
  رييلس كل گملرك جمهلوري اسلامي ايران: 
نخستين دستگاه ايكسلري پرسرعت وارد كشور 

شد. ايلنا
  مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
گفت: سال گذشته روزانه ۲۹۰هزار بشكه نفت گاز 
و نفت كوره صادر شد كه طبق پيش بيني ها امسال 
ايلن رقم به روزانله ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار بشلكه در روز 

مي رسد. مهر
  انتصلاب مديران كل دفتر صنايع معدني، فلزي و 

غيرفلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت. ايرنا
  يلك مدير با سلابقه نفتلي عنوان كرد: فسلاد با 

مدعيان تعهد آغاز شد.
  رييس اتاق تعاون ايران مي گويد ايجاد يك شغل 
در كشلور هزينه زيادي دارد در حالي كه با كمتر از 
۵۰ ميليون تومان مي توان يك شغل پايدار به وجود 

آورد. ايسنا

آب هاي تجديدپذير كشور ۴۰ ميليارد متر مكعب كاهش يافت
وزير نيرو وظيفه تخصصي و قانوني وزارت نيرو را تخصيص آب بر اساس ظرفيت هاي موجود و شرايط حال حاضر در هر منطقه عنوان كرد و گفت: آب تجديدپذير كشور با ۴۰ ميليارد كاهش به ۹۰ ميليارد مترمكعب 
رسيده است. حميد چيت چيان در آيين افتتاح سد مخزني گيوي در شهرستان كوثر استان اردبيل گفت: تا 1۵ سال پيش ميزان آب تجديدپذير كشور 13۰ ميليارد مترمكعب با ۲۵۰ ميلي متر بارش بود، اما هم اكنون 

اين ميزان بر اثر اتفاقاتي همچون تغيير اقليم در بازه 1۵ ساله به ۲۰8 ميليمتر كاهش يافته است. 

آخرين تصميمات درباره 
 رسيدگي به شكايات 

در خصوص يارانه 
رس��يدگي به پرونده شكايت ش��هرونداني كه به قطع 
يارانه خود اعتراض كرده اند، به پس از برگزاري انتخابات 
موكول شده و اين به معناي منتفي شدن فرآيند برقراري 
مجدد يارانه كساني كه استحقاق دريافت يارانه را دارند، 
نيس��ت.   اين تصمي��م با هدف پيش��گيري از هر گونه 
برخورد انتخاباتي با مساله يارانه از سوي دولت يازدهم 
و شخص رييس جمهور اتخاذ شده است.   بر اين اساس 
كساني كه حتي پس از رسيدگي مجدد پرونده هاي شان 
مستحق دريافت مجدد يارانه شناخته شده اند، نيز پس 
از پايان ارديبهش��ت، يارانه هاي ش��ان برقرار مي شود.  
گزارش هاي رس��يده نش��ان مي دهد بررس��ي پرونده 
ش��كايات كس��اني كه به قطع يارانه هاي شان اعتراض 
داشتند، طبق روال تداوم داشت و كساني كه مستحق 
برقراري مجدد يارانه تشخيص داده شده اند نيز پيامكي 
مبني بر برقراري مجدد يارانه هايشان دريافت كردند اما 
با نظر رييس جمهوري مقرر شد پرداخت مبالغ جديد 
در اي��ن قالب به پس از انتخابات موكول ش��ود.   دولت 
يازدهم اعالم كرده است يارانه هاي كنوني برقرار باقي 
مي ماند و يارانه دهك ه��اي كم درآمد نيز با افزايش در 
سال جاري و سال هاي پيش رو مواجه خواهند بود.   در 
قالب قانون برنامه ششم توسعه پيش بيني شده است 
پرداخت يارانه ه��اي 45 ه��زار و 500 توماني تا پايان 
دوره اج��راي برنامه شش��م يا به عبارت ديگر تا س��ال 
1400 تداوم داش��ته باشد.   برخي از منتقدين دولت با 
پخش شايعه هايي درصدد القاي اين نكته بودند كه با 
تداوم دولت يازدهم يارانه ها قطع خواهد شد. اين دسته 
خود وعده افزايش يارانه ه��ا را مطرح مي كنند اين در 
حالي است كه هم بر اس��اس قول رييس جمهور و هم 
به موجب مفاد پيش بيني ش��ده در قانون برنامه ششم 
يارانه ها برقرار مي ماند و يارانه كس��اني كه مس��تحق 
برقراري مجدد يارانه تشخيص داده مي شوند نيز پس از 
انتخابات رياست جمهوري به حساب سرپرستان خانوار 
واريز خواهد شد.  حسن روحاني پيش از اين در واكنش 
به ش��ائبه هاي انتخاباتي بازگش��ت يارانه برخي اقشار 
گفت: »اينها به دروغ مي گويند اين دولت اگر ادامه يابد، 
يارانه را قطع مي كند، بعد دوباره مي گويند چرا يارانه را 
برمي گردانيد؛ خالصه م��ا چه كار كنيم؟ ما مي گوييم 
براي زندگي محرومان جامعه، فقط يارانه كافي نيست.« 

خبر اقتصادي

كالنادامه از صفحه اول سرخط خبرها
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دولت قبل 
مقصر است

مسللم اسلت معيشت 
ملردم به وخاملت رفته 
اسلت و بله هيچ وجه با 
سلال 138۴ قابل قياس 
نيسلت اما اين معيشت 
حاصل سال ها بي تدبيري 
اسلت كه در چهار سال 
دوم دوللت احمدي نژاد 

به اوج رسيد. 

گروه اقتصادي|مسلم است معيشت 
م��ردم ب��ه وخام��ت رفته اس��ت و به 
هيچ وجه با س��ال 1384 قابل قياس نيس��ت اما اين 
معيشت حاصل سال ها بي تدبيري است كه در چهار 

سال دوم دولت احمدي نژاد به اوج رسيد. 
چق��در گاهي حافظه م��ان ضعيف مي ش��ود. حتما 
يادمان رفت��ه در روزهايي نه چن��دان دور قيمت ها 
ساعت به ساعت باال مي رفت. هر روز صبح كه چشم 
باز مي كرديم با اخبار نگران كننده تهديد كش��ورها 
هم اگر مواجه نمي شديم؛ انفجار قيمت ارز و سكه و 
صف هاي طويل شبانه مردم براي خريد ارز دولتي و 

فروش در بازار سياه، كام مان را تلخ مي كرد. 
شايد ديگر به خاطر نمي آوريم چگونه قيمت بنزين، 
برق و گاز چندين برابر شد و در ازاي دريافت 45 هزار 

تومان يارانه، چندين برابر 45 هزار تومان بابت بهاي 
سوخت و گراني هاي كاالها به دنبال آن از جيب مان 
رف��ت. از ذهن مان رفته ارز ارزان ب��راي خريد غذا و 
مايحتاج اساس��ي مردم توس��ط رانت خواران صرف 
واردات پورشه ش��د.  فراموش كرده ايم منابع عظيم 
بانكي را به اسم بنگاه هاي زودبازده چوب حراج زديم 
و مه آفريد اميرخسروي از دل همين منابع بنگاه هاي 
زودبازده بيرون آمد و آنقدر به اسم بنگاه زودبازده وام 
گرفت و اختالس كرد كه سر به چوبه  دار داد. اگر سر 
ديگري ب��ر چوبه  دار نرفت به معني به هدف خوردن 
منابع نيست؛ حجم اختالس در قواره چوبه  دار نبود. 
مسلم است كه از خاطر برده ايم وعده خانه دار شدن را 
كه عاقبت آن خانه هاي سست و غيرمهندسي وسط 
بيابان ش��د كه براي تامين آب و ب��رق برخي از آنها 

اساسا امكان ايجاد هيچ منبعي نيست و هيچ وقت فكر 
نكرديم به اينكه همين خانه هاي بي اس��اس مسبب 
دس��تور چاپ 40 هزار ميليارد تومان اسكناسي شد 
كه توانست تورم را از 20 درصد به 40 درصد برساند. 
روزهاي دست خالي بازگشتن از مذاكرات هسته اي 
تصويري اس��ت كه ش��ايد برخي فراموش كرده اند. 
عدم توافق هاي پش��ت سر هم و قطعنامه هاي پي در 
پي شوراي امنيت و تحريم پش��ت تحريم دستاورد 
گروهي بود كه ام��روز دوباره م��ورد حمايت برخي 

فراموش كنندگان هستند. 
امروز منتقدان در شرايطي گزارش هاي دستگاه هاي 
آم��اري كش��ور را دروغ مي خوانند ك��ه آمار همين 
دس��تگاه ها روزگاري مالك خودنمايي هاي ش��ان 
بود. هر زمان تورم در دوره آنها كم مي ش��د يا رش��د 

اقتصادي باال مي رفت تاكيد آنه��ا آمارهاي اعالمي 
اين دو دس��تگاه بود. امروز اما كه اع��الم اين آمار به 
نفع رقيب شان است از گفتن آن ابا دارند و اين آمار را 

بي اعتبار مي دانند. 
مرور مي كنيم با هم آمارهاي��ي را كه در دوره قبل و 
بعد همواره مورد تاييد بود و اين روزها دروغ دانسته 
مي ش��ود. در س��ال هاي 1385 و ب��ا افزايش قيمت 
جهاني نف��ت خام و افزايش درآم��د دولت، با اعمال 
سياست هاي پولي انبس��اطي و تزريق منابع فراوان 
دالري و ريالي از س��وي دولت به طرح هاي عمراني 
سراسر كش��ور و افزايش اعطاي تس��هيالت بانكي، 
موجب رشد نقدينگي س��رگردان در سطح جامعه و 
متعاقبا رشد تورم ش��د و نرخ تورم به 18/4 در سال 
1386 و 25/4 در سال 1387 رسيد. با توجه به تجربه 
نرخ رشد پايه پولي باال در سال هاي 1386 و 1387 
و به تبع آن مواجهه با نرخ تورم باال در س��ال 1387، 
سال 1388 نرخ رش��د پايه پولي نزديك منفي 10 
درصد براي مقابله با تورم سال هاي گذشته در دستور 
كار قرار گرفت تا تورم به 10/8 و 12/4 در سال هاي 

1388 و 1389 كاهش يابد. 
تحوالت صورت گرفته در بخش ارزي كشور در سال 
1390، نوس��انات و محدوديت هاي نقل و انتقاالت 
ارزي، تشديد تحريم هاي اقتصادي و افزايش قيمت 
حامل ه��اي انرژي همگام با اج��راي قانون هدفمند 
كردن يارانه ها باعث ش��د تا تورم روند افزايشي را در 

سال 1390 طي كند. 
به طوري كه در سال 1390 با 9/1 درصد افزايش به 
21/5 درصد رس��يد. در سال 1391 با ادامه افزايش 
نرخ ارز كه از نيمه دوم سال 1390 آغاز شده بود؛ نرخ 
تورم مجددا با روند فزاينده اي همراه شد به گونه اي 
كه نرخ رشد متوسط 12 ماهه شاخص بهاي كاالهاي 
خدمات مصرفي از 21/6 درصد در فروردين به 30/5 

درصد در اسفند ماه 1391 افزايش يافت. 
اين روند افزايشي در سال 1392 نيز ادامه داشت به 
طوري كه از 32/3 درصد در فروردين ماه اين س��ال 
به 40/4 درصد در مهر ماه رسيد. اما از آبان ماه سال 
مورد بررس��ي، روند نرخ تورم با كاهش روبه رو بوده 
است به طوري كه در اسفند ماه به 34/7 درصد يعني 
5/4 واحد درصد كاهش در فاصله مهر ماه تا اس��فند 
ماه رسيد و با تداوم اين روند كاهش و با كاهش 19/7 
درصدي تورم توليدكننده در سال 1393 در مقايسه 
با سال 1392 يعني از 34/5 درصد به 14/7 درصد، 
كاهش انتظارات تورم��ي، انضباط پولي، انضباط در 
بودجه و ثبات نرخ ارز، نرخ تورم با 19/1 واحد درصد 
كاهش به 15/6 درصد در اس��فند 1393 رسيد و در 
اس��فند 1394 با وجود افزايش رشد نقدينگي نرخ 

تورم به 11/9 درصد كاهش يافت. 

چشم انداز اقتصادي صندوق بين المللي 
پول ب��راي منطقه خاورميانه و آس��ياي 
مركزي كه در تاريخ 2 مه  2017 منتش��ر ش��ده است، 
تاكيد دارد كه اين كش��ورها نيازمند برنامه ريزي براي 
تنوع بخش��ي به اقتصاد و اجراي سياست هاي حمايت 
از اش��تغال و بهره وري، همچون اصالحات آموزش��ي و 

زيرساختي هستند. 
طب��ق آخرين ارزياب��ي اقتصادي منطق��ه اي صندوق 
بين المللي پول، بهبود اندكي كه در كشورهاي منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا رخ داده تا حد زيادي ناش�ي از 
افزايش قيمت نفت و بهبود چش��م انداز ص�ادرات بوده، 
ام��ا تنش هاي داخلي و نرخ ب��االي بيكاري همچنان بر 

چشم انداز منطقه تاثيرگذار است. 
پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول نشان مي دهد 
كه رشد فعلي، براي ايجاد اشتغال و بهبود استانداردهاي 
زندگي بس��يار پايين اس��ت. ع��الوه بر آن بس��ياري از 
كشورها به ويژه كشورهاي واردكننده نفت، بار سطوح 
باالي��ي از بدهي را نيز به دوش مي كش��ند. بنابراين هم 
صادركنندگان و هم واردكنن��دگان نفت با دو ضرورت 
سياس��تي كلي��دي از جمله تثبيت مال��ي و اصالحات 
س��اختاري روبه رو هس��تند. در ادامه، به وضعيت رشد 
اقتصادي، كسري بودجه، نقش اصالحات و هزينه هاي 
جنگ در منطق��ه خاورميانه و ش��مال آفريقا پرداخته 

مي شود. 
پيش بيني مي شود نرخ رشد كشورهاي واردكننده نفت 
از 3/7 درصد در سال 2016 به 4 درصد در سال 2017 
افزايش يابد كه بخش زيادي از آن، به ويژه در مراكش و 
پاكستان، حاصل سياست هايي است كه موجب كاهش 
كسري بودجه شده و محيط كسب و كار را بهبود بخشيده 
است. در مورد صادركنندگان نفت در منطقه نيز اگر چه 
پس از توافق اوپك بر سر كاهش توليد، به طور موقت رشد 
را كاهش داده، ولي پيش بيني مي ش��ود رشد غيرنفتي 
شتاب گرفته و از 0/4 درصد در سال 2016 به 2/9 درصد 

در سال 2017 برسد. 
افزايش مورد انتظار در رشد كشورهاي واردكننده نفت 
در منطقه براي بهب��ود نرخ بيكاري ب��االي منطقه در 
س��طح حدود 12 درصد كافي نيست. براي كشورهاي 
صادركننده نفت در منطقه، اصالحات سياستي مانند 
كاه��ش هزينه هاي عموم��ي موج��ب محدودكردن 
فعاليت هاي اقتصادي خواهد شد. ادامه درگيري ها در 
منطقه نيز به احتمال زياد بر اين مساله تاثيرگذار خواهد 
بود. با توجه به پيش بيني صندوق بين المللي پول، انتظار 
مي رود رش��د اقتصادي ايران در سال 2017 نسبت به 
س��ال 2016 مقداري كاهش يابد، اما در سال هاي آتي 

تا افق 2022 به نس��بت در س��طح باالتري قرار خواهد 
گرفت. همچنين از آنجايي كه در س��ال 2016، س��هم 
بزرگي از رشد اقتصادي ايران به بخش نفتي اختصاص 
داشته، پيش بيني مي شود طي س��ال هاي آتي از سال 
2017 ت��ا 2022 نقش بخش نفتي در رش��د اقتصادي 
كشور كمرنگ تر شده و سهم بيشتري از رشد اقتصادي 
به بخش غيرنفتي اختصاص يابد.  با وجود اينكه رش��د 
كشورهاي واردكننده نفت در حال بهبود است، اما پيش 
بيني مي شود براي كشورهاي صادركننده نفت در منطقه 

با احتساب كاهش توليد نفت اين روند كند باشد. 
حتي اگر كسري بودجه صادركنندگان نفت كاهش پيدا 
كند، بايد همچنان تالش ها براي كاهش كسري بودجه و 
حركت در جهت كاهش هزينه ها، همانند آنچه در الجزاير 
و عربستان سعودي اتفاق افتاده، ادامه يابد. بر اساس اين 

گزارش، انتظار مي رود كسري مالي از 10 درصد از توليد 
ناخالص داخلي در سال 2016 به كمتر از يك درصد در 
س��ال 2022 كاهش يابد، يعني بهبود قابل توجهي كه 
به انعطاف پذيري اقتصادها كمك خواهد كرد. وضعيت 
مالي براي واردكنندگان نفت نيز بهبود يافته اس��ت. به 
طور گسترده تر، متوسط كسري مالي از 9/25 درصد از 
توليد ناخالص داخلي در سال 2013، به حدود 7 درصد 
از توليد ناخالص داخلي در سال 2016 كاهش يافته كه 
بخش زيادي از آن به دليل كاهش يارانه سوخت )مصر، 
مراكش، س��ودان( و تالش براي افزايش درآمد و وصول 
ماليات )پاكستان( بوده است. براساس آمارهاي صندوق 
بين المللي پول، انتظار مي رود در س��ال 2017، كسري 
تراز مالي در كش��ورهاي GCC، الجزاير و كش��ورهاي 
درگير جنگ، كاهش يابد همچنين پيش بيني مي شود 

تراز مالي ايران از منفي به مثبت تغيير پيدا كند. 
اين در حالي اس��ت كه ت��راز اوليه غيرنفت��ي در ايران 
همچنان منفي خواهد ماند و تغيير چنداني نخواهد كرد. 
اقتصاده��اي صادركننده نف��ت منطقه، ني��از به ادامه 
تنوع بخش��ي به اقتصاد غي��ر هيدروكربني )غيرنفتي( 
ب��راي اطمينان از حصول رش��د مداوم و پاي��دار دارند. 
س��ند چش��م انداز امارات متح��ده عربي و عربس��تان 
سعودي، مبتني بر تعهد قوي نسبت به تنوع بخشي به 
س��رمايه گذاري ها و يافتن محرك هاي درآمدي جديد 
اس��ت. ضروري اس��ت اين برنامه ها با سياست هايي كه 
نقش بخش خصوصي را تقويت مي كند و سرمايه خارجي 
بيش��تري را جذب مي كند، همچون مركز كسب و كار 

جديد افتتاح شده در كويت، همراه شود. 
نرخ رشد گروه كشورهاي واردكننده نفت نيز براي تامين 
هدف كاهش بيكاري، بس��يار پايين اس��ت و دولت ها با 
فضاي اندكي ب��راي هزينه، محدود ش��ده اند. دولت ها 
مي توانند براي تروي��ج فعاليت هاي بخش خصوصي و 
افزايش اش��تغال در زمينه فراه��م آوردن فرصت هاي 
تحصيل و آموزش، افزايش مش��اركت نيروي كار زنان 
)همچون اق��دام بودجه  بندي جنس��يتي در مراكش( 
و بهب��ود قوانين حمايت��ي از س��رمايه گذار )همچون 
كش��ورهاي اردن و موريتان��ي( اقدام كنند. براس��اس 
آمارها، در س��ال 2016 تعداد نيروي كار در كشورهاي 
صادركننده نفت معادل 46 ميليون نفر و در كشورهاي 
واردكننده نف��ت معادل 138 ميليون نفر بوده اس��ت. 
صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند طي سال هاي 
آتي تقريبا به ميزان ثابتي به نيروي كار كشورهاي منطقه 
مناپ افزوده ش��ود كه اي��ن افزايش براي كش��ورهاي 
واردكننده نفت بيش از دو برابر افزايش در كش��ورهاي 

صادركننده نفت خواهد بود. 

خاورميانه نيازمند اجراي سياست هاي حمايت از اشتغال و بهره وري 
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد 

اقتصاد بين الملل

اقتصاد بين الملل

مهري جمشيدي/ اعتماد

احترام به استقال دستگاه هاي آماري 

اعداد دروغ نمي گويند 

در آس��تانه برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري، 
معاون سياسي وزير كشور و رييس ستاد انتخابات، 
از مركز كنترل عمليات ش��بكه هم��راه اول بازديد 
كرد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، با نزديك ش��دن به 29 ارديبهشت ماه 
روز انتخابات رياست جمهوري، علي اصغر احمدي 
ريي��س س��تاد انتخاب��ات و معاون سياس��ي وزير 
كش��ور، امير ش��جاعان رييس مركز توسعه دولت 
الكترونيك، فناوري اطالعات و آمار وزارت كش��ور 
و رييس كميته فناوري اطالعات ستاد انتخابات و 
عليرضا براتي معاون ش��بكه و امنيت مركز توسعه 
دولت الكترونيك و فناوري اطالعات وزارت كشور، 
از مركز كنترل عمليات ش��بكه هم��راه اول بازديد 
كردن��د تا از نزدي��ك در جريان وضعيت ش��بكه و 
زيرساخت اپراتور اول براي كمك به برگزاري هرچه 

بهتر انتخابات، قرار گيرند. 
بنابراين گزارش، از آنجايي ك��ه دوازدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري بر بس��تر شبكه همراه 
اول انجام مي شود، اين اپراتور كليه تمهيدات الزم 
را براي برقراري زيرساخت هاي ارتباطي در سراسر 
كشور در نظر گرفته است تا در روز انتخابات وزارت 
كشور با استفاده از بستر همراه اول، رأي دهندگان 

را احراز هويت كند. 
علي اصغر احمدي، رييس س��تاد انتخابات كش��ور 
ضمن اش��اره به پوش��ش سراس��ري اپرات��ور اول، 
گفت: امروز همراه اول پارتنر اس��تراتژيك وزارت 

كشور است. 
وحي��د صدوقي، مديرعامل هم��راه اول در جريان 
اين بازديد با اشاره به اينكه براي بار چهارم است كه 
همراه اول به عنوان تنها اپراتور تلفن همراه كشور 
در روند انتخابات نقش دارد، گفت: براي پوش��ش 
كامل انتخابات، عالوه بر اينكه مراكز همراه اول به 
روز شدند، ظرفيت شبكه اين اپراتور چندين برابر 
افزايش يافت و يك مركز به صورت اختصاصي براي 

انتخابات در نظر گرفته شد. 
گفتني اس��ت ح��دود 200 نفر از كارشناس��ان و 
متخصصان همراه اول جهت ايجاد بس��تر مناسب 
براي رأي گيري در روز انتخابات در برج همراه اول 

حضور خواهند داشت. 

ويژه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس هيات عامل 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: حضور 
حداكثري مردم در پ��اي صندوق هاي راي در انتخاب 
رييس جمهور، خلق حماسه انتخاباتي، فضاي مساعدي 
براي ارتقاي سطح كسب و كار در حوزه صنعت را ايجاد 
مي كند. منصور معظمي به ايرنا گفته است، انتخابات در 
ايران اسالمي، نشانه اي از مشاركت و حضور حداكثري 
مردم براي تقويت و تحكيم پايه هاي مردم ساالري نظام 
جمهوري اسالمي ايران است.  به گفته اين مقام مسوول، 
عالوه بر امام راحل، رهبر معظم انقالب اسالمي همواره بر 
مشاركت مردمي و انتخاب نمايندگان خود در باالترين 
پست هاي اجرايي نظام و همچنين شوراهاي شهري در 
سراسر كشور، تاكيد ورزيده و آن را عالمتي پويا و زنده 

از فهم و بصيرت واالي ملت مسلمان ايران مي دانند. 

كليد اتصال سوييچ كارت هاي بانكي ايران و روسيه در 
ادامه گس��ترش ارتباطات بانكي در سطح بين المللي، 
زده ش��د. به گزارش اقتصاد آنالي��ن، هموطنان داراي 
كارت هاي ش��تابي و همچنين دارن��دگان كارت هاي 
روس��ي از اواخ��ر مردادماه س��ال ج��اري مي توانند از 
خودپردازهاي دو كشور و در فاز بعد، از ساير درگاه هاي 
پذيرش به صورت مش��ترك استفاده كنند.  با توجه به 
مذاكرات چند ماهه اخير و توافق براي اتصال س��امانه 
كارت جمهوري اس��المي ايران با سامانه كارت كشور 
روس��يه از 25 ارديبهش��ت ماه س��ال جاري، ارس��ال، 
دريافت و پردازش تراكنش هاي آزمايشي بين دو كشور 
آغاز ش��ده و مطابق با برنامه زمان بندي از اواخر مرداد 
س��ال جاري، دارندگان كارت هاي شتابي و همچنين 
دارندگان كارت هاي اعتبار روسي مي توانند در فاز اول، 
از خودپردازهاي دو كشور و در فاز بعد، از ساير درگاه هاي 
پذيرش به صورت مش��اع اس��تفاده كنند.  ارتباط بين 
سوييچ هاي كارت ايران و روسيه عالوه بر توسعه امكانات 
گردشگري در نقاط مختلف كش��ور براي گردشگران 
روس و همچنين كشورهاي مشترك المنافع، تسهيالت 
قابل توجهي را براي مس��افران و گردشگران ايراني كه 
به مقصد اين كشورها س��فر مي كنند، فراهم مي كند.  
اين اقدام از مجموعه اتصاالت بين كش��وري است كه 
بالفاصله پس از برجام در دستور كار بانك مركزي قرار 
گرفته و با توسعه آن به ساير كشورها، عالوه بر بهره مندي 
هموطنان و گردشگران از امكانات پرداخت، مقدمه اي 
براي استانداردسازي و بين المللي شدن شبكه شتاب 

در سطح جهان محسوب مي شود. 

حضور حداكثري مردم در 
انتخابات، تضمين كننده 

شادابي صنعت كشور است

سوييچ كارت هاي بانكي ايران 
و روسيه متصل شد

پيش بيني 
مي شود 

نرخ رشد 
كشورهاي 
واردكننده 
نفت از 3/7 

درصد در سال 
۲۰1۶ به ۴ 

درصد در سال 
۲۰17 افزايش 

يابد

برگزاري انتخابات با كمك 
شبكه گسترده همراه اول

معيار يك انتخاب خوب 
چيست؟

اگر قرار باشد كه مجادالت پس از انتخابات همچنان 
ادامه پيدا كند يا حتي تش��ديد شود، معلوم مي شود 
كه برخي از ستون هاي آن انتخابات ايراد داشته است.  
در اين انتخابات نيز سطح تنش در مواردي باال رفت و 

اين از طبيعت رقابت است. 
هرچند بهتر بود برخ��ي از اين موارد پيش نمي آمد، 
ولي در هر حال هرچه بود، گذش��ت. مردم ايران نيز 
فردا پاي صندوق راي خواهند رفت و پس فردا نتيجه 
نهايي اعالم خواهد شد. اميدواريم كه شاخص مذكور 
درباره اين انتخابات به بهترين ش��كل متجلي شود و 
نه تنها نتيجه حاصل از آن مورد احترام و قبول همه 
اطراف باش��د، بلكه زندگي سياسي به روزهاي پيش 
از انتخابات برگردد و نامزدهاي شكس��ت خورده به 
حمايت نامزد پيروز در آين��د و تجربه اي خوب را در 

تاريخ سياسي كشور رقم بزنيم. 

ايراني��ان در هر دوره از تاريخ خ��ود در برابر روزگار 
پيش��ين آموخته اند بردبار و مداراجو باش��ند و اين 
رفتار نيروافزا را مي توان در همين روزهاي س��خت 
كه مي خواهيم پرچمدار دولت دوازدهم را با آراي 
خود به جهانيان و به خودمان بشناسانيم به خوبي 
دي��د. هرگز در اي��ن روزها نديده اي��م جوانان از ره 
مدارا و بردباري يبرون شده و از رفتار سازمان يافته 
يك گروه خش��مگين ش��ده و از كوره ب��ه در روند. 
ايرانيان امروز به ويژه هواداران آش��تي و دوس��تي 
راه رس��تگاري را نش��ان مي دهند: به��ره بردن از 
كوچك تري��ن روزنه هايي كه مي ت��وان بدون نبرد 
خونين به آرزوهاي ميهني دس��ت يافت. ايرانيان 
س��رافرازي كه تا ام��روز پنجش��نبه در ذهن و دل 
خويش نام و نش��ان س��رگروه دول��ت دوازدهم را 
نوش��ته و فردا آن را بر برگه انتخابات مي نويس��ند 
نيك مي دانند او بايد راه سازگاري در درون مرزهاي 
ميه��ن و در بيرون از مرزها با همس��ايه ها و با ديگر 
س��رزمين هاي دور در باخت��ر و خ��اور را در باالي 

فهرست كارهايش بنويسد. 
ايرانيان ارجمند س��پري كردن از راه ناس��ازگاري 
در درون و جداس��ازي هم ميهنان و دميدن بر تنور 
نفرت افكني را در پيش گرفته و برگشت به روزگاران 
پس��ين را دور انداخت��ه و آزادي را از ه��ر چيز برتر 
مي دانند. شهروندان ايران در روزهاي نزديكي كه 
از راه مي رسد  نش��ان مي دهند راه رستگاري ايران 
س��ترگ را در دوستي با ساير سرزمين ها و در سايه 
مهرباني درون س��رزميني جس��ت وجو مي كنند. 
آنهايي كه در كوران انتخابات پرشمار در ايران بوده 
و رفتارشناسي آگاهانه هماوردهاي دو گروه اصلي 
سياس��ي ايران را يادگرفته اند 24 س��اعت پيش از 
راي گيري نيك مي دانند باد بر پرچم كدام انديشه و 
رفتار سياسي وزيده است و اين را خجسته مي دانند. 
ايراني��ان روزه��اي آفتابي، ش��اداب و س��رزنده و 
چش��م انداز خيره كننده اي برآم��ده از برآيند آراي 
خ��ود را به چش��م مي بينند و اس��ب خ��ود را زين 
مي كنن��د تا ش��هروندان و اين مرز و ب��وم و فرداي 
آن را در اين چش��م انداز روشن به سوي پيشرفت و 

آباداني بيشتر ببرند. 
س��كانداران دولت آينده نمي توانند اين خواس��ت 
دلنشين و بر مدار درس��تي و راستي و سازگاري را 

ناديده بگيرند .
 راه ايران سترگ روشن وچش��م انداز آن رو به اوج 
دارد و برآيند انتخابات جمعه هرچه باشد بر همين 

مدار خواهد چرخيد. 

راه رستگاري ايران سترگ

سازمان ملل متحد با انتشار گزارشي، رشد اقتصاد 
جهاني را در ش��ش م��اه اخير فرات��ر از انتظارات 
توصي��ف كرد و در عين ح��ال از دورنماي وخيم 
برخي از كش��ورهاي فقير خب��ر داد.  به گزارش 
مركز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران، اين 
نهاد بين المللي در گزارش »وضعيت و دورنماي 
اقتصاد جهان س��ازمان ملل متحد« اعالم كرد: 

رشد اقتصاد جهاني طي شش ماه اخير بر اساس 
انتظارات افزايش داش��ته است، اما در بسياري از 
مناطق رشد، پايين تراز س��طوح مورد نياز براي 
دستيابي به آرمان هاي توسعه پايدار باقي مانده 
است.  اين گزارش بهبودي مقدماتي را در توليد 
صنعت��ي جهان همراه با احي��اي تجارت جهاني 
مشخص كرده كه محرك آن به طور عمده افزايش 

درخواس��ت واردات از شرق آس��يا است.  انتظار 
مي رود توليد ناخالص جهان در 2017 ميالدي 
به 2/7 درصد و تا 2018 به 2/9 درصد برس��د كه 
هيچ تغييري را نسبت به آنچه سازمان ملل متحد 
در ژانويه س��ال جاري ميالدي )دي - بهمن 95( 
پيش بيني كرده بود، نش��ان نمي هد.  آقاي لني 
مونتيل دستيار توسعه اقتصادي دبيركل سازمان 

ملل متح��د در اداره امور اقتص��ادي و اجتماعي 
س��ازمان ملل متحد، در بيانيه خ��ود درباره اين 
گزارش بر »ني��از به تقويت تعهدات جهاني براي 
هماهنگي سياس��ت بين المللي براي دستيابي 
به رشد جهاني پايدار و متوازن به منظور تضمين 
اينكه هيچ منطقه اي در جهان عقب نماند« تاكيد 
كرده است.  براساس اين گزارش، زيربناي بهبودي 

اقتصاد جهاني مبتني بر رشد منسجم در بسياري 
از اقتصادي هاي توس��عه يافته و اقتصاد هاي در 
حال گذار اس��ت كه جنوب و شرق آسيا هنوز به 
عنوان پوياترين مناطق در جهان باقي مانده اند.  
در عين حال بهبودي اقتصادي در امريكاي جنوبي 
نس��بت به آنچه پيش بيني مي شد، آهسته تر در 

حال ظهور است.

سازمان ملل اعام كرد 
تقويت رشد اقتصاد جهاني در كنار دورنماي وخيم برخي كشورهاي فقير


