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    در ديدار رييس مجلس با رييس صدا و سيما و كاركنان مجلس مطرح شد

چالش هاي پيش روي كشور از نگاه الريجاني
علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي اسالمي معتقد است بايد مشكالت واقعي 
كش��ور اولويت مسووالن باش��د؛ مش��كالتي كه الريجاني آن را كمبود آب، توليد و 
صادرات و مواردي از اين دست مي داند كه به گفته او تمامي نيروهاي سياسي روي 
آن اتفاق نظر دارند. رييس مجلس اين را هم در مراسم تجليل از كاركنان نمونه قوه 
مقننه گفت و هم در ديدار با رييس صدا و سيما و معاونانش. علي الريجاني در ديدار 
با علي عس��گر رييس صدا و س��يما و معاونان او با بيان اينكه افكار مختلف در بين 
سياسيون و رسانه ها وجود دارد، گفت با وجود اين آنها درباره چالش هاي مهم كشور 
وفاق دارند.  او به بحران آب اشاره كرد و افزود: براي مثال درمورد بحران آب، خارج 
از دسته بندي ها همه قبول دارند كه كمبود آب يك واقعيت است و شرايط بارندگي 

كشور مطلوب نيست و در بخش كشاورزي و آب شرب مشكالتي داريم. 
ريي��س مجلس ادامه داد: بايد تقاضا را كنترل كنيم و از اين آب موجود بهترين 
استفاده را بُرد و راه ديگري ندارد؛ مجلس تصويب كرد آب شيرين كنند، البته بايد 
توجه داش��ت كه آب شيرين كردن، براي كش��اورزي نيست، زيرا هزينه بااليي دارد 
مقداري را ممكن اس��ت به صنعت بدهند و براي آب شرب به استان هاي حاشيه يي 
تخصيص يابد ولي مناطق زيادي در كشور هستند كه مشكل آب دارند در اين زمينه 
اختالفي بين جريان ها وجود ندارد. الريجاني با اشاره به توليد داخلي گفت: در مورد 
توليد داخلي نيز مي توان گفت اين موضوع از جمله مسائلي است كه همه آن را قبول 
دارند كه بايد به توليد داخل توجه كنيم ضمن اينكه رقابت را نبايد از بين ببريم چون 

توليد داخل نيز ناكام مي ماند بلكه بايد مشكالت توليد داخلي را ريشه يابي كنيم. 
او افزود: مس��اله اصلي اين اس��ت كه روي چالش هاي اصلي كش��ور جريان هاي 
مختلف را به مشاركت دعوت كنيم و بايد توجه داشت كه ايجاد وفاق به محور نياز 
دارد. بعضي مواقع محور سياسي تعريف مي كنند و در برخي مواقع نيز محور موضوعي 
تعريف مي كنند. به گفته رييس مجلس ۱۵ چالش مهم در كشور وجود دارد كه همه 

وجود اين چالش ها را قبول دارند و آنها محور وحدت هستند. 
الريجاني با بيان اينكه چالش بانك ها مشكلي مهم است، اظهار داشت: همه قبول 
دارند كه بانك ها مشكل مهمي هستند همچنين صندوق هاي بازنشستگي مشكالت 

بزرگي را به وجود آورده اند كه از اين مسائل حدود ۱۵ مورد را مي توان نام برد. 
رييس نهاد قانونگذاري كش��ور با بيان اينكه مي توان مشاركت و وفاق ملي براي 
منافع ملي را حول اين چالش ها ايجاد و باز كرد، گفت: اين موضوع نشان مي دهد در 

چه جاهايي به حاشيه مي رويم و اشتباهات معلوم شده و تقبيح مي شود. 
الريجاني اظهار داش��ت: اگر قبول داريد با وجود مشكالت داخلي و خارجي بايد 
وفاقي را ايجاد كنيم به محورهاي واقعي نياز داريم دولت و مجلس بايد چالش ها را 
مش��خص كنند و براي مردم نيز باز ش��ود. او افزود: بايد با مردم گفت وگوي صريح و 
روش��ن داش��ت، اگر مردم متوجه شوند مساله آب در آينده كشور چقدر موثر است، 
اراده ها به اين س��مت معطوف مي شود. وقتي ابعاد آن روشن نيست كشمكش هاي 
اس��تاني رخ مي دهد و دعواهاي حاشيه يي به وجود مي آيد. رييس قوه مقننه كشور 
بيان كرد: متاسفانه بعضي مسائلي كه اصال براي كشور اولويت ندارند به مساله اصلي 
كشور تبديل مي شوند. شما مي توانيد در سمت و سو دادن به اراده جريان ها و مردم 

اثر بگذاريد تا اراده ها به سمت مسائل اساسي كه به وفاق ملي احتياج دارند، بروند. 
رييس مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: باز كردن دقيق موضوع نيز نكته مهم 
ديگري اس��ت مثال حمايت از توليد داخلي كه مقام معظم رهبري نيز بر آن تاكيد 
كرده اند، موضوع مهمي است. راديو و تلويزيون وظايف ذاتي در راستاي ايجاد عالقه 
مردم به محصول داخلي دارد و در اين زمينه به يك تعصبي نيز نياز داريم كه بايد از 

ظرفيت هاي مختلف براي ايجاد اين نياز كمك گرفته شود. 
الريجاني اظهار داش��ت: توليد داخل بدون حل برخي چالش ها كه استعداد براي 
توليد داخلي ايجاد مي كند امكان پذير نيست وقتي بانك ها ۲۰درصد سود مي گيرند 
كه گاهي بيش از اين هم مي شود توليد داخل قابل رقابت نيست اين مشكل مهمي 

است و بايد مشخص شود كه چرا بانك ها اين گونه رفتار مي كنند. 
او افزود: بانك ها نيز مشكالت اساسي دارند وگرنه آنها نيز نمي خواهند سود بااليي 
بگيرند. مشكالتي در اين زمينه وجود دارد كه مركز پژوهش ها و دولت بررسي هايي را 
كرده اند و بايد حل شود در صورت روشن شدن اين موضوع اراده ها متمركز مي شود 

و از حالت بحث هاي سطحي به مسائل عميق تر سوق پيدا مي كند.
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گروه دانش و فن| مرجان محمدي| 
وزير ارتباطات جمعه ش��ب گذش��ته در 
توييت��ي از حمله هكرها ب��ه ۳۵۰۰ روتر در 
ش��بكه ارتباطات كش��ور خبر داد و نوشت: 
حدود ۳۵۰۰ مس��يرياب )روت��ر( از مجموع 
چندصد هزار مس��يرياب شبكه كشور متاثر 

از حمله شده اند. 
وي عملكرد ش��ركت ها در دفع حمله و 
بازگرداني به شرايط عادي، را مناسب ارزيابي 
كرد و نوش��ت: ضعف در اطالع رساني مركز 
ماهر به شركت ها و نيز ضعف در پيكره بندي 
مراكز داده )ديتاسنترها( وجود داشته است. 

پس از اين حمله سايبري مركز مديريت 
ام��داد و هماهنگ��ي عملي��ات رخدادهاي 
رايانه ي��ي در خصوص حمل��ه صورت گرفته 
به س��رويس هاي مراك��ز داده داخلي و بروز 
اخت��الل سراس��ري در س��رويس اينترنت، 
اطالعيه ي��ي ص��ادر ك��رد. در اي��ن زمين��ه 
مرك��ز مديريت ام��داد و هماهنگي عمليات 
رخدادهاي رايانه يي )مركز ماهر( با تش��ريح 
جزئيات اين حمله س��ايبري اعالم كرد: در 
پي بروز اختالالت سراس��ري در س��رويس 
اينترنت و سرويس هاي مراكز داده داخلي در 
س��اعت حدود ۲۰:۱۵ روز ۱۷ فروردين ماه 
جاري، بررسي و رس��يدگي فني به موضوع 
انجام پذيرفت. در اين اطالعيه آمده اس��ت 
طي بررسي اوليه مشخص شد اين حمالت 
شامل تجهيزات روتر و سوئيچ متعدد شركت 
سيس��كو بوده كه تنظيم��ات اين تجهيزات 
مورد حمله قرار گرفته و كليه پيكربندي هاي 
اين تجهيزات )شامل running-config و 
startup-config( حذف ش��ده است. در 
موارد بررس��ي ش��ده پيغامي با اين مضمون 
در قالب startup-config مش��اهده شد. 
دليل اصلي مش��كل، وجود حفره امنيتي در 
ويژگ��ي smart install client تجهيزات 
سيسكو اس��ت و هر سيستم عاملي كه اين 
ويژگ��ي روي آن فع��ال باش��د در مع��رض 
آسيب پذيري مذكور قرار داشته و مهاجمان 
مي توانند با اس��تفاده از اكس��پلويت منتشر 
ش��ده نس��بت به اجراي كد از راه دور روي 
روتر/س��وئيچ اقدام كنند. در اين راستا الزم 
 است مديران سيستم با اس��تفاده از دستور 

»no vstack« نس��بت به غيرفعال س��ازي 
قابلي��ت فوق )كه عموما مورد اس��تفاده نيز 
قرار ندارد( روي س��وئيچ ها و روترهاي خود 
اقدام كنند؛ همچنين بستن پورت ۴۷۸۶ در 
لبه  شبكه نيز توصيه مي شود. در صورت نياز 
به اس��تفاده از ويژگي smart install، نيز 
الزم است به روزرساني به آخرين نسخه هاي 

پيشنهادي شركت سيسكو صورت پذيرد. 
اين در حالي است كه به محض شناسايي 
عامل اين رخداد، دسترس��ي به پورت مورد 
استفاده توسط اكسپلويت اين آسيب پذيري 
در لبه ش��بكه زيرساخت كشور و همچنين 
كليه س��رويس دهنده هاي عم��ده اينترنت 
كش��ور مس��دود ش��د. تا اين لحظه )زمان 
صدور اطالعيه( س��رويس دهي شركت ها و 
مراكز داده بزرگ از جمله افرانت، آس��ياتك، 
شاتل، پارس آنالين و رسپينا به صورت كامل 
به حالت عادي بازگشته است و اقدامات الزم 
جهت پيشگيري از تكرار رخداد مشابه انجام 
ش��ده اس��ت. الزم به توضيح است متاسفانه 
ارتباط ديتاسنتر ميزبان وب سايت مركز ماهر 
نيز دچار مش��كل ش��ده بود كه در ساعت ۴ 

بامداد روز شنبه مشكل رفع شد. 
در اين اطالعيه از مديران سيس��تم هاي 
آس��يب ديده خواسته ش��ده تا با استفاده از 
كپي پش��تيبان قبل��ي، اقدام ب��ه راه اندازي 
مجدد تجهيز خود كنن��د يا در صورت عدم 
وجود كپي پش��تيبان، راه ان��دازي و تنظيم 
تجهيز مجددا انجام پذيرد. همچنين قابليت 
آس��يب پذير smart install client را ب��ا 
اجراي دستور »no vstack« غيرفعال شود. 
 الزم اس��ت اي��ن تنظي��م روي هم��ه 
تجهي��زات روتر و س��وئيچ سيس��كو )حتي 
تجهيزاتي كه آس��يب نديده اند( انجام شود. 
رم��ز عبور قبل��ي تجهيز تغيير داده ش��ود. 
توصيه ش��ده تا در روتر لبه شبكه با استفاده 
 TCP  ۴۷۸۶ ورودي  ترافي��ك   ACL از 
نيز مسدود ش��ود. براساس اين گزارش پس 
از حمله س��ايبري جلس��ه اضطراري در اين 
خصوص با حضور وزير ارتباطات تشكيل شد 
و پس از اين جلسه وزير ارتباطات در توييتي 
نوشت: هسته شبكه ملي اطالعات در شركت 
ارتباطات زيرس��اخت از اي��ن حمله در امان 

مان��د.  محمدجواد آذري جهرم��ي در ادامه 
توييت خود نوشت: جلسه اضطراري بررسي 
حمله ش��ب گذشته )جمعه ش��ب( خاتمه 
يافت و بيانيه رس��مي نتايج از س��وي روابط 
عمومي وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد. 
وي تاكيد كرد: هس��ته شبكه ملي اطالعات 
در ش��ركت ارتباطات زيرساخت و نيز شبكه 
اپراتورهاي موبايل به دليل توجه به هشدار و 

انجام اقدامات از حمله در امان بوده اند. 

 آس�يب پذيرترين ديتاس�نترها در 
حمله سايبري 

 وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات 
پس از برگزاري جلس��ه بررس��ي اضطراري 
درباره حمله س��ايبري گسترده جمعه شب، 

اطالعيه يي صادر كرد. 
در اي��ن اطالعيه آمده اس��ت كه جمعه 
هفدهم فروردين ماه حدود ساعت ۲۱ برخي 
از س��رويس هاي ميزباني شده در مراكز داده 

داخل كشور از دسترس خارج شدند. 
 پس از اطالع، تيم اقدام س��ريع تشكيل 
و موضوع به س��رعت بررسي و مشخص شد 
حمله س��ايبري به برخي از روترس��وئيچ ها 
كم ظرفيت سيسكو كه آسيب پذير بوده اند 
صورت گرفته و اين روترها به حالت تنظيم 
كارخانه يي بازگشته اند. حمله مذكور ظاهرا به 
بي��ش از ۲۰۰هزار روتر س��وئيچ در كل دنيا 
صورت گرفته و حمله يي گسترده بوده است، 
در كشور ما حدود ۳۵۰۰ روتر سوئيچ مورد 
حمله واقع ش��ده كه ۵۵۰ فق��ره در تهران، 
۱۷۰ فقره استان س��منان، ۸۸ فقره استان 
اصفهان بوده و بيش��ترين آس��يب پذيري از 
نقطه تعداد در شركت هاي رسپينا، ايزايران 
و ش��اتل رخ داده است. ليكن اختالل تعداد 
كمي روت��ر در برخي مراكز س��رويس هاي 

پركاربردي را از دسترس خارج كرد. 
با تش��كيل گروه ه��اي واكنش س��ريع 
و ت��الش هم��ه متخصصان و فع��االن همه 
شركت ها به سرعت اقدمات اجرايي آغاز شد 
و با توجه به اينكه براي فعاليت مجدد روترها 
نياز به حضور فيزيكي كارشناسان بود با اقدام 
به موقع تا ساعت ۱۲ شب بيش از ۹۵ درصد 
شبكه به حالت اوليه برگشت. خوشبختانه با 

توجه به پيش بيني هاي الزم در زيرس��اخت 
ارتباطي كشور شبكه زيرساخت دچار هيچ 
اختاللي نش��د و كمترين اختالل نيز در سه 
اپراتور تلفن همراه و مراكز داده شركت هاي 

پارس آنالين و تبيان گزارش شد. 
 در خصوص منشأ حمله از طريق مراكز 
بين الملل��ي پيگي��ري الزم ص��ورت خواهد 
گرفت. ليكن با توجه به اينكه در اين حمله 
از پرچم كشور امريكا و شعاري در خصوص 
عدم دخالت در انتخابات اين كشور استفاده 
شده و همچنين زمان وقوع حمله كه جمعه 
شب بوده است به نظر مي رسد منشأ حمله از 

منطقه خاورميانه نبوده است. 
 شركت سيس��كو ۱۰ روز پيش موضوع 
آس��يب پذيري روتر س��وئيچ هاي مذكور را 
اعالم كرده بود. ليكن به دليل اينكه بسياري 
از ش��ركت هاي خصوصي در ايام تعطيالت 
تغيي��ر تنظيمات ش��بكه خ��ود را در حالت 
فريز نگه��داري مي كنن��د و همچنين عدم 
اطالع رس��اني تاكيدي »مركز ماهر« و عدم 
هش��دار به اين ش��ركت ها براي به روزرساني 
تنظيمات شبكه خود منجر به آسيب پذيري 

شبكه اين شركت ها شد. 
 براس��اس اعالم مركز ماه��ر، مركز آپاي 
دانشگاه همدان پيش از وقوع حمله موضوع 
را در دس��ت تحليل و پايش داشته و منتظر 
تكمي��ل پايش تجهيزات كش��ور ب��وده كه 
متاس��فانه قب��ل از تكميل گ��زارش نهايي 
حمله مذك��ور اتفاق افتاد.  آنچه مش��خص 
اس��ت در اين حمله ظاهرا س��ازمان يافته، 
ب��ا وج��ود نقاط مثبت��ي همچ��ون واكنش 
س��ريع، عدم تاثير پذيري هسته شبكه ملي 
اطالعات در ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت، 
عدم اختالل جدي ش��بكه سه اپراتور تلفن 
همراه و برخي از FCPها، متاس��فانه ضعف 
اطالع رس��اني به موقع توس��ط مركز ماهر و 
عدم وجود پيكره بندي مناسب در مراكز داده 
و سرويس دهندگان فناوري اطالعات مستقر 
در اين مراكز داده، باعث تشديد عوارض اين 
حمله شد. بر همين اساس اصالحات الزم در 
مجموعه هاي مرتب��ط و نيز تذكرات الزم به 

بخش خصوصي اجرايي خواهد شد. 
ادامه در صفحه 10

خبر سرمقاله

  كار ناپسند را خوب انجام دهيد

 فصل هش��تم كتاب »ش��هريار« نيكوال ماكياوولي متفاوت و تكان دهنده تر از 
ساير فصول اين كتاب است. ماكياوولي در اين كتاب به اين مساله مي پردازد كه 
وقتي يك حكمران مجبور به اخذ تصميمي كه نياز به بي رحمي دارد، مي ش��ود 
چگونه بايد رفتار كند. در اين فصل آمده اس��ت كه كار كثيفي است... ولي كسي 
بايد آن را انجام دهد. اگر كسي هستيد كه وظيفه انجام دادن كارهايي را برعهده 
داريد كه براي ديگران بسيار ناخوشايند است، حداقل آن را خوب انجام دهيد. 

تصميمات��ي ك��ه امروز در اقتص��اد ايران باي��د گرفته ش��ود از همين جنس 
هس��تند. با كج دار و مريز نمي توان اقتصاد را پيش برد. اگر اميدي بود كه نوسان 
قيمت هاي اساس��ي در ماه هاي پاياني سال گذش��ته به سال ۹۶ محدود مي شود 
در نخس��تين روزهاي كاري ۹۷ ش��اهد ابطال اين نظر هستيم. قيمت سكه آتي 
در روز گذش��ته ۲ ميلي��ون توم��ان را رد كرد و دالر نيز برخ��الف اميدهايي كه 
 به كاهش آن بعد از تعطيالت بس��ته ش��ده بود كار خود را ب��ا بيش از ۵ هزار و 

۱۰۰ تومان به پايان رساند. 
صحبت هايي كه از سوي مقامات و نزديكان دولت مي شود هم سيگنال مثبتي 
براي كاهش قيمت ارز نيس��ت. مس��عود نيلي دستيار ويژه رييس جمهور در امور 
اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي در دولت هم در يادداشتي به صراحت 
بر لزوم افزايش قيمت ارز متناسب با اختالف تورم داخلي و خارجي تاكيد كرده 
اس��ت. هر چند اين مساله بايد به عنوان يك سياست مستمر در طول اين سال ها 
اجرا مي ش��د تا جلوي ش��وك هاي ارزي را بگيرد اما در ش��رايط فعلي بازار از آن 
سيگنال افزايش قيمت ارز را مي گيرد. همچنين اكبر تركان در مصاحبه يي اعالم 
كرده اس��ت دليل افزايش قيمت ارز اين بود كه تصنعي آن را پايين نگه داش��ته 

بودند و اين اتفاق بايد رخ مي داد. 
ه��ر دو حرف صحيح اس��ت اما يك واقعيت را نش��ان مي دهد. دولت تصميم 
ب��ه افزاي��ش نرخ ارز دارد يا الاقل توان كنترل ن��رخ ارز را ندارد و مي خواهد اين 
واقعيت را بپذيرد. صحبت هاي رييس جمهور، سخنگوي دولت و رييس كل بانك 
مرك��زي از يك س��وي و پيش بيني قيمت ارز در بودجه از دگر س��وي به خوبي 
نشان مي دهد كه سال گذشته واقعا دولت حاضر به پذيرش اين واقعيت نبود كه 
چاره ي��ي جز اين افزايش ندارد. بحث قيمت ارز در گفتمان دولت با حفظ ارزش 
پول ملي و اعتبار كش��ور عجين ش��ده بود بدون آنكه به واقعيت هايي كه اقتصاد 
را به چالش مي كش��يد توجه شود. دولت نمي پذيرفت كه قيمت ارز نه علت بلكه 
معلول اس��ت و نمي توان با نگه داشتن دس��ت بر يك سمت بادكنك مانع از باد 
ش��دن آن ش��د. حال دولت تصميمي را بايد بگيرد كه مطلوبش نيس��ت. به قول 
ماكياوول��ي يك تصميم كثيف را حداقل بايد تميز انجام داد. آس��يب هايي كه از 
افزايش ارز به مردم مي رس��د را بايد از امروز درنظر گرفت و راه حل هايي منطقي 
براي آنها سنجيد. صرف افزايش حداقل حقوق براي جبران بخشي از زيان ناشي 
از افزايش نرخ ارز تنها فش��ار را بر كارفرماها بيش��تر مي كند چه آنكه بسياري از 
اين بنگاه ها هم اكنون نيز در حال زيان دادن هس��تند. اگر دولت بپذيرد كه نرخ 
ارز باي��د طب��ق يك برنامه از پيش اعالم ش��ده افزايش يابد، مي تواند بخش��ي از 
آس��يب را از طريق درآمدهاي ايجاد شده توسط گران شدن نرخ ارز جبران كند. 
بنگاه ه��ا نيز در صورت آگاهي از وضعيتي كه با آن روبه رو خواهند ش��د از پيش 
مي توانند درباره تصميمات و ش��رايط خود بينديش��ند و سياست هاي بنگاه خود 
را با واقعيت هاي اقتصاد ايران تطبيق دهند. مس��اله مهم اين است كه رسيدن به 
ش��رايط تعادلي نه به صورت يك شوك ديگر به اقتصاد بلكه با برنامه، مشخص و 

مرحله به مرحله باشد. 

    Vol.4  No .1073  Sun. April 8. 2018     يك شنبه     19 فروردين 1397         21 رجب 1439  سال چهارم   شماره 1073    16 صفحه  قيمت: 1000 تومان  

وزارت ارتباطات نفوذ هكرها به مراكز داده كشور را تاييد كرد

حمله گسترده سايبري به ايران
 همين صفحه  

سياست هاي ترامپ شرايط فدرال رزرو را دشوار كرده است

رويكرد محتاطانه 
جرومي پاول

 صفحه 7 

راه و شهرسازي

نشانه هاي تحريك 
گسل هاي غرب پايتخت
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وزارت ارتباطات نفوذ هكرها به مراكز داده كشور را تاييد كرد

حمله گسترده سايبري به ديتاسنترهاي ايراني

جزئيات طرح دوفوريتي كاهش نرخ ارز
 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. 

 فصل هشتم كتاب »شهريار« نيكوال ماكياوولي 
متفاوت و تكان دهنده تر از س��اير فصول اين كتاب 
اس��ت. ماكياوول��ي در اي��ن كتاب به اين مس��اله 
مي پردازد كه وقتي ي��ك حكمران مجبور به اخذ 
تصميم��ي ك��ه نياز ب��ه بي رحمي دارد، مي ش��ود 
چگونه بايد رفتار كند. در اين فصل آمده است كه 
كار كثيفي است... ولي كسي بايد آن را انجام دهد. 
اگر كس��ي هستيد كه وظيفه انجام دادن كارهايي 
را برعهده داريد كه براي ديگران بسيار ناخوشايند 
است، حداقل آن را خوب انجام دهيد. تصميماتي 
كه امروز در اقتصاد ايران بايد گرفته شود از همين 
جنس هستند. با كج دار و مريز نمي توان اقتصاد را 

پيش برد ...

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
 نوس��انات و افزايش نرخ سكه و ارز همچنان ادامه 
دارد و با وجود رشد ۴۰درصدي نرخ طال و ۴۷درصدي 
سكه و رشد ۳۶درصدي نرخ دالر، در يك سال فروردين 
۹۶ تا ۱۸ فروردين ۹۷، قيمت ارز و سكه همچنان رو به 
افزايش است و معلوم نيست كه فنر نرخ ارز و طال تا كجا 
افزايش خواهد يافت و در چ��ه نقطه يي آرام مي گيرد. 
البته برخي كارشناسان معتقدند كه نرخ سكه با حباب 
۱۵۰هزار توماني مواجه است و نرخ بدون حباب سكه را 
يك ميلي��ون و ۶۳۵هزار تومان برآورد كرده و در نتيجه 
رشد قيمت س��كه در اين يك سال بدون حباب معادل 
۳۵درصد و نزديك به رش��د نرخ دالر رشد كرده است.  
به گزارش »تع��ادل«، صاحب نظران اقتصادي و فعاالن 
بازار ارز و طال و برخي مسووالن اقتصادي كشور، داليل 
مختلف بنيادي و غيربنيادي، اقتصادي و غيراقتصادي را 

براي اين افزايش اعالم كرده اند...

   كار ناپسند را 
خوب انجام دهيد

افزايش قيمت  سكه و دالر

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 4  

صنعت، معدن و تجارت
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تجارت بدون »فرمانده«
تعادل  فرشته فريادرس 

اواخر س��ال ۹۶ ب��ود كه صحبت از تغيير س��اختار 
سازمان توسعه تجارت به ميان آمد. بنابه اظهارات وزير 
صنعت، معدن و تجارت براي تحول در تجارت كش��ور، 
تعامالتي با كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
صورت گرفته تا ساختار سازمان توسعه تجارت به صورت 
حكمي در بودجه س��ال ۹۷ ي��ا در قالب تاييد اليحه يي 
اصالح يا تغيير يابد. اما از آن س��و بهارستان نشينان نيز 
طرحي دو فوريتي در راس��تاي ادغام س��ازمان توس��عه 
تجارت ب��ا گمرك تدوي��ن كردند كه قرار اس��ت براي 
بررس��ي در دس��تور كار نماين��دگان قرار بگي��رد. عدم 
هم افزايي دو س��ازمان را مي توان از داليل مطرح شدن 
چنين پيش��نهادي عنوان كرد. از طرفي بنابه اظهارات 
س��خنگوي كميس��يون اقتصادي و برخي كارشناسان، 
گمرك بايد زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره 
ش��ود؛ زيرا موازي كاري و عدم وحدت مديريتي در اين 
دو سازمان سبب سردرگمي در حوزه صادرات و واردات 
ش��ده است. حال با توجه به نقش و اهميت اين سازمان 
در سرنوش��ت تجارت ايران، اين دو طرح پيشنهادي در 
گفت وگو با مجتبي خسروتاج، متولي دستگاه ديپلماسي 

تجاري ايران مورد واكاوي قرار گرفت...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

رييس كميس��يون اقتصادي با اش��اره به 
ط��رح دوفوريتي كاهش ن��رخ ارز گفت: هفته 
آينده با بانك مركزي اتمام حجت مي كنيم و 
در ص��ورت عدم مديريت بازار ارز، اين طرح در 
دس��تور كار مجلس قرار مي گيرد.  محمدرضا 
پورابراهيم��ي در گفت وگو با مهر در تش��ريح 
ط��رح مجلس براي اصالح نظام ارزي كش��ور 
گفت: ايجاد حساب هاي سپرده ارزي با ضمانت 

بان��ك مركزي از موضوعات مهم طرح مجلس 
هس��تند. نماينده كرمان افزود: در دولت هاي 
نه��م و دهم پس از التهابات ب��ازار ارز، افرادي 
كه به بانك ها براي دريافت س��پرده ارزي خود 
مراجع��ه كردند، بانك ها اع��الم كردند كه ارز 
نداريم. بعد هم گفتند كه ريالي تسويه كنيد، 
آن هم ريالي آزاد نه، به صورت ريالي مبادله يي 
قصد تس��ويه حساب هاي ارزي را داشتند؛ اين 

ام��ر خيانت نظام بانكي كش��ور در حق مردم 
بود. بانك مركزي نيز در اين خيانت ناظر بود. 
پورابراهيمي گفت: از آن لحظه تا امروز كسي 
به حساب س��پرده ارزي اعتماد ندارد. اين امر 
موجب س��رگرداني حس��اب هاي ارزي ش��ده 
اس��ت. طبق برآورد ما طي س��ال هاي گذشته 
۳۰ميليارد دالر منابع ارزي وارد كشور نشد و 
به حساب هاي ارزي بانك هاي خارجي انتقال 

يافت. او تصريح كرد: بانك مركزي براي كاهش 
التهابات ب��ازار ارز در ابتدا بايد اعتمادس��ازي 
نسبت به حساب سپرده ارزي را در دستور كار 
خود قرار مي داد. حساب سپرده ارزي با ضمانت 
بانك مركزي بايد مجددا در بازار اقتصادي ايران 
فعال ش��ود و سود سپرده نيز به آن اختصاص 
يابد. اين امر موجب مي شود، حجم عظيمي از 

منابع ارزي به داخل كشور بازگردد. 



 سفر ظريف به آفريقا و امريكايي جنوبي؛ ؛ سخنگو  
وزير امور خارجه كش��ورمان به آفريقا و امريكاي جنوبي سفر 
مي كند. بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه با اعالم 
اين خبر گفت: محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در صدر 
هياتي بلندپايه سياسي و اقتصادي به  چند كشور آفريقايي و 
امريكاي جنوبي س��فر مي كند. به گفته قاسمي در اين سفر، 
ظريف و هيات همراه به كش��ورهاي سنگال، برزيل، اروگوئه 
و ناميبيا سفر و با مقامات سياسي، اقتصادي و پارلماني اين 

كشورها ديدار و گفت وگو خواهند كرد. 
 دي�دار وزير امور خارجه ونزوئال با همتاي ايراني اش 
در تهران؛ تع�ادل  وزير امور خارجه ونزوئال كه براي ديدار 
و گفت وگو با مقامات عالي رتبه تهران راهي ايران شده است، 
ظهر ديروز با محمدجواد ظريف همت��اي ايراني خود ديدار 
كرد. در اي��ن ديدار كه در س��اختمان وزارت خارجه برگزار 
شد، درمورد مسائل دوجانبه، منطقه يي و بين المللي رايزني 
و گفت وگ��و انجام ش��د. اين ديپلم��ات عالي رتبه ونزوئاليي 
همچنين در روز پنج شنبه هفته گذشته در حاشيه اجالس 
ميان دوره يي وزراي خارجه جنبش عدم تعهد با ظريف ديدار 

كرده بود. 
ش�وراي  ب�ا  همراه�ي  مل�ي  اعتم�اد  رويك�رد   
سياس�ت گذاري اصالح طلبان اس�ت؛ ايسنا  سخنگوي 
حزب اعتماد ملي با اشاره به اينكه جلسه شوراي مركزي اين 
حزب در روز 31 فروردين به رياس��ت الياس حضرتي برگزار 
مي ش��ود، گفت: رويكرد حزب اعتماد ملي همراهي و كمك 
به شوراي عالي سياست گذاري اصالح طلبان است. اسماعيل 
گرامي مقدم افزود: عالوه بر برگزاري جلسات شوراي مركزي، 
شوراي اجرايي حزب نيز به رياست حضرتي برگزار مي شود 
تا كميته هاي حزب تكميل و ترميم شود. برنامه ديگر حزب 
كه مهم ترين برنامه است، تطبيق شرايط حزب اعتماد ملي 
با قانون جديد نحوه فعاليت احزاب است و جليليان به عنوان 
رييس دفتر حقوقي حزب به وزارت كشور معرفي شده است 
تا مراحل تطبيق شرايط حزب با قانون جديد را پيگيري كند. 
 اوتاوا موافق برقراري رابطه با تهران است؛ ايرنا   رييس 
كنگره ايرانيان كانادا گفت: البي وضع تحريم عليه تهران در 
اوتاوا تالش مي كند راه از سرگيري رابطه با جمهوري اسالمي 
بس��ته ش��ود در حالي كه دولت فعلي كانادا موافق برقراري 
روابط با ايران اس��ت. بيژن احمدي در پاسخ به اين پرسش 
ك��ه با وجود مذاكرات بين وزراي خارجه و همچنين ش��عار 
انتخاباتي نخس��ت وزير كانادا، هنوز شاهد تغييري در روابط 
به وي��ژه از طرف اوت��اوا با تهران نبوده اي��م، بزرگ ترين مانع 
چيست؟ گفت: به نظر مي رس��د مانع اصلي تصويب قانوني 
در كانادا و سلب مصونيت قضايي دولت ايران است. برداشتن 
اين مانع مخالفاني هم دارد. محافظه كاران هنوز مخالف اين 
موضوع هس��تند و دولت ليبرال براي برداشتن مانع قدم بر 

نداشته است. 
 آخرين وضعيت تنظيم س�ند رژيم حقوقي درياي 
خ�زر؛ ايلنا  لوان جاگاريان س��فير فدراس��يون روس��يه در 
ايران درباره مذاكرات پنج كش��ور س��احلي درياي خزر براي 
دستيبابي به س��ند رژيم حقوقي درياي خزر گفت: درمورد 
رژي��م حقوقي درياي خ��زر اختالف خاصي وج��ود ندارد و 
جدي نيست و در حالت فعلي در حال نگارش متن انگليسي 
س��ند است و اميدواريم با رايزني ها و مذاكرات چندجانبه يي 
كه صورت گرفته بتوانيم در فصل تابس��تان س��ال جاري در 
قزاقستان و در چارچوب اجالس سران پنج كشور اختالفات 
حل و فصل ش��ده و در مورد سند اصلي به يك جمع بندي 

نهايي برسيم. 
 س�فر هيات دوماي روسيه به ايران؛ ايسنا  جمعي 
از نمايندگان پارلمان روسيه امروز به ايران سفر مي كنند. 
سرپرستي اين هيات سياسي را ويچسالو والودين رييس 
دوماي روس��يه برعهده خواهد داشت. لئونيد اسلوتسكي 
رييس كميسيون بين الملل دوما در اين باره گفت: بدون 
هم��كاري با ايران در چارچوب آس��تانه، موفق به خاتمه 
جنگ و مقابله با داعش در مناطق شيعه نش��ين نخواهيم 
شد. به گفته اسلوتسكي همكاري روسيه و ايران عالوه بر 
موضع سوريه شامل زمينه هاي مختلف تجاري، اقتصادي 

و سرمايه گذاري است. 
 گفت وگ�و تنها راه برقراري صل�ح، امنيت و عدالت 
اس�ت؛ ايلنا  وزير دادگستري گفت: گفت وگو تنها راه براي 
برقراري صلح، امنيت و عدالت در جهان اس��ت. سيدعليرضا 
آواي��ي در اجالس بين المللي عدالت در كش��ور مغرب كه با 
حضور نمايندگاني از ۸۰كشور جهان برگزار شد، با اشاره به 
اينكه گسترش تروريسم و خطراتي كه اين پديده زشت براي 
منطقه و جهان در پي داشته است، همكاري همه كشورها را 
براي ريشه كن كردن آن خواستار شد.  وزير دادگستري ايران 
در اين اجالس با »محمد اوجار« وزير دادگس��تري مغرب و 
همچنين وزيران دادگستري هلند و هند مالقات و بر تقويت 
همكاري در حوزه هاي قضايي؛ انتقال تجربه و آموزش براي 

كمك به روند اصالحات قضايي تاكيد كرد. 
 اعت�راض وكي�ل  مته�م پرون�ده حادث�ه خيابان 
پاس�داران به حكم؛ ميزان  وكيل  مداف��ع متهم پرونده 
حادثه خيابان پاس��داران از اعتراض به راي صادره توسط 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران در پرونده موكلش خبر 
داد. سعيد اشرف زاده با بيان اين مطلب گفت: راي دادگاه 
بدوي قبل از سال جديد به بنده ابالغ شد و من نيز همان 
زمان به راي صادره اعتراض كردم. او افزود: هفته گذشته 
سرپرس��ت دادگاه هاي كيفري يك استان تهران از ارسال 

پرونده به ديوان عالي كشور خبر داد. 
 جوانگرايي و انتصاب زنان در پست هاي مديريتي 
وزارت كش�ور؛ پايگاه اطالع رساني وزارت كشور  معاون 
توس��عه مديريت و منابع وزارت كش��ور گفت: جوانگرايي 
و انتصاب زنان در پس��ت هاي مديريت��ي دو رويكرد مهم 
وزارت كش��ور در س��ال 97 اس��ت.  جواد ناصريان ديروز 
در نشس��ت صميمي كاركنان وزارت كشور با وزير كشور 
به بيان گزارش��ي از اقدامات و فعاليت هاي حوزه معاونت 
توسعه مديريت و منابع پرداخت و گفت: پروژه ساماندهي 
و توانمند سازي نيروي انساني در سال جديد هم پيگيري 
خواهد شد.  او با اش��اره به بازنگري ساختار فرمانداري ها 
و بخش��داري ها و تصويب ساختار جديد گفت: در ساختار 
جدي��د بي��ش از 5۰۰ پس��ت مديريتي و سرپرس��تي به 
تش��كيالت موجود اضافه ش��ده اس��ت و براي ترميم اين 
س��اختار از نيروهاي توانمن��د داخل وزارتخانه اس��تفاده 

خواهيم كرد. 
 مسووالن ش�ركت مس�افربري كرمان- تهران 
به دادس�را احضار شدند؛ دادستان عمومي و انقالب 
مركز اس��تان كرمان گفت: دادسراي عمومي و انقالب 
كرم��ان به عن��وان مدعي العموم و در راس��تاي احقاق 
حق��وق عامه و با توجه به اهمي��ت موضوع حادثه تلخ 
و دلخراش تصادف اتوب��وس در محور كرمان به تهران 
ورود كرده و در ص��ورت احراز قصور با مقصران حادثه 
مطابق قانون برخورد خواهد شد. دادخدا ساالري اظهار 
ك��رد: با وجود اينكه تصادف در حوزه اس��تان يزد واقع 
ش��ده است، مس��ووالن ذي ربط و ش��ركت مسافربري 
چنانچه س��هل انگاري و قصوري از س��وي آنها صورت 
گرفته باشد و اقدامات الزم را به  عمل نياورده باشند، با 
آنان طبق قانون برخورد خواهد شد. او خاطرنشان كرد 
كه مسووالن شركت مسافربري حادثه كرمان - تهران 

به دادسرا احضار شدند. 

روي موج خبر

در ديدار رييس مجلس با رييس صدا و سيما و كاركنان مجلس مطرح شد

چالش هاي پيش روي كشور از نگاه الريجاني

ادامه از صفحه اول:
رييس مجلس ش��وراي اس��المي با بي��ان اينكه 
بخش زيادي از منابع بانك ها زمين گير است، گفت: 
منابع بانك ها بعضا بد مصرف ش��ده اند و مقداري نيز 
براساس دستوراتي كه داده شده منابع تسهيالتي در 
جاهايي مصرف ش��ده كه پس نمي آيد و اين شرايط 
به اضافه برخي مسائل ديگر منجر به اين مي شود كه 
هرقدر تس��هيالت تعيين مي شود مقدار زيادي از آن 

كنار مي رود و مابقي آن مي ماند. 

الريجان��ي افزود: نخس��تين مس��اله بانك ها اين 
اس��ت كه تس��هيالت جديد را به كس��اني مي دهند 
كه معوقه دارند تا آنه��ا بتوانند ادامه دهند كه البته 
جرايم ديركرد نيز اضافه مي شود و اينها كنار مي رود 
و چي��ز زيادي براي توليد باقي نمي ماند، اگر كس��ي 
بخواهد سرمايه گذاري كند نرخ خيلي بااليي را بايد 
بپردازد از جمله مس��ائلي كه بايد باز شود اين است 
كه چرا بانك ها اين طور هس��تند و چرا اين مشكالت 

حل نمي شود؟

 95 هزار طرح عمراني نيمه كاره
رييس ق��وه مقننه درخصوص طرح هاي عمراني 
نيم��ه كاره  اظهار داش��ت: 95 هزار ط��رح عمراني 
نيمه كاره وجود دارد ك��ه ۶۰۰ هزار ميليارد تومان 
اعتبار براي تكميل آنها نياز اس��ت. چند س��ال بود 
كه گفته مي ش��د اين طرح ها بايد واگذار شود ولي 
اين موضوع محقق نش��د، اكنون ساز و كار جديدي 
نوشته ش��ده و براي هر اس��تان تعيين گرديده كه 
چ��ه طرح هايي بايد واگذار ش��ود. او ب��ا بيان اينكه 
براي اين پروژه ها رديف هاي بودجه يي تعيين شده 
اس��ت، گفت: به طور مثال براي ي��ك پروژه كه 5۰ 
ميليارد رديف تعيين شده، 5۰۰ ميليارد هزينه نياز 
داريم بنابراين مقرر شد تا 5۰ ميليارد را براي يارانه 
تس��هيالت بانكي بدهند و به جاي اينكه تسهيالت 
با س��ود ۲۰درصد دريافت كنند، تسهيالتي با سود 
۸درصد بگيرند و ما 5۰ ميليارد را بپردازيم تا بخش 

خصوصي اين پروژه را تكميل كند. 
الريجاني كه در ديدار با علي عسگر و معاونانش 
سخن مي گفت، ادامه داد: اين موضوعات بايد براي 
مردم روش��ن شود و در اس��تان ها و شهرستان هاي 
مختلف بايد مردم مطلع ش��وند تا در صورت تمايل 
براي اي��ن پروژه ها س��رمايه گذاري ك��رده و يارانه 
دريافت كنن��د. اگر اين روش اجرايي ش��ود مقدار 
زيادي از اين پروژه ها توس��ط مردم تكميل مي شود 
و تس��هيالت ارزان قيم��ت درياف��ت مي كنند كه با 
تكميل اين پروژه ها توليد در كشور تكان مي خورد 

و به طور طبيعي بعد از تكميل اين پروژه ها كارهاي 
تولي��دي نيز دچار جهش مي ش��ود ك��ه البته براي 
اطالع رس��اني به مردم بايد اين مسائل به طور مرتب 
بيان شده تا جا بيفتد. اگر راديو و تلويزيون پاي كار 

بيايند مشكالت حل مي شود. 

 لزوم حمايت از توليد داخلي
ريي��س مجلس پي��ش از اين ديدار در مراس��م 
تجلي��ل از كارمندان نمونه قوه مقننه بحث حمايت 
از تولي��د ايراني را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بايد 
در س��ال 97 نيز با وفاق تالش ش��ود كه مشكالت 
حل ش��ود، البته اين طور نيست كه در سال پيش رو 
موجودات موذي در دنيا از ايجاد مش��كالت دست 
بردار باش��ند و علي القاعده آنه��ا طراحي هايي براي 
ايجاد مس��اله خواهند داشت اما بايد با اتخاذ تدابير 

مناسب مشكالت را حل كرد. 
او افزود: برخي مسائل در كشور با پيچيدگي هايي 
روبه رو ش��ده ك��ه دول��ت، مجلس، ق��وه قضاييه و 
سازمان هاي مختلف بايد با درك مشكالت در سطح 
ملي، بتوانند مسائل را حل كنند. كارمندان بخشي 
از نظام تصميم گيري در كش��ور هستند و با كمك 
نمايندگان مجلس بايد تالش ش��ود تا مسائل حل 
ش��ود. اين نوع نگاه بسيار ارزش��مند بوده و بايد به 
آن توجه ش��ود البته طبيعي است كه بايد ملزومات 

انجام اين مهم نيز لحاظ شود. 
رييس مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: مقام 
معظ��م رهبري در پي��ام نوروزي و سخنراني ش��ان 
در مش��هد مق��دس بيان��ات و نكات بس��يار مهم و 
ارزش��مندي را مطرح كردند كه محور آن توجه به 
بخش توليد داخل است بنابراين بايد ساز و كارهاي 
مناس��ب براي حماي��ت از توليد داخ��ل و توجه به 
ص��ادرات غيرنفتي ايجاد ش��ود، چراك��ه نكاتي كه 

مقام معظم رهبري فرمودند براي اين مقطع زماني 
حياتي است. 

الريجاني تصريح ك��رد: رقابت هاي گوناگون در 
بخش ه��اي اقتصادي گاهي ب��ه توليد داخلي لطمه 
زده اس��ت و با وجود اينكه برخي محصوالت توليد 
داخل از كيفي��ت و اس��تانداردهاي الزم برخوردار 
هس��تند اما با وجود اي��ن واردات صورت مي گيرد. 
اين در حالي است كه بايد براساس اصل مشخص با 
لحاظ تعرفه هاي مختلف، رقابت هايي ش��كل بگيرد. 
برخي ضديت ها در منطقه مش��اهده مي شود حتي 
گاهي در مورد ارز داخلي كشور نيز نابساماني هايي 
ايج��اد كرده اند، ه��ر چند كه اش��كاالت تاثيرگذار 
ديگري در موضوع ارز وج��ود دارد بنابراين بايد به 
همين ميزان نسبت به مسائل داخلي كشور اهتمام 
وجود داش��ته باش��د و با عزم ملي مشكالت را حل 

كرد. 
او ادامه داد: از اتاق هاي بازرگاني و اصناف كشور 
اي��ن انتظار وجود دارد كه س��ازماندهي مناس��بي 
داش��ته باش��ند چراكه اگر بناس��ت كل كش��ور در 
توليد داخل اهتمام داشته باشند، نهادهاي مردمي 
مذكور نيز وظيفه دارند ش��رايطي را ايجاد كنند كه 
محصوالت با اس��تاندارد و با كيفي��ت مطلوب ارائه 
شود البته همه اين موضوعات با قوانين و بخشنامه 
انجام نمي شود و نظارت مردمي در اين راستا نقش 
مهمي دارد چراكه اگر نظارت هاي مذكور نباشد به 

شرايط قبل بازمي گردد. 
به اعتقاد رييس مجلس ش��وراي اس��المي بايد 
كارهاي زيادي براي رفع مشكالت انجام شود و در 
اين راستا نياز به وفاق وجود دارد. هر چند به گفته 
الريجان��ي افكار و س��ليقه هاي گوناگون در كش��ور 
وجود دارد، اما در راس��تاي منافع ملي بايد به نقاط 

اشتراك توجه شود. 
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ايران2

چهرهها

نماينده تهران در مجلس شوراي 
رفت��اري  س��ابقه  گف��ت:  اس��المي 
اروپايي ها نش��ان مي دهد در صورت 
خروج احتمالي امريكايي ها از برجام، 
آن��ان به تعهداتش��ان در اي��ن توافق 

پايبند مي مانند. 
س��هيال جل��ودارزاده در گفت وگو 
ب��ا ايرنا اف��زود: امريكا در س��ال هاي 
گذشته به دليل جناياتي كه در ويتنام انجام داده بود به چهره 
كري��ه در دنيا تبديل ش��ده بود و اين كش��ور در اين س��ال ها 
تالش كرد چهره بشردوس��تانه از خود نشان دهد ولي در اين 

كار موفق نبود. 
او ادام��ه داد: تواف��ق برج��ام بع��د از تالش ه��اي زي��اد و 
ميانجيگري ه��اي ف��راوان ب��ه س��رانجام رس��يد و به ش��كل 

محافظه كارانه مورد قبول ايران قرار گرفت. 
عض��و فراكس��يون امي��د مجلس ده��م تصريح ك��رد: لغو 
يك جانبه اين توافق موجب س��لب اعتماد كامل دوباره جهان 
از امريكا مي شود و بار ديگر چهره كريه امريكا را به دنيا نشان 

خواهد داد. 
جلودارزاده افزود: امريكا بداند با اقدامي همچون لغو برجام 
نمي تواند به خواسته ها و آرزوهاي خود دست يابد، زيرا ايرانيان 
فراز و فرود زيادي را تجربه و با همه مشكالت مبارزه كرده اند، 

فشارهاي امريكا ما را سر سخت تر از گذشته خواهد كرد. 
او همچنين گفت: اين كشور بايد عاقالنه فكر كند و تصميم 
بگيرد، فاصله جنگ يا صلح يك كلمه است، عقل و دانش بشر 
در اين مرحله است كه ديگر ظلم و ستم را نمي پذيرد و امريكا 

بايد بداند كه سلطه گري و قلدري در دنيا جواب نمي دهد. 

 اروپايي ها به تعهدات خود در برجام
پايبند مي مانند

قائم مقام وزير كشور با بيان اينكه 
زواي��اي هن��ر مديريت در ش��رايط 
س��خت خود را نشان مي دهد، گفت: 
اگ��ر تالش همدلي و توجه به وظيفه 
باش��د كارها روان ت��ر پيش مي رود و 
نتيجه آن را در جامعه شاهد خواهيم 
بود.  ب��ه گزارش مهر، سيدحس��ين 
هاش��مي قائم مق��ام وزير كش��ور در 
نشس��ت صميمي كاركنان وزارت كشور با وزير كشور كه صبح 
ديروز در محل اين وزارتخانه برگزار ش��د، با اشاره به برگزاري 
مطلوب دو انتخابات مهم در س��ال گذشته گفت: توفيقاتي كه 
در سال 9۶ به دست آمد كه با كمك كارمندان اين وزارتخانه 
بود.  هاش��مي با اش��اره به اهميت هماهنگ��ي اركان مختلف 
كش��ور در بهبود ش��اخص هاي كلي كش��ور افزود: اين نش��ان 
مي ده��د كه اگر تالش همدلي و توجه به وظيفه باش��د كارها 
روان تر پيش مي رود و نتيجه مي گيرد و نتيجه آن را در جامعه 
شاهد خواهيم بود.  قائم مقام وزير كشور با ابراز اميدواري براي 
موفقيت مجموعه وزارت كش��ور در انجام ماموريت هاي متنوع 
خود در سال جديد تاكيد كرد: زواياي هنر مديريت در شرايط 
س��خت خود را نش��ان مي دهد.  وي گفت: در سال جديد هم 
در اج��راي منويات مقام معظم رهب��ري و اهداف و برنامه هاي 
رييس جمه��ور، خدمتگزار مردم هس��تيم و وظايف خود را به 

خوبي براي رسيدن به نتايج مورد نظر انجام خواهيم داد. 
هاش��مي ب��ا بي��ان اينك��ه مجموع��ه وزارت كش��ور در 
تعطي��الت ابت��داي س��ال ه��م مش��غول كار ب��ود، اظه��ار 
 ك��رد: وزارت كش��ور تعطيل ب��ردار نيس��ت و وزارتخانه ي��ي 

۲۴ ساعته است كه با بقيه وزارتخانه ها فرق دارد.

 زواياي هنر مديريت
در شرايط سخت خود را نشان مي دهد

نماينده كاشمر در مجلس شوراي 
اسالمي با اعالم اينكه براي انتخابات 
آين��ده، مجل��س ش��وراي اس��المي 
به دنبال اصالح قانون انتخابات است، 
گفت: سعي خواهد شد تا نمايندگان 

حتما عضو يك حزب باشند. 
به��روز بني��ادي در گفت وگ��و با 
ايس��نا، با بيان اينك��ه برخي افراد به 
اس��م يك حزب به مجل��س راه پيدا مي كنند اما مس��ير خود 
را مي رون��د و به اهداف حزب توجهي ندارند، افزود: متاس��فانه 
كس��ي هم نيست كه بپرس��د وقتي با حمايت يك حزب وارد 

مجلس شديد چرا اكنون ساز مخالف مي زنيد. 
او ب��ا اش��اره به اينك��ه اين افراد گاهي س��خنان ي��ا آرايي 
مي دهند كه همه نااميد مي ش��وند، اظهار كرد: در سطح كالن 

كشور بايد به سمت تحزب رفت. 
بنيادي با تاكيد بر اينكه بايد مكان هايي براي گفتمان هاي 
بين احزاب داشته باشيم، عنوان كرد: اين گونه مسووليت دادن 
به افراد از س��وي حزب پرسش��گري و مطالبه گري را به همراه 
خواهد داش��ت.  نماينده كاش��مر در مجلس شوراي اسالمي با 
اش��اره به اينكه اگر مي گوييم اصالح طلب��ان به معني محدود 
كردن افراد نيست، گفت: در اين چند سال تالش شده از تمام 
افكار و سياست ها اس��تفاده و عدالت رعايت شود. با گفت وگو 
و همفكري مي توان اين مس��ير را پيش برد و محدود به افراد 
خاصي نيست.  بنيادي آينده جهان را در دست بانوان توصيف 
كرد و افزود: در اروپا بسياري از مناصب در دست بانوان است، 
بدون ش��ك در كش��ور ما هم چني��ن اتفاقي خواه��د افتاد و 

اميدوارم زنان در آن زمان بهتر از آقايان امتحان پس دهند.

 مجلس به دنبال اصالح 
قانون انتخابات است

فرمانده قرارگاه مرك��زي خاتم االنبيا 
)ص( گف��ت: اي��ران ضم��ن رص��د كليه 
تحركات و آمادگي براي هرگونه واكنش 
دفاع��ي و تهاجمي در عين حال به دنبال 
مديريت ح��وادث و جلوگيري از افزايش 
تش��نج و درگيري در منطقه اس��ت.  به 
گزارش مهر، س��ردار سرلش��كر غالمعلي 
رشيد در ارزيابي ميداني از سواحل مكران 
و سواحل و جزاير خليج  فارس و ديدار با فرماندهان نيروي دريايي ارتش 
و سپاه ضمن اشاره به شرايط منطقه گفت: منطقه خليج  فارس و درياي 
عمان جايگاه ويژه يي در سياست هاي دفاعي-امنيتي جمهوري اسالمي 
ايران دارد. بنابراين ضمن اينكه رخدادها و تحوالت را هوشيارانه رصد 
و مديريت كرد، همچنين بايد در برابر حوادث پيش بيني نشده و تاثير 
آن بر گس��ترش رويارويي ها آماده بود.  وي تاكيد كرد: سياست ايران 
در خليج فارس و درياي عم��ان »دفاعي-بازدارنده« از طريق »حضور 
همه جانبه و فعال« اس��ت. جمهوري اس��المي ايران ضمن رصد كليه 
تح��ركات و آمادگي براي هرگون��ه واكنش دفاعي و تهاجمي در عين 
حال به دنبال مديريت حوادث و جلوگيري از افزايش تشنج و درگيري 
در منطقه است.  رشيد گفت: سياست ايران در منطقه خليج فارس تابع 
سه اصلي اساسي تعامل و همكاري فعال با همسايگان، دفاع از امنيت 
و ثب��ات در منطقه و مقابله قاطعانه با اق��دام مداخله آميز قدرت هاي 
فرامنطقه يي در منطقه است.  فرمانده قرارگاه مركزي خاتم االنبيا )ص( 
تصريح كرد: نيروهاي مس��لح ايران با قدرت و اقتدار از منافع خود در 
منطقه دفاع خواهد كرد و با هرگونه رفتار تحريك آميز و بي ثبات كننده 
در منطقه، قاطعانه و هوشيارانه برخورد خواهد كرد. هيچ كشوري نبايد 
قدرت و صبر استراتژيك ايران را در دفاع از منافع خود و ايجاد ثبات در 

منطقه به آزمون گرفته و دچار اشتباه در محاسبه شود. 

 سياست ايران حضور همه جانبه و فعال
در آب هاي جنوب است

ماكرون و مركل قبل از ضرب االجل 22 ارديبهشت با ترامپ ديدار مي كنند

آخرين تالش اروپا براي حفظ برجام
گروه ايران 

آخرين تالش اروپايي ها براي آنكه ترامپ را به 
ماندن در برجام متقاعد كنند به دس��ت ماكرون و 
 مركل انجام مي شود. ماكرون رييس جمهور فرانسه 
۲۴ آوري��ل ب��راي نخس��تين بار پ��س از به قدرت 
رس��يدن ب��ه امريكا م��ي رود، مركل ه��م آن طور 
كه رس��انه هاي آلماني مي گويند س��ه روز پس از 
س��فر ماكرون، يعني ۲7 آوريل ب��ا رييس جمهور 
امري��كا دي��دار مي كن��د؛ هر چن��د هن��وز زمان 
اين س��فر از س��وي مقام��ات آلماني تاييد نش��ده 
اس��ت. اي��ن س��فر روس��اي جمه��ور دو كش��ور 
 اروپاي��ي ب��ه امري��كا در حالي انجام مي ش��ود كه 
۲۲ ارديبهش��ت م��اه يعن��ي 15 روز بعد از س��فر 
مركل، ترامپ بايد پايبندي ايران به برجام را تاييد 

يا رد كند. 
رييس جمه��ور امريكا ك��ه در ضرب االجل هاي 
پيشين، با وجود مخالفت علني با برجام، پايبندي 
ايران به اين توافق را تاييد كرده بود، گفته اس��ت 
ك��ه ديگر چنين نخواهد ك��رد. بهانه ترامپ برنامه 
موش��كي و حض��ور مستش��اري ايران در س��وريه 
اس��ت كه به اعتق��اد او برجام بايد آنه��ا را كنترل 
مي كرده، ام��ا اين اتفاق نيفتاده اس��ت، از اين رو 
ب��ه زعم ترامپ، اي��ن توافق بدتري��ن توافق تاريخ 
اس��ت. در عين حال كه رييس جمهور امريكا پايان 
محدوديت هاي هسته يي ايران پس از چند سال را 
ه��م از نواقص توافق خوانده كه بايد اصالح ش��ود. 
اما مقامات ايراني و در كن��ار آن، اروپايي ها تغيير 
برجام و مذاكره جديد بر س��ر موضوع هس��ته يي 
اي��ران را ناش��دني مي دانند ب��راي همين خواهان 

پايبندي امريكا به امضاي خود هستند. 

 برجام غيرقابل تغيير
به اعتقاد اروپايي ها مفاد توافق هسته يي قابل 
تغيي��ر نيس��ت و نگراني هايي كه امري��كا درباره 
سياس��ت هاي منطقه يي ايران مطرح مي كند هم 
ارتباط��ي با برجام ن��دارد. در همين رابطه، وزير 
امور خارجه آلمان كه هفته پيش به اردن س��فر 
كرده بود، ضمن اعالم حمايت از توافق هسته يي 
گفته بود كه رفتار جمهوري اس��المي در سوريه 
و همچنين برنامه  موش��كي اين كشور بايد جدا 

از توافق هس��ته يي بررس��ي ش��ود. پيش از اين 
نيز روس��اي جمه��ور انگليس، آلمان و فرانس��ه 
در بيانيه ي��ي مش��ترك به موض��ع منفي ترامپ 
واكن��ش نش��ان داده و رييس جمهور امريكا را از 
خ��روج از برجام برحذر داش��ته بودند، چراكه به 
اعتقاد آنان »برجام حاصل 13 س��ال تالش هاي 
ديپلماتيك اس��ت« و بنا به ارزيابي اين سه رهبر 
اروپايي توافق اتمي از اين امر جلوگيري مي كند 
كه اي��ران از فناوري اتمي ب��راي اهداف نظامي 

بهره گيرد. 
آنها اب��راز اميدواري كرده  بودن��د كه بتوانند 
اين تواف��ق را نجات دهند: »م��ا دولت و كنگره 
امريكا را ترغيب و تشويق مي كنيم پيش از آنكه 
تصميم��ي بگيرند پيامده��اي تضعيف برجام در 
رابط��ه با امنيت امريكا و متحدان اين كش��ور را 
مورد بررس��ي قرار دهند.« اما موضع گيري هاي 
ترامپ كه نشان مي دهد تالش هاي آنان با وجود 

آنكه برجام را تا به امروز زنده نگه داش��ته، اما در 
تصميم نهاي��ي امريكايي ها تغييري ايجاد نكرده 

است. 
 اروپايي ه��ا در آخري��ن تالش ه��ا، پي��ش از 
برگزاري نشست مشترك برجام در وين، نشستي 
را با امريكايي ها برگزار كردند تا پيشنهاداتي را به 
آنها ارائه كنند. پيش��نهادي كه اگرچه هيچ مقام 
رس��مي اروپايي آن را رس��انه يي نكرد، اما گويا 
اعمال تحريم اتحاديه اروپ��ا عليه ايران به بهانه 
فعاليت هاي موشكي و سياس��ت هاي منطقه يي 
بوده كه در ازاي آن امريكا از برجام خارج نشود. 
ظاهرا اين سياست سه كش��ور اروپايي واكنشي 
بوده به درخواس��ت امريكا مبني بر دستيابي به 
ي��ك توافق مكم��ل. رويترز در بهمن ماه س��ال 
گذش��ته از دس��تيابي به س��ندي خب��ر داد كه 
براس��اس آن شدت خواس��ته هاي امريكا از اروپا 
به اندازه شروط ترامپ نيست. براساس اين سند 

وزارت خارج��ه امريكا از ش��ركاي اروپايي خود 
انتظار دارد تا براي دستيابي به يك توافق مكمل 
در جهت رف��ع نگراني هاي مربوط به توس��عه و 
آزمايش موش��ك هاي بالس��تيك ايران، تضمين 
بازرس��ي هاي گس��ترده آژان��س و رف��ع نواقص 
مرب��وط به بن��د »غ��روب آفتاب« با واش��نگتن 
همكاري كند. مطالباتي ك��ه چند مقام اروپايي 
و امريكايي پيش��ين در گفت وگو ب��ا رويترز آن 
را كمتر از ش��روط ترامپ براي ماندن در برجام 
دانس��تند، از اي��ن رو ممكن اس��ت اين موضوع 
باعث تس��هيل توافق اروپا و امري��كا در اين باره 
شود. هر چند مقامات ايراني بارها نسبت به اين 
خواس��ته امريكايي ها واكنش منفي نشان داده و 
آن را به معناي نقض برجام دانس��ته اند. با وجود 
اين ممكن اس��ت سفر ماكرون و مركل به امريكا 
و دي��دار آنها ب��ا ترامپ چانه زني بر س��ر همين 

پيشنهاد امريكايي ها باشد. 

 چالش تعرفه اي اروپا با امريكا
هرچند چالش ميان دو كش��ور قدرتمند عضو 
اتحاديه اروپا با امريكا تنها بر س��ر برجام نيس��ت، 
وض��ع تعرفه هاي گمرك��ي ب��راي واردات فوالد و 
آلومينيوم جديد ترين تصميم چالش برانگيز ترامپ 
ب��وده كه با واكنش تند اتحاديه اروپا مواجه ش��ده 
است. چندي پيش رييس جمهور امريكا اعالم كرد 
ك��ه از اين پس ب��راي واردات ف��والد ۲5درصد و 
براي واردات آلوميني��وم 1۰درصد تعرفه گمركي 
وضع خواهد ش��د. به گفته ترام��پ، صنايع فوالد 
و آلوميني��وم امريكا ده ها س��ال درنتيجه »تجارت 

ناعادالنه« آسيب ديده اند. 
اما اتحاديه اروپا با انتقاد از اين تصميم ترامپ، 
آن را مخالف قوانين تجارت آزاد دانست. ژان كلود 
يونكر، رييس كميس��يون اتحاديه اروپا اعالم كرد 
كه اين اتحاديه شاهد اقدامات ناعادالنه يي نخواهد 
ب��ود كه صناي��ع و هزاران فرصت ش��غلي در اروپا 
را تهدي��د مي كنند. او افزود ك��ه مقامات اتحاديه 
اروپ��ا در روزه��اي آين��ده پيش��نهادهايي مطابق 
ضوابط س��ازمان تجارت جهاني ارائه خواهند كرد 
و »اتحاديه اروپا واكنش قاطع و مناس��بي در دفاع 

از منافع خود نشان خواهد داد.«
ريي��س كميس��يون اتحاديه اروپ��ا از اقدامات 
احتمالي تالفي جويانه به طور مش��خص س��خني 
نگفت. اما گفته مي ش��ود كه كارشناسان اتحاديه 
اروپ��ا از ماه ها پيش مش��غول تهيه فهرس��تي از 
محص��والت امريكاي��ي هس��تند كه قرار اس��ت 
به عنوان واكنشي عليه تصميم دولت ترامپ مبني 
بر وضع ك��ردن تعرفه گمركي ب��ر واردات فوالد 
و آلوميني��وم، براي آنها ع��وارض گمركي تازه يي 

درنظر گرفته شود. 
از اين رو به نظر مي رسد يكي از دستوركارهاي 
جدي روساي جمهور دو كشور مهم عضو اتحاديه 
اروپ��ا مذاكره با ترامپ بر س��ر جن��گ تعرفه يي و 
توافق هس��ته يي اس��ت؛ آنچنان كه س��ارا سندرز 
س��خنگوي مطبوعاتي كاخ س��فيد امريكا، درباره 
س��فر ماكرون به امريكا گفت كه قرار است در اين 
ديدار روابط ديپلماتيك و اقتصادي ميان دو طرف 
تحكيم ش��ود و دوس��تي ميان دو رييس جمهوري 

تعميق يابد. 
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  وعده بازگشت ثبات به اقتصاد

 وزير اقتصاد با اش��اره به پرهي��ز دولت از اقدامات ناگهاني 
و بر ه��م زنن��ده جو روان��ي اقتصاد مل��ي افزود: ب��ه زودي به 
ري��ل با ثبات اقتصاد بازمي گرديم. به گزارش ش��ادا، مس��عود 
كرباس��يان با تاكيد بر اينكه به زودي به ري��ل باثبات اقتصاد 
بازمي گردي��م، گفت: كاالي ايراني با كيفيت، رقابتي و مطلوب 
است كه مي تواند به آن سوي مرزها راه پيدا كند؛ اين درحالي 
اس��ت كه توليد اين نوع كاالها نيز به حمايت دولت و جديت 
بخش  خصوصي در كار با بهره وري باال و دقيق وابس��ته  اس��ت 
و مولفه هاي��ي مانند افزايش بهره وري در س��طح كار و توليد، 
استفاده از تكنولوژي هاي روزآمدتر همچنين توجه به نيازهاي 
بازارهاي مقصد اس��ت ك��ه مي تواند در كنار تس��هيل فرآيند 
صادرات، زمينه هاي توس��عه اين بخ��ش را فراهم آورد.  وزير 
ام��ور اقتص��اي و دارايي اظه��ار كرد: هم دول��ت و هم بخش  
خصوص��ي نيازمند بازنگري در برخي مولفه ها هس��تند؛ البته 
دولت در راس��تاي اجراي شعار امسال با تمام توان سعي اش را 
به كار گرفته كه مسووليت هاي خود در جهت حمايت از توليد 
صادرات محور را انجام دهد. كرباس��يان ادامه داد: سرمايه گذار 
خارجي به دليل مش��خصات بومي اي��ران ترجيح مي دهد كه 
در ش��راكت با كارآفرين ايراني مجموعه يي را تاس��يس كند يا 
در آن سرمايه گذاري داشته  باشد؛ چراكه سرمايه گذار خارجي 
اطالعات كافي از بافت سياس��ي كش��ور، وضعي��ت اقليمي و 
منطقه ي��ي، قوانين و مق��ررات و اصول كار در اي��ران ندارد و 
حت��ي همين موضوعات گاهي باعث مي ش��ود ك��ه او قيد كار 
در ايران را بزند. اين يك سياس��ت ملي است كه بهره مندي از 
مزيت ه��اي خارجي با همكاري بخش  خصوصي ايراني صورت 
گيرد.  وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: شاخص رفتارهاي دولت، 
پرهيز از اقدامات ناگهاني و بر هم زننده جو رواني اقتصاد ملي 
اس��ت. اين رسالت ماست كه در جهت حفظ ثبات اقتصادي از 
هر گونه ابالغ  بخش��نامه، آيين نامه، تغيير رويه ها و هر اقدامي 
كه به صورت آني نظم اقتصاد را بر هم مي زند، دوري كنيم. 

  تشكيل كارگروه ثبت حقوق 
فروردين در سامانه حقوق 

معاون رييس جمهور از تش��كيل كارگ��روه براي ثبت حقوق 
فروردين  ماه نهادهاي ذيل قانون در س��امانه حقوق و مزايا خبر 
داد. به گزارش »فارس« جمش��يد انصاري در پاسخ به اين سوال 
كه طبق ماده ۲۹ قانون برنامه شش��م توس��عه قرار بود در سال 
اول برنامه سامانه حقوق و مزايا ايجاد و دريافتي و حقوق تمامي 
دس��تگاه ها و نهادهاي مربوط به قواي سه گانه در آن ثبت شود، 
اظهار كرد: س��امانه ثبت حقوق و مزايا توسط س��ازمان اداري و 
استخدامي كشور آماده شده و گزارش آن به هيات وزيران ارسال 
شده است.  وي افزود: براي ثبت حقوق در سامانه، دستورالعمل يا 
آيين نامه يي الزم دارد به ويژه براي دستگاه هايي كه خارج از قوه 
مجريه هستند تا اطالعات حقوق را ثبت كنند در دولت هماهنگي  
آن انجام خواهد شد. رييس س��ازمان اداري و استخدامي كشور 
با تاكيد بر اينكه كارگروهي تش��كيل ش��ده تا از هفته جاري به 
صورت آزمايشي، اطالعات حقوق و مزاياي تعدادي از دستگاه ها 
مربوط به فروردين ماه را در سامانه ثبت كند، بيان كرد: اطالعات 
دستگاه هاي ذكر شده در قانون از ارديبهشت ماه به صورت فراگير 
ثبت مي شود، سامانه سازمان آمادگي دارد، ارتباط سيستمي را با 

ديگر دستگاه ها برقرار كند. 

اخبار كالن

مقايسه توصيفي شاخص »رقابت پذيري« ايران و تايوان نشان مي دهد

يك دهه فاصله  در توسعه
گروه اقتصادكالن|

از منظ��ر علم اقتص��اد يكي از مهم تري��ن عوامل 
رش��د و توس��عه اقتصاد كش��ورها را ميزان بهره وري 
توليد رقم مي زند. س��طح تكنولوژي و توس��عه نيروي 
انس��اني و نهادها مهم ترين عوامل زمينه يي بهره وري 
محس��وب مي شوند كه بهترين ش��كل در شاخصي با 
عن��وان »رقابت پذيري« مورد ارزياب��ي قرار مي گيرند. 
وضعيت اين ش��اخص هر ساله از سوي مجمع جهاني 
اقتصاد براي بيشتر كش��ورهاي دنيا ارزيابي و گزارش 
مي ش��ود. در گزارش هاي ساالنه مجمع، رقابت پذيري 
كشورها را از سه بعد »قرار گرفتن در مراحل توسعه«، 
»اركان ۱۲گانه شاخص رقابت پذيري« و »نظرسنجي 
از مدي��ران كس��ب و كار« ب��راي بررس��ي مهم ترين 
چالش هاي رقابت پذيري م��ورد مطالعه قرار مي گيرد. 
وزارت اقتصاد بر اس��اس اي��ن گزارش ها يك مطالعه 
مقايسه يي از وضعيت رقابت پذيري ايران و تايوان انجام 
داده است كه نشان مي دهد اين دو كشور از نظر روند 
توس��عه مولفه هاي اين شاخص در سال ۲007 به اين 
س��و فاصله زيادي با يكديگر گرفته اند. از نظر ادبيات 
توسعه يي مجمع، كشور تايوان در سال ۲00۸ ميالدي 
با افزايش درآمد س��رانه خود به بيش از ۱7000 دالر 
نخستين بار وارد مرحله »نوآوري محور« شد، در سال 
۲00۹ ب��ا اندك��ي كاهش در درآمد س��رانه مجددا به 
مرحله گذار بازگشت اما از سال ۲0۱0 به بعد توانست 
در يك روند صعودي باثبات، درآمدسرانه خود را از مرز 
۱7000 دالر فرات��ر برده و خود را در مرحله »نوآوري 
محور« تثبيت كند. درآمد سرانه كشور تايوان در سال 
۲0۱۶ مي��الدي ۲۲هزار و 453 دالر بوده اس��ت. در 
مقايسه با آن، كشور ايران نتوانست حركت رو به رشد 
خود را تا س��ال ۲0۱۲ ميالدي كه به س��طح 7۲۱۱ 
دالر درآمد سرانه رس��يده بود، استمرار بخشد و پس 
از آن، رون��د نزولي در پيش گرفت و به درآمد س��رانه 
4۶۸۲٫5دالري در س��ال ۲0۱۶ ميالدي رسيد. بدين  
ترتيب كشور ايران طي س��ال هاي ۲00۹ تا ۲0۱۶ از 
حيث توس��عه يافتگي در مرحله »كارايي محور« قرار 

مي گيرد. 

 قرار گرفتن در مراحل توسعه اي
معاون��ت اقتصادي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 
در يك مطالعه كش��ور ايران و تايوان را از نظر شاخص 
رقابت پذيري مورد مقايس��ه قرار داده است. بر اساس 
تعريف مجمع جهاني اقتصاد، رقابت پذيري مجموعه يي 
از نهاده��ا، سياس��ت ها و عواملي اس��ت كه به تعيين 
سطح بهره وري يك كشور مي پردازد. سطح بهره وري 

مجموعه يي از س��طح رفاه اس��ت كه مي توان توسط 
اقتصاد به آن دس��ت يافت. همچنين سطح بهره وري 
به عنوان نرخ بازگشت سرمايه گذاري در اقتصاد و نيز 
توانايي يك كشور در رسيدن به سطح بااليي از درآمد 

تعريف مي شود. 
 در گ��زارش س��االنه مجم��ع جهان��ي اقتص��اد، 
رقابت پذيري كش��ورها را از س��ه بعد »قرار گرفتن در 
مراحل توسعه«، »اركان ۱۲گانه شاخص رقابت پذيري« 
و »نظرسنجي از مديران كس��ب و كار« براي بررسي 
مهم ترين چالش ه��اي رقابت پذيري مورد مطالعه قرار 
مي گي��رد. در معيار ق��رار گرفتن در مراحل توس��عه، 
از دو ش��اخص درآمد سرانه و نس��بت صادرات منابع 
طبيعي ب��ه كل صادرات كش��ورها جهت طبقه بندي 
كشورها استفاده مي ش��ود و بر اساس آن كشورها در 
يكي از مراحل »توليد محور«، »گذار از توليد محور به 
كارايي محور«، »كارايي محور«، »گذار از كارايي محور 
به نوآوري محور« و »ن��وآوري محور« قرار مي گيرند. 
بر اساس اين طبقه بندي كشورهايي كه درآمد سرانه 
آنها كمتر از ۲هزار دالر است در گروه كشورهاي عامل 
توليد محور كش��ورهايي كه درآمد سرانه آنها بيش از 
۱7هزار دالر اس��ت در گروه نوآوري محور طبقه بندي 
مي شوند. مجمع جهاني اقتصاد كشورهايي را كه درآمد 
س��رانه آنها بين ۲هزار تا ۲هزار و ۹۹۹دالر اس��ت در 
گروه كش��ورهاي در حال گذار از عامل توليد محور به 
كارايي محور و كش��ورهايي كه درآمد سرانه آنها بين 
۹هزار تا ۱7هزار دالر است در گروه كشورهاي در حال 
گذار از عامل كارايي محور به نوآوري محور طبقه بندي 
مي كند. همين ط��ور در اين گزارش كش��ورهايي كه 
به طور ميانگين در 5سال گذش��ته بيش از 70درصد 
محص��والت معدني خود را ص��ادر كرده اند صرف نظر 
از درآمد سرانه ش��ان در گروه كش��ورهاي عامل توليد 
محور طبقه بندي مي شوند. ضمن آنكه كشورهايي كه 
اقتصادش��ان مبتني بر منابع طبيعي است و به سطح 
بس��يار باالي درآمد دست يافته اند، معيار طبقه بندي 
آنها، ظرفيت كشورشان براي شكوفايي نوآوري خواهد 
ب��ود. وارد ك��ردن تكنول��وژي از خارج ب��راي افزايش 
بهره وري و در نتيجه حفظ س��طوح باالي دستمزدها 
كافي نيس��ت، اما اگر چنين كش��وري به دليل درآمد 
بااليش بتواند از عهده نوآوري برآيد، مي تواند در گروه 
كشورهاي نوآوري محور طبقه بندي شود. از اين منظر 
كش��ورهايي كه اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي دارند 
و در عي��ن حال به ط��رز چش��مگيري ثروتمندتر از 
اقتصادهاي واقع در مرحله نوآوري هستند، در مرحله 

نوآوري محور دسته بندي مي شوند. 

ب��ر اس��اس اين گ��زارش كش��ور تايوان در س��ال 
۲00۸ ميالدي با افزايش درآمد س��رانه خود به بيش 
از ۱7000دالر نخس��تين بار وارد مرحله نوآوري محور 
ش��د، در سال ۲00۹ با اندكي كاهش در درآمد سرانه 
مجددا به مرحله گذار بازگشت اما از سال ۲0۱0 به بعد 
توانست در يك روند صعودي باثبات، درآمدسرانه خود 
را از م��رز ۱7000دالر فراتر ب��رده و خود را در مرحله 
»ن��وآوري محور « تثبيت كند. درآمد س��رانه كش��ور 
تايوان در س��ال ۲0۱۶ مي��الدي ۲۲453٫4دالر بوده 
اس��ت. در مقايسه با آن، كشور ايران نتوانست حركت 
رو به رشد خود را تا سال ۲0۱۲ ميالدي كه به سطح 
7۲۱۱ دالر درآمد س��رانه رسيده بود، استمرار بخشد 
و پ��س از آن، روند نزول��ي در پيش گرفت و به درآمد 
سرانه 4۶۸۲٫5 دالري در سال ۲0۱۶ ميالدي رسيد. 
بدين ترتيب كشور ايران طي سال هاي ۲00۹ تا ۲0۱۶ 
از حيث توسعه يافتگي در مرحله »كارايي محور« قرار 

مي گيرد. 

 اركان ۱۲گانه شاخص رقابت پذيري
براي معيار »اركان ۱۲گانه شاخص رقابت پذيري«، 
3 زيرش��اخص اصلي الزامات اساسي، تقويت كارايي و 
عوامل نوآوري و بلوغ تعيين شده است. تايوان در سال 
۲0۱۶ ميالدي از نظر رقابت پذيري با كسب نمره 5٫3 
در ميان ۱37 كشور جهان حايز رتبه ۱5 )۲ پله صعود 

نس��بت به س��ال ۲007( بوده و در زير ش��اخص هاي 
»الزامات اساسي«، »تقويت كارايي« و »عوامل نوآوري 
و بلوغ« به ترتيب رتبه ۱5، ۱۶ و ۱5 را احراز كرد. در 
مقايسه با آن، كشور ايران در سال ۲0۱۶ميالدي از نظر 
رقابت پذيري با كس��ب نمره 4.3 در ميان ۱37 كشور 
جهان )بدون تغيير رتبه نس��بت به سال ۲00۹( حايز 
رتبه ۶۹ بوده و در زيرش��اخص هاي الزامات اساس��ي، 
تقوي��ت كارايي و عوامل نوآوري و بلوغ به ترتيب رتبه 
55، ۸3 و ۸۱ را احراز كرد. مقايس��ه از حيث اختالف 
نمره و رتبه ميان دو كشور نشان مي دهد، كشور ايران 
در مرحله نخست با ضعف عوامل نوآوري و بلوغ مواجه 
است و در درجه بعدي بايد تقويت كارايي را در كشور 

دنبال كند. 
بر اس��اس گزارش هاي مجمع جهاني زيرشاخص 
الزامات اساس��ي كه ش��امل 4 ركن اصلي مي شود، در 
سال ۲0۱۶ تايوان در ركن نهادها رتبه 30 ، ايران رتبه 
۸5 را كس��ب كرده است. مطابق اين گزارش تايوان و 
ايران در ركن زيرس��اخت ها رتبه ه��اي ۱5 و 57 و در 
ركن محيط اقتصاد كالن 5 و 44، در ركن بهداش��ت 
و آم��وزش ابتدايي ۱5 و 50 را به ترتيب اخذ كرده اند. 
روند تغييرات طي س��ال هاي مورد بررس��ي دو كشور 
نشان مي دهد، رتبه بهتر تايوان در زيرشاخص الزامات 
اساسي در درجه نخست مرهون محيط كالن مناسب و 
در درجات بعدي به زيرساخت هاي بهداشت و آموزش 

مطلوب برمي گ��ردد. در مقابل اي��ران تنها با يك پله 
صعود نسبت به ۸سال گذشته در ركن محيط اقتصاد 
كالن حاي��ز رتبه 44 در س��ال ۲0۱۶ ميالدي ش��ده 
است كه اين مس��اله در كنار تنها 4 پله صعود كشور 
طي ۸س��ال در ركن زيرس��اخت ها و ركن بهداشت و 
آموزش ابتدايي مويد عملكرد نامناسب در جهت بهبود 
زيرشاخص الزامات اساسي است. ميان اركان فرعي در 
كشور ايران حقوق مالكيت، انحراف از بودجه عمومي، 
ش��فافيت تصميمات دولتي، ميزان اثربخشي مديران، 
قدرت حمايت از سرمايه گذاران، زيرساخت هاي حمل 
و نق��ل هوايي، تورم و... از جمله مولفه هايي به ش��مار 

مي روند كه وضعيت مطلوبي ندارند. 

 تقويت كارايي
در زيرش��اخص تقويت كارايي كه ش��امل ۶ ركن 
اصلي مي شود، بررسي ها در سال ۲0۱۶ نشان مي دهد 
در ركن آموزش عالي تايوان رتبه ۱7 و ايران رتبه 5۱، 
در رك��ن كارايي بازار كاال تايوان رتبه ۱۲ و ايران رتبه 
۱30، در رك��ن كارايي بازار نيروي كار تايوان رتبه ۲5 
و اي��ران رتبه ۱۲۸، در ركن توس��عه بازار مالي تايوان 
رتبه ۱۹ و اي��ران رتبه ۱00، در ركن آمادگي فناورانه 
تاي��وان رتبه ۲5 و ايران رتبه ۹۱ و در ركن اندازه بازار 
تايوان رتبه ۲0 و ايران رتبه ۱۹ را احراز كرده اند. روند 
تغييرات طي س��ال هاي مورد بررسي دو كشور نشان 
مي دهد، رتبه بهتر تايوان در زيرشاخص تقويت كارايي 
در درجه نخس��ت مرهون كاراي��ي مطلوب بازار كاال و 
در درجات بعدي به آموزش عالي مناس��ب، بازار مالي 
توس��عه يافته و اندازه مطلوب بازار برمي گردد. ضمن 
اينك��ه كارايي بازار ني��روي كار و آمادگي فناورانه نيز 
در اين كش��ور از بهبود نسبي برخوردار است. در نقطه 
مقابل ايران با 3۲ پله نزول نسبت به ۸ سال گذشته در 
ركن كارايي بازار كاال، حايز رتبه ۱30 در سال ۲0۱۶ 
ميالدي شده كه به وضوح مويد عملكرد نامناسب در 
جهت بهبود زيرش��اخص تقويت كارايي ب��ه ويژه در 

مقايسه با كشور تايوان است. 
در زيرش��اخص عوامل نوآوري و بلوغ كه شامل ۲ 
ركن اصلي مي شود، بررس��ي ها در سال ۲0۱۶ نشان 
مي دهد در ركن بلوغ و مهارت كسب و كار )۹ مولفه( 
تاي��وان رتب��ه ۲۱ و ايران رتب��ه ۹7 و در ركن نوآوري 
تاي��وان رتبه ۱۱ و ايران رتب��ه ۶۶ را احراز كرده اند. به 
اعتقاد مجم��ع جهاني اقتصاد، براي تس��ريع در روند 
توسعه يافتگي، بهبود ركن بلوغ و مهارت كسب و كار 
در هر دو كش��ور ايران و تايوان در اولويت رس��يدگي 

قرار دارد. 
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  افزايش شفافيت بودجه
با قوانين تقيد مالي

ژاله زارعي| صاحب  نظر پولي و بانكي|
قوانين تقي��د مالي كه مس��ووليت پذيري دولت در مقابل 
مجلس را در مديريت كالن مالي ارزيابي مي كند، مي تواند در 

جهت ممانعت از بي انضباطي مالي طراحي شود. 
اصطالح تقيد مال��ي)Fiscal Responsibility( به بيان 
ساده به مفهوم »بودجه متعادل« اشاره دارد. متاسفانه در برخي 
محافل سياس��ي، تقيد مالي به معناي »ايج��اد مازاد بودجه« 
تعبير مي شود. اما از چش��م انداز اقتصادي، ايجاد مازاد بودجه 
در برخي ش��رايط اقتصادي يك هدف اش��تباه است كه حتي 
مي تواند به اقتصاد آسيب برس��اند. به عنوان نمونه در شرايط 
رك��ود اقتصادي و وقوع بحران، افزايش ماليات مي تواند زمينه 
عميق تر شدن و طوالني تر شدن ركود اقتصادي را فراهم آورد. 
در متون تخصصي اقتصاد، تقيد مالي بدين معني است كه 
دولت سطح مناسبي از هزينه ها و درآمدهاي خود را به گونه يي 
برنامه ريزي كند كه توانايي دستيابي به اهدافي همچون حفظ 
منابع مالي عمومي پايدار، كمك به افزايش رش��د اقتصادي و 
حفظ س��طح مناسب سرمايه گذاري عمومي را داشته باشد. به 
عبارتي در مت��ون جديد، قوانين تقيد مالي در جهت برقراري 
تعادل بودج��ه نبوده؛ بلكه ميزاني از بدهي و كس��ري بودجه 
در اين قوانين در نظر گرفته مي ش��ود ك��ه اوال دولت توانايي 
بازپرداخت بدهي هاي خود و س��ود آنها در آينده را داش��ته و 

ثانيا كشور بتواند رشد اقتصادي مستمر و پايدار داشته باشد. 
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه آينده اقتصادي يك 
كش��ور تا حد زيادي به روش اعمال تقيد مالي از سوي دولت 
وابسته است. در صورت فقدان اين شرايط، بدهي هاي داخلي و 
خارجي افزايش خواهد يافت كه اين امر مي تواند پايداري مالي 
دولت را دچار خدشه كرده و زمينه ورشكسته  شدن دولت ها را 
 فراهم آورد. به طور كلي قوانين تقيد مالي تركيبي از قواعد مالي

)Fiscal Rule( و مق��ررات مورد نياز براي تقويت ش��فافيت 
مالي و مديريت بودجه هستند و جهت دستيابي به يك انضباط 
مال��ي حدود مجازي براي كس��ري هاي مالي و بدهي عمومي 
تعيين مي كنن��د. هدف از قوانين تقيد مال��ي، ارائه چارچوبي 
جامع براي مديريت سياس��ت هاي مال��ي از طريق يك قانون 

واحد است. 
همان گونه كه مشخص اس��ت، قوانين تقيد مالي با قواعد 
مالي كه از طريق تعيين حد مجاز)به صورت عدد( براي بودجه، 
محدوديت دايمي براي سياس��ت هاي مالي به وجود مي آورند، 
تفاوت دارند. قواعد مالي به عنوان زيرمجموعه يي از اين قوانين 
اس��ت. به طور كلي قواني��ن تقيد مالي بيش��تر بر جنبه هاي 
عملياتي، تبيين الزامات شفاف س��ازي و الزام دولت در تشريح 

جزييات استراتژي مالي)در اسناد بودجه( تمركز مي كنند. 
قواني��ن تقيد مال��ي را مي توان براس��اس چندين ويژگي 
طبقه بندي كرد؛ ازجمله: تاكيد بر قواعد مالي رويه يي به جاي 
قواعد مالي عددي، پوش��ش قانوني و قضايي، تحريم ها، شرط 
گريز و مالحظات ادواري. اين بدان معني است كه در راستاي 
پياده سازي و اجراي دقيق اين قوانين توسط دولت هاي مركزي 
و محلي، كشورها تبصره هايي براي گريز از اين قوانين تعريف 
كرده و بازه مش��خصي را در ش��رايط خاص براي انعطاف اين 

قواعد تعريف كرده اند. 
اين تبصره ها اج��ازه انحراف موقتي از قوانين تقيد مالي را 
در صورت وقوع بحران اقتصادي، كاهش ش��ديد رشد يا ساير 
رخدادها مانند بالياي طبيعي و كمك اضطراري به سيس��تم 
بانكي مي دهند. عالوه بر اين در اين قوانين همچون قواعد مالي، 
هزينه انحراف از قانون را به شكل تحريم هايي مانند جريمه هاي 
شخصي، بركناري از سمت، تعقيب قانوني يا اقداماتي همچون 

اجبار به توضيح همگاني از انحرافات در نظر مي گيرند. 
از دهه ۱۹۹۰ بس��ياري از دولت ها تالش هاي جدي 
براي اس��تفاده از چنين مكانيس��م هايي انج��ام داده اند. 
در دهه هاي اخير نيز بس��ياري از كشورها براي افزايش 
اعتبار، اطمينان و ش��فافيت سياست هاي مالي، قوانين 
تقيد مالي را تصويب كرده اند. نيوزيلند يكي از كشورهاي 
پيش��رو در اين زمينه است كه در س��ال ۱۹۹۴ قوانين 
تقيد مالي را با تاكيد بس��يار زياد بر ش��فافيت تصويب 
كرده اس��ت. پس از تصوي��ب اين قواني��ن در نيوزيلند 
چندين كش��ور آس��يايي، اروپايي و امريكاي التين نيز 
آن را اج��را كردن��د. آرژانتي��ن، برزي��ل، كلمبي��ا، هند، 
تركيه، لهس��تان، مكزيك، پاكس��تان، اسپانيا، سريالنكا 
و پرو ازجمله كش��ورهايي هس��تند كه اين قوانين را با 
موفقيت پياده سازي كرده اند. از مهم ترين نمونه هاي قوانين 
 تقيد مالي مي توان به به پيمان رش��د و ثب��ات اتحاديه اروپا

)The Stability and Growth Pact( اش��اره ك��رد كه 
در آن محدوديت هاي��ي براي دول مختل��ف اروپايي در نظر 
مي گيرد؛ به عنوان نمونه سياس��ت  مالي دولت هاي اين حوزه 
 GDP بايد به گونه يي باش��د كه: نسبت كس��ري بودجه به
 كمتر از ۳درصد باش��د و نس��بت بدهي ب��ه GDP  كمتر از

۶۰ درصد باش��د)اگر اين نسبت بيش��تر از ۶۰ درصد بود در 
طول ۳سال به طور متوسط ساالنه ۵ درصد كاهش يابد(. 

در نهايت مي توان اين گونه اس��تنباط كرد كه قوانين تقيد 
مالي كه مسووليت پذيري جمعي دولت در مقابل مجلس را در 
مديريت كالن مالي ارزيابي مي كند، مي تواند در جهت ممانعت 
از بي انضباطي مالي و هماهنگي بهتر سياست هاي پولي و مالي 
طراحي ش��ود. بنا به اهميت سياس��ت مال��ي در ايران، وجود 
س��لطه مالي و لزوم هماهنگي بهتر آن با سياس��ت هاي پولي 
بانك مركزي به نظر مي رسد، اتخاذ قوانين تقيد مالي همراه با 

استخراج يك قاعده مالي بهينه بتواند راهگشا باشد. 
ب��ه عبارت��ي با پياده س��ازي اي��ن قوانين مي ت��وان ميزان 
ش��فافيت و الزام دولت در تش��ريح جزئيات استراتژي مالي را 
افزايش داد. همچنين مي توان دولت و ش��ركت هاي دولتي را 
مل��زم و متعهد به اصالح فرآيند بودجه و كاهش كس��ري آن، 
مديريت بدهي هاي دولت و اوراق بدهي منتشره  در اين حوزه و 
جلوگيري از فساد اداري كرد كه اين امر گام مهمي در راستاي 

افزايش اعتبار بودجه است. 

برگزاري مسابقات ربوكاپ آزاد 
با حمايت بانك ملت

مس��ابقات بين المللي ربوكاپ آزاد ايران با حمايت بانك 
ملت و با حض��ور علي اكبر واليتي رييس هيات امنا و فرهاد 
رهبر رييس دانش��گاه آزاد اس��المي همچني��ن مديرعامل 
بانك ملت برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومي بانك ملت، 
 س��يزدهمين دوره از مس��ابقات آزاد رب��وكاپ آزاد اي��ران از
۱۴ فروردين سال جاري با حضور ۴۷۸ تيم داخلي و خارجي 
در سه بخش دانشجويي، دانش آموزي و كاربردي و همچنين 
شبيه سازي در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران 
آغاز شد و تا پايان روز ۱۸ فروردين ماه ادامه داشت. بر اساس 
اين گزارش، مسابقات بين المللي ربوكاپ آزاد ايران هرساله به 
همت كميته ملي ربوكاپ ايران و دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

قزوين، برگزار مي شود. 

يادداشت

خبر

رشد۴۰درصدي قيمت طال  در يك سال اخير

افزايش قيمت سكه و دالر
سكه طرح جديد يك ميليون و 785 هزار تومان و دالر 576۰ تومان معامله شد

»تعادل« از گسترش روزافزون انتشار اوراق بهادار بيمه اي در جهان گزارش مي دهد 

پيوند صنعت بيمه با بازارهاي مالي و سرمايه براي پوشش ريسك سيستمي
گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري |

 پس از بحران اخير موسس��ات غيرمج��از و پرداخت 
۱۴هزار ميليارد تومان پول س��پرده گذاران از محل منابع 
عمومي توسط دولت و آرام شدن فضاي بازار مالي، از گوشه 
و كنار ش��ايعاتي مبني بر ورشكس��تگي برخي موسسات 
مالي مجاز و غيرمج��از و عدم اجراي تعهدات مالي برخي 
س��رمايه گذاري ها مطرح شده كه نش��ان از ريشه دار بودن 
مشكالت بازار پول و سرمايه گذاري ها دارد و الزم است كه 
بعد از ساماندهي موسسات غيرمجاز، بازار غيرمتشكل پولي 
و سرمايه گذاري ها نيز ساماندهي شود و برخي فعاليت ها و 
طرح هاي عمراني كه به صورت پيش فروش، پول هاي مردم 
را دريافت كرده و قادر به اجراي تعهدات خود نيستند نيز 

تحت نظارت و رسيدگي قرار گيرند. 
به گ��زارش »تعادل«، اخب��ار متع��دد از فعاليت بازار 
غيرمتش��كل پولي و برخي سرمايه گذاري ها كه به مشكل 
برخ��ورد كرده اند، نش��ان مي دهد كه همچنان ريس��ك 
سيستماتيك غيرمجازها به نوع ديگري در بازارهاي مالي 
و سرمايه گذاري هاي ايران وجود دارد و الزم است كه براي 
مقابله با اين ريس��ك ها، چاره انديشي ش��ود و در شرايط 
نوسانات اقتصادي، شوك ها و التهابات بازارهاي مختلف، به 

نوعي از سرمايه هاي مردم محافظت شود. 
عالوه بر بحران مالي موسس��ات غيرمجاز در سال هاي 
اخير برخي بحران هاي مالي و غيرمالي، مانند بحران مالي 
ناش��ي از تامين مالي مس��كن مهر، تحريم بانك مركزي، 
بحران ارزي سال هاي ۹۰ و ۹۱، تغيير دستوري نرخ بهره 
بانكي توسط بانك مركزي و برخي اتفاقات ديگر در اقتصاد 
اي��ران رخ داده كه هزينه هاي بس��ياري ب��راي نظام مالي 
ايجاد كرده و در اين راس��تا ضرورت كنترل ريس��ك هاي 
سيستماتيك بيش از پيش اهميت پيدا مي كند و برخي از 
اين ريسك ها را مي توان از طريق صندوق ضمانت سپرده ها، 

صندوق هاي بيمه يي و... پوشش داد. 
نتاي��ج ي��ك پژوه��ش آم��اري درباره نقش ريس��ك 
سيستماتيك در بازارهاي مالي ايران مانند بورس، بانك و 
بيمه حاكي از آن است كه بخش شركت هاي سرمايه گذاري 
يكي از بخش ه��اي پراهميت از لحاظ سيس��تماتيك در 
سيس��تم مالي ايران محس��وب مي ش��ود و در كل بخش 
ش��ركت هاي سرمايه گذاري در رتبه اول بخش هاي سهيم 

در ريسك سيستماتيك قرار دارد. 
دليل اصلي اين است كه تغييرات و نوسانات متغيرهاي 
كالن بر بخش شركت هاي سرمايه گذاري بيش از دو بخش 
ديگر تاثيرگذار بوده و به عنوان داليل ديگر نيز مي توان به 
وجود تعداد زياد شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس 
اوراق بهادار تهران و روش هاي مختلف سرمايه گذاري اين 
ش��ركت ها و اس��تفاده از اهرم ها و عدم تطابق سررسيدها 
اشاره كرد.  بخش بانكداري در رتبه دوم اين رتبه بندي قرار 
مي گيرد كه عامل اصلي اين موضوع مي تواند به علت اندازه 
بزرگ اين موسسات مالي و در اختيار داشتن حجم زيادي 

از نقدينگي كشور باشد و آخرين بخش در اين رتبه بندي 
نيز بخش بيمه اس��ت كه دليل اين رتبه براي بخش بيمه 
را مي توان ناشي از حضور كمرنگ موسسات بيمه در بازار 

بورس اوراق بهادار تهران درنظر گرفت. 
باتوجه به اهميت ريس��ك سيستميك براي سيستم 
 مال��ي ه��ر كش��ور، الزم اس��ت قانونگ��ذاران و مدي��ران 
در راستاي بهبود عملكرد و ثبات سيستم مالي، كنترل و 

نظارت مستمر بر ريسك سيستميك را لحاظ كنند. 
بررسي عملكرد بانك ها در مواجهه با بحران هاي مالي 
نش��ان مي دهد در زم��ان وقوع بحران ه��اي مالي جهاني، 
بانك ه��اي داخل��ي از آن تاثير نپذيرفته ان��د. بانك ملت 
هم��واره به دليل اينك��ه بين بانك هاي پذيرفته ش��ده در 
ب��ورس، بزرگ ترين بانك از نظر دارايي اس��ت و به همراه 
بانك صادرات بيشترين سهم را در بروز ريسك سيستميك 
داشته است و مي توان بانك هايي كه بيشترين سهم را در 
بروز ريسك سيستميك داشته اند و ضروري است اقدامات 

پيشگيرانه يي در جهت كاهش ريسك به انجام برسانند. 
به طور كلي جهت مقاوم س��ازي نظام بانكي در مقابل 
بروز بحران هاي مالي بايد ابتدا موسس��ات مالي بي ثبات را 
شناس��ايي كرد و سپس راهكارهايي به جهت ايمن سازي 
نظ��ام مالي به كار گرف��ت تا گام هاي موثري درراس��تاي 
شناس��ايي گلوگاه هاي بي ثباتي مالي برداش��ته شود و با 
شناس��ايي عوامل موثر بر بروز ريسك در نظام مالي و ارائه 
راه��كار براي مقابله با اثرات نامطلوب بحران بر نظام مالي 

كشور شاهد كاهش صدمات بر اقتصاد ملي باشيم. 

 استفاده از ابزار بيمه براي كنترل بحران هاي مالي 
 موضوع پيوند صنعت بيمه كش��ور با بازارهاي سرمايه 
مانن��د راه ان��دازي صن��دوق تامين خس��ارت هاي بدني و 

همچنين صن��دوق حوادث طبيعي مي تواند بس��ياري از 
معضالت خس��ارت ها را با انتقال ريس��ك موثر حل كند، 
اهميت اي��ن موضوع را مي توان در تاكيدات باالترين مقام 
ناظر در صنعت جس��ت وجو كرد به طوري كه در نشس��ت 
پايان سال رييس كل بيمه مركزي و ديگر صاحب نظران در 
سي امين صبحانه كاري بازار سرمايه، موضوع نقش بيمه در 
توسعه بازار سرمايه مورد توجه قرار گرفت. بيمه ها مي توانند 
از طريق بازار اوليه وارد بازار سرمايه شوند و به تعميق بازار و 

افزايش حجم آن كمك كنند. 
 اوراق بهادار بيمه يي، پوششي عملي براي ريسك هاي 
همه گير اس��ت. هر چه س��رمايه گذاران بازارهاي سرمايه، 
درك بيشتري نس��بت به ريسك همه گير پيدا مي كنند، 
س��رمايه بيمه اتكايي ش��خص ثالث، اثر خ��ود را در آغاز، 
در حين و در پايان يك بيماري واگيردار همگاني، بيش��تر 
نشان مي دهد. از سال 2۰۰۳ تاكنون، سرمايه بيمه اتكايي 
جايگزين يا بيمه اتكايي شخص ثالث، نشان داده است كه 
اي��ن توان را دارد كه بيمه گران زندگي و بيمه گران اتكايي 
را نسبت به پوش��ش مرگ و مير گسترده، پوشش دهد و 
آمارها حاكي اس��ت كه ۳.۵ ميلي��ارد اوراق قرضه حوادث 
فاجعه بار ناشي از مرگ و مير در اين دوره ثبت شده است.

همه س��ازمان ها اعم از كوچك و ب��زرگ، خصوصي و 
عمومي، دولتي و غيردولتي در هر س��طحي از عملكرد و 
در هر زمان و مكان با دامنه يي از ريسك ها مواجه هستند 
كه ممكن اس��ت بر كاركرد آنها و دستيابي به اهداف تاثير 
بگذارد. ش��واهد موجود نيز نش��ان مي دهد كه با تحوالت 
جهاني موجود دامنه اين ريس��ك ها در حال افزايش است. 
بديهي اس��ت، ميزان اهمي��ت اين ريس��ك ها براي همه 
سازمان ها يكسان نيست. ماهيت موسسات مالي از جمله 
بانك ها به گونه يي است كه زمينه هاي بروز ريسك در آنها 

بيش از ساير سازمان ها وجود دارد. به همين دليل است كه 
شايد بيش از هر صنعت ديگري به مقوله مديريت ريسك 
در موسسات مالي پرداخته شده است. از جمله آنها مي توان 
در بعد بين المللي به رهنموده��اي كميته بازل ۱ و 2و ۳ 
اشاره كرد كه به دنبال بحران هاي سال هاي ۱۹۷۴، بحران 
مالي آسيا در سال ۱۹۹۷و بحران سال 2۰۰۸ ارائه شدند. 
پرسشي كه مطرح مي شود، اين است كه چرا با وجود 
تدوين رهنمودها در دستورالعمل هاي مختلف، همچنان 
بحران هاي مالي كه بيشتر ناش��ي از عدم مديريت بهينه 
ريس��ك در موسس��ات مالي اس��ت، به وقوع مي پيوندند. 
پاسخ را شايد بتوان در اعتماد زياد به مدل هاي كمي براي 

اندازه گيري ريسك جست وجو كرد. 
پ��س از بحران س��ال 2۰۰۸، تعدادي از پژوهش��گران 
ماموريت يافتند تا داليل شكس��ت ها را بررس��ي كنند و 
پژوهش ه��ا در س��ال 2۰۰۹ نش��ان داد ك��ه دليل اصلي 
شكس��ت ها در م��وارد زيادي رفتار و فرهنگ بوده اس��ت. 
برخي مديران ريس��ك ني��ز اعتقاد دارند ك��ه بحران هاي 
مالي به دليل قصورهاي فني نبوده بلكه به واسطه فرهنگ 

سازماني ضعيف به وجود آمده است. 
فرهنگ ريسك حياتي ترين عامل براي موفقيت مديريت 
ريسك است و جاري شدن آن در سازمان مي تواند به طور 
قابل مالحظه يي اثربخش��ي مديريت ريسك ها را افزايش 
دهد. در يك موسسه مالي به خاطر نقش پررنگ مديريت 
ريسك در موفقيت اين موسسات، اين تاثيرگذاري بيشتر 
نمايان مي شود. از اين رو در اين موسسات فشار معيني براي 
مديريت فرهنگ ريس��ك به خاطر تمركز بيش از پيش، 
س��هامداران و ذي نفعان براي مديريت ريسك موثر وجود 
دارد. با توجه به اين موضوع در س��ال 2۰۱۱ كميته بازل 
بر نقش فرهنگ ريسك در مديريت ريسك عملياتي تاكيد 
و در س��ال 2۰۱۴ هيات ثبات مالي بيان كرد كه فرهنگ 
ريسك مبحث بسيار پيچيده يي است و موسسات مالي بايد 
تاثير فرهنگ س��ازماني را روي امنيت و سالمت موسسه 
درك كنند. كميته بازل نيز در همان س��ال در اصولي كه 
براي حاكميت ش��ركتي براي بانك ه��ا ارائه داد، بر تدوين 
ضوابط و كد هاي رفتاري براي فرهنگ ريسك تاكيد كرد. 

در بحران 2۰۰۸، عدم پرداخت وام هاي مس��كن بدون 
پش��توانه امريكا تبديل به بزرگ ترين بح��ران بعد از ركود 
بزرگ شد. به علت تسويه نشدن صدها ميليارد وام مسكن، 
بانك ها مشكوك به زيان هاي اعتباري بالقوه يي شدند كه 
ترجي��ح دادند خطر خود را در بازارهاي بين بانكي كاهش 
دهند، چرا كه افزايش نرخ بهره بين بانكي و سوآپ نكول 
اعتباري، مش��كل كمبود نقدينگي و محدوديت اعتباري 

موسسات تجاري را در پي داشت. 
پ��س از وقوع بح��ران مالي جهان��ي 2۰۰۷-2۰۰۹ و 
مش��خص ش��دن منش��ا آن كه بازارهاي مالي امريكا بود، 
مطالعات روي ريس��ك سيس��تميك بيش از پيش مورد 
توجه پژوهشگران قرار گرفت. درس مهمي كه مي توان از 

بحران هاي مالي جهاني گرفت، اين اس��ت كه اگر نظارت 
بانك��ي محدود به هر يك از موسس��ات مال��ي به صورت 
انفرادي شود، ممكن اس��ت منجر به ناديده گرفتن نقش 
هر يك از اين موسسات در بروز ريسك سيستميك شود و 
از آنجايي كه نظام مالي نقش مهمي را در عملكرد مناسب 
اقتصادهاي مدرن بر عه��ده دارد بايد مرتبا و به دور از هر 
گونه تس��اهل و تس��امح زير ذره بين نهادهاي ناظر باشد، 
زيرا يك نظام مالي با عملكرد مناس��ب مي تواند منجر به 
رش��د اقتصادي يك كش��ور ش��ود و در نقطه مقابل نظام 
مالي نامناس��ب اقتصاد هر كشوري را به سرعت به سمت 

فروپاشي سوق خواهد داد. 
تحليل دقيق و عميق از چگونگي نشات گرفتن بحران  
وام هاي بدون پشتوانه و تكامل يافتن آن نشان داده است، 
حوادث مالي چش��مگير غالبا مربوط ب��ه پيچيدگي هاي 
ايجاد شده ناشي از ابزار هاي مالي جديد )مثل مشتقات(، 
دي��د كوتاه مدت مديريت بانك ها و س��هامداران، دالالن و 
ورشكس��تگي بانك هاي بزرگ و آژانس ه��اي رتبه بندي، 
مقام��ات نظارت��ي بازارهاي مال��ي جهان��ي در ارزيابي و 
جلوگيري از بحران اس��ت. ريسك سيس��تمي مربوط به 
مش��اركت كنندگان بازار هاي مالي اس��ت كه هر كس��ي 
از مي��زان خطر و تهدي��د آن آگاه��ي دارد ولي هيچ يك 
نمي دانند كي و كجا اتفاق خواه��د افتاد. دليلي ندارد كه 

همه با آن مواجه شوند اما شكي در وجود آن نيست
ريسك سيستميك )risk Systemic( در دانش مالي 
به معناي احتمال سقوط ناگهاني در كل يك سيستم مالي 
اس��ت. اين ريسك مي تواند منجر به بي ثباتي يا آشوب در 
بازارهاي مالي ش��ود. موضوع مهم ديگر در بحث ريس��ك 
سيستميك، سرايت ريسك و احتمال گسترش تغييرات 
مهم اقتصادي از يك كش��ور به كشورهاي ديگر از طريق 
سرايت طرف معامله و سرايت اطالعات طبقه بندي مي شود.

هر يك از انواع س��رايت ريسك سيس��تميك در بازار 
مالي در نهايت به سمت ريسك سيستمي هدايت خواهد 
شد و البته سبب شد تا بحث ريسك بحران هاي بانكداري 
دهه هاي پي��ش و در راس آنها بحران مالي 2۰۰۷-2۰۱2 
سيس��تمي در بازارهاي مالي مورد توجه سياس��ت گذاران 
كالن اقتص��ادي ق��رار گيرد.  زيان گس��ترده و درماندگي 
مالي موسس��ات مالي مي تواند آثار نامطلوبي روي س��اير 
بخش هاي اقتصادي داشته باشد. مقررات مالي حال حاضر 
مانند س��رمايه مورد نياز توسط بازل جهت محدود كردن 
ريس��ك موسس��ات مالي با نگاه ف��ردي تدوين و طراحي 
شده اند. اين مقررات به اندازه كافي به ريسك سيستميك 
موسس��ات تمركز نداشته اند.  ريسك سيستميك در يك 
مفهوم گسترده تر به عنوان ريسك سيستم مالي، موضوع 
پژوهش هاي مالي در حوزه اقتصاد و هم در حوزه مديريت 
بوده اس��ت. پس از وقوع بحران، پژوهش��گران كشورهاي 
مختلف به بررس��ي آثار بحران مالي روي سيستم مالي و 

موسسات مالي كشورهاي خود پرداختند. 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
 نوس��انات و افزاي��ش نرخ س��كه و ارز همچنان ادامه 
دارد و ب��ا وجود رش��د ۴۰درصدي نرخ طال و ۴۷درصدي 
سكه و رش��د ۳۶درصدي نرخ دالر، در يك سال فروردين 
۹۶ ت��ا ۱۸ فروردين ۹۷، قيمت ارز و س��كه همچنان رو 
به افزايش اس��ت و معلوم نيس��ت كه فنر نرخ ارز و طال تا 
كجا افزايش خواهد يافت و در چه نقطه يي آرام مي گيرد. 
البته برخي كارشناس��ان معتقدند كه نرخ سكه با حباب 
۱۵۰هزار توماني مواجه اس��ت و نرخ بدون حباب سكه را 
يك ميليون و ۶۳۵هزار تومان برآورد كرده و در نتيجه رشد 
قيمت سكه در اين يك سال بدون حباب معادل ۳۵درصد 

و نزديك به رشد نرخ دالر رشد كرده است. 
به گزارش »تعادل«، صاحب نظران اقتصادي و فعاالن 
بازار ارز و طال و برخي مس��ووالن اقتصادي كشور، داليل 
مختلف بنيادي و غيربنيادي، اقتصادي و غيراقتصادي را 
براي اين افزايش اعالم كرده اند و از اثر تورم انباشته و ثبات 
نرخ دالر در سال هاي ۹2 تا ۹۵ و فنر جمع شده اثر تورم 
گرفته ت��ا داليل غيراقتصادي نظير احتمال خروج امريكا 
از برج��ام و همچنين حذف رديف هاي مختلف اختصاص 
ارز مبادله يي، خروج س��رمايه و ارز از كشور و... را به عنوان 

داليل رشد نرخ ارز و طال ارزيابي كرده اند. 
معامالت ب��ازار ارز و طال در روز ش��نبه ۱۸ فروردين 
۹۷ نيز نشان مي دهد كه به دنبال اعالم آغاز حراج سكه و 
پيش فروش سكه در بانك كارگشايي و شعب بانك ملي، 
قيمت انواع س��كه در بازار ته��ران در حالي افزايش يافت 
كه نرخ دالر، يورو و پوند نيز با رش��د همراه بوده و دالر با 

افزايش ۱۱۵توماني به ۵۱۶۰تومان رسيد. 
در حالي كه هر اونس جهاني ب��ه ۱۳۳۳دالر افزايش 
يافته و نرخ دالر نيز با افزايش ۱۱۵توماني مواجه ش��ده، 
نرخ هر گرم طالي ۱۸عيار با يك هزار و ۶۵۶تومان رش��د 
۱۶۱هزار و ۸۳۰تومان ارزش گذاري ش��د و قيمت س��كه 
طرح جديد نيز با رش��د ۳۵ه��زار توماني به يك ميليون و 
۷۸۵هزار تومان رسيد.همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي ط��رح قديم با ۱۵هزار تومان رش��د يك ميليون و 
۷۰۳هزار تومان دادوس��تد ش��د. نيم سكه بهار آزادي نيز 
با ۱۰هزار تومان افزايش نس��بت به پنج ش��نبه گذش��ته 
۸۵2ه��زار تومان فروش رفت. هر قطعه ربع بهار آزادي با 
۱۰هزار تومان رشد نسبت به پنج شنبه گذشته ۵۴۴هزار 
تومان و هر قطعه س��كه گرمي با افزاي��ش ۳هزار توماني 

۳۴۴هزار تومان معامله شد. 
در ب��ازار ارز نيز صرافي هاي پايتخت هر دالر امريكا را 
با ۱۱۵تومان افزايش نس��بت به پنج شنبه گذشته ۵هزار 
و ۱۶۰توم��ان فروختند. هر يورو نيز با ۱2۰تومان رش��د 
۶هزار و ۳۳۵توم��ان و هر پوند نيز با افزايش ۱۶۰توماني 
ب��ه قيم��ت ۷ه��زار و 2۵۰توم��ان معامله ش��د. در بازار 
مبادله يي نيز نرخ رسمي ۱۰ ارز افزايش و 2۸ ارز كاهش 
يافته و بهاي يك ارز هم تغييري نداش��ته اس��ت. دالر با 
۵ري��ال كاهش ۳۷۸۱.۴توم��ان، پوند با ۴ري��ال افزايش 
قيمت ۵۳2۶.۴توم��ان و يورو با افت ۸ريالي ۴۶۴۵تومان 

ارزش گذاري شد. 

 افزايش قيمت طال با كاهش ارزش دالر
كاه��ش ارزش دالر امري��كا به دنب��ال جنگ لفظي 
ميان ترامپ و مقامات چيني و انتشار گزارش ضعيف از 
فرصت هاي ش��غلي اين كشور قيمت طال را ۶.۵دالر باال 
برد. به گزارش رويترز، با كاهش ارزش بازارهاي بورس و 
دالر به دنبال جنگ لفظي ميان ترامپ و مقامات چيني 
كه نگراني در مورد جنگ تجاري ميان دو كشور افزايش 
ياف��ت و پس از اينكه آمار مش��اغل امري��كا ضعيف تر از 

انتظار منتشر شد، قيمت طال روز جمعه باال رفت. 
كاهش ارزش بازارهاي بورس ارزش دالر در برابر ين 
و يورو را كاهش داد. همچنين از ديگر عوامل فش��ار بر 
ارز امريكا، آمار منتش��ره يي بود كه اقتصاد امريكا در ماه 
مارس تعداد شغل كمتري در ۶ماهه گذشته ايجاد كرده 
است. اين آمار ممكن است بانك مركزي امريكا را بر آن 

دارد كه سرعت افزايش نرخ بهره را كند نمايد. 
ه��ر اونس طال ب��ا ۶.۴۶دالر افزايش ۱۳۳۳.۰۳دالر 
فروخته شد. در ساعات اوليه معامالت به ۱۳2۱.۱۶دالر، 
كمتري��ن رق��م از 2۱ مارس رس��يده ب��ود. راب هورث 
استراتژيس��ت ارشد س��رمايه گذاري، گفت: »بازار بسيار 
به نوس��انات دالر و ب��ازار اوراق قرض��ه توجه مي كند.« 
اول��ه هانس��ن ريي��س بخش راهب��ر كاالهاي اساس��ي 
ساكس��وبانك، گفت: »گ��زارش فرصت هاي ش��غلي در 
بخش غيركش��اورزي امريكا اندكي سبب افزايش قيمت 
طال ش��د اما در مجموع طال هفته يي تقريبا آشفته را از 

سر گذراند.«

 ساعت حراج سكه از 3 عصر
از سوي ديگر، رييس بانك كارگشايي اعالم كرد كه 
س��اعت حراج سكه در بانك كارگشايي به ساعت ۱۵ تا 
۱۷ روزه��اي زوج تغيير كرده و به جاي س��اعات صبح، 
متقاضيان بايد در س��اعات عصر روزه��اي زوج به بانك 
كارگشايي مراجعه كنند. مسعود سليماني در گفت وگو 
با ايِبنا، افزود: هر چند حراج س��كه در سال گذشته در 
روز هاي زوج و ساعت ۱۴ انجام مي شد اما ساعت آن در 
س��ال جاري به س��اعت ۱۵ تغيير كرده است. وي ادامه 
داد: البته اين حراج همانند س��ال گذش��ته در روز هاي 
زوج )شنبه، دوشنبه و چهارشنبه( انجام مي شود. يادآور 
مي ش��ود حراج س��كه كه در تعطيالت نوروزي متوقف 
شده بود، امروز در بانك كارگشايي از سر گرفته مي شود. 
از چهارم آذر ماه سال گذشته تا پايان سال حدود ۴۴۰ 

هزار قطعه سكه در حراج هاي اين بانك فروخته شد. 
در دوره جديد حراج، س��كه هاي نيم و تمام بهار آزادي 
در بسته هاي ۵۰ و ۱۰۰ قطعه يي فروخته خواهد شد. مبلغ 
سكه هاي خريداري شده در حراج فقط از طريق كارت هاي 
عضو شتاب قابل تسويه است، بنابراين شركت كنندگان در 
حراج نمي توانند وجه نقد يا چك بانكي به برگزاركنندگان 
ح��راج بپردازن��د. حراج س��كه در ش��عبه مرك��زي بانك 
كارگشايي به نشاني تهران، خيابان مولوي، ميدان محمديه، 
پالك ۵۸۷ برگزار مي شود. شركت كنندگان در حراج الزاما 

بايد كارت ملي همراه خود داشته باشند.

 حباب ۱5۰ هزار توماني سكه
 از سوي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه قيمت 
سكه با حباب مواجه است و رييس اتحاديه طال و جواهر 
اس��تان تهران، با بيان اينكه افزايش قيمت س��كه نشانه 
رونق بازار طال نيس��ت، گفت: رشد قيمت سكه موجب 
افزايش تقاضا و حجم معامالت شده و سكه را به ابزاري 
براي س��رمايه گذاري و حفظ ارزش دارايي تبديل كرده 

است. 
محمد كش��تي آراي در گفت وگو با فارس، با اش��اره 
به رش��د هيجاني قيمت س��كه در روزهاي اخير، اظهار 
داش��ت: رشد قيمت  و تقاضا در بازار سكه رخ داده و در 

بازار مصنوعات طال همچنان ركود حاكم است. 
وي افزود: رش��د قيمت س��كه موجب افزايش تقاضا 
و حج��م معامالت ش��ده و س��كه را ب��ه اب��زاري براي 
س��رمايه گذاري و حفظ ارزش داراي��ي تبديل كرده كه 

البته اهرم اصلي رشد قيمت  سكه نرخ ارز بوده است. 
رييس اتحاديه طال و جواهر استان تهران درخصوص 
وج��ود حباب قيمتي در بازار س��كه، گف��ت: هم اكنون 
قيمت حدود س��كه ۱۵۰هزار توم��ان حباب دارد و اين 
ناش��ي از رفتارهاي هيجاني بازار است. اين رشد قيمت 
نشانه رونق بازار طال نيس��ت بلكه بالعكس بيانگر ركود 
در بخ��ش مصنوعات طال و هداي��ت تقاضاي خريد طال 
به بخش س��كه اس��ت. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا 
ش��روع حراج س��كه از امروز مي تواند از حباب قيمت  و 
هيجانات بازار بكاهد، اظهار داش��ت: انتظار اين است كه 
حراج سكه تاثيرگذار باشد اما تا اين لحظه هيچ تاثيري 

بر قيمت ها نداشته است.
باي��د اين را ه��م در نظر داش��ته باش��يم كه حراج 
تابع قوانين و مقرراتي اس��ت و بايد قيمت عرضه س��كه 
متناس��ب با بازار باشد تا اين حراج ها باعث چوب حراج 
زدن به دارايي كش��ور نشود. كش��تي آراي ادامه داد: از 
ط��رف ديگر حراج فقط در بانك كارگش��ايي و فقط در 
ش��هر تهران انجام مي شود و تقاضاي ديگر شهرستان ها 
به اين وسيله تامين نخواهد شد بنابراين عرضه سكه از 
بانك كارگش��ايي تاثير قابل توجه��ي بر قيمت ها ندارد. 
وي با اش��اره به روند رو به رشد قيمت سكه در روزهاي 
اخير و حتي امروز افزود: همين امروز بهاي سكه حدود 
۳۶ ه��زار تومان افزايش يافته و اين رش��دها حكايت از 
رفتارهاي هيجان��ي متقاضيان دارد. رييس اتحاديه طال 
و جواهر اس��تان تهران درخصوص دورنماي بازار س��كه 
و تغيي��رات قيم��ت اونس گفت: تحوالت بازار س��كه از 
بُعد داخلي بس��تگي به سياست هاي پولي بانك مركزي 
دارد و فع��ال نمي توان درب��اره آن اظهارنظر قطعي كرد 
درخص��وص اون��س جهاني، گزاره افزاي��ش بهاي اونس 
2س��ال اس��ت كه مطرح مي ش��ود و مدتي پيش هم تا 
۱۳۵۰دالر رشد كرد اما مجددا كاهش يافت و هم اكنون 
به ۱۳۳۴دالر رسيده است. وي تصريح كرد: تحليلگران 
جهان��ي پيش بين��ي كرده ان��د، قيمت اونس در س��ال 
2۰۱۸ت��ا ۱۴۰۰دالر افزايش يابد و قطعا اين رش��د  بر 

بهاي طال در بازار داخلي اثرگذار خواهد بود. 

 رشد ۴۰ درصدي قيمت طال  در يك سال
آم��ار و ارق��ام بهاي س��كه نيز نش��ان مي دهد از 
يك ميلي��ون و ۱۰2ه��زار تومان در اس��فند ۹۵ با 
۴۰.۳درص��د افزاي��ش به يك ميلي��ون و ۵۴۷ هزار 
تومان در پايان اس��فند ماه س��ال گذش��ته رس��يد 
درحالي كه رش��د نرخ دالر در سال گذشته حداكثر 

2۷درصد بوده است. 
بهاي س��كه و ارز برخالف سال هاي ۹2تا ۹۵ كه 
از ثبات نس��بي برخوردار بود در سال ۹۶ با تغييرات 

قابل توجهي روبه رو شد. 
قيم��ت س��كه متاث��ر از دو عام��ل به��اي اونس 
جهاني و قيمت دالر در بازار داخلي اس��ت. رشد اين 
دو متغير ب��ا تفاضل مثب��ت آن، ارزش ذاتي قيمت 
س��كه را افزايش مي دهد. بهاي سكه از يك ميليون 
و ۱۰2هزار تومان در پايان س��ال ۹۵ با ۴۰.۳درصد 
افزايش ب��ه يك ميليون و ۵۴۷ هزار تومان در پايان 
اس��فند ماه سال گذشته رس��يد و قيمت دالر هم از 
۳۷۷۷تومان در اس��فند ماه ۹۵ با 2۷درصد رشد به 

متوسط قيمت ۴۸۰۰تومان افزايش يافت. 
در ضم��ن قيمت س��كه در پايان روز پنج ش��نبه 
۱۶فروردي��ن ماه به يك ميلي��ون و ۷۵۰هزار تومان 
و بهاي دالر به ۵۰۴۰ تومان رس��يده است بنابراين 
س��رمايه گذاران در بازار سكه طي يك سال بيش از 
۴۰درصد سود به دس��ت آورده اند كه اين نرخ سود 

بسيار فراتر از سود ساير بازارهاست. 
به گ��زارش فارس، البته بايد پديده حباب قيمت 
در ب��ازار س��كه را هم در نظر داش��ت زيرا هم اكنون 
ارزش واقعي قيمت س��كه با احتس��اب دالر ۵۰۴۰ 
تومان��ي و اونس ۱۳2۶دالري ي��ك ميليون و ۵۶۷ 
هزار تومان اس��ت درحالي ك��ه قيمت معامالتي روز 
گذش��ته يك ميليون و ۷۵۰هزار تومان بوده اس��ت. 

هم اكنون بانك مركزي از طريق شعب بانك مركزي 
طرح پيش فروش سكه را دنبال مي كند. براساس اين 
طرح متقاضيان پيش خريد در بازه زماني ۶ ماهه يك 
ميليون و ۴۰۰هزار تومان و متقاضيان پيش خريد در 
بازه زماني يك س��اله يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان 

براي هر قطعه سكه تمام بهار بايد بپردازند. 

متوسط قيمت دالرمتوسط قيمت سكهدوره
۱۳۹۰۵۶۷،۰۰۰۱2۴۷
۱۳۹۱۱،۰2۰،۰۰۰2۶۰۷
۱۳۹2۱،۰۶۰،۰۰۰۳۱۸۳
۱۳۹۳۹۶۵،۰۰۰۳2۸۰
۱۳۹۴۹۳۳،۰۰۰۳۴۵۰
۱۳۹۵۱،۱۱۰،۰۰۰۳۶۴۴

۱،2۱2،۰۰۰۳۷۷۶فروردين ۹۶
۱،2۱۵،۰۰۰۳۷۶۰ارديبهشت

۱،2۰۸،۰۰۰۳۷۳۵خرداد
۱،2۱۳،۰۰۰۳۷۷۸تير

۱،2۸۱،۰۰۰۳۸۱۱مرداد
۱،2۴۶،۰۰۰۳۸۸۸شهريور

۱،2۸۱،۰۰۰۳۹۷۳مهر
۱،۳۴۷،۰۰۰۴۰۶۴آبان
۱،۴۰۵،۰۰۰۴۱۶۶آذر
۱،۴۶۷،۰۰۰۴۳۰۵دی

۱،۵۳۰،۰۰۰۴۶۸۵بهمن
۱،۵۴۷،۰۰۰۴۸۰۰اسفند

۱۸ فروردين 
۹۶۱۷۸۵۰۰۰۵۱۶۰
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5 بورس و فرابورس
تصويب سود نقدي 288 هزار 

ميليارد ريالي توسط ناشران 
گروه بورس| ميزان س��ود تقس��يم ش��ده شركت ها 
به تفكيك صنعت از ابتداي س��ال جاري تا پايان اس��فند 
ماه، برابر با 288 هزار ميليارد ريال بود و متوس��ط س��ود 
نقدي براي هر س��هم معادل 242 ريال را نشان مي دهد. 
بر اين اس��اس باتوجه به گزارش ه��اي اداره آمار، تطبيق 
س��ود )زيان( پيش بيني شده شركت ها در اين ماه نسبت 
به بهمن 96 نشان مي دهد كه تعداد 13شركت با افزايش، 
تعداد 22 شركت با كاهش و مابقي شركت ها برابر با 274 
شركت، تغييري در سود )زيان( پيش بيني شده نداشته اند. 
همچنين س��ود و زيان پيش بيني شده شركت ها در پايان 
اسفند ماه سال 96 برابر با 493987 ميليارد ريال است كه 
نسبت به بهمن ماه، معادل 182116 ميليارد ريال كاهش 
نشان مي دهد. در پايان اسفند ماه 96 متوسط سود )زيان( 
خالص شركت هاي بورس��ي به ازاي هر سهم برابر با 345 
ريال است. در ضمن ميزان سود تقسيم شده شركت ها به 
تفكيك صنعت-انباشته از ابتداي سال تا پايان اسفند ماه، 
بيش از 288هزار ميليارد ري��ال بوده كه 67درصد درآمد 
)زيان( واقعي شركت ها بوده است. همچنين متوسط سود 

نقدي براي هر سهم معادل 242 ريال را نشان مي دهد. 

بازار

ارزش 8۳ هزار ميليارد ريالي 
ETF صندوق هاي

گروه بورس| ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تس��ويه وج��وه )س��مات(، ارزش صندوق هاي 
قابل معامله )ETF( در بازار س��رمايه را بيش از 83هزار 
ميليارد ريال اعالم كرد. همچنين براس��اس جديدترين 
آماره��ا، ارزش صندوق ه��اي قاب��ل معامل��ه در پاي��ان 
اس��فندماه سال 96 به رقم 83 هزار و 428ميليارد ريال 
رس��يد. در حال حاضر 32صن��دوق قابل معامله در بازار 
س��رمايه ايران فعال هس��تند كه صندوق سرمايه گذاري 
پ��روژه آرمان پرند مپنا با 31ه��زار و 521 ميليارد ريال 
بزرگ ترين صندوق ETF اس��ت. افزون بر اين، صندوق 
س��رمايه گذاري اعتمادآفرين پارس��يان با 9 هزار و 719 
ميليارد ريال، صندوق هاي قابل معامله آرمان آتي كوثر 
با 7 هزار و 622ميليارد ريال، صندوق پاداش سهامداري 
پارند پايدار سپهر با 5 هزار و 32 ميليارد ريال، امين يكم 
ف��ردا با 5 هزار و 20 ميليارد ريال و پاداش س��هامداري 
توس��عه يك��م با 5 ه��زار و 17 ميليارد ري��ال به ترتيب 
 در رتبه ه��اي دوم ت��ا شش��م بزرگ تري��ن صندوق هاي

ETF بازار سرمايه قرار دارند. بر اين اساس، صندوق هاي 
س��رمايه گذاري س��پهر انديش نوين، توس��عه اندوخته 
آينده، تجارت ش��اخصي كاردان و درآمد ثابت كيان در 
مكان ه��اي هفتم تا دهم جدول بزرگ ترين صندوق هاي 

ETF ايستاده اند. 

سمات

 انتش�ار صورت ه�اي مالي 9 ماهه »ش�لعاب«: 
ش��ركت لعابيران اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 
9ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با 
سرمايه ثبت شده معادل يك صد ميليارد ريال و سرمايه ثبت 
نشده معادل 60 ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين، شركت 
با انتشار عملكرد 9 ماهه سال جاري خود اعالم كرد در دوره 
س��ه ماهه سوم س��ال مالي جاري مبلغ سه ميليارد و 794 
ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 
38ميليون ريال س��ود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه در 
مقايس��ه با دوره مشابه س��ال مالي قبل روند مثبتي داشته 
است. »شلعاب« در دوره 9 ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 
176 ريال زيان به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده 
شدن سود خالص به سود انباشته ابتداي سال درنهايت مبلغ 
51 ميليارد و 159ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتشار صورت هاي مالي 9 ماهه لعابيران: شركت 
لعابيران اطالعات و صورت هاي مال��ي ميان دوره يي 9ماهه 
منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با سرمايه 
ثبت شده معادل يك صد ميليارد ريال و سرمايه ثبت نشده 
معادل 60 ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين، شركت با 
انتش��ار عملكرد 9 ماهه سال جاري خود اعالم كرد در دوره 
س��ه ماهه سوم س��ال مالي جاري مبلغ سه ميليارد و 794 
ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 
38ميليون ريال س��ود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه در 
مقايس��ه با دوره مشابه س��ال مالي قبل روند مثبتي داشته 
است. »شلعاب« در دوره 9 ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 
176 ريال زيان به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده 
شدن سود خالص به سود انباشته ابتداي سال درنهايت مبلغ 
51 ميليارد و 159ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت ه�اي مال�ي »فنورد«: ش��ركت 
نورد و توليد قطعات ف��والدي اطالعات و صورت هاي مالي 
ميان دوره ي��ي 6 ماه��ه منتهي به 31 ش��هريور م��اه 96 را 
حسابرسي شده و با سرمايه معادل 144 ميليارد ريال منتشر 
كرد. همچنين ش��ركت با انتش��ار صورت هاي مالي 6 ماهه 
نخست سال جاري اعالم كرد در دوره 6ماهه ياد شده مبلغ 
107 ميليارد و 908ميليون ريال سود خالص كسب كرد و 
بر اين اس��اس مبلغ 749ريال سود به ازاي هر سهم محقق 
كرد كه در مقايس��ه با دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 
873درصد افزايش داش��ت. »فنورد« در 6 ماهه مشابه سال 
مالي قبل مبلغ 77 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشته 
بود. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه 
شد و درنهايت مبلغ 161ميليارد و 234 ميليون ريال سود 

انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاه�ي بر عملكرد داروس�ازي جابر ابن حيان: 
ش��ركت داروس��ازي جابر ابن حيان اطالعات و صورت هاي 
مال��ي ميان دوره يي 9 ماه��ه منتهي به 30 آذر م��اه 96 را 
حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه معادل 378ميليارد ريال 
منتش��ر كرد. همچنين شركت با انتش��ار صورت هاي مالي 
9 ماهه س��ال مالي 96 اعالم كرد در دوره 9ماهه ياد ش��ده 
مبلغ 396 ميليارد و 629 ميليون ريال س��ود خالص كسب 
كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار و 49ريال سود به ازاي هر 
س��هم محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 2درصد كاهش داشت. عالوه بر اين، »دجابر« در 
9ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ يك هزار و 73 ريال سود 
به ازاي هر س��هم كنار گذاشته بود. به سود خالص دوره نيز 
سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ يك هزار 
و 305 ميليارد و 715 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

»تعادل« نقش بازار سرمايه در راستاي تحقق شعار سال را بررسي مي كند

حمايت از كاالي ايراني از طريق بورس
گروه بورس|

»حمايت از كاالي ايراني« واژه يي كه در س��ال 
97  باي��د برنامه ه��اي جديدي در راس��تاي تحقق 
آن تدوي��ن كرد و تم��ام اركان نظام ازجمله دولت، 
مجل��س ش��وراي اس��المي، ق��وه قضايي��ه و همه 
نهاد هاي زيرمجموعه آن با يك اس��تراتژي كارآمد 
به اس��تقبال آن بروند. در اين بين بازار سرمايه كه 
نب��ض اقتصاد كش��ور را در دس��ت دارد و با حضور 
صد ها ش��ركت بورسي و فرابورس��ي مي تواند نقش 
موث��ري در تحقق اين رهنمود ايف��ا كند  بايد مورد 
توجه سياس��تگذاران واقع شود. زيرا با اتخاذ قوانين 
و دس��تورالعمل هاي حمايتي در اين بخش اقتصاد 
مي توان آينده روشني را براي صنايع و شركت هاي 
داخل��ي كه در جه��ت افزاي��ش توليد و اش��تغال 
فعاليت مي كنند، متصور ش��د ك��ه در نهايت عالوه 
بر س��ودآوري آنها مي توان به رش��د و توسعه ساير 
بازار  ه��اي مالي ايران نيز امي��دوار بود. از طرفي در 
صورتي كه سياس��ت گذاري ها ب��دون توجه به بازار 
سرمايه اتخاذ شود و اثر گذاري منفي در اين بخش 
از اقتصاد داشته باش��د به طور قطع از دستيابي به 
تحقق رهنمود سال 97 باز  خواهيم ماند. در همين 
رابطه مديرعامل تامين س��رمايه تمدن با اش��اره به 
تجمع بخش عمده يي از ش��ركت هاي داخلي بخش 
خصوص��ي و فعاليت ه��اي آنه��ا در ب��ورس گفت: 
دس��تيابي به هدف حماي��ت از كاالي ايراني؛ نمود 
خود را در بازار سرمايه متبلور مي كند. محمودرضا 
خواجه نصيري با اش��اره به نامگذاري س��ال 97 به 
عنوان »س��ال حمايت از توليد كاالهاي داخلي« از 
س��وي مقام معظم رهبري گفت: بي شك دستيابي 
به اهداف اقتصادي و تحقق برنامه ريزي هاي صورت 
گرفت��ه در اين زمينه نيازمند پايش كردن حس��ن 
اجراي آن است و در بسياري از موارد به دليل عدم 
ام��كان پايش دقيق اهداف عمال امكان به كارگيري 
اجراي آن در حوزه اقتصادي محقق نمي ش��ود. وي 
تصري��ح كرد: به عبارت ديگ��ر اقداماتي كه موجب 
حماي��ت از كاالي داخل��ي و بهب��ود صنايع داخلي 
مي ش��ود بالفاصله اث��ر خود را در ش��اخص بورس 
و رون��ق معامالت نمايان مي كند. به گزارش س��نا، 

خواجه نصيري خاطرنشان كرد: بنابراين كافي است 
سياس��تگذاران اجرايي در سال 97؛ ارزش سهام و 
وضعيت سودآوري شركت هاي بورسي را با استفاده 
از ش��اخص هاي لحظه ي��ي بازار نظ��ارت كنند تا از 
حس��ن اجراي سياس��ت هاي منطبق ب��ا نامگذاري 
س��ال 97 مطمئن ش��وند. به گفته خواجه نصيري؛ 
افزايش تعرفه ه��اي كاالهاي وارداتي، اصالح قيمت 
ارز مبادله يي، كاهش هزينه هاي تامين مالي، جذب 
سرمايه گذاري در راستاي توليد تكنولوژي و افزايش 
كيفيت كاالها عواملي هستند كه مي تواند به توليد 
داخل��ي كمك كن��د و در كن��ار آن بازار س��رمايه 
ش��اه كليد اجرا و تحقق شعار سال است. وي افزود: 
از س��وي ديگر هر سياس��تي كه موج��ب تضعيف 
بورس ش��ود در واقع ش��ركت هاي داخلي و فروش 

محصوالت و قيمت كااله��اي داخلي را تحت تاثير 
قرار مي دهد لذا در س��ال 97؛ در راستاي اقدامات 
عمل��ي بايد سياس��ت هاي اتخاذي ني��ز به گونه يي 
تدوين ش��ود تا از مس��ير حماي��ت از توليد كاالي 

ايراني منحرف نشويم. 

 عوامل موثر بر بازار سرمايه 97
در س��ويي ديگ��ر، محمد كفاش پنجه ش��اهي، 
مديرعامل كارگ��زاري خبرگان س��هام نيز عنوان 
كرد: در سال گذشته عملكرد برخي از صنايع مثل 
فلزات اساس��ي، پتروشيمي ها و پااليشي ها و ساير 
صنايعي كه به قيمت هاي جهاني وابس��ته بودند و 
درآمدهاي دالري داش��تند، خوب بود و اميدواريم 
اين روند امسال نيز ادامه دار باشد. اما عوامل خارج 

بورس مثل نرخ دالر، سود بانكي و عوامل سياسي 
مي تواند بازار را متاثر و پيش بيني را س��خت كند. 
محمد كفاش پنجه ش��اهي، مديرعام��ل كارگزاري 
خبرگان س��هام درخص��وص عوام��ل تاثيرگذار بر 
بازار سرمايه در سال جديد گفت: مهم ترين عوامل 
تاثيرگ��ذار ب��ر بازار س��رمايه به دو بخ��ش عوامل 
خارج��ي و بين الملل��ي و عوام��ل داخلي تقس��يم 
مي شود. محمد كفاش پنجه شاهي درباره مهم ترين 
عوام��ل تاثيرگذار در ح��وزه بين الملل گفت: بحث 
جنگ ه��اي تجاري كه بين چي��ن، امريكا و برخي 
قدرت هاي جهاني به وجود آمده، باعث شده قيمت 
كاموديتي ها دچار نوس��ان ش��ود. به هر حال بايد 
منتظر ماند تا سياس��ت هاي امريكا و چين در اين 
خصوص مش��خص ش��ود. وي قيمت جهاني نفت 

را هم فاكتور مهمي براي بازار س��رمايه دانس��ت و 
گفت: در حوزه سياس��ت بين الملل��ي نيز موضوع 
مهلت زماني ارديبهش��ت ماه و تاييد يا عدم تاييد 
برجام توس��ط ترامپ موضوعي اس��ت كه مي تواند 

بازار را متاثر كند. 
اي��ن كارگ��زار ب��ازار س��رمايه عوام��ل داخلي 
تاثيرگ��ذار بر بازار س��رمايه را قيم��ت دالر و نرخ 
س��ود بانكي اعالم كرد و افزود: روند رش��د قيمت 
دالر براي بازار مهم اس��ت و بحث برجام بر قيمت 
دالر تاثي��ر مي گذارد. قيمت دالر بر ش��ركت هاي 
صادرات��ي تاثيرگ��ذار اس��ت و باع��ث مي ش��ود 
درآمده��اي ريالي آنه��ا افزايش ياب��د. وي ادامه 
داد: موض��وع ديگر اينكه آيا بانك ها نرخ س��ودها 
را كاه��ش مي دهند يا كم��اكان تمايل دولت اين 
اس��ت كه نرخ سود باال باشد كه اين ديدگاه قطعا 
به ضرر بازار سرمايه است. پنچه شاهي درخصوص 
عملكرد صنايع و شركت ها در بازار سرمايه گفت: 
س��ال مالي اكثر شركت هاي بازار س��رمايه پايان 
اس��فند ماه است به همين دليل معموال در 3ماهه 
اول س��ال و تير م��اه مجمع دارن��د. در اين دوره 
ش��ركت ها صورت هاي مالي و عملكرد س��ال 96 
را منتش��ر مي كنند كه سرمايه گذاران مي توانند با 
بررسي آنها استراتژي خود را براي سرمايه گذاري 
در صنايع مختلف مشخص كنند. وي معتقد است 
ب��ا توجه به اينكه موضوع الزام انتش��ار پيش بيني 
سود حذف شده است، برگزاري مجامع شركت ها 
براي س��رمايه گذاران مهم بوده و آنها مي توانند با 
حضور در مجامع از كارشناس��ان شركت ها درباره 
عملكرد و س��ود آنها سوال كنند. اين كارگزار بازار 
س��رمايه در پايان به سرمايه گذاران توصيه كرد: از 
س��هام بنيادي با P/E هاي منطقي خارج نشوند و 
تحت تاثير س��يگنال هاي غلط و غيرمنطقي قرار 
نگيرن��د. وي تاكيد ك��رد: ورود به س��هام با زيان 
انباشته ش��ايد در وهله اول اندكي سود به همراه 
داش��ته باش��د اما به طور قطع زيان هاي سنگيني 
براي س��رمايه گذاران به همراه دارد و سهامداران 
بايد س��هام ارزش��مند با ديدگاه منطق��ي و نگاه 

بنيادي خريداري كنند. 

مش��موالني كه اقدام به ارائه ش��ماره ش��باي بانكي خود بعد از 
واريز نوبت دوم س��ود نقدي كرده اند، بيش از 4ميليون نفر هستند 
كه انتظار مي رود تا يك ماه آينده بتوانند س��ود س��هام عدالت خود 
را دريافت كنند. سيدجعفر سبحاني مشاور سازمان خصوصي سازي، 
با بيان اينكه س��امانه سهام عدالت از 15 فروردين ماه امسال دوباره 
در دس��ترس كاربران قرار گرفته اس��ت، عنوان كرد: س��امانه سهام 
عدالت روز 28 اسفند ماه 96 براي به روز رساني و پشتيباني فني به 
مدت دو هفته از دس��ترس عموم خارج شد و دوباره از 15فروردين 
ماه 97 فعال ش��ده اس��ت. به گفته وي، در ح��ال حاضر 7 ميليون 
نفر از مش��موالن هنوز اطالعات خود را در س��امانه س��هام عدالت 
درج نكرده ان��د ك��ه هم اكن��ون مي توانند با مراجعه به اين س��امانه 
ش��ماره ش��باي حس��اب بانكي براي دريافت سود س��هام عدالت را 
درج كنند. به گزارش فارس، س��بحاني در ادامه با بيان اينكه از 20 
گروه مش��مول دريافت س��هام عدالت هم اكنون سود دوره عملكرد 
س��ال مالي 95 براي مشموالن 19 گروه از مشموالن واريز و تسويه 
كامل ش��ده است، افزود: آخرين گروه مشموالن سهام عدالت شامل 
كارمندان دولت و دس��تگاه هاي اجرايي و بازنشس��تگان لش��كري و 
كش��وري مي شوند كه باتوجه به فرآيند دريافت سود از شركت هاي 
س��بد سهام عدالت، از 28 اس��فند ماه به تدريج تسويه با مشموالن 
گروه بيس��تم سهام عدالت آغاز شده است. اين مقام مسوول با بيان 
اينكه تعداد مش��موالن گروه بيس��تم بنابر نوع بانك هاي اعالم شده 
براي واريز س��ود نقدي از تعداد متفاوتي برخوردارند، افزود: به طور 
 مث��ال مش��موالن كارمندان دولت و دس��تگاه هاي اجراي��ي بالغ بر 
9 ميلي��ون نف��ر هس��تند كه در 8 فروردي��ن ماه فرآيند تس��ويه با 
مش��موالن اين گروه از طريق 12 بانك آغاز شده است. وي با بيان 
اينكه مطالبات س��ود مش��موالن گروه بيستم رقمي در حدود 450 
ميلي��ارد تومان اس��ت، ادام��ه داد: باتوجه به فرصت ش��ركت گروه 

صنايع پتروش��يمي خليج فارس براي واريز س��ود نقدي س��ال مالي 
96 سهامداران تا تير ماه امسال و ساير شركت هاي باقي مانده انتظار 
مي رود تا قبل از فصل مجامع امس��ال ش��ركت هاي بورسي فرآيند 
تسويه حساب سود عملكرد دوره مالي 95 با مشموالن سهام عدالت 
به طور كامل انجام ش��ود. به گفته سبحاني، با تسويه حساب آخرين 
گروه مش��مول دريافت سهام عدالت همه مش��موالني كه در موعد 
مقرر شماره شباي بانكي خود را به سامانه سهام عدالت داده بودند، 
موفق به دريافت سود نقدي شده اند. مشاور سازمان خصوصي سازي 
ادامه داد: آن دس��ته از مش��موالني كه اقدام به ارائه ش��ماره شباي 
بانك��ي خ��ود پس از 12 بهم��ن ماه يا بعد از واريز نوبت دوم س��ود 
نقدي ش��ده اند، بيش از 4 ميليون نفر هستند كه باتوجه به فرآيند 
راس��تي آزمايي انجام شده انتظار مي رود، دست كم تا يك ماه آينده 
و تا قبل از آغاز فصل مجامع ش��ركت هاي بورسي در تيرماه بتوانند 
س��ود س��هام س��ال مالي 95 خود را دريافت كنند. سبحاني با بيان 
اينك��ه از ابتداي واريز س��ود نق��دي تاكنون كمي بي��ش از 2700 
ميليارد تومان س��ود نقدي به حس��اب مشموالن سهام عدالت واريز 
ش��ده است، گفت: غالبا سود سهام براي مشموالن سهام عدالت كه 
كد ش��باي حس��اب بانكي آنها در بانك هاي خصوصي قرار داش��ته 
واريز ش��ده، ام��ا در بانك ه��اي بزرگ تر و دولتي همچن��ان فرآيند 
تسويه حس��اب ادامه دارد. وي از انتظار براي بررس��ي اليحه جديد 
آزاد س��ازي سهام عدالت پس از آغاز فعاليت مجلس شوراي اسالمي 
در سال جديد سخن گفت و در عين حال با اشاره به برنامه سازمان 
خصوصي س��ازي در س��ال جديد گفت: بزرگ ترين مزايده بنگاه ها و 
شركت هاي دولتي به ارزش 6500 ميليارد تومان براي واگذاري در 
روز سه ش��نبه 28 فروردين ماه روانه ميز فروش مي ش��ود و اين در 
حالي اس��ت كه برنامه واگذاري ش��ركت هاي جديد در سال جاري 
پس از برگزاري نخستين جلسه هيات واگذاري مشخص خواهد شد. 

در س��الي كه گذش��ت حقيقي ها 48درصد و حقوقي ها 52درصد 
خريدهاي بورس را از آن خود كردند و در مقابل حقيقي ها 49درصد و 
حقوقي ه��ا 51درصد فروش هاي بورس را به نام خود كردند. به گزارش 
تس��نيم، در سالي كه گذش��ت حقيقي ها 219هزار و 50ميليارد ريال 
)48درصد( و حقوقي ها 235هزار و 771ميليارد ريال )52درصد( سهم 
و حق تقدم در بورس خريداري كرده اند و در مقابل حقيقي ها 221هزار 
و 488 ميلي��ارد ريال )49درصد( و حقوقي ها 221هزار و 488 ميليارد 
ريال )51درصد( سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند. بر اين اساس در 
جريان معامالت اسفند ماه پارسال حقيقي ها 15هزار و 325ميليارد ريال 
)39.3درصد( و حقوقي ها 23هزار و 693ميليارد ريال )60.7درصد( سهم 
و حق تقدم در بورس خريداري كرده اند و در مقابل حقيقي ها 16هزار و 
282ميليارد ريال )41.7درصد( و حقوقي ها 22هزار و 737 ميليارد ريال 
)58.3درصد( سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند. در جريان معامالت 
بهمن ماه پارسال هم حقيقي ها 19 هزار و 156ميليارد ريال )40.5درصد( 
و حقوقي ه��ا 28 هزار و 137ميليارد ريال )59.5درصد( س��هم و حق 
تقدم در بورس خريداري كرده اند و در مقابل حقيقي ها 19هزار و 348 
ميليارد ريال )40.9درص��د( و حقوقي ها 27 هزار و 945 ميليارد ريال 
)59.1درص��د( س��هم و حق تقدم در ب��ورس فروخته اند. همچنين در 
جريان معامالت نخستين ماه زمستان سال گذشته حقيقي ها 21 هزار 
و 813 ميليارد ريال )41.9درصد( و حقوقي ها 30 هزار و 307 ميليارد 
ريال )58.1درصد( س��هم و حق تقدم در بورس خريداري كرده اند و در 
مقابل حقيقي ها 22 هزار و 597ميليارد ريال )43.4درصد( و حقوقي ها 
29 هزار و 523ميليارد ريال )56.6درصد( س��هم و حق تقدم در بورس 
فروخته اند. در جريان معامالت آخرين ماه پاييز پارس��ال نيز حقيقي ها 
23 ه��زار و 418 ميلي��ارد ريال )51.8درص��د( و حقوقي ها 21 هزار و 
795ميليارد ريال )48.2درصد( س��هم و حق تقدم در بورس خريداري 
كرده اند و در مقابل حقيقي ها 20هزار و 295ميليارد ريال )44.9درصد( 

و حقوقي ها 24هزار و 919ميليارد ريال )55.1درصد( سهم و حق تقدم 
در بورس فروخته اند. در جريان معامالت آبان ماه نيز حقيقي ها 16 هزار 
و 683 ميليارد ريال )49.2درصد( و حقوقي ها 17 هزار و 233 ميليارد 
ريال )50.8درصد( س��هم و حق تقدم در بورس خريداري كرده اند و در 
مقابل حقيقي ها 17 هزار و 94ميليارد ريال )59.7درصد( و حقوقي ها 
16 هزار و 822ميليارد ريال )49.6درصد( س��هم و حق تقدم در بورس 
فروخته اند. همچنين در جريان معامالت نخس��تين ماه پاييز گذش��ته 
حقيقي ها 16هزار و 479ميليارد ريال )54.6درصد( و حقوقي ها 13هزار 
و 725ميليارد ريال )45.4درصد( سهم و حق تقدم در بورس خريداري 
كرده اند و در مقابل حقيقي ها 18هزار و 30 ميليارد ريال )59.7درصد( 
و حقوقي ها 12هزار و 174 ميليارد ريال )40.3درصد( سهم و حق تقدم 
در بورس فروخته اند. در آخرين ماه تابستان پارسال حقيقي ها 14 هزار 
و 826 ميلي��ارد ريال )44درص��د( و حقوقي ها 18 هزار و 838 ميليارد 
ريال )56درصد( س��هم و حق تقدم در بورس خري��داري كرده اند و در 
مقابل حقيقي ها 14 هزار و 530ميليارد ريال )43.2درصد( و حقوقي ها 
19 هزار و 133ميليارد ريال )56.8درصد( سهم و حق تقدم در بورس 

فروخته اند. 
در مرداد س��ال گذش��ته حقيقي ه��ا 17هزار و 872ميلي��ارد ريال 
)50.2درص��د( و حقوقي ها 17هزار و 737ميلي��ارد ريال )49.8درصد( 
س��هم و حق تقدم در بورس خري��داري كرده اند و در مقابل حقيقي ها 
17هزار و 922 ميليارد ريال )50.3درصد( و حقوقي ها 17 هزار و 686 
ميليارد ريال )49.7درصد( س��هم و حق تقدم در بورس فروخته اند. در 
تيرماه گذش��ته نيز حقيقي ها 14 هزار و 177 ميليارد ريال )46درصد( 
و حقوقي ه��ا 16 ه��زار و 675 ميليارد ريال )54درصد( س��هم و حق 
تق��دم در بورس خري��داري كرده اند و در مقاب��ل حقيقي ها 13 هزار و 
461ميليارد ريال )43.6درصد( و حقوقي ها 17 هزار و 391ميليارد ريال 

)56.4درصد( سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند. 

حقوقي ها در صدر معامالت بورس 96سامانه سهام عدالت براي ثبت شبا فعال شد
آمارخصوصيسازي

شاخص بورس نيويورك سقوط كرد

رونق عرضه هاي داخلي و صادراتي بورس كاال در سال 97

ش��اخص بورس نيويورك امريكا ب��ر اثر نگراني از 
سياست هاي جديد دونالد ترامپ عليه چين، با سقوط 
بي��ش از 500 واح��دي هفته كاري خ��ود را به پايان 
برد. به گزارش ان بي  سي، بورس نيويورك )بزرگ ترين 
بورس جه��ان از نظر ميزان معامالت و ارزش بازار( با 
سقوط شديد به سياست هاي تجاري رييس جمهوري 

امريكا كه نگراني ها پيرامون آغاز جنگ تجاري با چين 
را افزايش داده است، واكنش نشان داد. بر اين اساس، 
شاخص داوجونز كه با 24.373 واحد روز خود را آغاز 
كرده بود، در ساعت پاياني اين هفته كاري بازار سهام 
نيويورك، با 574 واحد س��قوط و به 23.931 رسيد. 
اين در حالي اس��ت كه در ميانه روز اين ش��اخص تا 

700واح��د س��قوط را نيز تجرب��ه ك��رد. همچنين، 
ش��اخص اس  اند پي 500 نيز با بي��ش از 2.2درصد، 
مشابه ش��اخص نزدك كامپوزيت كه افتي 2.3درصد 
داشت، كاهش ش��ديدي را تجربه كرد. افزون بر اين، 
كارشناس��ان بر اي��ن باورند كه س��قوط ديروز بورس 
نيويورك نيز به دليل سياس��ت هاي تجاري ترامپ در 

افزاي��ش تعرفه واردات برخي كاالها و همچنين ترس 
از آغاز جنگ تجاري با چين است. ترامپ كه پيش تر 
تعرفه ف��والد و آلومينيوم را افزاي��ش داده بود، هفته 
گذش��ته در اقدامي ديگر تعرفه تع��دادي از كاالهاي 
وارداتي از چين را كه ارزشي بالغ بر 50 ميليارد دالر 
دارد، به 25درصد افزايش داد. رييس جمهوري امريكا 
در آنچ��ه اقدامات تنبيهي عليه چين خوانده اس��ت، 
به اين ح��د اكتفا نكرده و روز جمع��ه نيز اعالم كرد 
كه دس��توراتي براي افزايش تعرفه فهرس��تي ديگر از 

كااله��اي وارداتي از چين به ارزش 100 ميليارد دالر 
داده اس��ت. در واكنش به اين سياس��ت ترامپ، چين 
فهرستي از كاالهاي امريكايي به ارزش 3 ميليارد دالر 
منتشر و تعرفه آن را افزايش داده و اعالم كرده است 
ك��ه اقدامات متقابل را با قدرت ادامه خواهد داد. اين 
نخس��تين بار نيست كه بورس نيويورك در واكنش به 
جنگ تجاري واش��نگتن و پكن س��قوط مي كند. در 
روزها و هفته هاي گذش��ته نيز ش��اخص هاي س��هام 

امريكا با نگراني از اين امر كاهش نشان داده بود. 

در س��الي كه به ن��ام حماي��ت از كاالي ايراني 
نام گذاري ش��ده اس��ت، انتظار مي رود كه بتوانيم 
مس��ير عرضه هاي داخل��ي و صادراتي محصوالت 
در بخش ه��اي گوناگون را در ب��ورس كاال هموار 
كنيم تا توليدكنندگان باالدس��تي به طور ش��فاف 

نيازه��اي مصرف داخلي را تامي��ن و بعد صادرات 
كنن��د. به گ��زارش اقتصاد آنالي��ن، حميدگرمابي 
عضو كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس، گفت: 
امس��ال عالوه بر عرضه محص��والت براي مصارف 
داخل��ي، بايد زمين��ه صادرات پرحج��م كاالها در 

بورس را نيز فراهم كرد تا ش��اهد ش��فافيت مسير 
عرضه هاي داخلي و صادراتي باش��يم. وي با اشاره 
ب��ه اينكه ص��ادرات از دريچه ب��ورس كاال به نفع 
صنايع اس��ت، بيان كرد: طبيعي اس��ت كه برخي 
توليد كنندگان ما، انديش��ه صادرات��ي دارند كه با 

قرار گرفتن كل محص��والت آنها در رينگ داخلي 
بورس كاال، ميزان نياز داخلي مش��خص مي شود و 
م��ازاد اين حجم مي تواند ب��ا حمايت دولت و ارائه 
مش��وق صادر ش��ود. به گفته اين نماينده مجلس، 
بايد قبول كرد برخي زيرس��اخت ها در روند توليد 
و تامين ني��از كل بازار داخلي بعضي كاالها فراهم 
نيس��ت، از اين رو درخصوص محصوالتي كه توليد 
آنها كمتر از مصرف است بايد همفكري مستمري 

از س��وي صناي��ع در بس��تر بورس ص��ورت گيرد. 
گرمابي با اش��اره به صادرات محصوالت كشاورزي 
از طري��ق ب��ورس كاال ني��ز گفت: ب��راي عرضه و 
صادرات بس��ياري از محصوالت كشاورزي ازجمله 
زعفران و پسته مي توان از ظرفيت هاي بورس كاال 
بهره مند ش��د كه اين امر قطعا به درج قيمت هاي 
واقعي بر تابلوي بورس و كس��ب سود بيشتر براي 

توليد كننده و كشاورز منجر مي شود. 

بينالملل

ديدگاه

گروه بورس|
در جريان معامالت نخستين روز كاري شاخص كل بوري 
اوراق به��ادار تهران ب��ا 370واحد ريزش همراه ش��د و رقم 
96ه��زار و 779واح��دي را به خود اختص��اص داد. از اين رو 
شاخص كل هم  وزن اما با كاهش 61 واحدي عدد 17هزار و 
272واحد را به نمايش گذاشت. همچنين شاخص سهام آزاد 
شناور نيز با كاهش 461واحدي به رقم 103هزار و 494واحد 
دس��ت يافت. افزون بر اين ش��اخص ب��ازار اول اما درحالي با 

كاهش 286واحدي به رقم 68 هزار و 445واحد دست يافت 
كه شاخص بازار دوم با كاهش 666 واحدي عدد 207هزار و 

668 واحد را به نمايش گذاشت. 
دي��روز همچني��ن ش��اخص كل فرابورس)آيفك��س( نيز 
ب��ا كاهش 9واح��دي روي رقم يك هزار و 96واحد ايس��تاد. 
براساس اين گزارش، ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي 
ش��ركت هاي پتروش��يمي جم با 72واحد، مل��ي صنايع مس 
اي��ران ب��ا 57 واح��د و مخابرات اي��ران با 31واح��د افزايش 

بيش��ترين تاثير مثبت را بر برآورد شاخص كل بورس به نام 
خود ثبت كردند. در مقابل معامالت سهام در نماد معامالتي 
ش��ركت هاي فوالد مباركه با 109واحد، تاپيكو با 69 واحد و 
پااليش نفت تهران با 40واحد كاهش بيش��ترين تاثير منفي 
را در محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. به گزارش فارس، 
ارزش كل معامالت روز گذشته بورس تهران درحالي به بيش 
از 142ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه ناشي از دست به 
دست شدن بيش 646 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 

طي 53 هزار و 306نوبت داد و ستد بود. طي معامالت ديروز 
نم��اد معامالتي ش��ركت هاي آهنگري تراكتورس��ازي ايران، 
واحد صندوق س��رمايه گذاري سپهر خبرگان نفت، كيسون و 
حق تقدم خريد س��هام آن متوقف و در مقابل نماد معامالتي 
ش��ركت هاي پارس الكتريك، حق تقدم خريد سهام گل گهر، 
حق تقدم خريد س��هام داروس��ازي جابربن حيان، بازرگاني 
و توليدي مرجان كار، كيس��ون و حق تقدم خريد س��هام آن 

بازگشايي شدند. 

مروري بر آمار معامالت روز گذشته
پايين آمدن دماسنج بازار  سهام
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 فرار سرمايه و الزامات حمايت 
از كاال و خدمات ايراني

رضا پديدار  عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
به  خوبي مي دانيم كه امروزه يكي از مشكالت يا چالش هاي 
اصلي كشور، مسائل اقتصادي است. پيرامون اين مهم بحث ها 
و گفت وگوهاي بس��ياري به همراه قواني��ن و مقررات در قالب 
بخشنامه ها، مقررات اجرايي و دستورالعمل هاي نافذ براي كليه 
بخش ه��ا اع��م از دولتي يا خصوصي صورت گرفته اس��ت، اما 
چاره  اي راهبردي در كشور واقع نشده است. به  خوبي مي دانيم 
كه در طي حداقل 10 س��ال اخير شعارهاي مطرح شده براي 
هر س��ال مضموني اقتصادي داش��ته و در شروع نخستين ماه 
سال مديران و مسووالن كشور با صدور بخشنامه هاي آن چناني 
حمايت هاي خود را رس��ما اعالم مي كنند. ولي به درستي بايد 
گفت كه ميزان تاثيرگذاري يا اثربخش��ي اين گونه دس��تورات 
بيش��تر به ژس��ت مديريتي ارتباط مس��تقيم دارد و از ميزان 
نافذ بودن آن براي س��طوح مديريتي اجرايي انتظاري حاصل 
نشده است. مصاديق بسياري در كشور وجود دارد كه با وجود 
تمايل مردم و گروهي از مس��ووالن براي قدرت گرفتن توليد 
داخل��ي، هيچ گاه اين مهم عملي نش��ده و بهانه هاي مطروحه 
دراين ارتب��اط رقابت پذير نبودن كاالي ايراني با كاالي خارجي 
اس��ت. عدم شفافيت، چيره شدن سياس��ت بر اقتصاد و نبود 
سياس��ت گذاري هاي اصولي براي حمايت از توليدكنندگان و 
كارآفرينان، فضاي كسب وكار كشور را با يك نوع نگراني همراه 
مي كند كه در آن نه س��رمايه هاي خارجي و نه س��رمايه هاي 

داخلي احساس امنيت نمي كنند. 
در همي��ن حال آش��فتگي نظام بانكي و نوس��انات ارزي و 
سياس��ت هاي غلط در اين حوزه مي توان��د بيش ازپيش منابع 
و س��رمايه هاي بومي در داخل كش��ور را فراري دهد و جريان 
طبيعي توليد و رقابت را مختل و بطوركلي به تعطيلي بكشاند. 
در اين شرايط حمايت از كاال و خدمات ايراني به شعار تبديل 
مي شود و مكانيزم اجرايي و عملياتي خود را از دست مي دهد. 
طي س��ال 1396 برآورد ميزان فرار س��رمايه بومي از كش��ور 
اگرچه دشوار به نظر مي رسد ولي آمارهايي هست كه مي تواند 

تخميني از حجم فاجعه بار كوچ سرمايه ارائه دهد. 
اگ��ر بخواهيم به موضوع حماي��ت از كاال و خدمات ايراني 
اهميت بدهيم، مي بايد از دو مسير وارد عمل شويم. مسير اول 
در حيطه ملي است كه مي بايد امتيازات ويژه يي را صرفا براي 
توليدكنن��دگان كاال و خدمات تخصصي مش��ابه آنچه پس از 
چنگ جهاني دوم در كشورهايي نظير ژاپن، كره جنوبي، مالزي 
و نظاي��ر آن صورت گرفت و موجب ش��د كه زيربناهاي واقعي 
توليد ملي ش��كل بگيرد و با مشاركت سرمايه گذاران خارجي 
يا ايرانيان خارج از كش��ور به عنوان مسير دوم وارد عمل شده 
و بس��ترهاي منطقي توليد مل��ي را با رعايت اس��تانداردهاي 
جهاني فراهم آورد. در غير اين صورت سرمايه هاي داخلي ونيز 
سرمايه هاي خارجي كه به  زحمت وارد كشور شده اند به راحتي 
از كش��ور خارج  شده و ش��رايطي را حاصل مي آورد كه امروزه 
گريبانگير آن هستيم. برآورد ميزان فرار سرمايه بومي از كشور 
دشوار است ولي آمارهايي هست كه مي تواند تخميني از حجم 
فاجعه بار كوچ س��رمايه ارائه دهد. بر اس��اس برآوردها، حدود 
5.5 تا 6.5 ميليون نفر از هموطنانمان خارج از كش��ور زندگي 
مي كنند. عدم حضور فعال و س��ازنده اين عده در داخل كشور 
هم به معني فرار سرمايه معنوي است و هم فرار سرمايه مادي. 
ارقام مختلف و گاه ضدونقيضي درباره س��رمايه اين هموطنان 
در خارج از كش��ور عنوان ش��ده ولي جمع اين سرمايه چيزي 
حدود دو تا چهار هزار ميليارد دالر برآورد مي ش��ود كه تنها با 
به كارگيري فقط 10درصد آن مي توان ضريب توليد كيفي كاال 
را افزايش داده و ضمن جلب خريداران ايران در داخل كش��ور 
مي توان، استانداردهاي جهاني را براي ايجاد رقابت سالم مشابه 

آنچه در كشورهاي مورد اشاره مطرح شد، فراهم آورد. 
در اين زمينه ها عرضه هاي فراواني وجود دارد كه وجود هر 
يك از آنها موجب ش��ده فرآيند فكري و تصميم گيري مديران 
را در انتخاب كاالي ايراني بجاي خارجي مردود يا سست كند. 
در ح��ال حاضر به دليل عدم ثب��ات پارامترهاي تاثيرگذار 
در تولي��د و عرضه كاال و خدمات ايراني، موجب آن ش��ده كه 
س��رمايه گذاران نسبت به آينده نگرانند و در اين حالت بيشتر 
شاهد فرار سرمايه هستيم. بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي 
مجل��س، در س��ال 2005 حدود 6500 ش��ركت اقتصادي با 
س��رمايه ايراني در دوبي به ثبت رسيده و نيز 1400 ايراني در 
بورس دوبي س��رمايه گذاري كردند. در همين شرايط زماني و 
ماه هاي اخير كه بي ثباتي در توليد و رشد توليد )سرمايه گذاري 
و ادامه حيات( نشان از خروج بخشي از سرمايه ها از كشور دارد. 
 در چني��ن حالت��ي چگون��ه مي ت��وان انتظار داش��ت كه 
سرمايه هاي س��رگردان يا تجميعي فعاالن اقتصادي در توليد 
به كار گرفته شود. به  بيان  ديگر مي توان اشاره  كرده كه از زمان 
آغ��از اعتراض هاي معيش��تي كه در چند ماه پيش ش��اهدش 
بوديم، س��رمايه گذاران يا س��رمايه داران ايراني به جاي فعاليت 
در عرص��ه ملي در بازاره��اي خارج از ايران فعال تر ش��دند و 
اندك سرمايه هاي ارزي كه مي توانست چرخه توليد ملي را به 
پويايي رساند سرمايه گذاري هاي ايراني ها در انگلستان، كانادا، 
تركيه و امثالهم افزايش يافته و به سمت وسويي خارج از كشور 
فعال ش��دند. بر اساس آخرين آمارهاي منتشرشده در شركت 
تراينو عدم ثبات سياسي و اقتصادي يكي از اصلي ترين داليل 
س��رمايه گذاري شهروندان روس در بازار ملك و زمين خارج از 
روسيه بوده كه بر اساس گمانه زني هاي اين شركت اين موضوع 

مي تواند در مورد ايران هم صادق باشد. 
آمارهاي اين شركت نشان مي دهد كه در پي اعتراض هاي 
معيش��تي در ايران، تعداد ش��هروندان ايراني كه در بازار ملك 
خارج از كش��ور س��رمايه گذاري كرده اند، دو و نيم برابر بيشتر 
از قبل شده است و مي توان پيش بيني كرد كه اين روند ادامه 
دارد و صعودي هم باشد. در شرايطي كه تركيه در مسير توليد 
كاالي ملي خود بيش از دو دهه است كه در تسخير بازارهاي 
منطقه و اروپا پيش��گام ش��ده و تمامي س��رمايه هاي فعاالن 
اقتصادي را با ايجاد زمينه هاي انگيزشي به سمت وسوي توليد 
ملي هدايت كرده متاس��فانه امروز تركيه يكي از مقاصد اصلي 

فرار سرمايه هاي بومي كشور بوده است.   
 به طور جدي بايد عرض كنم كه ديگر كش��ورهاي منطقه 
و نيز س��اير كشورهاي آس��ياي ميانه درصدد اعطاي امتياز به 
ايرانيان براي فعاليت هاي تجاري در كش��ورهاي خود هستند 
ب��ا بي ثباتي و ايج��اد تنگناهاي مالي متعدد قانوني از س��وي 
دولت مي توان پيش بيني نمود كه كماكان در فرآيند كاالهاي 
سرمايه يي يا توسعه يي نيازمند كشورهاي غرب و شرق خواهيم 
ب��ود و فع��االن اقتصادي ما دست به س��ينه ب��راي ورود كاال و 
خدم��ات خارجي احترام خواهند گذاش��ت. بايد به تعهد خود 
نسبت به اين مرزوبوم و به ويژه نسل جوان فعلي و نسل آينده 
بيش��تر تعمق كنيم و نگذاريم كه دشمنان از راه هاي مستقيم 
يا غيرمس��تقيم وارد عرصه ملي كشور شده و بازارهاي داخلي 
ما را كه سال هاس��ت با چنگ و دندان توس��ط توليدكنندگان 
داخلي حفظ و حراس��ت ش��ده دودس��تي تقديم آنان كنيم و 
اندك سرمايه هاي آنان يا بال مصرف بماند يا بر اساس آنچه از 
نظرگاه شما گذشت به خارج از مرزها فرار كند و بر مشكالت 
كشور بيفزايد. روي سخن من با دولتمردان و نمايندگان محترم 
مجلس ش��وراي اس��المي اس��ت، بايد يك بار هم كه شده به 
توليدكنندگان كاال و خدمات ايراني اطمينان كنيد و به راحتي 
سفره مناقصات خود را به سمت وسوي خارجي ها باز نكنيد كه 

اين يك اقدام ضد ملي است.

نگاه

نقش تشكل ها براي گذر از بحران

اجراي صحيح آمايش سرزمين براي حمايت از كاالي ايراني

رييس انجمن كارفرمايان صنعت سيمان مطرح كرد

حضور در بازار عراق در قالب عرضه كننده واحد
نتيجه سفر هيات بلندپايه تجاري ايران به عراق 
در نيمه اس��فند ماه 96، امضاي ده س��ند همكاري 
در زمينه ه��اي تج��اري، صنع��ت، خدم��ات فني و 
مهندسي، گمرك، استاندارد و ساير حوزه هاي مهم 

اقتصادي بين دو كشور بود. 
س��يد محمد اتابك، رييس انجم��ن كارفرمايان 
صنعت سيمان از اعضا هيات بلندپايه تجاري حاضر 
در اين س��فر در مورد دس��تاوردهاي اين س��فر در 
حوزه س��يمان گفت: با توجه به شرايط كشور عراق 
بعد از داعش، اين كش��ور براي تامين سيمان مورد 
نياز خود گزينه يي بهتر از ايران ندارد؛ در صورتيكه 
دولت و صنعت س��يمان به ص��ورت يكپارچه براي 
عرض��ه س��يمان برنامه ريزي كنند و ي��ك پروتكل 
اقتصادي در اين زمينه تنظيم شود، امكان صادرات 

گس��ترده به عراق وج��ود دارد. وي اف��زود: به نظر 
مي رس��د، تجار عراقي براي گس��ترش م��راودات با 
ش��ركت هاي ايراني ترديدهاي جدي دارند؛ بخشي 
از اين عدم تمايل ناشي از قوانين حمايتي است كه 
دولت عراق نس��بت به صنايع س��يمان داخلي خود 

وضع كرده است. 
 اتابك با اش��اره به گفت وگوهاي سازنده صورت 
گرفته بين مسووالن ضمن اين سفر خاطرنشان كرد: 
ما در اين س��فر با تجار و كساني كه قبال با انجمن 
س��يمان تماس گرفته بودند و درخواس��ت مالقات 
داشتند، صحبت هاي س��ازنده يي صورت داديم كه 
اميدواريم پيگيري آنها منتج به نتايج مفيدي شود؛ 
اما همان طور كه اش��اره كردم در بخش دولتي بايد 
پروتكل هاي موجود مجددا بازنگري ش��ود؛ معتقدم 

الزم است پروتكل هاي سياسي و اقتصادي همزمان 
باهم تنظيم و تصويب شوند. 

رييس انجمن كارفرمايان صنعت سيمان گفت: 
تصور من اين اس��ت كه اگر در س��ال آينده بتوانيم 
در قال��ب يك عرضه كننده واحد، س��يمان را عرضه 
كنيم؛ عراق قطعا به س��يمان ما نياز خواهد داشت. 
ول��ي اگر به صورت متفرق وارد بازار ش��ويم نتيجه 

خوبي نخواهيم گرفت. 
 وي با اع��الم عدم نگراني در مورد حضور رقبا 
در بازار س��يمان عراق اذعان داش��ت: ما از اينكه 
در يك بازار رقابت��ي بين المللي حضور پيدا كنيم 
هي��چ گونه نگراني نداريم زي��را باور داريم كيفيت 
محصوالت ما در سطح جهاني است و نظارت كافي 
بر عرضه كنندگان سيمان وجود دارد؛ در اين بين 

مس��اله مهم و قابل توجه تعرفه نابرابري است كه 
دولت عراق بر س��يمان ايران وضع كرده است كه 
اي��ن تعرفه نابرابر مي تواند نتيج��ه البي گري رقبا 
باشد. از سوي ديگر بخشي از كارخانجات سيمان 
داخلي عراق نيز در اين مس��اله دخيل هس��تند؛ 
البته برخ��ي از توليد كنندگان ما محصوالت خود 
را با قيمتي پايين تر از عرف بين الملل عرضه كرده 
 اند كه باعث ايجاد نگراني هايي در بازار عراق شده 
است؛ در اين سفر پيشنهاد كرديم كه سيمان تنها 
از طريق ش��ركت صادراتي انجمن و با يك قيمت 
واحد عرضه ش��ود كه مورد استقبال طرف مقابل 

قرار گرفت. 
س��يدمحمد اتابك با تاكيد بر مسجل بودن نياز 
قطعي عراق به سيمان ايران تصريح كرد: نياز عراق 
به س��يمان ايران قطعي است و تجار عراقي و دست 
اندر كاران صنعت سيمان در عراق تمايل دارند كه 
عرضه كنندگان ايراني سيمان را با شرايطي كه آنها 
تعيين مي كنند عرض��ه كنند كه البته طرف ايراني 

هم شرايط خود را دارد. 
وي در م��ورد ص��ادرات كلينكر ب��ه عراق گفت: 

صادرات كلينكر به اين معنا اس��ت كه ما بخشي از 
ارزش اف��زوده ممكن خود را در اختيار طرف مقابل 
بگذاريم. عراق واردات س��يمان از اي��ران را ممنوع 
كرده اس��ت تا بتواند اين ارزش افزوده را در اختيار 
بگي��رد كه م��ا هم به دليل كمبود ب��ازار به اين امر 

تن داده ايم. 
 اتابك ظرفيت بخش خصوصي را براي صادرات 
به عراق چالش صادرات س��يمان به عراق ندانست 
و بيان داش��ت: ظرفيت بخ��ش خصوصي يا دولتي 
در حال حاضر براي ما چالش محس��وب نمي شود؛ 
مساله اساسي ما اين است كه بتوانيم با يك پروتكل 
پشتيباني شده بخش��ي از مازاد سيمان توليد شده 
خود را با شرايط رقابتي و با تعرفه برابر يا ترجيحي 
در بازار عراق عرضه كنيم. نبايد ش��رايط به گونه يي 
باش��د ك��ه ش��ركت هاي ايراني 100درص��د تعرفه 
بدهن��د و بعضا رقب��اي ما با تعرفه صف��ر وارد بازار 
شوند. بايد با رايزني هايي كه انجام مي دهيم موضوع 
تعرف��ه را در طرف عراقي ح��ل و فصل كنيم و در 
داخ��ل هم مذاكره كنن��ده و عرضه كننده را در يك 

مجموعه واحد تجميع كنيم. 

وقتي س��ال جديد توس��ط مقام معظم رهبري 
حماي��ت از كاالي ايراني ن��ام گرفت همه نگاه ها به 
س��مت روش هاي حماي��ت از كاالي ايراني رفت و 
نخستين جواب جايگزيني واردات بود. در حالي كه 
قبل از هر گونه ارائه راه حل بايد اين س��وال مطرح 
شود كه چرا بعد از چندين دهه تالش براي توسعه 
اقتص��ادي هنوز نياز ب��ه حماي��ت از كاالي ايراني 
وج��ود دارد؟ چرا با وجود بس��ياري از منابع ارزان 
هنوز هم بس��ياري از كاالهاي ايراني مشكل قيمت 
تمام ش��ده دارند؟ تنها با نيم نگاهي به كش��ورهاي 
توس��عه يافته و رده مياني جه��ان همچون مالزي، 
سنگاپور، تركيه و كشورهايي قدرتمند همچون كره 
جنوبي و بس��ياري از جوامع اروپاي��ي كه فاقد اين 
ظرفيت ها در بخش ه��اي متعدد اقليمي، طبيعي و 
منابع زير زميني هس��تند و از منظ��ر اقتصادي به 
توفيقات بسيار نائل شده اند، سهولت و سادگي تمام 

اين ادعا قابل اثبات خواهد بود. 

 مشكل ساختار اقتصاد
اقتص��اد ايران با توجه به جغرافياي گس��ترده و 
با وجود تمام امكانات به گونه يي بنيان نهاده ش��ده 
است كه بسياري از توليدات ايراني با مشكل قيمت 
تمام ش��ده يا حمل و نقل روبه رو هس��تند. در دهه 
اخير مشكل كمبود آب و مسائل محيط زيستي هم 
ب��ه دليل همين جانمايي هاي اش��تباه ايجاد ش��ده 
اس��ت. مثال واضح آن را مي ت��وان در صنايع فوالد، 
پتروش��يمي و كش��اورزي ايران ديد. در دهه 40 و 
50 بحث آمايش س��رزمين از س��وي كارشناس��ان 
اقتصادي براي اقتصاد ايران مطرح مي ش��د. آمايش 
س��رزميني به ارزيابي، پردازش و سنجش نظام مند 
عوامل طبيع��ي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و... 
براي نائل ش��دن به راهكارهاي مناس��ب و مقتضي 
در جهت تش��ويق و كمك به جامعه بهره برداران در 
انتخاب گزينه هايي مناسب براي افزايش و پايداري 
توان س��رزميني در جهت ب��رآورد نيازهاي جامعه 

اطالق مي شود. 
ب��ه بي��ان ديگ��ر توزي��ع مت��وازن و هماهنگ 
جغرافياي��ي كليه فعاليت ه��اي اقتصادي، اجتماعي 
در پهنه س��رزميني نس��بت به قابليت ه��ا و منابع 
طبيعي و انس��اني را، آمايش س��رزميني مي گويند. 
بن��ا بر تعاري��ف مطروحه از مهم تري��ن خصوصيات 
برنام��ه آمايش س��رزمين، جامع نگ��ري، كيفيت و 

س��ازماندهي آن است و به واقع پايدارترين آرايشي 
ك��ه به س��ه مولفه مه��م جمعيت، س��رمايه، منابع 
طبيع��ي و محيط��ي يك منطقه يا س��رزمين ختم 

مي شود؛ برنامه آمايش سرزمين ناميده مي شود. 
در ص��ورت توجه به آمايش س��رزميني، در هر 
منطق��ه بنا بر نيازي كه در آن احس��اس مي ش��ود 
به توليد اقدام مي ش��ود و در ص��ورت توليد مازاد، 
امكان��ات الزم ب��راي توزيع مناس��ب آن به مناطق 
نيازمن��د عملياتي خواهد ش��د. به عن��وان مثال، با 
آمايش س��رزميني هوش��مندانه، در منطقه يي كه 
با مش��كل كم آبي مواجه اس��ت به كشت و كاشت 
محصوالت��ي كه نيازمند آب فراوان اس��ت، مبادرت 

ورزيده نمي شود. 

 انتشار طرح ملي آمايش سرزميني پس از 40 سال
بنا بر گزارش��اتي كه از س��وي رسانه ها منعكس 
ش��ده، فاز نخس��ت ط��رح ملي آمايش س��رزميني 
صنع��ت، مع��دن و تجارت پس از س��ال ها پيگيري 

در نهايت منتشر ش��د. در همين رابطه محمد رضا 
مرتض��وي دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت در 
ارتباط ب��ا ضرورت طرح فوق )آمايش س��رزميني( 
بيان ك��رد: در ايران تفاوت دما ميان ش��مالي ترين 
تا جنوبي ترين منطقه كش��ور، حداقل به 30 درجه 
س��انتي گراد مي رس��د، بنابراين اج��راي طرح هاي 
سرمايه گذاري امري اجتناب ناپذير است و به همين 
دلي��ل مي طلبد به نكات مذك��ور در اجراي طرح ها 
توجه ويژه ش��ود و جانمايي طرح ه��اي صنعتي بر 
اساس ظرفيت هاي اقتصادي، امكانات و طبيعت هر 

شهر و استان انجام شود. 
وي با بيان اجراي پروژه هاي فوالدي در مناطق 
خش��ك، احداث كارخانه نان صنعتي در مناطق كم 
جمعيت يا تاس��يس واحده��اي توليدي فرش هاي 
ماش��يني، بيش از نياز بازار ب��ه مصاديقي از اتالف 

منابع مالي كشور اشاره كرد. 
از س��وي ديگ��ر منص��ور معظمي، عض��و اتاق 
بازرگاني تهران با اشاره به مصرف بسيار باالي انرژي 

در برخ��ي صنايع كش��ور اظهار ك��رد: در كل دنيا، 
توسعه اقتصادي، مس��تلزم آمايش سرزميني است 
و به تعبي��ري مي توان گفت؛ قطب تمام بخش هاي 
گردش��گري، بازرگاني، صنعتي و كش��اورزي كامال 

مشخص است. 
وي در ادام��ه افزود: س��ازمان برنامه و بودجه و 
وزارت صنعت، ملزم ب��ه انتخاب صحيح قطب هاي 
صنعتي كش��ور هس��تند و بايد ب��ا اطالعات كافي، 
اقدام��ات الزم را انج��ام دهن��د ب��ه نح��وي ك��ه 
س��رمايه گذاري در اي��ن بخش ها، صرف��ه اقتصادي 

بااليي را به همراه داشته باشد. 
معظمي تصري��ح كرد: تنظي��م برنامه ها بايد به 
گونه يي باش��د كه از احداث كارخانجاتي كه مصرف 
آب زيادي دارند در مراكز شهرها جلوگيري به عمل  
آيد و سياس��ت ها بر مبناي تاسيس آن در مجاورت 

دريا و رودخانه تنظيم شود. 
وي با اش��اره به اينكه برخي از پروژه هاي كشور 
فاق��د توجيه اقتصادي هس��تند، گف��ت: مكان يابي 

نامناس��ب برخي صنايعي كه مص��رف انرژي بااليي 
دارند در س��ال هاي گذش��ته آس��يب هاي جدي بر 
اقتص��اد كش��ور تحميل كرده ك��ه در اين خصوص 

مي توان به صنعت آلومينيوم اشاره كرد. 
عضو ات��اق بازرگاني ته��ران بيان ك��رد: برخي 
كش��ورها به دليل مكان يابي نامناسب با مشكالت 
متعددي در بخش اقتصاد مواجه ش��ده اند، بنابراين 
امي��د اس��ت دولت براي رف��ع اين معض��ل، تدابير 

اساسي اتخاذ كند. 
اميد آن مي رود در اجراي طرح آمايش سرزميني 
با توجه مضاعف، تالش الزم براي مطالعه، بررس��ي 
كارشناسانه و پيش بيني تمهيدات الزم در راستاي 
ارتقاي توان توليدي كش��ور و به تبع آن حمايت از 
كاالي ايراني لحاظ شود كه البته طرح اين موضوع 
به معناي ناديده انگاش��تن مطلق آمايش سرزميني 
در گذشته نيس��ت، اما اظهارات برخي مسووالن و 
خروجي كه از فعاليت هاي صنعتي و توليد ش��اهد 
هس��تيم گواه اين واقعيت تلخ اس��ت ك��ه اين امر 
خطير در اولويت ويژه قرار نداش��ته است، مقوله يي 
كه قطع��ا با اجراي هوش��مندانه آن در ميان مدت 
و بلندمدت، توس��عه اقتصادي كشور در بخش هاي 

گوناگون را تضمين خواهد كرد. 

 تشكل ها و آمايش سرزمين
طرح اوليه آمايش س��رزمين ام��روز با توجه به 
تغييرات نيازمند بازنگري است اما هنوز قابليت اجرا 
دارد. اين طرح چندان مورد توجه دستگاه هايي كه 
باي��د مجوزهاي توليد و بهره ب��رداري را صادركنند 
قرار نمي گيرد اما تشكل ها مي توانند اعضاي جديد 
را مجبور به اجراي اين طرح كنند. اتاق بازرگاني از 
طريق شوراي گفت وگو اگر بحث آمايش سرزمين را 
در دستور كار قرار دهد مي تواند نهادها را مجبور به 
همكاري كند و در عين حال هر تشكل توجيه شود 
ك��ه اعضاي خود را بايد به س��رمايه گذاري در كدام 

قسمت از كشور و تحت چه شرايطي سوق دهد. 
بحراني كه امروز با آن روبه رو اس��ت نه مش��كل 
كمبود منابع مانن��د آب بلكه عدم تطبيق عرضه و 
تقاضا در بخش هاي مختلف كش��ور است در حالي 
كه هنوز در بخش هاي ديگري منابع وجود دارد. در 
چنين ش��رايطي بخش خصوصي براي بقا چاره يي 
ندارد جز آنكه خود مانع پيچيده تر ش��دن مساله به 

خاطر سوءمديريت شود. 

كميس��يون فناوري اطالعات و ارتباطات و اقتصاد 
رس��انه جديدترين گزارش خود با عن��وان »چگونگي 
تاثير ICT بر ارتقاي س��طح رقابت پذيري كش��ورها« 
منتش��ر ك��رد. در اي��ن گزارش آمده اس��ت: بررس��ي 
س��رمايه گذاري روي حوزه فاوا در اقتصاد كش��ورهاي 
مختلف مي تواند برآوردي مناسب از مرزها و قابليت هاي 
اي��ن فناوري نوظهور را فراه��م آورد، در واقع، ميزان و 
چگونگ��ي اثرگ��ذاري فاوا ب��ر اقتصاد از پرس��ش هاي 
اساس��ي سياس��ت گذاران كش��ورهاي در حال  توسعه 
اس��ت. پژوهش هاي بس��ياري با موضوع اث��ر فاوا روي 
ابع��اد مختلف اقتصادي انجام  ش��ده اس��ت كه در اين 
گزارش هدف ارائه تصوير كلي از نقش و جايگاه فاوا در 

اقتصادهاي ملي است. 
در اي��ن گزارش چندي��ن مطالع��ه تطبيقي ميان 
كش��ورهاي مختلف بررس��ي  ش��ده اس��ت، بر اساس 
پژوهش ه��ا مي توان ادعا كرد ك��ه در بلندمدت اثر فاوا 
روي رش��د اقتصادي مثبت است و همچنين با افزايش 
10 درصد سرمايه گذاري روي فاوا به طور متوسط كمي 
بيش��تر از نيم درصد به رشد اقتصادي افزوده مي شود. 
پس از گذر از اين حد آستانه آغازين، اثر سرمايه گذاري 
روي فاوا بر رشد اقتصادي قوي تر مي شود، در كشورهاي 
توسعه يافته با توجه به قانون بازده نزولي مي توان انتظار 

داشت كه اين اثر به  تدريج كمتر شود. 
همچنين يك الگوي هفت بخش��ي، ش��امل ابعاد 
»دسترس��ي و اتصال پذيري فاوا«، »استفاده از فاوا«، 
»چارچ��وب قانوني و مقررات فاوا«، »توليد و تجارت 
ف��اوا«، »مهارت ها و منابع انس��اني ف��اوا«، »امنيت 
س��ايبري« و »كاربرده��اي ت��ازه ف��اوا«، پيش��نهاد 
مي ش��ود كه براي سياس��ت گذاري جام��ع در حوزه 
ف��اوا مي توان��د به كار گرفته ش��ود. كش��ورهاي در 
حال  توس��عه با برقراري ارتباط مناس��ب با نهادهاي 
جهاني و اقتصادهاي پيش��رو مي توانن��د از تجربه و 
دانش جهان��ي بهره بگيرند كه ش��تاب حركت آنها 
در مس��ير رشد اقتصادي را بيش��تر خواهد كرد. اين 
كش��ورها در صورت شبكه س��ازي مناسب در سطح 
بين الملل��ي و رويك��رد تعاملي مي توانن��د با هزينه 

بسيار كمتري از مزاياي و دستاوردهاي فاوا بهره مند 
شوند.  همچنين بررسي تجربه هاي موفق نوآوري در 
كشورهاي مختلف مي تواند ابعاد و چالش هاي پيش 
رو را نش��ان دهد، براي اين كار نياز است كه نخست 
صورت بندي درستي از موضوع ارائه شود و سپس با 
بررسي نمونه هاي موفق؛ پيشران ها و عوامل اثرگذار 

شناسايي شود. 
مفهوم اساسي در اين بررسي »زيست بوم نوآوري« 
)innovation eco-System( اس��ت كه به شبكه 
گسترده يي گفته مي ش��ود كه بازيگران نوآوري در آن 
زيس��ت مي كنند و باهم ارتب��اط مي گيرند. مهم ترين 
درسي كه از تجربه هاي جهاني موفق مانند اياالت متحده 
امريكا، كره جنوبي، فرانس��ه و سنگاپور مي توان گرفت، 
اين است كه نخستين گام در سياست گذاري و حركت 
به سوي نوآوري ارزش افزا به رسميت شناختن مفهوم 
»زيس��ت بوم« اس��ت؛ نگرش پروژه محور و تك بخشي 
و فني صرف در بسترس��ازي ب��راي نوآوري هاي ارزش 
افزا ناتوان اس��ت و بايد مجموعه گس��ترده از عوامل و 

پيش نيازها را در نظر داشت. 
براي سياس��ت گذاري موثر در ح��وزه نوآوري فاوا و 
پروراندن زيست بوم پيش��نهاد مي شود كه يك الگوي 
شش بخشي مورد توجه قرار گيرد؛ در دو بخش »فراهم 
آوردن زيرس��اخت ها« و »بهبود محيط قانوني« دولت 
نقش اصل��ي را بر عهده دارد. هرچن��د در بخش هايي 
مانن��د »شبكه س��ازي«، »س��ازوكارهاي ارتباط بخش 
عمومي )دولتي( و خصوصي« و »سرمايه هاي انساني« 
هم دولت بخشي از ماجراست، هدايت و هماهنگي امور 
بايد به بخش خصوصي س��پرده ش��ود. همچنين براي 
هماهنگي و پيشبرد كارها و تسهيل ارتباط ميان گروه 
مختلف ذي نفع بايد براي »س��اختار رسمي راهبري« 
هم چاره يي انديشيد. »ناكارآمدي دم ودستگاه دولت«، 
»محدوديت ارتباط گس��ترده با جهان« هم دو چالش 
اساسي است كه در سياست گذاري در 6حوزه باال بايد با 
آنها دست وپنجه نرم كرد و كار را براي دست اندركاران 

بسيار دشوار خواهد كرد. 
 در بخش��ي از اين گزارش آمده اس��ت: فاوا يكي از 

فناوري هاي پايه يي به شمار مي آيد كه اثر اقتصادي آن 
مي تواند به صورت مستقيم و غيرمستقيم نمايان شود. 
در بسياري از صنايع در حوزه هاي توليدي و خدماتي 
با بهره گي��ري از اين فن��اوري توانس��ته اند مدل هاي 
كسب وكار تازه يي را پيش��نهاد كنند و بهره وري خود 
را افزايش دهند. بانكداري، خرده فروش��ي، حمل ونقل، 
آموزش، رسانه و سالمت نمونه يي از حوزه هايي به شمار 
مي آيند كه فاوا روي آنها اثر زيادي داش��ته اس��ت. به 
زب��ان ديگر، س��رمايه گذاري روي فاوا تنها به خود اين 
صنعت محدود نمي ش��ود و مي توان اثر مثبت سرريز 
را روي ديگ��ر بخش ها و حوزه ه��اي اقتصاد هم ديد. 
اقتصاد ديجيتالي اصطالحي رايج براي توصيف بخشي 
از اقتصادي جهان به ش��مار مي آي��د و با بهره گيري از 
فاوا نوع تازه يي از كسب وكارها مانند وجود آمده اند كه 
براي توصيفش��ان از مفهوم اقتصاد اشتراكي استفاده 
مي ش��ود؛ اين نوآوري ها چنان بنيادي است كه حتي 
گفته مي شود شاخص هاي رايج در اقتصاد كالن توليد 

ناخالص داخلي را بايد دوباره تعريف كرد. 

 يافته هايي از اثر »فاوا« بر اقتصادهاي ملي
پژوهش هاي بس��ياري با موض��وع اثر فاوا روي 
ابع��اد مختل��ف اقتصادي انجام  ش��ده اس��ت. در 
پژوهش��ي كه به بررس��ي تطبيقي 9 كشور عضو 
س��ازمان همكاري هاي اقتصادي و توس��عه، يعني 
اس��تراليا، كانادا، فنالند، فرانس��ه، آلم��ان، ايتاليا، 
ژاپ��ن، بريتاني��ا و اياالت متحده امري��كا، پرداخته 
اس��ت، پاسخ به اين پرس��ش دنبال شده است كه 
سرمايه گذاري روي فاوا چه اثري بر رشد اقتصادي 
اين كش��ورها داشته اس��ت. در اين بررسي نشان 
داده  شده اس��ت كه طي دو دهه 1980 و 1990 
س��رمايه گذاري ها روي فاوا توانس��ته است ساالنه 
از 0.2 ت��ا 0.5 درصد بر نرخ رش��د اقتصادي اين 
كش��ورها بيفزايد و البته در انتهاي اين دوره يعني 
نيمه دوم 1990 اين رقم افزايش زيادي داش��ته و 
براي كش��ورهاي مختلف بي��ن 0.3 تا 0.9 متغير 

بوده است. 

 زيست بوم كارآفريني/نوآوري چيست؟
س��ه نوع كارآفريني متف��اوت را بايد از هم جدا كرد؛ 
كارآفريني بهره ور، كارآفريني نابهره ور و كارآفريني ويرانگر. 
كارآفريني بهره ور به خلق و ايجاد بنگاه هاي ارزش آفرين 
در اقتصاد اش��اره دارد، در نوع نابه��ره وري كارآفريني به 
دنبال كردن فعاليت هاي رانت جويانه پرداخته مي ش��ود 
و كارآفرين��ي ويرانگر هم خريدوف��روش و قاچاق كاال و 
خدمات غيرقانوني اس��ت. هر س��ه نوع كارآفريني نوعي 
فعاليت اقتصادي به ش��مار مي آين��د، ولي الزم به گفتن 
نيست كه تنها نوع نخست است كه در توسعه و پيشرفت 
جامعه اثرگذار است. بس��ياري از كشورها در تالش اند با 
سياس��ت گذاري درست اين موتور رش��د اقتصادي را به 
كار بيندازند و فضا را به شكلي مهيا كنند كه شهروندان 
كارآفريني بهره ور را بيش��تر و بيشتر دنبال كنند؛ با اين  

حال كار چندان ساده نيست. 
پرسش اساسي اينجاس��ت براي به راه انداختن يك 
زيس��ت بوم كارآمد چه بايد كرد؟ در يك پژوهش جالب 
به برخي استراتژي هاي كلي براي فعال كردن زيست بوم 

كارآفريني اشاره شده است: 
اول: در سياست گذاري و اصالح چارچوب هاي قانوني 
و مقررات بايد سهولت ورود كارآفرينان به بازار را در نظر 
داشت؛ سياست هاي درس��ت به جاي پرداختن به منافع 
شركت هاي كنوني فعال راه را براي تازه واردها باز مي كند 

و رويكردهاي حمايتي و كاهش دهنده رقابت ندارند. 
دوم: ب��ه كارآفرين��ان گ��وش ف��را داد و آنه��ا را در 
سياس��ت گذاري درگير كرد، بايد به ياد داشت برخالف 
تصور رايج الزم نيس��ت كه سياست گذاري براي مقابله با 

شكست بازار انجام شود. 
 )ecosystem map( سوم: تدوين نقشه زيس��ت بوم
ابزاري مناسب براي سياست گذاري و بهبود به شمار مي رود. 
چهارم: سياست گذاران زيست بوم كارآفريني بايد شعار 
»بزرگ فكر كن، كوچك ش��روع كن و سريع پيش برو« 
را همواره در نظر داشته باشند، به زباني ديگر، همزمان با 
داشتن ديدگاه بلندمدت و كالن روي حوزه هاي زودبازده 
و مناس��ب تمركز كنن��د تا دس��تاوردهاي مثبت آن در 
كوتاه مدت آش��كار شود و س��پس تجربه هاي موفق را به 

سرعت تكرار كنند و كار را گسترش دهند. 
پنجم: دس��ته بندي ها و چارچوب هاي سفت وسخت 
كمكي ب��ه سياس��ت گذاري نمي كنند و باي��د ابزارهاي 
كل��ي و منعطف تري را به كار گرفت و در دوره هاي كوتاه 
سياس��ت ها را بازنگري كرد، اعضاي زيس��ت بوم نوآوري 

نقش ه��ا و كاركرده��اي متفاوتي به خ��ود مي گيرند و 
محيط عمل آنها نيز به ش��دت متغير است، از اين رو بايد 
در سياست گذاري اين سرعت تغييرات را در نظر داشت. 
شش��م: پيش بيني بحران ها و تالش براي اس��تفاده 
حداكثري از آنها در رشد و توسعه زيست بوم كارآفريني 
بسيار اثرگذار است، كارآفريني و نوآوري در ذات خود به 
هم زدن وضع موجود و طرحي نو درانداختن است، يكي 
از بزنگاه هايي كه كارآفرينان مي توانند به خوبي به چشم 
بيايند، همين بحران هاس��ت، بايد براي بهره گيري از اين 

فرصت ها آماده بود. 

 نتيجه گيري
در قسمت نخست اين پژوهش باهدف به دست 
آوردن تصويري كلي از اثر فاوا روي اقتصاد كشورهاي 
مختلف به بررسي برخي مطالعات انجام شده پرداخته 
شد. پژوهش هاي متعددي با رويكردها و تمركزهاي 
مختلف انجام ش��ده بود و تالش شد مواردي به كار 
گرفته ش��وند كه رويكرد مقايس��ه يي و تطبيقي در 
مي��ان كش��ورهاي مختلف را دنبال كرده باش��ند و 
برخي از اين پژوهش ها مربوط به س��ال هاي آغازين 
ق��رن حاضر و تعدادي ديگر از پژوهش هاي جديدتر 
و مربوط به س��ال هاي اخير از س��ال 2012 به بعد 
انتخاب ش��دند، هدف اين بود ك��ه دو دوره متفاوت 
تاريخي، قبل و بعد از بحران مالي 2008، اطالعاتي 

به دست آورده شود. 
اثر مثبت فاوا در رشد بهره وري و خروجي اقتصاد 
كشورها در همه پژوهش ها تاييد شد، فاوا به صورت 
مستقيم يا غيرمستقيم در بهبود وضعيت اقتصادي 
اثرگذار بود. بر اس��اس پژوهش ها مي توان ادعا كرد 
با افزايش 10درصد سرمايه گذاري روي فاوا مي توان 
انتظار داشت كم وبيش چيزي نزديك به نيم درصد 
به رش��د اقتصادي افزوده ش��ود. هرچند بايد اين را 
در نظر داش��ت در مراحل آغازين اثر سرمايه گذاري 
روي اقتص��اد چندان پررنگ نيس��ت، ولي به تدريج 
و پس از گذش��ت زمان و با فرض ش��رايط نهادي و 
اجتماعي مناسب، دس��تاوردهاي مثبت آن شكوفا 
خواهد ش��د. براي كش��ورهاي درحال توسعه پس از 
گذشت از اين آس��تانه آغازين اثرگذاري فاوا بيشتر 
ه��م مي ش��ود و نبايد از ياد برد به طور متوس��ط اثر 
س��رمايه گذاري ها روي كش��ورهاي در حال  توسعه 

بيشتر از توسعه يافته هاست. 

كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق ايران بررسي كرد

چگونگي تاثير ICT بر ارتقاي سطح رقابت پذيري اقتصادي كشورها
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7  جهان

»جيكوب زوما« به ۱۶ فقره فساد 
متهم شد

 مقاومت لوال داسيلوا
در برابر حكم حبس

 اعتصاب، يك سوم از 
پروازهاي ايرفرانس را لغو كرد

گروه جهان|
رييس جمهوري سابق برزيل در برابر حكم دادگاه عالي براي تسليم كردن خود به پليس 

در روز جمعه و آغاز دوره حبس 12 ساله به خاطر دريافت رشوه، مقاومت كرد. 
به گزارش رويترز، لوئيس ايناس��يو لوال داسيلوا رييس جمهوري سابق برزيل همچنان در 
داخل مقر يكي از اتحاديه هاي كارگران صنايع فوالد در كالن ش��هر س��ائوپائولو پناه گرفته و 
توس��ط صدها نفر از طرفداران مشتاقش احاطه ش��ده است؛ اقدامي كه باعث به وجود آمدن 
بن بس��تي ش��ده كه احتمال مي رود تا چند روز آينده ادامه داشته باشد. دو منبع آگاه گفتند 
مذاك��رات ميان معاونين لوال و پليس فدرال براي برنامه ريزي تصميم وي تا عصر روز جمعه 
ادامه داش��ت. يكي از آنها افزود: لوال تا پيش از روز شنبه بازداشت نمي شود. تيم حقوقي لوال 
داس��يلوا پس از شكس��ت در دادگاه تجديد نظر اواخر روز جمعه در دادخواس��تي از دادگاه 
عالي برزيل خواس��تند تا حكم بازداش��ت را لغ��و كند. اين وكال تاكيد دارند ك��ه آنها از ارائه 
درخواس��ت هاي تجديدنظر خسته نشده اند و اين پرونده را تالشي براي حذف كردن داسيلوا 
از رقابت هاي انتخاباتي مي دانند. سرجيئو مورو، قاضي فدرال برزيل كه به پرونده هاي مختلف 
اختالس هاي بزرگ برزيل رسيدگي و حكم حبس لوال را صادر كرده است، گفت: »لوال داسيلوا 
نبايد به صورت دست بسته به زندان برده شود و در كوريتيبا، جايي كه در دادگاه حاضر شد 
يك س��لول اختصاصي به وي داده خواهد ش��د.« در همين حال، قاضي ارش��د سابق برزيلي 
نخستين عضو سياه پوست دادگاه عالي اين كشور اعالم كرد كه نامزدي براي رياست جمهوري 
برزيل را در نظر دارد اين مساله از سوي حزب سوسياليست در دست بررسي است. يوآخيم 
باربوس��ا ۶۳ ساله تاكنون هرگز براي رياست جمهوري كانديدا نش��ده، اما به سبب نظارت بر 
محاكمه هاي س��ال 2۰12 در يك پرونده فساد سياس��ي مربوط به مقام هاي دولت داسيلوا، 
چهره يي محبوب محسوب مي شود. باربوسا گفت: »مذاكراتي كه با حزب سوسياليست داشتم 
تفاهمي را ايجاد كرده و به موجب آن زمان بيشتري دارم تا بر تصميم نهايي براي كانديداتوري 
فكر كنم.« مقام هاي حزب سوسياليست گفته اند نظرسنجي ها نشان مي دهند باربوسا مي تواند 
بس��ياري از آراي برزيلي هايي كه در پي رسوايي هاي فس��اد داسيلوا به حزب كارگران پشت 

كرده اند، به خود جذب كند. انتخابات رياست جمهوري آتي ماه اكتبر آينده برگزار مي شود. 

گروه جهان|
جيكوب زوما رييس جمهوري مستعفي آفريقاي جنوبي، با حضور در دادگاه عالي تفهيم 
اتهام ش��د. او متهم اس��ت كه در جريان يك قرارداد تسليحاتي در دهه ۹۰ميالدي رشوه 
دريافت كرده است. زوما فوريه گذشته پس از افزايش فشارها براي كناره گيري از قدرت، 
استعفا كرد. به گزارش بي بي سي، جيكوب زوما ۷۵ساله با 1۶ اتهام فساد روبه روست؛ اين 
اتهام ها شامل دريافت رشوه، اخاذي، اختالس و همچنين پولشويي است هر چند زوما همه 
آنه��ا را انكار مي كند. همزمان با حضور كوتاه زوما در دادگاه، طرفدارانش به مقابل دادگاه 
آمدند و در حمايتش شعار دادند اما همزمان مخالفان او هم مي گويند اين دادگاه خيلي 
وقت پيش بايد تشكيل مي شد. زوما پس از خروج از دادگاه به هوادارانش گفت: »تا حاال 
چنين چيزي نديده ام؛ اينكه يك نفر به چيزي متهم بشود، بعد رفع اتهام بشود بعد دوباره 

همان اتهام ها عليه اش طرح بشود.«
جيك��وب زوما تاكيد كرده كه اتهام ها عليه او با مقاصد سياس��ي طرح ش��ده اند. زوما 
دقيقا در همان سالي كه اين قرارداد تسليحاتي منعقد شد )1۹۹۹( از مقام استاني خود 
به معاونت رياس��ت جمهوري ارتقا يافت. او متهم شده است كه ۷۸۳ بار وجوه غيرقانوني 
پذيرفته است. ذي حساب زوما، شبير شيخ در سال 2۰۰۵ ميالدي پس از آنكه در دادگاه 
به علت فراهم كردن زمينه دريافت رش��وه از يك ش��ركت توليدكننده سالح فرانسوي، 
محكوم شد به زندان رفت. پرونده مرتبط با اين قرارداد تسليحاتي در سال 2۰۰۹ و تنها 
اندك زماني پيش از آغاز حضور زوما در انتخابات رياست جمهوري متوقف شد. به گزارش 
رسانه ها، نماينده شركت اسلحه سازي فرانسوي سالس هم در دادگاه شهر دوربان حضور 
يافت چرا كه اين شركت هم ديگر متهم اصلي اين پرونده است. با وجود اين، تحليلگران 
براين باورند كه جيكوب زوما همچنان در ميان مردم استان زولو، زادگاهش به عنوان يك 
قهرمان محبوبيت دارد؛ چرا كه او توانست براي اين منطقه محروم كارهاي فراواني انجام 
دهد. ناظران همچنين اعتقاد دارند كه حضور زوما در دادگاه )گرچه كوتاه و تنها 1۵ دقيقه 
بود( براي دموكراسي نوپاي آفريقاي جنوبي و نسل جوان اين كشور بسيار مهم بود چرا كه 

بيانگر اين بود كه هيچ كس در برابر دادگاه و عدالت مصونيتي ندارد. 

گروه جهان|
ش��ركت هواپيمايي ايرفرانس با باالگرفتن اعتصاب هاي ناش��ي از مطالبه براي افزايش 
دستمزدها، يك سوم )۳۰درصد( از پروازهايش را لغو كرد. به گزارش آسوشيتدپرس، اعتصاب 
يك روزه كاركنان ايرفرانس شنبه بر سفرهاي داخلي و بين المللي و از جمله يك چهارم از 
پروازهاي فرودگاه ش��ارل دوگل و اورلي پاريس تاثير گذاشت. شركت ايرفرانس از مسافران 
خواس��ته است وضع پروازهاي خود و پيشنهادها براي تعويض مجاني بليت خود را بررسي 
كنند. اين پنجمين اعتصاب كاركنان ايرفرانس از فوريه )بهمن ۹۶( تاكنون اس��ت و تعداد 
پروازهاي لغو شده رو به افزايش است. اتحاديه ها در فرانسه، وعده اعتصاب هاي بيشتري را 

همزمان با اعتصاب سراسري كاركنان خدمات ريلي فرانسه داده اند. 
اتحاديه هاي كاركنان ايرفرانس افزايش ۶ درصدي دس��تمزدهاي خود پس از س��ال ها ثابت 
ماندن دستمزدها، خواستار هستند. ايرفرانس يك درصد افزايش حقوق را پيشنهاد داده و گفته 
است رقمي باالتر از اين حد به تالش هاي اين شركت براي بهبود وضع مالي آن آسيب مي رساند. 
اين در حالي است كه اعتصاب ها روزانه چند ميليون يورو به ايرفرانس ضرر مي زنند. اما اعتصاب ها 
در فرانس��ه به كاركنان شركت ايرفرانس محدود نمي شود. كاركنان بخش خدمات ريلي فرانسه 
ني��ز در چند روز گذش��ته با اعتصاب خود در اعتراض به برنامه ه��اي اصالحاتي امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري اين كشور، در روند خدمات حمل و نقل عمومي اختالل ايجاد كردند. آنها همچنين 
برگزاري اعتصابات گسترده به مدت دو روز از پنج روز هفته را تا تاريخ 2۸ ژوئن وعده داده اند. اين 
در حالي است كه اتحاديه هاي كاركنان خدمات ريلي اعالم كردند در نخستين روز از اعتصاب ها، 
بيش از سه چهارم از رانندگان قطارها شركت داشتند. از زمان آغاز اعتصاب، اتحاديه هاي كارگري 
در تالش بودند تا بين نمايندگان دولت و اعتصاب كنندگان س��ازش برقرار كنند، اما تالش آنها 
نتيجه يي دربرنداشته است. كاركنان بخش راه آهن فرانسه معتقدند سياستي كه دولت ماكرون در 
پيش گرفته است در نهايت به خصوصي شدن سيستم حمل و نقل اين كشور منجر خواهد شد. 
آنها خواستار دولتي ماندن بخش حمل ونقل ريلي فرانسه هستند. اين بزرگ ترين چالشي است كه 
ماكرون تا به امروز با آن مواجه شده و قرار است تا ۳ ماه ادامه داشته باشد. اين اعتصاب ها به ويژه 

برنامه ماكرون براي اصالحات گسترده اقتصادي را به چالش مي كشند. 

 مسكو: امريكا منتظر 
پاسخ قاطع ما به تحريم ها باشد

گ�روه جهان| پ��س از آنك��ه دولت امري��كا از اعمال 
تحريم ه��اي جدي��دي عليه گروه��ي از س��رمايه داران و 
چهره هاي سياس��ي روسيه خبر داد، مسكو هشدار داد كه 
پاسخ قاطعي به تحريم هاي جديد واشنگتن خواهد داد. به 
گزارش رويترز، امريكا تحريم هاي جديدي را عليه گروهي 
از چهرهاي تجاري، س��رمايه داران و چهره هاي سياس��ي 
روسيه به بهانه آنچه فعاليت هاي بدخواهانه از جمله مداخله 
در انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال 2۰1۶ خواند، اعمال 
كرد؛ چهره هايي كه ش��امل اولگ دريپاسكا كه نوزدهمين 
فرد ثروتمند در روس��يه است، ويكتور وكسلبرگ صاحب 
هلدينگ رنووا، كريل ش��امالوف كه گفته مي ش��ود، داماد 
پوتين اس��ت و در شركت س��يبور فعاليت مي كند، آندري 
اس��كوچ معاون مجلس س��فالي پارلمان روسيه، سليمان 
كريم��وف عض��و مجلس علي��اي پارلمان روس��يه و چند 
نفر ديگر مي ش��وند. وزارت خارجه روس��يه در واكنش به 
اي��ن اقدام گفته: »البته ما اين حمالت فعلي ضد روس��يه 
و هرگون��ه اق��دام جديد از اين دس��ت را بدون پاس��خي 
سرسختانه نخواهيم گذاش��ت اما اول از همه مي خواهيم، 
توصيه كنيم كه واشنگتن توهمش مبني بر اينكه مي تواند 

با زبان تحريم با ما صحبت كند را كنار بگذارد.«
وزارت خارجه روسيه همچنين گفته هيچ فشاري روسيه 
را مجبور به تغيير مسيرش نكرده و تحريم ها عليه اين كشور 
تنها منجر به ايجاد اتحاد هر چه بيش��تر در جامعه روس��يه 
خواهد ش��د. اخيرا روابط امريكا و روسيه با كليد خوردن دور 
جديد اخراج ديپلمات ها از جانب دولت هاي دو كشور به بهانه 
مسموم ش��دن سرگئي اسكريپال جاس��وس سابق روس در 
س��الزبري بريتانيا با ماده اعصاب به ميزان چش��مگيري تيره 
ش��ده است. اين تحريم هاي جديد عليه 2۴ تبعه روس كه از 
هم پيمانان نزديك پوتين هستند، اعمال شده است. تحريم هاي 
جديد امريكا ۷نفر از س��رمايه داران روس و 12 شركت تحت 
كنترل آنها را شامل مي شود. اين تحريم ها همچنين 1۷ مقام 
ارش��د روس را دربرمي گيرد. بر اساس تحريم هاي وضع شده، 
دارايي هاي اين افراد و شركت ها در امريكا بلوكه شده و اتباع 
امريكايي حق تجارت با آنها را ندارند. وزارت خزانه داري امريكا 
در شرايطي تعداد ديگري از شهروندان روس را به دخالت در 
انتخابات امريكا متهم كرده كه س��ي ان ان گزارش داده دونالد 
ترامپ براي براي مصاحبه با تيم مولر آماده مي شود. طبق اين 
گزارش ترامپ چندان آمادگي ندارد و وكالي او تنها ايده هايي 
به ترامپ داده اند كه اين شوراي ويژه ممكن است درباره چه 
موضوعاتي س��وال بپرسد. ترامپ هرگز رسما تاييد نكرده در 
تحقيقات مرتبط با همدستي كمپين او با روسيه با تيم رابرت 
مول��ر همكاري مي كند اما به صورت ش��فاهي اعالم آمادگي 
كرده بود. در حالي كه دس��ت ترامپ ب��راي همكاري با تيم 
مولر باز است، مشاورانش درباره خطرات و پيامدهاي مصاحبه 

مذكور هشدار داده اند. 

كشته شدن يكي از فرماندهان 
داعش در افغانستان

نيروهاي افغان يك فرمانده مهم داعش را در حمله هوايي 
به هالكت رساندند. به گزارش رويترز، قاري حكمت يكي از 
فرماندهان مهم داعش در افغانستان يك سال پس از جدايي 
از طالبان و ايجاد يكي از شاخه هاي داعش در افغانستان در 
منطقه »درزآب« واليت جوزج��ان در جريان حمله هوايي 
كشته ش��د. سخنگوي نيروي هوايي ارتش افغانستان گفته 

مولوي حبيب الرحمان به جاي او منصوب شده است. 

 ديدار بن سلمان 
از شركت الكهيد مارتين

وليعهد عربس��تان سعودي در بازديد از شركت امريكايي 
الكهيد مارتي��ن، چگونگي انتقال و بومي س��ازي تكنولوژي 
س��اخت ماهواره به اين كش��ور را بررس��ي كرد. به گزارش 
خبرگزاري رس��مي عربستان )واس(، محمد بن سلمان كه از 
2۰ مارس به امريكا سفر كرده از مركز شركت الكهيد مارتين 
بازديد كرد. بن سلمان همچنين از سامانه دفاع هوايي بسيار 
پيش��رفته تاد كه عربس��تان اين روزها در حال مذاكره براي 
خريد آن و بومي سازي تكنولوژي آن است، بازديد كرده است. 

 كشته شدن ۴ سرباز تركيه
در عفرين

 ۴ س��رباز ارتش تركيه در پي انفجاري در ش��هر عفرين 
واقع در شمال سوريه كشته شدند. به گزارش ايسنا، در پي 
انفجاري كه توس��ط يگان هاي مداف��ع خلق كرد در يكي از 
مراكز اس��تقرار نيروهاي ارتش تركيه در شهر عفرين انجام 
ش��د، ۴ سرباز ارتش تركيه كشته شده و 2 نفر ديگر از آنها 
زخمي ش��دند. س��ربازان ارتش تركيه و گروه هاي س��وري 
وابس��ته به آنها 1۸ مارس در قالب عمليات نظامي در شهر 

عفرين، كنترل كامل اين شهر را به دست گرفتند. 

 ممنوعيت استفاده از 
ارزهاي ديجيتال در پاكستان 

بانك مركزي پاكستان با انتشار دستورالعملي، استفاده از 
ارزهاي مجازي را در مبادالت اين كشور، ممنوع و غيرقانوني 
اعالم كرد. به گزارش ايران اكونوميست، از اين پس ارزهاي 
مجازي مانند بيت كوين، ليتكوين، پاك كوين، واين كوين يا 
ارزهايي نظير آن اس��ناد قانوني براي مبادالت در پاكستان 
نيس��تند. در اين دستورالعمل آمده، بانك مركزي پاكستان 
به هيچ شخص يا نهادي در خصوص صدور، فروش، خريد، 
مبادل��ه يا س��رمايه گذاري در هر ن��وع از ارزهاي ديجيتال 
مجوزي صادر نكرده اس��ت. بانك مركزي پاكستان در پايان 
دس��تورالعمل خود، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري اين 
كش��ور را از اس��تفاده، تجارت، نگهداري، انتقال س��رمايه و 

سرمايه گذاري در ارزهاي مجازي برحذر داشته است. 

شرط اردن براي حمايت از 
دختر صدام 

رييس پارلمان اردن تاكيد كرده، دختر صدام نزد آنها پناه 
آورده اما اگر حمايتش از تروريس��م ثابت ش��ود، دولت اردن 
هرگز اين مساله را مخفي نخواهد كرد. به گزارش ايسنا، عاطف 
الطراونه رييس پارلمان اردن گفته: »در اردن هيچ رهبر عراقي 
حضور ندارد و رغد دختر صدام نزد ما پناه آورده اس��ت اما در 
صورتي كه رغد در زمينه حمايت از تروريسم يا موضوعي ديگر 

محكوم شود، اردن هرگز آن را پنهان نخواهد كرد.«

دريچه

كوتاه از منطقه

سياست هاي ترامپ شرايط فدرال رزرو را دشوار كرده است

رويكرد محتاطانه جرومي پاول

تشديد درگيري ها در راهپيمايي »بازگشت« در مرز غزه

هراس اسراييل از ظهور گاندي فلسطيني
گروه جهان|

درگيري خونبار معترضان فلس��طيني و اشغالگران 
اس��راييلي در مرز غ��زه همچنان ادام��ه دارد. مقامات 
فلس��طيني ش��نبه تاييد كردند ياس��ر مرتجي عكاس 
فلسطيني ۳1 ساله كه در غزه مستقر بود، كشته شده 

است. 
از زم��ان آغاز تظاهرات بزرگ »بازگش��ت« تاكنون 
حداقل 2۹ فلس��طيني به ش��هادت رس��يده و هزاران 
نف��ر زخمي ش��ده اند. به گزارش رويت��رز در حالي كه 
در مجاورت مرز، دود آتش الس��تيك ها براي مقابله با 
گاز اشك آور، آس��مان را سياه كرده جوانان فلسطيني 
تنها با ماسك هاي ارزان قيمت يا پارچه صورت خود را 
پوش��انده اند و همچنان در برابر نظاميان صهيونيستي 

مقاومت مي كنند. 
يك هفته پيش ت��ر نيز تظاهرات فلس��طيني ها در 
س��رزمين هاي اش��غالي براي بازگش��ت به س��رزمين 
اجدادي خود به تنش كش��يده ش��د و 1۹ فلسطيني 
كشته شدند. وزارت بهداش��ت غزه اعالم كرده شليك 
سربازان اسراييلي به سمت راهپيمايان دست كم ۴۰۰ 
زخمي برجاي گذاشته است. صليب سرخ فلسطين نيز 
پيش تر اع��الم كرده بود در تظاهرات »بازگش��ت« در 
مناطق مرزي غزه ۳۶ نفر هدف گلوله هاي جنگي قرار 

گرفته اند و حال ۳ نفر از آنان وخيم است. 
اسراييل كه از چند روز پيش از آغاز اين تظاهرات، 
تع��داد زي��ادي تك تيرانداز و نظام��ي در مرزهاي غزه 
مس��تقر كرده بود، مدعي اس��ت قصد حفاظت از مرز 
و جلوگيري از شكس��ته ش��دن حصار م��رزي را دارد. 
در ۷۰ س��ال گذش��ته بيش از ۷۰۰ هزار فلسطيني از 
س��رزمين هاي خود رانده  شده  اند كه خواستار بازگشت 

ب��ه س��رزمين اجدادي  خ��ود هس��تند. درهمين حال 
سخنگوي كميس��ارياي حقوق بشر س��ازمان ملل در 
ژنو ضم��ن نگراني از احتمال سوءاس��تفاده ناعادالنه و 
غيرقانوني از سالح گرم گفته اگر سوءاستفاده ناعادالنه 
و غيرقانون��ي از س��الح گرم وجود داش��ته باش��د و به 
كش��ته ش��دن افراد منجر ش��ود، اين قتل عمد است. 
رژيم صهيونيس��تي با رد نقض قوانين از طرف نيروهاي 
مس��تقر در مرزهاي غزه مدعي ش��ده تنها براي دفاع 
از خ��ود و مطابق قوانين به تهاجمات پاس��خ مي دهد. 
اين راهپيمايي چند هفته يي در مجاورت مرزهاي غزه 
آغاز و تا ش��ش هفته ادامه خواهد داش��ت. روز پاياني 
تظاهرات »بازگش��ت«، پانزدهم ماه مه است كه »روز 

نكبت« نيز خوانده مي شود. 

  جلوگيري امريكا از صدور بيانيه 
جنايات رژيم صهيونيستي در ش��رايطي ادامه دارد 
ك��ه منابع ديپلماتيك گفته اند امري��كا بار ديگر صدور 
بيانيه يي از سوي شوراي امنيت با درخواست براي انجام 
تحقيقات مستقل در زمينه درگيري هاي بين اسراييل 
و فلسطيني ها را ناكام گذاشته است. خبرگزاري فرانسه 
نوش��ته، منصور العتيبي س��فير كويت در سازمان ملل 
گفته از ش��وراي امنيت درخواست كرده تا بيانيه يي را 
نظير بيانيه ديگري كه كويت هفته گذش��ته ارائه كرد 
و در آن موق��ع نيز با اعتراض و مخالفت امريكا روبه رو 

شد، صادر كند. 
ش��وراي امنيت براي ص��درو بيانيه هاي مطبوعاتي 
يا رياس��تي بايد موافقت جمعي 1۵ را بگيرد البته هر 
كشور عضوي مي تواند با مخالفتش صدور اين بيانيه ها 
را ناكام بگ��ذارد. رياض منصور نماينده فلس��طين در 

س��ازمان ملل گفته: »بايد حماي��ت بين المللي از ملت 
فلس��طين در غزه، كرانه باختري و قدس شرقي فراهم 
شود. در صورتي كه باالترين نهاد در سازمان ملل كاري 
انجام ندهد اس��راييل براي ادامه عمليات و كش��تارش 
عليه ملت فلس��طين كه حق بازگشت به سرزمين شان 

را از دست داده اند جري تر خواهد شد.«
اين مقام فلس��طيني از مجمع عمومي سازمان ملل 
خواس��ته تا براي انجام تحقيق��ات بين المللي به دليل 
اقدامات اسراييل تشكيل جلسه دهد. اما يك ديپلمات 
از كش��ورهاي عضو ش��وراي امنيت كه خواست نامش 
فاش نش��ود، گفته، امريكا مجددا به درخواست شوراي 

امنيت براي صدور بيانيه يي اعتراض كرده است. 
المانيتور مي نويس��د: »اين تظاهرات در ش��رايطي 
اتف��اق افت��اده كه رواب��ط بين محمود عب��اس رييس 
تش��كيالت خودگردان فلس��طيني و حماس با بحران 
مواجه ش��ده اس��ت. س��خنان عباس در جمع رهبران 
تش��كيالت فلس��طيني در 1۹ مارس چهره رهبري را 
عيان مي كرد كه كنترل امور را از دس��ت داده است و 
ديگر نمي خواهد ب��راي مصلحت حفظ ظاهر بكند. اما 
در چنين ش��رايطي تهديدهاي مستقيم و غيرمستقيم 
عباس عليه حماس نه تنها تالش هاي ش��كننده آشتي 
گروه هاي فلس��طيني را به خط��ر مي اندازد بلكه خطر 

افزايش تنش را نيز به وجود مي آورد. «

 تولد گاندي فلسطيني در غزه 
گفت��ه ش��ده، س��خنگوي حم��اس از معترضان 
خواسته اعتراض هاي خود را صلح آميز برگزار كنند. 
حازم قاس��م تاكي��د كرده حفظ ماهي��ت صلح آميز 
اعتراض ها دس��تگاه تبليغاتي سست صهيونيسم را 

بي اثر مي كند. مركز اطالع رساني فلسطين با اشاره به 
اين موضوع و به نقل از روزنامه عبري زبان يديعوت 
آحارونوت نوش��ته تظاهرات هاي بزرگ »بازگشت« 
نشان مي دهد فلسطيني ها راه مناسب براي برچيدن 

اشغالگري از سرزمين شان را ياد گرفته اند. 
در اين مطلب نسبت به پيامدهاي تظاهرات هاي 
بازگشت در غزه بر فلسطيني ها ساكن كرانه باختري 
و اينكه آنها نيز سنگ، كوكتول مولوتف و حتي سالح 
خود را كنار گذاشته و به برگزاري تظاهرات هاي آرام 
و مس��المت آميز روي بياورند، به ش��دت ابراز نگراني 
ش��ده اس��ت. اين روزنامه نوش��ته كه ممكن است 
نزديك به 1۰۰هزار فلس��طيني از رام اهلل به س��مت 
ش��هرك هاي بيتاي��ل، بس��گوت و عوف��را در مركز 
كرانه باختري دس��ت به تظاهرات بزنند كه در اين 
صورت اسراييل مجبور به بازگشت به مرزهاي سال 
1۹۴۹ خواهد شد. يديعوت آحارونوت تاكيد كرده، 

فلس��طيني ها با برپايي اين تظاهرات ها پس از 1۰۰ 
سال مقاومت مسلحانه و درگيري، سرانجام دريافتند 
كه چطور بايد بر پروژه صهيونيسم غلبه كنند و آنها 
از طريق اين تظاهرات مي خواهند به راه هاي تازه يي 
براي گذر از اين پروژه برس��ند و به س��مت مقاومت 

مردمي روي بياورند. 
اين روزنامه نوش��ته، با وجود مخالفت گس��ترده 
پذي��رش  ب��ا  صهيونيس��تي  راس��تگراي  جن��اح 
ش��هرك هاي  از  اس��راييل  عقب نش��يني  ط��رح 
صهيونيست نش��ين كرانه باختري، اين تظاهرات ها 
در نهاي��ت اس��راييل را وادار ب��ه عقب نش��يني از 
ش��هرهاي عس��قالن، تل آويو، حيفا و قدس خواهد 
كرد و اين دليل ترس و نگراني صهيونيست ها از اين 
تظاهرات ها است، زيرا اين تظاهرات ها تداعي كننده 
مبارزات مهاتما گاندي در هند و نلس��ون ماندال در 

آفريقاي جنوبي است.

گروه جهان| طال تسليمي|
در ميانه تنش هاي تجاري امريكا و چين، جرومي 
پاول نخس��تين س��خنراني خود را در س��مت رييس 
جديد فدرال رزرو در باش��گاه اقتصادي شيكاگو ايراد 
كرد. اگرچه اظهارات پاول از رويكردي »بردبارانه« در 
قبال افزايش نرخ به��ره و گزارش هاي مربوط به بازار 
كار حكايت داشت اما نگراني از بروز يك جنگ تجاري 
در آن مشهود بود. درگيري تجاري با چين كه به طور 
قطع بر ش��رايط غالب در اقتصاد امريكا يعني كاهش 
قابل  توجه نرخ بيكاري و تسريع روند رشد تاثيرگذار 
خواهد بود، سياس��ت گذاران و سرمايه گذاران را دچار 
سردرگمي كرده اس��ت. پاول در تالش براي متمركز 
ش��دن روي رش��د اقتصادي و خودداري از اش��اره به 
جنگ تعرفه روزهاي اخير گف��ت، فدرال رزرو دليلي 
براي تغيير در چشم انداز رشد ندارد. اما بازارهاي مالي 
و س��هام در معامالت بامداد جمعه)همزمان با تهديد 
ترامپ به افزايش بيشتر تعرفه ها( شاهد ركود بودند و 
بسياري در ميان ناظران، قانون گذاران و حتي مقامات 
كاخ س��فيد همچنان در تالش��ند منطق سياس��ت 

رييس جمهوري دونالد ترامپ را درك كنند. 

 ادامه سياست هاي بردبارانه
پاول در سخنراني در شيكاگو در ارتباط با افزايش 
نرخ به��ره رويكردي »بردبارانه« اتخ��اذ و اعالم كرد، 
اقدام��ات تدريجي تا امروز ب��راي اقتصاد امريكا مفيد 
واقع ش��ده اند و هنوز فضاي كافي براي رش��د بيشتر 
بازار كار ش��كوفا ش��ده امريكا وجود دارد. به گزارش 
فايننش��ال تايمز، جرومي پ��اول گفت��ه، افزايش آرام 
دستمزدها نشان مي دهد كه بازار كار هنوز تحت فشار 
قرار نگرفته و مدتي باقي مانده تا افراد رانده ش��ده به 
حاشيه به نيروي كار فعال تبديل شوند. مشاركت در 
بازار كار در ميان افراد 2۵تا ۵۴ س��ال هنوز به سطح 

پيش از دوره ركود اقتصادي نرسيده است. 
ب��ا اينكه نرخ تورم بهار امس��ال ب��ه ميزان قابل  
توجه��ي افزايش يافت��ه اما پاول بر اين باور اس��ت 
كه اقتص��اد امريكا با يك س��ري »چالش هاي مهم 
بلند مدت« مواجه اس��ت. او همچنين بر اين مساله 
تاكي��د كرده كه نرخ رش��د احتم��اال مطابق همان 
پيش بيني پيش��ين 1.۸درصدي خواه��د بود. اين 

درحالي اس��ت كه پيش بيني ف��درال رزرو با ادعاي 
دولت ترامپ درباره پيش��روي امريكا به سمت رشد 
تاريخي ۳درصدي بسيار فاصله دارد. انتخاب واژگان 
رييس فدرال رزرو نش��ان مي دهد كه بانك مركزي 
امريكا همچنان درباره چش��م انداز بلندمدت امريكا 
محتاطانه عمل مي كند؛ رويكردي كه گزينه ها براي 
باال بردن نرخ بهره در كوتاه مدت را محدود مي كند. 
كميت��ه بازار آزاد ف��درال ماه گذش��ته يك چهارم 
واح��د ديگر)۰.2۵درصد( نرخ بهره را افزايش داد و 
پيش بيني مي شود موارد بيشتر افزايش نرخ بهره در 
س��ال هاي آتي صورت بگيرد. به  گفته پاول از ديگر 
عواملي كه بر اقتصاد سنگيني مي كند، افزايش آرام 
نيروهاي كار است و مشاركت زنان و مردان در سن 
كار هن��وز در قياس با ديگر اقتصادهاي پيش��رفته 
پايين اس��ت. از ديگر عوامل نرخ بهره وري است كه 

از سال 2۰1۰ تاكنون آرام ترين رشد از زمان جنگ 
جهاني دوم به بعد را داشته است و پيش بيني تغيير 

در اين روند مشكل است. 

 مخاطره جنگ تجاري
ش��رايط كنوني اقتصاد امريكا به  دليل شواهد ضد 
 و  نقيض��ي همچون نزديكي بازار كار به اش��تغال زايي 
كام��ل و پايين بودن س��رعت افزايش دس��تمزدها، 
رش��د اقتصادي و ثابت ماندن نرخ ت��ورم براي مدتي 
طوالني در س��طحي كمتر از هدف بانك مركزي و... 
پيچيدگي هايي را در سياست گذاري ايجاد كرده است. 
در چنين ش��رايطي سياست هاي رييس جمهوري نيز 
ب��ه طور مداوم معادله هاي اقتصادي را بر هم مي زنند 
و بر دشواري شرايط مي افزايند. همانند قانون كاهش 
چند ميليارد دالري ماليات ه��ا و افزايش هزينه ها به 

طور قطع اعمال تعرفه بر كاالهاي وارداتي چيني نيز 
در تغيير ش��رايط بازار تاثيرگذار خواهند بود و پاول و 
همكارانش چاره يي جز بررس��ي اين تغييرات پيش از 

اقدام به سياست گذاري ندارند. 
به گ��زارش نيويورك تايم��ز در ارتب��اط با جنگ 
تعرف��ه روزه��اي اخي��ر امريكا و چين در واش��نگتن 
ش��ك  و  ترديدهاي زيادي وجود دارد و قانون گذاران، 
البي گران و حتي مقامات كاخ س��فيد سعي دارند اين 
مس��اله را ارزيابي كنند كه اقدام ترامپ تا چه اندازه از 
نظر سياست گذاري درست بوده است. رييس جمهوري 
خود اذعان داشته، درگيري هاي تجاري بهايي خواهد 
داش��ت. ترامپ جمعه در گفت وگويي راديويي گفت: 
»نمي گويم كه هيچ مشكلي ايجاد نمي شود اما پس از 
اتمام كارمان كشوري بسيار قدرتمندتر خواهيم بود.«

با اين ح��ال نگراني ها درباره تج��ارت وجود دارد 

كه در اظهارات پاول نيز مي ش��د آنها را احساس كرد. 
رييس فدرال رزرو در سخنراني خود هيچ اشاره يي به 
تعرفه ها نكرد اما اين مساله نخستين موضوعي بود كه 
در بخش پرسش  و  پاس��خ مطرح شد. پاول كه از ماه 
فوريه رياس��ت بانك مركزي را بر عهده گرفته، گفت 
ب��راي اظهارنظر درباره تاثي��رات دوئل تجاري خيلي 
زود اس��ت:»هنوز نمي دانيم كه تعرفه ها دقيقا در چه 
س��طحي اجرايي خواهند شد و اگر اجرايي شوند چه 
تاثيرات��ي خواهند داش��ت و زمان بن��دي آنها چگونه 
خواهد ب��ود.« او در عين حال تاكي��د كرد كه فدرال 
رزرو هر نشانه يي دال بر تاثير منفي مناقشات تجاري 

بر رشد اقتصادي را به  دقت زير نظر خواهد داشت. 
صده��ا ميلي��ارد دالر كاه��ش ماليات��ي، افزايش 
مخارج و همچنين  فش��ارهاي افزايش دستمزد ناشي 
از بازار كار شكوفا ش��ده با خطر افزايش ناگهاني نرخ 
تورم همراه هس��تند. نگراني سياس��ت گذاران از اين 
اس��ت كه اگر براي كاس��تن از سرعت رشد اقتصادي 
ش��دت عمل به خرج دهند، ممكن اس��ت به  كلي در 
روند رشد اختالل ايجاد كنند. تاكنون واكنش فدرال 
رزرو اق��دام به افزايش تدريجي نرخ بهره بوده اس��ت. 
بروز يك جن��گ تجاري مي تواند بر رش��د اقتصادي 
تاثي��ر منفي بگذارد و ف��درال رزرو را وادار كند كه در 
اتخاذ هر رويكردي ازجمله افزايش نرخ بهره، احتياط 
بيشتري به خرج دهد. از سوي ديگر تعرفه ها مي توانند 
با محدود س��ازي واردات ارزان قيم��ت از چين و ديگر 
كشورها به افزايش قيمت مصرف كنندگان منجر شوند 
و خطر چنين س��ناريويي اين اس��ت كه فدرال رزرو 
نرخ بهره را با سرعت بيشتري افزايش دهد و به رشد 

اقتصادي آسيب برساند. 
درحال حاضر پ��اول نيز همانند ژانت يلن، رييس 
پيش��ين فدرال رزرو يك سري افزايش هاي تدريجي 
و محتاطان��ه نرخ به��ره را در پيش گرفته تا مطمئن 
ش��ود سياست گذاري ها در اين زمينه آسيبي به رشد 
اقتصادي نمي رسانند اما آماده است تا در صورت نياز 
رويكرد خود را تغيير دهد:»ديدگاه ما درباره سياست 
مناس��ب پولي در ماه ها و سال هاي پيش رو بر مبناي 
اطالع��ات اقتصادي آت��ي و تحول در چش��م اندازها 
اطالع رساني مي شود. اگر چش��م اندازها تغيير كنند، 

سياست هاي پولي نيز تغيير خواهند كرد.«
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پرونده8
 جنگ تعرفه اي ترامپ

با آينده نامعلوم
تحليلگران مسائل اقتصادي احتمال مي دهند، جنگ 
تعرفه يي كه »دونالد ترام��پ« عليه چين به راه انداخته 
است سرانجام با فش��ارهاي داخلي و بين المللي به ضرر 
اياالت متحده تمام مي ش��ود.  ايرنا با بيان اين مطلب در 
گزارش��ي افزود: با آنكه امريكا و چين از به كار بردن واژه 
جنگ تج��اري ميان دو اقتصاد ب��زرگ جهان خودداري 
مي كنند اما بسياري ش��واهد حكايت از آغاز اين منازعه 
در ابع��اد اقتصادي دارد.  در واقع ب��ه اعتقاد تحليلگران 
دومينوي وض��ع تعرفه بر واردات از س��وي اين دولت ها 
مهم ترين نش��انه آغاز تقابل جدي اقتصادي اس��ت كه با 
واكنش هاي گوناگوني روبه رو ش��ده اس��ت.  ابتدا دونالد 
ترامپ به بهانه جبران كس��ري تجاري گسترده با چين 
بر ف��والد و آلوميني��وم تعرفه هاي اضاف��ي را وضع كرد 
سپس پكن در پاس��خ روي بيش از 10 كاالي امريكايي 
تعرفه هاي��ي را تعيين كرد. ارزش تعرفه هاي چين حدود 
3ميلي��ارد دالر بود كه در مقابل رقم حدود 700ميليارد 
دالري تج��ارت با امريكا چندان قابل توجه نيس��ت. اما 
در واقع پكن با ورود به حوزه توليدات كش��اورزي ضمن 
پاس��خ به اقدام كاخ س��فيد جبهه تازه و گس��ترده يي از 
تقابل اقتصادي و تعرفه يي را در روابط دو كش��ور گشود.  
از چن��دي قبل تهران و واش��نگتن تعرفه هاي مورد نظر 
خ��ود را در حوزه فلزات و كش��اورزي اجرايي كردند. به 
نظر مي رس��د اين اقدامات تقابلي پاياني ندارد و دو طرف 
بر ادامه آن اصرار دارند.  تارنماي ش��بكه تلويزيوني سي. 
ان. بي. سي امريكا در اين زمينه آورده است: دولت ترامپ 
در واكنش به پاس��خ چيني ها اعالم كرد بر واردات بيش 
از يك ه��زار كاالي چيني تعرفه ي��ي 25درصدي وضع 
مي كند. در مقابل پكن در كمتر از 24ساعت تهديد كرد 
ب��راي واردات 10۶كاالي صادرات��ي امريكا همين ميزان 
تعرف��ه را اعمال مي كند. ازجمل��ه كاالهايي كه چين در 
اين فهرست قرار داده آب پرتقال، سويا و هواپيماست كه 
س��هم مهمي را در مبادالت دو كشور داشته و به  شدت 
ب��ر اقتصاد امريكا تاثيرگذار خواهد ب��ود. در زمان حاضر 
دومي��ن مرحل��ه از اقدامات تعرفه يي دو كش��ور در حد 
حرف مطرح شده اس��ت. ترامپ در آخرين موضع گيري 
از آمادگي خود براي وضع 100ميليارد دالر تعرفه جديد 
ب��ر كاالهاي وارداتي از چين خبر داد.  س��ي ان ان در اين 
زمينه نوش��ت: وزارت تجارت چين هم مي گويد:»گرچه 
مايل به ادامه يك جنگ تجاري نيست اما از اين رو يارويي 
هم هراس��ي ندارد. اگر اياالت متح��ده به دنبال تقابل با 
چين و جامعه جهاني است و بر سياست هاي يك جانبه 
و حمايت گرايان��ه تاكيد دارد، چين تا انتها ادامه مي دهد 
اما براي آن هيچ عجله يي ندارد«. به نوش��ته س��ي ان ان 
وضع تعرفه ها از سوي ترامپ با انتقادهايي حتي از سوي 
همفكران وي در حزب جمهوري خواه روبه رو ش��د. حتي 
يكي از سناتورها اين اقدام را بي معناترين كار براي اصالح 
وضع موج��ود توصيف كرد. ضمن اينك��ه وي، ترامپ را 
ب��دون هيچ برنامه دقيقي براي پيروزي بر چين مي داند.  
ترامپ در يكي از آخرين بيانيه هاي خود تاكيد كرده است 
كه چين كش��اورزان و توليدكنندگان امريكايي را هدف 
گرفته اس��ت و به همين دليل وي به نهادهاي امريكايي 
دس��تور مي دهد تا برنامه يي را ب��راي محافظت از منافع 
صنعتگران و كشاورزان امريكايي طراحي كنند.  بسياري 
از تحليلگران اعتقاد دارن��د، چين هم تمايل چنداني به 
افزايش تنش اقتصادي با امريكا ندارد و در مرحله نخست 
تنها بر بخش محدودي از توليدات كشاورزي امريكا تعرفه 
وضع كرده است. اما گسترش جنگ به عرصه واردات سويا 
از امريكا يا صنايع خودروس��ازي و توليد هواپيما و حتي 
فناوري پيشرفته مي تواند دليلي بر اوج گيري تنش تجاري 
ميان پكن و واشنگتن باشد.  اگرچه ترامپ مي گويد، درها 
براي گفت وگوهاي بيش��تر با دولت چين باز است و پكن 
ه��م تمايل خود براي مذاكره را اع��الم كرد اما به اعتقاد 
سي ان ان مشخص نيست آيا دو طرف مي توانند به توافقي 
دست پيدا كنند كه رضايت آنها را به همراه داشته باشد. 
همين ترديدها باعث شده بسياري از بازارهاي مالي دچار 
ركود و در بس��ياري از بورس هاي بزرگ جهان شاخص ها 
ب��ا نزول روبه رو ش��ود. آنگونه كه در خبر رس��انه ها آمده 
اس��ت پكن بدون هيچ ترديدي بر مقابله به مثل با امريكا 
تاكيد مي كند. حتي »شي جين پينگ« رييس جمهوري 
اين كش��ور هم مي گويد، امريكا در تالش است تا چين را 
متوقف كند اما ترامپ قادر به ادامه اين مسير نيست زيرا 
چين بسيار قدرتمند و اقتصاد آن هم بسيار بزرگ است.  تا 
به حال شروع جنگ هاي تعرفه يي از سوي امريكا در نهايت 
با پيروزي تمام عيار امريكا تمام نشده است.   گزارش سي. 
ان بي. سي در زمينه جنگ هاي تجاري امريكا در چند دهه 
اخير به تعرفه هاي وضع ش��ده رونالد ريگان عليه ژاپن در 
دهه 1990ميالدي و تعرفه هاي جورج بوش عليه اتحاديه 
اروپا در سال 2002 اشاره كرد كه در نهايت با گفت وگو يا 
عقب نشيني امريكا پايان پذيرفت. با اين حال سياست هاي 
تعرفه يي و حمايت گرايانه واشنگتن در دهه 1930 حتي 
امريكا و اروپا را به اقدامات تالفي جويانه تعرفه يي واداشت 
و س��رانجام به جنگي منجر ش��د كه همه جهان را تحت 
تاثير خود قرار داد.  روزنامه »واشنگتن پست« در گزارشي 
بر اين باور است با اينكه هر دو كشور مي گويند با مذاكره 
از وقوع جنگ تجاري جلوگيري مي كنند اما تقريبا راهي 
وج��ود ندارد كه ضمن حفظ وجهه هر دو طرف همزمان 
منافع آنها هم تامين شود. در اين چارچوب در بلندمدت 
يا يكي از دو طرف بايد شكست را بپذيرد يا اينكه توافقي 
براي حفظ ظاهر امضا شود كه از افزايش هزينه هاي اين 
جنگ تجاري جلوگيري مي كند.  اگر نگاهي به جنگ هاي 
تجاري پيشين امريكا انداخته شود درمي يابيم آن پيروزي 
س��ريع و آس��اني كه ترامپ انتظار داشت، قابل دستيابي 
نيست. در واقع به اعتقاد تحليلگران، چين از همان قوانيني 
در سازمان تجارت جهاني براي متهم كردن امريكا استفاده 
مي كند كه اياالت متحده در دهه 1990 در اين س��ازمان 
به تصويب رساند. روزنامه نيويورك تايمز در تحليل چرايي 
اطمينان پكن از پيروزي در جنگ تجاري با امريكا نوشت: 
رش��د چين به بازار صادرات وابس��ته اس��ت و امريكا هم 
وارد كننده بزرگي از اين كش��ور است. اياالت متحده هم 
راه هاي بسياري براي صدمه زدن به توليد كنندگان چيني 
دارد اما در مقابل اقدامات متقابل تعرفه يي چين كه حدود 
يك س��وم واردات اين كش��ور از امريكا را در برمي گيرد، 
تاثير اقدام��ات امريكا را كمرنگ مي كند.  نكته جالب در 
ش��روع جنگ تعرفه ها در اين اس��ت ك��ه چين حتي در 
ميان 10كشور نخس��ت صادركننده فوالد به امريكا قرار 
ندارد. اكنون توليدكنن��دگان خودرو و هواپيما در امريكا 
براي حفظ بازار صادراتي خود خواس��تار بازبيني در اقدام 
تعرفه يي ترامپ هستند.  از سوي ديگر البي كشاورزان در 
كنگره بسيار پرقدرت اس��ت و امكان دارد با ادامه همين 
روند آنه��ا همان كاري را با نظ��ام تعرفه يي ترامپ انجام 
دهند كه چين عالقه مند به پيگيري آن است. اين شرايط 
فش��ارها بر دولت ترامپ را براي تغيير رويكرد و پذيرش 

شكست افزايش مي دهد. 

تحليل

دستيار ويژه رييس جمهوري با اشاره به عوامل كم اقبالي كاالي ايراني تشريح كرد

آثار تثبيت نرخ ارز بر توليد داخلي
دس�تيار وي�ژه رييس جمه�وري ب�ا ذكر 
چند نكته پيرام�ون حمايت از توليد كاالي 
ايران�ي، دالي�ل كم اقبال�ي كاالي ايراني را 

تشريح كرده است. 
مس��عود نيل��ي در يادداش��تي آورده اس��ت، 
ش��رايط متعارضي را كه كشور ما طي چند دهه 
گذش��ته از نظر اهداف در ي��ك طرف و عملكرد 
در ط��رف ديگر در زمينه توليد و تجارت پش��ت 
س��ر گذاشته، سواالت زيادي را در زمينه كارايي 
سياس��ت هاي اتخاذ شده در اين زمينه به وجود 
مي آورد كه داش��تن پاس��خ قابل قبول براي آنها 
مي تواند ب��ه عنوان چراغ راهنم��ا براي تصحيح 

رويكردها در آينده مورد استفاده قرار گيرد.
در اين نكت��ه ترديدي وجود ن��دارد كه طي 
دهه هاي گذشته، مسووالن كشور همواره تاكيد 
صادقان��ه بر ارتق��اي توليد داخلي داش��ته اند. از 
واردات بيزار بوده اند و امتيازات متعددي را براي 
توليد و جرايم س��نگيني را براي واردات در نظر 

گرفته اند.
دوره هايي بوده اس��ت كه ُمه��ري به نام ُمهر 
عدم ساخت وجود داشته، به اين معني كه فقط 
واردات كاالهايي مج��از بوده كه »امكان« توليد 

آنها در داخل وجود نداشته است.
تامي��ن انرژي و آب ارزان، عرضه تس��هيالت 
بانكي با نرخ س��ود واقعي منف��ي، فراهم آوردن 
بازار داخلي تضمين ش��ده بدون رقيب خارجي، 
از جمله شرايطي بوده كه طي چند دهه، تالش 

سياست گذار معطوف به تحقق آن بوده است. 
اما امروز كجاييم؟ كاالهاي ايراني نيازمند آن 
هس��تند كه مرتب بر حمايت از آنها تاكيد شود. 
صادراتم��ان را عمدتا محصوالت خام يا بس��يار 
نزدي��ك به خام تش��كيل مي ده��د و در مقابل، 
وارد كننده محصوالتي هس��تيم كه با همان مواد 
ساخته مي ش��وند. كار به جايي رسيده است كه 
اقتصاد ايران با پديده ي��ي تقريبا منحصر به فرد 
در مقياس جهاني، به ن��ام »قاچاق كاال« مواجه 

است.
در حالي كه واژه قاچاق در كش��ورهاي ديگر، 
محدود به اس��لحه، انسان و مواد مخدر است، در 
كشور ما اين واژه عمدتا براي واردات غير رسمي 
اقالمي از قبيل وس��ائل خانگ��ي، پارچه، لباس و 

اقالم مشابه به كار برده مي شود. 
همه م��وارد ذكر ش��ده ذيل س��رفصلي قرار 
مي گيرن��د ك��ه مي توانيم آن را فق��دان كيفيت 
مطلوب، يا در بهترين حالت، پايين بودن كيفيت 
محصوالت توليد شده در كشور بناميم. براي دو 
محصول با كيفيت مشابه، محصول ايراني معموال 
به ط��ور معناداري گران تر و ب��راي دو كاالي هم 
قيم��ت، كاالي ايراني داراي كيفي��ت نازل تري 
اس��ت. چرا اين طور است؟ چرا آنچه محقق شده 
نه تنها با هدف تعيين ش��ده مغاير اس��ت، بلكه 

كامال در نقطه مقابل آن قرار دارد. 
در اي��ن نوش��تار ب��ه اهميت نق��ش 4 عامل 
سياس��ت هاي ارزي نادرس��ت، فق��دان تعام��ل 
سازمان يافته و منضبط تجاري، مالي و توليدي 
با جهان، نظام بنگاه��داري اقتصادي ناكارامد و 

محيط نامساعد اقتصاد كالن اشاره مي شود. 

 سياست هاي ارزي نادرست 
سياست هاي ارزي كشور طي 4 دهه گذشته 
هم��واره مبتني بر ثاب��ت نگه داش��تن نرخ ارز، 
مس��تقل از ت��ورم بوده اس��ت. از آنج��ا كه اين 
سياست امكان تحقق عملي در بلندمدت ندارد، 
ن��رخ ارز در دوره هاي��ي كه مناب��ع اقتصاد اجازه 
مي داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، 
طي ي��ك يا چند جهش به مق��دار تعادلي خود 
رسيده اس��ت. اما اين نحوه تعديل نرخ ارز فقط 
ب��ه بي ثباتي دامن زده و آثار آن بس��يار متفاوت 
با ش��رايطي اس��ت كه تعديل نرخ به طور هموار 

صورت مي گيرد. 
وقت��ي نرخ ارز در خالف جه��ت تورم تثبيت 
مي ش��ود، باالتري��ن و موثرتري��ن كم��ك ب��ه 
توليد كنندگان خارجي صورت گرفته و بيشترين 
صدم��ه به توليد كنندگان داخلي وارد مي ش��ود. 
تورم نسبي باالتر، به معني رشد بيشتر قيمت ها 

در داخل است.
در حال��ي كه، باثاب��ت نگه داش��تن نرخ ارز، 

قيمت كاالي خارج��ي تقريبا ثابت باقي مي ماند 
)با توجه به اينكه تورم كش��ورهاي طرف تجاري 
نزديك به صفر اس��ت(. بنابراين، ب��ا اعمال اين 
سياست، بيش��ترين خدمت و بزرگ ترين كمك 
به بازاريابي محصوالت خارجي در داخل صورت 
گرفته اس��ت. به عنوان مث��ال، فرض كنيد تورم 
داخل��ي 20 درص��د و تورم خارجي صفر باش��د 

)صرفا از جهت تسهيل محاسبات(. 
در اين ش��رايط اگ��ر تلويزي��ون در داخل با 
كيفيت قابل رقابت س��اخته ش��ده و به قيمت 4 
ميليون تومان عرضه مي شد، در حالي كه قيمت 
جهان��ي تلويزيون مش��ابه وارداتي 1000 دالر و 
نرخ ارز 4000 تومان بود، مصرف كننده داخلي، 
در مقابل انتخاب دش��واري قرار نمي گرفت و در 
چنين حالتي، بدون ني��از به وضع تعرفه، ترويج 
مصرف كاالي ايراني معنادار بوده و مي توانس��ت 

موثر باشد.
اما با گذشت يكسال، قيمت تلويزيون داخلي 
با تورم 20 درصد به 4.8 ميليون تومان افزايش 
پي��دا مي كند در حالي ك��ه تلويزيون خارجي با 
ثابت نگاه داش��تن ن��رخ ارز، همچنان 4 ميليون 

تومان ثابت مانده است.
طبيعي اس��ت مصرف كنن��ده داخلي هرچند 
اخالق��ا ه��م پايبند ب��ه مص��رف كاالي داخلي 
باش��د، تلويزيون وارداتي را خواهد خريد و توليد 
تلويزيون در داخل بدون توجيه مي ماند. اگر اين 
ش��رايط را يك سال ديگر هم ادامه دهيم، قيمت 
تلويزي��ون توليد داخل، به ح��دود 5.8 ميليون 
تومان مي رسد و با ادامه اين روند، طبيعي است 

كه كارخان��ه داخلي تعطيل ش��ده و كارگرانش 
بي��كار مي ش��وند. ح��ال فرض كني��د در چنين 
ش��رايطي، تصميم گيرندگان كش��ور، همزمان با 
تاكي��د بر تداوم تثبيت نرخ ارز، حمايت از توليد 
داخلي را ني��ز مورد تاكيد قرار دهند. نتيجه چه 
مي ش��ود؟ افزايش قابل توجه تعرفه به اندازه يي 
ك��ه قيمت 5.8ميليون تومان تلويزيون س��اخت 
داخ��ل، كمتر از قيمت تلويزيون وارداتي باش��د. 
در اينص��ورت الزم اس��ت بي��ش از 45 درص��د 
تعرفه براي تلويزيون وارداتي گذاش��ته ش��ود تا 
توليد كننده داخلي بتواند بدون نگراني نسبت به 

رقيب خارجي محصول خود را بفروشد. 
اما با اعمال اين سياس��ت، فاصله بيش از 1.8 
ميليون توماني قيمت با و بدون تعرفه تلويزيون، 
اي��ن انگيزه را ب��راي عده يي ايج��اد مي كند كه 
خارج از مبادي رسمي وارداتي و در نتيجه بدون 
پرداخت تعرفه گمركي، تلويزيون و اقالم مشابه 
را از طريق معابر كوهس��تاني و غيره، به كش��ور 
وارد كنند و اينچنين اس��ت كه پديده يي به نام 
كولبري، ته لنجي و س��اير شقوق پنهان واردات 

شكل مي گيرد.
من ن��ام اين پديده را »تجارت ضد انس��اني« 
مي گذارم. مش��اهده صحنه هاي��ي كه هموطنان 
ما، جوانان رش��يد كش��ور، چگونه لوازم خانگي 
س��نگين را ب��ر دوش گرفته و از معابر س��خت 
كوهستاني عبور مي دهند، اشك بر چشم جاري 

مي كند.
اين جوانان مي توانس��ته اند كارگران آموزش 
دي��ده و ماه��ر كارخانه ي��ي باش��ند ك��ه همان 

تلويزيون��ي را تولي��د كن��د كه اكن��ون بر دوش 
گرفته ان��د و ب��ا خ��ود مي كش��ند! اما ب��ا اعمال 
سياست هاي نادرس��ت و اصرار بر تداوم آن، اين 
مه��ارت و آموزش آنها نيس��ت كه به كار مي آيد، 
بلكه زور بازو و ق��درت فيزيكي رو به اضمحالل 
آنهاس��ت كه ب��ه غيرانس��اني ترين ش��يوه مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. اينچنين است كه پديده 
قاچاق ش��كل مي گيرد و مادام كه اين سياس��ت 
نادرس��ت تداوم دارد، قاچاق كاال هم ادامه پيدا 

مي كند. 
از سوي ديگر واردات بدون تعرفه در شرايطي 
ك��ه نرخ تعرف��ه باال اس��ت، به امتي��ازي بزرگ 
تبديل مي ش��ود. گروه هايي كه امكان استفاده از 
اين ش��رايط را پيدا مي كنند ب��ه مدافعان پرو پا 
قرص سياست تثبيت نرخ ارز تبديل مي شوند و 
اينچنين است كه فساد مبتني بر بهره مندي از 
رانت واردات ب��دون تعرفه براي گروه هاي خاص 

شكل مي گيرد.
يادمان باش��د كه همه اينها ريشه در تثبيت 
نرخ ارز مس��تقل از تفاوت معنادار تورم داخلي با 
تورم خارجي دارد. وقتي در عرصه تصميم گيري، 
از يك طرف چارچوب سياس��ت گذاري، ش��امل 
سياس��ت هاي ارزي و تعرفه ي��ي، صحي��ح و در 
نتيجه خدش��ه ناپذير و غير قاب��ل تغيير قلمداد 
ش��ود و از طرف ديگ��ر، ضعف تولي��د در مقابل 
واردات، قاچاق كاال و فس��اد به عنوان پديده هاي 
مذموم اما مس��تقل از ريشه هاي سياست گذاري 
آن، م��ورد نكوهش قرار گي��رد، در واقع با حفظ 
عل��ت ب��روز مش��كل، به جن��گ معل��ول همت 
گماش��ته ايم. فرآيندي كه انرژي زي��اد اداري و 

مالي را صرف مي كند و به نتيجه نمي رسد. 

 فقدان تعامل تجاري، مالي و توليدي با جهان
ظرف حدود 15س��ال گذشته، ميزان واردات 
س��االنه كاال در دامنه 30 تا 85ميليارد دالر در 
نوس��ان بوده كه همواره ح��دود 80 تا 85درصد 
آن را كاالهاي واس��طه يي و س��رمايه يي تشكيل 

مي داده است.
ش��ايد جاي تعجب باش��د كه بخش عمده يي 
از اي��ن ميزان از تبادل كااليي با جهان، در قالب 
هي��چ ق��رارداد بلندمدت با طرف ه��اي خارجي 
ص��ورت نگرفته و ارتب��اط س��ازمان يافته يي با 
طرف ه��اي خارجي از نظر فروش تجاري )عمده 
فروش��ي( و ارائ��ه خدمات پس از فروش ش��كل 
نگرفته اس��ت. حجم عظيمي از كاالهاي مختلف 
مصرفي، به صورت خرده فروش��ي و در قالب هاي 

غيررسمي وارد كشور مي شود.
بنابراين مصرف كننده نه از ناحيه توليد كننده 
داخل��ي ب��ه داليلي كه ذكر ش��د از حقوق اوليه 
برخوردار اس��ت نه از ناحيه واردات بدون ارتباط 

سازمان يافته با توليد كنندگان خارجي.
در  ه��م  داخل��ي  توليد كنن��ده  همچني��ن، 
ش��رايط تعريف شده مش��خصي از نظر رقابت با 
توليد كننده خارجي ق��رار نمي گيرد. يك كاالي 
صنعت��ي معمولي مانن��د جاروبرقي يا ماش��ين 
لباسشويي، بر حسب ش��يوه ورود، با قيمت هاي 
كامال متفاوت وارد كش��ور مي ش��ود و در نتيجه 
امكان مقايس��ه مبتني بر محاسبات مشخص را 
از توليد كنن��ده داخلي س��لب مي كند. نبود يك 
س��ازماندهي تعريف ش��ده و بلندمدت تجاري، 
تولي��دي و مالي با جه��ان، هزينه هاي مبادله را 
به ش��دت افزايش داده و تاثير قابل توجهي را بر 
رقابت پذي��ري محصوالت توليد ش��ده در داخل 

گذاشته است. 

 نظام ناكارامد بنگاهداري داخلي
در اي��ن نكت��ه تردي��دي نيس��ت ك��ه توليد 
محصوالت داخلي، در اصطالح، گران در مي آيد. 
مطالعات انجام ش��ده نش��ان مي دهد كه حدود 
70درصد از توليد صنعتي كش��ور، توسط حدود 
3درصد از بنگاه ها كه بنگاه هاي بزرگ هس��تند 

صورت مي گيرد.
از طرف ديگ��ر، مطالعات انجام ش��ده بيانگر 
آن اس��ت ك��ه در اقتصاد ايران، به��ره وري كل 
عوام��ل توليد، رابطه عكس با اندازه بنگاه ها دارد 
ب��ه اين معني كه به��ره وري بنگاه هاي بزرگ به 
ميزان قابل توجهي كمت��ر از بنگاه هاي كوچك 

اس��ت. بخش بزرگي از اين شرايط كه به كاهش 
معنادار رقابت پذيري محصوالت توليد ش��ده در 
داخل منجر ش��ده اس��ت، به محيط غير رقابتي 
توليد مربوط مي شود. ساختار مالكيتي بنگاه هاي 
ب��زرگ اقتصادي به ش��دت با سياس��ت آميخته 
است. تعداد شاغلين و تركيب شاغلين يك بنگاه 
ب��زرگ متعلق به بخش غي��ر خصوصي، معموال 
با حد بهين��ه آن فاصله زي��اد دارد. مديران اين 
بنگاه ه��ا معموال تحت تاثير معيارهاي سياس��ي 

انتخاب مي شوند.
در تعيي��ن قيم��ت محصوالت اي��ن بنگاه ها 
معموال مصلحت انديش��ي هاي سياسي به اشكال 
گوناگون نقش دارد. محدوديت هاي سياس��ي در 
تنظيم مناسبات بين المللي در مورد اين بنگاه ها 
به مراتب بيش��تر اس��ت. خالصه آنكه س��اختار 
مالكي��ت بنگاه هاي اقتصادي در اي��ران به ويژه 
پس از اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون 
اساسي، بسيار سياسي تر شده و اين خصوصيت، 
اثر قابل توجهي بر رقابت پذيري محصوالت توليد 

شده توسط بنگاه هاي بزرگ داشته است. 

 محيط نامساعد اقتصاد كالن
محيط اقتصاد كالن طي دهه هاي گذش��ته از 
نظر شاخص هاي مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، 
نرخ هاي س��ود بانكي و به طور كلي ساختار كالن 
تامي��ن مالي، و از نظر ش��اخص هاي مرتبه دوم، 
مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالياتي، 
سياس��ت هاي پولي و غيره در شرايط مساعدي 
نبوده اس��ت. شرايط نامس��اعد اقتصاد كالن، از 
طرق مختلف منجر به افزايش هزينه هاي مبادله 
مي ش��ود. وقت��ي بنگاهي نتواند محي��ط اقتصاد 
كالن و محي��ط مناس��بات بين المل��ل خ��ود را 
پيش بين��ي كند، ناچار خواهد بود موجودي انبار 
م��واد اوليه خود را بيش از ح��د بهينه نگهداري 
كن��د. وقتي ع��دم قطعيت زياد اس��ت، بنگاه به 

سرمايه در گردش بيشتر نياز دارد.
وقتي عدم قطعيت باالست، بنگاه تمايل پيدا 
مي كن��د كه فعاليت هاي خ��ود را به صورت غير 
بهينه متنوع كند تا ريس��ك پيش بيني ناپذيري 
را به حداقل برساند. وقتي عدم قطعيت باالست 
بنگاه كمتر س��رمايه گذاري مي كند. در مجموع 
محيط نامساعد اقتصاد كالن به ويژه بر عملكرد 
بنگاه هاي بزرگ به عن��وان بنگاه هايي كه بخش 
اصلي توليد را برعه��ده دارند تاثير قابل توجهي 
دارد و از اي��ن طري��ق، هزينه ه��اي مبادله و در 
نتيج��ه رقابت پذيري محص��والت ايراني را تحت 

تاثير قرار مي دهد. 

 جمع بندي
همان ط��ور كه اش��اره ش��د، به عن��وان يك 
واقعي��ت، ش��واهد ب��ه وض��وح بيانگ��ر آنند كه 
محصوالت ايراني جز اقالمي كه فاصله يي نزديك 
با مواد خام دارند، عمدتا در مقايسه با محصوالت 
ساخته شده در ديگر كشورها از كيفيت نازل تري 
برخوردارند. اين ضعف بزرگ كه رش��د اقتصادي 
و اش��تغال را در معرض تهديد جدي قرار داده، 
با وجود آن اس��ت كه مسووالن كشور همواره بر 

اهميت توليد داخلي تاكيد داشته اند.
در اي��ن مقاله سياس��ت هاي نادرس��ت ارزي 
ك��ه به ط��ور مش��خص در جه��ت نق��ض هدف 
رقابت پذي��ري ب��وده، سياس��ت هاي تعرفه يي و 
تج��اري كه ش��كل گيري پديده ي��ي منحصر به 
ف��رد به نام قاچاق محص��والت صنعتي را در پي 
داش��ته، نب��ود ارتباط س��ازمان يافت��ه توليدي، 
تج��اري و مالي با جهان، س��اختار غيرخصوصي 
و غيراقتص��ادي مالكيت بنگاه ه��اي اقتصادي و 
باالخره، محيط نامساعد اقتصاد كالن، به عنوان 
عوام��ل اصلي به وجود آورن��ده اين ضعف بزرگ 

معرفي شدند. 
بدون ش��ك افزايش درآمد خانوارهاي ايراني 
و فائق آمدن بر مش��كل ب��زرگ بيكاري، در گرو 
آن اس��ت كه توليد كنن��دگان ايراني محصوالتي 
ب��ا كيفي��ت مطل��وب و قاب��ل رقابت بس��ازند. 
دس��تيابي به اي��ن هدف تعيين كنن��ده، هرچند 
به دس��ت توليد كننده ايراني محقق مي شود اما 
نيازمند اصالح 4 عامل ذكر ش��ده از سوي نظام 

تصميم گيري است. 

س��ازمان ف��درال حماي��ت از مصرف كنندگان روس��يه، 
در آس��تانه جام جهان��ي فوتبال در اين كش��ور، هتل هاي 
ش��هرهاي ميزبان جام جهاني را براي جلوگيري از افزايش 
قيمت ها تحت كنترل ش��ديد قرار داده و تا امروز توانس��ته 

است 539 مورد تخلف را شناسايي كند. 
ش��بكه تلويزيوني راشاتودي با اعالم اين خبر افزود: اين 
هتل ها بهاي بيش از ميزان تعيين ش��ده براي ارائه خدمات 
دريافت مي كردند كه تخلف محسوب مي شود. عالوه بر آن 

110هتل هم فاقد مدارك الزم بودند. 
هتل ه��اي متخلف در مجم��وع 4.4ميليون روبل)حدود 
80 ه��زار دالر( جريمه ش��دند و در 1۶9م��ورد نيز اخطار 

داده شد. 
در 1۶8 م��ورد نيز علي��ه هتل هاي متخلف ب��ه دادگاه 

شكايت شده است. 
به گزارش ايرنا، راش��اد تودي نوش��ت: اين بازرسي ها از 
روز دوم ماه آوريل آغاز شده است و در مجموع 1138هتل 

مورد بازرسي قرار گرفتند. 
سازمان فدرال حمايت از مصرف كنندگان روسيه پيشتر 
هش��دار داده ب��ود بص��ورت روزانه هزينه اقام��ت هتل ها و 
فهرس��ت هتل هايي كه حد نصاب مجاز ب��راي قيمت ها را 

رعايت نكرده اند، منتشر خواهد كرد. 
بيست و يكمين دوره جام جهاني فوتبال از 24خرداد تا 

24تير ماه 1397 در 12ورزش��گاه واقع در 11شهر روسيه 
برگزار مي شود. 

ش��هرهاي مسكو)ورزش��گاه هاي لوژنيك��ي و اوتكريتيه 
ولگوگ��راد  المپي��ك فيش��ت(،  آرن��ا(، سوچي)ورزش��گاه 
)ورزش��گاه مركزي(، روستوف-نا-دونو)ورزش��گاه روستوف 
آرن��ا(، ق��ازان)كازان آرن��ا(، سارانسك)ورزش��گاه موردوويا 
آرن��ا(، سن پترزبورگ)ورزش��گاه كرستوفس��كي(، س��امارا 
)ورزش��گاه س��امارا(، نيژن��ي نووگ��وراد )ورزش��گاه نيژني 
نووگورود(، يكاترينبورگ )ورزشگاه مركزي( و كالينينگراد 
 )ورزشگاه كالينينگراد( 11شهر ميزبان جام جهاني 2018

هستند. 
تي��م ملي فوتبال اي��ران يكي از 32تي��م حاضر در اين 
رقابت ها در گروه مرگ با اسپانيا، پرتغال و مراكش همگروه 

شده است. 
ايران در نخس��تين ديدار خود باي��د 15ژوئن)25خرداد 
97( س��اعت 18:30 ب��ه وقت ايران در ورزش��گاه س��نت 
پترزبورگ برابر مراكش، در دومين ديدار در ساعت 21:30 
روز 20ژوئن )30خرداد 97( در ورزش��گاه كازان به مصاف 
تيم ملي اس��پانيا قهرمان پيش��ين جام جهاني فوتبال و در 
س��ومين بازي گروهي خود در ساعت 21:30 روز 25ژوئن 
)4تير 97( در سارانسك با ياران كريستين رونالدو پرتغالي 

مدافع عنوان قهرماني اروپا بازي مي كند. 

 هتل هاي شهرهاي ميزبان جام جهاني روسيه
مرتكب 539 تخلف شدند

آمارهاي وزارت بازرگاني امريكا نش��ان مي دهد، كس��ري تراز 
تجاري اين كش��ور در ماه فوريه ب��ا 1.۶درصد افزايش به باالترين 

ميزان در 10 سال گذشته رسيد. 
به گزارش فارس، آمار رسمي ارائه شده از سوي وزارت بازرگاني 
امريكا نشان مي دهد كسر تراز تجاري اين كشور در ماه فوريه با 1.۶ 

درصد افزايش به 57.۶ ميليارد دالر رسيده است. 
بر همين اساس اين حجم كسري تراز تجاري ماهانه در امريكا از 
سال 2008 تاكنون بي سابقه بوده است. دولت ترامپ طي ماه هاي 
گذشته با اجراي سياست هايي از قبيل اعمال تعرفه گمركي براي 
واردات برخي كاالها به اين كش��ور در تالش اس��ت تا اين كسري 
تراز تجاري را از بين ببرد. ترامپ معتقد است، شركاي تجاري اين 

كشور در حال سوءاستفاده از همكاري تجاري با امريكا هستند. 
بن��ا به آمار ارائه ش��ده در م��اه فوري��ه واردات امريكا از چين 
14.7درصد كاهش داش��ته اس��ت. كارشناس��ان بر اين باورند كه 
اقدامات دولت ترامپ در كاهش كسري تجاري عمال راهي از پيش 
نخواهد برد. جوئل ناروف كارشناس ارشد اقتصادي موسسه مشاوره 
اقتصادي ناروف در شهر هلند ايالت پنسيلوانيا معتقد است: شايد 
اعمال تعرفه در ظاهر راه حل مناس��بي براي تغيير الگوي تجارت 
امريكا به نظر برس��د اما بيش از آنكه بر اصالح بنيان هاي تجاري 

تاثيرگذار باشند به افزايش قيمت كاالها منجر خواهند شد. 
برخي كارشناسان بر اين باورند، با توجه به عدم توانايي اقتصاد 
امريكا به عرضه كافي براي پاس��خگويي تقاض��اي فزاينده در اين 

كشور كسري تراز تجاري امريكا همواره افزايش خواهد يافت. 
جان  رايدينگ كارشناس ارش��د اقتصادي موسسه RDQ در 
نيوي��ورك در مصاحبه با رويترز، گفت: انتظار داريم كه با توجه به 
بيش��تر بودن تقاضاي داخلي در امريكا از پتانس��يل عرضه در اين 
كشور طي سال جاري كسري تراز تجاري اين كشور در مقايسه با 

توليد ناخالص داخلي روندي افزايشي را طي كند. 
وي ادام��ه داد: اعمال تعرفه ها نمي تواند عدم تعادل در تجارت 
خارج��ي امريكا را كاهش دهد. از س��ال 197۶ امريكا با توجه به 
افزايش واردات نفت و كاالهاي مصرفي همواره شاهد كسري تراز 

تجاري بوده است. 
در سال گذش��ته ميالدي بيشترين كسري تراز تجاري امريكا 
با كش��ورهاي چين، مكزيك، ژاپن، آلمان، ويتنام، ايرلند و ايتاليا 

بوده است. 
افزايش كس��ري تراز تجاري براي امري��كا از دو جهت زيان آور 
خواهد بود؛ نخس��ت آنكه نشان مي دهد كه بخش قابل توجهي از 
رشد اقتصادي امريكا از محل افزايش شديد بدهي اين كشور است 
و دير يا زود كش��ورهاي طلبكار از امريكا مي خواهند تا بدهي ها را 
تس��ويه كنند. دوم اينكه وقتي يك كشور به جاي توليد به سمت 
خريد و واردات روي مي آورد، ش��ركت هاي امريكايي وجهه خود را 
به عنوان يك توليدكننده از دس��ت داده و به طور كلي به از دست 
رفتن رقابت پذيري اقتص��اد امريكا به عنوان يك توليدكننده كاال 

منجر خواهد شد. 

 كسري تراز تجاري امريكا به باالترين ميزان
طي ۱۰سال گذشته رسيد

مسعود نيلي

سياست هاي ارزي كشور طي ۴ دهه گذشته همواره مبتني بر ثابت نگه داشتن نرخ 
ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا كه اين سياست امكان تحقق عملي در 

بلندمدت ندارد، نرخ ارز در دوره هايي كه منابع اقتصاد اجازه مي داده ثابت نگاه داشته 
شده است و پس از آن، طي يك يا چند جهش به مقدار تعادلي خود رسيده است. اما 
اين نحوه تعديل نرخ ارز فقط به بي ثباتي دامن زده و آثار آن بسيار متفاوت با شرايطي 

است كه تعديل نرخ به طور هموار صورت مي گيرد

وقتي نرخ ارز در خالف جهت تورم تثبيت مي شود، باالترين و موثرترين كمك به 
توليد كنندگان خارجي صورت گرفته و بيشترين صدمه به توليد كنندگان داخلي وارد 

مي شود. تورم نسبي باالتر، به معني رشد بيشتر قيمت ها در داخل است
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 استانداردهاي بين المللي 
و چالش هاي موسسات مالي
ماندانا طاهري| صاحب  نظر پولي و بانكي|

تغيي��ر از اس��تانداردهاي مل��ي به اس��تانداردهاي 
بين الملل��ي تحول بزرگي در ارتباط��ات تجاري و مالي 
كشور ايجاد مي كند كه مي تواند با چالش هاي مختلفي 

مواجه باشد. 
رش��د تجارت و پيچيدگي هاي محيط تجاري، تقاضا 
براي اطالعات قابل فهم و قابل مقايس��ه را به ضرورتي 
جدانش��دني از توسعه بازارهاي مالي تبديل كرده است. 
درحال حاضر، هيات تدوين اس��تانداردهاي بين المللي 
حس��ابداري ب��ا ايف��اي نق��ش قانون گ��ذار ب��ه تدوين 
اس��تانداردهاي حسابداري و حسابرس��ي مي پردازد كه 

مورد پذيرش بين المللي است. 
در ايران نيز همس��و با ساير كشورها و براي برقراري 
تعام��الت بين الملل��ي تج��اري و مال��ي، نياز به بس��تر 
مناس��ب است كه اين مهم با پياده سازي و به  كارگيري 
اس��تانداردهاي بين المللي حس��ابداري به خصوص در 
صنعت بانكي درحال فراگير شدن است. در اين ارتباط 
بان��ك مركزي و س��ازمان بورس اوراق بهادار در س��ال 
۱۳۹۴ همسو با تغييرات جهاني، الزاماتي را براي انتشار 
صورت ه��اي مالي مبتني بر اس��تانداردهاي بين المللي 
براي بانك ها و بيمه ها قائل شده اند كه هدف اصلي از اين 
اقدام درحال حاضر، پياده س��ازي چارچوب گزارشگري 
مبتني بر استانداردهاي بين المللي حسابداري و ارتقاي 
رتبه شفافيت گزارشگري به خصوص در مباحثي چون 
ابزاره��اي مالي، افش��اي ريس��ك و اندازه گيري ارزش 

منصفانه دارايي هاي مالي بانك هاست. 
در اي��ن ارتب��اط گام اول انتش��ار ص��ورت عملكرد 
س��پرده س��رمايه گذاري به  منظور ارائه عمليات مش��اع 
بانك و پاس��خگويي بانك به س��پرده گذاران بود و گام 
دوم ك��ه درحال حاضر درحال اجراس��ت تهيه و تنظيم 
صورت ه��اي مالي مبتني بر اس��تانداردهاي بين المللي 
حسابداري است كه حاوي تغييرات خاص و گسترده يي 
در راستاي ارتقاي ش��فافيت و تطبيق با استانداردهاي 
بين المللي اس��ت و از مهم ترين اي��ن تغييرات مي توان 
به افش��اي اطالع��ات و گزارش مباحثي چون افش��اي 
اطالع��ات ارزش منصفان��ه دارايي هاي مالي و افش��ا و 
گزارش ريس��ك در بانك ها اشاره كرد كه تا پيش از اين 

امري بي سابقه بوده است. 
بنابراين با توجه به حجم تغيير و تحوالت در افش��ا 
و گزارش��گري در صنع��ت بانك��ي بررس��ي چالش هاي 
پياده س��ازي اس��تانداردهاي بين المللي حسابداري هم 
براي ش��بكه بانكي و هم براي بان��ك مركزي به عنوان 
ناظ��ر بانكي قابل توجه خواهد بود. عالوه بر آن تغيير از 
استانداردهاي ملي به اس��تانداردهاي بين المللي تحول 
بزرگي در ارتباطات تجاري و مالي كشور ايجاد مي كند 

كه مي تواند با چالش هاي مختلفي مواجه باشد. 
از مهم ترين چالش هاي پياده س��ازي استانداردهاي 
بين المللي حس��ابداري مي توان به هزينه هاي مستقيم 
و غيرمستقيم پياده سازي اشاره كرد. يكي از هزينه هاي 
مس��تقيم هزينه ه��اي آماده س��ازي، تايي��د و انتش��ار 
صورت ه��اي مالي مبتني بر اس��تانداردهاي بين المللي 
اس��ت. اين هزينه را مي توان هزينه فرصت پياده سازي 
اس��تانداردهاي بين المللي در كش��ور دانست كه اجزاي 
ثابتي دارد و خروجي آن، گزارش��گري مالي مطمئن يا 
افشاي منصفانه اطالعات است، البته قابل توجه است كه 
بدانيم در كنار اين هزينه مس��تقيم، هزينه غيرمستقيم 
تهي��ه صورت ه��اي مال��ي مبتني ب��ر اس��تانداردهاي 
بين المللي ش��امل هزينه هاي نظارتي، مقررات مالياتي 

و اتحاديه هاي صنفي و كارگري نيز است. 
ع��الوه ب��ر آن هزينه افش��اي اطالع��ات خصوصي 
بنگاه مثال افش��اي اطالعات خط توليد نيز وجود دارد. 
همچنين كسب دانش و تخصص الزم براي پياده سازي 
و فراگير كردن اس��تانداردهاي بين المللي حسابداري از 
ديگر چالش هايي است كه بنگاه ها با آن مواجه هستند 
و ب��راي كس��ب دانش بايد هزينه و زم��ان الزم را براي 
آم��وزش نيروي انس��اني متبح��ر و متخص��ص در اين 
ح��وزه صرف كنند. عالوه بر آن معموال در كش��ورهاي 
درحال توسعه زيرس��اخت هاي الزم براي پياده سازي و 
چنين تغييري فراهم نيس��ت و الزم است آموزش هاي 
الزم براي ش��ناخت و به كارگيري استانداردها و تحليل 
و بهره گي��ري آن در اختي��ار متخصصان فن و ناظران و 

قانون گذاران قرار گيرد. 
همچني��ن باي��د از وجود جري��ان مواف��ق و قوي با 
برقراري اس��تانداردهاي بين المللي حس��ابداري در يك 
كشور اطمينان حاصل كرد تا تمام هزينه اين تغيير حول 
محور آموزش و فراگيري اس��تانداردهاي بين المللي و نه 
جريان مخالف صرف شود. از ديگر مشكالت، ناهماهنگي 
موضوعي در كشور محل استقرار استانداردهاي بين المللي 
حس��ابداري با مفاهيم و موضوعات استانداردهاست. اين 
ناهماهنگي مي تواند به مقررات و قوانين حاكم نيز سرايت 
كند. براي مثال در كش��ورهاي اسالمي برخي از مقررات 
اس��المي حاكم اس��ت كه در اس��تانداردهاي بين المللي 
حس��ابداري چنين مباحثي ديده نش��ده است يا راه حل 
و روش اس��تانداردهاي بين المللي حس��ابداري با چنين 
مقرراتي سازگار نيست. از طرف ديگر ممكن است قوانين 
و مقررات حاكم در آن كش��ور در تضاد با استانداردهاي 
بين الملل��ي باش��د كه مس��لما ايجاد چني��ن هماهنگي 
كار مش��كلي اس��ت. عالوه بر آن برخي محدوديت ها در 
بازارهاي مالي و سيس��تم مالي آن كشور در به كارگيري 
درست استانداردهاي بين المللي اثر مي گذارد. براي مثال 
محاس��بات مربوط به ارزش منصفانه و تعيين ارزش  بازار 
دارايي ها گاهي تبديل به مس��اله جدي در تهيه و تدوين 
صورت هاي مالي مبتن��ي بر اس��تانداردهاي بين المللي 

حسابداري مي شود. 
 ش��وراي حسابداري ژاپن در س��ال ۲۰۰۹ مشكالت 
پذيرش و پياده سازي استانداردهاي بين المللي حسابداري 
را شامل صرف هزينه و زمان كافي براي آموزش ناشران 
صورت هاي مالي، س��هامداران و حسابرسان، نياز به تهيه 
همزم��ان صورت ه��اي مالي مبتن��ي بر اس��تانداردهاي 
مل��ي و بين المللي جهت ايجاد اطمين��ان از درك كامل 
ذي نفع��ان و عدم تطابق برخي از اس��تانداردها با فضاي 
كسب وكار ژاپن ارزيابي كرده است. بنابراين بررسي هاي 
مختلف نش��ان مي دهد صرف زم��ان و هزينه زياد براي 
آموزش و ايجاد زيرس��اخت علمي مناس��ب در پذيرش 
استانداردهاي بين المللي حسابداري بسيار حائز اهميت 
است. عالوه بر آن فرهنگ محيط كسب وكار در پذيرش 
و پياده سازي استانداردهاي حسابداري موثر است. مسلما 
فرهنگ س��ازي نياز به فضاي مقرراتي همسو با تغييرات 
و البت��ه كمك هاي مالي نهاده��اي ناظر بازارهاي مالي و 
دولت ها دارد. زماني مي توان گروه هاي مختلف را همسو 
با پذيرش و پياده سازي استانداردهاي بين المللي كرد كه 
در رابط��ه با صرف زمان و هزينه كافي دولت و نهاد ناظر 

همكاري الزم را داشته باشد.

يادداشت

»تعادل« از فشار عوارض و ماليات  مختلف بر رشته ثالث گزارش مي دهد 

افزايش ۱۰ درصدي نرخ حق بيمه شخص ثالث
بيمه گريزي با اخذ عوارض  متعدد و ماليات از حق بيمه هاي خودرو

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
 رقم حق بيمه اجباري شخص ثالث به خاطر رشد 
نرخ ديه هر سال رو به افزايش است و با توجه به تعداد 
باالي خودروهاي كشور كه اكثر آن متعلق به گروه هاي 
كم درآمد و متوس��ط جامعه است، فش��ار مضاعفي را 
ب��ه گروه هاي ك��م درآمد و راننده ه��ا و مالكان خودرو 
تحميل مي كند. عالوه بر افزايش هر س��اله رقم ديه كه 
فش��ار عمده يي را براي افزايش حق بيمه شخص ثالث 
ايجاد مي كن��د، عوارض مختلفي ني��ز از اين رقم حق 
بيمه به وزارت بهداش��ت، ني��روي انتظامي و نهادهاي 
ديگ��ر اختص��اص مي يابد و باعث ش��ده ك��ه رقم حق 

بيمه ها هر ساله افزايش يابد. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« اي��ن در حالي اس��ت كه 
خودروه��اي نو از تخفيف برخوردار نيس��تند و مالكان 
اي��ن خودروه��ا بايد رق��م قابل توجه��ي هزينه كنند. 
مشاهدات خبرنگار ما نش��ان مي دهد كه از يك شعبه 
متعلق به يكي از شركت هاي بيمه يي كه در طول يك 
سال معادل 7۰۰ميليون تومان حق بيمه شخص ثالث 
دريافت ك��رده بود تنها با يك فق��ره تصادف منجر به 
فوت معادل 65۰ ميليون توم��ان براي ديه فوت چند 
مس��افر خودرو ش��خص ثالث پرداخت شد و اين نكته 
نشان مي دهد كه رقم باالي ديه و آمار باالي تصادفات 
عمال باعث زيان برخي ش��عب و شركت هاي بيمه يي و 
س��ود كم صنعت بيمه در ش��خص ثالث شده و عالوه 
ب��ر اين رقم ب��االي ديه، عوارض پرداخت��ي نيز هزينه 
سنگيني است كه روي دوش مردم قرار دارد. از اين رو 
شايس��ته است كه براي تعلق گرفتن تخفيف به راننده 
نه به خودرو نو يا چند س��ال كار كرده چاره انديش��ي 
ش��ود و آمار عملكرد وزارت بهداشت و نيروي انتظامي 
و س��اير نهادهايي كه از عوارض شخص ثالث دريافتي 
دارند، اعالم شود همچنين موضوع ديه و تصادف ها به 
شكلي پيگيري شود كه هزينه هاي شخص ثالث و فشار 

بر مردم براي پرداخت حق بيمه باال را كنترل كند. 
به تازگ��ي، بيمه مرك��زي جداول ح��ق بيمه پايه 
شخص ثالث را براي سال جاري منتشر كرده كه نشان 
مي دهد، حق بيمه پايه براي اين رش��ته نسبت به سال 
گذش��ته ۱۰درصد افزايش يافته اس��ت. در اين زمينه 
دبير كارگروه تخصصي بيمه  ش��خص ثالث سنديكاي 
بيمه گران معتقد اس��ت كه نرخ بيمه نامه شخص ثالث 
در س��ال ۹7 افزايش نداش��ته و رشد ۱۰درصدي حق 
بيمه ناشي از افزايش ۱۰درصدي سرمايه بيمه نامه هاي 

شخص ثالث بوده است. 
افزاي��ش ۱۰درصدي قيمت بيمه ش��خص ثالث به 
دنبال افزايش نرخ ديه در ش��رايطي اتف��اق افتاده كه 
نهادهايي همچون وزارت بهداش��ت، ني��روي انتظامي 
و صندوق تامين خس��ارت هاي بدني از بيمه ش��خص 
ثالث س��هم مي برند و اين موضوع باعث فشار بيشتر بر 
بيمه گذاران خواهد شد و بيم آن مي رود باعث افزايش 

بيمه گريزي در كشور شود.
براس��اس جداول منتشر ش��ده بيمه مركزي، حق 
بيمه پايه س��االنه انواع وسايل نقليه براي بيمه اجباري 
خس��ارات وارد ش��ده به ش��خص ثالث در اثر حوادث 
ناشي از وسايل نقليه در سال ۱۳۹7 با توجه به تعيين 
خس��ارت ۳ميليارد و ۸۰ ميليون ريالي تعهدات بدني 
)ديه( و 77ميليون ريالي تعهدات مالي نس��بت به سال 

گذشته ۱۰- درصد افزايش يافته است. 
در جداول منتش��ر ش��ده حق بيمه وس��ايل نقليه 
كمتر از چهار س��يلندر ۸۳6 هزار تومان، پيكان، پرايد 
و س��پند ۹۹۰هزار تومان، ساير وسايل نقليه ۴سيلندر 
ي��ك ميلي��ون و ۱6۳ه��زار و ۸۰۰ توم��ان و بيش از 
چهار س��يلندر يك ميليون و ۳۰۲ه��زار و ۴۰۰تومان 
تعيين شده اس��ت. بر اين اساس مبلغ حق بيمه براي 

وسايل نقليه س��واري با كاربري آژانس، تاكسي، كرايه 
و مسافركش درون شهري، ۱۰درصد و سواري تاكسي 
و مسافركش ش��خصي برون شهري ۲۰درصد بيشتر از 
حق بيمه وسايل نقليه سواري مشابه تعيين شده است. 
همچنين وس��ايل نقليه عمومي شهري حمل مسافر با 
ظرفي��ت بيش از 6 نفر 5۰ درصد تخفيف تعلق گرفته 
اس��ت. در توضيحات منتشر ش��ده درباره اين جداول 
نيز آمده اس��ت كه تعرفه حق بيمه آمبوالنس، وسايل 
نقليه ويژه حمل خون، حمل وسايل راديولوژي و آتش 
نش��اني با توجه به نوع و ظرفيت آنها براس��اس تعرفه 
وسايل نقليه مشابه محاس��به خواهد شد. نحوه اعمال 
س��اير انواع تخفيف ها و اضاف��ه نرخ هاي حق بيمه اين 
پوش��ش نيز تابع ضوابط من��درج در آيين نامه اجرايي 
ماده ۱۸ قانون بيمه اجباري خس��ارات وارد ش��ده به 
ش��خص ثالث در اثر حوادث ناش��ي از وس��ايل نقليه و 
با رعايت بخش��نامه تاريخ نهم اس��فند ماه ۱۳۹6 بيمه 

مركزي خواهد بود. 

 رشد 10 درصدي ناشي از افزايش ديه است
در عي��ن ح��ال دبي��ر كارگ��روه تخصص��ي بيمه  
ش��خص ثال��ث س��نديكاي بيمه گ��ران معتقد اس��ت 
ك��ه نرخ بيمه نامه ش��خص ثالث در س��ال ۹7 افزايش 
نداشته و رش��د ۱۰درصدي حق بيمه ناشي از افزايش 

۱۰درصدي سرمايه بيمه نامه هاي شخص ثالث است. 
علي اصغر عنايت كه س��ال گذشته در گفت وگويي 
از مصوبه ش��وراي عال��ي بيمه مبني بر ع��دم افزايش 
ن��رخ بيمه نامه ش��خص ثال��ث در س��ال ۹7 خبر داده 
ب��ود، در خصوص دليل رش��د ۱۰ درص��دي حق بيمه 
اظهار داش��ت: طبق مصوبه، نرخ بيمه نامه شخص ثالث 

افزايش��ي نداش��ته اس��ت، اما رش��د ۱۰ درصدي حق 
بيمه ناش��ي از افزايش ۱۰درصدي نرخ ديه و س��رمايه 
بيمه نامه اس��ت. وي با بيان اينكه در سال جاري سهم 
صندوق خس��ارات بدني از 5 به ۸ درصد افزايش يافته 
و بايد الاقل ۱۰درصد س��ود براي ش��ركت هاي بيمه از 
مح��ل افزايش ن��رخ بيمه نامه در نظر گرفته مي ش��د، 
افزود: اين موارد امس��ال براي شركت هاي بيمه لحاظ 
نشد و شركت هاي بيمه كماكان در رشته شخص ثالث 
در زي��ان به س��ر مي برند. عنايت در عي��ن حال تاكيد 
كرد: رش��د ۱۰درصدي حق بيمه ش��خص ثالث ناشي 
از افزاي��ش نرخ دي��ه از ۲۸۰ به ۳۰۸ميلي��ون تومان 
اس��ت. در واقع اين جزو محاس��بات فني صنعت بيمه 
اس��ت كه بر اساس آن سرمايه مالي بيمه نامه به اضافه 
س��رمايه جاني ش��ده و ضربدر نرخ بيمه نامه مي شود. 
وي اين رش��د را به دليل افزايش س��رمايه بيمه نامه ها 
اجتناب ناپذير دانس��ت و اف��زود: بيمه مركزي در چند 
س��ال گذش��ته نرخ بيمه نامه ش��خص ثالث را افزايش 

نداده است. 
عناي��ت همچنين تاكي��د كرد طب��ق قانون جديد 
ش��خص ثالث رانندگان ديگر موظف به خريد الحاقيه 

همزمان با افزايش نرخ ديه نيستند.

 اخذ عوارض  مختلف و ماليات
از حق بيمه هاي خودرو

افزايش قيمت بيمه ش��خص ثالث مطابق با افزايش 
نرخ ديه در شرايطي اتفاق افتاده كه نهادهايي همچون 
وزارت بهداش��ت، ني��روي انتظامي و صن��دوق تامين 
خس��ارت هاي بدني از بيمه شخص ثالث سهم مي برند 
و اين موضوع باعث فشار بيشتر بر بيمه گذاران خواهد 

ش��د و بيم آن م��ي رود باعث افزاي��ش بيمه گريزي در 
كش��ور ود اين درحالي است كه اواخر سال گذشته در 
جلسه پارلمان ۱۴۱قانون گذار از ميان ۲۱۱نفر، رأي به 
پرداخت ۲75 ميليارد تومان توسط بيمه گران از محل 
ذخيره حق بيمه هاي ش��خصي خودرو براي سال مالي 
۹7 ص��ادر نمودند و اين پرداخت ها به عنوان ماليات و 
به صورت هفتگي و براساس جدول پرتفوي هر شركت 
كه توسط ش��وراي عالي بيمه مركزي ج. ا. ايران تاييد 

شده است، انجام خواهد پذيرفت. 
مطاب��ق بند الف تبصره ۱۱بخ��ش درآمدي بودجه 
۳7كل كش��وركه توس��ط نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي به تصويب رس��يد. شركت هاي بيمه يي مكلف 
ش��دند كه مبلغ ۲هزار و 75۱ميليارد ريال از اصل حق 
بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس 
ف��روش بيمه هر يك از ش��ركت ها تعيين و به تصويب 
شوراي عالي بيمه مي رسد، به صورت هفتگي به درآمد 
عمومي رديف ۱6۱۱۱۱ جدول ش��ماره 5، اين قانون 
نزد خزانه داري كل كش��ور واري��ز كنند. وجوه واريزي 
شركت هاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل 

قبول مالياتي محسوب مي شود. 
پورمحم��دي نماينده دول��ت در توضيح اين بند 
گف��ت: مردم به عنوان بيمه گ��ذار در تصادفات خود 
را بيمه ش��خص ثالث مي كنند تا در صورت آس��يب 
خس��ارات پرداخت ش��ود. وي ادامه داد: شركت هاي 
بيمه يي مبلغ��ي را به نيروي انتظام��ي براي كاهش 
تصادف��ات، مبلغي به راه��داري براي اص��الح نقاط 
حادث��ه خي��ز و مبلغ��ي را نيز به اورژان��س پرداخت 
مي كنن��د؛ مبل��غ ۲75ميليارد تومان باي��د پرداخت 
ش��ود كه ۲۱درصد آن ب��ه اورژان��س، 6۱ درصد به 

ني��روي انتظام��ي و ۲۱درصد مابقي ب��ه راهداري ها 
پرداخ��ت ش��ود. عبدالناصر همتي ريي��س كل بيمه 
مركزي در توئيت شخصي اشاره كرد كه رقم اجباري 
۱۱درصد بيش��تر از سال گذشته است و اين عالوه بر 
۱۱درصدي اس��ت كه بيمه گ��ران پيش تر مجبور به 
پرداخت به وزارت بهداشت بوده اند. اين رقم عالوه بر 

۱۱درصد عوارض بهداشت است. 
وي در اين توئيت اضاف��ه مي كند اميدوارم حداقل 
دو خ��ط گزارش بدهند ك��ه اين عوارض كجا و چگونه 
خرج مي ش��ود و چه نفعي براي بيمه دارد؟ يا الاقل از 

زيان دهي بيمه ها نگوييد.
اما به نظر مي رسد بيمه گران كه بر اساس آمارهاي 
موج��ود با ضريب خس��ارت بيش از ص��د درصدي در 
پوش��ش خس��ارت هاي بيمه نامه هاي اين بخش مواجه 
هس��تند در قبال زيان هاي ايجاد شده مي توانند انتظار 
داش��ته باش��ند كه در مورد چگونگي هزينه كرد وجوه 
پرداختي خود پرس��ش گري نماين��د. اهميت اين امر 
زماني روش��ن تر خواهد ش��د كه بدانيم اين موضوع و 
راه حل ه��اي آن در قال��ب يك فرايند مطرح اس��ت و 
طبيعتا مغفول ماندن اطالعات هر بخشي از اين فرايند 
براي مجموعه عوامل دس��ت اندركار كه در باال از آنها 

نام برده شد خود يك رويكرد نا كارآمد است. 
ش��ركت هاي بيمه يكي از نهاده��اي پويا و مهم در 
بس��ياري از كشورهاي جهان به حس��اب مي آيند. اين 
ش��ركت ها ب��ا توجه ب��ه ويژگي ها و مزاياي��ي كه براي 
جامعه دارند بس��يار حائز اهميت هستند. شركت هاي 
بيمه با انتقال ريس��ك از اف��راد جامعه به خود، موجب 
ايجاد آرامش و رفاه اجتماعي مي ش��وند. ش��ركت هاي 
بيم��ه با حق بيمه هاي��ي كه از اف��راد مي گيرند آنها را 
در ش��ركت هاي سرمايه گذاري يا بورس سرمايه گذاري 
مي كنن��د و موجب رش��د اقتصادي كش��ورهاي خود 

مي گردند. 
اص��ل هماهنگي مي��ان دس��تگاه هاي اجرايي بايد 
گس��تردگي قابل توجه��ي بگيرد زي��را در حال حاضر 
افرادي كه پس از تصادف و پيش از رس��يدن به مراكز 
درمان��ي دچار مش��كل و معلوليت مي ش��وند به خاطر 
امكان��ات محدودي اس��ت ك��ه در اختي��ار بخش هاي 
مختلف وج��ود داردكه با هماهنگي ميان س��ازماني و 
افزايش امكانات بخشي از اين مشكالت قابل حل است. 
پيش��گيري و كاهش تصادفات رانندگي و جاده يي 
نيازمن��د همكاري تمامي اقش��ار جامع��ه و بخش هاي 
مختلف دولت اس��ت. اگر برنامه كاهش سوانح جاده يي 
جامعه مح��ور و خانواده محور ش��ود، مي توانيم در اين 

خصوص پيشرفت هاي قابل توجهي داشته باشيم
بايد همه كمك كنيم تا اين خودآزاري ساختاري را 
كم كنيم. مردم بايد همديگر را در رس��يدن به زندگي 
س��الم تر و و رن��ج كم تر ياري كنند. توج��ه به موضوع 
اخالق در جامعه و گس��ترش همه جانبه آن و تاكيد بر 
موض��وع احترام به ديگران مي تواند جلوي بس��ياري از 

مشكالت را در جامعه بگيرد. 
كارگي��ري  ب��ه  معتقدن��د  كارشناس��ان  برخ��ي 
سياست هاي نادرس��ت در بخش هاي مختلف از جمله 
اعمال قانون يا تعيين جريمه ها باعث ش��ده اس��ت كه 
اكن��ون از نظ��ر تلفات جاني و مال��ي در جايگاه بااليي 
از حوادث رانندگي قرار داش��ته باشيم. هر چند دولت 
تالش كرده اس��ت در خصوص افزايش ايمني وس��يله 
نقليه و محيط و سيستم هايي كه براي كنترل وضعيت 
عب��ور و مرور جاده يي مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرد، 
برنامه ريزي هاي قوي و مناس��بي انجام دهد. و هر چند 
همه از طرفدارتوليد خودرو در داخل كش��ور هستيم، 
اما در حال حاضر نياز داريم در خصوص كيفيت توليد 
تغييراتي در عرصه خودروسازي كشور صورت بگيرد. 

ابالغ وام ازدواج 1۵ميليوني به شبكه بانكي

مهشيد شاهچرا| صاحب نظر پولي و بانكي| 
در نظام پرداخت كارتي بايد به هزينه مبادله توجه داشت و با 
تعيين مناسب سازوكار آن به كارايي بيشتر اين بازار كمك كرد. 
ماكزيمم كردن س��ود كل براي اعض��ا و نقش آفرينان در نظام 
پرداخ��ت كارت��ي از اهميت ويژه ي��ي برخوردار اس��ت. طرفين با 
برقراري ارتباط با يكديگر بايد انگيزه هاي كس��ب منفعت و س��ود 
را حفظ كنن��د. حاكميت در نظام پرداخ��ت كارتي تعيين كننده 
قيمت ها بوده و براي ماكزيمم كردن سود كل نقش آفرينان تالش 
مي كن��د. وج��ود و حفظ رقابت در اين ب��ازار اهميت بااليي دارد. 
س��طح قيمت كه از طرف چارچوب نظ��ام پرداخت كارتي معين 
مي ش��ود و ساختار قيمت به س��هم درآمد كل بين دو طرف بازار 
برمي گردد. س��اختار قيمت معموال به صورتي است كه تجار سهم 
بيش��تري از قيمت كل را نس��بت به دارن��دگان كارت ها پرداخت 
مي كنند. بنابراين در نظ��ام پرداخت كارتي بايد به هزينه مبادله 
توجه داشت و با تعيين سازوكار آن به كارايي بيشتر در اين بازار 
كم��ك كرد. بايد توجه داش��ت كه عالوه بر موض��وع فوق، وجود 
جانش��يني ني��ز در نظام پرداخ��ت كارتي اهمي��ت دارد. تجار يا 
بازرگانان ممكن است پيشنهادهاي مختلفي را با انواع كارت هاي 
خ��ود ب��ه مصرف كنندگان ارائ��ه دهند و مصرف كنن��دگان نيز با 
ترجيحات خود نتوانند از اين كارت ها اس��تفاده كنند و شايد هم 

بتوانند از انواع ديگر كارت بهره گيرند. 
بنابراي��ن مس��اله بازاريابي همچني��ن تبليغ��ات در اين نظام 

اهميت مي يابد. براي تعيين قيمت در يك مدل ۴ بخشي منحني 
تقاض��اي دو طرف هم تجار و هم مصرف كنن��دگان اهميت دارد 
و ارائه دهن��دگان خدمات پرداخت كارت��ي و بانك هاي پذيرنده و 
بانك هاي صادركننده كارت ه��اي اعتباري و اعتبار مصرف كننده 
ه��م به همين ترتيب با تقاضاي مختلف ش��رايط خاصي را بر اين 

بازار حاكم مي كنند. 
در م��دل ۴ بخش��ي كارت اعتباري، ش��بكه يي وجود دارد كه 
متش��كل از ۴ موجوديت مستقل دارنده كارت، تاجر، صادركننده 
كارت و پذيرنده خدمات كارت هس��تند. در اين شبكه ها پذيرنده 
و ارائه دهن��ده از يكديگر متفاوت بوده، براي ارائه خدمات متقابل 
ب��ه يكديگر از هم كارمزد درياف��ت مي كنند و نيز اغلب يك  نهاد 

باالسري موجب اتصال آنها به يكديگر مي شود. 
افزايش)كاه��ش( در قيم��ت تج��ار در تئ��وري منج��ر ب��ه 
كاهش)افزايش( تقاضاي خدمات كارت آنها مي ش��ود كه ناش��ي 
از كاهش)افزايش( تقاض��اي دارندگان كارت براي خدمات كارت 
است. افزايش)كاهش( در قيمت دارندگان كارت در تئوري منجر 
به كاهش)افزايش( تقاضاي خدمات كارت توسط دارندگان كارت 
ش��ده كه اي��ن ناش��ي از كاهش)افزايش( خدمات تج��ار در ارائه 

خدمات كارت است. 
در س��اختار قيم��ت در نظ��ام پرداخت كارتي بايد به س��ود و 
ماكزيمم شدن آن در بازار بين نقش آفرينان توجه كرد و ساختار 
قيمت بستگي به كشش قيمت دارد؛ كه در يك طرف بازار كشش 

قيمت تقاضا پايين، قيمت هاي بااليي را نس��بت به طرف ديگر با 
كشش قيمت باالي تقاضا به وجود آورده است. 

كش��ش تقاضاي تجار پايين تر از دارندگان كارت بوده بنابراين 
قيمت تجار باالتر از قيمت دارندگان كارت اس��ت. لذا راه كاهش 
قيم��ت ب��راي دارن��دگان كارت، دس��ته بندي خدمات ب��ا ديگر 
نقش آفرينان در نظام پرداخت كارتي در هر كش��ور اس��ت كه در 
اين صورت اگر ارزش اين خدمات براي مشتريان بيشتر از هزينه 
انتش��اردهندگان باشد و خدمات ديگري از قبيل بيمه يا خدمات 
ارزش افزوده ي��ي ب��ه مصرف كنندگان پيش��نهاد ش��ود، مي تواند 
تاثيرات مهمي بر انتخاب و تقاضاي مصرف كنندگان داشته باشد. 
هزينه مبادله و عمليات قيمت گذاري در نظام پرداخت كارتي 
به قيمت و كش��ش قيمتي بانك ها نيز مرتبط بوده و رقابت ميان 
صادركنن��دگان كارت و بانك ها در تعيي��ن هزينه مبادله اهميت 
دارد. بنابراين مي توان قيمت پيش��نهادي ب��ه دارندگان كارت را 
تركيب��ي از هزينه نهايي ارائه خدمات و هزينه مبادله در ش��رايط 

بازار رقابت كامل دانست. 
قيمت واقعي ارائه ش��ده در بازار بس��ته به سطح رقابت ميان 
بانك ها و صادركنندگان كارت دارد. در صورت عدم وجود رقابت، 
س��طح قيمت مي تواند از سطح كاراي خود تغيير يابد و منجر به 
افزايش قيمت در بازار و افزايش هزينه در هريك از طرفين شامل 
بانك ه��ا و صادركنندگان كارت ش��ود. به هر حال در يك مدل ۴ 
بخش��ي آنچه در تنظي��م قيمت و قيمت گذاري اث��ر دارد، ميزان 

رقاب��ت در بين نقش آفرينان اس��ت و احتمال برق��راري انحصار و 
تنظيم قيمت از هر يك از طرفين وجود دارد. 

ب��راي قانونگذاري در نظام پرداخت كارت��ي توجه به دو مدل 
موجود در اين زمينه يعني مدل ۳ بخشي و ۴ بخشي الزم به نظر 
مي رس��د. شبكه هاي پرداخت بر دو نوع ۳ بخشي به صورت طرح 
بس��ته)Closed Scheme( و م��دل ۴ بخش��ي به صورت طرح 

باز)Open Scheme( عمل مي كنند. 
مدل ۳ بخشي شبكه هايي هستند كه متشكل از ۳ موجوديت 
دارنده كارت، تاجر و يك موجوديت سوم هستند كه هم پذيرنده 
و هم صادركننده اس��ت. در مدل ۳ بخش��ي يك مبلغ يكسان كه 
در بازار تعيين مي ش��ود به عنوان هزينه مبادله تعيين مي شود. ۳ 
شركت داينر كلوب، ديس��كاور كارت و آمريكن اكسپرس در اين 
ش��بكه ها فعال بوده و اكثرا با تعيين نرخ يكس��ان براي مشتريان 

خود به فعاليت مي پردازند. 
اين ش��ركت ها از گذشته دور، هم اقدام به نصب كارت خوان و 
هم صدور كارت اعتباري نموده و مانند س��اير ش��ركت هاي فعال 
در اين زمينه كارت اعتباري نظير ويزا و مس��تر كارت هستند. در 
حالت مدل ۳ بخش��ي يعني اس��تفاده كارت اين ش��ركت ها روي 
شبكه كارت خوان داخلي آنها، ديگر هزينه دريافتي توسط شبكه 
كارت اعتباري يا ارزياب و ناظر در شبكه مطرح نيست و آنها اقدام 
ب��ه دريافت دو هزينه خدمات، يكي از تجار و ديگري از دارندگان 

كارت اعتباري مي كنند. 

بانك مركزي بند »الف« تبصره ۱6 قانون بودجه سال ۱۳۹7 كل كشور را كه براساس 
آن مبلغ تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي هريك از زوج ها در سال ۱۳۹7، ۱5ميليون 

تومان تعيين شده است به شبكه بانكي ابالغ كرد. 
ب��ه گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در اين بند از قانون بودجه س��ال جاري آمده 
است: »براي حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است 
كليه بانك ها و موسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه 
منابع در اختيار پس انداز، جاري و س��پرده قرض الحس��نه بانك ها در پرداخت تسهيالت 
قرض الحس��نه مش��اركت كرده و تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج را در اولويت نخست 
پرداخت قرار دهند. تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي هريك از زوج ها در سال ۱۳۹7 

يكصد و پنجاه ميليون ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله است.«
بنابراين و براس��اس بخش��نامه ش��ماره ۹7.۴77۳ مورخ ۱۳۹7.۱.۱۴ بانك مركزي، 

پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در اولويت نخست پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
قرار دارد و تمام بانك ها و موسس��ات اعتباري ملزم به پرداخت تس��هيالت قرض الحسنه 
ازدواج از محل مجموع س��پرده هاي قرض الحس��نه پس انداز و جاري هس��تند. مبلغ اين 
تس��هيالت براي هر يك از زوجين، يكصد و پنج��اه ميليون ريال با دوره بازپرداخت پنج 
س��اله )6۰ ماهه( و نرخ كارمزد ۴ درصد اس��ت. همچنين با توجه به مفاد ماده 5۰ قانون 
جامع خدمات رس��اني به ايثارگران، افراد مندرج در اين قانون، مشمول اخذ قرض الحسنه 
ازدواج به ميزان دو برابر افراد عادي )مبلغ س��يصد ميليون ريال و با رعايت ساير شرايط 
و ضوابط اعطاي اين تس��هيالت( هس��تند. الزم به ذكر اس��ت افرادي كه در سال جاري، 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج دريافت مي كنند، مشمول سقف هاي مقرر در قانون جديد 
هس��تند. متقاضيان دريافت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج مي توانند با مراجعه به آدرس 

https://ve.cbi.ir/ نسبت به ثبت درخواست خود اقدام كنند. 

 برنامه بانك مركزي براي تامين نقدينگي طرح ها
ريي��س  كل بانك مركزي گفت: بانك مرك��زي در جهت تامين نقدينگي هاي الزم و 
هدايت نقدينگي ها به س��مت فعاليت هايي با بازدهي باالتر و با ظرفيت ايجاد اش��تغال 

بيشتر تالش خواهد كرد. 
ب��ه گ��زارش فارس، ولي اهلل س��يف با بيان اينكه س��ال ۹7 س��ال مبارك��ي خواهد 
ب��ود، اظه��ار داش��ت: مطمئن هس��تم در س��ال جدي��د اتفاق��ات خوب��ي مي افتد كه 
 مي توان��د منجر به رش��د اقتصادي و ايجاد اش��تغال هرچه بيش��تر ب��راي جوانان عزيز

كشورمان باشد. 
ريي��س  كل بان��ك مركزي همچني��ن تاكيد ك��رد: بانك مرك��زي در جهت تامين 
نقدينگي ه��اي الزم و هدايت نقدينگي ها به س��مت فعاليت هايي ب��ا بازدهي باالتر و با 

ظرفيت ايجاد اشتغال بيشتر تالش خواهد كرد. 

مكانيسم قيمت در نظام پرداخت كارتي

افزايش 10درصدي قيمت بيمه شخص ثالث به دنبال افزايش نرخ ديه در شرايطي اتفاق افتاده كه نهادهايي همچون وزارت بهداشت، 
نيروي انتظامي و صندوق تامين خسارت هاي بدني از بيمه شخص ثالث سهم مي برند و اين موضوع باعث فشار بيشتر بر بيمه گذاران 

خواهد شد و بيم آن مي رود باعث افزايش بيمه گريزي در كشور شود 

پيشگيري و كاهش تصادفات رانندگي و جاده يي نيازمند همكاري تمامي اقشار جامعه و بخش هاي مختلف دولت است. اگر برنامه 
كاهش سوانح جاده يي جامعه محور و خانواده محور شود، مي توانيم در اين خصوص پيشرفت هاي قابل توجهي داشته باشيم
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دانشوفن10
افزايش درآمد گمرك از واردات 

گوشي هاي رجيستري
ف�ارس| سخنگوي طرح شناس��ه دار كردن تلفن همراه 
گفت: درآمد گمرك از محل واردات گوشي هاي تلفن همراه 
در 6 ماه گذشته و پس از اجراي طرح ثبت شناسه دو و نيم 

برابر شده است. 
 درآمد گمرك از محل واردات گوش��ي هاي تلفن همراه 
در 6 ماه گذشته و پس از اجراي طرح ثبت شناسه دو و نيم 
برابر ش��ده است. سخنگوي طرح ثبت شناسه گوشي تلفن 
همراه اعالم كرد: درآمد گمرگ در اين بخش از 830 ميليارد 
ريال در 6 ماهه دوم س��ال 95 به هزار و 884 ميليارد ريال 
در مدت مش��ابه در سال 96 افزايش يافته است. دهقاني نيا 
گف��ت: در صورت مش��مول ش��دن كامل هم��ه مدل هاي 
سامس��ونگ درآمد هاي گمرك از اين محل افزايش خواهد 
يافت. س��خنگوي طرح ثبت شناس��ه گوش��ي تلفن همراه 
اواخر فروردين يا اوايل ارديبهش��ت را زمان مش��مول شدن 
همه مدل هاي گوشي هاي سامسونگ در طرح ثبت شناسه 

گوشي تلفن همراه اعالم كرد. 

مسدود شدن يك ميليون 
حساب »توييتري«

خبرگزاري فرانس�ه| شبكه اجتماعي توييتر از تعليق 
بيش از يك ميليون حس��اب كاربري از سال ۲0۱5 به اتهام 
ترويج تروريسم خبر داد و تاكيد دارد براي ناامن كردن اين 

مكان براي خشونت طلبان تالش مي كند. 
توييتر در گزارش جديدي با هدف شفاف س��ازي اعالم 
كرد، ۲۷4هزار و 460 حساب كاربري بين جوالي و دسامبر 
۲0۱۷ به دليل اش��اعه تروريسم بسته شده است. در بيانيه 
توييتر آمده اس��ت: اين آمارها نس��بت به زماني مش��ابه در 
گزارش پيش��ين 8.4درصد كاهش نشان مي دهد و دومين 
كاهش متوالي اس��ت. در بيانيه تيم سياست عمومي توييتر 
آمده اس��ت: ما همچنان ش��اهد تاثير مثبت و چش��مگير 
س��ال هاي سخت فعاليت روي سايت مان هستيم تا آن را به 

مكاني ناخوشايند براي ترويج تروريسم تبديل كنيم. 
توييتر با فش��ار دولت هاي سراس��ر جهان براي سركوب 
افراط گرايان و خش��ونت طلبان روبه روست و همزمان تالش 
دارد تا اين شبكه اجتماعي را به عنوان سايتي مناسب آزادي 
بي��ان نمايش دهد. در تازه ترين ب��ازه زماني 6ماهه گزارش، 
توييتر اع��الم كرد 93درصد حس��اب هاي تعليق ش��ده با 
ابزارهاي داخلي نشانه گذاري شدند و ۷4درصد هم پيش از 

ارسال نخستين توييت آنها قطع شدند. 

 حذف پيام در 
»فيس بوك مسنجر« ميسر شد

س�ي نت| فيس بوك اعالم كرده است كه قابليت حذف 
پيام هاي ارسال شده در ماه هاي آتي به پيام رسان فيس بوك 

مسنجر افزوده خواهد شد. 
شبكه اجتماعي فيس بوك به تازگي به كاربران پيام رسان 
خود اين نويد را داده است كه در ماه هاي آينده قادر خواهند 
بود پيام هاي ارس��الي خود را بعد از فرستادن، پاك كنند تا 
مخاطب موردنظر، پيام مذكور را مشاهده نكند. قابليت حذف 
پيام بعد از ارسال آن، يك ويژگي بسيار محبوب و پرطرفدار 
است كه تقريبا مي توان گفت در بسياري از اپليكيشن هاي 
پيام رس��ان امروزي افزوده ش��ده اس��ت. كاربران فيس بوك 
مس��نجر هم حاال به جمع ساير كاربران پيوسته و به زودي 

به قابليت حذف پيام پس از ارسال آن مجهز خواهند شد. 
اي��ن ويژگي ب��راي جلوگيري از هرگونه س��وءتفاهم در 
فضاي مجازي و حذف پيام هاي اش��تباهي به مخاطبان به 

پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي افزوده شده است. 
اپليكيش��ن پيام رس��ان فيس بوك مس��نجر ك��ه براي 
نخستين بار در س��ال ۲0۱۱ ميالدي توسعه و منتشر شد، 
پلتفرم پيام رس��ان ش��بكه اجتماعي محب��وب و پرطرفدار 
فيس بوك اس��ت كه امكان ارتباط صوتي، ويديويي و ارسال 

پيام متني را براي كاربرانش فراهم مي آورد. 

 مدل جديد »مك بوك پرو«
سال ۲۰۱۹ مي آيد

مشبل| شركت اپل تالش براي توليد مدل جديد رايانه 
مك بوك پرو را آغاز كرده، اما عرضه اين رايانه پرطرفدار به 

بازار تا قبل از سال ۲0۱9 رخ نخواهد داد. 
بهينه سازي نمايشگر اين رايانه كه از مدت ها قبل بدون 
تغيير باق��ي مانده، اصلي ترين عام��ل تاخير در عرضه مك 
بوك پروي جديد اس��ت. در واقع اپل مي خواهد نمايش��گر 
پرقدرتي ب��راي اين رايانه طراحي كند ك��ه همه رقبا را به 
عق��ب براند. منابع مطل��ع مي گويند تالش اپ��ل تنها روي 
ارتقاي پردازنده ها، افزودن كارت گرافيك قدرتمند و ارتقاي 
رم متمركز نشده و اين شركت قصد دارد نسخه هايي تازه از 
نرم افزارهاي اختصاصي خود مانند فاينال كات پرو ايكس و 

الجيك را هم براي مك بوك پروي جديد عرضه كند. 
اپل هنوز اخبار منتش��ر شده در اين زمينه را رد يا تاييد 
نكرده است. اما منابع مطلع مي گويند مك بوك پروي جديد 
تا بدان حد قدرتمند خواهد بود كه سنگين ترين برنامه هاي 
گرافيكي و چندرسانه يي را در عرض چند ثانيه باز مي كند. 
همچنين گفته مي شود اپل براي نخستين بار در اين رايانه 
از برخي پردازنده هاي مركزي و سخت افزارهاي اختصاصي 

توليدي خود استفاده خواهد كرد. 

تابعيت انگليسي موسس 
تلگرام تكذيب شد

وس�تي| برخي رس��انه ها از دريافت تابعيت انگليس��ي 
توس��ط موسس تلگرام در انگليس خبر داده بودند كه پاول 

دوروف اخذ تابعيت انگليس را رد كرد. 
بر اين اس��اس اعالم ش��د كه دوروف با س��رمايه گذاري 
ن��ام  ب��ا  ش��ركتي  ثب��ت  و  دالري   800ميلي��ون 
»Telegram Open Network« در انگلي��س موفق به 
دريافت تابعيت بريتانيايي شده است. موسس تلگرام عالوه 
بر داشتن تابعيت روسيه داراي پاسپورت جزيره سنت كيس 
و نويس اس��ت كه به گفته وي گذرنام��ه اين جزيره امكان 
س��فر بدون ويزا به كشورهاي اروپايي را مي دهد. پيام رسان 
تلگ��رام كه بيش��ترين مخاطبان خود را در روس��يه و ايران 
دارد، به دليل نقض قوانين امنيتي در آس��تانه فيلتر ش��دن 
است. سرويس فدرال نظارت بر فناوري اطالعات و ارتباطات 
جمعي روسيه به تلگرام ۱5روز مهلت داده بود تا كليدهاي 

رمزگذاري خود را به سرويس امنيت روسيه ارائه دهد. 
ب��ا اين حال تلگ��رام نيز اعالم كرده كه ب��ه داليل فني 
نمي تواند اين اطالعات را در اختيار س��رويس امنيت روسيه 
ق��رار دهد و از اين رو احتمال فيلتر ش��دن اين پيام رس��ان 

افزايش يافته است.

اخبار

حمله گسترده سايبري به ديتاسنترهاي ايراني
ادامه از صفحه اول

  از استاكس نت تا حمله شبانه هكرها 
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه اي��ران تجرب��ه مقابله با 
ويروس اس��تاكس ن��ت و اس��تارس و ش��عله را دارد، 
اس��تاكس نت معروف ترين آنها، يك بداف��زار رايانه يي 
بود كه نخس��تين بار در ژوئيه ۲0۱0 توسط ضدويروس 
وي بي اي3۲ شناس��ايي ش��د. در اواخر م��اه مه ۲0۱۲ 
رس��انه هاي امريكايي اع��الم كردند كه اس��تاكس نت 
مستقيماً به دستور اوباما رييس جمهور امريكا طراحي، 
س��اخته و راه اندازي شده اس��ت. گرچه در همان زمان 
احتمال اي��ن مي رفت ك��ه امريكا تنها عامل س��ازنده 
نباش��د. در تاريخ ۷ ژوئيه س��ال ۲0۱3 ميالدي، ادوارد 
اس��نودن در مصاحبه ي��ي با اش��پيگل اع��الم كرد اين 
بدافزار با همكاري مش��ترك آژانس امنيت ملي اياالت 
متحده امريكا و اس��راييل ساخته ش��ده است. در سال 
۲0۱6 ميالدي الكس گيبني مس��تندي به نام روزهاي 
صفر در مورد اس��تاكس نت منتش��ر كرد كه در آن اين 
ويروس محصول مشترك اياالت متحده امريكا و واحد 
8۲00 ارتش اس��راييل معرفي ش��ده است. اين بدافزار 
براي خرابكاري در تاسيس��ات غني سازي اورانيوم نطنز 

طراحي شده بود. 
اما ويروس استارس نيز ويروس رايانه يي ديگري 
بود كه در آوريل ۲0۱۱ در ايران شناس��ايي شد. اين 
ويروس كه از خانواده  اس��تاكس نت دانسته مي شود، 
خود را در ميان پرونده هاي پي دي اف مخفي مي كرد 
و به گفته رييس س��ازمان پدافن��د غير عامل ايران، 
استارس با فايل هاي اجرايي سازمان هاي دولتي ايران 

اشتباه گرفته مي شد. 
بد نيس��ت بدانيد در س��ال 94 ش��ركت امنيتي 
اينترنت��ي Trend Micro، هن��د و اي��ران را دو 
كشوري اعالم كرد كه مورد بيشترين حمالت هكري 
قرار مي گيرند. اين در حالي است كه در شهريور ماه 
سال 94 نيز محمود خسروي مديرعامل وقت شركت 
ارتباطات زيرس��اخت اعالم كرده بود: بطور متوسط 
روزانه ۱0 ميليون رخداد امنيتي در شبكه شناسايي 
مي ش��ود كه ب��ا راه ان��دازي مراكز عملي��ات امنيت، 
حمالت هدفمند روي شبكه هاي حساس كشور قابل 

شناسايي و پيگيري است.
همچني��ن واعظي وزي��ر ارتباطات وق��ت نيز در 
اظهارنظ��ري اعالم ك��رده بود: روزانه تع��داد زيادي 
حمله س��ايبري به كش��ور داريم كه اغل��ب اينها در 
دروازه زيرساخت اصلي كشور - گيت وي بين المللي 

- خنثي مي شود. 
واعظي عامل بيش��ترين حمالت س��ايبري به ايران 
را رژيم صهيونيس��تي معرفي و اعالم كرد: روزانه تعداد 
زيادي حمالت سايبري شناسايي و خنثي مي شوند اما 
از رژيم صهيونيس��تي حمالت بيشتري داريم و برخي 
كش��ورهاي عرب��ي و برخي كش��ورهاي غرب��ي نيز در 

رده هاي بعدي اين اقدامات هدفمند قرار دارند. 

  بيشترين آسيب پذيري شبكه در تهران
بر اساس گزارش خبرنگار ما از حمله سايبري اخير 
به ديتا سنتر هاي كشور، آذري جهرمي، وزير ارتباطات 
پ��س از اي��ن رخ��داد در گفت وگويي با صدا و س��يما، 
ضمن بيان اينكه حمله سايبري جمعه شب گذشته به 

تجهيزات برخي س��رويس دهنده هاي اينترنت در ايران 
ظرف ۲ س��اعت، كنترل ش��د، ادعا كرد: ايران به لحاظ 
حجم حمله در جمع ۱0 كشور اول جهان نبوده است. 
محمدجواد آذري جهرمي در اين گفت وگو به بيان 
توضيحاتي درباره حمله س��ايبري اخير به برخي مراكز 
داده داخلي پرداخت و با اشاره به گستردگي جغرافيايي 
اين حمله س��ايبري گفت: بررس��ي هاي فني از نقش��ه 
منتش��ر شده از اين حمله س��ايبري نشان مي دهد كه 
بيشترين گس��تردگي جغرافيايي مربوط به كشورهاي 
اروپايي، هندوستان و اياالت متحده امريكا بوده است. 

وي ب��ا بيان اينكه از مي��زان اين حمله اينترنتي در 

جه��ان تنها دو درصد در ايران روي داده اس��ت، افزود: 
اي��ران ب��ه لحاظ حج��م حمل��ه، در جمع ۱0 كش��ور 
اول جه��ان نبوده اس��ت. به بيان ديگ��ر بزرگي ميزان 
تاثيرپذيري اين حمله س��ايبري در ايران ۲ درصد بوده 
و نقش��ه تاثير حمالت نيز نش��ان مي دهد كه روسيه و 

امريكا بيشترين آسيب را از اين حمالت ديده اند. 
وزي��ر ارتباطات با بي��ان اينكه از مي��ان ۱95 هزار 
تجهي��زات مورد حمله واقع ش��ده مرب��وط به كمپاني 
سيس��كو، 55 هزار م��ورد در امري��كا و ۱4 هزار مورد 
در چي��ن بوده اس��ت و اي��ران در جمع ۱0 كش��ور از 
اين لحاظ نبوده اس��ت، افزود: اما ب��ه لحاظ اثرپذيري 

شركت ها، شركت توزيع كننده خدمات اينترنت رسپينا 
ششمين شركت اثرپذير در اين حمله سايبري گزارش 
ش��ده اس��ت. به نحوي كه ۱۷00 روتر از اين شركت، 

آسيب پذير بوده اند. 
جهرم��ي با بيان اينكه بيش��ترين مي��زان حمالت 
نيز مرب��وط به تجهي��زات روتر و س��وئيچ در تهران با 
آس��يب پذيري 550 تجهيز گزارش ش��ده است، ادامه 
داد: بعد از تهران، بيش��ترين حمالت مربوط به سمنان 
بود و پس از رس��پينا، شركت ايز ايران با آسيب پذيري 
۱03 روتر و ش��ركت شاتل با آس��يب پذيري 65 روتر، 
دچار اختالل ش��دند. وي با اشاره به اينكه اين حمالت 

از نوع منع س��رويس بوده و س��رقت اطالعاتي در اين 
زمينه صورت نگرفته اس��ت، خاطرنش��ان كرد: از زمان 
آغاز حمله و از دسترس خارج شدن روترها، شاهد افت 
ترافيكي در شبكه ارتباطي كشور بوديم كه در كمتر از 
۲ س��اعت، 95 درصد تجهي��زات و ترافيك ارتباطي به 

حالت عادي برگشت. 
وزي��ر ارتباطات توضي��ح داد: اين اش��كال امنيتي 
براساس خطاي روترهاي سامانه سيسكو به وجود آمد و 
دسترسي را با اشكال مواجه كرد و در نهايت تجهيزات 
از م��دار خارج ش��د. البته حفره امنيت��ي در تجهيزات 
سيس��كو حدود ۱0 روز پيش منتش��ر شد كه شركت 
ارتباطات زيرس��اخت و اپراتورهاي تلفن همراه و برخي 
اپراتورهاي اينترنت ب��ه اين تذكر توجه كرده بودند اما 
مابق��ي به دليل تعطيالت عيد ب��ه اين موضوع توجهي 

نشان ندادند. 
وي با تاكيد براينك��ه وزارت ارتباطات در چارچوب 
مسووليت خود ش��بكه ارتباطي را ايمن داشته و آن را 
مديريت كرده اس��ت، افزود: از اين جهت، هسته شبكه 
ملي اطالع��ات با مش��كلي مواجه نش��د. البته وظيفه 
مرك��ز ماهر اين بود كه ب��ا درجه اهميت باال اين حفره 
امنيتي را منعكس مي كرد اما شبكه شركت ها به دليل 

فريزنگهداشته شدن، اين هشدار را جدي نگرفتند. 
جهرمي از تش��كيل جلسه مجدد براي رسيدگي 
كامل ت��ر به اي��ن موضوع خب��ر داد و گفت: حمالت 
س��ايبري يكي از واقعي��ات فضاي مجازي اس��ت و 
نظام هايي براي جلوگيري از عوارض و حواش��ي اين 
حم��الت وجود دارد كه باي��د آن را چابكتر و فعالتر 
كنيم. از سوي ديگر مركز پيشگيري حوادث سايبري 
ما و ش��ركت هاي ارائه دهنده خدمات بايد روابطشان 
عميق ت��ر ش��ود و دس��تورالعمل هاي امنيت��ي بايد 

بروزرساني شود. 
در اين ارتباط س��رهنگ عل��ي نيك نفس - رييس 
مركز تش��خيص س��ايبري پليس فتا - هم با اش��اره به 
حمله س��ايبري با اشاره به اختالل رخ داده در سرويس 
اينترنت كش��ور گفت: بررس��ي هاي اخي��ر تيم تالوس 
كه مرجع تهديدشناس��ي و امنيت تجهيزات سيس��كو 
است، نش��ان دهنده وجود اين نقص امنيتي در بيش از 
۱68 هزار ابزار فعال در ش��بكه اينترنت بوده اس��ت و 
اين حمله س��ايبري ناشي از آس��يب پذيري امنيتي در 
س��رويس پيكربندي از راه دور تجهيزات سيسكو بوده 
و با توجه به اينكه روترها و س��وئيچ هاي مورد استفاده 
در س��رويس دهنده هاي اينترن��ت و مراك��ز داده نقطه 
گلوگاهي و حياتي در ش��بكه محسوب مي شوند ايجاد 
مش��كل در پيكربندي آنه��ا تمام ش��بكه مرتبط را به 
صورت سراس��ري دچار اختالل كرده و قطع دسترسي 

كاربران اين شبكه ها را در پي داشته است. 
وي افزود: حدود يك س��ال قبل نيز ش��ركت مورد 
نظر هش��داري مبني بر جس��ت وجوي گسترده هكرها 
ب��ه دنبال ابزارهاي��ي كه قابليت پيكربن��دي از راه دور 
)smart install client( ب��ر روي آنه��ا فعال اس��ت 
را منتش��ر كرده بود. به گفت��ه نيك نفس، چنانچه قبال 
نيز مكرراً تاكيد ش��ده است مسووالن فناوري اطالعات 
س��ازمان ها و شركت ها بايد مس��تمراً رصد و شناسايي 
آس��يب پذيري هاي جديد و رفع آنها را در دس��تور كار 

داشته باشند تا چنين مشكالتي تكرار نشود. 

نگهداري از كودكان ديجيتال شد »اپ استور« از رقابت با »پلي استور« جا ماند»فيس بوك« جلو رسوايي جديد را گرفت
دريچه بازارفراسو

نيوساينتيست|
 محققان دس��تگاهي س��اخته اند كه مي تواند با رصد سيگنال هاي 
عضالن��ي عصبي در صورت ف��رد جمالت او را قبل از بيان ش��دن در 

رايانه تايپ كند. 
به تازگي دس��تگاه جديدي براي خوانش مغز ساخته شده كه افراد 
به كمك آن مي توانند افكارشان را در رايانه تايپ كنند. صحت عملكرد 

اين دستگاه 90 درصد است. 
اين دس��تگاه كه AlterEgo نام گرفته به جاي برقراري ارتباط با 
دس��تگاه هاي هوشمند در سكوت افكار كاربر را ترجمه مي كند و به او 
قدرتي خارق العاده مي دهد. هنگامي كه افراد تصميم مي گيرند جمله را 
به زبان بياورند، مغز آنها سيگنالي به عضله هاي صورت مي فرستد. اين 

روند حتي بدون آنكه فرد كالمي بر زبان بياورد، انجام مي شود. 
دس��تگاه مذكور حس��گرهايي دارد كه ۷ بخش كليدي صورت در 
گونه، فك و چانه را رصد مي كنند و مي تواند كلمات را شناسايي كنند. 
 ش��ركت هاي ديگر مانند Neuralink )متعلق به الون ماس��ك( 
مشغول س��اختن دستگاه هاي مشابه هستند. محققان MIT دستگاه 
AlterEgo را س��اخته اند كه قابليت شناسايي اعداد صفر تا 9 و ۱00 
واژه را دارد. آرناو كاپور س��ازنده اين دستگاه مي گويد: AlterEgo به 
كاربر قدرت خارق العاده مي دهد. اين سيس��تم در حقيقت يك گجت 
پوشيدني است كه يك سيستم رايانشي دارد و به طور مستقيم به يك 

برنامه متصل مي شود. اين برنامه قابليت جست وجو در گوگل را دارد. 

الكترودهاي موجود در دستگاه سيگنال هاي عصبي عضالني در فك 
و صورت را رصد مي كنند. اين س��يگنال ها زماني ارس��ال مي شوند كه 
كاربر جمله يي را در ذهن خود بيان مي كند. در مرحله بعد سيگنال ها 
به يك سيستم ماشين يادگيري ارائه مي شوند كه براي برقراري ارتباط 

ميان سيگنال ها و واژه هاي خاصي آموزش ديده است. 
اين دستگاه شامل دو هدفون نيز است كه ارتعاشات استخوان هاي 

صورت و گوش داخلي را منتقل مي كنند. 
اين هدفون ها گوش را نمي پوش��انند بنابراين كاربر مي تواند بدون 

اختالل در فرآيند محاوره، اطالعات مورد نيازش را دريافت كند. 
اين دستگاه به كاربران اجازه مي دهد بدون رديابي با گوگل ارتباط 

برقرار كنند.

زد دي نت|
 گزارش هاي منتشر شده حاكي از آن است كه سازمان رگوالتوري 
و نظارت بر اينترنت در روسيه با تحويل اليحه يي به دادگاه عالي مسكو، 
قصد دارد پيام رسان تلگرام را در صورت عدم همكاري با اين كشور، در 

اسرع وقت فيلتر و مسدود اعالم كند. 
مدت هاست كه بحث بر سر فيلترينگ اپليكيشن پيام رسان محبوب 
و پرطرفدار تلگرام در برخي كشورها از جمله روسيه مطرح شده و باال 
گرفته اس��ت. اما از آنجايي كه اين اقدام منتقدان و مخالفان بس��ياري 
در جوامع امروزي دارد، تاكنون فيلترينگ اين پيام رس��ان آبي رنگ به 

تعويق افتاده است. 
دولت روس��يه بارها به بهانه اس��تفاده نادرست كاربران و همچنين 
رد و بدل ش��دن پيام هاي تروريس��ت هاي داعش در پلتفرم پيام رسان 
تلگرام، قصد داشته اين اپليكيشن را در كشورش مسدود و فيلتر كند. 
بدين ترتيب روس��يه بارها از تلگرام درخواست كرده كه سرورهايش را 
به اين كش��ور منتقل كند تا بتواند در صورت نياز، پيام هاي ارس��الي 
و دريافت��ي كاربران را رصد و نظارت كند. دولت روس��يه پس از عدم 
همكاري اين پيام رس��ان جهت انتقال س��رورهايش، آن را به پرداخت 
جريمه هاي هنگفت و س��نگين و همچنين مسدودس��ازي آن در اين 
كشور پهناور تهديد كرد تا بتواند تلگرام را براي همكاري با خود متقاعد 
كند. حاال به نظر مي رس��د كه روس��يه از تن دادن تلگرام و همكاري 
آن ب��ا اين دولت نااميد و مايوس ش��ده اس��ت و ب��ه همين خاطر نيز 

س��ازمان رگوالت��وري و نظارت بر اينترنت و ش��بكه هاي اجتماعي در 
روسيه اليحه يي را به دادگاه عالي منطقه يي مسكو تحويل داده است تا 

ضرب االجلي را براي مقابله با اقدامات تلگرام در پيش گيرند. 
گزارش هاي منتشر شده حاكي از آن است كه اين سازمان پيشنهاد 
داده است مهلت چند روزه يي را براي تلگرام تعيين كنند تا در صورت 

عدم همكاري، بالفاصله آن را فيلتر و مسدود كنند. 
پاول دوروف موسس و مديرعامل تلگرام  بارها در صفحات مجازي 
خود و همچنين در گفت وگو با خبرنگاران بر لزوم حفظ حريم شخصي 
كاربرانش در تمام كش��ورها تاكيد كرده و گفته كه با هيچ كشوري در 
اين خصوص كوتاه نخواهد آمد و اطالعات شخصي كاربرانش را به هيچ 

قيمتي نخواهد فروخت. 

روسيه در يك قدمي فيلترينگ تلگرامرصد سيگنال هاي عضالني عصبي براي تايپ افكار 

كاربررويداد

زددي نت|
 هكرها با سوءاستفاده از يك آسيب پذيري در كالينت اسمارت اينستال شركت 
سيس��كو موفق به نفوذ در زيرس��اخت هاي مهم ديجيتال در برخي كش��ورها و از 

جمله ايران شده اند. 
گروه Talos Intelligence وابس��ته به سيسكو مي گويد ردپاي ارتباط اين 

هكرها با يك دولت خاص مشاهده مي شود. 
US CERT نيز كه در امريكا وظيفه مقابله با حمالت سايبري گسترده را بر 
عهده دارد، حمالت يادش��ده را به دولت روس��يه منتسب كرده و از انجام حمالت 
مشابه عليه سازمان ها و نهادهاي امريكايي در حوزه هايي همچون انرژي، هسته اي، 
موسسات تجاري، آب، ناوبري و غيره خبر داده است. سمانتك هم مدعي شده نام 

گروه هكري كه مسوول اين حمالت است دراگون فالي است. 
كالينت اينس��تال اس��مارت ابزاري براي به كارگيري سريع سوئيچ هاي جديد 
اس��ت و نكته جالب اين است كه سيسكو يك هفته قبل براي حل مشكل اجراي 
كدهاي مخرب از راه دور در برخي از اين سوئيچ ها يك وصله امنيتي عرضه كرده 

بود، اما بي توجهي مديران شبكه ها و عدم نصب وصله هاي عرضه شده باعث شده 
حمالت هكرها موفق باشد و به نتيجه برسد. 

بررس��ي ها نشان مي دهد ميليون ها س��وئيچ و همين طور ديگر ابزار شبكه يي 
عرضه شده توسط سيسكو به همين علت آسيب پذير هستند. حمالت يادشده از 

طريق پرت آزاد TCP 4786 صورت گرفته است. 
اجراي اين حمالت پس از افزايش ترافيك پرت يادش��ده از نوامبر سال ۲0۱۷ 
شناسايي شد. اين حمالت در آوريل ۲0۱8 به اوج رسيد كه نشانگر شدت گرفتن 
حمالت مذكور بوده اس��ت. بسياري از برنامه هاي موبايلي، وب سايت ها و خدمات 
تحت وب در دسترس در ايران هم به دنبال همين حمالت دچار اختالل شده اند. 
از جمل��ه اين ش��ركت ها مي توان به افرانت، ش��اتل و صبا نت اش��اره كرد. تعداد 
سيس��تم هاي رايانه يي كه به همين علت دچار مشكل ش��ده اند حدود ۱68 هزار 
مورد برآورد ش��ده است. سيسكو قبال در ۲9 مارس هشدار داده بود كه در صورت 
عدم نصب وصله هاي عرضه شده 8.5 ميليون سوئيچ اين شركت آسيب پذير بوده 

و در معرض خطر حمله قرار مي گيرند. 

سيسكو هشدار داد
 احتمال دست داشتن دولت ها در حمله سايبري اخير 

سي نت|
فيس ب��وك براي جلوگيري از وقوع يك رس��وايي ديگر اين ب��ار جلو همكاري و نفوذ يك 

موسسه تحقيقاتي كانادايي به اطالعات شخصي كاربرانش را گرفت. 
دو هفته پس از آنكه وب س��ايت ها و رس��انه هاي خبري بسياري گزارش كردند كه شبكه 
اجتماعي فيس بوك با يك موسسه تحقيقاتي و مشاوره سياسي انگليسي تحت عنوان كمبريج 
آناليتيكا در انتشار اطالعات شخصي و خصوصي كاربرانش همكاري داشته، مردم و منتقدان 
بسياري فيس بوك را به خيانت در امانت و همكاري با نهادهاي دولتي و تحقيقاتي و همچنين 

نقض حريم شخصي كاربران متهم كردند. 
اين شبكه اجتماعي به سرعت در آماج حمالت شديد كاربران بسياري در سراسر جهان 
قرار گرفت، به گونه يي كه تعداد كثيري از شركت ها و افراد معروف به بستن و غيرفعال كردن 
صفحات مجازي خود در فيس بوك اقدام كرده و استفاده از اين شبكه اجتماعي را ننگي براي 

دنياي مجازي توصيف كرده اند. 
طبق گزارش هاي منتشره، فيس بوك مي گويد اطالعات بالغ بر 8۷ ميليون نفر از كاربرانش 

به صورت نادرست و ناخودآگاه در اختيار موسسه كمبريج آنالتيكا قرار گرفته است. 
اين رسوايي بزرگ دامان فيس بوك را به شدت گرفت و موجب شد ارزش سهام اين غول 
تكنولوژي امريكايي حدود 58 ميليارد دالر نزول پيدا كند اما به نظر مي رسد اين شركت از 
اين رسوايي درس عبرت بزرگي گرفته است، چراكه به تازگي گزارش شده كه فيس بوك جلو 
نفوذ و درخواست همكاري يك موسسه تحقيقاتي كانادايي تحت عنوان AggregateIQ را 
نيز گرفته اس��ت. گفته مي شود، موسسه تحقيقاتي و مشاوره سياسي AggregateIQ، در 
خروج انگلستان از اتحاديه اروپا و راي موافق به برگزيت دست داشته و نقش پررنگي را در اين 
باره ايفا كرده است. اين اقدام فيس بوك در قبال موسسه تحقيقاتي كانادايي مذكور، در حالي 
اتفاق افتاد كه تنها چند روز به ش��هادت مارك زوكربرگ موسس و مديرعامل فيس بوك در 

برابر مجلس نمايندگان سنا براي رسوايي اين شبكه اجتماعي، باقي مانده است. 

وي تري|
تعداد اپليكيشن هاي موجود در فروشگاه اينترنتي اپ استور اپل براي نخستين بار با كاهش قابل 

مالحظه يي روبه رو شده و بدين ترتيب از رقابت با پلي استور گوگل جا مانده است. 
بر اساس تحقيقات موسس��ه Appfigures، تعداد اپليكيشن ها و نرم افزارهاي iOS موجود 
در فروش��گاه آنالين و اينترنتي اپ اس��تور اپل در سال گذش��ته ۲0۱۷ ميالدي با كاهش و افت 
۱00هزارتايي مواجه ش��ده اس��ت، به گونه يي كه تعداد آنها در آغاز س��ال گذش��ته ۲.۲ميليون 

اپليكيشن گزارش شده بود ولي در پايان سال، به ۲.۱ميليون اپليكيشن كاهش پيدا كرد. 
تحليلگ��ران علت اين واقعه را تصميمات اپل در قبال اپليكيش��ن هاي قديمي اعالم كرده اند. 
آنها بر اين باورند كه اپل در س��ال ۲0۱6 رويكرد جديدي را اتخاذ كرد و همين امر موجب ش��د 
تا اپليكيشن هاي قديمي با گوشي هاي آيفون جديد سازگاري نداشته باشند. همچنين اين غول 
تكنولوژي امريكايي با عرضه و معرفي نسخه يازدهم از سيستم عامل اپل يعني iOS. ۱۱، از حذف 

اپليكيشن هايي خبر دادند كه برمبناي ساختار 64 بيتي توسعه داده شده بودند. 
البته كاهش تعداد اپليكيشن هاي اپ استور اپل محدود به موارد فوق نمي شود بلكه بنابر عقيده 
بس��ياري از كارشناسان، اپليكيش��ن هاي آنتي ويروس، مشابه و كم كيفيتي كه كاربران اندكي را 
ب��ه خود جذب كرده بود، نيز در فهرس��ت اپليكيش��ن هاي حذفي قرار گرفتن��د. از آن طرف نيز، 
توسعه دهندگان نرم افزارهاي iOS در سال ۲0۱۷ به نسبت سال ۲0۱6، اپليكيشن هاي كمتري 
براي انتشار در اپ استور ارسال كرده اند. همه اين موارد موجب شد تا تعداد اپليكيشن هاي موجود 
در فروش��گاه اختصاصي اپل با كاهش شديدي روبه رو شود. اين در حالي است كه گوگل توانست 
در همين شرايط، فاصله فروشگاه پلي استور خود را از اپ استور اپل زياد كند و به موفقيت تعداد و 
تنوع بااليي در اپليكيشن هاي اندرويدي در پلتفرم خود دست يابد. پس از آنكه پلي استور گوگل 
در سال ۲0۱۲ توانست در تعداد اپليكيشن ها از رقيب خود، اپل پيشي بگيرد، اين شكاف در سال 
گذشته عميق تر و بيشتر شد. براي مقايسه پلي استور در سال گذشته موفق به ثبت ۱.5ميليون 
اپليكيشن جديد شد اين در حالي است كه اپ استور تنها توانست اين آمار را به ۷55هزار برساند.

ديجيتال ترندز|
 بر اس��اس حق اختراعي كه س��ه سال قبل توس��ط گوگل در اروپا به ثبت رسيده، 
گوگل در تالش براي طراحي يك ابزار ديجيتال نگهداري از نوزادان و كودكان است. 
بر اساس حق اختراعي كه گوگل به ثبت رسانده يك پلتفرم جامع پيچيده و قابل 
انطباق براي كمك به والدين طراحي مي شود تا به آنها براي نگهداري نوزادان و كنترل 

شرايط شان كمك شود. 
اي��ن پلتفرم به خصوص به والدين بي تجربه كم��ك مي كند تا بتوانند به امكانات و 
اطالعات مورد نياز براي نگهداري و پرورش صحيح اطفال دسترسي داشته باشند. قرار 

است اين محصول با پلتفرم هوشمند گوگل هم سازگاري داشته باشد. 
مراقبت از كودكان در برابر خطراتي كه ممكن است در منزل با آن مواجه باشند و 

ارائه امكانات كنترلي و نظارتي يكي ديگر از امكانات پلتفرم ياد شده است. 
امكان اتصال پلتفرم ياد شده به حداقل ۱0 محصول خانگي ديگر نيز وجود دارد تا 

از آنها هم براي كنترل نوزادان و محافظت از افراد استفاده شود.
پلتفرم ياد ش��ده در صورت وقوع هرگونه مش��كلي براي نوزاد، پيام هشداري را براي 
والدين وي ارسال مي كند. در اين سيستم از مجموعه يي از ابزار حفاظتي و كنترل، انواع 
حس��گرهاي حرارتي، صوتي و غيره، دوربين ه��اي مختلف و غيره براي كنترل المپ ها، 
قفل درها، جريان برق، سيس��تم هاي امنيتي و غيره اس��تفاده مي شود. با استفاده از اين 
محصول مي توان اطالعات آب و هوايي را هم دريافت كرد. سيستم مذكور در زماني كه 
والدين به خاطر ترافيك، س��انحه يا هر علت ديگري دير به منزل برسند قادر به كنترل 
ش��رايط خانه و تامين امنيت و نيازهاي نوزاد هم خواهند بود. زمان عرضه اين محصول 
كه هوش مصنوعي بااليي دارد، هنوز اعالم نش��ده اس��ت و قيمت آن براي كس��اني كه 
مي خواهند از اين محصول اس��تفاده كنند هنوز مشخص نشده است و مصرف كنندگان 

براي دريافت اين محصول بايد منتظر عرضه آن به بازار باشند.
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 امسال به دليل كم آبي و گرماي زياد، مصرف برق 
افزايش مي يابد

س�اري| قاسم شهابي با اش��اره به اينكه امسال به دليل 
كم آبي و گرماي زياد، مصرف برق افزايش مي يابد، گفت: 
مردم مديريت مصرف را مورد توجه قرار دهند. مديرعامل 
ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران با بيان اينكه 325 
نفر از ماموران شركت توزيع برق مازندران به صورت 24 
س��اعته تا 17 فروردين ماه در حالت آماده باش هستند، 
گفت: پيش بيني ما اين اس��ت امس��ال به دليل كم آبي و 
گرم��اي زياد، مصرف ب��رق افزايش ياب��د. او اظهار كرد: 
مصرف ب��رق در تعطيالت نوروزي امس��ال در مازندران 
افزايش چش��مگيري نداشته است. ش��هابي با اشاره به 
توفان روز نخس��ت نوروز امس��ال در مازن��دران، گفت: 
ماموران ش��ركت برق بالفاصله نسبت به رفع مشكل در 
شبكه اقدام كردند و توانستند مشكل خاموشي را برطرف 
كنند. مديرعامل شركت توزيع برق مازندران يادآور شد: 
معموال در خرداد ماه شاهد افزايش مصرف برق هستيم، 
امسال شايد زودتر شاهد روند افزايش مصرف برق باشيم. 
 سفر گردشگران جمهوري آذربايجان به اردبيل 

افزايش يافت
اردبي�ل| مديركل راه��داري و حمل و نق��ل جاده يي 
اردبيل از افزايش 45درصدي ورود گردشگران جمهوري 
آذربايجان به اين اس��تان در تعطيالت ن��وروز 97 خبر 
داد.  عل��ي رحمتي گف��ت: 21 هزار و 917 گردش��گر 
خارج��ي در تعطيالت نوروز امس��ال از مرز بيله س��وار 
مغان وارد اس��تان اردبيل ش��دند كه در هم س��نجي با 
نوروز 96 افزايش چش��مگيري نش��ان مي دهد. او بيان 
ك��رد: اف��زون بر اين، 23 ه��زار و 339مس��افر ايراني از 
پايانه مرزي بيله س��وار ب��ه جمهوري آذربايجان س��فر 
كردند كه نس��بت به پارس��ال 12درصد رش��د داش��ته 
اس��ت. رحمتي اف��زود: 90 ه��زار و 723 گردش��گر در 
اي��ن مدت از پايانه مرزي بيله س��وار مغ��ان تردد كردند 
 كه در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال پيش با 71 هزار و 

158 نفر افزايش، رشد 27درصدي نشان مي دهد. 
 ورود قطار گردشگران خارجي به اصفهان

اصفه�ان| قط��ار گردش��گري عق��اب طالي��ي حامل 
گردش��گران هشت كش��ور اروپايي، آسيايي و امريكايي 
وارد اصفهان ش��د. قطار گردشگري عقاب طاليي كه راه 
ابريشم نام دارد، 14فروردين امسال از مرز سرخس وارد 
كشورمان شد و حامل 38 گردشگر خارجي از كشورهاي 
انگلس��تان، كانادا، مالزي، اس��تراليا، دانم��ارك، ايتاليا، 
سنگاپور و پرو است. مسافران خارجي قطار گردشگران 
عق��اب طاليي پس از دي��دن آثار تاريخ��ي و فرهنگي 
اصفهان، اين شهر را به مقصد شيراز ترك مي كنند. اين 
قطار بيست و سومين قطار گردشگري حامل گردشگران 
خارجي اس��ت كه از س��ال 93 تاكنون وارد كشور شده 
است. پارسل 14 هزار گردشگر خارجي ميهمان اصفهان 

بودند. 
 اس�تقبال بازار هاي جهاني از محصوالت توليد 

سمنان
س�منان| صادرات استان سمنان از نظر وزني 25درصد 
و از نظر ارزي 31درصد در يك س��ال گذش��ته افزايش 
داش��ت. مديركل گمرك اس��تان س��منان با اعالم اين 
خبر گفت: در يك س��ال گذشته بيش از 400 هزار تن 
انواع كاال ش��امل مواد معدني، هيدروكربن هاي سبك و 
سنگين، مواد ش��وينده، ظروف يكبار مصرف، كولرهاي 
آبي و مصالح ساختماني از استان سمنان صادر شد. علي 
سعدالدين افزود: اين كاالها به ارزش 187ميليون و 500 
هزار دالر صادر ش��د كه به لحاظ وزن��ي 25درصد و به 
لحاظ ارزش دالري 31درصد نسبت به مدت مشابه قبل 
افزايش داشته است. س��عدالدين از افزايش 32درصدي 
بازارهاي هدف صادراتي استان سمنان خبر داد و گفت: 
محصوالت توليدي استان س��منان به حدود 50 كشور 
آسيايي، اروپايي و آفريقايي صادر شده است. سعدالدين 
درآمد گمرك اس��تان را با رش��د 73درصدي در س��ال 
گذش��ته بيش از 28 ميليارد تومان بي��ان كرد و گفت: 
افزايش صادرات و بازارهاي هدف صادراتي براي حمايت 
از كاالي ايراني مهم ترين هدف گذاري سال جديد است. 
 درآمدزاي�ي 10 ميلي�ارد ريالي صنايع  دس�تي 

چهارمحال وبختياري
ش�هركرد| همزمان با تعطي��الت ن��وروز 97، نزديك 
ب��ه 10ميلي��ارد ري��ال صناي��ع دس��تي در اس��تان 
چهارمحال وبختي��اري به فروش رس��يد. معاون صنايع 
دس��تي اداره كل مي��راث فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري اس��تان گفت: اين ميزان فروش نسبت به 
مدت مش��ابه پارس��ال 10درصد افزايش يافته اس��ت. 
مهرداد رييس��ي اف��زود: اين محص��والت در 136غرفه، 
13 بازارچ��ه موق��ت و 11 بازارچه و نمايش��گاه دايمي 
به فروش رس��يد. او گف��ت: نمد، گلي��م، لباس محلي، 
صناي��ع دس��تي عش��اير، س��فال و س��راميك، خاتم و 
س��رمه ازجمله صنايع دس��تي پرفروش در اين ايام بود. 
 رييس��ي اف��زود: 133 ه��زار و 652 نفر در ب��ازه زماني 
28 اسفند 96 تا پايان 14 فروردين ماه جاري، از بازارچه ها 
و نمايشگاه هاي صنايع دستي چهارمحال وبختياري ديدن 

كردند. 
 بحران آب در بهار؛ آبرساني سيار به 7 روستا

اصفهان| هفت روستاي شهرستان فريدونشهر در بحران 
آب به س��ر مي برند و به صورت سيار آبرساني مي شوند. 
فرماندار فريدونش��هر گفت: روستاهاي چغيورت، مزرعه 
س��يب، راچه، مك��ه دين، چالق��و، كاه��گان و رمه ِچر 
به صورت سيار آبرساني مي شوند. ناصر اسدي در جلسه 
كارگروه س��المت و بهداشت شهرس��تان فريدونشهر با 
تاكيد بر ضرورت مديريت مصرف آب گفت: در روستاهاي 
شهرستان فريدونشهر دو تا چهار برابر استاندارد كشوري 
آب مصرف مي ش��ود. او افزود: متوسط مصرف آب براي 
هر نفر در روز در كشور 170 ليتر است كه در روستاهاي 

شهرستان اين ميزان روزانه به 300 ليتر مي رسد. 
 واحده�اي صنعتي گيالن ب�ه 702 تن پيله نياز 

دارند
رشت|  رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيالن 
گفت: واحدهاي صنعتي گي��الن به 702 تن پيله نياز 
دارند، اين در حالي اس��ت كه كل پيله توليدي ابريشم 
گيالن حدود 430 تن اس��ت. فرهاد دلق پوش با اشاره 
به اينكه از چهار واحد صنايع مرتبط با صنعت ابريشم 
گيالن، فقط يك واحد كوچك با 30درصد ظرفيت، نخ 
ابريشم توليد مي كند و بقيه به علت كمبود ماده اوليه، 
مشكل سرمايه در گردش و فرسودگي تجهيزات، دست 
از فعاليت كش��يده اند، گفت: واحدهاي صنعتي گيالن 
به 702 تن پيله نياز دارند، اين در حالي اس��ت كه كل 
پيله توليدي ابريش��م گيالن حدود 430 تن اس��ت. او 
خاطرنشان كرد: براي اينكه س��رمايه گذاران بتوانند با 
ارائه طرح هاي توجيه پذير، از تس��هيالت بخش صنايع 
دانش بني��ان اين س��ازمان بهره مند ش��وند، توليد نخ 
بازيافتي، ريس��ندگي و توليد پارچه را به عنوان صنايع 
اولويت دار سرمايه گذاري حوزه صنعت، معدن و تجارت 

استان معرفي كرده ايم. 

اخبارشهرستانها

نمايندگان مجلس ابعاد و زواياي گوناگون بحث حمايت از كاالي داخلي را تشريح مي كنند

برندسازي،حلقهمفقودهتوليداتبنگاهها

شهردار اصفهان در افتتاحيه هفته فرهنگي اصفهان در پاريس: 

روابط اصفهان و پاريس، فراسوي روابط سياسي است 

گروه بنگاه ها 
مي گويند مردم كش��ور ژاپن بع��د از پايان جنگ 
جهاني دوم و ويراني كامل كشورش��ان تا س��ال ها از 
پوش��يدن كفش هاي توليد ش��ده در غرب خودداري 
مي كردند و از نوع خاصي از پاپوش هاي سنتي ژاپني 
كه از چوب ساخته مي شد، استفاده مي كردند تا زماني 
كه توليدات كفش كارخانه هاي ژاپن به چنان درجه يي 
از رشد رسيد كه توانس��ت بازارهاي صادراتي غرب و 
ش��رق عالم را به تس��خير خويش درآورد. بر اس��اس 
چنين فرهنگي اس��ت كه كش��ور آفتاب تابان امروز 
در بخش ه��اي مختلف صنعتي و كس��ب و كار براي 
بس��ياري از اقتصاد هاي در حال ظهور به صورت يك 
الگوي تاثيرگذار درآمده است و بسياري از كشورهاي 
در حال توسعه از اين متد ژاپني ها براي بهبود وضعيت 

اقتصادي و معيشتي خود استفاده مي كنند. 
اين روند براي ايراني جماعت هرگز به اين صورت 
تحقق پيدا نكرده اس��ت. برخالف ژاپني ها در س��بك 
زندگي ايراني جماعت اس��تفاده از كاالي داخلي براي 
حمايت از اقتصاد ملي چندان محلي از اعراب ندارد و 
بنا به داليل گوناگون اين فرهنگ در روح و روان مردم 
ايران نهادينه نشده است. اين روزها تحليل و بررسي 
راهكارهايي كه اقتصاد ايران از طريق آن مي تواند زمينه 
توس��عه كس��ب و كار ايراني و رونق توليد محصوالت 
داخلي را فراهم كند، همچنان در س��طح رسانه هاي 
گروهي، محاف��ل اقتصادي جريان دارد؛ بس��ياري از 
كارشناسان و مديران اقتصادي در استان هاي گوناگون 
با توجه به تجربياتي كه در زمينه هاي مختلف توليد، 
صنعت و بازار كار كس��ب كرده اند، تالش مي كنند تا 
نسخه هاي عملياتي براي تحقق شعار مهم امسال ارائه 
كنند. با توجه به ضرورت گفتمان سازي در اين زمينه 
در جريان گزارش ه��اي تحليلي اين صفحه از ابعاد و 
زواياي گوناگون تالش ش��ده ت��ا راهكارهاي اجرايي 
ب��راي افزايش ميزان ميل و رغبت خانواده هاي ايراني 
به استفاده از كاالي داخلي مورد بررسي قرار بگيرد. در 
اين گزارش سراغ ديدگاه هاي نمايندگان مجلس دهم 
در اين زمينه رفتيم تا نوري به ابعاد مغفول مانده اين 

بحث تابانده شود.

 كاالهاي خوب، باكيفيت و ارزان تر 
نماين��ده ب��م در مجل��س ده��م معتقد اس��ت: 

توليدكنن��دگان بايد ب��راي بهبود كيفي��ت و قيمت 
كاال تالش كنند، زيرا حق طبيعي مردم اس��ت كه از 
كااله��اي خوب، باكيفيت و ارزان تر از نوع خارجي آن 

استفاده كنند. 
حبي��ب اهلل نيكزادي با اش��اره به اينك��ه در زمينه 
حماي��ت از كاالي ايراني بايد به دو جنبه توجه كنيم، 
افزود: مردم، مصرف كنن��دگان اصلي كاالهاي ايراني 
هس��تند و بايد در راس��تاي اقتصاد مقاومتي و مقاوم 
ش��دن در برابر شيطنت ها و نقش��ه هاي شرق و غرب 
براي كشور، همچنين پوياكردن اقتصاد، ايجاد اشتغال 

و آرامش از هر جهت و معيشت خوب تالش كنند. 
نيكزادي تصريح كرد: توليدكنندگان نيز بايد براي 
بهبود كيفي��ت و قيمت كاال تالش كنن��د، زيرا حق 
طبيعي مردم اس��ت كه از كااله��اي خوب، باكيفيت 
و ارزان ت��ر از ن��وع خارجي آن اس��تفاده كنند. بعضا 
توليدكنندگان ما نتوانسته اند با تكنيك هاي موجود با 
كاالي خارجي رقابت كرده و كم توجهي توليدكننده 
به بازار روز دنيا موجب اين مس��اله شده است. بايد با 
اس��تفاده از تكنولوژي هاي روز توليد داشته باشيم تا 
بتوانيم با كاالهاي مش��ابه وارداتي كه ورود اين كاالها 

براي اقتصاد مضر است، رقابت جدي كنيم. 
نيك��زادي با اش��اره به اينكه دولت ه��م بايد براي 
پويايي توليدات داخلي تالش كند، گفت: متاسفانه با 
وجود اينكه در كشور كااليي توليد مي شود، همان كاال 
به صورت انبوه وارد و گاه��ي ارزان تر از كاالي ايراني 
به دس��ت مردم مي رسد و اين نش��ان مي دهد تعرفه 
واردات پايين اس��ت. در واقع ب��ا واردات، كارگاه هاي 
توليد داخل كش��ور را تعطيل مي كنيم و مس��تقيم و 
غيرمستقيم تالش مي شود، توليدي در داخل نداشته 
باشيم. س��ودآوري واردات باالست و طبيعتا به خاطر 
تعرف��ه پايين واردات عده يي تالش مي كنند در توليد 
داخ��ل اخالل ايجاد كنند و نبايد ب��ه اين افراد اجازه 

چنين كاري داده شود.
واردات در ص��ورت نياز و زماني كه توليد مش��ابه 
نباش��د، بايد به اندازه ني��از و با برنامه مدون و مصوب 
بدون ضرر وارد ك��ردن به توليد داخل صورت بگيرد. 
بايد با استفاده از كاالهاي داخلي، نياز داخل را مرتفع 
كنيم و عالوه بر آن به سمت صادرات كاالهاي داخل 
برويم و طبيعي است اقدام براي صادرات پيش نيازهايي 
دارد و باي��د در اي��ن زمين��ه به بس��ته بندي، برند و 

استاندارد كاال توجه كنيم تا بتوانيم با كاالهاي مشابه 
دنيا رقابت كني��م. هر زمان واردات كاهش و صادرات 
افزايش پيدا كرد و تراز تجاري كش��ور مثبت شد، آن 
وقت معلوم مي شود توفيقاتي به دست آورده ايم و در 
غير اين صورت بايد چالش هاي مضر را شناسايي، براي 
رفع مش��كالت تالش و توليد داخ��ل را تقويت كنيم 
كه نتيجه آن اشتغال، آرامش و رفاه و افزايش ضريب 
مقاوم��ت مردم و دولت در برابر ش��يطان هاي غرب و 

شرق خواهد بود. 
نيك��زادي تصريح ك��رد: بايد به ش��عارهاي خوب 
و اقتص��ادي براي كمك به اقتصاد كش��ور توجه ويژه 
داشته باش��يم. توليدكنندگان كاالي باكيفيت توليد 

كنند.

 رقابت برندها باعث پيشرفت مي شود
رييس مجمع نمايندگان اس��تان قزوين گفت: در 
جهت تحقق ش��عار س��ال عالوه بر حمايت از توليد 
داخل، توليدكنندگان نيز بايد كاالهاي مناسب و قابل 

 رقابت توليد كنند. 
بهمن طاهرخاني افزود: مجلس شوراي اسالمي در 

بودجه سال 96 و در نشست هاي طوالني و طاقت فرسا 
در همه زمينه ه��اي اقتصادي، كش��اورزي در جهت 
حمايت از توليد داخلي بودجه هاي خوبي را پيش بيني 
و تصويب كرد، براي دستيابي به يك بودجه كارآمد و 

عملياتي زحمت زيادي كشيده شده است. 
رييس مجمع نمايندگان استان قزوين يادآور شد: 
آنچه براي مجلس مقدور بود بر مبناي توان درآمدي 
كشور هدف گذاري كرد، تالش مجلس در اختيار قرار 
دادن بودج��ه الزم ب��راي دولت در جهت بازگش��ايي 

بن بست هاي فراروي دولتمردان بود. 
وي خاطرنش��ان كرد: مجلس آنچه وظيفه اش بود 
به نحو مطلوبي انجام داد و در زمينه حمايت از توليد 
داخلي و صنايع موجود نيز به نحو مطلوبي عمل كرد 
تا صنايع داخل��ي بتواند رقابت س��الم و مفيدي را با 

واحدهاي خارجي داشته باشد. 
طاهرخان��ي تاكيد كرد: بايد توج��ه كنيم كه اگر 
مردم را به س��مت مصرف داخلي تش��ويق مي كنيم، 
بايد توليدكنندگان داخلي براي تحقق ش��عار امسال 
در جهت حمايت از مصرف كننده حركت ماهيتي در 
عرصه توليدات خود ايج��اد كرده و در زمينه افزايش 
كيفيت كاالها نيز به ش��كل جدي اق��دام كنند تا به 

هدف امسال برسيم. 
وي افزود: همچنين بايد عزم جدي در كشور اتفاق 
بيفتد، ما بايد به سمت وسوي مصرف داخلي گرايش 
پيدا كنيم و با برندسازي و كيفيت بخشي به توليدات 
س��اخت داخل، مردم را به اين س��مت جذب كرده و 
در عين  حال نيز بتوانيم با كاالهاي مطرح دنيا رقابت 

كنيم. 
رييس مجمع نمايندگان استان قزوين تاكيد كرد: 
دول��ت درآمد ملي را در اختيار توليدكنندگان داخلي 
قرار مي ده��د، بنابراين توليدكنندگان نيز بايد كاالي 
مناس��بي توليد كنند كه مصرف كننده متضرر نشود، 
مجلس ش��وراي اسالمي به سمت وس��وي حمايت از 
كاالي داخلي پيش رفته و با كمك ساير قوا اميدواريم 
شاهد شكوفايي و رونق اقتصادي هر چه بيشتر كشور 

در سال جاري باشيم. 
وي تاكي��د ك��رد: تولي��دات م��ا باي��د در دنيا به 
عنوان برند مطرح ش��ود و بتواني��م رقابت كنيم و به 
مصرف كنندگان نوي��د دهيم كه توليدات ما نيز قابل 

 رقابت است. 

اگ��ر فرهنگ را عصاره فضيلت هاي پايدار يك ملت 
به حساب آوريم؛ داده هاي فرهنگي مهم ترين گزاره هايي 

اس��ت كه هر كشوري از طريق آن مي تواند موجوديت 
خ��ود را در ط��ول زمان ه��اي متمادي حف��ظ كند و 

مهم ترين داشته يي است كه هر تمدني مي تواند با آن 
خود را به س��اير كش��ورها معرفي كند. هفته فرهنگي 
اصفه��ان در پاريس از 18 ت��ا 25 فروردين ماه برگزار 
مي شود و موسسات و نهادهاي معتبري همچون موزه 
لوور، مدرس��ه هنرهاي زيباي پاريس، موزه معماري و 
ميراث فرانسه، مجلس سناي فرانسه و نماينده يونسكو 
در برپاي��ي و برنامه ريزي اين رويداد مش��اركت دارند. 
رويدادي كه تالش مي كند تصويري تازه از زيبايي هاي 
منحصربه فرد اصفهان را در قاب چش��مان فرانس��ويان 
عالقه مند به كش��ورمان بنش��اند و نتاي��ج آن هم در 
كوتاه مدت و هم در بلندمدت در فرآيند جذب گردشگر 
و همكاري هاي توسعه محور تاثيرگذار خواهد بود.  اين 
رويداد توسط شوراي ايراني-فرانسوي CIF با همكاري 
انجم��ن دوس��تي ايران و فرانس��ه، نماين��ده ايران در 
يونسكو، رايزن فرهنگي سفارت ايران در فرانسه و دفتر 
نمايندگ��ي وزارت امور خارجه در اصفهان برنامه ريزي 
شده است. شهردار اصفهان گفت: امروز به زعم جهانيان، 
اصفهان و پاريس بازتاب دو تصوير همگون از يك آينه 

هس��تند كه در آن به پش��توانه تاريخ پرافتخارش��ان 
مي توان ش��انزليزه و چهارباغ، سن و زاينده رود، برالشز 
و تخ��ت پوالد، نِف و خواجو، م��ون مارت و جلفا، اليزه 
و چهلستون، ورس��اي و عالي قاپو و سرانجام نوتردام و 
جامع عباس��ي را مانند هم ديد. به گزارش »تعادل«  و 
به نقل از اداره ارتباطات رسانه يي شهرداري، قدرت اهلل 
نوروزي در افتتاحيه هفته فرهنگي اصفهان در پاريس 
در محل مجلس ملي فرانسه اظهار كرد: درود صميمانه 
خود را به نمايندگي از مردم اصفهان به همه شهروندان 
فرانسه تقديم مي كنم. اميدوارم با تحكيم هرچه بيشتر 
روابط اين دو تمدن قديمي و ريشه دار اسطوره يي، فصل 
نويني در آفرينش و گس��ترش زمينه هاي گفت وگو و 
همكاري هاي بين المللي گشوده شود تا بتوانيم آسان تر 
از پيش در س��ايه بهره مندي از تجارب و اندوخته هاي 
گذش��ته، فضايي مبتني بر عشق و دوستي بيافرينيم. 
وي افزود: اين تجارب كه حاصل تالش دو ملت بزرگ 
ايران و فرانس��ه اس��ت، يكي كارنامه يي درخش��ان در 
عدالت خواهي و حق طلبي از دنياي باس��تان و استوانه 
حق��وق بش��ر ك��وروش دارد و آن ديگ��ري مفتخر به 
پيش��گامي در انقالب كبير 1789 ميالدي اس��ت كه 
حاصل آن شكفتن انديشه ها و افشاندن بذر آزاديخواهي 
بوده و به تدوين اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه 
كه الهام بخش بسياري از قوانين اساسي دنياست، منجر 

شده است. 

 اصفهان مورد عالقه گردشگران فرانسوي است
ن��وروزي اظهار كرد: اصفهان ش��هري كه افتخار 
دارم به  عنوان ش��هردار آن در جمع ش��ما صحبت 
كن��م، يكي از مراكز هنر، فرهن��گ، دانش و تمدن 
هم در دوران باستان و هم در دوران ميانه به شمار 
مي آيد. بس��يار خرسند و س��رافرازم كه بگويم شهر 
اصفهان مورد عالقه گردش��گران فرانس��وي است، 
ب��ه  نحوي  كه هميش��ه به  خص��وص در فصل بهار، 
اصفه��ان افتخار ميزباني از گردش��گران فرانس��وي 
را دارد. ن��وروزي تصري��ح كرد: اصفه��ان و پاريس 
فراس��وي روابط سياس��ي دولت ه��ا در قالب روابط 
صلح آمي��ز ملت ها در طول تاريخ م��راودات فراوان 
و پاي��داري داش��ته اند كه زمينه س��از خالقيت هاي 

فرهنگي شده است.
وي افزود: بدون ش��ك امروز ني��ز مي توانيم در 
س��ايه آموزه هاي متعالي مبتني بر عشق و دوستي، 
الگوي��ي از روابط بين فرهنگي دو ش��هر تاريخي را 
عرض��ه كنيم كه ه��م تضمين كننده رش��د اقتصاد 
شهري باش��د و هم ارائه كننده مسيري براي تحقق 
شهر خالق. شهردار اصفهان گفت: به فرانسه آمده ام 
و در اين جلس��ه باشكوه شركت كرده ام تا بگويم ما 
آماده ايم تا در تمام حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي و 
بازرگاني بسترساز تعامالت گسترده يي با جهانشهر 

پاريس باشيم. 

مازن�دران| معاون راه��داري اداره 
كل راهداري و حم��ل و نقل و جاده يي 
اس��تان مازن��دران از رضاي��ت كاربران 
جاده يي از مقوله زيباس��ازي و پاكسازي 
حري��م راه هاي اصل��ي اس��تان در ايام 
نوروز س��ال جاري خبر داد. عباس��علي 
نجفي ضمن اع��الم اين مطلب افزود: از 
آنج��ا كه مازندران همواره به عنوان يك 
اس��تان پيش رو در زمينه جذب مس��افر و گردش��گر در طول سال 
به خص��وص در اي��ام تعطيالت بوده، لذا وجود ي��ك راه ايمن و زيبا 
در اين اس��تان به عنوان يك هدف اصلي همواره در سرلوحه كاري 
اين اداره كل اس��ت. او ادام��ه داد: از اين رو با توجه به تعطيالت ايام 
نوروز طرح ضربتي پاكسازي و زيبا سازي حريم راه هاي اصلي استان 
از 20 اسفند سال96 به طور سراسري در سطح استان به اجرا درآمد 
كه خوش��بختانه با تالش و كوشش خس��تگي ناپذير راهداران عزيز 
با رضايت كاربران جاده يي همراه ش��د. نجفي در ادامه يادآور ش��د: 
1100كيلومترمربع جمع آوري زباله و نخاله در حاشيه راه هاي اصلي 
استان و همچنين2100كيلومتر شست وشوي عالئم از جمله اقدامات 
اين اداره كل در طرح نوروزي در زمينه زيبا سازي و پاكسازي حريم 
راه هاي استان است. معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل و نقل 
و جاده يي مازندران عنوان كرد: زيبا سازي و پاكسازي حريم راه ها نياز 
به يك فرهنگ سازي وسيع در سطح جامعه داشته و همه آحاد مردم 

بايد نسبت به اين مهم خود را مسوول بدانند. 

 رضايت رانندگان از پاكسازي
حريم راه هاي استان در نوروز 97

ش��يالت  مدي��ركل  هرم�زگان| 
هرم��زگان ضم��ن تكذي��ب اخب��ار و 
ش��ايعه پراكني هاي اخير در بين مردم 
كه شناورهاي چيني در دريا و آب هاي 
هرم��زگان در حال فعاليت هس��تند، 
گفت: خوشبختانه اين شناورها مالكيت 
ايراني داشته و تنها كشور سازنده آنها 
چين اس��ت. به گزارش ايس��نا، س��يد 
پرويز محبي ديروز با اش��اره به خدمه بعضا چيني اين ش��ناورها 
تصريح كرد: فعاليت اين شناورها كه طي سال هاي اخير به ناوگان 
صيادي ايران افزوده ش��ده اند، براي ملوانان ايراني ناآشنا بوده كه 
برخي شناورها براي آموزش شيوه راهبري فني صيد خود از خدمه 
چيني استفاده كرده اند و با توجه به خريد شناورها از كشور چين 
با خدمه چيني موجود در شناورها قرارداد بسته اند كه آن هم در 
ح��ال جايگزيني با نيروهاي آموزش ديده ايراني اس��ت. اين مقام 
مسوول با بيان اينكه مطالعه اوليه ذخاير فانوس ماهيان از پشتوانه 
پنجاه ساله پژوهشي برخوردار است، اظهار كرد: پس از مطالعات 
و تحقيقات به عمل آمده مش��خص شد، آب هاي جنوب كشور در 
حوضه درياي عمان از ذخايري بالغ بر 2ميليون تن برخوردار است 
كه با توجه به عمر كوتاه اين گونه از ماهيان بين 300 تا 400هزار 
تن از آن قابل برداشت است. صيد تجاري اين ماهيان از سال 78 
با فعاليت دو فروند كشتي آغاز شد كه در حال حاضر تعداد آنها به 

حدود 100فروند رسيده است. 

هيچ شناور چيني در آب هاي هرمزگان 
فعاليت صيادي ندارد

سيستان و بلوچس�تان| مديركل 
جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان با 
اشاره به عدم رهاسازي حق آبه رودخانه 
هيرمند گفت: اكنون وضعيت 120هزار 
هكتار از اراضي ش��مال استان بحراني 
اس��ت و پيشنهاد مي شود به كشاورزان 
خس��ارت ديده غرام��ت داده ش��ود. به 
گزارش تسنيم، رضا نجفي ظهر ديروز 
در جلسه ش��وراي اداري سيستان و بلوچستان در استانداري اين 
استان اظهار داشت: حيات 120هزار هكتار از اراضي شمال استان 
وابسته به جريان رودخانه هيرمند است كه متاسفانه امسال به دليل 
ع��دم ورود آب از رودخانه هيرمند با چالش بس��يار بزرگ مواجه 
هس��تيم. مديركل جهاد كشاورزي سيس��تان و بلوچستان افزود: 
80هزار هكتار از اراضي شمال استان به همين دليل كشت نشده 
و 45هزار هكتار نيز كه كش��ت  ش��ده به دليل ع��دم ورود حق آبه 
اين رودخانه دچار بحران ش��ده است. او تصريح كرد: در سال هاي 
مختلف زمان ورود آب از هيرمند متفاوت بوده اس��ت، براي نمونه 
در سال 93 اول فروردين آب در رودخانه هيرمند جاري شد، سال 
1394 نهم فروردين و سال هاي 95 و 96 نيز به ترتيب چهاردهم 
و هفت��م فروردين آب در اين رودخانه جاري ش��د. مديركل جهاد 
كشاورزي سيستان و بلوچستان افزود: از اين سال تاكنون در تمام 
استان شاهد خشكسالي هستيم و در اين فاصله وضعيت كشاورزي 

استان فراز و نشيب هايي داشته است. 

خسارت بستن آب هيرمند به 120هزار هكتار 
از اراضي كشاورزي

خراسان شمالي| مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
ف��روش  گف��ت:  خراسان ش��مالي 
بازارچه هاي نوروزي  صنايع دستي در 
صنايع دس��تي اس��تان ركورد زد. به 
گزارش ايسنا، محمد سويدانلويي در 
جمع خبرن��گاران گف��ت: هنرمندان 
خراسان شمالي در نوروز امسال موفق 
شدند در بازارچه هاي صنايع دس��تي استان 812ميليون تومان 
كاال به فروش برس��انند. به گفته او اين رقم در مقايسه با مدت 
مشابه س��ال گذشته 91درصد رشد داش��ته است. سويدانلويي 
اظهار كرد: خوش��بختانه اي��ن امر محقق نش��ده چراكه تعداد 
مس��افران ورودي در سال 94، يك ميليون و 944 نفر بوده اين 
در حالي اس��ت كه اين رقم در نوروز سال جاري به 3ميليون و 
431هزار و 626 نفر رس��يده اس��ت. او ادامه داد: ميزان اقامت 
مس��افران در خراسان شمالي طي چند سال گذشته يك ساعت 
بوده اما اين رقم هم اكنون به 24س��اعت رسيده است. اين مقام 
مس��وول با بيان اينكه اقامتگاه هاي بوم گردي يكي از روش هاي 
جذب مسافران و گردشگران است، توضيح داد: در نوروز امسال 
500نفر از مسافران در اقامتگاه هاي بوم گردي موجود در استان 
مس��تقر شده اند. به گفته او تاكنون براي 30 اقامتگاه بوم گردي 
مجوز ساخت داده شده و ساخت 15 اقامتگاه نيز در حال گرفتن 

مجوز است.

 ركورد فروش صنايع دستي
در بازارچه هاي نوروزي

در پي حمله سايبري اخير، همراه اول اعالم كرد با تمهيدات در 
نظر گرفته شده، هيچگونه اختاللي در سرويس دهي اين اپراتور ايجاد 
نشده است. به گزارش »تعادل« با توجه به رصد مستمر در اليه هاي 
مختلف در شركت ارتباطات سيار ايران، اين شركت مورد حمله قرار 
نگرفته است و جهت افزايش اطمينان از عدم امكان بروز اين اختالل 
و نيز كاهش ريسك ها و احتماالت ممكن در اين زمينه، اقدامات الزم 

اعم از محدودسازي و مسدودسازي مسيرهاي احتمالي در اليه هاي 
داخلي صورت پذيرفته اس��ت. الزم به ذكر اس��ت سرويس دهي اين 
اپراتور بدون اختالل به مش��تركين در حال ارائه است. پيش از اين 
ني��ز وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات در اين خصوص اعالم كرده 
بود ش��ركت ارتباطات زيرساخت و اپراتورهاي تلفن همراه كشور به 
وج��ود حفره امنيتي توجه و آن را اصالح ك��رده بودند. در پي بروز 

اختالالت سراسري در سرويس هاي اينترنت و مراكز داده هاي جهاني 
در هفدهم فروردين ماه س��ال جاري، ش��ركت ارتباطات زيرساخت 
اعالم كرد با توجه به بررس��ي هاي صورت گرفته، مشخص شد اين 
حمالت بيشتر در بخش تجهيزات روتر و سوئيچ هاي متعدد شركت 
سيس��كو بوده است كه به دليل ضعف امنيتي، به هكرها اجازه داده 

است تا به زيرساخت هاي ارتباطي بسياري از كشورها حمله شود. 

عدمبروزمشكلدرسرويسدهيهمراهاولدرحملهسايبري

بهمن طاهرخانيحبيب اهلل نيكزادي
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اقتصاد اجتماعي12
 صنعت دارو

نيازمند حمايت دولت 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس، با تاكيد بر حمايت 
از صنايع دارويي كش��ور، گفت: صنع��ت دارو درصورت 
حمايت امكان رقابت با توليدات خارجي را دارد. رسول 
خضري درباره اظهارات سخنگوي وزارت بهداشت مبني 
بر اينك��ه تا موقعي كه داروي ايران��ي وجود دارد، هيچ 
بيمارستاني مجاز نيس��ت داروي خارجي استفاده كند، 
گفت: صنايع داروسازي كش��ور به دليل فرسوده بودن 
نيازمن��د تكنول��وژي، فناروي و دانش روز اس��ت، بطور 
حتم بايد طبق تاكي��دات مقام معظم رهبري ازمصرف 
كاالي داخلي حمايت شود؛ ضمن اينكه وزارت بهداشت 
و دولت بايد از صنايع داروس��ازي داخل حمايت جدي 
كنند. نماينده مردم سردش��ت و پيرانش��هر درمجلس 
شوراي اسالمي، با اش��اره به اينكه بودجه ها و اعتبارات 
جهش��ي براي اس��تفاده از تكنولوژي روز دنيا به بخش 
داروس��ازي بايد تزريق شود، به خانه ملت گفت: بايد در 
راستاي توليدات داخلي گام هاي اساسي درجهت رقابت 
جدي با مش��ابه خارجي آن برداش��ته شود، بطورحتم 
داروس��ازي نيازمند تكنولوژي و فناوري روز دنيا بوده و 
دول��ت بايد از اين صنايع حماي��ت جدي كند. او اظهار 
كرد: اگر ش��ركت هاي دارويي به دليل مشكالت مالي و 
عدم دريافت مطالباتش��ان نتوانند مواد اوليه توليدات را 
تهيه كنند، قطعا ورشكسته ش��ده و مشكالت افزايش 
پي��دا مي كند؛ اگر به دنبال حماي��ت از توليدات داخلي 
به ويژه صنايع دارويي هس��تيم، باي��د براي نگهداري از 
آن حمايت هاي جدي ب��ه عمل آيد؛ بطورحتم صنعت 
دارويي كش��ور دركنار حمايت ه��ا از توانايي الزم براي 
رقابت با داروهاي مشابه خارجي برخوردار است. خضري 
ب��ا تاكيد براينكه درصورت حماي��ت از توليدات داخلي 
مي توان اميدوار ب��ه افزايش صادرات دارويي بود، گفت: 
البته تكنولوژي س��اخت برخي داروها در كش��ور وجود 
نداش��ته و بطورحتم بايد به كش��ور وارد شود، اما اگر از 
صنايع داروسازي و دانشمندان اين حوزه حمايت شود؛ 
حت��ي مي توان برخي داروهاي با فن��اوري باال را نيز در 
داخل كشور توليد كرد؛ متاسفانه درطي ساليان گذشته 
به دليل وجود تحريم ها تكنولوژي دارويي دچار تحريم 

شده و بايد دانش و فناوري را دراين حوزه ارتقاء داد. 

 علت مسموميت ۴۸۹ نفر
در سپيدان در ابهام 

نماين��ده مردم س��پيدان در مجلس ب��ا بيان اينكه 
تاكنون براي مراجعه ۴۸۹ سپيداني با عالئم مسموميت 
مش��ابه به مراكز درماني دليلي مشخص نشده است از 
بررسي اين موضوع در فرمانداري اين منطقه با حضور 
مسووالن مربوطه در استان فارس خبر داد. عالء الدين 
خ��ادم درگفت وگو در مورد آمار دقي��ق افرادي كه در 
سپيدان به علل نامعلومي مسموم شده اند به خانه ملت 
گفت: از ميان آماري كه ارائه ش��ده تعداد ۴۸۹ نفر كه 
توسط معاون بهداشتي دانش��گاه علوم پزشكي شيراز 
اعالم ش��ده مورد تاييد اس��ت. نماينده مردم سپيدان 
در مجلس ش��وراي اس��المي در بيان علل بررسي اين 
موضوع ادامه داد: از دو روز گذش��ته تعدادي از ساكنان 
اين منطقه با عالئم مس��موميت مش��ابه اعم از تهوع، 
اس��هال و اس��تفراغ به مراكز درماني مراجعه كرده اند و 
تمام آنها نيز به صورت س��رپايي درمان شده و مرخص 
ش��ده اند، اما تاكنون دليل خاصي براي آن اعالم نشده 
اس��ت، ضمن اينك��ه امروز مراجعه يي ب��ا اين عالئم به 
بخش هاي درماني وجود نداش��ته اس��ت. او با تاكيد بر 
اينك��ه اين موضوع به دليل مراجع��ات پي در پي افراد 
با عالئم مش��ابه از سوي مس��ووالن استان فارس مورد 
بررسي قرار گرفته است تصريح كرد: امروز جلسه يي در 
محل فرمانداري سپيدان با حضور رييس دانشگاه علوم 
پزشكي اس��تان فارس و معاونانش، مسووالن امور آب 
اين استان و معاون سياسي استاندار براي بررسي علل 
وقوع اين اتفاق برگزار شده تا ضمن دستيابي به داليل 
ايجاد اين آسيب براي رفع آن نيز چاره انديشي شود. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم، يادآورشد: البته تاكنون 
آزمايش��ات مختلفي ني��ز روي آب اين منطقه صورت 
گرفته، اما هنوز دليلي كه مرتبط با اين مش��كل باشد، 
مشاهده نشده است. نماينده مردم سپيدان در مجلس 
شوراي اس��المي، در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا اين 
موضوع براي بررسي هاي بيشتر به وزارت بهداشت نيز 
گزارش شده است خاطرنشان كرد: اگر مسووالن استان 
ضروري بدانند كه براي بررسي هاي بيشتر اين مشكل 
از وزارت بهداش��ت كمك بگيرند قطعا اين اقدام انجام 
خواهد ش��د، در غير اين صورت در همان سطح استان 

در اين مورد تصميم گيري مي شود. 

آغاز طرح حذف دفترچه 
بيمه سالمت در بيمارستان ها

معاون بيمه خدمات سالمت سازمان بيمه سالمت 
ايران از اجرايي شدن طرح استحقاق درمان تا سه ماهه  
دوم سال جاري در كل كشور خبر داد. مرتضي ادياني، 
با اش��اره به آغاز طرح ح��ذف دفترچه ها و الكترونيكي 
ش��دن خدمات بيمه س��المت در چهار استان كشور، 
گفت: الكترونيك شدن خدمات يكي از ۹ گام عملياتي 
بيمه س��المت در س��ال ۹۷ اس��ت كه اجراي كامل و 
ت��داوم اين ط��رح در فازهاي بعد به استانداردس��ازي، 
كاهش هزينه ها، تس��ريع امور و رضايت مندي بيماران 
و بيمه شدگان كمك ش��اياني خواهد كرد. او ادامه داد: 
در گام نخس��ت اجراي ط��رح، هنگام پذيرش بيمار در 
بخش هاي بستري موقت يا دايم، الزام به ارائه  دفترچه 
بيمه سالمت حذف شده و پذيرش بيمار صرفا با اعالم 
كد ملي وي انجام مي ش��ود. بر اين اس��اس، با استفاده 
از اپليكيش��ن ها و سيس��تم هاي الكترونيكي، اطالعات 
پزش��كي بيمار شناسايي مي ش��ود و كارشناسان بيمه 
اطالعات بيمه گري را بررسي و استحقاق بيمار را براي 
دريافت خدمات درماني به صورت آنالين و الكترونيكي 
بررسي و تاييد مي كنند. در ادامه نيز يك كد ۱۶ رقمي 
در اسناد مربوط به بستري بيمار درج مي شود كه براي 
پيگيري هاي مالي بعدي قابل ارائه به بيمه خواهد بود. 

اديان��ي اف��زود: اگرچه در فاز نخس��ت اين طرح در 
مراحل بعد از پذيرش اوليه )از جمله در هنگام ترخيص 
و همچنين در بخش هايي غير از بستري(، همچنان ارائه  
دفترچه كاغذي ضروري است، اما اين طرح در فازهاي 
بع��د به بخش ه��اي ديگر و همچني��ن تمامي مراحل 
درمان تا ترخيص بيمار خواهد رسيد و در نهايت چاپ 
دفترچه ها نيز بطور كامل منتفي مي شود و پرونده هاي 
پزشكي و بيمه يي بيماران نيز در قالب يك بسته كامال 

الكترونيكي ارائه خواهد شد. 

اخبار

گزارش عملكرد ستاد تسهيالت سفر در نوروز اعالم شد

رشد سفرهاي نوروز همراه با افزايش تصادف

نگاهي به وضعيت فاجعه بار رها كردن زباله و پالستيك در جنگل ها 

درختان پالستيكي در طبيعت آلوده 
آتش سوزي هاي گسترده، تنها بخشي از ضربه يي 
بود ك��ه در تعطيالت نوروز امس��ال به طبيعت وارد 
شد. امس��ال هم، بسياري از كساني كه براي لذت از 
طبيعت به جنگل ها و فضاهاي طبيعي و س��بز رفته 
بودند، زباله ها و كيس��ه هاي پالستيكي شان را روي 
زمين رها كردند تا براي فرزندانش��ان در س��ال هايي 
نه چندان دور، چيزي جز پالس��تيك و زباله و زمين  

باير نماند. 
انتش��ار تصاوير حمله مسافران به طبيعت كشور، 
واكنش ه��اي زيادي به همراه داش��ت، اما ضعف در 
فرهنگسازي در كنار نبود قانون سختگيرانه، وضعيت 
را هر روز بدتر هم مي كند. برخي نمايندگان مجلس 
نس��بت به نبود قوانين منع استفاده از پالستيك در 
ايران و همچنين نبود قوانين سختگيرانه در برخورد 
با كس��اني كه به محيط زيس��ت لطمه مي زنند، گله 
دارن��د. روح اهلل باباي��ي صالح در اي��ن زمينه به خانه 
ملت گفت: متاس��فانه يكي از مواردي كه به معضل 
جدي در سطح زمين هاي زراعي تبديل شده است به 
استفاده از كيسه هاي پالستيكي برمي گردد كه براي 
رشد سريع محصوالت در فصل زمستان به كار گرفته 
مي ش��ود اما بعد از برداشت بدون جمع آوري به حال 

خود رها مي شود. 
اين نماينده مجلس اظهاركرد: البته تنها استفاده 
از كيس��ه هاي پالس��تيكي مش��كل اصل��ي آلودگي 
طبيعت نبوده بلكه پرت كردن بطري هاي پالستيكي 
در حاش��يه جاده ها و انباش��ت اين مواد در س��احل 
درياها نيز مشكالت زيست محيطي متعددي را ايجاد 
كرده است. بابايي صالح بي ترديد عدم برگشت پذيري 
كيس��ه هاي پالس��تيكي به چرخه طبيع��ت يكي از 
عوام��ل آلودگي مراتع بوده بنابراين بايد به س��رعت 

براي آن جايگزيني در نظر گرفته است. 
وي يادآورش��د: بس��ياري از مس��ووالن كشور از 
كش��ورهايي بازديد مي كنند كه در آنها با بهره مندي 

از م��واد جايگزي��ن اس��تفاده از مواد و كيس��ه هاي 
پالس��تيكي ممنوع شده اس��ت اما بعد از برگشت از 
اين س��فرها جهت بهره مندي از الگوي اين كشورها 

برنامه ريزي نمي شود. 

 ايران رتبه پنجم مصرف پالستيك در دنيا
تاريخچ��ه صنايع پالس��تيك در ايران به س��ال 
۱33۷ باز مي گردد ك��ه مطالعات اوليه براي احداث 
كارخانه توليد پلي وينيل كلرايد در اهواز آغاز ش��د 
و امروز اين صنعت به رش��د قابل مالحظه يي دست 
يافته تا جايي كه ايران را در رتبه پنجم اس��تفاده از 
پالس��تيك در دنيا قرار داده است. سرانه استفاده از 
محصوالت پالس��تيكي در حالي در ايران بسيار باال 
بوده كه اغلب كشورها از دهه اخير در مسير كاهش 

استفاده از اينگونه محصوالت قدم برداشته اند. 

 مصرف پالستيك در ايران سه برابر 
ميانگين جهاني

محم��د دروي��ش عضو هي��ات علمي موسس��ه 
تحقيقات جنگل ها و مراتع كش��ور با اشاره به اينكه 
مصرف پالس��تيك در ايران سه برابر بيشتر از ميزان 
مص��رف جهاني اس��ت، گفت: تش��كل هاي زيس��ت 
محيطي در راستاي فرهنگسازي براي كاهش مصرف 
مواد پالستيكي در كشور مي توانند بسيار موثر باشند. 
وي بي��ان ك��رد: ح��ل ريش��ه يي مش��كالت و 
تهديدهاي مربوط به حوزه محيط زيس��ت كشور به 
وسيله س��من ها و تشكل هاي زيست محيطي ميسر 

مي شود. 

 انقالب كشورهاي اروپايي براي ممنوعيت 
استفاده از پالستيك

در كش��ورهايي نظير ايتاليا، بلژي��ك و ايرلند به 
دنبال وضع ماليات، استفاده از كيسه هاي پالستيكي 

۹۴ درصد كاهش يافته اس��ت و اخيرا فرانسه هم با 
اعالم ممنوعيت اس��تفاده از مواد پالستيكي به اين 

جرگه پيوسته است. 
همچنين ايرلند با تصويب قانون پرداخت ماليات 
براي استفاده از كيسه هاي پالستيكي در سال 2002 
توانس��ت تا ۹0 درصد مصرف كيسه هاي پالستيكي 

در اين كشور را كاهش دهد. 
دول��ت تايوان نيز در س��ال 2003 توزيع رايگان 
كيس��ه هاي پالس��تيكي راي��گان در فروش��گاه ها و 
مراكز خريد و اس��تفاده از ظ��روف يك بار مصرف در 
رس��توران ها را ممنوع اعالم ك��رد و براي افرادي كه 
بدون همراه داشتن كيسه خريد غير پالستيكي وارد 

فروشگاه ها مي شدند جريمه نقدي تعيين كرد. 
در كش��ور بوتان نيز در س��ال 200۷ در راستاي 
سياس��ت هاي اين كشور مبني بر افزايش نشاط ملي 
فروش كيسه هاي پالستيكي را ممنوع كرد. در همين 
س��ال هنگ كنگ هم براي فروشندگان كيسه هاي 
پالس��تيكي ماليات بر آلودگي محيط زيست تعيين 
ش��د. البته در تاريخ، روستاي »مادبوري« در جنوب 
ناحيه»دوون« در انگليس به عنوان نخس��تين شهر 
اروپايي عاري از كيس��ه هاي پالستيكي پيشگام اين 
اقدام بوده و اس��تفاده از كيس��ه هاي چندبار مصرف 
قابل تجزي��ه در طبيع��ت را جايگزين كيس��ه هاي 
پالستيكي كرده اس��ت و اما در سال 200۹ نيز 33 
نماينده انگليس��ي تصميم به منع توليد كيسه هاي 
پالس��تيكي فوق نازك گرفتند و براي افرادي كه از 
كيس��ه هاي پالستيكي استفاده كنند ماليات در نظر 

گرفتند. 
در حالي در ايران جاي خالي قوانين سختگيرانه در 
حوزه ممنوعيت استفاده از كيسه ها و مواد پالستيكي 
احس��اس مي شود كه از مدت ها قبل آسيب ناشي از 
استفاده از اين مواد با راه اندازي كمپين هايي گوشزد 
ش��ده بود كما اينكه در اس��تان اصفهان از دو س��ال 

قبل بطور داوطلبانه طرح نه به استفاده از كيسه هاي 
پالستيكي اجرا شده و حتي برخي فروشندگان براي 
مش��ترياني كه با خود كيسه پارچه يي همراه بياورند 

تخفيفات ويژه در نظر گرفته اند. 
عل��ي ابراهيم��ي، نماينده مجلس ايج��اد قوانين 
محدودكنن��ده ب��راي اس��تفاده از كيس��ه و ظروف 
پالس��تيكي را ضروري دانس��ت و اف��زود: هم اكنون 
بايد به س��رعت از طريق مجلس يا مسووالن اجرايي 
قوانين��ي براي ايج��اد محدوديت ي��ا ممنوعيت در 
مصرف بي رويه كيس��ه يا ظروف پالس��تيكي ايجاد 
شود، به گونه يي كه افراد ناچار شوند همچون گذشته 
از پاكت هاي كاغذي يا كيس��ه هاي پارچه يي هنگام 
خريد يا حمل وسايل اس��تفاده كنند يا رستوران ها 
فرهنگ استفاده از ظروف پالستيكي را اشاعه ندهند. 
او تاكيد كرد: بي ترديد ظروف يك بار مصرف بعد 
از توليد داراي ذرات ريزي هس��تند كه مصرف آنها را 

از نظر بهداشتي هم زير سوال مي برد. 
بابايي صالح نيز با بيان اينكه قوانين س��ختگيرانه 
در ح��وزه حفاظت از محيط زيس��ت قطعا بازدارنده 
اس��ت اظهار كرد: نمايندگان مجلس از اين آمادگي 
برخوردار هستند كه با وجود عدم وجود خالءقانوني 

اگر باز هم نياز به ايجاد قانون جديد س��ختگيرانه يي 
براي ممنوعيت اس��تفاده از محصوالت پالس��تيكي 
وجود دارد در پي پيش��نهاد دول��ت در قالب اليحه 
ي��ا طرح در مجلس براي حمايت از محيط زيس��ت، 

قانوني را ايجاد كنند. 
ابراهيمي مخالف ايجاد مشوق هاي مالياتي براي 
ممانعت از استفاده از كيسه هاي پالستيكي است چرا 
كه معتقد است به دليل ارزان قيمت بودن محصوالت 
پالستيكي بيشتر رستوران ها براي فرار از هزينه هاي 
اس��تخدام كارگ��ر براي شس��ت و ش��وي ظروف و 
جبران خسارات يا هزينه گزاف ناشي از به كارگيري 
ظروف غير پالستيكي نسبت به مشوق هاي مالياتي 

بي تفاوت خواهند بود. 
باباي��ي صالح معتقد اس��ت ك��ه باي��د از طريق 
فرهنگس��ازي كه از جمله وظايف مراكز آموزشي به 
ويژه آموزش و پرورش و رس��الت مهم رسانه ها بوده، 
مانع از مصرف بي رويه از كيسه هاي پالستيكي شويم. 
ابراهيمي نيز در اين مورد گفت: هم اكنون بايد از 
طريق فرهنگسازي مردم را مجاب كنيم كه استفاده 
از مواد پالس��تيكي آسيب جدي به زندگي و محيط 

پيرامونمان وارد مي سازد. 

تعادل 
س��فرهاي نوروزي با ثبت ۷۴ ميليون نفرش��ب 
اقام��ت در كش��ور، 20 درصد رش��د داش��ت. اين 
آماري اس��ت كه روز گذشته رييس سازمان ميراث 
فرهنگي،  صنايع دس��تي و گردش��گري در نشست 
خب��ري كه با ه��دف ارائه امار جمع بندي ش��ده از 
تعطيالت نوروز برگزار شد،  اعالم كرد. اما به موازات 
رش��د 20 درصدي س��فرهاي ن��وروزي، آنطور كه 
آمارها نش��ان مي دهد، تصادفات جاده يي 5 درصد 
افزايش داشت و تعداد عمليات هاي اورژانس كشور 

هم ۱۶ درصد بيشتر شد.
ب��ا وج��ود اي��ن، علي اصغ��ر مونس��ان مع��اون 
رييس جمهور و رييس س��ازمان مي��راث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري عملكرد ستاد تسهيالت 
س��فر در تعطيالت دو هفته يي نوروز را در مجموع 
مثب��ت ارزياب��ي ك��رد. او اظه��ار ك��رد: »در طول 
تعطيالت ن��وروز ۱32 ميليون بازديد از جاذبه هاي 
گردش��گري كشور ثبت ش��ده كه 3۴ درصد رشد 
داش��ته اس��ت. بطور ميانگين هر گردشگر از هفت 

نقطه بازديد كرده است. «
به گفته مونسان، ۷۱۶ نوروزگاه و ۶2۴ بازارچه 
صنايع دس��تي نيز همزمان با نوروز راه اندازي شد 
و مي��زان ش��كايت ها تا 50 درصد كاهش داش��ت 

وتشويق ها نيز 52 درصد افزايش داشت. 
مونسان كاهش تصادفات جاده يي را تحت تاثير 
افزايش كمپ هاي عشايري و استراحتگاه هاي موقت 
كه تعداد آنها 550 واحد بود، دانس��ت و ادامه داد: 
سامانه يي براي دريافت مستقيم شكايت و مشكالت 
از تورگردان ها طراحي شد و مردم نيز براي نظارت 
بر خدمات به مش��اركت طلبيده شدند كه تمام اين 

اقدامات در كاهش ميزان شكايت ها تاثير داشت. 
او همچنين به راه اندازي وب سايت اطالع رساني 
visitiran كه پيش از نوروز فعال شد، اشاره كرد 
و افزود: ش��ش ميليون بازديد از اين س��ايت ثبت 
شده كه توزيع يكنواخت سفر در كشور يقينا تحت 

تاثير آن بوده است. 
رييس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري با اعالم اس��تان هاي پرسفر و كمتر 
شناخته شده كه نوروز امس��ال ركوردشكن بودند، 
گفت: مازندران، گيالن، بوش��هر، خراسان رضوي، 
هرمزگان، خوزس��تان و فارس صدرنشين آمارهاي 

س��فرهاي ن��وروزي و اقامت بوده ان��د. چهارمحال 
و بختي��اري ب��ا 20۶ درصد رش��د اقام��ت در بين 
استان هاي كمتر شناخته شده صدرنشين سفر بوده 
اس��ت كه پس از آن همدان با ۱2۸ درصد رش��د، 
كرمان با ۷۹ درصد و گلستان، آذربايجان شرقي و 

قم نيز در جايگاه هاي بعدي قرار گرفتند. 
وي به آمار س��فرهاي خارجي ك��ه همچنان با 
رش��د همراه بود اش��اره كرد و افزود: بخش عمده 
گردشگري خروجي از مسيرهاي زميني انجام شد 
ك��ه براي ما حائز اهميت بود چون به توزيع درآمد 

در داخل كشور منجر شد.
براين اس��اس 2۷.5 درصد سفرهاي خروجي از 
راه زمين و ۷.2 درصد سفرهاي خروجي هوايي در 

نوروز رشد داشت. 
مونس��ان بيان كرد: ب��ا اقدام��ات و نظارت هاي 
انجام ش��ده نوروز امس��ال جز در بخش چارترهاي 

هوايي ب��ا افزايش عجيب قيمت ه��ا روبه رو نبوديم 
و در اين بخش كمترين مش��كالت را داش��تيم. به 
نظر مي رس��د آنچه برنامه ريزي شده بود اثرات خود 
را گذاش��ت. معاون رييس جمهور س��پس گفت: با 
برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است ستادهاي سفر 
در كل سال دايم فعال باشند و برنامه هاي ما با نوروز 
تمام نشود. جشنواره هاي جديدي براي گردشگري 
در راه است و تصميم داريم طبق صحبت هايي كه با 
دكتر جهانگيري معاون اول رييس جمهور داشته ايم 
تعطيالت زمستاني را به نتيجه برسانيم تا در فصل 

ديگري شاهد اوج گردشگري باشيم. 
در بخشي از اين نشست خبري، پويا محموديان 
سرپرس��ت معاون��ت صنايع دس��تي ه��م گزارش 
كوتاهي از فعاليت هاي صنايع دستي در نوروز ارائه 
كرد و افزود: با رش��د ۴۱ درصدي غرفه هاي صنايع 
دستي رونق اقتصاد محلي در استان ها ايجاد شد. 

او ادامه داد: در ابتداي سال پس از تصويب منع 
خريد كااله��اي غيرايراني رييس س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سريعا نامه يي 
به 3۱ اس��تان كش��ور ابالغ كرد و از تمام استان ها 
خواس��ته ش��د فهرس��ت تمام اقالم صنايع دستي 
كاربردي اعالم و در اختيار ارگان هاي مختلف قرار 
داده شود. اميدواريم نخس��تين تصميم تاثير خود 

را بگذارد. 

 ۴1 درصد عمليات هاي هالل احمر
مربوط به حوادث ترافيكي بود

همچني��ن مرتضي س��ليمي ريي��س جمعيت 
ه��الل احمر از تاثير اجراي دو طرح امداد و نجات 
و ايمني و س��المت ك��ه از 2۴ اس��فند ۹۶ تا ۱۷ 
فروردين ۹۷ به اجرا گذاش��ته شد، سخن گفت و 
افزود: در اين مدت ۱3۷۸ پايگاه با 53۷5 عمليات 

امداد و نجات انجام ش��د كه ۴۱ درصد به حوادث 
ترافيكي مربوط مي شد. 

ب��ه گفت��ه او، اس��تان هاي مازن��دران، فارس، 
خوزس��تان و اصفهان بيش��ترين عمليات امداد و 

نجات را داشتند. 
سليمي ادامه داد: به دنبال اجراي طرح ايمني 
و س��المت در مبادي ورودي شهرها 5ميليون نفر 
مراجعه داش��تند و در اين مدت 500 هزار نفر به 

كمپين »نه به تصادف« پيوستند. 
مصطفي نجمي نماينده پليس راهور ناجا نيزدر 
بخش��ي از اين نشست خبري آغاز اجراي عمليات 
پليس را از 23 اسفند ۹۶ تا ۱۷ فروردين ۹۷ اعالم 
ك��رد و گفت: با توجه به اينكه تعطيالت تازه تمام 
ش��ده هنوز آمارها جمع بندي نشده اند. با اين حال 
در مدت سپري ش��ده با تخلفات حادثه ساز برخورد 
قاطعي ش��د. مجتبي خالدي نماينده اورژانس هم 
در توضيحاتي اظهار كرد: پس از دس��تورات ستاد 
هماهنگي خدمات س��فر، وزير بهداش��ت به تمام 
واحدهاي بهداش��تي دس��تور داد كه با اين ستاد 
هماهنگ باشند. تحت تاثير آن سازمان هاي انتقال 
خون و غذا و دارو در نوروز امسال براي نخستين بار 

حضور فعالي داشتند. 
به گفت��ه او، در اي��ن مدت 20۶ه��زار و ۹2۹ 
ماموريت در س��طح كش��ور انجام ش��د كه ۱۶.۴ 
درص��د رش��د داش��ت. بيش��ترين ماموريت ها در 
اس��تان هاي ته��ران، خراس��ان رض��وي، فارس و 
خوزس��تان و كمترين آن در چهارمحال بختياري 
و ايالم ثبت ش��د. بيشترين محورهاي كه عمليات 
در آنجا انجام ش��د كرج-چالوش و قزوين-زنجان 
ب��ود. نزديك به 2۱ درصد ماموريت ها نيز ترافيكي 

محسوب مي شد. 
خالدي افزود: فعاليت هايي در زمينه بهداش��ت 
محي��ط انجام ش��د كه ب��ر اين اس��اس ۸0۶ هزار 
ماموريت توس��ط كارشناسان بهداشت ثبت شده و 
2۱۸۶ مح��ل به تذكر و بعضا پلمب نياز داش��تند. 
همچنين ۱0 هزار و 3۶۴ مركز غذايي و اقامتي به 
مراجع قضايي معرفي ش��دند. يك ميليون و 3۸5 
هزار كيلوگرم مواد غذايي فاس��د نيز معدوم ش��د. 
نزديك به ۹0 درص��د مصدومان حوادث ترافيكي 
نيز به اعزام به مراكز درماني نياز داش��تند و فقط 

۱0 درصد از آنها در محل حادثه مداوا شدند. 

ريي��س مركز برنامه ريزي و منابع انس��اني وزارت آموزش و 
پرورش از ج��ذب ۱۷هزار و 300 نيرو در آموزش و پرورش در 

آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش خبر داد. 
اس��فنديار چهاربند اظه��ار كرد: »آموزش و پ��رورش براي 
آم��وزگاري، دبيري، هنرآموز، اس��تادكار و مرب��ي دانش آموزان 
اس��تثنايي جذب نيرو دارد. در دوره متوسطه متناسب با رشته 
تحصيلي كه 25 رشته اس��ت نيرو جذب مي شود؛ ضمن اينكه 
ب��راي دوره ابتدايي نيز اين كار صورت مي گيرد و در نهايت ۶3 

رشته تحصيلي مشمول اين آزمون استخدامي مي شوند.«
چهاربند همچنين گفت: بر اس��اس قانون مديريت خدمات 
كشوري و شرايط سني و عمومي افراد، جذب صورت مي گيرد؛ 
ضمن اينكه ش��رط س��ني براي داوطلبان با مدرك دكتري ۴5 
سال، كارشناس��ي ارشد ۴0 سال و كارشناسي 30 سال بوده و 
براي دارندگان مدرك كارداني رشته استادكاري نيز شرط سني 
25 س��ال است. در كنار اين ش��رايط، شرايط اختصاصي وجود 
دارد كه متناس��ب با رشته صورت مي گيرد و شامل مصاحبه ها 

و معاينات پزشكي است كه در نهايت گزينش انجام مي شود. 
به گفته او در آزمون اس��تخدامي امس��ال ح��دود ۱۷هزار و 
300 نفر جذب مي ش��وند كه 2300 مجوز اس��تخدامي از دوره 

قبل باقي مانده و ۱5هزار مجوز اس��تخدامي نيز مربوط به اين 
دوره اس��ت. او اظهار كرد: پذيرش ما بومي پذيري اس��ت يعني 
به تناس��ب شرايط هر اس��تان دامنه پذيرش صورت مي گيرد و 
در دامنه پذيرش چند شهرس��تان و منطق��ه وجود دارد و فرد 
بايد ش��غلي را انتخاب كند كه در همان دامنه پذيرش اس��ت؛ 
ضمن اينكه فرد بايد يك محل خدمت را در يك شهرس��تان و 

منطقه انتخاب كند. 
ريي��س مركز برنامه ريزي و منابع انس��اني وزارت آموزش و 
پ��رورش با بيان اينكه در اس��تان ها پذي��رش به صورت بومي و 
غيربومي تقسيم بندي مي شود، گفت: در استان هاي كم برخوردار 
مانن��د كردس��تان و آذربايجان غربي ضريب نم��ره آزمون يك 
چهارم تعيين ش��ده؛ ضمن اينكه استان هاي برخوردار دو گروه 
هس��تند؛ به اين شكل كه يا در دامنه پذيرش استان قرار دارند 
كه با ضريب يك دوم است و اگر خارج از استان باشند، ضريب 
يك اس��ت. چهاربند با اش��اره ب��ه جزييات س��هميه گروه هاي 
مختلف در آزمون اس��تخدامي آموزش و پرورش متذكر ش��د: 
25 درصد ج��ذب نيرو مربوط به ايثارگران، 5 درصد مربوط به 
رزمندگان با ۶ ماه سابقه حضور در مناطق عملياتي و 3 درصد 

نيز سهميه مربوط به معلوالن است. 

جذب نيروي جديد در آزمون استخدامي آموزش و پرورش
مشاور وزير بهداشت در امور زنان از آماده شدن زيرساخت هاي 
كلينيك هاي سالمت خانواده و تاييد آن از طرف مراجع ذي صالح 

از جمله شوراي عالي انقالب فرهنگي خبر داد. 
س��اره محمدي درباره آخري��ن وضعيت فعاليت كلينيك هاي 
س��المت خانواده )جنس��ي( توضيح داد و گفت: بس��ته اصلي و 
ش��يوه كار اين كلينيك ها تدوين شده و مورد تاييد همه مراجع 
ذي صالح از جمله شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار گرفته است 
و بايد وارد فاز اجرايي ش��ود. او ادامه داد: بسياري از اقداماتي كه 
از ابتداي انقالب در حوزه س��المت انجام نشده بود، در چهار سال 
دولت يازدهم محقق ش��د؛ براي مثال توجه به كمبود تخت هاي 
بيمارس��تاني و كلينيك ه��اي ويژه بار زيادي ب��ر دوش مجموعه 
گذاش��ت. البته به توسعه زيرس��اخت ها نيز توجه زيادي شد. در 
اين فضا ممكن است برخي برنامه ها در اولويت هاي اول و دوم قرار 
نگيرند؛ كلينيك هاي س��المت جنسي نيز از همين جنس بودند. 
مشاور وزير بهداش��ت در امور زنان همچنين به ايسنا گفت: قدم 
اول راه اندازي اين كلينيك ها در دولت يازدهم برداش��ته ش��د و 
در حال حاضر از فاز تقويت زيرس��اخت هاي حوزه س��المت عبور 
كرده ايم. اين برنامه به صورت آزمايش��ي در دانشگاه هاي مختلف 
علوم پزش��كي از جمله تهران كه در تدوين اين بس��ته همكاري 

داشته است، اجرا مي ش��ود. محمدي با تاكيد بر اينكه راه اندازي 
اين كلينيك ها يكي از موارد ضروري در بحث س��المت جنس��ي 
اس��ت، ادامه داد: اين مس��ائل در جامعه ما به دليل شرايط خاص 
فرهنگي، هميش��ه تابو بوده است. به همين دليل تالش شده كه 
با رعايت اخالق و اصول مذهبي، مشكالت آن حل شود. بسياري 
از خانواده ه��ا در اين زمينه مش��كل دارند و بر همين اس��اس به 
نوجوانان اطالعات درس��تي نمي رسد. بسياري از افراد نيز ممكن 
است بعد از سال ها زندگي مشترك مشكالتي در اين زمينه داشته 
باشند. وي درباره جزئيات خدمات اين مراكز توضيح داد و گفت: 
يكي از برنامه هاي وزارت بهداش��ت، آموزش هاي اجباري پيش از 
ازدواج به مدت ش��ش ساعت است. يكي از اهداف اين بسته اين 
است كه مشاوره هاي مورد نياز زوج ها در زمينه مشكالت زناشويي 
و... در پنج س��ال اول ازدواج كه دوره آس��يب پذيري اس��ت، ارائه 
شود. مشاوره براي يادگيري مهارت هاي ارتباطي و حل مساله نيز 
جزو خدمات اين كلينيك ها قرار دارد. عالوه بر آن از كارشناسان 

حقوقي نيز براي حل مسائل اين حوزه كمك گرفته مي شود. 
مش��اور وزير بهداش��ت در ام��ور زنان همچني��ن اضافه كرد: 
در كلينيك هاي س��المت جنس��ي بحث مش��اوره هاي مربوط به 

فرزندآوري نيز مطرح مي شود. 

فعاليت كلينيك هاي سالمت خانواده زيرنظر وزارت بهداشت 



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Sun. April  8. 2018  1073   يك شنبه 19 فروردين 1397     21 رجب 1439  شماره  

»تعادل«۳زلزلهكوچكاماپراهميتاشتهاردرابررسيميكند

نشانه هاي تحريك گسل هاي غرب پايتخت
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

س�هزلزلهبهترتي�بباب�زرگاي2.9،2.7
و1.7جمعهگذش�تهدرغربته�رانرخداد
كهنقطهمش�تركاينس�هزلزله،نزديكيدر
ب�زرگاوهمچنينفاصل�هجغرافياييبود.اين
س�هخردزلزلهبافاصلهبين2تا۴كيلومتراز

يكديگرگزارششدهاند.
اگرچ�هزلزلههايرخدادهدرروزجمعه،
ب�زرگايچندانينداش�توتوس�طمردم
غربپايتختاحس�اسنش�د،امااستادان
وپژوهش�گرانحوزهزلزل�هعالوهبراينكه
وق�وعچني�نزلزلههاييرانش�انازفعال
بودنگسلمنطقهايپك)حوالياشتهارد(
ميدانن�د،معتقدن�دك�هبراس�اسنتاي�ج
مطالع�اتانجامش�دهپسازوق�وعزلزله
5.۳ريش�تريمالرددر29آذر96،خوشه
لرزهخيزيدرغربتهرانوجودداردكهدر
اينخوشهبهاحتمالزيادميتوانشواهدي
مبنيبرتكانشياتحريكگسلهايمجاور
پيداكرد.بهعبارتديگرپيشبينيميشود
كهگس�لهايغرباس�تانتهراندرحال
تحريكگس�لهايغربپايتختهس�تند
واي�نموضوعميتواندزن�گخطريبراي
مس�ووالنحوزهش�هريباش�دت�اتدابير
الزمراب�رايوقوعزلزلهاحتماليدرتهران

بينديشند.
  
گسلايپكفعالاست

علي بيت اللهي مديرگروه زلزله شناس��ي مركز 
تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي در يادداشتي 
كه براي بررسي سه خردزلزله غرب تهران تدوين 
كرده اس��ت، مي گوي��د: جانماي��ي »رومركز« اين 
زمين لرزه ها و گس��ل هاي فع��ال منطقه در غرب 
اشتهارد و جنوب بويين زهرا نشان مي دهد كه در 
اين محدوده گسل هاي متعددي جانمايي شده اند 
كه اصلي ترين آنها گس��ل ايپك در شمال رومركز 

زلزله ها و گسل خشك رود در جنوب آنهاست. 
بيت الله��ي ادام��ه مي دهد: بر اس��اس نقش��ه 
ايپ��ك  گس��ل  مي ت��وان  منطق��ه  گس��ل هاي 
)بوئين زه��را( را ب��ا توجه به جهت ش��يب صفحه 
گسلي آن به عنوان گسل مسبب اين سه خردلرزه 
ناميد. جانمايي اين س��ه رخداد در مجاورت گسل 
ايپك نش��ان از فعال بودن اين گسل مهم و كاري 

در منطقه دارد. 
او اضاف��ه مي كن��د: گس��ل ل��رزه زاي ايپك با 
راس��تايي كم و بيش ش��رقي – غرب��ي و در ازاي 
بيش از ۸۵ كيلومتر از فاصله تقريبا ۱۰كيلومتري 
جنوب بوئين زه��را مي گذرد كه گس��ل ايپك در 
زلزله سپتامبر ۱۹۶۲ جنبش دوباره يافت و زمين 
لرزه يي را موجب ش��د. )زلزله ۱۰ شهريور ۱۳۴۱ 

بوئين زهرا(. 
به گفته اين اس��تاد دانش��گاه، زلزله بوئين زهرا 
در ساعت ۲۲:۵۵ شامگاه ۱۰ شهريور ۱۳۴۱ )اول 
س��پتامبر ۱۹۶۲ ميالدي( در عمق ۱۰كيلومتري 
زمي��ن رخ داد. در اي��ن زلزله بيش از ۹۰ روس��تا 
ويران ش��دند و بيش از ۱۲هزار و ۲۲۵ نفر كشته 
ش��دند )به روايتي ح��دود ۲۰ هزار نفر( و بيش از 

۲۰هزار منزل مسكوني تخريب شد. 
بيت اللهي با اشاره به شهرهايي كه بر اثر وقوع 
اي��ن زلزله تخريب ش��دند، مي گوي��د: بوئين زهرا، 
دانس��فهان، آراسنج، رودك و ايلدرچين از مناطق 
با آسيب ديدگي شديد بودند، زمين لرزه با گسلشي 
كه به گونه يي ناپيوس��ته از باختر ايپك تا نزديكي 
ايلدرچين در مس��افتي حدود ۸۰ كيلومتر با روند 

E۱۳۰N كشيده شده است، همراه بود. 

اهميترخداداينخردلرزهها
اين پژوهشگر در ادامه يادداشتش به اهميت 
اين زلزله ها اشاره مي كند و مي گويد: قرار گيري 
روي ش��يب گس��ل ل��رزه زاي ايپ��ك با س��ابقه 
لرزه خيزي باال و به ويژه زلزله ويرانگر بوئين زهرا 
در س��ال ۱۳۴۱ از مهم ترين داليل براي بررسي 

اين سه زلزله هستند. 
او مي افزايد: اين سه خردلرزه به خوبي معرف 
وجود تنش تكتونيك��ي در منطقه و فعال بودن 
گس��ل هاي غربي ك��رج مانند اش��تهارد و ايپك 

است. 
مديرگروه زلزله شناس��ي مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرس��ازي درباره احتمال وقوع زلزله 
بزرگ ت��ر در پ��ي اين زمي��ن لرزه ه��ا مي گويد: 
پيش بيني چنين رخدادي مس��لما ناممكن است 
و ادعاه��اي واه��ي پيش بين��ي زلزله ي��ا بيان با 
قاطعيت عدم احتمال وقوع، گفته هاي غيرعلمي 

و غيرصادقانه با مردم اس��ت و م��ردم با افزايش 
س��طح آگاهي هاي خود كامال و به صورت رش��د 

يافته با مسائل زلزله برخورد مي كنند. 
بيت اللهي با اش��اره به اهميت س��ه خردزلزله 
رخ داده، مي گويد: بايد فعاليت لرزه يي گسل هاي 
اشتهارد، ايپك و نيز ساير گسل هاي اين گستره 
ب��ا توجه به وجود مراكز جمعيتي بزرگ به دقت 

پايش شود. 
محل��ي  مس��ووالن  مي ده��د:  پيش��نهاد  او 
درخصوص هر نوع عالئم پيش نش��انگري زلزله 
نظي��ر تغييرات در آب ه��اي زيرزمين��ي )از هر 
نظر(، استمرار رخداد خردلرزه ها، رفتار حيوانات، 
صداه��اي غيرع��ادي درون زمين و م��واردي از 
اي��ن قبيل از طريق مراج��ع تخصصي و دريافت 

گزارش هاي مردمي كامال هوشيار باشند. 
اين پژوهش��گر ادامه مي دهد: اين سه رخداد 
در ارتباط با گس��ل اشتهارد و زلزله هاي مالرد و 

كرج از ديدگاه گس��ل زمين لرزه يي نيس��تند و 
گس��تره در بر گيرنده گسل هاي اشتهارد و ايپك 
از نظ��ر تكتونيك��ي در واقع يك زون محس��وب 
مي ش��وند و امكان دارد تداوم رخداد زلزله ها در 

مناطق ديگر هم مشاهده شود. 
بيت اللهي اظه��ار مي كند: وقوع خردلرزه هاي 
روز ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ نش��ان مي دهد كه بايد 
نگاه و توجه پيوس��ته يي به خطر زلزله و كاهش 

ريسك لرزه يي در كل كشور به عمل آيد. 

اهميتزمينلرزههادرصورتاستمرار
در حالي كه بيت اللهي وقوع س��ه خردزلزله روز 
جمعه را به صورت مجزا مهم مي داند، مهدي زارع 
استاد زلزله شناسي مهندسي پژوهشگاه بين المللي 
زلزله كشور معتقد است كه اين سه زلزله به تنهايي 
قابل توجه نيس��ت و اس��تمرار اين زمين لرزه ها و 
ارزيابي اين لرزه ها در كنار س��اير زمين لرزه هايي 

كه در ماه هاي اخير رخ داده اس��ت، مي تواند نتايج 
قابل استنباطي را در اختيار پژوهشگران قرار دهد.  
زارع با اشاره به سه زلزله يي كه روز جمعه رخ داده 
به »تعادل« مي گويد: ب��زرگاي زلزله هاي رخ داده 
كوچك ت��ر از ۳ بوده بنابراين اندازه اين اتفاقات به 
خودي خود نمي تواند، نش��ان دهنده نكته خاصي 
باش��د.  او مي افزايد: البته اگر اين زلزله ها ادامه دار 
باش��ند يا زلزله بزرگي بين اين زلزله هاي كوچك 
يا پس از اين زلزله ه��ا رخ دهد، وقوع اين زلزله ها 
در كنار زلزله ۲۹ آذر ۹۶ مي تواند ارزيابي ش��ود و 
در آن هن��گام مي توان احتمال رخداد زلزله بعدي 

را تحليل كرد. 
عضو هيات علمي پژوهش��گاه زلزله شناس��ي 
ادامه مي ده��د: بنابراين چن��د زلزله كوچك به 
تنهايي معني خاصي ن��دارد اما ارزيابي چندين 
زلزله با هم مي تواند ب��ه معناي اثبات لرزه زايي 

منطقه غرب تهران باشد. 
اين استاد دانشگاه با اشاره به توان لرزه زايي 
زلزله هايي با بزرگاي ۷ ريش��تر در مناطق غرب 
ته��ران اظهار مي كند: در زم��ان وقوع زلزله ۲۹ 
آذر ۹۶، مطالعاتي درباره پيگيري و ارتباط ميان 
زلزله ه��اي رخ داده در ش��هر تهران و اطراف آن 
آغاز ش��د.  زارع اضافه مي كند: عالوه بر زلزله يي 
كه در ۲۹ آذر س��ال گذشته رخ داد، در ۲۵ دي 
م��اه در نزديكي فيروزكوه و در ۲۰ بهمن ماه در 
شمال پاكدشت، در ۱۲ فروردين سال جاري در 
شمال گرمسار )جنوب شرقي تهران( زلزله هايي 
رخ داد كه نش��انگر اين است كه زلزله هاي شرق 
و غرب تهران حاكي از آن است كه استان تهران 
پتانسيل لرزه زايي بااليي دارد كه بايد اقداماتي 
براي كاهش ريس��ك انجام دهي��م زيرا به عنوان 
نمونه گس��ل هاي منطقه غرب تهران، توان لرزه 
زايي باالي ۷ ريش��تر را دارد كه در صورت وقوع 
چني��ن زلزله يي، مي تواند آس��يب هايي جدي به 

همراه داشته باشد.
به گفته اين پژوهش��گر، نتاي��ج مطالعاتي كه  
از آذرم��اه بر فعاليت لرزه زايي اين منطقه انجام 
شده است، نشان مي دهد كه بايد توجه بيشتري 
به گس��ل هاي تهران و به ويژه غرب استان تهران 

شود. 
او با اش��اره به اينكه برخ��ي اقدامات از جمله 
هش��دار به م��ردم ب��راي خوابي��دن در مناطق 
ب��از نمي توان��د چن��دان در اين زمينه راهگش��ا 
باش��د، مي گويد: تهران نيازمن��د تهيه و اجراي 
برنامه هاي كاهش ريس��ك اس��ت كه اهميت به 
ايمني ساخت و ساز بخشي از آن است و دركنار 
آن بايد آموزش همگاني به مردم،  نصب س��امانه 
هشدار سريع زلزله، توسعه شبكه هاي لرزه نگاري 

و... است. 
زارع درب��اره فع��ال بودن گس��ل هاي اطراف 
تهران و تحريك كردن گس��ل هاي استان تهران 
مي افزايد: س��ه زلزل��ه رخ داده چندان نمي تواند 
موجب وقوع زلزله بزرگ يا تحريك گس��ل هاي 
اطراف��ش ش��ود و نمي ت��وان اس��تدالل كرد كه 
زلزله ي��ي ب��زرگ در راه اس��ت ام��ا از ارزياب��ي 
زلزله هاي متع��دد رخ داده مي توان ارزيابي كرد 
كه خوش��ه لرزه خي��زي در غرب ته��ران وجود 
دارد كه در اين خوش��ه، به احتمال زياد مي توان 
ش��واهدي مبني بر تكانش يا تحريك گسل هاي 

مجاور را يافت. 
اين استاد دانشگاه اظهار مي كند: زلزله يي كه 
۱۲فروردين در بوئين زهرا رخ داد، نش��ان دهنده 
اي��ن اس��ت ك��ه گس��ل ايپ��ك فعال اس��ت و 
زمين شناسان اين گسل را به عنوان گسلي فعال 

مي شناختند.

مفهوماستقاللسازمان
بررسيسوانحوحوادثهوايي

چه كس��ي باي��د س��وانح و 
حوادث هوايي را از لحاظ ايمني 
مورد بررس��ي قرار دهد؟ مقررات 
بين المللي و منطقه يي اتفاق نظر 
دارند، كسي بايد سوانح و حوادث 
هوايي را مورد بررسي ايمني قرار 
دهد ك��ه از اس��تقالل برخوردار 
باش��د. اما به راس��تي چه ميزان 
اس��تقالل الزم است تا بي طرفي 
سازمان بررسي سوانح و حوادث 

هوايي تامين ش��ود؟  با آنكه اس��تقالل را نمي توان به شكل 
ع��ددي و رياضي اندازه گيري كرد، ولي به اين بهانه نبايد از 
كار نشست و تامين حداقل استقالل الزم را ناممكن شمرد. 
مي توان گفت، آن س��ازماني از حداقل بي طرفي در بررسي 
سوانح و حوادث هوايي برخوردار است كه دست كم در چهار 

بعد به شرح ذيل از استقالل برخوردار باشد: 
1-استقاللسازماني)ساختاري(: استقالل سازماني 
نخس��تين ويژگي يك س��ازمان بررسي س��وانح و حوادث 
هوايي مستقل اس��ت. استقالل س��ازماني بدين معناست 
كه س��ازمان بررسي كننده از نظر تش��كيالت اداري، كاري 
و حتي س��اختماني از تمام نهادهاي ذي نفع و مس��وول در 
امور هوانوردي ازجمله سازمان هواپيمايي كشوري مربوطه 
جدا باش��د. اگرچه اين بعد به تنهايي ارزش��ي ندارد و خود 
وسيله يي ضروري براي تامين ساير ابعاد استقالل است، اما 
تجربه و عمل نشان داده است كه فقدان استقالل سازماني، 

كم و بيش به ساير ابعاد استقالل نيز آسيب مي رساند. 
2-استقاللكاركردي: در مرتبه دوم، نوبت به استقالل 
كاركردي مي رس��د. بديهي اس��ت كه تجزيه كالبد و صورت 
)=استقالل سازماني( به تنهايي كافي نخواهد بود، زيرا ممكن 
اس��ت سازمان بررسي كننده از نظر س��اختاري و سازماني از 
ساير نهادهاي ذي نفع و مسوول در امور هوانوردي جدا باشد، 
اما غير از وظيفه بررس��ي س��وانح و حوادث هوايي از وظايف 
ديگ��ري نيز برخوردار باش��د كه اس��تقالل و بي طرفي او را 
تحت الشعاع قرار دهد. براي مثال، اگر سازمان بررسي كننده، 
موظف و مكلف به ارائه خدمات جس��ت وجو و نجات يا حتي 
ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي ارائه كننده باشد، آن وقت به 
س��ختي مي توان بررسي ايمني آن س��ازمان را يك بررسي 
بي طرف و مستقل قلمداد كرد، زيرا سازمان بررسي كننده بايد 
بدون هيچ واهمه و فش��اري، عملكرد ارائه كنندگان خدمات 
جس��ت وجو و نجات و كيفيت هماهنگي هاي به عمل آمده 
را م��ورد ارزيابي و نقد قرار دهد. پس اس��تقالل كاركردي به 
سازمان بررسي سوانح و حوادث تنها يك ماموريت مشخص 

مي دهد: »تحقيق در بخش غيرفعال ايمني هوايي.«
۳-اس�تقاللمال�ي:س��ومين بع��د يك س��ازمان 
بررسي كننده مستقل، استقالل مالي است. بدين معنا كه 
اين سازمان بايد از بودجه ثابت و مستقلي برخوردار باشد 
و از نظر مالي به نهادها و شركت هاي ذي نفع و مسوول در 
امور هوانوردي وابسته نباشد. البته اين استقالل نسبت به 
كارمندان و ماموران سازمان بررسي كننده نيز بايد اعمال 
شود، زيرا اگر كارمندان و ماموران سازمان از هرگونه منافع 
مالي در نهادها و ش��ركت هاي ذي نفع و مس��وول در امور 
هوانوردي برخوردار باش��ند، آن وقت اس��تقالل س��ازمان 

بررسي كننده مخدوش مي شود. 
۴-اس�تقاللعملياتي: اس��تقالل عملياتي آخرين و 
مهم ترين ويژگي يك س��ازمان بررسي كننده مستقل است، 
چراكه همه تالش هاي پيشين بدين خاطر است تا سازمان 
بررسي سوانح و حوادث با برخورداري از حقوق، اختيارات و 
تكاليف مش��خص و روشن و همچنين امكانات، تجهيزات و 
كارشناس��ان الزم، وقايع هوايي را مورد بررس��ي نظام مند و 
بي طرف قرار دهد و در اين مسير نه از كسي دستوري بگيرد 
و نه از كسي دستوري بجويد. پس اگر سازمان بررسي كننده 
از كارگاه و آش��يانه برخ��وردار نباش��د ي��ا ب��راي بازخواني 
دستگاه ضبط كننده اطالعات پرواز به همكاري و مساعدت 
متخصصان شركت   هواپيمايي سانحه ديده و ساير شركت ها 
و تجهيزات آنان نياز داش��ته باش��د، بي شك اين سازمان از 
نظ��ر عملياتي اس��تقالل الزم را ندارد و بررس��ي او با اصول 
استقالل در بررسي فني متعارض به نظر مي رسد.  به مجلس 
قانونگذاري و نمايندگان آن پيشنهاد مي شود كه به جاي 
استيضاح يك يا چند وزير و تالش هاي سياسي در جهت 
بهبود امور هوانوردي، هرچه س��ريع تر با انتزاع مرجعيت 
بررسي فني سوانح و حوادث هوايي از سازمان هواپيمايي 
كشوري، سازمان يا نهاد مستقلي را با اوصاف و مختصات 
يادشده تاسيس كنند، زيرا نخستين و مهم ترين رسالت 
آنان، همان »وضع قانون در عموم مسائل كشور« است. 

پيشنهادايجادپنجرهواحد
درحوزهساختمسكن

دبيركانون سراس��ري انبوه سازان مس��كن گفت: انتظار 
داريم براي حوزه س��اخت و س��از مسكن، دولت يك پنجره 
واح��د ايجاد كند تا بخش خصوصي بتواند به راحتي در اين 
فضا فعاليت كند.  فرش��يد پورحاجت در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: هرچه هزينه هاي توليد مسكن را در كشور كاهش 
دهيم، ريسك سرمايه گذاري را كاهش داده ايم همچنين به 
هر ميزان هزينه هاي توليد كاهش پيدا كند، مي توان مسكن 
مناسب تري را در اختيار مردم قرار داد.  دبير كانون سراسري 
انبوه سازان مسكن با بيان اينكه بايد اقدام عاجلي براي حوزه 
مسكن صورت گيرد تا شاهد رونق توليد در اين بخش باشيم، 
تصريح كرد: در ماده ۶۴ قانون ماليات ها متاسفانه به صورت 
كامال ناعادالنه به بخش خصوصي در حوزه امالك ظلم شده 
است و هيچ كس نيز در اين زمينه پاسخگو نيست.  او با بيان 
اينكه هنوز نتوانسته ايم قدرت خريد مردم را متناسب با نياز 
آنه��ا تقويت كنيم، گفت: با توجه به اينكه بانك مس��كن از 
محل اوراق تسه، اقدام به افزايش تسهيالت خود كرده است، 
اما متاسفانه تامين نقدينگي براي مردم از طريق اوراق تسه 
بسيار سنگين و گران قيمت اس��ت و در آينده نيز فشار آن 

روي مردم مشخص مي شود. 

يادداشت

خبر محمدعل��ي نجفي ش��هردار تهران، با اش��اره به 
بررس��ي داليل اس��تعفايش در جلس��ه يك ش��نبه 
شوراي شهر تهران اظهار كرد: علت اصلي استعفاي 
من فرصت براي معالجه اس��ت، چراكه در سه، چهار 
ماه��ي كه باي��د براي درم��ان بروم كار ش��هرداري 
نمي توان��د معلق بمان��د، درحالي كه ش��هرداري به 
جايگاه��ي رس��يده كه آم��اده حركت س��ريع تر و 
حتي پ��رش را دارد و نمي خواه��م به دليل بيماري، 

شهرداري دچار ركود شود. 
به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به اين سوال كه چرا مرخصي 
نمي گيرد؟ تصريح كرد: نمي پس��ندم كس��ي كه مسوول و مدير 
است بنا به داليل بااليي سركار نباشد و آن طور كه بايد و شايد 
كار پيش نرود؛ از اين رو، اين سيس��تمي كه مرخصي بگيرم و 
به معالجه بپردازم خيلي مورد قبول نيس��ت و در شهرداري هم 

اين سيستم عمل نمي كند. 
ش��هردار تهران با بيان اينكه نيروهاي خوبي در ش��هرداري 
وجود دارد كه مي توان مس��ووليت را به آنها سپرد، گفت: دوي 
امدادي در شهرداري انجام شده كه بخشي را من انجام دادم و 
حاال مي توان ادامه مس��ير را به ديگران سپرد تا طي كنند و از 
آنجا كه افراد شايس��ته حضور دارن��د، فكر نمي كنم ضرورتي بر 
ماندنم باشد و دوست ندارم سه ماهي مرخصي باشم و اسم من 

در شهرداري باقي بماند. 
وي در پاسخ به اينكه ممكن است با رفتن شما سياست ها در 
شهرداري تغيير كند، گفت: شورا كه عوض نشده و علي القاعده 
ش��هرداري كار خود را ادامه خواه��د داد و فكر نكنيد تغييراتي 
كه با آمدن من ايجاد ش��ده، از بين برود؛ چراكه تغييرات انجام 

ش��ده، زيرساخت ها آماده اس��ت و تيم جديد وجود 
دارد و فضا براي ادامه كار فراهم است. 

وي در پاس��خ به اينكه اگر اعضاي ش��وراي شهر 
به اس��تعفاي شما پاس��خ منفي دهند چه مي شود؟ 
گف��ت: اجازه دهي��د گزينه هاي مختلف را بررس��ي 
كنيم و هنوز اعضاي ش��وراي شهر حرف هاي من را 

نشنيده اند. 

پرداخت6000ميلياردتومانازبدهيشهرداري
وي در ادام��ه ب��ا بيان اينكه در س��ال ۹۶ با هم��ه بيم ها و 
كمبودهايي كه داش��تيم، توانستيم كارنامه قابل قبولي را عرضه 
كني��م، گف��ت: خوش��بختانه در پايان اس��فند م��اه، ۹۵درصد 
درآمدهاي پيش بيني ش��ده در بودجه محقق ش��د و به همين 
دليل توانستيم بخشي از بدهي هاي خود به بانك ها، پيمانكاران 
و... را بدهي��م كه در مجموع ۶۰۰۰ ميلي��ارد تومان از مجموع 

بدهي هاي خود را پرداخت كرديم. 
وي ب��ا بي��ان اينكه در اي��ن مدت ۶ ماده خ��اص مربوط به 
ش��هرداري ها ازجمله ش��هرداري ته��ران در تبصره هاي بودجه 
كشور گنجانده شد كه اميدواريم بخشي از مشكالت حل شود، 
گفت: اميدواريم در سال ۹۷ نيز همچون ۹۶ كارنامه قابل قبولي 

داشته باشيم. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به س��خنان 
دعايي مديرمس��وول روزنامه اطالعات درخصوص عدم پذيرش 
اس��تعفاي نجفي گف��ت: از خداوند مي خواهم هم��ه بيماران را 
به طور عاجل ش��فا دهد. در اين ۴۰ س��ال گذش��ته به انقالب 

خدمت كرديم و از اين به بعد هم اين گونه خواهد بود. 

ناهيد خداكرمي عضو ش��وراي ش��هر ته��ران، ري و تجريش 
گفت: اگر سازمان هاي مذهبي خواهان رفع تبعيض در دسترسي 
به منابع هس��تند، بايد داوطلبانه از دريافت كمك هاي شهرداري 
خودداري كنند تا بتوان امور شهر و به خصوص بدهكاري ۵۲هزار 
ميلياردي شهرداري را هر چه سريع تر سر و سامان داد.  به گزارش 
ايلنا، ناهيد خداكرمي عضو شوراي شهر تهران، ري و تجريش، در 

رابطه با كمك شهرداري به هيات هاي مذهبي گفت: هر سازمان 
يك ماموريتي دارد. شهرداري نيز ماموريت واضح دارد كه براساس 
آن بايد امور و اداره ش��هر را برعهده داش��ته باش��د و قرار نيست 
سازمان هاي ديگر را اداره كند و اگر اموري برعهده شهرداري قرار 
داده مي ش��ود، بايد در چارچوب و راستاي قوانين و وظايفي باشد 
كه براي ش��هرداري تعريف شده است. وي افزود: در مورد كمك 

به هر س��ازمان چه مذهبي و چه ديگر سازمان ها اگر در راستاي 
كمك به رتق و فتق امور و اداره ش��هر باش��د، مي تواند بخشي از 
وظايف شهرداري را نيز شامل شود و از منابعي كه به آن وظيفه 
اختصاص داده شده، استفاده شود. در رابطه با مساجد، حسينيه ها 
و مداحان؛ وقف، نذر و خيريه زياد است. اينها يك رويكرد مردمي 
و عاشقانه اس��ت كه مردم آن را با عش��ق انجام مي دهند. اينكه 
از مناب��ع عمومي بودجه يي را به كاري اختصاص دهيم كه مردم 
خودش��ان آن را انجام مي دهند به نظر مطلوب نيست. وي افزود: 
اگر به مداحان امتياز داديم پس بايد به خوانندگان، هنرپيشگان، 

نويسندگان، شعرا و معلمان هم بودجه يي اختصاص بدهيم، چون 
آنها ه��م كار صنفي انجام مي دهند. بنابراين برخي امتيازدهي ها 
مغاير با ماموريت ش��هرداري اس��ت، اما در حال حاضر باتوجه به 
اينكه راي به اين كار داده شده است، بايد به راي اكثريت احترام 
بگذاري��م. خداكرمي گفت: اين امتياز دهي به هيات هاي مذهبي 
به خاطر برنامه ۵ ساله دوم بود كه اين رديف ها در آن پيش بيني 
ش��ده بود و به نظر مي آيد بر مبناي رفتار پوپوليستي شهرداري 
سابق بوده باشد و شايد هم براي اهداف خاص و رسيدن به پاستور 

بوده كه اصال پسنديده نيست. 

شهردار تهران نيازمند 3 ماه مرخصي براي معالجه

تخصيص منابع عمومي به امور داوطلبانه مطلوب نيست

محمد عليخاني رييس كميس��يون عمران شوراي 
ش��هر با تاكيد بر اين موضوع كه تخفيف ۴۰درصدي 
در طرح ترافيك نداريم، گفت: فقط ۲۰درصد تخفيف 
معاينه فني برتر در مصوبه بيش��تر قائل نش��ده ايم.   او 
درخصوص خبر منتشره مبني بر تخفيف ۴۰درصدي 
در طرح ترافيك گفت: اي��ن موضوع صحت ندارد، در 
مصوبه فقط ۲۰درصد تخفيف به دارندگان معاينه فني 

ويژه داده مي شود. 
به گزارش فارس، وي با بيان اينكه نمي دانم اينكه 

مي گوين��د اگر افراد از قبل نيز حس��اب شهروندي ش��ان داراي 
شارژ باشد از ۲۰درصد تخفيف ديگر برخوردار مي شوند، گفت: 
در مصوبه شورا اين موضوع ديده نشده است و اگر كاري غير از 
مصوبه انجام ش��ود، خالف است.  قنبرنژاد مديركل واحد صدور 
آرم طرح ترافيك شهرداري تهران اعالم كرده است، افرادي كه 
معاينه فني برتر را اخذ كنند از ۲۰درصد تخفيف بهره مند شده 
و همچنين اگر افراد از قبل حس��اب شهروندي شان داراي شارژ 
باشد از ۲۰درصد تخفيف ديگر هم برخوردار مي شوند كه جمعا 

۴۰درصد تخفيف خواهد شد. 

مخالفتباشارژيكميليوني!
همچنين دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران گفت: اين كميس��يون براساس مستندات قانوني با شارژ 
يك ميليون توماني حساب ش��هروندي سهميه بگيران موافقت 
نمي كند.  به گزارش مهر، محمدعلي كروني در پاس��خ به اينكه 
آيا ش��ارژ يك ميليون توماني حساب شهروندي خبرنگاران براي 
دريافت طرح ترافيك قانوني است، گفت: هنوز آيين نامه يي كه 

از سوي ش��هرداري براي خبرنگاران تنظيم شده به 
ش��ورا و كميسيون حمل و نقل نرس��يده است، اما 
اگر چنين موضوعي در آن پيش بيني ش��ده باش��د 
براساس مستندات قانوني با آن مخالفت مي كنيم. 

وي ادامه داد: قرار بر اين بود كه مبلغ ۱۰۰هزار 
تومان براي افتتاح حس��اب ش��هروندي واريز ش��ود 
و باق��ي اعتبار ب��ه صورت تدريجي به اين حس��اب 
واريز ش��ود.  به گزارش مهر، هفته گذش��ته محسن 
پورس��يدآقايي در گفت وگوي��ي اع��الم ك��رده بود: 
»متقاضيان مجوزهاي س��االنه ت��ردد در محدوده طرح ترافيك 
ني��ازي به مراجعه هر روزه براي رزرو مجوز ندارند؛ ضمن اينكه 
اين دس��ته بايد در همان بدو اخذ مجوز نس��بت به ش��ارژ يك 
ميليون  توماني حساب ش��هروندي خود اقدام كنند و هر زمان 
كه حس��اب مذكور با اس��تفاده مك��رر از مج��وز ورود به طرح 

ترافيك خالي شد، شارژ مجدد بايد انجام شود. 
پورس��يدآقايي تاكيد ك��رده بود كه فقدان ش��ارژ ريالي در 
حس��اب ش��هروندان در زمان ورود به محدوده طرح ترافيك و 
ني��ز ورود ب��دون رزرو قبلي »جريمه ريال��ي« به دنبال دارد كه 
افزون بر بدهي به شهرداري بابت ورود به محدوده طرح ترافيك 
از ش��هروندان اخذ خواهد شد. ش��ارژ يك ميليون توماني مورد 
اعت��راض رييس انجمن نداي معلولين ايران هم قرار گرفته بود 
و در واكنش به اين بخش��نامه ش��هرداري اعالم كرده بود: اين 
مبلغ براي قشري كه كمترين سهم را در شهر دارند، بي عدالتي 
محسوب مي ش��ود.  اما در پاسخ به اين اعتراض، مشاور معاون 
ترافيك شهردار اعالم كرده بود چنين موضوعي صحت ندارد و 

سوءتفاهم بوده است. 

تكذيب تخفيف ۴۰ درصدي در طرح ترافيك

آگهيدعوتبهمجمععموميعادي
شركتكارگزاريبورسبيمهايران)سهاميخاص(
بهشمارهثبت12۳68۳وشناسهملي10101671551

برايسالماليمنتهيبه1۳96/09/۳0
بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شركت كارگزاري بورس بيمه ايران )سهامي خاص( يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود كه در 
جلس��ه مجمع عمومي عادي ش��ركت كه راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارش��نبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ در محل اصلي شركت واقع در 

تهران، ميدان آرژانتين، خيابان عماد مغنيه )بهاران(، نبش خيابان ۲۵، طبقه دوم با دستور زير تشكيل مي گردد، حضور بهم رسانند:
دستور جلسه مجمع عمومي عادي:

۱. استماع گزارش هيئت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني؛ ۲. تصويب صورت هاي مالي؛ ۳. تصميم گيري در خصوص تقسيم 
س��ود؛ ۴. انتخاب حس��ابرس و بازرس قانوني؛  ۵. تعيين پاداش هيئت مديره و حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره؛  ۶. تعيين 

رئيسهيئتمديرهروزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي شركت؛ ۷. ساير مواردي كه در اختيار مجمع عمومي عادي مي باشد.

ميالدصادقي
پژوهشگرحقوق

هوافضا

باتوجه به اينكه پژوهشگران درباره فعال بودن گسل هاي شهر تهران و وقوع 
زمين لرزه در پايتخت هش��دار مي دهند، معاون معماري و شهرسازي وزارت راه 
و شهرسازي با اعالم اين مطلب كه تهيه نقشه هاي ۱۰ كالن شهر در برنامه سال 
۹۷ ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران قرار دارد، گفت: منابع بودجه يي 
تهيه اين نقش��ه ها تامين ش��ده و قرار است نقش��ه پهنه هاي گسلي ۲۲ منطقه 

شهري تهران دراختيار عموم شهروندان قرار  گيرد. 
ب��ه گزارش ايس��نا، محمدس��عيد ايزدي گف��ت: پيرو مصوبه ش��وراي عالي 
شهرس��ازي و معماري ايران در سال ۹۵ در موضوع تهيه نقشه پهنه هاي گسلي 
ش��هر تهران و باتوجه به ضرورت تهيه اس��ناد پايه و تش��خيص مناطق پرخطر، 
كار مش��تركي با محوريت مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي انجام شد و 

نخستين نقشه ها براي شهر تهران تهيه شد. 
دبير شوراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران ادامه داد: در نقشه هاي تهيه 
ش��ده، پهنه هايي در سه پهنه پرخطر، متوس��ط و ضعيف در نقشه ها شناسايي 
ش��ده اس��ت.  معاون وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: دقت نقشه هاي گسلي 
شهر تهران به نحوي است كه قابل تشخيص حتي پالك هاي ساختماني است و 

پالك ها مي توانند تشخيص دهند كه در كدام پهنه قرار دارند. 
ايزدي يادآور شد: طبق روال شورا، مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ايران در رابطه با نقشه پهنه هاي گسلي شهر تهران، نقشه هاي فوق به شهرداري 

و س��اير دس��تگاه هايي كه در اين زمينه در امر س��اخت و ساز مسوول هستند، 
ابالغ شده است. 

اين مقام مس��وول همچنين گفت: آنچه ش��وراي عالي شهرسازي و معماري 
مورد تاكيد قرار داده و مي دهد اين است كه شهرداري اوال از دادن مجوز ساخت 
س��اختمان هاي باالي ۱۲ طبقه پرهيز كند. همچنين س��اختمان هاي حس��اس 
همچون پمپ بنزين، بيمارس��تان، مدرس��ه و ساختمان هايي كه ساخت آنها در 

پهنه هاي پرخطر است، توصيه نمي شود. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي تاكيد كرد: از همه مهم تر آنكه شناس��ايي اين 
پهنه ها كمك مي كند كه س��اخت و س��ازهايي كه در اين عرصه ها وجود دارد، 
ضرورت دارد كه مقاوم س��ازي ش��وند و اينها ويژگي اين اس��ناد است كه توليد 
شده اند.  او تصريح كرد: غير از تهران نقشه پهنه هاي گسلي شهر كرج و بيرجند 
هم آماده شده است. همچنين نقشه پهنه هاي گسلي شهر تبريز هم آماده شده 
منتها بايد به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بيايد و روند شوراي عالي 
را طي كند تا همان طور كه براي تهران ابالغ ش��د براي سه شهر ديگر نيز ابالغ 
ش��ود.  ايزدي افزود: در بودجه س��ال ۹۷ هم منابع اين موضوع پيش بيني شد 
و اميدواريم كه عالوه بر ۱۰ كالن ش��هر كه در مصوبه قيد ش��ده اس��ت بتوانيم 
آن را تا س��قف ۲۰ كالن ش��هر و ش��هرهاي بزرگ تعميم دهيم و پهنه هايش را 

مشخص كنيم. 

نقشه  گسل هاي تهران در اختيار شهروندان قرار مي گيرد
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  تعيين مهلت براي واردات

با روش هاي غيربانكي
تسنيم   براساس دستورالعمل سازمان توسعه تجارت، 
 مهلت ورود كاال به كشور با ثبت سفارش هاي غيربانكي 
۱۸۰ روز تعيين ش��د. براساس بخشنامه جديد سازمان 
توس��عه تجارت، مدت اعتب��ار ثبت س��فارش تا اطالع 
ثان��وي 9۰ روز از تاري��خ صدور تعيين ش��ده اس��ت. بر 
 اين اس��اس مدت اعتبار درخواس��ت هاي ثبت سفارش 
3۰ روز تعيين ش��د. همچنين براساس بخشنامه رييس 
س��ازمان توس��عه تجارت زم��ان ورود كاال به كش��ور از 
روش ثبت س��فارش هاي غيربانكي حداكث��ر ۱۸۰ روز 
تعيين شده است. تمديد ثبت سفارش نيز تنها با تاييد 
وزارت صنع��ت قابل انجام خواهد ب��ود. در حالي در اين 
دستورالعمل حداكثر مهلت ثبت سفارش 9۰ روز تعيين 
شده كه زمان ورود كاال به كشور در روش غيربانكي ۱۸۰ 
روز ذكر شده است. نكته يي كه در اينجا بايد شفاف شود 
اين است كه بعد از پايان مهلت ثبت سفارش و منقضي 
شدن آن آيا امكان ورود كاال به كشور وجود دارد؟گفتني 
اس��ت در ماده 4۰ قانون مورد اش��اره آمده است، مدت 
اعتبار س��فارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و 
اعالم مي ش��ود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات 
اسنادي توسط بانك مركزي تعيين و اعالم خواهد شد. 
مهلت هاي مذكور كه در ابتداي هر س��ال توسط وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت و بانك مركزي حس��ب مورد 
تعيين و اعالم مي ش��ود براي كليه سازمان هاي ذي ربط 
الزم الرعاي��ه خواه��د بود. موارد خاص ب��ا توافق طرفين 
انجام خواهد ش��د. تبصره ۱- تمديد اعتبارات اس��نادي 
و ثبت س��فارش ك��ه واردات كاالي موضوع آنها ممنوع 
مي گ��ردد ي��ا ش��رط ورود در جه��ت محدوديت تغيير 
مي كند منوط به موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اس��ت. تبصره 2- حداكثر مهلت حمل كاالهاي تجاري 
از محل بروات اس��نادي از تاريخ ثبت سفارش در بانك 
توس��ط بانك مركزي تعيين مي شود. تبصره 3- مهلت 
اعتبار بروات و اعتبارات اسنادي، ثبت سفارش و تمديد 
آنه��ا ب��راي كاالهاي كش��اورزي موضوع قان��ون تمركز 
وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت 
جهاد كش��اورزي -مصوب ۱39۱- توس��ط وزارت جهاد 
كش��اورزي تعيين و به وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 

و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود. 

 صادرات واحدهاي صنعتي 
كوچك در سال 96

ايرن�ا  مع��اون برنامه ريزي س��ازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعت��ي اي��ران از ص��ادرات 2 ميليارد و 
3۰۰ميليون دالري واحدهاي كوچك و متوس��ط مستقر 
در ش��هرك ها و نواحي صنعتي كش��ور در سال 96 خبر 
داد. فرشاد مقيمي افزود: سال گذشته 2 هزار و 575واحد 
 صنعتي با اش��تغال 39 هزار و 622 نفر و س��رمايه گذاري

77 هزار و 54۸ ميليارد ريال به بهره برداري رسيد. او بيان 
داش��ت: در سال 96 همچنين هزار و 462 واحد صنعتي  
غيرفعال با اش��تغال 24 هزار و 4۰6 نفر مجددا راه اندازي 
ش��د. مقيمي در ادامه اش��تغال ايجاد شده در سال 96 از 
طريق كل برنامه هاي اش��تغال زايي سازمان را 9۸ هزار و 
562 نفر عنوان و تصريح كرد: تهيه 2۱ طرح FS )مطالعات 
امكان سنجي( براي جذب سرمايه گذاري خارجي و جذب 
۱9 طرح س��رمايه گذاري به مي��زان ۱37ميليون دالر در 
شهرك ها و نواحي صنعتي از مهم ترين اقدام هاي سازمان 
در سال گذشته بوده اس��ت. اين مقام مسوول همچنين 
 GIS الكترونيك��ي كردن خدمات و اجراي طرح توس��عه
در س��طح ش��هرك ها و نواح��ي صنعتي و ص��دور 29۸ 
ضمانتنام��ه به مبل��غ 2 هزار و 72 ميليارد ريال توس��ط 
صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك را ازجمله 
اقدام هاي نرم افزاري، حمايتي و توسعه صنايع كوچك در 
سال گذشته برشمرد. او خاطرنشان كرد: در زمينه اجراي 
برنامه هاي اقتصاد مقاومتي نيز سازمان صنايع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي ايران به عنوان برترين سازمان مجري 
پروژه هاي اقتصاد مقاومتي از سوي وزارت صنعت، معدن 

و تجارت معرفي شد. 

  تعطيلي ۴۰ درصد
كارگاه هاي  توليد پوشاك 

فارس  رييس مركز پژوهش  اتحاديه پوشاك تهران با 
بيان اينكه دولت هيچ گام موثر و بنيادي براي حمايت از 
توليد داخلي پوشاك برنداشته است، گفت: اين درحالي 
است كه برندهاي سطح پايين خارجي با مجوز قانوني و 
بي حساب و كتاب وارد كشور مي شوند. منصور تيرگر در 
مورد مش��كالت توليد و عرضه پوشاك، گفت: مشكالت 
بسيار زياد است و اين مشكالت در حال گسترش است. 
رييس مركز پژوهش هاي اتحاديه پوشاك تهران با بيان 
اينك��ه از ابت��دا فكري براي حل مش��كالت اين صنعت 
نش��ده اس��ت، گفت: دولت هيچ مكانيس��مي براي حل 
مشكالت بخش پوش��اك ندارد و نمي داند كه واحدهاي 
توليد پوش��اك چه مش��كالتي دارند. او افزود: مشكالت 
صنايع مختلف با يكديگر متفاوت و راهكار حل آنها هم 
متفاوت است. تيرگر با بيان اينكه برندهاي سطح پايين 
پوش��اك خارجي بي حساب و كتاب وارد كشور شده اند، 
گفت: اين برندها مجوز فعاليت قانوني در كشور را دارند 
و باوجود اينكه براساس دستورالعمل ساماندهي واردات 
پوشاك بايد پس از دو سال 2۰درصد از واردات شان را در 
ايران توليد مي كردند، نه تنها اين اتفاق به درستي نيفتاده 
اس��ت، بلكه به نظر مي رس��د همتي ه��م در اين رابطه 
وجود ندارد. رييس مركز پژوهش هاي اتحاديه پوش��اك 
تهران با بيان اينكه برندهاي س��طح پايين وارداتي، بازار 
فروش��گاه هاي كوچك را گرفته اند، گفت: ۱5 هزار واحد 
خرده فروشي پوشاك در سطح استان تهران وجود دارد 
كه اين فروش��گاه ها بازوي فروش توليدات داخلي بودند 
و اش��تغال ايجاد مي كردند، اما با ورود برندهاي پوشاك 
وارداتي بازار فروش توليدات داخلي از بين رفته است. او 
با بيان اينكه دشمن نقطه يي را مورد هدف قرار داده كه 
باعث فروپاشي توليد داخل مي شود، گفت: توليد كننده 
س��كوي عرضه ندارد و محل عرضه توليداتش واحدهاي 
صنفي خرد اس��ت، بنابراين وقتي اين واحدها در اختيار 
برنده��اي خارجي قرار مي گي��رد، قطعا تولي��د از بين 
مي رود. تيرگر در پاسخ به اين سوال كه آيا دستورالعمل 
ساماندهي واردات پوشاك كه در اواسط سال 95 تدوين 
و ابالغ شد، بازار پوشاك را ساماندهي كرده است يا خير؟ 
گفت: هر دستورالعملي نياز به كار كارشناسي دارد و بايد 
فعاالن و كارشناسان بازار مربوطه مكانيسم دستورالعمل 
را ارائ��ه دهن��د و دايما با رصد وضعيت ب��ازار خطاهاي 
دس��تورالعمل تصحيح شود و نبايد يك دستورالعمل به 

يك قانون مادام العمر تبديل شود. 

اخبار

مجتبي خسروتاج، جزئيات تغيير ساختار سازمان توسعه تجارت را در گفت   و گو با »تعادل« تشريح كرد

تجارت بدون »فرمانده«
تعادل  فرشته فريادرس 

اواخر س��ال 96 بود كه صحبت از تغيير س��اختار 
س��ازمان توس��عه تجارت به ميان آمد. بنابه اظهارات 
وزير صنعت، مع��دن و تجارت براي تحول در تجارت 
كشور، تعامالتي با كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي صورت گرفته تا س��اختار س��ازمان توسعه 
تج��ارت به صورت حكمي در بودجه س��ال 97 يا در 
قال��ب تاييد اليحه يي اصالح يا تغيير ياب��د. اما از آن 
سو بهارستان نشينان نيز طرحي دو فوريتي در راستاي 
ادغام س��ازمان توسعه تجارت با گمرك تدوين كردند 
كه قرار اس��ت براي بررسي در دستور كار نمايندگان 

قرار بگيرد.
ع��دم هم افزايي دو س��ازمان را مي ت��وان از داليل 
مطرح ش��دن چنين پيشنهادي عنوان كرد. از طرفي 
بنابه اظهارات سخنگوي كميسيون اقتصادي و برخي 
كارشناسان، گمرك بايد زير نظر وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اداره ش��ود؛ زيرا موازي كاري و عدم وحدت 
مديريتي در اين دو سازمان سبب سردرگمي در حوزه 

صادرات و واردات شده است.
ح��ال با توجه به نقش و اهميت اين س��ازمان در 
سرنوش��ت تجارت اي��ران، اين دو طرح پيش��نهادي 
در گفت وگ��و با مجتبي خس��روتاج، متولي دس��تگاه 
ديپلماس��ي تجاري ايران مورد واكاوي قرار گرفت. او 
ضمن تاكيد بر ضرورت تغيير ساختار در اين سازمان 
عنوان مي كند كه سازمان توسعه تجارت مشابه ساير 
كشورهاي دنيا بايد به يك سازمان توسعه يي و مستقل 
از دولت تبديل ش��ود؛ چراكه مقررات دولتي حاكم بر 
اين س��ازمان از يك سو موجب محدوديت عملكرد و 
از س��وي ديگر راه را بر انجام فعاليت هاي توس��عه يي 
در عرصه داخلي و جهاني مي بندد. اما خس��روتاج از 
آن س��و طرح ادغام اين سازمان با گمرك را يك اقدام 
اشتباه و غيركارشناسانه مي داند. از سوي ديگر فعاالن 
اقتص��ادي نيز در گفت وگو با »تعادل« ضمن انتقاد از 
نبود فرماندهي واحد در تجارت كشور، اصالح و تغيير 
ساختار سازمان توسعه تجارت را مطالبه جدي خود از 

دولت در سال 97 عنوان مي كنند. 

 چرا تغيير ساختار دستگاه تجاري مهم است؟
اواخر س��ال ۱396 بود ك��ه وزير صنعت، معدن و 
تجارت از تغيير س��اختار در س��ازمان توسعه تجارت 
داد. محم��د ش��ريعتمداري درخصوص اي��ن تغيير 
س��اختار گفته بود: در چارچ��وب قانون هاي موجود 
در 3ماه گذش��ته در راستاي توسعه تجارت تغييراتي 
ايجاد ش��ده و روش ها بهبود يافته و بروكراسي اداري 

در اين بخش محدود شده است.
از اي��ن رو بنابه اظه��ارات او، تحول اساس��ي در 
سازمان توسعه تجارت كشور منوط به تغيير ساختار 
و اساسنامه اين سازمان است كه البته در اليحه قانون 
بودجه سال 97 با لحاظ حكمي مي توان تاييديه انجام 
اين مهم را گرفت تا ش��رايط صادرات مطلوب ش��ود. 
بر همين اساس درخصوص تحول در سازمان توسعه 
تجارت با كميسيون اقتصادي دولت تعامالتي صورت 
گرفته و موافقت كميس��يون دولت روش��ن است. به 
گفته شريعتمداري، تعامل با مجلس مي تواند شرايط 
تغيير ساختار در سازمان توسعه تجارت را به صورت 
حكمي در بودجه سال 97 يا در قالب تاييد اليحه يي 

در اين زمينه فراهم كند. 
ح��ال اينكه كه آيا تجارت ايران از نبود فرماندهي 
واحد رنج مي برد و اينكه آيا تغيير ساختار در دستگاه 
تج��اري مي تواند به كم��ك تجارت اي��ران بياييد و 
راهگش��اي چالش هاي مرب��وط به بح��ث واردات و 
صادرات شود يا خير؛ دو پرسش مهمي بود كه در اين 
نوشتار در گفت وگو با متولي سازمان توسعه تجارت و 

فعاالن اقتصادي مورد واكاوي قرار گرفت. 

در سيس��تمي كه به گفته فعاالن اقتصادي دولت 
هم��ه امور توليد و تجارت را به گ��روگان گرفته اين 
امكان به سهولت فراهم خواهد شد كه همه خطاها و 
اشتباهات و تمامي ضعف ها و ناتواني هاي مديريتي با 
پول نفت و با بودجه بيت المال پنهان شود. اين گفتار 
ش��ايد نشان از اين دارد تا مادامي كه توليد و تجارت 
در س��يطره دولت و زير چتر قوانين و مقررات دولتي 
فعالي��ت كند، نمي ت��وان از رقابت پذيري و حضور در 
بازارهاي جهاني س��خن گفت. بر همين اساس تغيير 
در سياست گذاري ها و ساختار سازمان توسعه تجارت 
و لزوم تاكيد بر يك فرماندهي واحد در بخش تجارت 
خارجي را بتوان به عنوان يك مطالبه جدي از دولت 

در سال ۱397 عنوان كرد. 
در همي��ن رابط��ه رييس دس��تگاه ديپلماس��ي 
تج��اري كش��ور درخصوص جزييات تغيير س��اختار 
سازمان توسعه تجارت به »تعادل« مي گويد: سازمان 
توس��عه تجارت همانطور كه از نام آن مشهود است، 
يك س��ازمان توس��عه يي قلمداد مي ش��ود. از اين رو 
آنچه در مجلس شوراي اس��المي و روند مذاكرات با 
نمايندگان مورد تاكيد قرار گرفت اين بود كه ساختار 
اين سازمان در ايران مشابه ساختار ساير سازمان هاي 

توسعه يي تجارت در دنيا باشد.
بنا به اظهارات مجتبي خسروتاج، سازمان توسعه 
تج��ارت نمي تواند براس��اس يك س��اختار دولتي و 
مقررات��ي دولتي كه بر آن حاكم اس��ت به فعاليت و 
حي��ات خود ادامه ده��د. بنابراين مطاب��ق نهادهاي 
تجاري در دنيا اين سازمان نيز بايد از سيطره مقررات 
دولتي جدا و به يك نهاد توس��عه يي مستقل تبديل 
شود. به گفته او ساختار دولتي سازمان توسعه تجارت 
باع��ث محدود ش��دن فعالي��ت آن در عرصه جهاني 

خواهد شد. 
همچنين به گفته او در مشورتي كه با نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي و در كميسيون هاي مختلف 
صورت گرفته، چنانچه ساختار سازمان توسعه تجارت 
همانند »ايدرو و ايميدرو« به سازمان توسعه يي تغيير 
يايد، انجام س��رمايه گذاري روي پروژه هاي صنعتي و 
تجاري و طرح هاي توس��عه يي ص��ادرات غيرنفتي با 
مش��اركت بخش خصوصي حت��ي در مناطق محروم 
امكان پذي��ر خواهد بود كه اين امر در نهايت زمينه را 

براي توسعه فراهم مي كند. 

اين در ش��رايطي اس��ت كه از نگاه خسروتاج در 
ساختار فعلي كه سازمان در سيطره مقررات و قانون 
ش��ركت هاي دولتي قرار دارد چنين ظرفيتي وجود 
ندارد. بنابراين در مشورت با بهارستان نشينان تصميم 
بر اين ش��د تا ساختار اين س��ازمان تجاري اصالح و 
تغيير يابد. اما از آنجا كه اين تغيير س��اختار و اصالح 
از جنس بودجه يي نيس��ت بنا به پيش��نهاد برخي از 
نمايندگان قرار ش��د اين طرح در قالب يك اليحه يا 
در يك طرح دو فوريتي يا يك فوريتي تقديم مجلس 

شوراي اسالمي شود. 
از اين رو بنابه اظهارات رييس دستگاه ديپلماسي 
تجاري كشور، آنچه در آينده يي نزديك در بهارستان 
دنبال خواهد ش��د؛ تغيير س��اختار س��ازمان توسعه 
تجارت از ساختار دولتي به يك ساختار توسعه يي با 
قوانين و مقررات مشخص است تا بتواند پويايي الزم را 
داشته باشد. اين تغيير رويكرد در دستگاه ديپلماسي 
تجاري »امكان اجراي طرح هاي توسعه يي در بخش 
صادرات، حضور همزمان فعاالن صادراتي در بازارهاي 
جهاني، ايجاد مراكز تجاري و بازاريابي در بازار جهاني 
همچنين بهره گي��ري از توان بخش خصوصي« را در 

آينده تجارت خارجي ايران رقم خواهد زد.
اما موضوع اينجاس��ت كه در شرايط و با مقررات 
كنوني ام��كان بهره مندي از ت��وان بخش خصوصي 
وج��ود ندارد؛ چراك��ه مقررات موجود م��ا را موظف 
مي كند كه ب��ه طور نمونه رايزن��ان بازرگاني خود را 
از بدن��ه دولت انتخاب كنيم و اين امر فرصت حضور 
بخش خصوصي را از ما مي گيرد. اما چنانچه به سمت 
ساختار توسعه يي گام  برداريم، مي توان از توان بخش 
خصوصي براي رايزنان بازرگاني و ايجاد مراكز تجاري 

در خارج كشور بهره برد. 
ام��ا در اين ميان بحث ديگري در خصوص تغيير 
ساختار سازمان توسعه تجارت در اسفندماه سال 96 
در مجلس شوراي اسالمي مطرح شد، مبني بر ادغام 
اين سازمان با گمرك. سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس با اش��اره به تهيه طرح دوفوريتي براي ادغام 
سازمان توسعه تجارت و گمرك ايران گفته بود: براي 
جلوگي��ري از موازي كاري ها و تنزل حوزه صادرات و 
واردات و در راس��تاي كوچك سازي دولت با توجه به 
برنامه شش��م توسعه عنوان كرده كه براساس مصوبه 
كميس��يون تلفيق بودجه س��ال 97 طرحي توسط 

تعدادي از نمايندگان نوشته شده كه اين دو سازمان 
با يكديگر ادغام مي شوند. 

بن��ا بر اظهارات رحي��م زارع، ع��دم هم افزايي در 
دو س��ازمان را مي توان از داليل اين ادغام برش��مرد 
ك��ه در صورت ادغام زير نظ��ر وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت خواهد ب��ود. اگرچ��ه بنا بر اظه��ارات او، 
بس��ياري از كارشناسان بر اين باورند كه گمرك بايد 
زي��ر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره ش��ود؛ 
زيرا موازي كاري و ع��دم وحدت مديريتي در اين دو 
سازمان سبب سردرگمي در حوزه صادرات و واردات 
شده اس��ت، اما رييس سازمان توسعه تجارت نظري 
برخ��الف اين دارد و اي��ن طرح را يك طرح ناپخته و 
غيركارشناسانه عنوان مي كند كه مشخص نيست بر 

چه مبنايي اين طرح تدوين شده است.
مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو 
با »تعادل« در اين باره مي گويد: اين دو سازمان از دو 
جنس متفاوت هستند كه ادغام آنها از اساس اشكال 
دارد؛ چراكه س��ازمان توس��عه تجارت يك س��ازمان 
توسعه يي به شمار مي رود كه در جهت ترويج، تشويق 
و توس��عه ص��ادرات گام برم��ي دارد و ديگري يعني 
س��ازمان گمرك، قوانين موضوعه كش��ور را در يك 
فرآيند اجرايي پياده سازي مي كند؛ پس ادغام آنها از 

اساس غلط است. 
خس��روتاج در عين ح��ال بر اين موض��وع تاكيد 
مي كند، در هيچ جاي دنيا وجود ندارد كه س��ازمان 
توسعه تجارت با گمركات ادغام شود. البته در برخي 
كش��ورها ممكن اس��ت، گم��ركات زير نظ��ر وزارت 
بازرگاني يا وزارت اقتصاد باش��د، اما ادغام س��ازمان 
توس��عه تجارت و گمرك هيچ گاه مطرح نبوده است. 
البته او در عين حال اين نكته را يادآور مي ش��ود كه 
ادغام سازمان توسعه تجارت با سازمان سرمايه گذاري 
در برخي كشورها توامان است؛ چراكه توسعه صادرات 
از س��رمايه گذاري متاثر است. بنابراين اگر قرار باشد، 
اقدامي هم صورت گيرد، ادغام سازمان توسعه تجارت 

با سازمان سرمايه گذاري منطق دارد. 

 مطالبه تجاري فعاالن اقتصادي چه بود؟ 
آن سوي ماجراي تغيير ساختار در رويكرد تجاري 
كشور ذي نفعان يا همان فعاالن اقتصادي قرار دارد كه 
طيف گس��ترده يي از آنها با اين تغيير ساختار موافق 

هس��تند. بنا بر اظه��ارات آنها زماني ك��ه دولت چتر 
خود را بر همه زنجيره اقتصاد گس��ترانده و حاضر به 
عقب نشيني نيست و حتي در چرخه توليد و تجارت 
اقدام به سياست گذاري و تصدي گري مي كند و خود 
متولي تعيين مق��ررات در ح��وزه واردات و صادرات 
مي ش��ود، نمي توان انتظار رشد و توسعه در تجارت را 
داشت. در همين راستا محمدرضا انصاري نايب رييس 
ات��اق ايران به »تعادل« مي گويد: از آنجا كه س��ازمان 
توس��عه تجارت از يك ساختار دولتي برخوردار است، 
از اين رو براس��اس سياس��ت هاي اتخاذي دولت عمل 
مي كند و نمي تواند از خود عملكرد مستقلي در حوزه 
واردات و صادرات داشته باشد. بنابراين تغيير ساختار 
در دستگاه ديپلماس��ي تجاري را يكي از اولويت هاي 

بخش خصوصي در سال ۱397 مي داند.
از آن  س��و س��يدرضي حاجي آقامي��ري ريي��س 
كميسيون توس��عه صادرات اتاق بازرگاني اتاق ايران 
هم با اش��اره به اينكه س��ازمان توسعه تجارت جنبه 
كنشگري خود را از دست داده و بيشتر تابع تصميمات 
دولت اس��ت به »تعادل« مي گوي��د: مادامي كه يك 
س��ازمان از استقالل كافي براي پيگيري سياست ها و 
انجام امور مربوط به توليد و تجارت برخوردار نيست؛ 
پس متولي اين دستگاه تجاري نمي تواند آن گونه كه 
فعاالن اقتصادي و ذي نفعان اين سازمان انتظار دارند، 

مسائل را پيش ببرد.
محمدحسين سليمي عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران اما بر اين باور اس��ت كه بايد عملكرد س��ازمان 
توسعه تجارت در عرصه بين المللي به بوته نقد گذاشته 
شود و در گام بعدي موانعي كه سد راه توسعه تجارت 
و ص��ادرات ايران بوده مورد واكاوي ق��رار گيرد. او در 
گفت وگو با »تع��ادل« در عين حال بر ضرورت تغيير 

ساختار در پارادايم تجاري كشور تاكيد دارد. 
از س��وي ديگر رييس كميسيون صنعت و معدن 
اتاق تهران هم با انتقاد از عملكرد اين سازمان تجاري 
تصريح مي كند: قرار بود، س��ازمان فعاليت خود را بر 
روالي بچيند كه منجر به رش��د ص��ادرات غيرنفتي 
شود كه اين اتفاق در سال 96 رخ نداد؛ زيرا صادرات 
ايران در سال 96 مبتني بر نفت بود؛ اين در شرايطي 
است كه تجارت ايران با كشورهاي همسايه از جمله 
»عراق، افغانستان، پاكستان، تركيه و... « در وضعيت 
مطلوبي قرار ندارد و اين موضوع باعث شده در زمينه 
تج��ارت خارجي نتوانيم، حرفي براي گفتن داش��ته 
باش��يم. مه��دي پورقاضي در گفت وگو ب��ا »تعادل« 
عل��ت موفق عمل نكردن در حوزه تجارت خارجي را 
عدم ثبات در سياست هاي تجاري و برخي رفتارهاي 
پوپولس��تي دولتمردان مي داند. به گفته او س��ال 97 
بايد اصالح و ش��اهد تغيير رويكرد تجاري به ويژه در 

عرصه جهاني باشيم. 
اما به گفته فرهاد آگاهي نايب رييس كميس��يون 
كش��اورزي اتاق بازرگاني تهران، اگر آسيب شناسي و 
پايش برنامه ها و اس��تراتژي ها را دولت بدون حضور 
بخش خصوصي انجام ده��د، در نهايت هرگونه نقد، 
نق��ص يا خللي را از آنج��ا كه با منافع مديران دولتي 
در تعارض قرار مي گيرد، پوشش داده و پنهان خواهد 
كرد. از اين رو بايد فرآيند تغيير ساختار، مقررات زدايي 
و بهره گيري از توان بخش خصوصي در دس��تور كار 

دولتمردان قرار گيرد.
از اي��ن رو بر اس��اس اظهارات فع��االن اقتصادي، 
سازمان توس��عه تجارت به دليل يك ساختار دولتي 
نمي تواند عملكرد مستقلي در زمينه سياست گذاري ها 
و مباحث مربوط به واردات و صادرات داش��ته باشد. 
بنابراين نياز به س��ازماني مس��تقل از دولت در حوزه 
تجارت نياز ضروري اقتصاد امروز ايران است تا كشتي 
تجارت در س��ال هاي پيش رو و در ش��رايط اقتصادي 

بدون منابع بتواند در ساحلي امن لنگر بيندازد. 

رييس كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران: 

ايران و تركيه شهرك هاي صنعتي مشترك ايجاد مي كنند
محم��د مرتضوي در مراس��م امض��اي تفاهمنامه 
كشاورزي ايران و تركيه در اتاق بازرگاني ايران گفت: 
ايران و تركيه دو كش��ور بزرگ ب��ه لحاظ اقتصادي و 
داراي رتب��ه زير 2۰ در توليد ناخالص داخلي در ميان 
كشورهاي دنيا هستند به نحوي كه رتبه ايران هجدهم 
و رتبه تركيه سيزدهم اس��ت. بنابراين پتانسيل هاي 
عظيمي براي همكاري هاي مشترك در اختيار دارند. 
رييس كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران افزود: در 
اين ميان بايد از پتانسيل دو كشور حداكثر بهره برداري 
را ص��ورت داد و ب��ا توجه به اينكه صنعت غذا يكي از 
صنايع بس��يار حساس و مهم براي هر كشور از جمله 
تركيه و ايران است، امضاي تفاهمنامه همكاري ميان 
كان��ون انجمن هاي صناي��ع غذايي ايران و س��ازمان 
تعاوني اعتبار كش��اورزي تركيه كه يك سازمان موثر 
در تامين مايحتاج تركيه و صادرات صنايع غذايي اين 
كشور است، مي تواند منجر به توسعه همكاري هاي دو 

كشور شود. 
 تفاهمنامه همكاري ه��اي درازمدت انجمن هاي 
صناي��ع غذايي ايران و اتحاديه تعاوني هاي تركيه در 
مراس��مي در اتاق بازرگاني ايران امضا شد. فاحرتين 

فويراز مديركل تعاوني هاي اعتباري كشاورزي تركيه 
در حاشيه اين مراس��م با بيان اينكه اين تفاهمنامه 
مقدمه يي براي همكاري هاي بلندمدت كش��اورزي و 
صنايع غذايي ميان دو كش��ور است، گفت: بر اساس 
اين تفاهمنامه م��واد و احتياج هاي طرف هاي ايراني 
را ب��ا كيفيت عال��ي، راحت و بدون واس��طه تامين 
مي كنيم. او افزود: بر اس��اس اي��ن تفاهمنامه انتظار 
داري��م، احتياج ه��اي تركيه نيز ك��ه از طريق ايران 
قابل تامين اس��ت در اختيار ما قرار گيرد. محمدرضا 
مرتض��وي رييس كانون انجمن ه��اي صنايع غذايي 
نيز در اين مراس��م گفت: دو بازار ب��زرگ در اختيار 
ايران و تركيه است كه مي توانيم با همكاري نيازهاي 
همديگر را تامين و تكميل كنيم. او با بيان اينكه بايد 
فهم درستي از نيازهاي متقابل به وجود آوريم، گفت: 
هر كش��وري براي تامين نيازهاي خود هم به توليد 
داخل كش��ور نياز دارد و ه��م مي تواند ظرفيت هاي 
خالي خود را با اس��تفاده از امكانات ديگر كش��ورها 
تكميل و ارزش افزوده ايجاد كند. به گزارش تسنيم، 
فويراز افزود: تركيه در حوزه فناوري، آبياري و زراعت 
نوين پيش��رفت هاي خوبي داش��ته ك��ه مي تواند در 

ايران مورد اس��تفاده قرار گيرد م��ا هم مي توانيم در 
تامين مواد مورد نياز براي كشاورزي مانند كودهاي 
ش��يميايي و كاالهايي مانند زعفران و پس��ته كه در 
تركيه توليد نمي شود در نقش تامين كننده براي اين 

كشور باشيم. 
مرتضوي ه��م در ادامه گفت: اگ��ر بازارهاي خود 
را به صورت منطقي و دوس��تانه ب��ه روي يكديگر باز 
كنيم، مي توانيم تكميل كننده نيازهاي يكديگر باشيم. 
مرتضوي ادامه داد: 5۰درصد ظرفيت صنايع تبديلي 
غذايي در ايران خالي اس��ت و اين صنايع با مشكالت 
نقدينگي و مواد اوليه دس��ت و پنجه نرم مي كنند كه 
مي توانيم با اس��تفاده از امكانات تركيه اين ظرفيت ها 
را فعال كنيم. رييس كانون انجمن هاي صنايع غذايي 
گفت: عراق، سوريه و روسيه بازارهاي جذابي براي دو 
كش��ور ايران و تركيه است كه مي توانيم در همكاري 
مش��ترك با يكديگر تاثير خوب��ي روي اين بازارهاي 

منطقه يي داشته باشيم. 
 عض��و هيات رييس��ه اتاق بازرگاني اي��ران: ايجاد 
ش��هرك هاي صنعت��ي مش��ترك مهم تري��ن توافق 
ات��اق بازرگاني اي��ران و اتاق هاي بازرگاني اس��تانبول 

و آنكاراس��ت كه به زودي اجرايي مي ش��ود. حسين 
پيرم��وذن در مراس��م امض��اي تفاهمنام��ه كان��ون 
انجمن هاي صنايع غذايي ايران و اتحاديه تعاوني هاي 
تركيه افزود: در ساخت شهرك هاي صنعتي مشترك، 
اتاق هاي بازرگاني دو كش��ور سرمايه گذاري مي كنند 
كه در اين باره ايجاد ش��هرك هاي صنعتي مش��ترك 
در استان هاي آذربايجان شرقي، قزوين و قم در دست 

بررسي است. 
او ب��ا بيان اينك��ه مهم ترين تمركز ش��هرك هاي 

صنعتي مش��ترك در حوزه صنايع غذايي است، ابراز 
اميدواري كرد كه با سرمايه گذاري مشترك اتاق هاي 
بازرگاني دو كش��ور ش��اهد رشد و ش��كوفايي صنايع 
غذايي و صنايع وابس��ته باش��يم. پيرموذن همچنين 
گفت: با استفاده از ظرفيت اتاق هاي بازرگاني دو كشور 
ترتيبي اتخاذ كرديم تا موضوعات مربوط به تعرفه هاي 
گمركي و ش��ناخت ظرفيت هاي تجاري دو كشور از 
طريق پايگاه اطالع رساني اتاق هاي ايران و تركيه قابل 

دسترس براي فعاالن اقتصادي دو كشور باشد. 

ريي��س ات��اق بازرگاني اي��ران و چين ب��ا بيان 
اينكه خوش��بختانه صادرات ايران به چين افزايش 
پيدا كرده اس��ت، افزود: در حال حاضر اين كش��ور 
نخس��تين واردكننده كاال از جمهوري اس��المي در 
منطقه خاورميانه و ايران نيز نخس��تين صادركننده 
به چين در منطقه مزبور محسوب مي شود. اسداهلل 
عس��گراوالدي در مصاحبه با راديو ضمن اش��اره به 
اين جمله كه صادرات محور اصلي هر اقتصادي در 

دنياست، افزود: محرك اصلي بهبود كيفيت كاالهاي 
توليدي براي رقابت در بازارهاي بين المللي صادرات 
اس��ت. به گزارش تسنيم، او همچنين اظهار داشت: 
توس��عه صادرات در بحث اش��تغال افزايي، استفاده 
بهينه از ظرفيت هاي توليدي، كس��ب درآمد ارزي، 
رش��د اقتصادي و مواردي از اين دست در مملكت 
بس��يار نقش آفرين است. رييس اتاق بازرگاني ايران 
و چي��ن با بيان اينكه س��ال 96 س��ال خوبي براي 

صادرات كشور بود، گفت: پيش بيني مي شود، روند 
صادرات در اين س��ال 5 تا 7درصد نس��بت به دوره 
مش��ابه طي سال قبل رشد داشته باشد. او در ادامه 
افزود: صادرات غيرنفتي طي س��ال ۱396 در تمام 
حوزه ها باالخص پتروش��يمي، س��نگ هاي معدني، 
آهن آالت، خش��كبار، صيفي، سبزي و غيره از رشد 
قابل توجهي برخوردار بوده اس��ت. عس��گراوالدي 
تصريح كرد: روند صادرات كش��ور در س��ال جاري 
۱۰درصد نسبت به ش��رايط فعلي بايد رشد داشته 
باش��د. او همچنين گفت: امس��ال صادرات ايران به 
روس��يه بايد افزايش پيدا كند، متاسفانه پارسال از 
فرصت صادراتي در اين كشور به نحو احسن استفاده 
نش��د. رييس ات��اق بازرگاني ايران و چي��ن با بيان 

اينكه خوش��بختانه صادرات ايران به چين افزايش 
پيدا كرده اس��ت، افزود: در حال حاضر اين كش��ور 
نخس��تين واردكننده كاال از جمهوري اس��المي در 
منطقه خاورميانه و ايران نيز نخس��تين صادركننده 

به چين در منطقه مزبور محسوب مي شود. 
او همچنين در پاس��خ به اين پرسش كه جهت 
دس��تيابي به رش��د ۱۰درصدي صادرات در س��ال 
ج��اري به چه الزام��ات و حمايت هايي نياز اس��ت، 
اظهار داشت: صادركنندگان به حمايت هاي دولتي 
ني��ازي ندارند. عس��گراوالدي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
دولتمردان بايد مس��ير صادرات در كشور را بيش از 
گذش��ته هموار كنند، گفت: صادركنندگان امروز با 
چالش هاي زيادي مواجه هس��تند. او افزود: ارتباط 

صادركنن��دگان با س��ازمان هاي مختل��ف از جمله 
مالي��ات، بيمه هاي اجتماعي و غي��ره از جمله اين 
مشكالت اس��ت. رييس اتاق بازرگاني ايران و چين 
تصريح كرد: در حال حاضر قوانين و مقررات مرتبط 
با ص��ادرات به اصالحات زيادي ني��ازي ندارد بلكه 

مشكل اصلي در بحث اجراست. 
عس��گراوالدي در بخش ديگري از سخنان خود 
گفت: صادركنن��دگان همواره بايد به فكر نوآوري و 
دولتم��ردان موانع جدي بر س��ر راه صادرات را رفع 
كنن��د. او ضمن گاليه از تع��داد روزهاي تعطيل در 
كشور گفت: تعطيالت زياد به ضرر صادرات و اقتصاد 
مملكت اس��ت. او افزود: تع��داد روزهاي تعطيل در 
كشور مانند ساير ممالك دنيا بايد كاهش پيدا كند. 

رييس اتاق بازرگاني ايران و چين: 

ايران بزرگ ترين شريك تجاري چين در خاورميانه
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15 نفت و انرژي
بنزين وارداتي ذخيره مي شود 

گروه انرژي   مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ادعاي برخي رسانه ها مبني بر اينكه ايران امسال نيز 
واردكننده بنزين خواهد بود را به چالش كشيده و توضيح 
داده است كه واردات بنزين در نيمه نخست سال 9 ميليون 
ليتر بوده و در نيمه دوم نصف خواهد ش��د. او تاكيد كرده 
اس��ت اگر ستاره خليج فارس وارد مدار نمي شد، ايران بايد 

روزانه 28 ميليون ليتر بنزين وارد مي كرد. 
ب��ه گ��زارش ش��انا مديرعامل ش��ركت مل��ي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي ايران گفت: ب��ا برنامه ريزي هاي انجام 
شده، نوروز امسال هيچ جايگاهي با كمبود سوخت روبه رو 
نش��د و اين در ش��رايطي بود كه طبق آمارهاي رس��مي، 
مصرف روزانه س��وخت در ايام نوروز كمتر از ۱۰۰ميليون 
ليتر نبود. سيدمحمدرضا موسوي خواه با اشاره به افزايش 
۱۳,۳ درصدي مصرف س��وخت در نوروز امسال گفت: با 
توجه به اينكه امس��ال قيمت س��وخت تغيير نكرده بود، 
پيش بيني مي ش��د ك��ه مس��افرت هاي ن��وروزي به نحو 
چشم گيري افزايش يابد و طبق پيش بيني ها ركورد مصرف 
بنزين در يك روز شكسته شد و از مرز ۱۱۶ ميليون ليتر 
عبور ك��رد. وي ادامه داد: نكته قابل توجه اين اس��ت كه 
توزيع روزانه ۱۰۰ميليون ليتر س��وخت با نفتكش آن  هم 
در شرايطي كه حجم سفرها به شكل قابل توجهي افزايش 
و تردد در محورهاي مواصالتي در باالترين س��طح جريان 
داش��ت، كار بسيار سختي بود كه با اقدام هاي انجام شده، 
توزيع سوخت بدون هيچ مشكلي انجام شد و بايد از همه 

افرادي كه در اين زمينه تالش كردند، تشكر كرد. 
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي افزود: 
در نوروز 9۷ هيچ گزارش��ي مبني بر تعطيلي جايگاه هاي 
عرضه سوخت وجود نداشت و همه جايگاه ها فعال بودند و 
همچنين كمترين گزارش ها از رفتار بد كاركنان جايگاه ها 

با مسافران نوروزي وجود داشت. 
موس��وي خواه ب��ا بي��ان اينك��ه در اي��ام ن��وروز براي 
سوخت رس��اني مطلوب به مس��افران اقدام هاي متعددي 
انجام ش��د، تصريح كرد: از جمله اي��ن اقدام ها مي توان به 
نظ��ارت بر تمام جايگاه هاي عرضه س��وخت اش��اره كرد؛ 
به ط��وري كه ه��ر جايگاه در طول روز چه��ار بار بازديد و 
نظارت مي شد تا در صورت بروز مشكل در كمترين زمان 

برطرف شود. 
وي با بيان اينكه با وج��ود مصرف باالي ۱۰۰ميليون 
ليتر در روز در ايام نوروز خوش��بختانه مش��كلي در زمينه 
سوخت رس��اني وجود نداش��ت، گفت: با توج��ه به اينكه 
مصرف س��وخت در نيمه نخست سال به واسطه سفرهاي 
نوروزي و سفرهاي تابستاني بيشتر از نيمه دوم سال است 

هم اكنون سوخت ذخيره به اندازه كافي داريم. 
وي با بيان اينكه حجم ذخاير س��وختي كش��ور بس��يار 
مطلوب اس��ت و كمب��ودي از نظر ذخاير نداري��م، افزود: در 
نيروگاه ها 2,۷برابر بيشتر از پارسال ذخيره سازي شده است 
و در انبارها نيز بيش از دوبرابر سال گذشته ذخيره  نفت گاز 
داريم. افزون بر اين موجودي بنزين كش��ور تقريبا ۱,۵برابر 
افزايش يافته است. موس��وي خواه افزود: در شرايطي حجم 
ذخاير س��وختي كش��ور در وضع مطلوب ق��رار دارد كه اگر 
پااليش��گاه ستاره خليج فارس در مدار توليد قرار نمي گرفت 
براي تامين نياز كش��ور باي��د روزانه حداقل 28ميليون ليتر 
بنزين وارد كش��ور مي ش��د.  مديرعامل شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران درباره واردات بنزين گفت: براي سه 
ماه نخست امسال ميانگين 9ميليون ليتر اعالم شده كه البته 
نيازي به آن نيست و در صورت مصرف نشدن، بنزين وارداتي 
ذخيره خواهد ش��د، افزون بر اين به طور حتم مقدار واردات 

بنزين در سه ماهه دوم امسال به نصف اين رقم مي رسد.

توضيحات درباره قطعي برق 
خوزستان به دنبال توفان 

گروه انرژي   وزش توفان شديد در استان خوزستان 
در شامگاه جمعه باعث قطع شدن برق در برخي مناطق 
اس��تان شد. بادي كه با س��رعت ۵۰ كيلومتر در ساعت 
در حال وزيدن بوده اس��ت، البته طبق گفته مديرعامل 
برق منطقه يي خوزستان اين استان با قطعي برق طوالني 
مواجه نش��ده است. به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت 
نيرو محمود دشت بزرگ مديرعامل شركت برق منطقه يي 
خوزستان با اشاره به قطعي هاي پراكنده برق اين استان 
در ش��ب جمع��ه گفت: ش��امگاه جمعه بادهاي ش��ديد 
به همراه گرد و غبار و باران كه از س��مت غرب اس��تان 
خوزس��تان و شهر اهواز با سرعت ۶۰ كيلومتر در ساعت 
حادث ش��ده بود، سبب شد تا قطعي هاي پراكنده يي در 

سطح استان ايجاد شود. 
وي با بيان اينكه خوشبختانه مشكالت گسترده يي 
در شبكه برق اس��تان ايجاد نشده است، اظهار داشت: 
تعدادي فيدر فش��ار متوس��ط در سطح ش��بكه توزيع 
برق به ص��ورت پراكنده و غيرهمزم��ان از مدار خارج 
شدند كه بالفاصله خاموشي هاي آنها در كمترين زمان 
ممكن برطرف شد و هم اينك هيچ خاموشي در سطح 
ش��بكه هاي اس��تان نداريم و وضعيت برق خوزس��تان 
ع��ادي اس��ت.  مديرعام��ل ش��ركت ب��رق منطقه يي 
خوزس��تان ادامه داد: وقتي پديده توفان اتفاق مي افتد 
به دليل اينكه كل ش��بكه هاي موجود در سطح استان 
و كش��ور به صورت هوايي اس��ت، قرار گرفتن درختان 
در حوزه هاي برق دار و نزديك ش��دن سيم هاي برق به 
هم يا ورود اش��ياي خارجي به داخل محدوده برق دار 
در زمان وزش باد، باع��ث عملكرد رله هاي حفاظتي و 
متعاقب آن قطع برق ش��ده و با فروكش كردن توفان 
ش��بكه مجددا برق دار مي شود.  دشت بزرگ تعداد كل 
فيدر هاي قطع شده در سطح استان خوزستان را 2۰۶ 
فيدر فشار متوسط با ۵۱۵ مگاوات بار در سطح استان 
خوزس��تان، در شهرهاي اهواز، سوس��نگرد، رامشير و 
ناحيه جنوبي اس��تان ذكر كرد و افزود: در ش��هر اهواز 
تعداد فيدرهاي قطعي 44 فيدر و ميزان بار قطع شده 
۱۷۰م��گاوات بوده كه از س��اعت 2۰:44 دقيقه جمعه 
ش��ب به صورت غيرهمزمان فيدرها قطع ش��ده و اين 
قطعي تا س��اعت 24 برطرف ش��ده اس��ت. وي ادامه 
داد: در س��اير شهرهاي خوزستان نيز ۱۶2 فيدر فشار 
متوس��ط به صورت غيرهمزمان با ميزان بار قطع شده 
۳4۵م��گاوات ب��وده كه از س��اعت ۱۶:۳۰ دقيقه عصر 
جمعه قطعي هاي پراكنده آن آغاز ش��ده كه تا ساعت 
۷ صبح ديروز ادامه داش��ته ولي هم اينك شرايط برق 
استان خوزس��تان در وضعيت عادي قرار گرفته است.  
مديرعامل شركت برق منطقه يي خوزستان تاكيد كرد: 
خوش��بختانه در توفان جمعه شب با قطعي پست برق 
مواجه نبودي��م و عموما قطعي ها به صورت غيرفيزيكي 

بوده و نياز به ترميم شبكه نيز نبوده است.  

توليد

روي خط نيرو

تصميم هند براي دو برابر كردن خريد نفت از ايران
ايسنا  

تاثي��ر  تح��ت  هن��د  دولت��ي  پااليش��گاه هاي 
مشوق هاي پيش��نهادي تهران قصد دارند، واردات 
نفت خود از ايران را در س��ال مالي 2۰۱8-2۰۱9 
تقريبا دو برابر كنند كه به ايران كمك خواهد كرد، 
س��هم خود از بازار س��ومين واردكننده بزرگ نفت 

جهان را افزايش دهد. 
در ش��رايطي كه تهديد وضع تحريم هاي بيشتر 
از س��وي امري��كا وجود دارد، اي��ران تالش مي كند 
مش��تريان نفت��ي خود در آس��يا را حف��ظ كرده و 
ش��رايط بهتري را نسبت به س��اير عرضه كنندگان 
خاورميانه يي ش��امل عربس��تان س��عودي پيشنهاد 
مي كن��د. ته��ران اخي��را تخفي��ف حم��ل ب��ار به 
ش��ركت هاي هن��دي را كه دومين مش��تري نفتي 
بزرگ اي��ران پس از چين هس��تند در قبال خريد 

باالتر آنها افزايش داده است. 
ب��ه گفت��ه دو منبع آگاه، در س��ال مالي منتهي 
ب��ه م��ارس س��ال 2۰۱9 پااليش��گاه هاي دولت��ي 
ايندي��ن اويل، پااليش��گاه و پتروش��يمي مانگالور، 
بهارات پتروليوم و هندوس��تان پتروليوم قصد دارند 
۳9۶هزار بش��كه در روز نفت ايران را وارد كنند. با 
اين  همه اين ش��ركت ها حاضر نش��دند در اين باره 

اظهارنظر كنند. 
هر 4 پااليش��گاه در س��ال مالي گذش��ته حدود 
2۰۵هزار و ۶۰۰ بش��كه در روز نف��ت ايران را وارد 

كرده بودند. 
اي��ران ك��ه پي��ش از دوران تحريم ه��ا، دومين 
صادركنن��ده بزرگ نف��ت به هند ب��ود از زمان لغو 
تحريم ه��ا در س��ال 2۰۱۶ ب��ه تدريج س��هم بازار 

 خ��ود در دهلي ن��و را افزايش داد و در س��ال مالي
2۰۱۶-2۰۱۷ س��ومين صادركننده بزرگ به هند 

پس از عربستان سعودي و عراق شد. 
آمار رسمي براي سال مالي 2۰۱8-2۰۱۷ هنوز 
موجود نيس��ت اما اطالعات منابع آگاه نشان داده، 
ايران در فاصله آوريل س��ال 2۰۱۷ تا فوريه س��ال 
2۰۱8 سومين صادركننده بزرگ نفت به هند باقي 
مانده درحالي كه عراق جاي عربستان را گرفته و به 
بزرگ ترين صادركننده به اين كشور آسياي جنوبي 

تبديل شده است. 
پااليش��گاه هاي دولت��ي كه حدود دو س��وم از 
ظرفي��ت پااليش ۵ ميليون بش��كه در روز هند را 
به خود اختصاص مي دهند، س��ال گذشته واردات 
نف��ت از اي��ران را در اعتراض به اق��دام تهران در 
اعطاي حق توس��عه ميدان گازي بزرگ فرزاد بي 

 به سايرين محدود كردند. 
ام��ا دارمندرا پرادهان هراتان، وزير نفت هند در 
فوريه پس از ديدار با بيژن زنگنه همتاي ايراني خود 
در دهلي نو گفت: پااليش��گاه هاي دولتي خريدشان 
در س��ال مالي جاري را با شرايط مطلوبي كه ايران 
پيش��نهاد كرده اس��ت، افزايش خواهند داد. زنگنه 
نيز اظهار كرده بود، پااليش��گاه هاي هندي دولتي و 
خصوصي حدود ۵۰۰ هزار بشكه در روز نفت ايران 

را در سال 2۰۱8-2۰۱9 خريداري خواهند كرد. 
به گفته يكي از منابع آگاه، مجموع خريد هند 
از ايران ممكن اس��ت از مرز ۶۰۰ هزار بش��كه در 
روز عبور كند. ش��رايط پيش��نهادي ايراني ها در 
مقايسه با ساير توليدكنندگان بهتر است به عالوه 
نفت ايران براي پااليش��گاه هاي هندي مناس��ب 

اس��ت. پااليش��گاه هاي هندي معموال ب��ه دليل 
تقاضاي داخلي باال براي س��وخت نفت بيش��تري 
از حجم توافق ش��ده تحت قراردادهاي بلندمدت 

خريداري مي كنند. 
همچنين پااليشگاه هاي خصوصي متعددي كه 
پيش از اين نفتشان را از ونزوئال تامين مي كردند 
با كاهش عرضه از سوي اين كشور امريكاي التين 

به سوي ايران روي آورده اند. 
رشد واردات نفت هند از ايران در ماه هاي اخير

واردات نف��ت هند از ايران در ژانويه نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ۱۰,۷درص��د كاهش 
داش��ت. بر پايه آمار منابع رهگيري كشتي و واحد 
تحقيقات و پيش بيني نفتي تامس��ون رويترز، هند 
در ژانوي��ه ح��دود 49۵هزار بش��كه در روز نفت از 
اي��ران وارد كرد كه در مقايس��ه با دس��امبر حدود 
۳,4درص��د و در مقايس��ه با ژانويه س��ال ميالدي 
گذشته ۱۰,۷درصد كاهش داشته است. اما واردات 
نفت هند از ايران در فوريه نس��بت به مدت مشابه 
سال ميالدي گذشته ۱,۳درصد رشد كرد و به ۶۵۵ 

هزار و ۵۰۰ بشكه در روز رسيد. 

 پيشنهاد ۳ تا ۴ ميليارد دالري هندي ها
رويترز اواخر هفته گذش��ته به نقل از منابع آگاه 
خب��ر داده بود كه هند قرار اس��ت هفته جاري يك 
طرح توس��عه ۳ تا 4ميلي��ارد دالري را براي ميدان 

گازي فرزاد B به ايران ارائه كند. 
دهلي نو و تهران تالش كرده اند، اختالفاتشان بر 
س��ر حق توس��عه فرزاد B را كه توسط شركت هاي 
هندي به رهبري ش��ركت Videsh ONGC در 

سال 2۰۰8 كشف شد، كاهش دهند. 
شركت هاي هندي اميدوارند، حق توسعه ميدان 
گازي ف��رزاد B را دريافت كنند زي��را هند يكي از 
كش��ورهايي بوده كه در س��ال هاي تحريم به خريد 
نف��ت از اي��ران ادامه داد و اگرچ��ه امريكا براي كم 
ك��ردن خريد نفت از ايران فش��ار زي��ادي بر دهلي 
نو وارد كرده بود اما اين كش��ور آس��يايي در دوران 
تحريم بارها از امريكا خواسته بود به دليل وابستگي 
ش��ديد به نفت خام ايران، كش��ورش را از تحريم ها 

معاف كند. 
به گفته منابع آگاه، ش��رايط جديد شركت هاي 
هندي را تنها به توليد گاز و توس��عه ميدان محدود 
مي كند. اگرچه پيش��نهاد رس��مي هنوز داده نشده 

اما پيش��نهاد جديد بين ۳ت��ا 4ميليارد دالر خواهد 
بود و ش��امل فرآوري گاز و توسعه پروژه هاي پايين 

دستي نيست. 
ش��ركت هاي هند س��ال گذش��ته به درخواست 
ايران يك پيشنهاد توس��عه ۱۱ميليارد دالري داده 
بودند كه توسعه فعاليت هاي باالدستي و زيرساخت 
پايين دس��تي را دربرمي گرفت. برآورد شده كه اين 
مي��دان 22تريليون فوت مكع��ب ذخاير دارد كه از 
اي��ن ميزان ۱۶تريليون فوت مكعب قابل برداش��ت 

به نظر مي رسد. 
هند و ايران درباره برنامه توس��عه بازبيني شده 
براي اين ميدان هفته آينده در جريان س��فر بيژن 

زنگنه به دهلي نو مذاكره خواهند كرد. 

گروه انرژي  ترجمه: عليرضا كياني 
طي بيس�ت  س�ال اخي�ر جهان ش�اهد 
چندي�ن چرخه قيمتي نفت بوده اس�ت. از 
اين ميان چرخه يي كه در ميانه س�ال 201۴ 
آغاز ش�د، يك�ي از مهلك تري�ن دوره هاي 
زوال قيم�ت نف�ت خام در ط�ول يك قرن 
اخي�ر را به ثبت رس�اند. اهميت اين چرخه 
در اس�تمرار آن براي دو سال است؛  زماني 

فراتر از مدت معمول. 
چرخه ه�اي قيمت�ي نفت چ�ه زماني كه 
قيمت ه�ا در حال افزايش و چ�ه زماني كه 
آنه�ا در ح�ال كاه�ش هس�تند، تمايل به 
»رفت�ار حدي« دارند. در واقع نفت هيچ گاه 
در قيم�ت صحيح نمي ماند. اي�ن امر از اين 
ناش�ي مي ش�ود كه م�ازاد عرض�ه هرچند 
جزي�ي مي توان�د قيمت ه�ا را ب�ه پايين و 
كاهش جزيي عرضه مي تواند قيمت ها را به 
س�مت باال هدايت كند تا بازار شاهد جهش 
قيمت ها باش�د، چنانكه در ماه هاي آغازين 
چرخه حاضر، قيمت نفت خام به پايين تر از 

۳0 دالر براي هر بشكه نفت رسيد. 
زمان�ي ك�ه قيمت ه�ا از كنت�رل خ�ارج 
مي شود، رس�يدن به تعادل با سرعت اتفاق 
نمي افت�د. صنع�ت نفت، صنعتي به ش�دت 
س�رمايه بر اس�ت و از همين رو سال ها طول 
مي كش�د تا منابع الزم در اين صنعت براي 
تطابق ب�ا تغييرات در نيازه�اي بازار ايجاد 
ش�ود. پ�س از تحريم نفتي عربي در س�ال 
197۴، هي�چ گاه ب�ازار ش�اهد دوران ثبات 
بلندمدت قيمت ها نبوده اس�ت. هم  اكنون 
نيز ب�ازار در فاز آخر چرخ�ه قيمتي حاضر 
ق�رار دارد و خ�ود را ب�راي رون�ق دوباره و 
افزاي�ش قيمت ها آماده مي كن�د. از طرفي 
چرخه ه�اي زوال ب�ازار و قيمت هاي پايين 
معموال به ادغام و تصاحب ش�ركت ها ختم 
مي شود و بعيد نيست كه با پايان ماه مارس 

بازار شاهد ادغام شركت هاي بزرگ باشد. 
در تحلي�ل حاض�ر ابتدا ب�ه وضع كنوني 
قيمت نفت خام و س�پس ب�ه چرايي ادغام 

9.5ميلي�ارد دالري دو ش�ركت امريكاي�ي 
كنكوريسورس�ز و آر .  اس .  پ�ي پرمي�ن و 
مناف�ع اي�ن معامله براي ه�ر دو طرف نگاه 

مي شود. 
  

 WTI قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت، 
از ژوئن 2۰۱۷ تا ژانويه 2۰۱8 در روند صعودي 
نس��بتا ثابتي قرار داش��ت. قيمت نفت در نيمه 
اول م��اه فوريه بيش از ۱۰درصد كاهش يافت و 
در ادامه چيزي آغاز ش��د كه وضعيتي جديد به 
حس��اب مي آمد. اين وضعيت از لحاظ ساختاري 
س��يگنالي را ارس��ال مي كند كه نقطه شكستي 
صعودي يا نزولي در پيش است. با محدود بودن 
وضعي��ت عرضه و تقاضا، قابل حدس بود كه اين 

نقطه تغيير در سمت صعودي قرار دارد. 
گ��زارش ماهانه آژان��س بين المللي انرژي كه 
در نيمه ماه مارس روي س��ايت اين سازمان قرار 

گرفت، محرك اين نقطه تغيير بود. 
ش��ايد يادآوري اي��ن نكته كه دني��اي امروز 
دنيايي اس��ت كه در آينده نزديك شاهد مصرف 
روزان��ه ۱۰۰ميلي��ون بش��كه محص��والت نفتي 

خواهد بود، بي مورد نباشد. 
آژان��س بين المللي ان��رژي در گزارش��ي كه 
از نظ��ر نويس��نده اي��ن مطلب عام��ل تغيير به 
حس��اب مي آيد، نوشته اس��ت: »برقراري تعادل 
بازار، متوازن با جه��ت عرضه و تقاضاي بازار در 
حال پيش��رفت است و موجودي نفت كشورهاي 
سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي در حال 
افول به سطح متوسط خود است.« همچنين اين 
آژانس تخمين مي زند كه توليد اوپك در س��ال 
2۰۱8 بدون تغيير چنداني نس��بت به قبل باقي 
بماند و بر همين اس��اس گزارش مدعي مي شود 
ك��ه انبار موج��ود در فص��ل اول س��ال 2۰۱8 
دستخوش افزايش نخواهد شد و در مابقي سال 

بازار شاهد كسري عرضه خواهد بود. 
 آژانس همچنين در گزارش خود به مخاطرات 
توليد در كشور بحران زده ونزوئال پرداخته بود و 
در اين مورد با اشاره به »شكنندگي عرضه نفت 
ونزوئال و احتمال افول كلي عرضه اين كشور« و 

نبود »كشورهايي كه بتوانند اين كسري توليد را 
جبران كنند« احتمال اين امر را مطرح كرده بود 
كه »كش��ورهاي امريكاي التين بازار را وارد يك 

دوران مازاد تقاضا كنند.«
از زمان انتش��ار گ��زارش آژان��س بين المللي 
ان��رژي در تاري��خ ۱۵ م��اه مارس س��ال جاري 
ميالدي نشانه هاي بيش��تر و بيشتري از كاهش 
عرضه نفت در بازارهاي جهاني در برابر ديده هاي 
كارشناس��ان هويدا ش��ده اس��ت. برخ��ي از اين 

نشانه ها به  شرح زير است: 
 بزرگ ترين توليد كنن��ده نفت برزيل يعني 
پتروب��راس در م��اه فوريه اعالم ك��رد كه توليد 
ميعانات اين ش��ركت در پنجمين كاهش متوالي 
ط��ي ۵ماهه اخير ب��ه مقدار روزان��ه 2ميليون و 
8۰هزار بش��كه رسيده است، رقمي كه نسبت به 
ماه پيش ۱۰درصد كاهش از خود نشان مي دهد. 
 در آس��تانه بروز مش��كالت براي خطر لوله 
انتقال نفت در كلمبيا، داده هاي دولتي از كاهش 
4,8درصدي توليد نفت در اين كش��ور نسبت به 

سال گذشته خبر مي دهد. 
 براساس اخبار درز كرده به رسانه ها، توليد 
ميدان نفتي خارج از خش��كي كاشاقان در كشور 
قزاقستان از 2۰ماه مارس سال جاري ميالدي با 
كاهشي چش��مگير از ۳۰۰هزار بشكه در روز به 
۱8۰هزار بش��كه در روز كاهش يافته است. اين 
ميدان نفتي كه به يكي از سخت ترين ميادين از 
نظر اس��تخراج نفت مشهور است در سال 2۰۰۰ 
در شمال درياي خزر كشف شد و ديري نگذشت 
كه بزرگ ترين اكتشاف ۳۰ ساله اخير نام گرفت. 
 در تاري��خ 29 م��ارس، اكوپترول ش��ركت 
كلمبي��اي اس��تخراج نف��ت از احتم��ال اعمال 
وزارت  س��وي  از  گس��ترده  محدوديت ه��اي 
محيط زيس��ت كلمبيا بر فعاليت هاي اكتش��اف 
و اس��تخراج نفت خب��ر داد. اي��ن محدوديت ها 
متعاقب نش��ت نفت در ايالت س��انتاندر در اين 

كشور در ماه گذشته است. 
نكت��ه مه��م در اينج��ا اين اس��ت؛ زماني كه 
گلوگاه عرضه نفت دنيا منقبض مي ش��ود، افول 
غيرمنتظره عرضه مي تواند تاثيرات ش��گرفي بر 

قيمت نفت داش��ته باش��د. موقعي��ت كنوني نيز 
مستثنا نيست. 

در حال حاضر مش��كالت ونزوئ��ال در عرضه 
نفت بر كسي پوشيده نيست. اما اين ممكن است 
همه داس��تان نباش��د؛ مثال اگر توليد نفت شيل 
اي��االت متحده ب��ه قوتي كه آژان��س بين المللي 
انرژي در گزارش خود مدعي ش��ده نباش��د چه 
خواهد ش��د؟ اگر دونالد ترام��پ از برجام خارج 
شود چه خواهد ش��د؟ اگر در جنگل هاي كانادا 
آتش س��وزي توليد نف��ت را مختل كند بر س��ر 
عرضه جهاني چه خواهد آمد؟ به هر روي اتفاق 
مي افتد و اتفاقات بد عموما زماني روي مي دهند 

كه انتظارشان نمي رود. 
ش��ايد در حال حاض��ر قيم��ت صحيح نفت 
۷۰دالر به  ازاي هر بش��كه باش��د، ام��ا هر تغيير 
غيرقاب��ل پيش بيني در چرخه عرض��ه مي تواند 
براي مابقي س��ال بين تقاضا براي نفت و عرضه 
آن فاصل��ه  بيندازد. همچنين نبايد از ياد برد كه 
چرخه هاي قيمتي بازار معموال روند قيمتي بازار 

را تشديد مي كنند. 

 رونق تصاحب و ادغام شركت ها
نقطه پايان چرخه هاي قيمتي 

در تاريخ 28 مارس 2۰۱8، دو ش��ركت كنكو 
ريسورس��ز و آر. اس.  پ��ي پرمين اع��الم كردند 
به توافقي دس��ت يافته اند كه تحت آن ش��ركت 
كنك��و ش��ركت آر. اس. پي را تصاح��ب كرده و 
تمام 9,۵ميلي��ارد دالر ارزش مبادله يي س��هام 
آر.اس.پ��ي و بدهي ه��اي اين ش��ركت به كنكو 
خواهد رس��يد. اين معامله بزرگ ترين ادغام بعد 
از روند نزولي قيمت هاس��ت ك��ه از ژوئن 2۰۱4 
آغاز ش��ده است. برخي تصور مي كنند اين ادغام 
پايان رس��مي چرخه قيمتي حاضر را رقم زده و 
تنها يكي از ادغام ها در سير فعاليت هاي تجاري 

اينچنيني در آينده نزديك خواهد بود. 
 كنك��و و آر.اس . پي پرمي��ن روي هم كنترل

2۷ دكل حف��اري در حوضچه نفتي پرمين واقع 
در ايالت ه��اي تگزاس و نيومكزيكو را در دس��ت 
دارند. اين حوضچه درخش��ان ترين نقش در اين 

پ��رده از نمايش نفت در س��ياره زمي��ن را بازي 
مي كن��د. برخي كارشناس��ان معتقدن��د كه اين 
حوضچه نفت ش��يل ب��ا ارزش ترين مس��تغالت 

كنوني در اياالت متحده است. 
رون��ق فعاليت ه��اي تصاحب و ادغ��ام ميان 
ش��ركت هاي نفتي را از اين جهت مي توان نقطه 
پاياني بر چرخه قيمتي نفت دانست كه بازيگران 
بزرگ با س��رمايه هاي بزرگي كه در دست دارند، 
مي توانند بازيگران كوچك را به زير س��ايه خود 
كش��انده و نق��ش آنه��ا را از آن خ��ود كنند. در 
واقعيت ام��ر، آر.اس.پي بازيگر كوچكي نيس��ت 
ام��ا در برابر كنكو اين  ط��ور مي نمايد. در تاريخ 
س��وم مارس سال جاري ميالدي، گزارشي موثق 
به چاپ رس��يد كه در آن نويس��نده مدعي شد، 
قيمت هر سهم شركت آر.اس.پي ۵2دالر است. 
قيمت��ي كه كنك��و براي هر س��هم آر.اس.پي به 
سهامداران اين ش��ركت پرداخت، 49 دالر بود. 
از همين رو مي توان اين معامله را منصفانه ناميد. 
آر. اس. پي در حال حاضر روزانه حدود 4۷هزار 
بش��كه نفت، ۱۱هزار بش��كه گاز مايع طبيعي و 
هزار و ۵۰۰ مترمكعب گاز طبيعي توليد مي كند 
كه روي  هم رفت��ه درآمد 2۷۰ميليون دالري را 
در هر فصل نصيب اين ش��ركت مي كرده است. 
 اگر اي��ن ادغام موف��ق از آب در آي��د، تصاحب
آر. اس. پ��ي 92هزار هكتار زمي��ن را در اختيار 
كنكو ق��رار خواهد داد تا قلمرو 92هزار هكتاري 

كنوني اين شركت گسترش يابد. 
سوالي كه اكنون ممكن است، ذهن خواننده 
را بيازارد، اين است كه كدام شركت ها قرار است 
با هم ادغام شوند يا به بيان ديگر كدام شركت ها 
قرار است توسط شركت هاي بزرگ تري تصاحب 
ش��وند؟ كارشناسان عقيده دارند كه جذاب ترين 
ش��ركت ها ب��راي تصاحب ش��ركت هاي صاحب 
اراض��ي تولي��دي مجاور هم هس��تند. ب��ا اينكه 
نمي ت��وان ب��ا قطعي��ت در اين م��ورد اظهارنظر 
ك��رد اما مي ت��وان حدس زد كه ش��ركت هاي با 
اي��ن مختصات در رادار ش��ركت هاي بزرگ تر با 

سرمايه هاي سرشار قرار دارند. 
منبع: اويل پرايس

گروه انرژي  
خبرگزاري تاس روس��يه ديروز به نقل از الكس��اندر نواك 
وزير انرژي اين كشور نوشت كه مسكو تمايل دارد، معامالت 
نفتي خود را با كش��ورهايي چون ايران و تركيه به ارز داخلي 

اين كشورها انجام دهد. 
ن��واك در جمع خبرنگاران گفته اس��ت: »روس��يه امكان 
تجارت نفت با ارز هاي ملي با ايران و تركيه را بررسي مي كند، 
چ��را كه تفاهم كلي در اين مورد وجود دارد و بايد به س��وي 
اس��تفاده از ارزهاي ملي در پرداخت ه��ا حركت كرد.« نواك 
درب��اره زمان اجرايي ش��دن اين طرح نيز گف��ت: براي اينكه 
پرداخت هاي نفتي با ارز ملي انجام ش��ود نياز به فراهم شدن 

زيرساخت هايي در عرصه هاي مالي، اقتصادي و بانكي هر سه 
كشور است. روسيه از چند سال پيش براي كنار گذاشتن دالر 
امري��كا از تجارت خود با كش��ورهاي خارجي تالش مي كند.  
نواك گفته اس��ت كه روسيه احتياج داش��ته و مي خواهد كه 

مبادالت خود را با ارز ملي كشورها انجام دهد. 
البته حجم تبادالت نفتي ايران و روسيه چندان قابل توجه 
نيس��ت. به تازگي ايران و روس��يه به قالبي از همكاري دست 
يافته ان��د كه هنوز ابهاماتي درباره ماهي��ت آن وجود دارد اما 
اصل آن بر ارسال روزانه ۱۰۰هزار بشكه نفت خام از ايران به 
روسيه و دريافت كاال در ازاي بخشي از اين فروش نفت است. 
وزير انرژي روسيه سال 2۰۱۷ اعالم كرده بود كه كشورش و 

ايران براي عرضه روزانه ۱۰۰هزار بشكه نفت ايران به روسيه 
به زودي به توافق دس��ت خواهند يافت كه ممكن اس��ت در 

قالب عرضه فيزيكي يا سوآپ )معاوضه( انجام شود. 
 در مورد روس��يه و تركي��ه نيز روس ه��ا در زمره يكي از

۵ صادركنن��ده نفت خام به تركيه قرار داش��ته و در س��ال 
2۰۱۷ مع��ادل ۳,2ميليون ت��ن نفت خام ب��ه تركيه صادر 
كردند. براس��اس آمارهاي پايگاه اطالعات��ي »تريد مپ« در 
سال گذشته ميالدي ارزش كل واردات نفتي و فرآورده هاي 
نفتي تركيه از روس��يه بالغ بر ۱۱,4 ميلي��ارد دالر بود. اين 
رقم ۳۰درص��د از كل واردات تركيه در گروه كاالهاي نفتي 
و فرآورده هاي نفتي اس��ت و روس��يه را به عنوان بزرگ ترين 

تامين كننده انرژي فس��يلي تركي��ه مطرح مي كند )صادرات 
نفت و فرآورده هاي نفتي به تركيه در س��ال 2۰۱۷ ميالدي 
برابر با ۶,۱ ميليارد دالر بوده اس��ت( . در هر صورت با آنكه 
روس��يه جايگاه برجس��ته يي در تامين نف��ت و فرآورده هاي 
نفتي تركيه دارد، اين رابطه نمي تواند دس��ت كم از نظر مالي 
چندان براي روس��يه مهم باش��د؛ چرا كه صادرات به تركيه 
تنها ۶ درصد از كل صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي روسيه 
در س��ال گذشته بوده اس��ت.  به همين دليل هنوز مشخص 
نيس��ت كه منظور نواك از بيان اي��ن صحبت ها در خصوص 
اس��تفاده از ارز ملي ديگر كشورها در معامالت نفتي روسيه 

چه بوده است؟

تجارت روسي با ارز ملي ايران و تركيه 

نشانه ها حاكي از قرار گرفتن طالي سياه در روندي جديد است

پايان چرخه مرگبار نفت



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R Sun. April  8. 2018  1073   يك شنبه 19 فروردين 1397     21 رجب 1439  شماره  

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحب امتیاز: موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الياسحضرتي
 سردبیر: منصوربيطرف

 نشانی: خيابانستارخان-خيابانكوثردوم-بنبستمينو
 تلفن: 66420769-نمابر: 66420417         

  چاپ: روزتاب-توزيع: نشرگسترامروز-تلفن: 61933000
سازمان شهرستان ها: 66126088

 اذانصبحفردا:05:12 اذانمغرب:19:49 اذانظهر:13:06

عكسروز

عكس:مهر درروزهايآغازينسال97،حالوروزدرياچهاروميهنسبتبهگذشتهمساعدتراست

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

بازارهنر

فيلمهايايرانيدردانمارك
فیلم »ائو« )خانه( در موسس��ه فیلم 
دانم��ارك به نماي��ش درمي آي��د. »ائو« 
)خانه( به كارگرداني و تهیه كنندگي اصغر 
يوسفي نژاد در موسسه فیلم »دانمارك« 
در كپنه��اگ به نماي��ش درخواهد آمد. 
اين موسسه، جشنواره فیلم هاي ايراني را 
در س��ینما تك خود از ٢٦ فروردين تا ٨ 
ارديبهشت برابر با ١٥ تا ٢٨ آوريل تدارك 
ديده است. در اين جشنواره عالوه بر فیلم 

»ائو« )خانه( به كارگرداني اصفر يوسفي نژاد، فیلم هاي 
»٢٤ فريم« س��اخته عب��اس كیارس��تمي، »نفس« 
ساخته نرگس آبیار، »وارونگي« ساخته بهنام بهزادي، 
»سونیتا« ساخته رخس��اره قائم مقامي، »اين پیكان« 
ساخته شاهین آرمین و سهراب دريابندري و »تهران 
تابو« ساخته علي سوزنده و محصول آلمان و اتريش به 
نمايش در مي آيند. اين سومین حضور بین المللي فیلم 

»ائو« )خانه( پس از جشنواره هاي دهلي نو 
و جشنواره فیلم استانبول از ابتداي سال 
١397 است. فیلم »ائو« )خانه( نخستین 
ساخته بلند س��ینمايي اصغر يوسفي نژاد 
اس��ت كه مهرماه سال گذش��ته در گروه 
»هنر و تجربه« به نمايش درآمده اس��ت. 
اين فیلم كه ب��ه زبان آذري )با زيرنويس 
فارسي( ساخته شده، افتخارات داخلي و 
بین المللي بسیاري از جمله سیمرغ زرين 
سي وپنجمین جشنواره جهاني فیلم فجر را در كارنامه 
خود دارد. در خالصه داس��تان اين فیلم آمده اس��ت: 
»سايه كه به  خاطر ازدواج از ٦سال پیش ارتباطش را با 
خانواده  قطع كرده است، زماني به خانه برمي گردد كه 
طبق وصیت پدرش ماموران جسد او را به اتاق تشريح 
منتقل مي كنند. اما »س��ايه« نمي تواند با اين وصیت 

نامتعارف كنار بیايد.« 

معمارزادهرهبرميهماناركسترسمفونيكتهران
 اركس��تر س��مفونیك ته��ران آخ��ر 
فروردين ماه نخس��تین اجراي سال 97 
خود را با رهبر میهم��ان در تاالر وحدت 
ب��ه روي صحن��ه مي ب��رد. به گ��زارش 
روابط عموم��ي و ام��ور بین المل��ل بنیاد 
رودكي، پژمان معمارزاده رهبر اركس��تر 
فرانس��وي - ايراني و نوازنده ويلنس��ل به 
تهران س��فر مي كن��د و در روز 3۰ و 3١ 
فروردين اركس��تر س��مفونیك تهران را 

رهبري مي كند. پژمان معمارزاده هنرمند مقیم فرانسه 
است. او در ١7سال گذشته اركسترهاي مختلف را در 

اروپا رهبري كرده است. 
پژمان معمارزاده متولد ١3٥١ است. او تحصیالت 
خود را در كنسرواتو پاريس، بلژيك، اتريش ادامه داده و 

بعدها در ماينز آلمان به پايان رسانده است. 
معمارزاده فروردين ماه سال گذشته نیز 
به عنوان رهبر میهمان اركستر سمفونیك 
ته��ران را همراه��ي كرده اس��ت. در اين 
اجرا توس��ط اركستر س��مفونیك تهران 
قطعاتي از گابريل فوره: اِلِژي )مرثیه( براي 
ويلنسل و اركس��تر، گابريل فوره: پس از 
يك رويا براي ويلنسل و اركستر، كامیل 
سن-سانس: سمفوني ش��ماره٢، فرانس 
لیست: پرلود، هكتور برلیوز: رقص مجارستاني نواخته 
مي شود. اركستر سمفونیك تهران 3۰ و 3١ فروردين 
ماه ساعت ٢١:3۰ در تاالر وحدت روي صحنه مي رود. 
عالقه مندان براي تهیه بلیت مي توانند به سايت ايران 

كنسرت مراجعه كنند. 

نمايشفيلمهايابراهيممختاريدرفرانسه

تشييعپيكرروزنامهنگار98سالهدررفسنجان

نماي��ش و مباحثه فیلم هاي »ابراهیم 
مخت��اري« در چارچ��وب نشس��ت هاي 
مدرسه علوم اجتماعي و كمیته فیلم هاي 
س��الن  در  روش«  »ژان  مردم شناس��ي 
نمايش م��وزه انسان شناس��ي پاريس در 
فرانس��ه برگزار مي ش��ود. اين نمايش با 
حضور اين فیلمساز پیشكسوت سینماي 
اي��ران، »مونی��ك پري ير«، »كريس��تف 
پوس��تیك« و »مینا س��عیدي شهروز« 

و با نمايش فیلم مس��تند »زعف��ران« و بخش هايي از 
فیلم س��ینمايي »برگ جان« Leaf of Life در روز 
ش��نبه ١٨ فروردين ماه ج��اري )7 آوريل ٢۰١٨( در 
سالن نمايش موزه انسان شناسي شهر پاريس در كشور 
فرانسه برگزار مي شود. فیلم مستند »زعفران« جايزه 
بزرگ جش��نواره بین المللي فیل��م طبیعت و محیط 
زيس��ت »س��اچیل« Sacil ايتالی��ا در س��ال ١99٤، 
جايزه ويژه هیات داوران در جشنواره بین المللي فیلم 
»منظر زمین« Earth Vision توكیو در كشور ژاپن 

در س��ال ١99٢ و لوح تقدير هش��تمین 
دوره جش��نواره بین المللي فیلم سه قاره 
»فريبورگ« در كش��ور سويیس در سال  

١99٤ را در كارنامه خود دارد. 
فیلم »برگ ج��ان« در آخرين حضور 
بین الملل��ي خ��ود در روز افتتاحیه و در 
بخ��ش رقابت��ي »چهره هاي س��ینماي 
معاص��ر آس��یا« در بیس��ت و چهارمین 
دوره جشنواره فیلم هاي آسیايي »وزول« 
Vesoul در روزهاي ١۰ و ١٢ بهمن ماه ١39٦ )3۰ 
ژانويه و اول فوريه ٢۰١٨( در ش��هر وزول در كش��ور 
فرانس��ه روي پرده رفت و از طرف هی��ات داوران اين 
دوره از جش��نواره، جاي��زه »اينالك��و« INALCO؛ 
موسس��ه ملي زبان و  تمدن شرقي را دريافت كرد. اين 
فیلم نخس��تین بار در س��ي و پنجمین دوره جشنواره 
جهاني فیلم فجر در بخش »پانوراماي سینماي آسیا« 
و كش��ورهاي اس��المي روي پرده رفته و در فهرست 
فیلم هاي نامزد دريافت جوايز آسیايي قرار گرفته بود. 

پیكر نعمت اهلل زاده ماهاني روزنامه نگار 
پیشكسوت اس��تان كرمان و كشور صبح 
دي��روز تش��ییع و در قطع��ه هنرمندان 
آرامس��تان رفس��نجان به خاك س��پرده 
ش��د. پیكر اين روزنامه ن��گار فقید پیش 
از ظه��ر ١٨ فروردي��ن م��اه ب��ا حضور 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
كرمان و جمعي از مس��ووالن شهرستان 
رفس��نجان از من��زل وي تا آرامس��تان 

تش��ییع شد. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي كرمان 
در حاش��یه مراسم تشییع اين روزنامه نگار فقید اظهار 
ك��رد: مرحوم نعم��ت اهلل زاده يكي از ش��خصیت هاي 

ب��زرگ اس��تان كرمان و صاح��ب امتیاز 
يكي از قديمي تري��ن روزنامه هاي كرمان 
بوده اس��ت. محمدرضا علی��زاده افزود: با 
توجه به اينكه نعمت اهلل زاده ش��خصیت 
فرهنگي و رس��انه يي بود، تعداد زيادي از 
فعاالن رس��انه يي كه در سیستم نشريات 
وي كار كردند از تجربیات ارزش��مند آن 
مرحوم استفاده كردند. او افزود: درگذشت 
اين روزنامه نگار پیشكس��وت كش��ورمان 
ضايعه بزرگي براي جامعه رس��انه كشور است كه هم 
به خانواده نعمت اهلل زاده ماهاني و هم به جامعه رس��انه 

كشور تسلیت مي گويم. 

حقبازگشتيخونين
گاردين:

از  بس��یاري  دي��روز 
صفح��ه  در  روزنامه ه��ا 
تصاوي��ري  خ��ود  اول 
ه��زاران  راهپیماي��ي  از 
فلس��طیني در ن��وار غزه 
به گزارش  منتشر كردند. 
گاردين، در اين راهپیمايي 
كه به نام »حق بازگشت« 
مع��روف اس��ت، ه��زاران 

فلس��طیني براي دومین جمعه متوالي با ش��ركت 
در راهپیمايي در مناط��ق مرزي باريكه غزه بر حق 
بازگشت فلسطینیان به س��رزمین هاي خود تاكید 
كردند. نظامیان صهیونیس��ت با تیراندازي به سوي 
راهپیمايان ١۰ فلسطیني را شهید و بیش از يك هزار 
و 3۰۰ نفر ديگر را زخمي كردند كه حال ش��ماري 
از آنان وخیم اعالم شده است. اين درحالي است كه 
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه نیز از شهادت 
دو جوان فلسطیني ديگر خبر داد كه جمعه گذشته 
از س��وي نظامیان صهیونیس��ت زخمي شده بودند 
و به بیان ديگر ش��مار شهداي راهپیمايي بازگشت 
بزرگ از آغاز تاكنون به حدود ٤۰ نفر افزايش يافت. 
فلسطیني هاي س��اكن غزه روز جمعه در هشتمین 
روز راهپیمايي بازگش��ت بزرگ با آتش زدن مقادير 
زيادي الستیك خودرو و استفاده از آينه در ديد تك  

تیراندازان صهیونیست اختالل ايجاد كردند. 

نيويوركتايمز:
در  روزنام��ه  اي��ن 
ب��ه  خ��ود  اول  صفح��ه 
تحلیل سفر بن سلمان به 
امريكا پرداخته اس��ت. به 
نیويورك تايمز،  گ��زارش 
برنامه س��فر دو هفته يي 
محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودي به امريكا از حیث 
برنامه ه��اي  گس��تردگي 

س��فر و فهرس��ت چهره هاي امريكايي كه شاهزاده 
س��عودي با آنها دي��دار مي كند از زمان س��فر ٦۰ 
س��ال پیش رهبر اتحاد جماهیر شوروي به امريكا 
بي سابقه است. طبق برنامه ريزي سعودي ها، ولیعهد 
اين كش��ور عالوه بر ديدار ب��ا ترامپ با باراك اوباما، 
جورج بوش و بیل كلینتون، روساي جمهوري سابق 
امريكا نیز ديدار مي كند. كیس��ینجر، بیكر، رايس، 
هیالري كلینت��ون و جان كري نی��ز از چهره هاي 
مهم سیاست خارجي امريكا هستند كه ديدار با آنها 
در برنام��ه قرار دارد. همچنین در اين گزارش گفته 
شده كه نیويورك تايمز، واشنگتن پست، ونیتي فیر، 
سان فرانسیس��كو كرونی��كل و آمجل��ه آتالنتی��ك 
رس��انه هاي طرف مصاحبه با ش��اهزاده 3٢س��اله 
س��عودي هستند و شوراي سردبیري آنها نیز با وي 

مالقات خواهند كرد. 

داالسمورنينگنيوز:
اين روزها بس��یاري از 
نش��ريات احتم��ال وقوع 
جن��گ تج��اري امريكا و 
چی��ن را مط��رح كردند. 
مورنینگ نی��وز  داالس 
نی��ز در گ��زارش صفحه 
اول خ��ود اع��الم كرد كه 
وزي��ر خزان��ه داري امريكا 
در پي اعم��ال تعرفه هاي 

تالفي جويانه از سوي واشنگتن و پكن ضمن استقبال 
از گفت وگو با چین در اين باره، جنگ تجاري با اين 
كش��ور را محتمل دانس��ت. اين درحالي است كه 
دونالد ترامپ عالوه بر اعمال تعرفه بر ١3۰۰ كاالي 
وارداتي از چین به ارزش ٥۰ میلیارد دالر در هفته 
گذش��ته، اعالم كرد كه قصد دارد فهرستي ديگر از 
كاالهاي چیني به ارزش ١۰۰میلیارد دالر را شامل 
تعرفه ه��اي جديد كند. چین كه پیش تر در اقدامي 
تالفي جويانه تعرفه برخي كاالهاي امريكايي به مبلغ 
3میلیارد دالر را افزاي��ش داده بود، تهديد كرد كه 
در صورت عملي ش��دن تعرفه هاي جديد، اقدامات 

متقابل را با قدرت پیگیري خواهد كرد. 

كيوسك

بهرامزنددرگذشت
بهرام زند، مدير دوبالژ باسابقه كشورمان پس از مدت ها تحمل بیماري چشم از جهان فروبست. شهراد بانكي دوبلور به نمايندگي 
از انجمن گويندگان و سرپرستان گفتارفیلم اين خبر را تايید كرده است. اين مدير دوبالژ باسابقه كه سال ها از بیماري سرطان رنج 
مي برد، صبح روز هجدهم فروردين ماه درگذشت. بهرام زند در سال ١3٢٨ در تهران به دنیا آمد. وي فعالیت دوبله را از سال ١3٤٤ 
آغاز كرد و از سال ١3٥٨ به عنوان مدير دوبالژ نیز فعالیت داشت. اين هنرمند، سرپرستي گويندگان را در سريال هاي ايراني از جمله 
»امام علي)ع( « و »مدار صفر درجه« و مديريت دوبالژ را در مجموعه هاي خارجي مانند »جنگجويان كوهستان«، »شرلوك هلمز« 
و »ناوارو« عهده دار بوده  است. وي گفتار متن فصل هايي از مستند ايران را نیز انجام داده است. بیست وچهار )تاريخ دوبله: ١3٨9 و 
١39۰(، شیخ بهايي، روشن تر از خاموشي )تاريخ دوبله: ١3٨١(، پهلوانان نمي میرند )دوبله: ١37٥(، مسافر، مسافر ري، از سرزمین 
شمالي و سريال كارتوني بچه هاي مدرسه والت )دوبله: ١3٦٤( از ديگر كارهاي مرحوم زند است. او همچنین در سال ١3٦٢ با بازي در 
فیلم میرزا كوچك خان، بازيگري را تجربه كرد. جزئیات مراسم تشییع و ترحیم اين دوبلور باسابقه در خبرهاي تكمیلي اعالم مي شود. 

چهرهروز

بررسيميزاناعتمادمردمبهخودروهايبدونرانندهدرامريكا

سقوطامپراتوريرانندگاننامرئي
گروهگوناگون

ب��ا رونماي��ي از خودروه��اي ب��دون 
رانن��ده توس��ط خودروس��ازان مط��رح 
جهاني، بس��یاري از كارشناس��ان، اع��الم كردند كه 
خودروهاي روباتي كه بدون راننده حركت مي كنند، 
از امنیت بیش��تري نسبت به نمونه هاي داراي راننده 
برخوردارن��د. آنه��ا براين باور بودند ك��ه خودروهاي 
بدون راننده، حتي با س��رعت بیش از ١9۰ كیلومتر 
در س��اعت نیز، ايمن ت��ر از س��اير خودروها حركت 
مي كنن��د. همچنین، در بس��یاري از گزارش ها گفته 
شده كه شركت هاي تولیدكننده و طراح خودروهاي 
بدون راننده و نیمه اتوماتیك، تكنولوژي هاي بس��یار 
پیش��رفته يي براي امنیت سرنشینان به كار گرفته اند. 
ب��ا اين حال، تصادف خودروهاي بدون سرنش��ین در 
امري��كا، واكنش هاي بس��یاري به دنبال داش��ت. به 
دنب��ال اين دو حادثه مرگبار در م��اه مارس، نگراني  
امريكايي ها در مورد امنیت خودروهاي بدون راننده، 
افزاي��ش قابل توجه��ي يافت. آنطور كه گفته ش��ده، 
تص��ادف مرگبار اي��ن خودروها منجر ب��ه انتقادات 
گس��ترده يي به كمپان��ي س��ازنده خودروهاي بدون 
سرنشین شد. اوبر، يكي از شركت هاي توسعه دهنده 
خودروهاي بدون سرنشین به شمار مي رفت و قرار بود 
تا پايان س��ال ٢۰١٨، خدمات گسترده يي در اختیار 
كارب��ران اين خودروها قرار ده��د، اما تصادف در ماه 
مارس در آريزونا، شكس��ت بزرگي براي اين شركت 
به دنبال داش��ت. آنطور كه گفته ش��ده، اين تصادف 
نخستین مرگ و میر ناشي از يك وسیله نقلیه مستقل 
در امريكا بود. براين اساس، با توجه به ٢ نظرسنجي 
صورت گرفته در ماه ژانويه و اواخر ماه مارس، نگراني  
امريكايي ه��ا از امنی��ت خودروه��اي ب��دون راننده، 
افزايش قابل توجهي يافته اس��ت. طبق آمار منتشر 
شده، ش��مار امريكايي هايي كه وس��ايل نقلیه بدون 
راننده را از ساير وسايل نقلیه خطرناك تر مي دانند، از 
3٦درصد به ٥۰درصد افزايش يافته است. همچنین، 
ش��مار افرادي كه پیش از اي��ن، امنیت خودروهاي 
ب��دون راننده را تايید كرده بودن��د نیز كاهش يافته 

است. پیش از اين، در سال ٢۰١٥، گوگل طرح خود 
را براي حضور خودروهاي بدون راننده در جاده ها به 
اداره ملي امنیت ترافیك بزرگ��راه امريكا ارائه كرده 
بود. آنطور كه گفته ش��ده، اين خودروها با اس��تفاده 
از دوربین هاي ويديويي، سنس��ورهاي بسیار حساس 
لی��زري، GPS و رادارهاي پیش��رفته، قادر به نوعي 
دي��دن و همچنی��ن قدرت محاس��باتي موث��ر براي 
كنترل عملكرد خود هس��تند و پیش بیني شده بود 
ك��ه مي توانند بدون كمترين حادثه، خود را به محل 
تعیین شده برسانند. به عالوه، گفته شده بود كه در 
بح��ث كنترل خودرو، رايان��ه و ابزارهاي الكترونیكي 
بس��یار بهتر از انسان عمل مي كنند؛ چرا كه در زمان 
رانندگي چیزي نمي نوشند، مشغول ارسال و مطالعه 
پیامك نمي ش��وند و از همه مهم تر بسیار سريع تر از 

ما فكر مي كنند. 
پ��س از ارائه اين طرح، مقام��ات امريكايي  نیز، با 
اعالم اينكه با خودروهاي بدون سرنش��ین ش��ركت 
گوگل، مانند يك راننده عادي برخورد ش��ود، با اين 
ط��رح موافقت كردن��د. هرچند در همان س��ال نیز، 

اطمین��ان زيادي ب��ه رانندگي اي��ن خودروها وجود 
نداش��ت؛ چرا كه هنوز تاكید بسیاري براي ترمز با پا 
در اين خودروها بود. به عالوه، سواالت قانوني بسیاري 
درباره فعالیت خودروهاي بدون سرنشین ايجاد شد. 
آنطور كه گفته شده تصادفات اخیر خودروهاي بدون 
سرنشین در امريكا، واكنش مقامات مختلف را نیز در 

امريكا برانگیخته است. 
پس از اين حادثه، ش��ركت سازنده خودرو بدون 
سرنش��ین، از اي��ن اتفاق ابراز تاس��ف ك��رد و تولید 
آزمايش��ي خودروه��اي بدون سرنش��ین در امريكا و 
كانادا نیز متوقف شد. آنطور كه گفته شده، اين اتفاق 
براي اين كمپاني بزرگ، گران تمام مي ش��ود و باعث 
س��قوط اين كمپاني خواهد ش��د. براساس آمارهاي 
منتش��ر ش��ده، پیش از نخس��تین تص��ادف خودرو 
ب��دون سرنش��ین در ماه ژانويه، ح��دود 33درصد از 
امريكايي ه��ا، امنیت اين خودروها را تايید مي كردند 
اما طبق نظرس��نجي هاي صورت گرفته در اواخر ماه 
مارس، ش��مار افرادي كه خودروهاي بدون راننده را 

ايمن مي دانستند، به ٢7درصد كاهش يافت. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

»دواينجانسون«ازروزهايبيخانمانييادكرد
بازيگر سرشناس سینماي امريكا در 
مراسم اهداي جوايز الهام بخشي سازمان 
خانه ه��اي خانوادگ��ي لس آنجل��س، از 
روزهاي��ي ياد ك��رد كه بي خانم��ان بود. 
به گ��زارش ورايتي، س��ازمان خانه هاي 
خانوادگ��ي  لس آنجلس ب��ا اهداي جايزه 
الهام بخش��ي خود از »دواين جانس��ون« 

تجلیل كرد. اين بازيگر با پذيرش اين جايزه در مراس��مي احساسي از زماني حرف 
زد كه خود او قرباني بي خانماني بود. شماري از چهره هاي هالیوودي و مهمانان ويژه 
اين مراسم در هتل الت هالیوود گرد آمده  بودند تا با هم شامي بخورند و در برنامه 
خیريه يي حضور داشته باشند كه براي ماموريت هاي بشردوستانه اين سازمان شكل 
مي گرفت. براي هشتمین سال بلر ريچ ريیس كمپاني برادران وارنر بر صندلي اين 
رويداد نشسته بود. وي از دواين جانسون به عنوان الهام بخش ترين فردي كه ديده 
دعوت كرد تا در مراس��م س��خن بگويد و گفت با ديدن او فكر نمي كند فقر بتواند 
محدوديتي براي افرادي مثل او ايجاد كند زيرا او بر همه اين مشكالت غلبه كرده 
اس��ت. در اين مراسم دواين جانسون نیز از تجربیاتش در اين زمینه صحبت كرد. 
بازيگر سرشناس سینما گفت: وقتي ١٤ سال داشتم، ما را از شهرمان بیرون كردند. 
من و مادرم و پدرم- من تنها فرزند خانواده بودم- از هاوايي اخراج ش��ديم و جايي 
براي زندگي نداشتیم و من مي دانم معني اين حرف چیست. جانسون مجبور شد 
چند بار س��كوت كند تا بتواند با غلبه بر بغضش به سخنانش ادامه بدهد و آرامش 
خ��ود را حفظ كند. وي در همین حال از نبرد مادربزرگش با بي خانماني و الهامي 
كه او از خانواده اش گرفته، حرف زد. وي همین طور يادآور شد كه آنها در خانه هاي 
بین راهي اقامت مي كردند و او مجبور به دزديدن غذا از مغازه ها بود تا بتوانند زنده 
بمانند. پردرآمدترين بازيگر سال گفت: چرا اين جايزه براي من واقعا بامعناست زيرا 
من مي دانم كه هیچ چیز امنیت يك خانه را ندارد. او در اين مراس��م از ش��ماري از 
مقامات هالیوود كه به او كمك كردند تا رش��د كند، تشكر كرد. اين مراسم با رقم 

ركوردشكن جمع آوري كمك يك میلیون و ٦٥۰هزار دالري به پايان رسید. 

پيمانكارحكممرگتاريخدر»چمشير«راداد
»باوج��ود ب��ه انج��ام رس��یدن تمام 
تعه��دات از س��وي هی��ات مطالع��ه  و 
پژوهش��كده باستان شناس��ي، مسووالن 
س��اخت سد »چم شیر« توجهي به انجام 
تعهدات خود ندارند و حتي بیش از يك  
سال است كه نسبت به تخصیص و تامین 
بودجه ب��راي مطالعات باستان شناس��ي 

قدمي برداش��ته نمي شود.« به دنبال احداث س��د و نیروگاه »چم شیر« در مرز دو 
اس��تان كهكیلويه و بويراحمد و فارس در سال ١39٥ طرحي با عنوان »مطالعات 
باستان شناسي در محدوده سد چم شیر« در دستور كار پژوهشكده باستان شناسي و 
پژوهشگاه میراث فرهنگي قرار گرفت. در چارچوب اين طرح و در محدوده درياچه 
سد »چم شیر« بررسي باستان شناسي انجام شده و مطالعات پیشین در اين محدوده 
بازنگري ش��دند حتي با اعالم پژوهشكده باستان شناسي در همین زمینه قرار شد 
تا محوطه هايي كه قابلیت كاوش گسترده دارند پس از انجام گمانه زني مقدماتي و 
براي كاوش گسترده ارزيابي و انتخاب شوند. محمدتقي عطايي سرپرست مطالعات 
باستان شناسي اين طرح در اين زمینه به ايسنا مي گويد: »هیات باستان شناسي در 
زمس��تان ١39٥ مطالعات خود را كه در دو مرحله برنامه ريزي شده بود، آغاز كرد. 
در مرحله نخس��ت اين مطالعات حدود ١٤۰محوطه مورد شناسايي يا مطالعه قرار 
گرفت كه دوره هاي پیش از تاريخ تا قاجار را شامل مي شد همچنین 3۰محوطه با 
قابلیت هاي فرهنگي متمايز تشخیص داده شد كه در ١٥محوطه آن گمانه زني انجام 
و مش��خص شد كه اين محوطه ها قابلیت كاوش هاي گسترده را دارند و بايد پیش 
از آبگیري س��د مورد كاوش قرار گیرند.« اين باستان شناس ادامه مي دهد: اين در 
شرايطي است كه اعالم شده سد چم شیر در نیمه دوم سال ١397 آبگیري مي شود. 
او مي گويد: در ش��رايطي كه دريچه هاي سد براي آبگیري بسته مي شوند در كمتر 
از يك هفته نخس��تین اثر تاريخي كه در محوطه چم شیر زير آب مي رود، يك پل 
متعلق به دوران اسالمي است كه از آن حتي در منابع تاريخي ايران نیز نام برده شده 

است و به مرور ١٤۰محوطه تاريخي ديگر هم زير آب مي روند.  

تاريخنگاري

پيام امام خميني)ره( درباره قطع رابطه ايران و امريكا
نوزده��م فروردين ١3٥9، ام��ام خمیني)ره( در 
پیام��ي گفتند: اگر كارتر در عمر خود، يك كار كرده 
باش��د كه بتوان گفت به خیر و صالح مظلوم اس��ت، 
همین قطع رابطه با ايران اس��ت. ما اين قطع رابطه 
را ب��ه فال نیك مي گیريم، چ��ون كه اين قطع رابطه 

دلیلي بر قطع امید دولت امريكا از ايران است. 
 جیم��ي كارت��ر ريیس جمهور امريكا در ش��امگاه 
١٨ فروردي��ن ١3٥9 ط��ي دس��توري قط��ع روابط 
سیاسي و بازرگاني با جمهوري اسالمي ايران را اعالم 
ك��رد. اين دس��تور كه ٥ ماه پس از تصرف س��فارت 
امريكا در تهران به وقوع پیوست عكس العمل جديد 
دولت آن كش��ور در برابر گروگانگیري ديپلمات هاي 
امريكاي��ي در اي��ران بود. كارتر پی��ش از قطع رابطه 
با اي��ران، چند مرحله اقدامات سیاس��ي و اقتصادي 
علیه جمهوري اسالمي ايران به عمل آورده بود. قطع 
رابطه ايران و امريكا تا بیش از سه دهه بعد بر روابط 
دو كش��ور و مناس��بات منطقه يي تاثیر گذاشت. در 
نخس��تین عكس العمل، روز ٢٢ آبان ١3٥٨ دس��تور 
توقیف كلیه دارايي هاي ايران در بانك هاي امريكايي 
و شعبه هاي خارجي آن را صادر كرد و خريد نفت از 
ايران را متوقف ساخت. در ١3 آذر، ١٥ عضو شوراي 
امنیت تحت فشار امريكا به اتفاق آرا قطعنامه شماره 
٤٥7 را در محكومیت اشغال سفارت امريكا در تهران 

منتشر كردند. 
دس��تور قط��ع رابط��ه ب��ا اي��ران ١7 روز قبل از 

مداخل��ه نظامي امري��كا در منطقه طب��س با هدف 
آزادس��ازي گروگان ها اتخاذ ش��د. جیمي كارتر پس 
از ص��دور فرمان قطع رابطه، در س��خناني اعالم كرد 
ديپلمات هاي ايراني ٢٤ س��اعت فرصت دارند خاك 
امريكا را ت��رك كنند. موضوع قطع روابط سیاس��ي 
و اقتص��ادي امري��كا با ايران، دو م��اه پیش از صدور 
دس��تور كارتر، در قطعنامه ارائه شده از سوي امريكا 
به شوراي امنیت س��ازمان ملل پیش بیني شده بود. 
در آن قطعنام��ه ك��ه در ٢٤ بهمن ١3٥٨ به ش��ورا 

ارائه شد امريكا خواستار اعمال تحريم هاي اقتصادي 
علی��ه جمه��وري اس��المي و قط��ع رابطه ب��ا ايران 
به دلیل تصرف س��فارت امريكا ش��د. اين درخواست 
در كنفران��س كش��ورهاي صنعتي غ��رب نیز مطرح 
ش��ده بود، ولي رايزني هاي هی��ات نمايندگي ايران 
در س��ازمان مل��ل و همچنی��ن وتو ش��دن قطعنامه 
پیش��نهادي امريكا توس��ط اتحاد جماهیر شوروي، 
باعث ش��د دولت جیمي كارتر در اتخاذ تصمیم براي 
قطع مناسبات سیاسي و بازرگاني با ايران تنها بماند. 
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