 

خبر داد. 
به گزارش ايسنا، سیدرضا میركريمي ۲۲ 
فروردين م��اه و در فاصله كمتر از يك هفته 
تا شروع س��ي و ششمین جشنواره جهاني 
فیل��م فجر به هم��راه مديران��ش از جمله 
مازيار میري، س��یف اله صمدي��ان، علیرضا 
ش��جاع نوري و شادمهر راستین توضیحاتي 

درباره اين جشنواره ارائه كرد. 
او گف��ت: جش��نواره فیلم فجر به ح��ق قديمي ترين 
جش��نواره قاره كهن است و سي و شش��مین دوره خود 
را برگزار مي كند. در جداس��ازي از بخش ملي تالش شد 
از اتالف هزينه جلوگیري ش��ود و پراكندگي خوبي را در 
تقويم جشنواره شاهد باشیم تا رويدادهايي كه مخاطبان 
مشترك دارند و فرصت هاي تبلیغاتي را هم از بین مي برند، 
بیشترين استفاده و سرمايه گذاري را براي كشور به همراه 
بیاورند. او تالش براي برگزاري بهتر و باكیفیت جشنواره 
را اقدامي ادامه دار معرفي كرد و گفت: در پرديس چهارسو 

اقدامات خوبي انجام شده و براي امسال هم 
كار خوبي براي بخش نمايش و اضافه شدن 
به اين ظرفیت در حال انجام اس��ت و زمان 
افتتاحیه به پايان مي رسد، ولي در عین حال 
بايد كاخ جشنواره هم  براي برپايي رويدادي 
اين چنیني آماده شود و پیگیر اين موضوع 
نیز هس��تیم. او بیان ك��رد: قريب به ۲۰۰۰ 
فیلم كوتاه و بلند در جشنواره ثبت نام كردند 
و ۱۲۰ فیلم از ۵4 كش��ور پذيرفته شده اند. 
میركريم��ي افزود: همچنین به دلیل اينكه 
در آس��تانه جام جهاني هستیم، برنامه ويژه يي با تعدادي 
ورزش��كار داريم كه رونمايي مي شود. میركريمي  بودجه 
س��ال گذشته جشنواره را بیشتر از ۸میلیارد اعالم كرد و 
افزود: امس��ال هم با توجه به باال رفتن قیمت ارز و اضافه 
شدن چند بخش ديگر به ۸میلیارد رسیديم. البته دوبار از 
طرف وزارت فرهنگ به دلیل شفافیت هاي مالي تشويق 
شده ايم. او درباره  ممیزي  فیلم  ها هم گفت: در اين باره با 
فیلمسازان توافق شده و كمترين میزان ممیزي را داريم، 
همان طور كه در جشنواره هاي عربي هم اين اتفاق مي افتد 

چون فقط مختص ايران نیست. 

بازيتاجوتختدرسوريه
گاردين:

ماج��راي  دي��روز، 
مدي��ر  عذرخواه��ي 
فیس ب��وك از كارب��ران و 
نظامي  احتم��ال حمل��ه 
امريكا به س��وريه، صفحه 
اول بس��یاري از روزنامه ها 
را ب��ه خ��ود اختص��اص 
داده ب��ود. گاردين نیز، در 
صفحه اول خود از تالش 

روس��یه براي جلوگی��ري حمله نظام��ي امريكا به 
س��وريه خبر داد. طبق اين گزارش، نماينده روسیه 
در سازمان ملل متحد ضمن اينكه تهديدات امريكا 
را فاجعه يي براي جهان دانس��ت از امريكا خواست 
از برنامه ريزي براي ه��ر گونه اقدام احتمالي درباره 
س��وريه خودداري كن��د. او گفت:»تهديدات امريكا 
جهان را در آس��تانه تحوالت غم انگی��ز و فاجعه بار 
قرار داده است.« واسیلي نبنزيا افزود:»امريكا و هم 
پیمانانش نمي خواهند هیچ گونه تحقیقات واقعي در 
مورد ادعاي حمله شیمیايي در دوما صورت گیرد.« 
س��فیر روسیه در سازمان ملل متحد اين خواست را 
پس از آن مطرح كرد كه شوراي امنیت اين سازمان 
روي طرح هاي امريكا و روس��یه در زمینه بررس��ي 
حمله مشكوك شیمیايي در سوريه به توافق نرسید. 

يواسايتودي:
اي��ن روزنام��ه نیز در 
اول خود، واكنش  صفحه 
وزير  آلبراي��ت،  مادلی��ن 
خارجه پیش��ین امريكا را 
منتش��ر كرد. ب��ه گزارش 
ي��و اس اي ت��ودي، وزي��ر 
خارج��ه پیش��ین امريكا 
مي گويد كه دونالد ترامپ 
سوريه  مساله  درخصوص 

هیچ راهبردي ندارد؛ وي همچنین افزود كه انتصاب 
جان بولتون به سمت مش��اور امنیت ملي يك امر 
بس��یار خطرناك است. اين مقام س��ابق امريكايي 
كه نخس��تین زني محسوب مي ش��ود كه به عنوان 
وزير خارجه انتخاب ش��د در م��ورد تصمیم ترامپ 
از خروج نیروهاي امريكايي از س��وريه هش��دار داد: 
همین تصمیم موجب ش��د بشار اسد به خود اجازه 
دهد حمله شیمیايي ديگري در سوريه انجام دهد. 
آلبرايت در زمان رياست جمهوري جیمي كارتر عضو 
ش��وراي امنیت ملي امريكا بود و بیل كلینتون در 
دوره رياست جمهوري خود ابتدا او را به عنوان سفیر 
امريكا در سازمان ملل و بعد به عنوان نخستین وزير 

امور خارجه زن امريكا منصوب كرد. 

الپايس:
همانطور كه گفته شد، 
دي��روز در اكثر نش��ريات، 
احتم��ال  از  گزارش��ي 
حمل��ه امريكا به س��وريه و 
عذرخواهي مدير فیس بوك 
منتشر ش��د. حتي صفحه 
اول اين روزنامه اس��پانیايي 
نیز  به گزارشي در اين باره 
گ��زارش  طبق  پرداخ��ت. 

ال پاي��س، م��ارك زاكربرگ مديرعام��ل فیس بوك با 
حضور در جلس��ه اس��تماع كنگره امريكا كه به دنبال 
رس��وايي هاي اخیر اين ش��بكه اجتماعي برگزار شد، 
مجبور به عذرخواهي ش��د. زاكربرگ اعتراف كرد كه 
اين ش��ركت در زمینه حفاظت از داده هاي خصوصي 
كارب��ران كوتاهي ك��رده و اين مس��اله جنجال اخیر 
مربوط ب��ه كمبريج آنالیتی��كا را ه��م در برمي گیرد. 
زاكربرگ ماموريت اصل��ي فیس بوك را متصل كردن 
كاربران ب��ه يكديگر و افزايش نزديك��ي آنها توصیف 
ك��رد و گفت: تا زماني كه م��ن مديرعامل فیس بوك 
هس��تم، توسعه دهندگان و آگهي دهندگان به اولويتي 
برتر از اولويت مذكور مبدل نمي ش��وند. در ادامه اين 
جلس��ه تعدادي از س��ناتورهاي امريكايي سواالتي را 
در مورد مق��ررات قانوني فیس بوك، ضرورت افزايش 
قانون گذاري در اين شركت، نحوه رسیدگي به تخلفات 

شركت كمبريج آنالیتیكا و... مطرح كردند.

كيوسک

ميراثنامهايستگاه

معرفيجيمزباندجديد
»دنیل كريگ« رسما تايید كرد، پروژه 
بعدي سینمايي او بازي در بیست وپنجمین 
فیلم از مجموعه »جیمز باند« خواهد بود. 
به گ��زارش ورايتي، »كريگ« در حالي 
از بازگش��ت به نق��ش مام��ور ۰۰7 براي 
پنجمین بار صحبت كرده كه اخبار مبني 

ب��ر حضور »دني بويل« به عن��وان كارگردان اين فیلم تايی��د نكرده و از حضور 
احتمالي وي در اين پروژه خبر داده است. 

»دني بويل« كارگردان برنده اسكار انگلیسي فیلم »میلیونر زاغه نشین« پیش 
از اين به عنوان گزينه اصلي كارگرداني جديدترين قسمت از مجموعه فیلم هاي 

»جیمز باند« معرفي شده است. 
ب��ه گزارش ايس��نا، »دنیل كريگ« در چه��ار فیلم ش��امل »كازينو رويال«، 
»ذره يي آرامش«، »سقوط آسماني« و »شبح« در نقش مامور ۰۰7 ايفاي نقش 
كرده است اما پس از عدم تمايل او به تكرار اين نقش، گمانه زني هاي زيادي براي 
انتخ��اب »جیمز باند« آينده و جايگزيني او ب��ا چهره هايي چون »ادريس آلبا«، 
»آدريان ترنر«، »هنري كويل«، »دامیان لوئیس« و »تام هاردي« مطرح ش��ده 
بود. »دنی��ل كريگ« در حال حاضر در جايگاه دوم بادوام ترين بازيگران »جیمز 
باند« قرار دارد و ۱۱ سال است كه ايفاگر نقش اصلي اين مجموعه است. »راجر 
مور« با بازي در هفت فیلم در طول مدت ۱۲ س��ال با س��ابقه ترين بازيگر نقش 

»جیمز باند« محسوب مي شود. 
فیلم »اس��پكتر« يا »شبح« بیست و چهارمین و جديدترين فیلم از مجموعه 
فیلم هاي جیمز باند بود كه در سال ۲۰۱۵ توسط »سام مندس« كارگرداني شد 
و در نهايت به فروش جهاني بیش از ۸7۲ میلیون دالر در سینماها دست يافت 
اما ركورد فروش اين مجموعه در اختیار فیلم »س��قوط آسماني« به كارگرداني 
»مندس« و با حضور »كريگ« و »خاوير باردم« در نقش منفي در س��ال ۲۰۱۲ 
است كه ۱.۱ میلیارد دالر در سطح جهان فروخت. سري فیلم هاي »جیمز باند« 
ب��ا فروش جهاني بیش از پنج میلیارد دالر در جايگاه دوم پرفروش ترين س��ري 

فیلم هاي ادامه دار بعد از مجموعه »هري پاتر« قرار دارد. 

پاسارگاد؛ميزبانكاوشهايباستانشناسيجديد
امس��ال پايگاه می��راث جهاني پاس��ارگاد 
درنظ��ر دارد براي تابس��تان و پايی��ز دو پروژه 
كاوش باستان شناسي را در اين مجموعه اجرا 
كند. مجموعه يي كه تیرماه سال ۸۳ به عنوان 
پنجمین اثر ايران در فهرست آثار جهاني ثبت 
شده است، حاال وارد فاز جديدي از كاوش هاي 

باستان شناس��ي مي ش��ود. حمید فدايي مدير پايگاه میراث جهاني پاسارگاد درباره اين 
خبر بیان كرد: »مجموعه جهاني پاس��ارگاد در س��ال گذش��ته بارها مورد كاوش هاي 
باستان شناس��ي قرار گرفته كه مي توان به فصل دوم كاوش برج س��نگي و فصل س��وم 
فعالیت هاي باستان شناس��ي و ژئوفیزيك هیات فرانس��وي و ايتالیايي ها اشاره كرد.«او 
با اش��اره به پ��روژه مرمت آبراهه هاي اين مجموعه اف��زود: كارگاه هاي مربوط به مرمت 
آبراهه ها از دو روز قبل آغاز شده است. اين پروژه يكي از مهم ترين برنامه ها براي مرمت 
آبراهه هاست كه از سال قبل دنبال شده و امسال نیز پیگیري مي شود و در حال حاضر 
گروهي نیز در حال مرمت آبراهه هاي باغ شاهي هستند. فدايي با اشاره به اينكه حفاظت 
از تپه هاي تاريخي و پیش از تاريخي اطراف اين محوطه در دس��تور كار اس��ت، بر لزوم 
حفاظت از آثار س��نگي اي��ن مجموعه جهاني تاكید كرد و گف��ت : از برنامه هاي اصلي 
و اولويت دار امس��ال در اين مجموعه حفاظت و سركش��ي از تپه هاي تاريخي مجموعه 
اس��ت كه در منظر فرهنگي منطقه قرار دارند. امس��ال دو پروژه كاوش باستان شناسي 
در تابستان و پايیز در پاسارگاد اجرا مي شود. وي گفت: فصل سوم كاوش و گمانه زني 
تعیین عرصه و پیشنهاد حريم محوطه جهاني پاسارگاد تابستان امسال انجام مي شود كه 
در جريان اين عملیات كاوش يك گروه باستان شناس با استقرار در اين منطقه تاريخي، 
كار خود را به سرپرستي علي موسوي آغاز خواهند كرد. در اين فصل ادامه كاوش هاي 
باستان شناسي در محوطه برج سنگي و تپه هاي اطراف پاسارگاد كه قدمت شان به دوره 
پیش از تاريخ و تاريخي برمي گردد، ازس��ر گرفته مي ش��ود. مدير پايگاه میراث جهاني 
پاس��ارگاد همچنین از اجراي عملیات فصل چهارم كاوش هاي باستان شناس��ي هیات 
فرانسوي در اين محوطه تاريخي خبر داد و گفت: برنامه اين گروه باستان شناسي پايیز 
امسال اجرا مي شود. پروژه خوانا كردن و آوار برداري و حفاظت از ساختارهاي تل تخت 

نیز از چند روز قبل آغاز شده و به جد در دستور كار قرار دارد. 

تاريخنگاري

سالروز درگذشت رييس جمهوري  3 دوره اي امريكا 
»فرانكلین دالنو روزولت« كه از ۱9۳۳ ريیس جمهوري 
امريكا بود در 6۳ سالگي بر اثر خونريزي مغزي درگذشت. 
پس از مرگ او هري ترومن معاونش همان روز به عنوان 
سي وسومین ريیس جمهوري بر جايش نشست. روزولت 
ك��ه يك هلندي تبار امريكايي بود از س��ال ۱9۲۱ دچار 
بیماري »پولیو« شد و از ناحیه پايین بدن فلج شده بود. 
او قبال فرماندار نیويورك بود. فرانكلین دي. روزولت تنها 
ريیس جمهوري در تاريخ امريكاست كه بیش از دو دوره 
اين مقام را برعهده داشت. درگذشت روزولت در منطقه 
»وارم اس��پرينگ« ايالت جورجیا اتفاق افتاد. روزولت از 
حزب دموكرات، براي پايان دادن به ركود اقتصادي امريكا 
و كاهش جاذبه سوسیالیسم شوروي در میان امريكايیان، 
طرح هاي چپگرايانه متعدد تحت عنوان »شروط جديد« 
را ب��ه اجرا درآورد، ازجمله تامین بازنشس��تگي عمومي، 
پرداخت دستمزد در ايام بیكاري و از كارافتادگي. روزولت 
براي رسیدن به پست رياست جمهوري امريكا تالش هاي 
فراواني كرد و براي اينكه بتواند حداكثر آرا را جمع آوري 
كند و همچنین محبوبیت خود را تا حد زيادي باال ببرد 
كمك هاي بس��یار شاياني در رابطه با بیماري فلج اطفال 
كرد. روزولت در سال ۱9۳۲ میالدي توانست به نامزدي 

دموكرات ها براي حضور در انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا دس��ت يابد. وي توانست در انتخابات آن سال، با 
اختالف��ي فراوان هربرت هوور را شكس��ت دهد. روزولت 
طي دومین دوره رياس��ت جمهوري خ��ود در امريكا به 

خطرفاشیس��م واقف ش��د و از س��ال ۱9۳7 تالش هايي 
را ب��راي اطالع اف��كار عمومي كش��ورش از اين خطر و 
رويدادهايي كه بر اين مبنا در اروپا و آسیا در حال وقوع 

بود، آغاز كرد. 
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