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    رييس قوه قضاييه: 

  موافق بستن پيام رسان ها نيستيم

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه ما به هيچ عنوان موافق بس��تن همه پيام رس��ان ها و 
فضاي اينترنت نيستيم، بر لزوم ضابطه مندس��ازي فضاي مجازي و شناسنامه دار شدن 
فع��االن اين فضا تاكيد كرد.  ب��ه گزارش اداره كل روابط عموم��ي قوه قضاييه، آيت اهلل 
آملي الريجاني در جلس��ه مس��ووالن عالي قضايي با اشاره به تجمعات اعتراضي اخير در 
كشور كه توسط برخي عناصر به آشوب كشيده شد، تصريح كرد: حوادث اخير از جهات 
مختلفي قابل تامل اس��ت. برخي تجمعات در تعدادي از ش��هر ها برگزار شد و دشمن با 
تحريك و برنامه ريزي، اين تجمعات را به آشوب كشيد. در اين راستا اغتشاشگراني پيدا 
ش��دند ك��ه به اموال عمومي هجوم بردند و اين كار با هي��چ قانون، معيار و ميزاني قابل 
توجيه نيس��ت.  رييس قوه قضاييه با بيان اينكه نقش��ه و تحريكات دش��من در حوادث 
اخير كامال آشكار بود، افزود: خوشبختانه مردم عزيز و بصير ايران به سرعت صفوف خود 
را از آش��وبگران جدا كردند و به اقدامات خبيثانه دش��من پاسخ محكمي دادند.  آيت اهلل 
آملي الريجاني با اش��اره به برخي همصدايي ها با دش��من در داخل و خارج از كش��ور در 
حوادث اخير، نس��بت به عدم دشمن شناسي برخي تحليلگران ابراز تاسف كرد و گفت: 
خوش��بختانه مردم با حضور به موقع خود در صحنه، بار ديگر اشتباه محاسباتي دشمن 
را به او ثابت كردند و بس��اط آش��وبگران جمع شد. در همين راستا از نيرو هاي امنيتي و 
انتظامي كه با درايت و صبوري در حوادث اخير اقدام كردند، قدرداني مي كنيم.  رييس 
قوه قضاييه خطاب به دادس��تان ها و قضات رس��يدگي كننده به پرونده بازداشت شدگان 
حوادث اخير نيز گفت: نبايد همه بازداشت ش��دگان را به يك چشم ديد. به هر حال در 
ميان بازداشت شدگان افرادي هستند كه در اين حوادث تاثير روشني داشته اند و با خط 
گرفتن از دشمن دست به برخي اقدامات نظير تخريب اموال عمومي زده اند. حساب اين 
افراد از كساني كه اغفال شده اند، سابقه كيفري ندارند و اقدام موثري نيز در اين حوادث 
نداشته اند، جداست و گروه دوم بايد حسب تشخيص قاضي و در حد مقدورات قانوني از 
رأفت اسالمي برخوردار شوند تا فرصت دوباره يي به آنان داده شود كه در فكر و راه خود 
تجديدنظر كنند.  آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه تاكيد كرد: جمع ش��دن بساط آشوب 
به معناي نبود مطالبات صحيح و برحق مردم نيس��ت. همه موظفيم در مس��ير اجابت 
خواسته هاي برحق مردم گام  برداريم؛ به ويژه دولت محترم كه عمده بار اجرايي كشور بر 
دوش او اس��ت و بايد با همكاري قواي ديگر مشكالت را در حد امكان رفع كند.  رييس 
قوه قضاييه با بيان اينكه ايجاد اشتغال و رفع تنگنا هاي معيشتي، مطالبه برحقي است 
كه نبايد فراموش ش��ود، اظهار كرد: حضور به موقع مردم در صحنه و تش��خيص صحيح 
كه منجر به جمع ش��دن بس��اط دشمن و آشوبگران شد نبايد مانع از شنيدن مشكالت 
آنان ش��ود. در اين ميان بايد اقتصاد مقاومتي را جدي بگيريم و اگر مردم جهد و تالش 
مسووالن را در اين زمينه ببينند قطعا مانند هميشه در صحنه حضور خواهند داشت و با 
نظام همراهي خواهند كرد. اميدواريم كه با تدبير، فكر صحيح و كار جهادي مشكالت با 

تالش مسووالن و همكاري مردم، برطرف شود. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 15  صفحه 5 

»مگر مي ش��ود آزادي و زندگي مردم را 
با پ��ول خريداري كرد، چ��را عده يي آدرس 
غلط مي دهند و اين توهين به مردم است.« 
اين عبارتي است كه رييس جمهوري تالش 
مي كند تا شرايط اين روزهاي كشور و تالش 

مردم براي بيان مطالباتشان را تحليل كند. 
يك هفته پس از آغاز برخي اعتراضات در 
كشور و در شرايطي كه بعضي افراد و جريانات 
سياس��ي ت��الش مي كردند تا ب��ه بهانه اين 
ناآرامي ها در آتش انتقاد از تصميم سازي هاي 
اقتصادي دولت بدمند و ناآرامي هاي اخير را 
ش��كل و شمايلي كامال اقتصادي و معيشتي 
بپوشانند، رييس جمهوري در جمع مديران 
و معاون��ان اقتصادي كش��ور تحليل جامعي 
از اين حوادث ارائه كرد؛ تحليلي كه نش��ان 
مي دهد بر خالف تصور برخي افراد و جريانات 
سياسي، دولت نه تنها از وعده هاي بنيادينش 
ع��دول نخواهد ك��رد، بلكه اين ح��وادث را 
نش��انه يي ارزيابي مي كند كه بر اس��اس آن 
بايد در روند تحقق مطالبات مردم س��رعت 

بيشتري ايجاد كرد. 
بر همين اساس است كه روحاني از فاصله 
بعيدي صحبت مي كند كه متاس��فانه ميان 
مس��ووالن و مديران ارشد كشور و نسل هاي 
ج��وان ايجاد ش��ده، فاصله يي ك��ه چنانچه 
هرچه سريع تر براي برون رفت از آن چاره يي 
انديشيده نشود در ادامه مشكالت عميق تري 
را در كش��ور ايجاد خواهد كرد. نسلي كه در 
جريان اعتراضات اخير از مسووالن خواسته 
كه صدايش را بش��نوند، به درد دل هايش��ان 
گ��وش دهند و براي برون رفت از مش��كالت 
دامنه دار كه اقتصاد يك بخش آن را تشكيل 

مي دهد، راهكار ارائه كنند. 
روحاني در ادامه تاكيد مي كند كه هرچند 
اقتصاد و معيش��ت يك ركن مهم مطالبات 
م��ردم و نس��ل جوان اس��ت اما هم��ه آنها 
نيست؛ فضاي آزاد و باز سياسي و اجتماعي 
و ايجاد مناس��بات ارتباطي مطلوب با جهان 

پيراموني از ديگر مواردي است كه به اعتقاد 
رييس جمهوري در زمره مطالبات نسل جوان 
قرار گرفته است و بايد به آنها پاسخ داده شود.   
رييس جمهوري گفت: دولت از انتقاد استقبال 
مي كند و معتقد است كه همه بايد نقد شوند، 
هيچ استثنايي در كش��ور براي انتقاد كردن 
وجود ن��دارد و در كش��ور معص��وم نداريم، 
ضمن اينكه پيامبر اس��الم)ص( هم به مردم 
اج��ازه انتقاد مي دادند و باالتر از مقام پيامبر 
در تاري��خ وج��ود ن��دارد.  روحاني در بخش 
ديگري از سخنان خود به اليجه بودجه سال 
1397 اشاره و خطاب به نمايندگان مجلس 
خاطرنش��ان كرد: در اين بودجه تبصره هايي 
پيش بين��ي كرديم كه فقر مطل��ق را از بين 
ببريم و اگ��ر نمايندگان مجل��س نخواهند 
پاي آن بايس��تند و دس��ت دولت را ببندند، 
يا بايد راه حل جايگزين بهت��ري ارائه دهند 
يا خودشان پاس��خگوي مردم باشند. دولت 
صدها س��اعت جلسه و كار كارشناسي انجام 
داده و تبصره هايي براي رفع مشكالت كشور 
تنظيم كرده است.  رييس دولت دوازدهم با 
حمايت از تصميم سازي هاي اقتصادي دولت 
از مديران اقتصادي خواس��ت كه همچنان با 
تالش مضاعف راهبردهاي اقتصادي دولت را 

دنبال كنند. 

تالش همگاني براي رشد پايدار 
روحاني ديروز در دي��دار وزير و معاونان 
وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار داش��ت: 
اگر با جان بپذيريم مردم همه كاره كش��ور 
هستند، مس��ائل حل مي ش��ود، همه جاي 
دنيا برخ��ي از خواس��ته ها و تجم��ع مردم 
سوءاستفاده مي كنند اما مردم بحق مي گويند 
م��ا را ببينيد، به حرفمان گ��وش كنيد و به 

خواست ما عمل كنيد. 
رييس جمهوري در ادامه اين ديدار با بيان 
اينكه مديران وزارت اقتصاد سختكوش و در 
مسير درس��ت حركت مي كنند، از زحمات 

علي طيب نيا وزير پيش��ين امور اقتصادي و 
داراي��ي و همكاران وي تش��كر كرد و گفت: 
دكتر كرباس��يان دانش و تجربه را توام با هم 
دارد.  روحاني خاطرنشان كرد: امروز وظيفه 
همه ما اين است كه به كشور، فرهنگ، دين، 
آيين، انقالب، تاريخ و نسل هاي آينده خدمت 
كني��م و مي توان گفت كه پايه گذار كش��ور 
براي نس��ل هاي آينده هس��تيم.  او در ادامه 
به حوادث روزهاي اخير در كشور اشاره كرد 
و اظهار داش��ت: در اين حوادث يك موضوع 
اساسي وجود داش��ت كه با كمال تاسف در 
رسانه ملي و ساير رسانه ها آن موضوع ديده 
نشده و بيشتر به دنبال مسائل جزيي و فرعي 
بودند و معتقدم توجه به آن موضوع اساسي 
مي تواند، آرامش و امنيت بلندمدت باثبات و 

تاثيرگذاري در كشورمان به وجود آورد. 
رييس جمهوري خاطرنشان كرد: مشكلي 
ك��ه امروز ب��ا آن مواجه هس��تيم، فاصله ما 
مسووالن با نسل جوان است. امروز آن طوري 
ك��ه ما فكر مي كني��م با آنچ��ه جوانان فكر 
مي كنند، متفاوت است. امروز نگاه جوانان به 
دني��ا و زندگي با نگاه م��ا فرق مي كند و اين 
اشكال اساسي است كه بايد آن را حل و فصل 
كنيم.  روحاني با بيان اينكه نمي توان سبك 
زندگ��ي خود را به نس��ل هاي آينده تحميل 
كرد، افزود: اشكال اين است كه ما مي خواهيم 
دو نسل بعد از ما، آن طور كه ما مي پسنديم 
زندگي كنند، در حالي كه نمي توان براي آنها 
تعيين تكليف كرده و يك نوع سبك زندگي 
برايش��ان مش��خص كرده و گفت كه مسير 

همين است كه ما مي گوييم. 
او همچنين گفت: نس��ل ج��وان ما يك 
حرف بيش��تر ندارد و آنكه مي گويد من هم 
مي فهم��م و ح��رف دارم و بايد به حرف من 
گوش كنيد. مردم هم صراحتا اعالم مي كنند 
كه حرف دارن��د و بايد به حرف مردم گوش 
داده و باالت��ر از آن ب��ه آن عمل كنيم و اگر 
اكثريت كشور با نسل جوان است به معناي 

آن است كه بايد به نظر اكثريت عمل كنيم. 
البته در اينكه در ي��ك اجتماع و تظاهراتي 
عده ي��ي سوءاس��تفاده كنند ي��ك موضوع 
طبيع��ي اس��ت و در همه ج��اي دنيا وجود 
دارد كه برخي از خواس��ته ها و تجمع مردم 

سوءاستفاده  مي كنند. 

شرايط حساس منطقه اي
رييس جمهوري به ش��رايط ويژه كش��ور 
در منطقه و جهان و اهداف دش��منان براي 
ايجاد ناامني در ايران اش��اره ك��رد و يادآور 
ش��د: كش��ورمان از جايگاه تاثيرگ��ذاري در 
منطقه و جهان برخوردار بوده و با دش��منان 
سرس��ختي نيز مواجه هستيم. امروز عده يي 
در منطقه در كنار رژيم صهيونيستي و امريكا 
با كشورمان دش��مني مي كنند. البته امريكا 
از قبل انقالب با ملت ايران دش��مني داشته 
است و از رژيم ديكتاتور در آن دوران حمايت 
مي كرد و همه بخش هاي ايران حتي صدا و 
س��يما در اختيار امريكايي ها قرار داشت لذا 
طبيعي اس��ت كه وقتي ملت ايران آنها را از 
مهم ترين و حس��اس ترين كشور دنيا بيرون 
راندند، ناراحت و عصباني باش��ند و بخواهند 
كه كشورمان آرامش نداشته باشد.  روحاني 
با يادآوري اشتباهات دولت جديد امريكا در 
مواجهه ب��ا ملت ايران اظهار داش��ت: دولت 
جديد امريكا در راه هاي اش��تباهي كه براي 
مقابله با ملت ايران انتخاب كرده مدام سرش 
به سنگ مي خورد و در روزهاي اخير حيثيت 
سياس��ي امريكا در ش��وراي امنيت سازمان 
ملل از بين رفت. اين كشور از عضويت دايم 
خود در ش��وراي امنيت سوءاس��تفاده كرده 
و تقاضاي تشكيل جلس��ه مي دهد و در آن 
كشورهاي جهان به امريكا تو دهني زدند.  او 
تصريح كرد: ملت فهيم ايران با هوشياري از 
مسيري كه بعضي ها مي خواستند براي كشور 

پيش بياورند، عبور كردند.
ادامه در صفحه 2

رييس ش��وراي راهبردي روابط خارجي 
گفت: ايران تا زماني به برجام متعهد اس��ت 
كه براي  او منفعت داشته باشد و اگر منفعتي 
نداشته باشد دليلي براي پايبندي نداريم.  به 
گزارش ايرنا، سيدكمال خرازي روز گذشته 
در حاش��يه دومين كنفرانس امنيتي تهران 
در س��الن اجالس سران در پاسخ به سوالي 
درب��اره اينكه خ��روج امري��كا از برجام چه 
پيامدهاي��ي را به دنب��ال خواه��د داش��ت، 
اف��زود: اگر امريكايي  ها تعلي��ق تحريم ها را 
تمديد نكنند، اين مس��اله به معناي خروج 

از برجام اس��ت.  رييس ش��وراي راهبردي 
روابط خارجي ادامه داد: بايد ديد اروپايي ها 
چطور با سياس��ت ترامپ برخورد مي كنند، 
اگر آنها اس��تقالل خود را حفظ كنند و در 
برابر تحريم ها و تصميم امريكا مقاومت كنند 
ش��رايط به يك نحوي است و اگر اروپايي ها 
بخواهند تحت فش��ار امري��كا در چارچوب 
سياست هاي آن كشور حركت كنند شرايط 

به گونه ديگري خواهد بود. 
رييس ش��وراي راهبردي روابط خارجي 
گف��ت: اي��ران تا زمان��ي به برج��ام متعهد 

اس��ت كه براي  او منفعت داش��ته باش��د و 
اگر منفعتي نداش��ت دليلي براي پايبندي 
نداريم.  خرازي همچنين در مورد تش��كيل 
جلسه اخير ش��وراي امنيت سازمان ملل با 
موضوع ايران بيان كرد: اين مس��اله دخالت 
صريح در مسائل داخلي ايران بود و اگر قرار 
باش��د ش��وراي امنيت براي هر مشكلي كه 
در داخل هر كش��وري پيش مي آيد جلسه 
برگزار كند بايد جلساتي را هم درباره امريكا 
برگزار كند.  وي ادامه داد: در امريكا ش��اهد 
اعتراضاتي هستيم كه به عنوان مثال مي توان 

به كشته شدن ده ها نفر بر اثر تيراندازي در 
اين كشور اشاره كرد. براساس اين استدالل 
ش��وراي امني��ت، باي��د جلس��ه يي را براي 
رس��يدگي به اعتراض ها و ح��وادث امريكا 
برگزار كند.  رييس شوراي راهبردي روابط 
خارجي گفت: آنچه امريكا و برخي كشورها 
در اين ارتباط انجام دادند دخالت صريح در 
مسائل داخلي كشور اس��ت و اين درحالي 
است كه مسائل داخلي كشورها بايد توسط 
خود كشورها حل و فصل شود؛ همان گونه 

كه اين مسائل در داخل ايران حل شد. 

خبر سرمقاله

  شطرنج برجامي

 پنج شنبه گذش��ته براي دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا و نيكي هيلي سفير 
دايمي اياالت متحده در سازمان ملل، روز سختي بود. نيكي هيلي كه از دو روز پيش تر 
با كمپين رس��انه يي درصدد آماده س��ازي افكار عمومي ب��راي محكوميت جمهوري 
اس��المي ايران در ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد درپي ناآرامي هاي اخير بود، به 
طرز بي س��ابقه يي به در بس��ته برخورد كرد و اعضاي ش��ورا از پيشنهاد نيكي هيلي 
استقبال نكردند. ختم جلسه شورا از نگاه رسانه هاي امريكايي منتقد دولت جالب توجه 
بود. بعضي رس��انه ها با لحن تمسخرآميزي به توصيف نتايج اين نشست پرداختند و 
برخي با اشاره به نشست شوراي امنيت، جلسه دو هفته پيش از آن را يادآوري كردند 
كه نيكي هيلي با نمايش بقاياي موشكي كه از يمن به رياض شليك شده بود، سعي 
داشت سازمان ملل را قانع كند كه اين موشك ساخت ايران است و جمهوري اسالمي 
خالف تعهدات بين المللي به انصاراهلل موشك داده است، اما دبيركل تصريح كرد هيچ 
سندي مبني بر تاييد ادعاي نيكي هيلي وجود ندارد! رسانه هاي امريكايي  اين پرسش 
را طرح كردند كه تا چه زماني وجهه اياالت متحده بايد به خاطر كينه هاي نيكي هيلي 
از ايران مخدوش شود. در اين رابطه، وقتي نيكي هيلي به سمت جديد منصوب شد، 
 فارين پاليسي در گزارشي نوشت كه نيكي هيلي يكي از مخالفان سرسخت حكومت 
ايران است و دايما در گوش ترامپ از ايران بدگويي مي كند. بنا به توصيف اين نشريه، 

نيكي هيلي به اندازه 50 درصد كابينه ترامپ عليه ايران است. 
ب��ه ه��ر روي، دو نمايش اخي��ري كه دولت امري��كا درصدد اج��راي آن برآمد، 
مي توانست زمينه ساز حركتي باشد كه ترامپ و نيكي هيلي بر آن اصرار مي ورزند و 
در همين ارتباط به دنبال جلب حمايت ساير كشورها هستند؛ يعني خروج از برجام. 
زمان��ي كه ترامپ نامزد انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا ش��د، هي��چ ابايي از 
آن نداش��ت ك��ه برجام را ننگين بخوان��د و به خاطر آن اوبام��ا رييس جمهور وقت 
اياالت متح��ده و ج��ان كري وزير وقت امور خارجه را س��رزنش كند ولي در اين راه 
كمتر عضوي از جامعه نخبگان امريكا با وي همراه بوده است،  حتي وزير امور خارجه 
دولتش،  تيلرسون، هم در اين زمينه با ترامپ اختالف نظر دارد. از اين رو او و هيلي 
در پي جلب حمايت هاي خارجي براي محكوم كردن جمهوري اسالمي )بدون هيچ 
حد و مرزي( بودند تا نشان دهند ايران يا از برجام تخطي كرده يا از اصول و موازين 

حقوق بين الملل، كه البته تاكنون دست خالي برگشته اند. 
در اين حال چهار روز ديگر سرنوش��ت ترامپ و برجام مشخص مي شود. ترامپ 
تا روز سيزدهم ژانويه )شنبه( فرصت دارد نظر صريح خود را درخصوص برجام ابراز 
كند. باتوجه به موضع گيري هاي قبلي ترامپ مي توان حدس زد كه نظر وي چيست 
و ش��ايد از همين رو باش��د كه عراقچي، عضو تيم مذاكره كننده ايران با گروه 5+1، 
به تازگي گفت؛ خود را براي تمام سناريوها آماده كرده ايم يا ظريف، وزير امور خارجه 
ايران، اعالم كرد با اعضاي اروپايي 1+5 درخصوص برجام مذاكره خواهيم كرد. اين 
نشانه ها حاكي از آن است كه جمهوري اسالمي خود را براي خروج امريكا از برجام 

آماده مي كند. ولي سوال اين است كه ايران چه مي تواند بكند؟
1- واقعيت آن اس��ت كه همياري و همكاري هاي جهاني كه طي اين مدت در 
س��ازمان ملل متحد با ايران به وجود آمده، از ثمره هاي برجام بوده است. اگر برجام 
نبود يا ايران مواضعي مشابه مواضع ترامپ اتخاذ مي كرد، موقعيت بين المللي ايران 
در وضعيت بدتري قرار مي گرفت كه بي شك بر آرامش اقتصادي و سياسي منطقه يي 

ايران هم تاثير مي گذاشت. 
2- خوش��بختانه وضعي��ت بين المللي امريكا پس از ترامپ ش��كننده تر ش��ده 
اس��ت. كاهش اعتبار اياالت متحده در سياس��ت بين الملل كه نخبگان امريكا به آن 
اذعان دارند )چنانك��ه مادلين آلبرايت وزير خارجه دولت كلينتون، در گفت وگويي 
با س��ي ان ان صراحتا به آن اش��اره كرد(، امريكا را در موقعيتي ق��رار داده كه حتي 
كش��ورهاي دوس��ت و متحد نيز در مواضع بين المللي )كه مي تواند تنش زا باشد( با 
دولت امريكا همراهي نمي كنند. نمونه بارز آن نشست مجمع عمومي سازمان ملل 
درخصوص تغيير پايتخت اس��راييل بود كه جز رژيم صهيونيس��تي و چند جزيره 
كوچك، كش��ور ديگري با وجود تهديد هيلي با امريكا همس��و نش��د. اين وضعيتي 
است كه ايران مي تواند به خوبي با حفظ برجام از آن بهره برداري كند. به اعتبار اين، 
سياست جمهوري اسالمي ايران در حفظ برجام، همياري كشورهاي ديگر را هم در 

پي خواهد داشت. 
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رييس جمهوري با دفاع مجدد از تبصره هاي 14، 18 و 19 اليحه بودجه 97 اظهار كرد

اشتغال و فقر با شعار حل نمي شود
 همين صفحه و 3  

كارآفرينان برتر، پيشكسوتان و نوآفرينان جوان معرفي شدند

 جايزه اقتصادي 
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 صفحه 14 

 جهان

 خانه تكاني بزرگ 
»ترزا مي«

7 ان
هر

ي ت
گان

زر
ق با

 اتا
س:

عك

 پنج شنبه گذش��ته براي دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا و نيكي هيلي سفير دايمي اياالت متحده در سازمان 
ملل، روز س��ختي بود. نيكي هيلي كه از دو روز پيش تر با 
كمپين رس��انه يي درصدد آماده سازي افكار عمومي براي 
محكوميت جمهوري اس��المي ايران در ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل متحد درپي ناآرامي هاي اخير بود، به طرز 
بي س��ابقه يي به در بس��ته برخورد كرد و اعضاي شورا از 
پيش��نهاد نيكي هيلي استقبال نكردند. ختم جلسه شورا 
از نگاه رسانه هاي امريكايي منتقد دولت جالب توجه بود. 
بعضي رسانه ها با لحن تمس��خرآميزي به توصيف نتايج 
اين نشست پرداختند و برخي با اشاره به نشست شوراي 
امنيت، جلس��ه دو هفته پيش از آن را يادآوري كردند كه 
نيكي هيلي با نمايش بقاياي موشكي كه از يمن به رياض 
شليك شده بود، سعي داشت سازمان ملل را قانع كند كه 

اين موشك ساخت ايران است...

گروه دانش و فن| مرجان محمدي|
»از ه��ر فناوري و ابزاري، عده يي سوءاس��تفاده 
مي كنند ولي نمي توان نسبت به زندگي و كسب وكار 
مردم بي تفاوت بود و آن را به صورت دايمي محدود 
كرد« اين توييتي اس��ت كه روز گذشته در صفحه 
توييت��ر رييس جمهور قرار گرفت، همچنين وي در 
جلس��ه ديدار با معاونان وزارت اقتصاد و دارايي نيز 
به محدود ش��دن برخي شبكه هاي پيام رسان اشاره 
كرده و با عن��وان اينكه نمي توان 100 هزار فرصت 
ش��غلي را از بي��ن برد از رفع فيلترين��گ خبر داده 
است. اين در حالي است كه رييس قوه قضاييه نيز 
روز گذشته بر لزوم ضابطه مندسازي فضاي مجازي 
و شناس��نامه دار شدن فعاالن اين فضا تاكيد كرد و 
گفت: استفاده از فضاي مجازي و پيام رسان ها بايد 
شفاف و با رعايت امنيت ملّي و حقوق مردم باشد ...

شطرنج برجامي

مرثيه اي براي تلگرام

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 10  

مسکن

9

سودجويي بانك ها مانع 
خانه دار شدن مردم
گروه راه و شهرسازي  شهال روشني 

ي��ك بان��ك دولتي با تهي��ه طرح »انتش��ار اوراق 
تس��هيالت مس��كن« مقدمات راه اندازي دومين بازار 
رس��مي »امتياز وام خريد ملكي« را ايجاد كرد. طرح 
اين بانك، شباهت قابل توجهي به مدل فعلي »عرضه 
اوراق مس��كن« در بانك عامل بخش مسكن دارد كه 
بر اس��اس آن، »منابع« مورد نياز ب��راي پرداخت وام 
مسكن، از طريق سپرده گذاري در يك »حساب بانكي 
باقابليت ارائه تعدادي اوراق به صاحب حساب« تامين 
و در نهايت، نياز متقاضيان خريد مسكن به تسهيالت 
از اين محل پوش��ش داده مي شود. حال اين سواالت 
مطرح مي ش��ود كه آيا ارائه اوراق توسط بانك دولتي 
مي تواند مزاياي بالقوه تري نس��بت به بانك مس��كن 
داشته باشد؟ ارائه اين اوراق از طريق اين بانك شامل 

چه مقررات و مشخصاتي است؟ و...
براي وام مسكن هر يك از اين دو بانك كه از طريق 
انتشار اوراق اقدام مي كنند، بايد به ازاي هر 500 هزار 
تومان يك برگ اوراق وجود داش��ته باش��د، اما نحوه 

تامين آن متفاوت است ...

 بهاره مهاجري   

 بهاره مهاجري   
معاون سردبير

رييس جمهوري در ديدار وزير و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي:

مشكالتي مانند اشتغال و فقر با شعار حل نمي شود

رييس شوراي راهبردي روابط خارجي:

 ايران تا زماني به برجام پايبند است كه برايش منفعت داشته باشد 



 صالحي درباره عواقب بد عهدي امريكا به آمانو 
هشدار داد؛ ايسنا  رييس سازمان انرژي اتمي بعدازظهر 
ديروز در تماس تلفني با مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي درخصوص عواقب بدعهدي و نقض احتمالي تعهدات 
برجام از جانب دولت امريكا هشدار داد.  بهروز كمالوندي، 
معاون بين الملل و سخنگوي سازمان انرژي اتمي به صدا 
و سيما در اين باره گفت: علي اكبر صالحي در اين تماس 
تلفني خطاب به يوكيا آمانو تاكيد كرد كه در صورت اجرا 
نشدن تعهدات برجام از جانب امريكا، جمهوري اسالمي 
ايران تصميماتي اتخاذ مي كند كه مي تواند بر روند كنوني 

همكاري هاي ايران با آژانس تاثيرگذار باشد. 
 توضيح�ات مدي�ركل زندان ه�اي اس�تان تهران 
پيرامون خودكشي در اوين؛ ايسنا  مديركل زندان هاي 
اس��تان ته��ران توضيحاتي را پيرامون خودكش��ي يكي از 
متهم��ان به نام »س��ينا قنبري« در زندان اوي��ن ارائه داد.  
مصطفي محبي گفت: در بامداد روز شنبه مورخ 16دي ماه 
سال جاري يكي از زندانيان زندان اوين به نام سينا قنبري 
فرزند علي اكبر با مراجعه به دستشويي قرنطينه زندان اقدام 
به خودكشي از طريق حلق آويز كردن خود كرده است.  وي 
افزود: بالفاصله مراتب به دادستان محترم اعالم و بازپرس 
دادس��راي جنايي در محل زندان حضور يافت و از ماموران 
زندان و مطلعين تحقيق كرده و دس��تورات الزم را در اين 

خصوص صادر كرده است. 
 اليحه ساماندهي سهام عدالت به مجلس رفت؛ 
ايرنا   اليحه ساماندهي سهام عدالت- موضوع اصالح مواد 
34ت��ا 38 قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل چهل و 
چهارم قانون اساس��ي- پ��س از تصويب هيات وزيران به 
مجلس ش��وراي اسالمي ارسال شد.  براساس اين اليحه 
كه روز دوشنبه از س��وي حسينعلي اميري، معاون امور 
مجل��س رييس جمهوري ب��راي هيات رييس��ه مجلس 
شوراي اسالمي ارسال ش��د، مواد 34، 35، 36، 37و 38 
قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون 

اساسي اصالح شده است. 
 مذاك�رات برجام�ي ظري�ف ب�ا اروپايي ه�ا در 
بروكسل؛ ايلن�ا  س��خنگوي وزارت امور خارجه با اشاره 
به جلسه شوراي امنيت درباره اعتراض ها در ايران گفت: 
اين جلسه گوياي شكست ديگري افزون بر شكست هاي 
ديگر ترامپ بود. س��خنگوي وزارت خارجه، چين را يكي 
از ش��ركاي مهم و خوب ايران در حوزه اقتصادي خواند و 
تاكيد كرد كه وجود مشكل احتمالي بين برخي شركت ها 
را نبايد به روابط ايران و چين تعميم داد چون روابط دو 
كش��ور از اهميت بااليي برخوردار است.  او با بيان اينكه 
س��فر ظريف براي شركت در نشستي با حضور موگريني 
و 3 وزي��ر امور خارجه اروپايي آخ��ر هفته جاري برگزار 
مي ش��ود، گفت: دعوتي كه صورت گرفته از طرف خانم 

موگريني و صرفا براي بررسي اجراي برجام است. 
 پرونده درگذشت هاشمي در شوراي عالي امنيت 
ملي باز ش�ده اس�ت؛ پان�ا  فرزند ريي��س فقيد مجمع 
تش��خيص مصلح��ت نظام يك س��ال پس از درگذش��ت 
پدر از بازگش��ايي مج��دد پرونده درگذش��ت آيت اهلل اكبر 
هاشمي رفس��نجاني در شوراي عالي امنيت ملي به دستور 
رييس جمهوري خبر مي دهد.  ياسر هاشمي در اين زمينه 
گفت: من ش��نيده ام كه ش��وراي عالي امنيت ملي نامه يي 
براي رييس جمهوري نوش��ته و ارسال كرده است مبني بر 
اينكه پرونده درگذشت آيت اهلل هاشمي در اين شورا بسته 
شود، ولي رييس جمهوري اين مساله را قبول نكرده و دوباره 

پرونده را به شوراي عالي امنيت ملي ارجاع داده است. 
 برخي بازداشت  شدگان اتباع افغانستان هستند؛ 
ايلنا   ابطحي، نماينده اصولگراي خميني شهر در مجلس 
ب��ا اش��اره به آمار ش��هروندان كش��ته  ش��ده در جريان 
اعتراض هاي اين ش��هر گفت: در ميان بازداشت شدگان 
تعدادي از اتباع افغانستان حضور دارند. همچنين برخي 
معترضان ازجمله افراد و ش��هرونداني بودند كه به لحاظ 
اقتصادي و معيش��تي در تنگنا قرار داشتند و تعدادي از 
بازداشت ش��دگان نيز ازجمله اراذل و اوباش بودند. او در 
پاس��خ به پرسش��ي ديگر درباره هويت 4 شهروند كشته 
 شده در خميني شهر افزود: كشته شدگان از مردم بودند. 
در واقع تعدادي از مردم معترض و بي گناه در جريان اين 

اعتراض ها كشته شدند. 
 دول�ت مي خواهد بار گران�ي را به گردن مجلس 
بين�دازد؛ خانه مل�ت  غالمرضا تاجگردون با اش��اره به 
صحبت ه��اي رييس جمه��ور در اي��ن باره كه مس��وول 
مستقيم برنامه و بودجه در كشور شخص رييس جمهور 
اس��ت، گفت: رييس جمهور در 5 س��ال گذشته اختيار 
داش��ت هم هدفمندي را اصالح و هم يارانه نقدي اقشار 
پردرآمد را حذف كند و هم اختيار داشت، قيمت بنزين را 
افزايش بدهد كه تاكنون دست به چنين كاري نزده است. 
رييس كميسيون تلفيق تاكيد كرد: ما مسووليت ايشان 
را به استناد قانون اساسي در زمينه برنامه و بودجه قبول 
داريم بنابراين رييس جمهور مسوول كل برنامه و بودجه 

باشد و اين مسووليت را به گردن مجلس نيندازد. 
 فيلترينگ به نفع كشور نيست؛ ايسنا   احمد همتي، 
نماينده اصالح طلب مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه 
فيلترينگ و محدودسازي در درازمدت به نفع جامعه و به 
نفع هر كش��وري نيست، گفت: اگر بخواهيم مردم را تحت 
فش��ار قرار دهيم تا نتوانند نظرات و خواس��ته هاي خود را 
ابراز كنند، نتيجه عكس خواهد داد و نارضايتي ها بيش��تر 
خواهد ش��د. او افزود: بنابراين با تكنولوژي به هيچ عنوان 
نمي توان مقابله كرد. اينكه فكر كنيم مي توانيم محدوديت 
ايجاد كنيم، درست نيست زيرا روزي تكنولوژي اي  مي آيد 
كه همه اينها را دور زده و خنثي مي كند اما بايد استفاده از 
اين تكنولوژي ها فرهنگ سازي شود و مردم به حدي از رشد 

و بلوغ برسند كه استفاده صحيح را به خوبي ياد بگيرند. 
 ريي�س پارلمان اردن در ايران؛ فارس   برخي منابع 
پارلمان��ي اردن گزارش دادند كه »عاطف الطراونه« رييس 
پارلمان اين كش��ور آخرين بررسي ها درباره ترتيبات سفر 
يك هيات عاليرتبه به تهران را انجام داده و اواخر اين هفته 
عازم ايران مي شود. هدف از اين سفر ديدار با مقامات ايراني 
و بررس��ي امكان همكاري هاي بيشتر بين دو كشور عنوان 
شده است. الطراونه اخيرا در جلسه پارلمان تاكيد كرد كه 
بررسي توسعه گزينه ها و ائتالف هاي اردن بدون تحت تاثير 
قرار دادن روابط اس��تراتژيك اين كشور با كشورهاي عربي 

حاشيه خليج فارس ضروري و مهم است. 
 ق�ول وزير اطالع�ات براي آزادي دانش�جويان؛ 
خبرآنالين  سخنگوي فراكسيون اميد با اعالم اينكه وزير 
اطالعات درباره آزادي دانشجويان بازداشتي قول مساعد 
داده است، گفت: ما معتقديم بايد كرامت دانشجويان در 
زمان بازداشت در قالب حقوق شهروندي حفظ شود و اين 
موضوع را نيز به آقاي علوي گوشزد كرديم. بهرام پارسايي 
افزود: معتقدم ما تاكنون نتوانستيم اصل 27 قانون اساسي 
را اجرا كنيم يعني اگر دانشجويان، نهادهاي مدني و اقشار 
مردم راجع به موضوعي اعتراض داش��ته باشند ما طبق 
اصل 27 قانون اساس��ي مجوزي به آنه��ا براي بيان اين 
اعتراض نداده ايم و شايد در جامعه ما هنوز نحوه اعتراض 
نهادينه نشده است. ممكن است گروهي اعتراض كنند و 

گروهي ديگر بيايند و از آن فضا سوءاستفاده كنند. 

روي موج خبر

در دومين كنفرانس امنيتي تهران بررسي شد

خاورميانهچگونهآرامميگيرد؟

رييس جمهوري در ديدار وزير و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي:

مشكالتي مانند اشتغال و فقر با شعار حل نمي شود
ادامه از صفحه اول

ريي��س دول��ت دوازده��م در بخ��ش ديگري از 
س��خنان خود ب��ا تاكيد ب��ر اينكه دول��ت از انتقاد 
اس��تقبال مي كند و معتقد اس��ت كه همه بايد نقد 
ش��وند، ادامه داد: هيچ اس��تثنايي در كش��ور براي 
انتقاد كردن وجود ندارد و در كشور معصوم نداريم 
ضمن اينكه پيامبر اس��الم)ص( هم به مردم اجازه 
انتق��اد مي دادن��د و باالتر از مقام پيامب��ر در تاريخ 

وجود ندارد. 
روحان��ي تصريح كرد: اگر نقد توأم با اميد، اراده 
و راه حل درست باشد بسيار مفيد و سازنده است. 

وي ب��ا بي��ان اينكه فرهن��گ انتظار ب��ه معني 
اعت��راض ب��ه بي عدالتي ها و اميد به گش��ايش امور 
است، خاطرنش��ان كرد: مذهب شيعه همانطور كه 
مرحوم شريعتي نيز به آن اشاره كرده است، مذهب 
نقد و اعتراض اس��ت. وقتي ما ش��يعيان مي گوييم 
در انتظ��ار نوري هس��تيم كه عدالت را در سراس��ر 
گيتي بگس��تراند به معناي آن است كه در عدالت و 
رس��يدن به نقطه مطلوب اشكالي وجود دارد لذا در 
اينكه در روايات آمده، افضل اعمال انتظار فرج است 
بدين معناس��ت كه هم بايد به فكر اميد به آينده و 
هم گشايش در امور باشيم ضمن اينكه بدون انتظار 

به آينده بهتر، كار و تالش معنا ندارد. 

 ضرورت گسترش نقد سازنده
رييس جمه��وري ب��ا تاكيد بر اينكه م��ردم بايد 
بتوانند از تمام مس��ووالن كشور انتقاد كنند، گفت: 
انتقاد حق مردم است چراكه صاحب كشور هستند 
و تمام افتخار ما مس��ووالن اين اس��ت كه نماينده 
مردم هس��تيم و امانتدار امور كش��ور از سوي مردم 

مي باش��يم لذا م��ردم حق دارند ك��ه در كارهاي ما 
نظارت كرده و انتقاد كنند. 

روحاني نقد را بس��يار مفيد و س��ازنده و نفي را 
بس��يار بد و مخرب توصيف كرد و يادآور شد: نبايد 
كس��ي را نفي كرد و بايد توجه داشت كه نفي وضع 
موجود خطرناك اما نقد وضع موجود سازنده است. 
روحاني با بيان اينكه حوادث چند روز گذش��ته 
تجربه يي براي مردم و نس��ل جوان و كس��اني بود 
ك��ه زندگي بهت��ر مي خواهند، اف��زود: برخي تصور 
مي كنند كه مردم فقط پ��ول و اقتصاد مي خواهند 
اما آيا كسي حاضر اس��ت ماهانه پول قابل توجهي 
دريافت كند اما به طور مثال ش��بكه مجازي كامال 
مس��دود باشد يا در تردد با خودرو و رفت و آمد به 
بي��رون از خانه با محدوديتي مواج��ه بوده و حتي 
حق حرف زدن نداشته باش��د. مگر مي شود آزادي 
و زندگ��ي مردم را با پول خريداري كرد چرا عده يي 
آدرس غلط مي دهند و اين توهين به مردم است. 

او افزود: مردم مطالباتي دارند كه بخش��ي از آن 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتي است و بايد 

همه اين مطالبات مورد توجه قرار بگيرد. 
رييس جمهوري تصريح كرد: همه بايد در يك جا به 
اين تصميم برسيم كه مردم همه كاره كشور هستند و 
بي ترديد اگر اي��ن موضوع را با جان و دل و عمل خود 

قبول كنيم تمام مسائل حل و فصل خواهد شد. 
روحان��ي خاطرنش��ان ك��رد: در حوادث��ي ك��ه 
پي��ش مي آيد بايد ضرر و نفع آن محاس��به ش��ود. 
اينك��ه حوادث اخير از نظر اقتصادي، كس��ب وكار، 
سرمايه گذاري و اشتغال در كشور چه تاثيري داشته 
بايد مورد محاسبه قرار بگيرد و الزم است همه اينها 
به مردم توضيح داده شود. رييس جمهوري ضرورت 

ارائه گزارش از س��وي مس��ووالن به مردم را مورد 
تاكيد قرار داد و گفت: نمايندگان ش��وراي ش��هر، 
نمايندگان مجلس و مسووالن دستگاه هاي اجرايي 
بايد با مردم س��خن گفته و حرف آنها را بش��نوند و 
بايد ساعات زيادي براي گوش دادن و حرف زدن با 
مردم اختصاص يافته و در مقابل حرف و انتقاد آنها 
را بشنوند اگر چنين باشد بي ترديد پيشرفت زيادي 

در اداره امور ايجاد خواهد شد.
 

 شفاف سازي در اقدامات دولت
روحاني با بيان اينكه مردم بايد با ش��فافيت كامل 
در جريان امور قرار بگيرند، گفت: بايد كارهايي كه در 
دولت يازدهم تا امروز در زمينه سرمايه گذاري خارجي 
انجام ش��ده و اينكه امروز كش��ورهاي جهان به ايران 

اعتماد دارند به مردم گفته شود. 
وي ضرورت توجه به فرهنگ و فرهنگ سازي را در 
پيشبرد امور كشور حائز اهميت توصيف كرد و ادامه 
داد: اگر به دنبال رفع مشكل بيمه بانك ها، بازار سرمايه 
و ماليات هستيد ابتدا بايد فرهنگ الزم در اين زمينه 
ش��كل گيرد. اگر مردم متوجه باشند كه ماليات جزو 
ضروريات زندگي است و با پرداخت آن مشكل جامعه 
و بخش��ي از مردم حل مي شود بدون ترديد راحت تر 
ماليات مي پردازند و در چنين جامعه يي شاهد امنيت، 

رفاه و آرامش بيشتري خواهيم بود. 
رييس جمهوري با بيان اينكه مهم ترين ركن اقتصاد 
بازتوزيع درست درآمدهايي مثل ماليات و زكات است، 
افزود: معتقدم بخشي از ماليات بايد در بودجه باشد و 

بخشي از آن در همان جامعه بازتوزيع شود. 
روحان��ي در بخ��ش ديگ��ري از س��خنان خود به 
اليحه بودجه س��ال 1397 اش��اره و خاطرنشان كرد: 

در اي��ن بودج��ه تبصره هايي پيش بين��ي كرديم كه 
فق��ر مطلق را از بين ببري��م و اگر نمايندگان مجلس 
نخواهند پاي آن بايس��تند و دست دولت را ببندند، يا 
بايد راه حل جايگزين بهتري ارائه دهند يا خودش��ان 
پاس��خگوي مردم باش��ند. دولت صدها ساعت جلسه 
و كار كارشناس��ي انجام داده و تبصره هايي براي رفع 

مشكالت كشور تنظيم كرده است. 
او تصريح كرد: دولت براي اش��تغال جوانان و رفع 
بي��كاري 300هزارميليارد تومان براي 5 س��ال پيش 
رو طراحي كرده اس��ت اما اين تصميم كه حاصل كار 

كارشناسي است با يك رأي بايد از بين برود؟
رييس جمه��وري ب��ا اش��اره به س��ابقه 20س��اله 
نمايندگي خود در مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: 
به امور نمايندگي مجلس اش��راف كامل دارم و رشته 
تخصصي ام نيز حقوق و قانون اساس��ي اس��ت. طبق 
قانون اساس��ي مسوول مس��تقيم برنامه و بودجه در 
كشور شخص رييس جمهوري است. البته قبول داريم 
كه مجلس هم بايد نظراتي در اين حوزه داشته باشد 
اما ن��ه اينكه اصل بودجه را زير س��وال ببرد. روحاني 
تصري��ح كرد: امروز براي آين��ده و رفع بيكاري، فقر و 

معض��الت جامعه اهميت دارد كه ب��ه صحنه آمده و 
سخن بگوييم. 

او خاطرنش��ان ك��رد: عده يي مي گوين��د، اصالح 
قيمت ه��ا را انجام ندهيد و مبل��غ ماليات هم افزايش 
نيابد و در مقابل خواهان افزايش حقوق و رس��يدگي 
به فقرا هس��تند، اگر روي حرف اولش��ان تاكيد دارند 
پس بخش دوم ادعاها، شعار مي شود. مشكالتي مانند 
اشتغال و فقر با شعر و شعار حل نمي شود و ما خواهان 

راه حل هستيم. 
وي با يادآوري اهميت تبصره هاي 14، 18و 19 به 
عنوان تبصره هاي اصلي بودجه سال آتي گفت: اگر اين 
تبصره ها مورد توجه قرار نگيرد، اهداف دولت اجرايي 
نخواهد شد و در واقع ديگر اليحه بودجه دولت نيست. 
رييس جمهوري در ادامه لزوم شفافيت و نظارت 
مردم بر مس��ووالن را م��ورد تاكيد قرار داد و گفت: 
همچنان كه دولت بايد در اتاق شيش��ه يي باش��د، 
مجل��س ش��وراي اس��المي و ديگران ه��م بايد در 
اتاق شيش��ه يي قرار بگيرند و تصميماتي كه اتخاذ 
مي ش��ود بايد به طور ش��فاف به مردم توضيح داده 

شود و آنها بايد قضاوت كنند. 

هي��چ ي��ك از كش��ورهاي منطق��ه نبايد به س��مت 
برتري جويي حركت كنند. اين ماحصل سخنان محمدجواد 
ظري��ف در دومين كنفران��س امنيتي ته��ران با موضوع 
»امني��ت منطقه يي در غرب آس��يا؛ چالش ها و روندهاي 
نوظهور« بود، زماني كه تالش مي كرد سياستي كه ثبات 
را به خاورميانه بازمي گرداند، تشريح كند. كنفرانسي كه از 
جك استراو، وزير اسبق امور خارجه بريتانيا تا يوسف بن 
علوي، وزير خارجه عمان در آن حضور داشتند و چارچوبي 
از سياست هاي امنيتي مدنظرشان را مطرح كردند. يوسف 
ب��ن علوي از چالش هاي پي��ش روي جامعه جهاني براي 
بازسازي سوريه سخن گفت اينكه پيش تر درباره افغانستان 
هم تجربه مشابه يي وجود داشت اما نتيجه مطلوب حاصل 
نشد. جك اس��تراو هم در عين حال كه انتقاداتي را روانه 
ايران كرد اما با اش��اره به توانمندي هاي ديپلماتيك ايران 
گفت كه مي شود، پيش��نهاد ظريف درباره معماري نوين 
امنيتي را با ايجاد خط ارتباطي ميان تهران و كش��ورهاي 

ذي نفع سرلوحه قرار داد. 

 منطقه قوي؛ پيشنهاد ظريف
در اين نشست، محمدجواد ظريف با اشاره به تحوالت 
اخير خاورميانه گفت كه احي��اي احترام به مرزهاي ملي 
و نظام دولت � ملت باي��د در اولويت قرار گيرد؛ چراكه به 
اعتقاد وزير امور خارجه ايران ادامه وضعيت كنوني قطعا به 
گرايش هاي گريز از مركز در داخل واحدهاي سياسي دامن 
مي زند و حاصلي جز تنش و بي ثباتي در پي ندارد. اش��اره 
ظريف به تحركات قومي و طايفه يي در س��وريه و عراق با 
گرايش هاي جدايي طلبي بود ك��ه او اينها را خطري براي 
منطقه و جهان دانست. راه حل اين مشكل هم از نگاه وزير 
امور خارجه ايران درايت مسووالن ملي، محلي و گفت وگو 
بر پايه احت��رام به حاكميت ملي، تماميت ارضي و قوانين 
اساسي اس��ت كه اين تحركات را به همگرايي و همكاري 
تبديل مي كند. به اعتقاد ظريف تمركز بر مشكالت امنيتي 
و تنش ها بايد با در نظر داشتن دورنمايي مشخص صورت 
گي��رد و معطوف به ت��الش براي نيل به ش��رايط امنيت 
مطلوب در س��طح منطقه باش��د. پيش��نهاد او در دو ايده 
خالصه ش��د: »منطقه ق��وي« و » امنيت ش��بكه اي« كه 
ظريف گفت، مي تواند مبناي شكل گيري پارادايم جديدي 
براي غرب آس��يا باش��د. وزير ام��ور خارجه اي��ران درباره 
اي��ده خود توضيح داد: تالش ب��راي ايجاد منطقه قوي به 
جاي برتري جويي و حذف ديگر كنش��گران ريشه در نگاه 
راهبردي جمهوري اسالمي ايران به منطقه پيراموني خود 
دارد و به معني پذيرش اصل تامين منافع جمعي در منطقه 
خليج فارس و تامين قاعده برد � برد در سطح اين منطقه 
اس��ت. بر اين اس��اس تامين منافع هر يك از كش��ورهاي 

منطقه در گرو تامين منافع همه كشورهاي منطقه است. 
تالش س��لطه جويانه توس��ط هر يك از كشورهاي منطقه 
براي حذف رقبا و تبديل ش��دن به قدرت فائقه و سلطه گر 
از منظر ژئوپليتيك و ژئواس��تراتژيك عامل تنش زا بوده و 
موجب ايجاد موانع اساسي بر سر راه توسعه ملي كشورها 
خواهد بود. چنين رقابتي تنها دور باطلي را موجب مي شود 
كه نمي تواند برنده يي داش��ته باش��د. ديگر مناطق جهان 
بعد از اينكه رقابت هاي مخرب س��لطه محور را پشت سر 
گذاش��ته و به همكاري با هم متمايل شدند، توانستند به 
صلح و توسعه دست يابند. كشورهاي اين منطقه به حكم 
جغرافيا محكوم به همزيس��تي با يكديگر هستند عالوه بر 
اينكه تاريخ، فرهنگ و مذهب مشترك چنين همكاري و 
همزيستي را نه تنها اجباري بلكه مطلوب و متبوع مي سازد.

  استقبال جك استراو از پيشنهاد ظريف
جك استراو، وزير امور خارجه بريتانيا در دولت توني 
بلر كه براي حضور در اين كنفرانس به تهران آمده بود، 
آنچه از سوي ظريف در اين كنفرانس عنوان شد را مثبت 
خوان��د اما در رويكردي منتقدانه گفت كه اگر بخواهيم 
صحبت ه��اي وزير امور خارجه ايران عملي ش��ود نبايد 
فراموش كنيم طبق كنوانسيون هاي بين المللي كه ايران 
هم به آن پايبند اس��ت، ديپلمات ها بايد امنيت فيزيكي 
داشته باشند؛ اما اين امر دو بار در ايران نقض شد. استراو 
تاكيد كرد كه براي رس��يدن به اه��داف  بايد نقطه هاي 
تاريك برطرف ش��ود و امني��ت ديپلمات ها در تهران به 
رسميت شناخته ش��ود. وزير اسبق امور خارجه بريتانيا 
همچني��ن با اس��تقبال از پيش��نهاد ظريف درخصوص 

معماري نوين امنيتي افزود: مي شود ترتيبي داد تا بين 
تهران و كشورهاي ذي نفع خط ارتباطي كشيده شود و 
اين كار س��رلوحه قرار گيرد. مثال اين خط ارتباطي بين 
ايران و كشورهاي منطقه يي، ايران و اتحاديه اروپا و بعد با 

كشوري مثل فرانسه و اياالت متحده برقرار شود. 
او با تاكيد ب��ر اينكه ايران با توجه به توانمندي هاي 
ديپلماتيكي ك��ه دارد، مي تواند نق��ش مهمي در ثبات 
منطقه ايفا كند، گفت: كش��ورهاي عضو شوراي خليج 
فارس هم بايد در اين معادله بازي كنند. عربستان براي 
من��زوي كردن قطر تالش هاي زي��ادي كرد ولي جواب 
م��ورد نظر خود را نگرفت. عمان و كويت توانس��تند به 
طور سازنده ايفاي نقش كنند درحالي كه امارات متحده 
عربي در منازعات يمن ايفاي نقش كرد.  تهديدات پيش 

رو برجام ديگر موضوع سخنراني استراو بود؛ آنجا كه اين 
ديپلمات س��ابق گفت: ما نمي دانيم كه ترامپ در پايان 
هفته چه كاري مي خواهد، انجام بدهد. ش��ايد خودش 
ه��م دقيقا نداند زيرا نامعقول ترين رهبري اس��ت كه از 
جنگ جهاني دوم تاكنون ديده ايم. اما تحريم جديد عليه 
ايران بحراني براي ادامه برجام خواهد بود و اميدوارم كه 
اروپايي ها گرد هم آمده و ببينند چطور مي توانند برجام 
را حفظ كنند.  او با اشاره به اينكه ايران همه تعهداتش 
را انجام داده است، افزود: اگر امريكا همچنان تحريم هاي 
خ��ود را ادامه دهد اين نماد اس��تفاده قدرت دالر عليه 
ديگران است. بانك هاي اروپاي غربي نيز براي رفع موانع 
ارتباط با ايران تالش مي كنند و آلمان و انگليس نيز به 

دنبال يافتن راه حل هستند. 

 منابع ما براي بازسازي سوريه كافي است؟
وزير خارجه عمان كه ديگر سخنران كنفرانس امنيتي 
تهران بود، بازسازي سوريه را مورد اشاره قرار داد و گفت 
كه طبق برخي از برآوردها، بازس��ازي سوريه ميلياردها 
دالر هزينه به همراه خواهد داشت و او اين سوال را مطرح 

كرد كه ما چنين منابعي را در اختيار داريم يا نه؟
به گزارش ايسنا، يوسف بن علوي با بيان اينكه در گذشته 
برخي از رهبران با حركت و تدبير با مسائل برخورد كرده اند 
و اين تدبير باعث شده كه خيلي از مسائل حل و فصل شود، 
افزود: ما اكنون در چنگال يك نس��ل جديدي هستيم كه 
براساس فرهنگ و توان خود تالش هايي را انجام مي دهد كه 
بعضا ممكن است اين تالش ها منجر به ايجاد ثبات در منطقه 
نشود و آنها نتوانند موفقيت نسل هاي گذشته را تكرار كنند. 
اين ديپلمات عاليرتبه عماني با بيان اينكه مشكالتي كه 
ما با آن در منطقه روبه رو هستيم، ساخته و پرداخته ماست 
و نه آنكه ديگران براي ما س��اخته باش��ند، ادامه داد: بعضا 
مي بينيم كه برخي جوامع، جوامع ديگر را سرزنش مي كنند 
و به نظر من كس��اني كه چنين اقدامي را انجام مي دهند، 
نمي دانند از زندگي خود چه مي خواهند. او همچنين با اشاره 
به بحران هاي كنوني در منطقه كه منجر به كش��ته شدن 
ميليون ها انسان و خسارت هاي زيادي به برخي از كشورها 
شده است، گفت: ما اكنون با موضوع بازسازي اين كشورها 
روبه رو هستيم. بنابر برخي صحبت ها، ميلياردها دالر بازسازي 
سوريه هزينه دارد ولي سوال اين است كه آيا ما اين منابع را 
در اختيار داريم؟ از ديگر سو ما تصور داريم كه آيا ما مي توانيم 
سوريه را به قبل از اين درگيري ها برگردانيم؟ ما نمونه اين 
موضوع را در مورد افغانس��تان داشتيم. در مورد اين كشور 
اجالس هاي متعددي براي بازس��ازي برگزار ش��د اما عمال 
بازس��ازي جدي انجام نشد و ما در اين زمينه با اشتباهات 

فرهنگي زيادي نيز روبه رو بوديم.
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ايران2

چهرهها

س��خنگوي وزارت كشور درخصوص 
آمار بازداشت ش��دگان ناآرامي هاي اخير 
گفت: بازداشت افراد با حكم مقام قضايي 
انجام مي ش��ود و در حال حاضر آمارها 
در حال بررسي اس��ت. به گزارش ايرنا، 
سلمان ساماني ديروز در نشست خبري 
خود با خبرنگاران در پاسخ به اينكه گفته 
مي شود بخشي از ناآرامي اخير از سوي 
مخالفان دولت صورت گرفته اس��ت، افزود: اظهارنظر در اين زمنيه 
نيازمند بررسي دقيق است.  وي ادامه داد: نگاه وزارت كشور همواره 
اجتماعي بوده و تالش دارد مس��ائل امنيتي را به سياسي و مسائل 
سياس��ي را به اجتماعي تغيير دهد.  سخنگوي وزارت كشور اظهار 
داشت: در شوراي امنيت با نگاه علمي و جامعه شناسانه و برخورداري 
از تجربيات گذشته موضوع در حال بررسي است.  ساماني در پاسخ 
به اينكه آيا توجه دولت به موضوع حاشيه نش��يني به نوعي موجب 
تش��ويق اين موضوع نخواهد ش��د، گفت: حاشيه نش��يني واقعيتي 
اس��ت كه از مهاجرت از روستاها به اطراف شهرها ايجاد شده است 
و مي تواند زمينه س��از بروز ساير آسيب ها باشد. وي افزود: اگر توجه 
نكنيم كه اين مساله ممكن است انگيزه يي شود براي حاشيه نشيني، 
به مشكالتي برمي خوريم لذا بحث هاي كارشناسي زيادي در شوراي 
اجتماع��ي وزارت كش��ور در اين زمينه انجام ش��ده و آمده كه بايد 
در كنار توجه به اين موضوع، به توانمندس��ازي روستاها توجه شود. 
ساماني درباره طرح شوراي شهر تهران مبني بر اختصاص مكاني براي 
تجمع، گفت: طرح بايد ديده ش��ود ولي آنچه مشخص است وزارت 
كش��ور براساس دستورالعمل ش��وراي امنيت صيانت از حق تجمع 

مردم را مورد توجه قرار مي دهد.

 آمار بازداشت شدگان ناآرامي هاي اخير
در حال بررسي است

معاون وزير امور خارجه كش��ورمان 
مي گويد برجام بايد به يك تجربه موفق 
بين المللي تبديل ش��ود، ام��ا ما خود را 
براي تمام س��ناريوها ازجمله حفظ يا از 
بين رفتن آن آماده كرده ايم.  به گزارش 
ايرنا، س��يدعباس عراقچي در سخناني 
در كنفران��س امنيتي تهران تاكيد كرد: 
در ص��ورت از بين رفت��ن برجام منطقه 
ما بيش��ترين ضرر را خواهد كرد.  وي با اش��اره به اينكه مش��كالت 
منطقه يي غرب آس��يا بس��يار زياد است، خاطرنش��ان كرد: برجام 
تجربه موفقي بود كه مي توان درباره آن بيشتر مطالعه كرد چون در 
حقيقت تنها تجربه حل وفصل مسالمت آميز يك بحران، درگيري و 
اختالف در زمان معاصر اس��ت كه توانسته بحراني پيچيده با سابقه 
10 ساله را از طريق مذاكره حل كند.  معاون وزير امور خارجه با بيان 
اينكه مهم ترين درس برجام اين اس��ت كه مي توانيم به راه حل هاي 
ديپلماتيك اميد داشته باشيم و مشكالت بزرگ را حل كنيم، گفت: 
البته برخي مس��ائل مانند مقابله با داعش يا قيام بر ضد اشغالگران 
با مذاكره حل نمي ش��ود.  عراقچي با تاكيد بر اينكه برجام مي تواند 
الگويي باشد تا براساس آن مذاكره و بازي برد-برد داشت، گفت: بايد 
برجام به يك تجربه موفق در عرصه بين المللي تبديل شود و امريكا 
نيز نقش خود را در برجام ايفا كند زيرا برهم زدن آن منطقه بهتري 
را براي ما ايجاد نخواهد كرد.  عراقچي اظهار داشت: رييس جمهوري 
امريكا در يك سال گذشته براي از بين بردن برجام كارهاي بسياري 
انجام داده و حتي ممكن است با تالش هايي كه مي خواهد انجام دهد 
در چند روز آينده برجام از بين برود كه در اين زمينه منطقه و جامعه 

بين المللي بايد آمادگي الزم را داشته باشد.

ايران براي همه سناريوها ازجمله خروج امريكا 
از برجام آماده است

رييس سازمان بسيج مستضعفين در 
نامه يي خطاب ب��ه غالمرضا تاجگردون 
رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس 
شوراي اس��المي در مورد سيستم واريز 
و قط��ع ياران��ه نكاتي را يادآور ش��د. به 
گزارش ايسنا، س��ردار غيب پرور در اين 
نامه نوش��ت: حوادث اخير كشور اگرچه 
طراحي اتاق هاي فكر دش��منان اس��ت 
ام��ا زمينه هاي نفوذ و تاثيرپذيري داخلي آن را نمي توان از نظر دور 
داشت. لذا ارائه يك برنامه كارآمد و مبتني بر حل مشكالت معيشتي 
مردم مي تواند حربه خناسان در تحريك جوانان اين كشور را خنثي 
كند. اكنون  كه در آستانه بررسي و تصويب بودجه 1397 كل كشور 
هستيم توقع مي رود نمايندگان محترم ملت كه برآمده از متن جامعه 
هستند و هميشه حامي محرومان و مستضعفان بوده و هستند اين 

مهم را به عنوان يك اصل اساسي در دستور كار خود قرار دهند. 
غيب پرور پيش��نهاد كرد: اگر قرار است يارانه بخش قابل توجهي 
از دريافت كنندگان قطع گردد، بخش��ي از آن به صورت خاص براي 
بيكاران جامعه لحاظ ش��ود و از طريق سامانه يي مشخص شناسايي 
و پرداخ��ت گردد. همچنين در منابع درآمدي دولت كه مس��تقيماً 
زندگ��ي مردم را متاث��ر مي كند و آن��ان را در تنگنا ق��رار مي دهد 
تجديدنظر گردد. او از رييس كميسيون تلفيق مجلس خواست كه 
جهت مناطقي از كشور كه اش��تغال از ضريب پايين تري برخوردار 
است منابع مشخص و خاص ديده شود. همچنين به اعتقاد غيب پرور 
ايجاد بنگاه هاي زودبازده و كم هزينه جهت اشتغال جوانان مي تواند 
حداقل ه��اي زندگي آنان را در كوتاه مدت تامي��ن كند و آنان را به 

خودكفايي برساند. 

نامه اقتصادي رييس سازمان بسيج مستضعفين 
به مجلس

عضو كميس��يون قضايي و حقوقي 
مجلس ب��ا تاكيد ب��ر اص��ل 27 قانون 
اساس��ي، گف��ت: تحزب يك��ي از ُطرق 
رس��يدن به حقوق سياسي مردم است 
اما طبق اين اصل هر صنف و تش��كلي 
ه��م مي تواند اجتماع��ات قانوني برگزار 
كند. محمدج��واد فتحي در گفت وگو با 
خانه ملت، در خصوص چگونگي تحقق 
حقوقي سياسي مردم و تاثير آن بر نحوه درخواست مطالبات، گفت: 
مس��ووالن بايد به تقاضاي مردم پاس��خ مثب��ت داده و با برگزاري 
تجمعات قانوني موافقت كنند كمااينكه اصل 27 قانون اساسي نيز به 
صراحت اجازه برگزاري تجمعاتي كه مخل دين نباشد، را داده است. 
او افزود: اعتراضات مردم نس��بت به آزادي هاي حقوقي و شهروندي 
و مشكالت معيشتي نه تنها مغاير اصل دين نيست بلكه در راستاي 
احكام شريعت اسالم اس��ت، بنابراين وزارت كشور بايد حق قانوني 
مطابق با اصل 27 قانون اساسي را مجدانه اجرايي كند. فتحي تحزب 
را يكي از ُطرق رسيدن به حقوق سياسي مردم دانست و تصريح كرد: 
هر صنف و تشكلي مي تواند اجتماعات قانوني را برگزار كند، احزاب 
هم به عنوان يكي از مبادي قدرت مي توانند تقاضاي مردم را از وزارت 
كشور مطالبه كند اما متاسفانه شرايط سياسي كشور به نوعي رقم 
خورده كه دانشجويان هم در سالن دربسته دانشكده يي نمي توانند 
اظهارنظر كنند. او با تاكيد بر نبود هيچ مانع قانوني در زمينه تحقق 
حقوق سياس��ي مردم، گفت: وزارت كش��ور جهت اجراي اين اصل 
بايد فضاي بيان اظهارنظر، اعتراضات و انتقادات را در دانش��گاه ها و 
فضاهاي عمومي جامعه تعبيه كند زيرا تنها راه تحقق حقوق سياسي 

مردم اجراي اصل 27 قانون اساسي به شكل اتم و اكمل است. 

 تحزب راه رسيدن مردم
به حقوق سياسي
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3 كالن
مجوز انتشار ۷۶ هزار ميليارد 
تومان اوراق مشاركت اسالمي

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۷ خبر از اجازه 
انتشار ۷۶ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت مالي- اسالمي 
در س��ال ۹۷ داد.  به گزارش ايِبنا، علي اصغر يوس��ف نژاد در 
نشست خبري ديروز )دوشنبه، ۱۸ دي ماه( كميسيون تلفيق 
بودجه سال ۹۷ اظهار كرد: يكي از مهم ترين بخش هاي تامين 
درآمد دولت انتش��ار اوراق مشاركت مالي است كه اين منبع 
غير از بودجه عمومي تعريف مي ش��ود، البته در اين راس��تا 
انتقادات زيادي صورت گرفت و پس از بررس��ي كارشناسان 
اقتصادي، دانش��گاهي، مركز پژوهش ها و ديوان محاس��بات 
كارگروهي در اين زمينه در كميس��يون تلفيق تشكيل شد.  
عضو هيات رييس��ه كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۷ با بيان 
اينكه مق��االت زيادي درخص��وص ميزان اوراق مش��اركت 
نوشته شده است، گفت: در كارگروه كميسيون تلفيق تالش 
شد تا ميزان اوراق مش��اركت به صورت واقع بينانه در اليحه 
بودجه ديده ش��ود.  وي ادامه داد: دولت براي تامين بودجه 
خود راه هاي مختلفي ازجمله انتش��ار اس��كناس، استقراض 
 خارجي و اس��تقراض از مردم دارد كه اي��ن روش ها در دنيا 
قابل قبول است و از آنجا كه روش سوم تورم ايجاد نمي كند 
دولت اين روش را انتخاب كرده است.  اين نماينده مجلس با 
بيان اينكه به دولت اجازه داده شد تا اوراق مشاركتي منتشر 
كند، گفت: براس��اس مصوبات كميس��يون تلفيق بودجه به 
ش��ركت هاي دولتي و وابس��ته به وزارتخانه ها و سازمان هاي 
دولت��ي، دانش��گاه ها، موسس��ات آموزش عالي، موسس��ات 
پژوهش��ي و پارك هاي علم و فناوري ب��ا تصويب هيات امنا 
اجازه داده مي شود تا سقف ۷ هزار ميليارد تومان اوراق مالي-

اس��المي انتشار دهند. يوس��ف نژاد ادامه داد: دولت تا سقف 
۲۶ هزار ميليارد تومان اوراق مالي-اس��المي منتشر مي كند 
و مناب��ع اين بخ��ش از اوراق را ص��رف طرح هاي نيمه تمام، 

طرح هاي ساماندهي دانشگاه ها و طرح هاي استاني مي كند. 
وي اظهار كرد: شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته 
به آن با تاييد وزارت كشور تا سقف ۸هزار ميليارد تومان اوراق 
مالي-اسالمي با تضمين خود شهرداري ها انتشار مي دهند كه 
اين اوراق براي كارهاي امور شهري درنظر گرفته شده است و 
۵۰درصد از آن مربوط به طرح هاي قطار شهري خواهد بود.  
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: براس��اس مصوبه كميسيون 
تلفي��ق بودجه س��ال ۹۷ دول��ت با حفظ ق��درت خريد و با 
سررسيد ۳ ساله مجاز به انتشار ۱۵هزار ميليارد تومان اوراق 
مالي-اس��المي ش��د تا در زمينه خريد تضميني محصوالت 
استراتژيك كشاورزي و پرداخت بدهي به سازمان هاي بيمه 
پايه سالمت و مطالبات توليدكنندگان برق هزينه كند.  عضو 
كميس��يون شوراها و امور داخلي كش��ور در مجلس شوراي 
اس��المي اف��زود: دولت براي تس��ويه بدهي ه��اي حقيقي و 
حقوق��ي و تعاوني ه��اي خصوصي و مطالب��ات قطعي ايجاد 
شده، مي تواند تا سقف ۵هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت 
را به صورت جمعي و خرجي منتش��ر كند.  يوسف نژاد گفت: 
دولت ۱۰ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه را با سررسيد كمتر 
از يك سال براي تخصيص اولويت دار توسط سازمان برنامه و 
بودجه منتشر مي كند، همچنين دولت براي بازپرداخت اصل 
و سود اوراق سررسيد شده سال ۹۷ مي تواند ۵ هزار ميليارد 

تومان اوراق مشاركت منتشر كند. 

خبر

رييس جمهوري تبصره هاي 14، 18 و 19 اليحه بودجه را كليدي خواند

بازخواني پرونده آزادسازي اقتصاد
گروه اقتصادكالن| الهام آبايي| 

دي��دار روز گذش��ته رييس جمهور با وزي��ر اقتصاد، 
معاونان امور اقتص��ادي و دارايي حاوي نكات مهمي در 
رابطه با مس��ائل اقتصادي كشور هم بود كه جالب ترين 
آنها را مي توان اظهارات روحاني در مورد سياس��ت هاي 
مالي دولت در اليحه بودجه دانست. رييس جمهوري روز 
گذشته با دفاع از اليحه بودجه ۹۷ با بيان اينكه مجلس 
نبايد اصل بودجه را زير سوال ببرد، گفت كه تبصره هاي 
۱4، ۱۸ و ۱۹ تبصره هاي اصلي اليحه بودجه سال آينده 
اس��ت. اگر اين تبصره ها مورد توجه ق��رار نگيرد، اهداف 

دولت اجرايي نخواهد شد. 
تبصره ۱4 اليحه بودجه به موضوع هدفمندي يارانه ها 
معطوف اس��ت. مناب��ع و مصارف درج ش��ده در جدول 
تبصره ۱4 اليحه بودجه، حذف حدود ۳۳ميليون نفر از 
يارانه بگيران را تاييد كرده و همين موضوع هم مورد انتقاد 
بسياري واقع ش��د. در اين جدول منابع پيش بيني شده 
ب��راي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها ۲۳هزار 
ميليارد تومان پيش بيني ش��ده است كه نشان از حذف 
گروهي از يارانه بگيران دارد. در تبصره ۱۸ اليحه بودجه 
ه��م افزايش قيمت بنزين پيش بيني ش��ده كه ۱۷هزار 
ميليارد تومان از منابع پيش بيني شده از اين محل قرار 
است، صرف اشتغال زايي شود. همچنين تبصره ۱۹ اليحه 
بودجه به مساله واگذاري پروژه هاي نيمه تمام مي پردازد. 
از ميان اين سه تبصره كه روحاني آن را از تبصره هاي 
اصلي بودجه خوانده، تبصره ۱۸ در جلس��ه كميس��يون 
تلفيق بودجه رد ش��د. به طوري كه كميس��يون تلفيق 
مس��اله افزايش قيمت بنزين را رد و منابع ديگري براي 
اهداف اش��تغال زايي پيش بيني كرد. در مورد تبصره ۱4 
هم هنوز موضع گيري دقيق مجلس مشخص نيست اما به 
نظر مي رسد، مساله حذف گسترده يارانه بگيران هم با آن 
كيفيتي كه دولت پيش بيني كرده است، قابل اجرا نباشد. 
 در اي��ن ميان موضع گيري مجل��س در برابر اليحه 
بودجه مي تواند تا حدودي سرنوش��ت قانون بودجه سال 
آينده را مش��خص كن��د. روز گذش��ته رييس جمهوري 
صراحتا اعالم كرد كه مجل��س نبايد اصل بودجه را زير 
سوال ببرد اما به نظر نمي رسد كه مجلس هم با اصالحات 
مال��ي تند و تيزي كه دول��ت در اليحه بودجه گنجانده، 

موافقت بي قيد و شرطي داشته باشد. 

 هدفمندي شماره دو
در اين زمينه اظهارات محمد قاسمي معاون اقتصادي 
مركز پژوهش هاي مجلس در يكي از جلس��ات موسسه 
مطالعات��ي دين و اقتصاد به خوبي گوياي آن اس��ت كه 
اصالحات دول��ت آن طور كه انتظ��ار دارد، خوب پيش 

نخواهد رفت. قاس��مي صراحتا به مساله افزايش قيمت 
بنزي��ن پرداخته و تاكيد كرده اس��ت ك��ه گرچه اصالح 
قيمت حامل هاي انرژي اقدام درستي است اما نمي توان 
قيمت ها را باالتر برد و منابع حاصل از آن را صرف جاهاي 
ديگري كرد. به گفته او، اگر به مصرف كننده كمك نكنيم 
تا مصرف ان��رژي را بهينه كند، تنها س��هم انرژي را در 

خانوار باالتر برده و آنها را فقيرتر كرده ايم. 
به گفته او، اصالحات مالي اليحه بودجه س��ال آينده 
در حقيقت هدفمندي ش��ماره دو اس��ت كه اين بار هم 
اميدي به موفقيت وجود ندارد. بلكه تنها قيمت ها افزايش 

پيدا مي كند و هدفمندي هم اتفاق نمي افتد. 
البته قاس��مي هم تاكيد ك��رده كه دولت در تنگناي 
مال��ي قرار دارد اما در عين حال هش��دار داده كه بودجه 
ويژگي هاي��ي دارد كه مي تواند به راحت��ي واقعيت هاي 
كش��ور را زير اعداد و ارقام دفن كند. به نظر مي رس��د او 
ضم��ن تاييد وضعيت پيچيده مال��ي دولت، بازنگري در 
بودج��ه را تاييد كرده اما نه آنچنان راديكال كه دولت در 

اليحه ديده است. 
اصالح��ات بودجه ضرورتي غيرقابل اجتناب به نظر 
مي رس��د اما دول��ت در اين زمينه رويه ي��ي را در پيش 

گرفته اس��ت كه كمتر مي توان به پش��تيباني مجلس 
در راس��تاي اين اصالحات اميدوار بود. گرچه بر اساس 
گفته روحان��ي، اصالحاتي كه در اليح��ه بودجه ديده 
شده حاصل مدت ها بررسي كارشناسي است اما به نظر 
مي رسد، دولت با شرايط پيچيده يي مواجه است و دچار 
نوعي س��ردرگمي شده اس��ت. همچنين در اين زمينه 
تيمور رحماني اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه 
ته��ران هم پيش تر به »تعادل« گفت��ه بود كه دولت با 
شرايطي مواجه است كه نمي تواند راه حل عامه پسندي 
براي حل مس��ائل پيدا كند. به همين دليل دس��ت به 
اقدام��ات مقطعي مي زند كه كمتر هم به نتيجه مثبت 
ختم مي ش��ود. اين وجه از دي��دگاه رحماني از تنگناي 
دولت به خوبي قابل لمس اس��ت، چراكه اندكي پس از 
ارائه اليحه بودجه، دولت با هجمه يي از انتقادات مواجه 
شد كه نش��ان داد هنوز وقت نسخه اصالحات راديكال 

براي اقتصاد ايران فرا نرسيده است. 
با وجود انتقادات گس��ترده و بازخوردهاي منفي كه 
اليحه بودجه در س��طح جامعه داش��ت، اظه��ارات روز 
گذش��ته روحاني نشان مي دهد كه دولت هنوز از مواضع 
خود در اصالحات اقتصادي عقب نش��يني نكرده اس��ت. 

البت��ه در كنار انتقاداتي كه وارد مي ش��ود، گروه ديگري 
هم وجود دارند كه بر اين باورند، اقتصاد بحران زده ايران 
باي��د تن به اصالحات تندي بده��د تا بتواند قدرت خود 
را بازياب��د. به عقيده اين گ��روه، راه ديگري جز پذيرش 
اي��ن تغييرات وجود ندارد حتي اگر كام بس��ياري با اين 

تغييرات تلخ شود. 

 بدون آزادسازي 
رشد اقتصادي هم اتفاق نمي افتد

يكي از موافقان اصالحات مالي دولت فرشاد فاطمي 
است. اين اقتصاددان بر اين باور است كه كسي كه مانع 
براي آزادس��ازي اقتصادي ايجاد مي كند، بايد قبول كند 
ك��ه اگر اين اتفاق نيفتد به رش��د اقتص��ادي بلندمدت 
دسترسي پيدا نمي كنيم. فاطمي در گفت وگو با »تعادل« 
در اين زمينه توضيح داده بود: »حقيقت اين اس��ت كه 
امروز در تنگنايي هس��تيم كه اگر آزادس��ازي اقتصادي 

اتفاق نيفتد، الجرم رشد اقتصادي هم اتفاق نمي افتد.«
البته اين اقتصاددان هم بر اين باور است كه دولت از 
ديد بودجه يي فقط به درآمد توجه كرده است. در چنين 
نظامي، دولت نظاره گر ايس��تاده و منتظر است تا درآمد 

خود را كسب كند. اما مهم تر اين است كه دولت به عنوان 
تنظيم كننده مطمئن شود كه ش��رايطي وجود دارد كه 

بتوانيم رشد بلندمدت داشته باشيم. 
فاطم��ي با بي��ان اينكه دولت الجرم بايد در مس��ير 
آزادس��ازي اقتصاد باش��د، توضيح داد: » مجموعه يي از 
گروه ه��اي مختل��ف در داخل و بيرون دولت اس��ت كه 
ممكن اس��ت همه اين گروه ها يك دس��ت و يك جهت 
نباش��ند. البته قدم هاي اوليه براي آزادس��ازي اقتصادي 
برداش��ته ش��ده اس��ت. اگر به محدوديت  هايي كه براي 
صندوق هاي بازنشس��تگي و تامين اجتماع��ي در مورد 
ميزان س��هامداري در بنگاه ها كه از س��ال آينده اعمال 
خواهد شد توجه كنيم، ظاهرا به سمت آزادسازي اقتصاد 

حركت مي كنيم.« 
وي با بيان اينكه سرعت اين روند آن طور كه ما انتظار 
داريم، زياد نيست اما در همان جهت است، افزود: »كم  كم 
آمادگي ه��ا اتفاق مي  افتد. حداقل ۱۰ س��ال پيش حتي 
تصور اينكه تاكس��يراني كنار بايستد تا استارت آپ هاي 
خصوصي پا ب��ه اين عرصه بگذارند هم وجود نداش��ت. 
امسال شاهد بوديم كه حتي عليه اين شركت ها شكايت 
شد اما وقتي موضوع مورد بررسي قرار گرفت، در نهايت 

اعالم شد كه فعاليت اين شركت ها اشكالي ندارد.«
به گفته فاطمي وارد فرآيند توس��عه شدن يك روند 
تدريجي اس��ت اما اين اميدواري وجود دارد كه سرعت 

اين روند تدريجي افزايش پيدا كند. 
اي��ن اقتص��اددان ب��ا تاكيد بر ل��زوم وج��ود ديدگاه 
بلندمدت در زمينه آزادس��ازي اقتص��ادي تصريح كرد: 
»دولت در نظام بودجه يي خصوصي س��ازي ها را از جهت 
مي��زان درآمدي كه مي تواند ايجاد كند، ديده  و كمتر از 
نظر بلندمدت مسائل را مورد بررسي قرار داده است. حتي 
در ميزان درآمد هم اين مساله را بلندمدت نديده ايم كه 
اگر شركتي را اصالح س��اختاري كنيم و بعد بفروشيم، 

ممكن است درآمد بيشتري براي دولت ايجاد شود.«
به راحتي مي توان درياف��ت كه حتي موافقان تغيير 
روي��ه در اقتص��اد و حركت به س��مت اقتص��اد آزاد به 
س��ازوكاري كه براي اين رويه پيش بيني شده نقدهايي 
دارند. گرچه دولت ايجاد اصالحات مالي را براي برون رفت 
از بحران ه��اي اقتصادي ضروري ديده اما به نظر مي آيد، 
اي��ن اصالحات بايد در س��اختاري نظام من��د و در يك 
روند تدريجي دنبال ش��ود. خروجي اصالحات گسترده 
و احتماال بي محابا، جز نارضايتي گس��ترده نخواهد بود. 
به ويژه بايد توجه داش��ت كه اگر نگاه همدالنه به مساله 
اصالحات مالي وجود نداش��ته باشد، اين اصالحات براي 
دول��ت هم از لحاظ م��ادي و هم از لحاظ رواني بس��يار 

پرهزينه خواهد بود. 
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طرح جديد پايش عملكرد 
بانك ها در فناوري اطالعات

مدير گروه پژوهش��ي بانكداري پژوهشكده پولي و 
بانكي از طرح جديد بانك مركزي براي پايش مستمر 
عملكرد بانك ها در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 

خبر داد.
به گزارش ستاد خبري هفتمين همايش بانكداري 
الكتروني��ك و نظام هاي پرداخت، مهرداد س��پهوند از 
ط��رح جديد پژوهش��كده پولي و بانك��ي براي پايش 
مستمر عملكرد بانك ها در حوزه فناوري اطالعات خبر 
داد و اظه��ار كرد: در اين طرح اطالعات عملكرد تمام 
بانك ها در حوزه هزينه كرد فناوري اطالعات، راهبري 
و حكمراني فن��اوري اطالعات همچنين خدمات ارائه 
ش��ده در اين حوزه جمع آوري و ارائه مي شود. وي در 
توضي��ح طرح پايش عملكرد بانك ها در حوزه فناوري 
اطالعات گفت: براس��اس اطالعات دريافتي از بانك ها 
مشخص مي شود كه بانك ها چه بخشي از درآمد خود 
را در ح��وزه  آي تي هزينه و س��رمايه گذاري كرده اند. 
س��پهوند ادامه داد: همچنين مش��خص مي ش��ود كه 
مديريت و راهبري بانك ها در حوزه فناوري به چه نحو 

است و در چه سطحي از بلوغ قرار دارند.
 مدير گروه پژوهش��ي بانكداري پژوهش��كده پولي 
و بانك��ي گف��ت: در اين ط��رح بنا داري��م، اطالعات 
جمع آوري شده را براي مبناگذاري و تحليل و بررسي 
مقايسه يي در اختيار بانك هايي كه در طرح مشاركت 
دارن��د، قرار دهيم تا بتوانند وضعي��ت خود را با گروه 
همتايان مقايس��ه كنند. وي هدف ديگر طرح را ارائه 
گ��زارش جام��ع و مس��تمري از تح��والت بانك ها در 
مديريت و خدمات رس��اني در حوزه فناوري اطالعات 
اعالم و اظهار كرد: گزارش مربوطه هر ساله در همايش 

بانكداري الكترونيك ارائه خواهد شد.
يادآور مي شود، هفتمين همايش ساالنه بانكداري 
الكترونيك و نظام ه��اي پرداخت با موضوع »نوآوري، 
بازيگ��ران جديد و كارايي در كس��ب وكار مالي« دوم 
و س��وم بهمن ماه سال جاري توسط پژوهشكده پولي 
و بانكي در مركز همايش ه��اي بين المللي برج ميالد 

برگزار مي شود. 

مخالفت با كسب درآمد 
دولت از مابه التفاوت دالر

نايب رييس كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: كس��ب درآمد دولت از مابه التفاوت دالر 
۳۵۰۰ت��ا ۳۸۵۰توماني كه در اليحه بودجه به صورت 
غيراستحقاقي لحاظ شده بود توسط كميسيون تلفيق 
حذف شد. به گزارش خانه ملت، هادي قوامي بر لزوم 
اس��تفاده از توليدات داخلي تاكيد كرد و گفت: خريد 
از ش��ركت هاي داخلي باعث رشد سودآوري شركت ها 
و ايجاد درآمد همچنين رش��د اش��تغال زايي مي شود 
و انج��ام اين مهم باعث مي ش��ود، درآم��د مالياتي از 

شركت هاي مذكور بيشتر باشد. 
نايب رييس كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجل��س افزود: وزارت نفت براي توس��عه صنعت نفت 
نبايد از چين خريد كند چراكه به طور مثال ش��ركت 
لوله گس��تر اس��فراين در داخل كش��ور لوله مورد نياز 

وزارت نفت را توليد مي كند.
 قوام��ي با بيان اينكه واردات كاال از خارج كش��ور 
باعث ناب��ودي توليد داخلي مي ش��ود، اف��زود: خريد 
دس��تگاه هاي اجراي��ي و وزارتخانه ها از ش��ركت هاي 
داخلي از خروج ارز جلوگي��ري مي كند. وي در ادامه 
اف��زود: دولت در اليحه بودجه س��ال ۹۷ دو نرخ براي 
ارز در نظر گرفته بود به طور مثال عالوه بر لحاظ دالر 
با قيمت ۳۵۰۰تومان از محل مابه التفاوت قيمت دالر 
۳۵۰۰تا ۳۸۵۰تومان نيز درآمد شناسايي كرده بود كه 
بيانگر س��يگنال هاي ارادي و غيرارادي به بازار ارز بود 

كه نتيجه آن رشد قيمت ارز است. 

 افزايش قيمت سكه 
و رشد نرخ دالر و يورو 

قيمت س��كه طرح جديد دي��روز در بازار تهران در 
حالي افزايش يافت كه نرخ س��اير انواع س��كه با افت 

همراه بود. 
به گزارش »تعادل« هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد در بازار با ۶هزار تومان افزايش نس��بت به 
روز يك شنبه، يك ميليون و ۴۷۳هزار تومان داد و ستد 
مي شد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز بدون تغيير قيم��ت يك ميليون و ۴۴۷هزار 

تومان فروخته شد. 
هر قطعه س��كه نيم بهار آزادي نيز با ۷هزار تومان 
افت ۷۱۵هزار تومان معامله ش��د. هر قطعه سكه ربع 
بهار آزادي نيز ۴۱۸هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد شد 

كه ۵هزار تومان كاهش داشت. 
قيمت ه��ر قطعه س��كه گرم��ي نيز ب��ا يك هزار 
تومان افت نس��بت به روز يك ش��نبه ۲۷۹هزار تومان 
تعيي��ن ش��ده بود. دي��روز هر گرم ط��الي ۱۸عيار با 
يك ه��زار و ۱۰۰تومان افزايش ۱۳۷هزار و ۴۰۰تومان 
قيمت گ��ذاري ش��د. صرافي ه��اي پايتخ��ت ني��ز هر 
دالر امريكا را با ۷۲تومان رش��د ۴ه��زار و ۴۱۱تومان 
مي فروختند. همچنين هر ي��ورو با ۴۰تومان افزايش 
۵هزار و ۳۴۸تومان و هر پوند انگليس نيز با ۱۶۲تومان 

رشد ۶هزار و ۸تومان داد و ستد شد.

حمايت بانك شهر از 
نمايشگاه هاي كتاب

نايب رييس ش��وراي اسالمي ش��هر كرمان حضور 
بان��ك ش��هر در نمايش��گاه هاي كت��اب اس��تاني را 
نشان دهنده تعهد اين بانك به انجام رسالت اجتماعي 

خود دانست. 
به گزارش مرك��ز ارتباطات و روابط عمومي بانك 
ش��هر، علي بهرامي با بيان اي��ن مطلب گفت: حضور 
بانك ش��هر در شانزدهمين نمايش��گاه كتاب استان 
كرمان جاي خوش��حالي دارد چراكه اغلب بانك ها و 
بنگاه هاي اقتصادي جايي سرمايه گذاري مي كنند كه 
در بازه زماني كم، س��ود بيشتري به دست آورند اما 
بانك ش��هر با حضور در رويدادهاي فرهنگي نش��ان 

داده كه به رسالت اجتماعي خود آگاه است. 
وي اف��زود: حضور در عرصه هاي فرهنگي ش��ايد 
چندان درآمدزا نباش��د ام��ا در درازمدت با اثري كه 
روي بهبود ش��اخص هاي فرهنگي كش��ور مي گذارد 
به رش��د و بالندگي كشور كمك مي كند و به همين 

دليل بايد از بانك شهر قدرداني كرد. 

اخبار

تهاتر 110 تريليوني بدون رشد منابع بانك ها مشكالت را افزايش مي دهد

اثر تهاتر 110 تريليون توماني بر مطالبات معوق و بدهي دولت

مسير مقابله با پولشويي و وقوع جرم در نظام بانكي
ايمان اسالميان  صاحب  نظر پولي و بانكي  

پيچيده تر ش��دن عمليات بانكداري در سال هاي 
اخير و توس��عه اقتص��اد ديجيتالي موجب ش��ده تا 
پيشگيري و مقابله با تقلب و پولشويي از دشواري هاي 

بيشتري برخوردار شود. 
انتظار م��ي رود در آينده نزديك و با اس��تفاده از 
زيرساخت هاي جديد مبارزه با پولشويي، وقوع جرم 
و جنايات در سيس��تم بانكي بي��ش  از پيش كاهش 
ياب��د. اين عبارت بخش��ي از مصاحبه اخير مديركل 
مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك 
مركزي اس��ت. فعاالن و متعاملين صنعت بانكداري 
در ايران كه در سال هاي گذشته توان و زمان زيادي 
را براي مبارزه با كژكاركردي هايي نظير پولش��ويي، 
تقلب و نيرنگ ص��رف كرده اند قطعا اين مصاحبه را 
نقطه عطفي در حركت هاي س��ال هاي گذشته نظام 
پولي و مالي كشور در مقابله با انحرافات فرآيندي و 

عملياتي خواهند دانست.

چراك��ه پيچيده تر ش��دن عملي��ات بانكداري در 
س��ال هاي اخير و از سويي ديگر ظرفيت هاي اقتصاد 
ديجيتالي موجب شده تا پيشگيري و مقابله با تقلب 
و پولشويي از دشواري هاي بيشتري برخوردار شده و 
حتي در مقاطعي س��طح دانش و فناوري تبهكارانه 
از آگاهي س��امانه هاي محوري فعاليت بانكي سبقت 

بگيرد. 
از اين رو در سال هاي گذشته اقدامات دامنه داري 
به  ص��ورت الزامات حاكميتي و اقدام��ات داوطلبانه 
بخش ه��اي خصوصي و نيمه دولت��ي نظير بانك ها و 
موسسات اعتباري صورت گرفته كه نهايتا به نتيجه 
مناسبي منجر شده كه مديركل مقررات، مجوزهاي 
بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي به آن اشاره 
كرده اس��ت. در همين راس��تا تامالت ذيل مفيد به 

نظر مي رسد: 
 تاثيرات مضر ملي و بين المللي پولش��ويي نظير 
كاه��ش تولي��د اقتصادي، گري��ز ماليات��ي، اختالل 

در بازاره��اي مالي، تامين مال��ي مجرمانه و تقويت 
تبهكاري، افزايش نقدينگي و تورم، بروز مش��كالت 
امنيتي و اجتماعي و تضعيف بخش خصوصي موجب 
ايج��اد وفاق ميان همه كش��ورها جهت پيش��گيري 
و مبارزه با پولش��ويي شده اس��ت. نظام بانكي ايران 
نيز در اين راس��تا از پيش��گامان منطقه بوده و بانك 
مرك��زي ج.ا.ا ضمن ترجم��ه و تروي��ج توصيه هاي 
مراجع بين المللي سپس تدوين و ابالغ آيين نامه هاي 
الزام آور اجرايي، زيرس��اخت مناسبي را جهت مبارزه 
با پولشويي فراهم آورده است. از سوي ديگر پيوستن 
 )FATF(ايران به كارگروه اقدام مالي عليه پولشويي
پس از رفع ابهامات و ش��بهات منتقدان و دلسوزان 
مي تواند به عنوان تس��هيل كننده توس��عه تعامالت 

بين المللي نظام بانكي ايران قرار گيرد. 
 بن��د ال��ف م��اده ۱۸ برنام��ه شش��م توس��عه، 
بان��ك مرك��زي ج. ا. ا را موظف كرده تا با اس��تقرار 
س��امانه هاي نظارتي برخط زمينه نظارت مستمر در 

نظام بانكي را به  گونه يي فراهم كند تا زمينه كش��ف 
خطاها و تخلف��ات احتمالي قبل از وق��وع به وجود 
 آيد. با توجه به پيش��گامي صنعت بانكداري كش��ور 
در طراحي و استقرار س��امانه هاي ضد تقلب چه در 
بانك ها و موسس��ات اعتباري و چه در س��امانه هاي 
حاكميتي نظير ش��اپرك به نظر مي رسد، طراحي و 
اس��تقرار به هم پيوسته اين س��امانه ها بتواند منجر 
به واكسيناس��يون نظام بانك��ي در مقابل تقلب هاي 

روزافزون تبهكاران شود. 
 يك��ي از خلل هاي ج��دي موجود در نظام بانكي 
كشور كه موجب آسيب پذيري در مقابل كژكاركردي 
ب��ه  ويژه پولش��ويي مي گرديد، وجود تع��داد زيادي 
از موسس��ات اعتب��اري بي مج��وز نظارت گريز بود. 
موسسات اعتباري بدون مجوز گذشته از عدم تبعيت 
از اس��تانداردهاي عملياتي و قوانين موضوعه كشور، 
بستر مناسبي را جهت پولشويي فراهم كردند و حتي 
در م��واردي بروز تقلب و سوءاس��تفاده از نظام پولي 

كش��ور از مس��ير تعامل برخي بانك ها با موسس��ات 
اعتب��اري فاقد مجوز صورت گرف��ت. لذا اكنون كه با 
عزم جدي بانك مركزي ج. ا. ا عمده اين موسس��ات 
از سپهر اقتصادي كش��ور حذف  شده اند با اطمينان 
بيشتري مي توان درخصوص نفوذ و موفقيت الگوهاي 
ض��د پولش��ويي و تقل��ب در نظام اقتصادي كش��ور 

برنامه ريزي كرد. 
با توجه ب��ه اقدامات هماهن��گ حاكميت جهت 
مب��ارزه با كژكاركردي در نظام پولي و مالي كش��ور 
و كاهش محس��وس مصاديق آن نظير فرار مالياتي، 
اطالعات هويت��ي و اعتباري ناقص مش��تريان نظام 
بانك��ي و مانن��د آن به نظر مي رس��د، فضاي پاك و 
آماده يي براي كژزدايي و ريسك س��تيزي در صنعت 
بانك��داري ايران ايجاد ش��ده اس��ت؛ ك��ه اين خود 
مقدمه يي براي ايفاي نقش موثرتر صنعت بانكداري 
كشور در توس��عه ملي همچنين حضور در تعامالت 

بين المللي خواهد بود. 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
علي اصغر يوس��ف نژاد، س��خنگوي كميس��يون 
تلفيق از ۱۱۰هزارميليارد تومان تهاتر بدهي دولت 
ب��دون افزايش پايه پولي خب��ر داده كه مي تواند به 
ساماندهي بدهي دولت به اشخاص، بدهي اشخاص 
به بانك ها، بدهي بانك ها به بانك مركزي همچنين 
بدهي اف��راد، بخش خصوص��ي و نهادهاي عمومي 
غيردولتي به بانك ها كمك كند و با توجه به اينكه 
پيمانكاران از دولت مطالبه دارند و از سويي ممكن 
اس��ت خودش��ان به اداره دارايي يا تامين اجتماعي 
بابت بيم��ه بدهكار باش��ند لذا كميس��يون تلفيق 
تصمي��م گرف��ت كه بدهي ه��اي افراد ب��ه دولت و 
مطالبات افراد از دولت به صورت عام تهاتر شود و با 
عنوان بدهي هاي دولت به بانك مركزي در سرفصل 
خاصي ثبت و درج ش��ود و اي��ن كار بدون افزايش 

پايه پولي انجام مي شود. 
به گ��زارش »تع��ادل« ب��ه دنبال اي��ن تصميم 
كميس��يون تلفي��ق دو نكت��ه اساس��ي از س��وي 
كارشناس��ان اقتص��ادي و بانكي م��ورد توجه قرار 
گرفت��ه اس��ت. اول توجه به اين موضوع اس��ت كه 
كميس��يون تلفيق روي چه منابع��ي براي پرداخت 
بدهي به اش��خاص حس��اب باز كرده اس��ت زيرا به 
دليل عدم تناس��ب بدهي اشخاص و پيمانكاران به 
بانك ها و طل��ب آنها از دولت نمي ت��وان تنها روي 
تهاتر طلب ها و بدهي ها حساب باز كرد و حتي اگر 
نهادهاي دولتي حاضر باشند كه از درآمد خود بابت 
پرداخت بدهي دولت چشم پوشي كنند اين موضوع 
باعث كاهش منابع و درآمد دولت و نهادهاي دولتي 
خواهد ش��د و مشكل كسري بودجه آنها را افزايش 
خواه��د داد و در نهاي��ت نهاده��اي دولت��ي مانند 
تامي��ن اجتماعي نيازمند اعتب��ارات بانك ها و بانك 
مرك��زي خواهند بود و اين موض��وع باعث افزايش 
بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي خواهد ش��د 
و ممكن است كه روي پايه پولي و نقدينگي و تورم 

در مراحل بعد اثرگذار باشد. 
ب��ه عنوان مثال اگر طلب پيمانكار از دولت را با 
بدهي پيمان��كار به بانك تهاتر كنند، باعث خواهد 
ش��د كه منابع جاري و م��ورد انتظار بانك كاهش 
ياب��د و اين موضوع اگرچه در كوتاه مدت مش��كل 
دو ط��رف را حل مي كند ام��ا در مرحله بعد بانك 
ب��ه خاطر افزاي��ش طلب خود از دول��ت و كاهش 
منابع درآمدي خود به خط اعتباري بانك مركزي 
نيازمند خواهد ش��د و باعث رش��د بدهي بانك به 
بانك مركزي مي ش��ود و روي پايه پولي اثر خواهد 

گذاشت. 
از سوي ديگر درآمد دولت و نهادهاي دولتي به 
خاطر پرداخت بدهي دول��ت به پيمانكاران كاهش 
مي ياب��د و مثال تامين اجتماعي با كس��ري بيش��تر 
درآم��د مواجه و باعث مي ش��ود ك��ه در هزينه ها و 
مخارج خ��ود، صندوق هاي تامي��ن اجتماعي و... با 
كسري بودجه مواجه شده و در نتيجه باز هم انتظار 
دارد ك��ه بانك ها و بانك مركزي خ��ط اعتباري به 

تامين اجتماعي بدهند. 

 مشكالت بيشتر بانك هاي خصوصي 
تركيب بدهي دولت ب��ه بانك ها، بدهي بانك ها 
به بانك مرك��زي و مطالبات معوق بانك ها نش��ان 
مي دهد كه ۴۵درص��د بدهي دولت به بانك ها، ۵۰ 
درص��د مطالبات معوق و ۴۷درص��د بدهي بانك ها 
به بان��ك مركزي متعل��ق به بانك ه��اي خصوصي 
اس��ت و بانك ه��اي خصوصي بيش��ترين تاثير را از 
تهات��ر بدهي ه��ا و طلب هاي دول��ت خواهند ديد و 
اي��ن موضوع عمال رقم ۸۰ تريلي��ون توماني بدهي 
بانك ه��اي خصوص��ي و خصوصي ش��ده را به رقم 
باالتر و س��نگين تري تبديل خواهد كرد و با تبديل 
مطالبات معوق بانك ها ب��ه بدهي دولت عمال توان 
بانك ها در وصول مطالب��ات كاهش خواهد يافت و 
دولت ب��ا تكيه بر منابع بانك ها و ازجمله بانك هاي 
خصوصي عمال بدهي سنگين دولتي به بانك ها را با 

شرايط سخت تري مواجه خواهد كرد. 
دول��ت ۸۰ هزارميلي��ارد توم��ان ب��ه بانك هاي 
خصوصي و خصوصي ش��ده، ۵۰ هزارميليارد تومان 
به بانك هاي تخصص��ي و ۴۸هزارميليارد تومان به 
بانك ه��اي تجاري بدهكار اس��ت يعني ۴۵درصد از 

بدهي دولت متعلق به بانك هاي خصوصي است. 
تركي��ب مطالبات معوق بانك ها نش��ان مي دهد 
كه از ۱۲۴هزارميليارد تومان مطالبات معوق، خريد 
دين و اموال معامالت بانك ها به ميزان ۸۶ تريليون 
توم��ان متعلق به بانك ه��اي خصوصي و خصوصي 
ش��ده، ۲۱تريلي��ون توم��ان متعلق ب��ه بانك هاي 
تخصصي و ۱۷تريلي��ون تومان متعلق به بانك هاي 

دولتي تجاري است.
يعن��ي ۷۰درصد متعلق ب��ه بانك هاي خصوصي 
اس��ت كه حت��ي اگ��ر س��هم دول��ت از بانك هاي 

خصوصي را كس��ر كنيم باز هم ح��دود ۵۰ درصد 
مطالبات معوق مربوط به بانك هاي خصوصي است 
كه اگ��ر تهاتر و تبديل به بده��ي دولت به بانك ها 
ش��ود باز هم نقش قابل توجه��ي در كاهش منابع 

بانك هاي خصوصي خواهد داشت. 
تركيب بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز نشان 
مي دهد كه بانك ها و موسسات اعتباري غيردولتي، 
خصوص��ي و خصوص��ي ش��ده ب��ا ۵۲.۷۳ تريليون 
توم��ان باالترين بده��ي را به بانك مرك��زي دارند. 
بانك هاي توس��عه يي تخصصي در رتبه دوم با رقم 
۴۸.۳۵تريليون تومان و بانك هاي تجاري دولتي با 
۱۱.۳تريليون تومان در رتبه هاي بعدي هستند. بر 
اين اساس تس��ويه بدهي دولت به بانك ها مي تواند 
اث��ر قابل توجهي بر فعالي��ت بانك هاي خصوصي و 

تخصصي داشته باشد. 
اما اگر قرار باش��د كه تهاتر بدهي و طلب دولت 
باعث رش��د بده��ي دولت به بانك ها ش��ود عمال از 
مناب��ع بانك ه��اي خصوص��ي بايد پول بيش��تري 
پرداخت شود درحالي كه اين منابع متعلق به دولت 
نيست و حقوق سهامداران و سپرده گذاران بايد در 

نظر گرفته شود. 

 سخت  تر شدن دارايي هاي قفل شده بانك ها 
به عبارت ديگر اين تهاتر كه به معناي پرداخت 
۱۱۰تريليون تومان طلب پيمانكاران و اش��خاص از 
دولت اس��ت عمال باعث مي شود كه منابع نهادهاي 
دولتي مانند تامي��ن اجتماعي كاهش يابد و درآمد 
بانك ه��ا از وصول مطالبات مع��وق كاهش يافته و 
تبديل به افزايش بدهي دولت به بانك ها ش��ود. اما 
در ش��رايطي كه خود بانك ها بيش از ۱۸۰تريليون 
تومان از دولت طلبكار هس��تند، قفل شدن دارايي 
بانك ه��ا به صورت مطالبات معوق را تبديل به قفل 
شدن منابع به صورت طلب بانك ها از دولت خواهد 
 كرد و اين روند مش��كالت بيشتري را براي بانك ها 

ايجاد مي كند.
زيرا در شرايطي كه بانك ها بيش از ۱۲۰تريليون 
تومان مطالبات معوق دارند حداقل اميدوار هستند 
ك��ه از طريق وثيقه ها يا وصول مطالبات بخش��ي از 
اين دارايي ه��ا را به نقدينگي تبديل كنند اما وقتي 
بخش عمده ي��ي از اين مطالبات مع��وق تبديل به 
س��رفصل بدهي دولت به بانك ها شود عمال حساب 
ب��زرگ ۱۸۰تريليون توماني بده��ي فعلي دولت را 
بزرگ ت��ر خواهد كرد و احتماال اين رقم به س��مت 
۳۰۰تريليون تومان حركت خواهد كرد و مش��خص 
نيس��ت كه اين بده��ي بزرگ دولت ب��ه بانك ها را 

چگونه بايد جبران كنند. 

 انتظار تهاتر بدهي بانك ها با بدهي دولت 
در چنين ش��رايطي كه پيش بيني مي ش��ود به 
خاطر كس��ري بودجه بزرگ س��ال ۹۷ عدم رش��د 
قيمت بنزين و س��اير كاالها و خدم��ات و... بدهي 
دول��ت به بانك ها افزايش زيادي داش��ته باش��د و 
از س��وي ديگ��ر بدهي بانك ها به بان��ك مركزي را 
افزاي��ش خواهد داد، انتظار مي رود كه در ش��رايط 
ع��دم ت��وان الزم ب��راي پرداخت بده��ي دولت به 
بانك ها، سياس��ت مكم��ل ديگري در كن��ار تهاتر 
۱۱۰تريليون توماني بدهي دولت با طلب اشخاص 
در دس��تور كار قرار گيرد و آن تهاتر بدهي بانك ها 
به بانك مركزي با بدهي دولت به بانك هاس��ت كه 
حداقل به صورت حس��ابداري به تس��ويه حس��اب 

دولت و بانك مركزي و بانك ها منجر خواهد ش��د 
و اگرچه ش��رايط را براي برداش��ت بيشتر بانك ها 
از مناب��ع بانك مركزي و رش��د پاي��ه پولي فراهم 
مي كند ام��ا حداقل از جنبه حقوق س��هامداران و 
سپرده گذاران بانك ها و از ديد باز شدن قفل دارايي  
بانك ها موثر خواهد بود و منابع آزاد بيشتري را در 

اختيار بانك ها قرار خواهد داد. 
اين موضوع از يك سو معضل ترازنامه يي بانك ها 
يعني بدهي س��نگين ۱۸۰تريليون توماني دولت و 
بدهي ۱۲۰تريليون توماني بانك ها به بانك مركزي 
را ت��ا حدودي حل مي كن��د و در عين حال فرصت 
بيش��تري ب��ه بانك ها مي دهد تا با منابع بيش��تري 
بتوانن��د مش��كالت خود را حل كنن��د و از خطوط 
اعتب��اري بانك مرك��زي در ش��رايط تنگناي مالي 

استفاده كنند. 

 افزايش سرمايه بانك ها
موض��وع ديگري كه بايد در كن��ار تصميم تهاتر 
بزرگ ۱۱۰ه��زار ميليارد توماني م��ورد توجه قرار 
گيرد، افزايش س��رمايه بانك هاس��ت ك��ه به دليل 
نبود كفايت س��رمايه مناسب، بسياري از بانك هاي 
كش��ور از نظر اس��تانداردهاي بين الملل��ي، قدرت 
چانه زني با بانك ه��اي جهان و تجهيز منابع و توان 
تسهيالت دهي در وضعيت مناسبي قرار ندارند و لذا 
در ش��رايطي كه برخي بانك ها ح��دود ۳۰تريليون 
تومان از دولت طلبكار هس��تند، شايس��ته است كه 
دولت س��رمايه بانك ها را افزايش دهد و بخش��ي از 
بدهي خود به بانك ها را پرداخت كند تا در شرايط 
س��خت كس��ري بودجه دولت و مشكالت سال ۹۷ 
و س��ال هاي بعد بتواند روي كمك بانك ها حس��اب 

باز كند. 

 رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي بهتر
از بدهي دولت به بانك مركزي 

واقعيت اين اس��ت ك��ه خروج از ركود نس��بي 
تع��دادي از بازارها و فعاليت ه��اي اقتصادي، تامين 
كس��ري بودج��ه س��ال ۹۷ ب��ه خاطر عدم رش��د 
قيم��ت بنزين و كااله��ا و خدمات دولت��ي، تامين 
مخارج دولت در س��ال آينده، پاس��خ به انتقادها و 
اعتراض هايي كه در ناآرامي هاي اخير مطرح ش��ده 
و... در نهايت به رش��د پاي��ه پولي، خطوط اعتباري 
بانك مركزي نيازمند اس��ت و اين همه انتظارات و 
مخ��ارج دولت به تزريق منابع مالي بانك مركزي و 
بانك ه��ا نياز خواهد داش��ت و دولت نمي تواند تنها 
با تكيه بر تهاتر بدهي ه��ا و طلب ها از طريق منابع 
بانك ها و نهاده��اي دولتي و افزايش بدهي خود به 
بانك ه��ا مش��كل را حل كند يا مخ��ارج خود را به  

شدت كاهش دهد. 
 در نهايت بانك ها و نهادهاي دولتي براي جبران 
هزينه ه��ا و كمبود منابع خود نيازمند تزريق منابع 
بانك مركزي و رش��د پايه پولي خواهند شد و تهاتر 
ب��زرگ ۱۱۰هزار ميليارد تومان��ي در نهايت با يك 
كار حس��ابداري س��اده انجام نمي شود و در مراحل 
بعد، جبران كمبود منابع نهادهاي دولتي و بانك ها 
نيازمن��د پول و نقدينگ��ي و اعتبارات بانك مركزي 
خواهد بود. لذا دولت براي پرداخت بدهي س��نگين 
خود به بانك ها يعني س��هامداران و س��پرده گذاران 
بانك ه��ا بايد اق��دام موثري در جهت رش��د منابع، 

افزايش سرمايه بانك ها و... انجام دهد. 
به عقيده بس��ياري از كارشناس��ان، تزريق پول 
و رش��د پايه پولي و نقدينگي اگر از طريق بانك ها 
و اضافه برداش��ت ها انجام ش��ود به مراتب بهتر از 
پرداخ��ت پول به دولت و خزان��ه دولت خواهد بود 
و اين كار باعث رش��د فعالي��ت  بانك ها، اثر ضريب 
فزاين��ده و خلق پ��ول در بانك ها ب��ر فعاليت هاي 
اقتصادي، كاهش ركود، رش��د توان تسهيالت دهي 
بانك ها و... خواهد بود و تجربه ۵س��ال اخير دولت 
روحاني نيز نش��ان داده كه اي��ن روش به انضباط 
مالي منجر ش��ده و اثر تجهيز منابع و مهار تورمي 
بهتري نسبت به اس��تقراض دولت از بانك مركزي 

دارد. 
از اين رو دولت براي حل مش��كالت اقتصادي و 
مالي پيش رو، كس��ري بودجه و... بايد توان بانك ها 
را ب��ا پرداخت بدهي دولت ب��ه بانك ها، صفر كردن 
بده��ي بانك ها به بانك مركزي و افزايش س��رمايه 
و... باال ببرد و در كن��ار تهاتر ۱۱۰تريليون توماني، 
آزادسازي منابع در اختيار بانك ها را در دستور كار 

قرار دهد. 
در غي��ر اين صورت، افزايش مش��كالت بانك ها 
و تبدي��ل مطالبات معوق بانك��ي به بدهي دولت به 
بانك ها، نه تنها توان بانك ها را تضعيف خواهد كرد 
بلكه منابع قفل ش��ده بانك ه��ا را افزايش مي دهد 
و اي��ن موض��وع به رونق و رش��د اقتص��ادي و حل 
مش��كالت بنگاه هاي اقتصادي و پيمانكاران كمكي 
نخواه��د كرد، زيرا تس��ويه حس��ابداري بدهي ها و 
طلب ها در صورتي مفيد اس��ت ك��ه منابع بانك ها 
براي تامين س��رمايه در گردش و تسهيالت دهي و 

سرمايه گذاري بيشتر را به همراه داشته باشند. 
بر اين اس��اس قبل از آنكه دولت مجبور ش��ود، 
رش��د پايه پولي را ب��ا تزريق پول به خزانه كش��ور 
بپذي��رد، باي��د از طري��ق تزري��ق خ��ط اعتب��اري 
ارزان قيمت بانك مركزي به بانك ها، تسهيالت دهي 
و رون��ق و رش��د و تامين منابع نهاده��اي دولتي و 

بخش خصوصي را در دستور كار قرار دهد. 

 كاهش درآمد دولت و نياز بيشتر به بانك ها 
اث��ر ديگري ك��ه تهاتر ۱۱۰تريلي��ون توماني به 
هم��راه دارد، كاهش درآمد دولت و نهادهاي دولتي 
اس��ت كه در نهايت نياز آنها ب��ه منابع بانكي را در 
س��ال آينده افزاي��ش مي دهد، زيرا خ��ود دولت و 
نهادهاي دولتي طلبكار از اشخاص و مردم با كسري 
بودجه و منابع مواجه هستند و به هر ميزان كه در 
تهاتر بزرگ ۱۱۰ تريليون توماني مش��اركت كنند 
با كاهش درآم��د دولت و نهاده��اي دولتي مواجه 
خواهند ش��د و انتظ��ار دارند كه از خ��ط اعتباري 
بانك مركزي و بانك ها براي تامين بودجه و جبران 
هزينه هاي خود مانند تامين اجتماعي و... اس��تفاده 
كنند و در پرداخت هزينه هاي خود با كمبود منابع 

مواجه مي شوند. 
از س��وي ديگ��ر بانك ها نيز كه ب��ا كمبود منابع 
و قفل ش��دن بيش از ۴۰درصد مناب��ع خود مواجه 
هستند منابع جاري كافي براي پرداخت به اشخاص 
يا نهادهاي دولت��ي را ندارند و در نتيجه بانك ها نيز 
انتظار دارند كه از خطوط اعتباري بانك مركزي براي 
تامين اين تهاتر بزرگ اس��تفاده كنند و اين موضوع 

روي رشد پايه پولي و تورم اثرگذار خواهد بود. 

 عدم تناسب بدهي ها و طلب ها 
موض��وع تركيب و تناس��ب بدهي هاي دولت به 
بانك ه��ا و بان��ك مركزي و پيمانكاران و اش��خاص 
مشكل ديگري است كه ممكن است با ميزان بدهي 
پيمانكاران و اش��خاص به تامين اجتماعي و بانك ها 
و نهادهاي دولتي ديگر متناسب نباشد و در نتيجه 
كار س��ختي پيش روي دولت و بانك ها براي وصول 
اي��ن طلب ها ق��رار دارد كه احتماال بخش��ي از اين 
طلب هاي دولت از اش��خاص حقيق��ي و حقوقي را 
وص��ول خواهد كرد اما بخ��ش عمده ديگري از اين 
طلب ه��ا و بدهي ها كماكان به دليل عدم تناس��ب 

ارقام آنها به قوت باقي است. 
اين كار باعث خواهد ش��د كه حتي بخش��ي از 
مطالب��ات بانك ها كه از ش��ركت ها و افراد مختلف 
قابل وصول است به خاطر تهاتر مطرح شده عمال از 
دس��ترس بانك ها خارج شود و دسترسي بانك ها به 

دارايي خود را به تعويق خواهد انداخت. 

 سنگين تر شدن بدهي دولت به بانك ها 
در ح��ال حاضر خود بانك ه��ا از دولت به ميزان 
بيش از ۱۸۰هزار ميليارد تومان طلب دارند و خود 
بانك ها به بانك مركزي نزديك به ۱۲۰هزار ميليارد 
تومان بدهي دارند. بر اين اس��اس اگر قرار باشد كه 
ب��ار اصل��ي پرداخت بده��ي دولت به اش��خاص را 
بانك ها تحمل كنند، بايد مش��خص شود كه تكليف 
بدهي دولت به بانك ها چه زمان روشن خواهد شد 
و معضل ترازنامه يي بانك ها كه نزديك به ۲۰درصد 
دارايي ها آنها به خاطر بدهي دولت عمال قفل شده 
اس��ت تا چه زماني در حال افزاي��ش خواهد بود و 

چگونه قرار است تسويه شود؟
اين موض��وع باعث خواهد ش��د كه بخش��ي از 
پرداخت بده��ي دولت عمال از طريق منابع بانك ها 
تامين ش��ود و اگ��ر قرار باش��د كه بانك ها س��هم 
عمده ي��ي در پرداخ��ت بده��ي دولت به اش��خاص 
داشته باشند، به معناي آن است كه بدهي دولت به 

بانك ها رشد قابل توجهي خواهد داشت. 
اگر قرار باش��د كه مبلغ جدي��د بدهي دولت به 
بانك ه��ا با مي��زان بدهي بانك ها ب��ه بانك مركزي 
تسويه ش��ود، به معناي آن اس��ت كه بانك ها بايد 
از مناب��ع ج��اري خود براي پرداخ��ت بدهي دولت 
اقدام كنند و از آنج��ا كه در حال حاضر منابع آزاد 
و در اختي��ار كم��ي در اختيار بانك ه��ا قرار دارد و 
براي پرداخت تس��هيالت و س��رمايه در گردش به 
واحدهاي اقتص��ادي و بخش تولي��د، وام ازدواج و 
س��اير تكاليف بانكي كمبود منابع دارند، در نتيجه 
چاره ي��ي ندارند جز آنكه به مي��زان افزايش بدهي 
دولت ب��ه بانك ها، اضافه برداش��ت بانك ها از بانك 
مرك��زي را نيز افزايش دهن��د و اين موضوع به طور 
مس��تقيم روي پايه پولي و نقدينگي و تورم اثرگذار 

خواهد بود. 
بر اين اس��اس اين پرس��ش اساسي مطرح است 
كه كميس��يون تلفيق و دول��ت روي چه منابعي در 
بانك ها حساب باز كرده اند، زيرا حتي با فرض طلب 
بانك مركزي از بانك ها كه نزديك به ۱۲۰تريليون 
تومان اس��ت بايد در نظر داشت كه بانك ها بيش از 
۱۸۰ تريلي��ون تومان از دول��ت طلب دارند و طلب 
بانك ه��ا از دولت حداقل ۶۰تريليون تومان بيش از 
بدهي بانك ها به بانك مركزي است و اگر قرار باشد، 
بخ��ش عمده يي از تهاتر ۱۱۰ه��زار ميليارد توماني 
بدهي دولت از طريق بانك ها تامين شود، به معناي 
آن اس��ت كه تمام اضافه برداش��ت بانك ها از بانك 

مركزي بايد تسويه شود.

مشكالت بدهي 180تريليون توماني دولت به بانك ها، مطالبات معوق 120تريليون 
توماني و بدهي 112تريليون توماني بانك ها به بانك مركزي تنها با تهاتر حل نمي شود 

تركيب بدهي دولت به بانك ها، بدهي بانك ها به بانك مركزي و مطالبات معوق 
بانك ها نشان مي دهد كه 45درصد بدهي دولت به بانك ها، 50 درصد مطالبات معوق 

 و 47درصد بدهي بانك ها به بانك مركزي متعلق به بانك هاي خصوصي است
و بانك هاي خصوصي بيشترين تاثير را از تهاتر بدهي ها و طلب هاي دولت خواهند 

ديد و اين موضوع عمال رقم 80 تريليون توماني بدهي بانك هاي خصوصي و 
خصوصي شده را به رقم باالتر و سنگين تري تبديل خواهد كرد

                                                                                                      

يادداشت
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5 بورس و فرابورس
نسل جديد كدال در بورس

مديرعامل شركت رايان بورس از آغاز فعاليت آزمايشي 
نسل جديد سامانه جامع اطالع رساني ناشران )كدال( خبر 
داد و گفت: دسترس��ي به اطالعات جامع ناشران مهيا شد. 
ب��ه گزارش مهر، روح اهلل دهقان با اش��اره ب��ه اين موضوع 
عن��وان كرد: اين دسترس��ي جامع به اطالعات ناش��ران را 
مهيا مي كند؛ بر اين اس��اس ضرورت دراختيار گذاش��تن 
رابطي خوش ساخت حاوي اطالعاتي جامع به همراه امكان 
سفارشي سازي توس��ط كاربر به جهت دسترسي به موقع، 
كامل و جامع به اطالعات مالي و ساير اطالعيه هاي منتشر 
شده ازسوي شركت ها و نهادهاي بازار سرمايه، ما را بر آن 
داشت كه نسل جديدي از سامانه كدال )كدال ۳۶۰درجه( 
را توليد و ارائه كند. مجري سامانه كدال افزود: اين سامانه 
وبگاهي اس��ت كه تصويري ۳۶۰درجه از اطالعات پايه يي 
ناشران، اطالعيه هاي منتشر شده و ديگر اطالعات پيراموني 
هر ش��ركت يا نهاد مالي را به دس��ت مي ده��د و امكانات 
قوي براي جس��ت وجو و فيلتر كردن داده ها برحسب نياز 
را فراه��م مي كند. وي تصريح كرد: ع��الوه بر اين ، قابليت 
تشكيل پروفايل كاربري و سرويس گوش به زنگ اين وبگاه 
نيز، امكان اطالع رس��اني ف��وري در كانال هاي متنوعي را 
 دراختيار كاربران قرار مي دهد و بدين ترتيب، باوجود كدال
۳۶۰ ديگ��ر ني��ازي به مراجع��ه به چندي��ن مرجع براي 

جمع آوري اطالعات مالي شركت ها وجود نخواهد داشت. 
دهقان در تش��ريح امكانات س��ايت گفت: اين سامانه 
امكاناتي نظير دسته بندي اطالعيه هاي پركاربرد، دسترسي 
سريع و آسان به اطالعيه ها از طريق انواع فيلترهاي تركيبي 
و سلس��له مراتبي، امكان ثبت نام در س��ايت و استفاده از 
س��رويس گوش به زنگ، اطالع رس��اني به كاربر از طريق 
ايمي��ل، پيامك و تلگرام درخصوص انتش��ار اطالعيه هاي 
ناش��ران منتخب، نمايش كامل اطالعات پروفايل ناش��ر، 
ازجمل��ه اطالعيه هاي كدال، تحليل هاي ت��دان، اطالعات 
ش��ركت و اعضاي هيات مدي��ره، اطالعات روز ب��ازار براي 
نماده��اي قابل معامل��ه، تاريخچه پيام هاي ناظ��ر بازار و 
ام��كان ارجاع به س��ايت ناش��ر مربوط��ه دارد. وي با بيان 
اينكه انواع رده بندي ناش��ران براس��اس استانداردهاي روز 
دنيا، نمايش اطالعيه هاي مشابه و ناشران هم رده براساس 
دسته بندي هاي انجام شده در سامانه معامالت و ارائه سايت 
به زبان انگليس��ي از جمله ديگر مزاياي اين سامانه جديد 
است؛ ضمن اينكه امكان دسترسي به موقع، كامل و جامع 
به اطالعات مالي و ديگر اطالعيه هاي منتش��ره شركت ها 
و نهاده��اي بازار س��رمايه، ازجمله اساس��ي ترين نيازهاي 

تحليلگران و معامله گران اين بازار است. 
دهقان در پاس��خ به اينكه ظاهر اين س��امانه شباهت 
زيادي به ش��ركت هاي پردازش اطالعات مال��ي دارد و آيا 
قرار است كدال ir.codal۳۶۰( ۳۶۰( رقيب اين شركت ها 
باش��د، تصريح كرد: اطالعاتي كه در كدال ۳۶۰ منتش��ر 
مي ش��ود، منحصر به اطالعات پايه و انتشار گزارش هاست 
و به هيچ وجه قرار نيست اين س��امانه وارد حوزه پردازش 
اطالعات مالي ش��ود؛ درواقع اين سامانه با هدف دسترسي 
مناس��ب تر به اطالعات پايه منتشر شده از سوي ناشران و 
نهادهاي بازار س��رمايه به صورت آزمايشي در حال فعاليت 
اس��ت. وي اظهار داش��ت: پ��س از درياف��ت بازخوردهاي 
معامله گران و ساير فعاالن بازار سرمايه، فعاليت رسمي آن 

با غناي بيشتري آغاز خواهد شد. 

 سهم 28 درصدي
معامالت آنالين

بال��غ بر ۲۸ درصد حج��م و ۲۱ درصد ارزش معامالت 
بورس در ۹ ماه گذشته از طريق معامالت الكترونيكي انجام 
شده است. بر اين اساس، در ۹ ماهه گذشته تعداد ۹5۱۰5 
ميليون س��هم به ارزش ۱۸7۹7۶ميلي��ارد ريال از طريق 
معامالت الكترونيكي مبادله شده است كه به ترتيب ۲۸.۰5 
و ۲۱.۹۶درصد از كل معامالت را شامل مي شود. همچنين، 
در بازار اوراق بدهي نيز از ابتداي سال جاري تا پايان آذرماه، 
تعداد 5۹ ميليون برگه به ارزش5۹۰۸۰ ميليارد ريال مورد 
مبادله قرار گرفته است. اين درحالي است كه در اين مدت 
تعداد ۱۰۳۱ ميليون واحد از صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از ۱۰7۳5 
ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب با ۱۳4 
و ۱۲۶درصد افزايش نس��بت به دوره مشابه سال گذشته 
همراه شد. به گزارش تس��نيم، در بازار اوراق تبعي هم در 
 اي��ن مدت تع��داد ۹۹47 ميليون ورقه ب��ه ارزش بيش از 
5۳4 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت و ارزش معامالت 
اين اوراق نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته به ترتيب 
بي��ش از ۳۱۰۰ و ۳۳۰۰ ه��زار درص��د افزايش را نش��ان 
مي دهد. اين گزارش مي افزايد: بررس��ي صنايع در سومين 
ماه از پاييز از نظر ارزش بازار نشان مي دهد گروه محصوالت 
 ش��يميايي با در اختيار داش��تن ۲۸ش��ركت و ارزش بازار
7۸۸ ه��زار ميليارد ريال��ي در رتبه اول ق��رار دارد، فلزات 
اساس��ي با 5۲7 هزار ميليارد ري��ال و فرآورده هاي نفتي، 
كك و سوخت هسته يي با ۳۲4هزار ميليارد ريال رتبه هاي 

بعدي را به خود اختصاص داده اند. 

 داليل افزايش س�رمايه »شبهرن«: شركت نفت 
بهران اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به گزارش 
توجيهي هيات مديره درباره افزايش سرمايه را منتشر كرد. بر 
اين اساس، شركت نفت بهران اظهارنظر حسابرس و بازرس 
قانوني را نس��بت به گ��زارش توجيهي هيات مدي��ره درباره 
افزايش س��رمايه اين ش��ركت از مبلغ دو هزار ميليارد ريال 
به سه هزار ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين، اين افزايش 
سرمايه يك هزار ميليارد ريالي از محل مطالبات حال شده 
سهامداران، آورده نقدي و سود انباشته براي اصالح ساختار 
مال��ي و جبران مخارج س��رمايه گذاري انجام ش��ده، انجام 
مي شود. اين درحالي است كه، »شبهرن« تاكيد كرده انجام 
افزايش س��رمايه يادشده منوط به موافقت سازمان بورس و 
اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوق العاده اس��ت و در 

اين خصوص اطالع رساني الزم صورت خواهد گرفت. 
 انتشار وضعيت س�ايپا در كدال: شركت سايپا با 
س��رمايه ثبت ش��ده ۳۹ هزار و ۲۶۶ ميليارد و ۶75ميليون 
ريال گزارش فعالي��ت ماهانه يك ماهه منتهي به پايان آذر 
ماه امسال را منتشر كرد. بر اين اساس، شركت ايراني توليد 
اتومبيل )سايپا( در ماهي كه گذشت 45هزار و 55۱دستگاه 
اتومبيل توليد كرد كه پرايد در صدر توليدات اين شركت قرار 
گرفت. گفتني اس��ت پرايد با توليد ۱۹ هزار و ۸۶7 دستگاه 
بيشترين حجم توليد را در ميان محصوالت سايپا از آن خود 
 كرد. همچنين مبلغ فروش اين شركت در آذر ماه ۹ هزار و

 4۰4 ميلي��ارد و ۶۶۳ ميلي��ون ري��ال ب��ود. ب��ه گ��زارش 
و ه��زار  ني��ز ۳۳۳  امس��ال  ماه��ه  در ۹   س��نا، س��ايپا 

 ۱۸ دس��تگاه ان��واع خ��ودرو توليد كرد كه پراي��د با توليد 
۱7۰هزار و ۹۹۶ دستگاه بيشترين حجم توليد را داشت.

اخبار

رويخطشركتها

»تعادل« در گفت وگو با مشاور سازمان خصوصي سازي از دستور جديد رييس جمهور گزارش مي دهد

احتمال واريز سود سهام عدالت از امشب
گروه بورس| مسعود كريمي|

روز دوشنبه حسن روحاني رييس دولت دوازدهم 
در نشستي كه با وزير اقتصاد و معاونان وي در وزارت 
امور اقتصادي و دارايي برگزار ش��د، براي نخستين بار 
با ورود به پرونده س��هام عدالت، دستور پرداخت سود 
به مش��موالن را صادر كرد. بر اين اس��اس باتوجه به 
 اينك��ه جامعه س��هامداري س��هام عدال��ت بيش از 
5۰ ميليون نفر در كشور برآورد مي شود، صدور مجوز 
واريز س��ود سهام را مي توان پاياني براي اما و اگر هاي 
س��ازماني طي چند س��ال اخير درنظر گرفت. به هر 
حال خبر توزيع سود نس��بت به ميزان سهام، برخي 
س��هامداران اين حوزه را دلگ��رم كرد در نقطه مقابل 
با انتقاداتي هم رو به رو ش��د تا جايي كه يك نماينده 
مجلس پرداخت سود سهام عدالت در شرايط فعلي را 
به ص��الح اقتصاد ندانس��ت و آن را مانعي براي اجراي 

طرح هاي اقتصادي شده عنوان كرد. 
از همي��ن رو، جعفر س��بحاني مش��اور س��ازمان 
خصوصي س��ازي درخصوص جزئيات س��هام عدالت 
در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: دس��تور پرداخت 
سود س��هام عدالت روز دوشنبه توسط رييس جمهور 
صادر ش��د. بر اين اس��اس، س��ازمان خصوصي سازي 
مي تواند پرداخت س��ود را عملياتي كند. وي تصريح 
كرد: سازمان خصوصي سازي براي پرداخت سود سهام 
عدالت آمادگي كامل دارد و پيش بيني مي شود كه از 
ساعت ۱۲ امشب پرداخت سود سهام عدالت اجرايي 
خواهد شد. جعفر س��بحاني اذعان داشت: افرادي كه 
 ي��ك ميليون تومان س��هام دارند در مرحله نخس��ت

 5۰ هزار تومان س��ود سهام عدالت دريافت مي كنند. 
مشاور سازمان خصوصي سازي ابراز داشت: افرادي كه 
كمتر از اين ميزان سهام دارند به نسبت سود كمتري 
را دريافت خواهند كرد. وي افزود: سهم ها و دارايي ها 
يكسان نيستند و به عنوان مثال طي ۶ ماهه اخير به 
دارايي ه��اي اف��راد ۲۰، ۳۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و 47۲تومان 
افزوده ش��ده است. اما باتوجه به سقف مشخص شده 
در س��ال ۹۶، حدود ۱5۰ هزار تومان سود به افرادي 
كه دو دهك تخفيف دارند، تعلق خواهد گرفت. جعفر 
سبحاني خاطرنشان كرد: ممكن است ۲ هزار نوع سود 
وجود داش��ته باش��د چراكه تمام مردم به يك ميزان 
سرمايه ندارند و ممكن است فردي 5۳۲ و فرد ديگري 
5۹۰ تومان و... س��رمايه داشته باشد. مشاور سازمان 
خصوصي سازي گفت: س��قف مشخص شده در سال 
۹۶ براي آنها كه دو دهك تخفيف دارند ازجمله كميته 
امداد و بهزيس��تي، به عالوه افرادي كه آورده شان را پر 
كرده اند در مرحله اول 5۰ هزار تومان و مرحله دوم و 
س��وم هم به همين ترتيب صورت خواهد گرفت. وي 
افزود: فردي با يك ميليون تومان س��هام، ۱5۰ هزار 
تومان س��ود دريافت مي كند و در مقابل فرد ديگري 
با 5۰۰ هزار تومان سهام، 75هزار تومان سود دريافت 

خواهد كرد. 

 پرداخت سود به وارث
در س��ويي ديگر، پوري حس��يني رييس سازمان 
خصوصي سازي اظهار داش��ت: در حال حاضر حدود 
4۹ميليون نفر مشمول سهام عدالت وجود دارد كه از 
اين تعداد حدود دو ميليون نفر فوت شده و بايد سود 
سهام عدالت به وراث آنها پرداخت شود. بر اين اساس، 
در حال حاضر به هر مش��مول تحت پوشش سازمان 
بهزيستي و كميته امداد امام خميني معادل ۱5۰هزار 
تومان و براي س��اير مش��موالن عادي معادل 75هزار 
تومان سود ناش��ي از عايدي محقق شده شركت هاي 
سرمايه پذير س��هام عدالت تعلق مي گيرد. همچنين 
در اين جلس��ه رييس جمهور به اهميت بازار سرمايه 
اش��اره كرد و گفت: بانك ها بايد به طور كامل به بازار 
س��رمايه متصل ش��وند. عالوه بر اين، شاپور محمدي 

رييس س��ازمان بورس با اشاره به وضعيت نماگرهاي 
 بازار س��هام و جاي گيري شاخص كل بورس در كانال

۹5 ه��زار واحدي عنوان كرد: متوس��ط رش��د ارزش 
معامالت بازار س��هام در س��ال هاي اخير ب��ا افزايش 

۲۰درصدي روبه رو بوده است. 

 سود ۵۰ هزار توماني
رييس سازمان خصوصي س��ازي با اشاره به اينكه 
س��ود س��هام عدالت از امروز به حس��اب مش��موالن 
واري��ز مي ش��ود، گف��ت: از روز سه ش��نبه 5۰ ه��زار 
تومان به حس��اب مشموالني كه س��هام عدالت آنها 
يك ميليون تومان اس��ت، واريز مي ش��ود و اين مقدار 
ب��راي بقيه مش��موالن متفاوت اس��ت. ب��ه گزارش 
تسنيم، پوري حس��يني با اشاره به بازديد روز گذشته 
رييس جمه��ور از وزارت امور اقتص��ادي و دارايي كه 
ب��ا حضور معاونان و روس��اي س��ازمان هاي تابعه اين 
وزارتخانه برگزار ش��د، گفت: در اين جلس��ه گزارشي 
از وضعيت و مصوبات ش��وراي عال��ي اصل 44 قانون 
اساس��ي و همچني��ن اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه در 
راس��تاي ساماندهي و توزيع سود س��هام عدالت ارائه 
شد. رييس س��ازمان خصوصي سازي افزود: همچنين 
در اين گزارش اعالم ش��د بسترسازي هاي الزم براي 
توزيع سود س��هام عدالت و همچنين هماهنگي هاي 
الزم با بانك ها انجام ش��ده و شماره شباي افرادي هم 
 كه اقدام به درج آن در س��امانه سهام عدالت كرده اند 

در دسترس است. 
وي اضافه كرد: بنابراين س��ازمان خصوصي سازي 
آمادگي هاي الزم به لحاظ حقوقي، اداري و اجرايي را 
براي توزيع سود سهام عدالت ميان مشموالن دارد و از 
فردا واريز سود سهام عدالت به حساب مشموالني كه 
ثبت نام آنها قطعي شده و شماره شباي بانكي خود را 
در سامانه سهام عدالت ثبت كرده اند، انجام خواهد شد. 
پوري حسيني در ادامه با اشاره به اينكه شركت هاي 
حاضر در سبد سهام عدالت تا پايان سال فرصت دارند 
س��ود تقسيمي مجامع خود را به حساب اين سازمان 
واريز كنند، اذعان داش��ت: تاكن��ون از ۳۸۰۰ميليارد 
تومان س��ود تقسيمي مجامع شركت هاي سبد سهام 
عدالت، ح��دود ۱۲۰۰ ميليارد تومان دريافت ش��ده 
است. وي همچنين با اش��اره به اينكه بنا داريم سود 
س��هام عدالت را در دو يا س��ه نوبت تا پايان س��ال به 

حساب مشموالن واريز كنيم، درخصوص ميزان سود 
واريزي به حساب مشموالن نيز گفت: كساني كه سهام 
عدال��ت آنها در حال حاضر يك ميليون تومان اس��ت 
س��ودي بالغ بر ۱5۰ هزار تومان دريافت خواهند كرد 
و بقيه مش��موالن نيز به تناسب ارزش سهام عدالتي 
كه دارند س��ود دريافت خواهند كرد. رييس سازمان 
خصوصي س��ازي افزود: بر اين اساس از امروز 5۰هزار 
تومان به حس��اب مشموالني كه سهام عدالت آنها در 
حال حاضر يك ميليون تومان اس��ت واريز مي شود و 

اين مقدار براي بقيه مشموالن متفاوت است. 

 مخالفت صريح با پرداخت 
افزون بر اين، رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
معتقد است، اولويت مش��والن، واگذاري واقعي سهام 
عدال��ت اس��ت و مخالف اق��دام غيراقتص��ادي دولت 
درخصوص توزيع س��ود س��هام عدالت هس��تيم. به 
گزارش تس��نيم، محمدرضا پورابراهيمي درخصوص 
توزيع سود سهام عدالت عنوان كرد: اولويت مردم در 
حوزه سهام عدالت انتقال مالكيت واقعي سهام به مردم 
است، به نحوي كه مردم ارزش دارايي ها از بابت سهام 
را دراختيار بگيرند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
افزود: به طور مثال اگر وسيله يي به شخصي هديه داده 
ش��ود، آن شخص مالك آن مي ش��ود، در حوزه سهام 
عدالت نيز بايد اين گونه باش��د، بنابراين اولويت مردم 
در حال حاضر تعيين تكليف دارايي آنهاس��ت، چراكه 
سهام عدالت به نام مردم ولي به كام دولت است كه اين 

موضوع غيرقابل قبول است. 
پورابراهيمي افزود: پرداخت س��ود س��هام عدالت 
در ش��رايط فعلي به صالح اقتصاد نيس��ت و به نوعي 
يك مس��ير انحرافي در واگذاري واقعي سهام عدالت 
محسوب مي ش��ود كه در روند واگذاري واقعي سهام 
تاخير ايجاد مي كند. وي با اش��اره به بررس��ي مسائل 
س��هام عدالت در نشس��ت روس��اي كميسيون هاي 
مجلس ب��ا رييس جمهور گفت: در جلس��ه مذكور با 
رييس جمهور روي موضوع اليحه آزادس��ازي س��هام 
عدالت توافق صورت گرف��ت تا اين اليحه به مجلس 
ارس��ال ش��ود، بنابراين تصميم دولت مبني بر توزيع 
س��ود س��هام در مقطع فعلي در تضاد ارائه اليحه در 

اين رابطه است. 
نماينده كرم��ان و راور در مجلس افزود: اگر اصل 

س��هام عدالت به صورت واقعي به مردم منتقل شود، 
به طور بديهي س��ودهاي تعلق گرفته به اين سهام نيز 
به مردم خواهد رس��يد. به  عنوان مثال اگر يك واحد 
مس��كوني به شخصي واگذار ش��ود، خود آن شخص 
مي تواند براي منتفع ش��دن واحد مس��كوني را اجاره 
دهد، چراكه ديگر مالك آن ش��ده است. پورابراهيمي 
ادامه داد: پرداخت سود سهام عدالت نسبت به موضوع 
انتقال مالكيت واقعي در اولويت نيس��ت، چراكه بايد 
ب��ا واگ��ذاري واقعي مالكيت س��هام، ام��كان خريد و 
فروش برگه هاي س��هام براي دارن��دگان آنها ممكن 
ش��ود و طبيعتا س��ود نيز به آن س��هام تعلق خواهد 
گرفت. رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس تصريح 
كرد: دولت به جاي سود درباره مالكيت سهام عدالت 
تصميم گي��ري كن��د، چراكه با انجام اي��ن مهم ديگر 
نيازي به زحمت توزيع س��ود س��هام نيز نخواهد بود. 
وي با اشاره به ارسال نامه يي درخصوص مسائل سهام 
عدالت به رييس جمهور در چند ماه گذشته، گفت: در 
ش��رايطي كه اقتصاد در حال ركود است، توزيع سود 
س��هام عدالت باعث مي شود طرح هاي سرمايه گذاري 
شركت هايي كه س��هام به آنها تعلق دارد، دچار وقفه 
ش��ود، چراكه ديگر ش��ركت هاي مذك��ور نمي توانند 

افزايش سرمايه بدهند. 

 سود 4 هزار ميليارد توماني
اين نماين��ده در مجلس دهم به خانه ملت گفت: 
براس��اس محاس��بات ميزان س��ود س��هام عدالت در 
مجموع حدود 4 هزار ميليارد تومان است كه اگر اين 
س��ود در شركت ها باقي بماند، به قيمت سهام عدالت 
اضافه خواهد شد و اين افزايش قيمت سهام بيش از اثر 
ارائه س��ود به دارندگان سهام كه مردم هستند، انتفاع 

مي رساند. 
پورابراهيم��ي همچنين افزود: اگ��ر حدود 4 هزار 
ميليارد تومان سود سهام عدالت در حال حاضر توزيع 
نشود و با ضريب سرمايه گذاري 4 الي 5 روبه رو شود، 
ح��دود ۱۶ الي ۲۰ هزار ميليارد توم��ان نيز مي توان 
تس��هيالت به اين ميزان منابع اضاف��ه كرد تا صرف 
اجراي طرح هاي اقتصادي ش��ود ك��ه به طور طبيعي 
انج��ام اين مهم در خروج از رك��ود اقتصادي و ايجاد 

اشتغال زايي در كشور تاثير جدي خواهد داشت. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س بيان كرد: 

براس��اس محاس��بات براي اف��راد عادي ك��ه دارنده 
برگه هاي س��هام عدالت هستند، تنها ماهانه ۳ الي 5 
هزار توم��ان در حال حاضر س��ود تعلق مي گيرد كه 
 منطق اقتص��ادي اين موضوع را قب��ول نمي كند كه

4 هزار ميليارد تومان پ��ول به صورت ماهانه ۳ الي 5 
هزار تومان بين دارندگان س��هام عدالت توزيع شود، 
چراكه اين كار مانع اجراي طرح هاي اقتصادي شده و 

جفا به اقتصاد كشور محسوب مي شود. 

 حساب شخص سهامدار
س��ود س��هام عدالت به صورت انفرادي به حساب 
شخص سهامدار واريز خواهد شد و سود سهام عدالت 
به حس��اب سرپرس��ت خانوار ي��ا قيم و وكي��ل واريز 
نمي شود. بر اين اساس، در پي راه اندازي سامانه سهام 
عدالت از اسفندماه سال گذشته و به دنبال آن آغاز ثبت 
شماره شباي حساب بانكي مشموالن در اين سامانه از 
اواخر فروردين ماه امسال، دارندگان سهام عدالت براي 
دريافت سود سهام خود بايد اقدام به ورود شماره شباي 
حساب بانكي به صورت انفرادي در اين سامانه به نشاني 
www.samanese.ir كنن��د. ب��ر اين اس��اس براي 
دريافت شماره ش��با بانكي ضرورتي به افتتاح حساب 
جديد در بانك ها نيس��ت و حساب هاي بانكي قبلي و 
موجود نيز امكان دريافت ش��ماره شبا دارند. البته شبا 
بانكي اعالمي كه متعلق به يك حساب بانكي مسدود 
باشد مورد قبول واقع نخواهد شد. به عالوه اينكه شماره 
ش��با متعلق به حساب مشترك اش��خاص مورد تاييد 
س��امانه قرار نخواهد گرفت و شماره شبا حساب بانكي 
اشخاص حقوقي نيز در س��امانه سهام عدالت با تاييد 
مواجه نخواهد شد. براس��اس اين گزارش، سود سهام 
عدالت به صورت انفرادي به حس��اب شخص سهامدار 
واريز مي ش��ود، بنابراين براي هر يك از اعضاي خانوار 
بايد يك شماره شبا كه به نام شخص مشمول باشد در 
سامانه سهام عدالت ثبت شود. همچنين براي كودكان 
و افراد تحت تكفل زير سن قانوني بايد شماره شبا به نام 
خود آنها در س��امانه ثبت شود و سود سهام عدالت به 
حساب سرپرست خانوار يا قيم و وكيل واريز نمي شود. 

 49 شركت در سبد سهام عدالت
آخرين وضعيت سودآوري شركت هاي سرمايه پذير 
سهام عدالت تا پايان ۱۳ دي ماه ۱۳۹۶ از 4۹ شركت 
حاضر در س��بد سهام عدالت تاكنون بيش از 4هزار و 
۱۹۰ميليارد تومان سود سهام در مجامع عادي ساالنه 
به تصويب رس��يده كه از اين رقم معادل ۳7۶ميليارد 
تومان براي افزايش سرمايه اين شركت هاي اختصاص 
يافته اس��ت. ب��ه گزارش ف��ارس، درنهاي��ت بيش از 
۱۲۰۰ميلي��ارد تومان از س��ود مص��وب مجامع اين 
شركت ها به س��ازمان خصوصي سازي براي تخصيص 
مشموالن سهام عدالت پرداخت شده است و تا پايان 
امسال بايد بيش از ۲5۰۰ ميليارد تومان باقي مانده از 
اين سود به نفع مشموالن سهام عدالت دريافت شود. 
براس��اس اين گزارش، باتوجه به سود سهام دريافتي 
بيش از ۱۲۰۰ ميليارد توماني اعالم ش��ده از س��وي 
سازمان خصوصي س��ازي، مي توان گفت هر مشمول 
س��هام عدالت رقمي نزديك به ۱5۰ هزار تومان سود 
سهام را طلب دارد. براساس اين گزارش، گفتني است 
باتوجه به اينكه همه مش��موالن سهام عدالت به يك 
نس��بت دارنده اين دارايي براساس تسويه الباقي اين 
س��هم برخوردار نيس��تند، دريافت سود سهام به يك 
نس��بت ميان همه سهامداران نخواهد بود. همچنين، 
تصميم رييس جمهور براي واريز س��ود سهام عدالت 
به حساب مشموالن اين دارايي مالي، پس از گذشت 
بيش از ۱۰ س��ال در حالي با تاخير ۳.5 ماهه صورت 
مي گيرد كه پيش از اين س��ازمان خصوصي سازي از 
واريز سود اين سهام در هفته اول مهرماه خبر داده بود. 
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گروه بورس|
در بازار روز دوش��نبه همه هفت ش��اخص بورس صعودي بودند. 
شاخص كل ۹۸ واحد باال رفت و به رقم ۹۶هزار و ۳۳۲ واحد رسيد. 
ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم نيز به ترتيب ۲۹ و 4۲۰ واحد رش��د 
كردند. همچنين در روز گذشته سرمايه گذاران بورسي بيش از ۸۰۱ 
ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي را در بازار دست 
به دست كردند كه ارزش اين مبادالت بيش از ۲ هزار و ۲۶7 ميليارد 
ري��ال بود و در 54 هزار نوبت معامالتي انجام ش��د. افزون براين، در 
بازار روزي كه گذش��ت همه هفت ش��اخص بورس صعودي بودند. 
ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم نيز به ترتيب ۲۹ و 4۲۰ واحد رش��د 
كردند. بر اساس اين گزارش، نمادهاي بانك ملت، ملي مس، صنايع 
پتروشيمي خليج فارس، مپنا، به پرداخت ملت و پتروشيمي شازند 

بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص ثبت كردند. 
 اين در حالي بود كه نماد گسترش نفت و گاز پارسيان بيشترين 
تاثير منفي را بر ش��اخص ثبت كرد. در س��ويي ديگر، روز گذش��ته 
گروه هاي فلزات اساسي، شيميايي ها و كانه فلزي با بيشترين حجم 
و ارزش معامالت در ص��در برترين گروه هاي صنعتي قرار گرفتتند. 

همچنين، صدرنش��يني بازار نيز با بيش��ترين رشد قيمت متعلق به 
نمادهاي فرآورده هاي نس��وز آذر، لنت ترمز ايران، ايران ارقام، كاشي 
و س��راميك س��ينا، داده پردازي ايران، س��رما آفري��ن و معادن بافق 
بود. به گزارش س��نا، در مقابل نمادهاي سبحان دارو، قند لرستان، 
صنايع جوشكاب يزد، آبادگران ايران، كشاورزي و دامپروري مگسال، 
ليزينگ رايان سايپا و فروسيليس ايران با بيشترين كاهش قيمت در 
انتهاي جدول معامالت نشستند. افزون بر اين، سرمايه گذاران بورسي 
براي خريد اوراق مش��اركت رايان س��ايپا، اوراق مشاركت شهرداري 
تهران، اوراق صكوك س��ايپا و اوراق مش��اركت ش��هرداري تهران با 
بيش��ترين تقاض��ا و طوالني ترين صف هاي خريد مواجه ش��دند. در 
مقابل گروهي از س��رمايه گذاران بري خروج از اوراق صكوك سايپا، 
اوراق صكوك ساخت توسعه ملي، اوراق مشاركت شهرداري مشهد، 
اوراق مش��اركت ش��هرداري تهران، سهام س��يمان اصفهان و اوراق 
صكوك س��ايپا بيشترين عرضه ها و س��نگين ترين صف هاي فروش 
 را ثب��ت كردند. در پايان معامالت فوالد خوزس��تان با معامله بلوكي
۱44 ميليون س��همي به ارزش ۶7۶ ميليارد ريال بيشترين حجم و 

ارزش معامالت را ثبت كرد. 

  افزايش آيفكس
در سويي ديگر، روز دوشنبه شاخص كل فرابورس ايران با رشد 
7 واحدي در پله ۱۰75 واحدي ايس��تاد كه حدود نيمي از رش��د 
آيفكس در روز گذش��ته، تحت تاثي��ر معامالت مثبت در نمادهاي 
»ميدك��و« و »هرمز« بود. همچنين، نگاهي ب��ه آمار معامالت روز 
مياني اين هفته نشان مي دهد كه معامله گران بيش از 44۶ ميليون 
ورقه بهادار را در 44 هزار و 4۹۹ نوبت مبادالتي دس��ت به دس��ت 
كرده اند كه از اين طريق ارزش بالغ بر ۲ هزار و ۱77 ميليارد ريالي را 
در بازارهاي نه گانه فرابورس به ثبت رساندند. در اين ميان بازارهاي 
اول و دوم ميزب��ان جابه جايي بالغ بر ۱۲4 ميليون س��هم به ارزش 
افزون بر ۲۳5 ميليارد ريال بودند. همچنين مبادالت صورت گرفته 
در تابلوه��اي معامالت��ي »پايه ال��ف« و »پاي��ه ب« در روز جاري 
 جمعا به نقل وانتقال بيش از ۳۱۲ ميليون س��هم به ارزش بيش از
۲7۲ ميلي��ارد ري��ال انجاميد. در تابلو »پاي��ه ج« نيز افزون بر ۲5 
ميليون ورقه به ارزش بيش از ۲4 ميليارد ريال دست به دست شد. 
از سوي ديگر دادوستدكنندگان اوراق تسهيالت مسكن بيش از 7۸ 
هزار ورقه را به ارزش بيش از 5۸ ميليارد ريال خريدوفروش كردند. 

بر اين اساس، در بازار اوراق با درآمد ثابت بيش از يك و نيم ميليون 
ورقه به ارزش نزديك به يك هزار و 54۲ ميليارد ريال مورد مبادله 
قرار گرفت كه اس��ناد خزانه اسالمي در نماد »اخزا۶۰۲« بيشترين 

حجم و ارزش مبادالتي را به خود اختصاص دادند. 
براساس اين گزارش، چهارشنبه بيستم  دي ماه شاهد عرضه 
۱۹ ميليون ورقه اس��ناد خزانه اسالمي در نماد »اخزا۶۰4« در 
ب��ازار ابزاره��اي نوين مالي فرابورس خواهيم بود. اس��ناد خزانه 
اس��المي با نماد اخزا۶۰4 كه در بيس��تم مهر ماه امسال توسط 
وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي منتش��ر ش��ده، داراي مدت ۲5 
ماهه اس��ت و بدين ترتيب در آبان ماه ۱۳۹۸ سررسيد مي شود. 
هفته گذش��ته نيز ش��اهد عرضه اس��ناد خزانه اسالمي در نماد 
»اخزا۶۰۳« كه در ۱۰ مهرماه سال ۹7 سررسيد مي شود، بوديم 
ك��ه هر ورق��ه آن ۸۹5 هزار ريال قيمت خورد. از س��وي ديگر 
اوراق مرابحه شركت كرمان موتور براي تامين سرمايه در گردش 
پس از پذيره نويس��ي در نماد معامالتي »كرمان ۹۸«، به دليل 
آغاز معامالت ثانويه، از روز دوشنبه در بازار ابزارهاي نوين مالي 

فرابورس ايران گشايش يافت. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

 تداوم رشد بازار سرمايه تا پايان سال: جمع بندي عوامل 
تاثيرگذار بر بازار سرمايه نشان مي دهد، اين بازار چشم انداز روشني 
دارد و تا پايان سال روند مثبتي را تجربه خواهد كرد و شاهد رشد 
در اكثر صنايع است. حامد ستاك كارشناس بازار سرمايه با تاكيد 
بر اينكه براي بررس��ي بازار بايد مهم ترين فاكتورهاي تاثيرگذار را 
جمع بندي كرد و پس از آن به تحليل پرداخت به س��نا گفت: نرخ 
ارز يكي از تاثيرگذارترين متغيرهاي بازار سرمايه است. وي با اشاره 
به اينكه دالر در س��ال ج��اري از محدوده هاي ۳هزار و ۸۰۰تومان 
به حدود 4هزار و ۳۰۰تومان رس��يده اس��ت، گفت: اكثر قريب به 
اتفاق فعاالن اقتصادي با توجه به ش��رايط اقتصادي همچنان نرخ 
تعادلي ارز را در بلندمدت صعودي مي دانند. وي با اش��اره به مواد 
اوليه محور بودن بازار س��رمايه گفت: قيمت نفت نيز در اين مدت 
رشد خوبي داش��ته و فعاالن بازارهاي جهاني پيش بيني مي كنند، 
ن��رخ اين كاال رون��د نزولي را تجربه نخواهد كرد. س��تاك با تاكيد 
ب��ر اينكه پيش بيني ها از تداوم رون��د صعودي قيمت نفت حكايت 
مي كند، گف��ت: افزايش قيمت نفت براي بودجه و اقتصاد كش��ور 

ما كه متكي به نفت اس��ت، اتفاق خوبي است. اين كارشناس بازار 
س��رمايه به افزايش قيم��ت كاالهاي اساس��ي در بازارهاي جهاني 
نيز اش��اره كرد و ادامه داد: اكثر بودجه  ش��ركت هاي بازار سرمايه 
قيم��ت كاالها و ارز را كمتر از نرخ ه��اي فعلي پيش بيني كرده اند. 
به گفته س��تاك افزايش نرخ كاالهاي اساس��ي و رشد قيمت دالر 
باعث مي شود، شركت هاي بازار سرمايه براي سال آينده سودهاي 
بيشتري را پيش بيني كنند. وي همچنين به افزايش نرخ بسياري 
از كاالها در بازارهاي داخلي اش��اره كرد و گفت: بازار مسكن نيز با 
رونق نس��بي مواجه ش��ده و حجم و ارزش معامالت اين بازار رشد 
كرده است. وي رشد معامالت بازار مسكن را كه پشتوانه اش دارايي 
است، مهم دانست و گفت: وقتي دارايي رشد مي كند، دور از ذهن 
نيس��ت كه اوراق بهاداري كه اي��ن دارايي ها را مديريت مي كنند با 
افزايش قيمت مواجه شوند. ستاك با تاكيد بر اينكه جمع بندي اين 
عوامل نشان مي دهد بازار س��رمايه چشم انداز روشني دارد، گفت: 
بازار س��رمايه تا پايان س��ال روند مثبت متعادلي را تجربه خواهد 
كرد و شاهد رشد در اكثر صنايع است. اين كارشناس بازار سرمايه 

معتقد است، بازار سرمايه در ماه هاي باقيمانده از سال جاري شاهد 
رش��د صنايعي اس��ت كه از صعود بازار جا ماندند. وي با اش��اره به 
گروه هاي جا مانده از رشد بازار گفت: گروه هايي مثل ساختماني ها، 
مواد غذايي و برخي سرمايه گذاري ها مي توانند از اين به بعد با توجه 

به رشد خالص ارزش دارايي هايشان صعودي شوند. 
 ح�ذف EPS گام�ي به جل�و جهت شفاف س�ازي: يك 
كارشناس بازار سرمايه معتقد است، با حذف EPS يك گام به جلو 
در جهت شفاف س��ازي هرچه بيشتر سهام در بازار بورس برداشته 
شده است، چراكه سرمايه گذار خود بايد سود هر سهم را شناسايي 
كند و ش��ركت ها فقط بايد افش��اي اطالعات صحيح را در دستور 
كار خ��ود قرار دهند. به گزارش اقتصاد آنالين، ايزدي گفت: حذف 
EPS يكي از كارهاي خوبي است كه حتي بايد زودتر از اين اتفاق 
مي افتاد. وي افزود: به طور مثال پيش بيني يك عدد ثابت به عنوان 
س��ود هر سهم براي سال ۹7 دشوار است و شدني هم نيست. اين 
استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه حتي در اقتصادهاي كم نوسان نيز 
اين پيش بيني با هاله يي از ابهام روبه روس��ت، تصريح كرد: با تغيير 

عوامل��ي همچون قيمت دالر EPS نيز متغير مي ش��ود؛ از اين رو 
بايد پيش بيني س��ود هر س��هم را منعطف بيان كرد يا به واس��طه 
روش هايي همچون تجزيه و تحليل سناريو ارقام مختلفي براي هر 
حالت بيان كرد. ايزدي بيان داش��ت: اگر مديرعامل شركت ها براي 
هر يك از اين سناريوهاي مختلف EPS هاي مختلفي را مدنظر قرار 

دهند آن موقع بازار با انحرافات گوناگون روبه رو نمي شود. 
اين كارشناس بازار س��رمايه اظهار داشت: در چند وقت اخير 
با توجه به تغييرات نرخ دالر، ش��ركت هاي پتروش��يمي EPS را 
تغيير دادند كه اين جاي تامل دارد. ايزدي بر اين باور اس��ت كه 
سرمايه گذار خود بايد سود هر سهم را شناسايي كند و شركت ها 
فقط بايد افشاي اطالعات صحيح را در دستور كار خود قرار دهند. 
وي در خص��وص وضعيت بودجه و تاثير آن بر بازار س��رمايه نيز 
گفت: در صورت كسري بودجه تورم ايجاد مي شود؛ از اين رو براي 
س��ال ۹7 بايد بيشتر از قبل به فكر جذب سرمايه گذاري خارجي 
باش��يم و مهم تر اينكه ترسيم وضعيت نرخ ارز را نيز نبايد از نظر 

دور نگه داشت. 

تحليلگران چه مي گويند
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 داليل گراني
در بازار لوازم خانگي

ايس�نا  پس از افزايش قيم��ت 5 تا ۲۰درصدي 
ف��والد و پتروش��يمي زمزمه ه��اي افزاي��ش قيم��ت 
ل��وازم خانگ��ي در بازار به گوش رس��يد و در ابتداي 
امر برخ��ي برنده��اي مختلف تخفيف ه��اي خود را 
به ميزان متفاوتي كه از پنج درصد ش��روع مي ش��د، 
حذف كردند. عالوه بر اين به صورت رس��مي انجمن 
صنف��ي توليدكنندگان لوازم خانگي اعالم كرد كه به 
دليل شرايط پيش آمده در بازار و نيز افزايش قيمت 
مواد اوليه پس از ماه صفر شاهد افزايش قيمت لوازم 
خانگي خواهيم بود ه��ر چند كه در آن زمان ميزان 

اين افزايش پيش بيني نشده بود. 
در نهاي��ت پ��س از گذش��ت ماه صف��ر، تحوالت 
ادام��ه دار بازار ارز در راس��تاي افزاي��ش قيمت دالر 
و ني��ز افزايش قيمت فوالد و پتروش��يمي ها، قيمت 
لوازم خانگي نيز بي نصيب نماد تا شاهد افزايش پنج 
درصدي قيم��ت محصوالت داخل��ي در اين حوزه و 
نيز افزايش بيش از پنج درصدي محصوالت خارجي 

باشيم.
در همين راستا؛ سخنگوي انجمن توليدكنندگان 
ل��وازم خانگ��ي از افزاي��ش متوس��ط پن��ج درصدي 
ل��وازم خانگي خبر داد و عل��ت آن را نيز اعالم كرد. 
حميدرضا غزنوي با اش��اره به اينك��ه در مورد لوازم 
خانگي مختلف بررسي قيمت ها طي يك ماه گذشته 
مدنظر قرار گرفت، اظهار كرد: حدود يك ماه اس��ت 
ك��ه ش��اهد افزايش قيمت ل��وازم خانگ��ي به داليل 
مختلف هس��تيم و پس از بررس��ي هاي انجام گرفته 
به اين نتيجه رس��يديم كه قيمت لوازم خانگي توليد 
داخل بطور متوس��ط پنج درصد نس��بت به يك ماه 
گذشته رشد داشته و لوازم خانگي خارجي نيز بيش 

از پنج درصد افزايش قيمت داشته اند. 
او در م��ورد دالي��ل افزايش قيمت ل��وازم خانگي 
گف��ت: افزاي��ش پنج تا ۲۰ درص��دي قيمت فوالد و 
پتروشيمي به عنوان مواد اوليه در توليد لوازم خانگي 
و نيز تحوالت قيمت ارز در بازار از علل اصلي افزايش 

قيمت لوازم خانگي به شمار مي رود. 
س��خنگوي انجمن صنفي توليدكنن��دگان لوازم 
خانگ��ي ادام��ه داد: در صورت��ي ك��ه ش��رايط بازار 
دس��تخوش تغيير نش��ود و همچنان ش��اهد افزايش 
قيمت دالر باشيم بطور حتم قيمت لوازم خانگي نيز 
با رش��د قيمت همراه خواهد ب��ود اما چنانچه جلوي 
افزايش قيمت دالر در بازار گرفته ش��ده و براي اين 
مس��اله چاره انديش��ي ش��ود، قيمت لوازم خانگي با 

افزايش روبرو نخواهد بود.

 اما و اگرهاي
برگزاري نمايشگاه بهاره

رييس اتحاديه س��راجان گفت: واحدهاي صنفي 
فقط در صورتي كه برگزار كننده نمايشگاه هاي بهاره، 
با مجوز اتاق هاي اصناف باشد و شركت كنندگان آن، 
توليد كننده واقعي باش��ند، تمايل به حضور خواهند 

داشت. 
محسن خردمند در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق 
اصناف اي��ران افزود: توليدكنندگان صنف س��راجان 
براي شركت در نمايشگاه ها بايد هزينه زيادي متقبل 
ش��وند، چه اينكه؛ كاالهاي قاب��ل عرضه خود را بايد 
با قيمت بس��يار پايين تري عرضه كنند و شركت در 

نمايشگاه برايشان سود چنداني ندارد.
او ادامه داد: به شرط اينكه توليد كنندگان واقعي 
در نمايش��گاه هاي بهاره ش��ركت كنن��د و مديريت 
برگزاري اين نمايش��گاه ها، اتاق هاي اصناف باش��ند، 
ما موافق برگزاري نمايشگاه هستيم. خردمند درباره 
مصوب��ه هيات عال��ي نظارت مبني ب��ر قيمت گذاري 
كااله��اي مصرف��ي توس��ط واحدهاي صنف��ي و نه 
اتحاديه ها گفت: ما با قيمت گذاري كاالها توسط خود 
واحدهاي صنفي موافقيم. به اين دليل كه فروش��نده 
كاالي مصرف��ي به صورت تخصص��ي مي تواند قيمت 
را تعيي��ن كند و البته در اين ام��ر نهادهاي نظارتي 
باي��د در عين حال هم از مصرف كننده پش��تيباني و 
حمايت كنن��د و هم نظارت خود را دقيق و كامل بر 
روي واحدهاي صنفي حفظ كنند. در اين صورت اين 

مصوبه، مصوبه كامل و قابل اجرا خواهد بود. 

 ميزان بازرسي
از صنوف تهران

پاي�گاه خبري اتاق اصناف اي�ران  تعداد كل 
بازرس��ي ها از صنوف تهران در آذر ماه س��ال جاري 
۴۲ه��زار و ۳5۰ فق��ره بود كه ۷ ه��زار و ۱۹۹ فقره 
پرونده با برآورد جريمه پيشنهادي به ارزش بيش از 
۱۰ ميليارد و ۶۲۴ ميليون ريال تشكيل شده است. 
در آذر م��اه امس��ال ۳ هزار و۸۶۶ فقره ش��كايت 
توس��ط واحدهاي بازرسي اصناف دريافت شد كه۷۲ 
درص��د در بخش كاال و ۲۸ درصد در بخش خدمات 
بود. از مجموع ش��كايات دريافتي ۴درصد به صورت 
حض��وري، ۹5 درصد تلفن��ي و يك درصد به صورت 

كتبي دريافت و رسيدگي شده است.
در عين حال پس از بررسي هاي معمول و ارزيابي 
كارشناس��ان تعداد ۳ هزار و ۸۱۸ فقره شكايت قابل 
پيگيري تش��خيص داده ش��د كه براي رس��يدگي و 
برخورد قانوني به ادارات و مراجع ذي ربط ارسال شده 
است. همچنين از كل شكايات قابل پيگيري۲ درصد 
منجر به رضايت شاكي، ۴5درصد متخلف، 5۱ درصد 
غيرمتخلف و ۲ درصد در دس��ت بررسي است. طبق 
گزارش واحد معاونت نظارت و بازرس��ي اتاق اصناف 
ايران، بيشترين عناوين تخلف مربوط به درج نكردن 
قيمت، گران فروشي و عدم صدور صورتحساب است. 

نبض بازار

خبر

داده هاي گزارش سازمان بين المللي كار )ILO( نشان مي دهد

افت اشتغال صنعتي در جهان 

در نشست شوراي عالي پيشكسوتان اتاق ايران مطرح شد

هياهو، راه حل چالش هاي اقتصادي ايران نيست

پيشكسوتان حوزه اقتصاد طي نشست اخير خود به 
اين جمع بندي رسيدند كه پس از شناسايي علل اصلي 
و ريش��ه يي مشكالت اقتصادي كش��ور و راه حل هاي 
مناس��ب و منطقي براي اين معضالت به ديدار مقام 
معظم رهبري بروند و مش��كالت را با ايشان در ميان 
بگذارند. پيشكسوتان حوزه اقتصاد طي نشست اخير 
خود به اين جمع بندي رس��يدند كه پس از شناسايي 
علل اصلي و ريش��ه يي مش��كالت اقتصادي كشور و 
راه حل هاي مناس��ب و منطقي براي اين معضالت به 
ديدار مقام معظم رهبري بروند و مشكالت را با ايشان 

در ميان بگذارند. 
نشست شوراي عالي پيشكسوتان اتاق بازرگاني، 
صناي��ع، معادن و كش��اورزي اي��ران به منظور طرح 

مش��كالت كالن اقتصادي كش��ور و ارائ��ه راهكارها 
برگزار ش��د. در اين نشس��ت ضمن اشاره به مسائل 
موجود پيش روي اقتصاد كش��ور، پيشنهاد ديدار با 
مق��ام معظم رهبري جهت ارائ��ه ديدگاه هاي بخش 
خصوصي از س��وي اعضا مطرح شد و مورد استقبال 

قرار گرفت. 
ع��الء ميرمحمدصادق��ي، ريي��س ش��وراي عالي 
پيشكس��وتان اتاق ايران، با بيان اين نكته كه راه حل 
چالش هاي موج��ود، هياهو و ايجاد التهاب در جامعه 
نيست، تصريح كرد: اتاق ايران اعضاي با تجربه و فعالي 
دارد ك��ه ظرفيت قابل توجهي ب��وده و بايد از آن بهره 
ب��رد. حضور و همفكري آنه��ا مي تواند منجر به خلق 
راهكارهايي ش��ود كه كشور را از وضعيت موجود رها 

سازد. وظيفه ماست كه اين مسائل را بشناسيم و براي 
آن راه حل ارائه دهيم. 

وي در ادام��ه به مجموعه يي از مش��كالتي كه در 
كش��ور وجود دارد اشاره كرد. به باور نايب رييس اتاق 
تهران، دولتي بودن اقتصاد، وابس��تگي به درآمدهاي 
نفت، فس��اد اداري، نرخ بيكاري باال، نبود ش��فافيت، 
ركود، محيط نامناسب كسب وكار، بي ثباتي سياست ها، 
عدم حاكميت قانون و فقدان بخش خصوصي توانمند 
از جمله مهم ترين مس��ائلي هستند كه كشور با آنها 

مواجه است. 
اسداهلل عس��گراوالدي عضو هيات نمايندگان اتاق 
ايران نيز شرايط امروز كشور را بسيار حساس خواند و 
دغدغه اصلي جامعه را نبود اشتغال دانست و تصريح 
كرد: اگر بتوانيم اين مشكل را برطرف كنيم به دنبال 

آن بخش زيادي از مسائل ناخودآگاه حل مي شود. 
وي در ادامه به فشارهاي مالياتي حاكم بر صنايع 
كوچ��ك و متوس��ط اش��اره و تاكيد ك��رد: بيكاري و 
انواع فش��ارهايي كه بر توليد وارد مي شود، مهم ترين 
موضوعاتي هستند كه سطح جامعه را ناراحت مي كند. 
احمد پورفالح مشاور عالي رييس اتاق ايران به اجرايي 
نشدن سياس��ت هاي اصل ۴۴ اشاره و پيشنهاد كرد: 
از آنجاي��ي ك��ه دولت ه��ا در اجراي اين سياس��ت ها 
ناموفق عمل كرده اند، پيشنهاد مي شود وظيفه پايش 
اجراي سياست هاي اصل ۴۴ به اتاق واگذار شود؛ اگر 
نظارت ها قوي تر باش��د، امكان اجراي اين سياست ها 

فراهم مي شود. 
وي همچنين با تاكيد بر لزوم حضور رييس جمهور 
در صح��ن هيات نمايندگان ات��اق ايران گفت: بخش 
خصوص��ي خواس��تار حضور رييس جمه��ور در ميان 

بخش غيردولتي اس��ت. محمدرض��ا مرتضوي رييس 
هيات مدي��ره كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران با 
بيان اين نكته كه بهبود شاخص هاي كالن اقتصادي 
در سفره مردم احساس نمي شود، عنوان كرد: متاسفانه 
درآمدهاي كش��ور تنها صرف هزينه هاي جاري شده 
و براي زيرس��اخت ها و طرح هاي عمراني، پولي خرج 

نمي شود. 
اين فعال اقتصادي با اشاره به اينكه بخشي از آنچه 
امروز توس��ط دستگاه هاي دولتي انجام مي شود، قابل 
واگذاري به تشكل هاي اقتصادي است، تاكيد كرد: اين 
مطلب بارها از س��وي دولت نيز مطرح ش��ده كه بايد 
از ظرفيت هاي بخش خصوصي بيش��تر استفاده كرد 
اما تا همين امروز هيچ اقدامي در اين راس��تا صورت 

نگرفته است. 
وي حجم اخبار منفي كه در كشور منتشر مي شود 
را ب��اال ارزيابي كرد و گفت: در جامعه متالطم، توليد 
و صنعت رش��د نمي كند و اعتماد عمومي خدشه دار 
مي ش��ود. امروز ش��رايط به گونه يي شده كه هركس 
تريبوني به دست مي آورد، اتهامي مي زند و در نهايت 

موضوع بدون پاسخ رها مي شود. 
اين عضو هي��ات نمايندگان اتاق اي��ران در مورد 
سخت تر شدن ش��رايط و افزايش فش��ارها بر توليد، 
هش��دار داد و گفت: زمان��ي كه همه از حمايت توليد 
صحبت مي كنند، مجددا عده يي به جان توليد افتاده 
و ش��رايط را براي صنعت و فعاالن اقتصادي سخت تر 
كرده اند. علي نقي خاموشي رييس اتاق ايران و انگليس 
بيكاري را مش��كل اصلي كشور دانست و عنوان كرد: 
براي حل اين مشكل، پيشنهادي را در مجلس گذشته 
مطرح كردم كه از آن استقبال هم شد اما در نهايت به 
راحتي از كنارش گذشتند. با توجه به اينكه ۳۶۰ هزار 
محل كسب در تهران وجود دارد، اگر دولت شرايطي را 
فراهم كند كه اين واحدها به راحتي دست به استخدام 
بزنند، حدود يك ميليون نفر اس��تخدام مي شوند كه 

رقم قابل توجهي است. 
جابرانصاري با اشاره به اين نكته كه هيچگاه دولت 

نمي تواند خ��ود را كوچك كند، اي��ن مهم را وظيفه 
مجلس دانست و گفت: مجلس بايد به هنگام تدوين 
هر قانون زمينه كوچك ش��دن دول��ت را فراهم كند. 
كيوان كاش��في نايب رييس اتاق ايران نيز با بيان اين 
مطلب كه امروز زمان اتخاذ تصميمات بزرگ فرارسيده 
تاكيد ك��رد: طبق تجربه ه��رگاه اجماعي بين اركان 
كشور شكل گرفته، توانسته ايم قدم هاي بزرگي برداريم، 

مانند آنچه در نهايت با عنوان برجام به امضا رسيد. 
وي خاطرنش��ان كرد: مبارزه با فساد نيز در همين 
قالب به نتيجه مي رس��د. تا زماني كه عزمي راسخ به 
دنبال اين هدف نباشد، ريشه فساد خشكانده نخواهد 
ش��د. مظف��ر عليخاني مع��اون امور فن��ي و خدمات 
بازرگان��ي اتاق ايران از نبود چش��م انداز و اس��تراتژي 
توسعه صنعتي و تجاري در كشور انتقاد كرد و گفت: 
هيچ بسته حمايتي براي صنعت تعريف نشده و تنها 
ابزار دولت در اين زمينه تعرفه بوده كه آن هم كارآيي 

خود را از دست داده است. 
غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران، بزرگ ترين 
صدمه ي��ي كه تاكن��ون بر پيكره اقتصاد كش��ور وارد 
آمده را ناش��ي از بي اعتمادي بين فعاالن اقتصادي و 
كشور دانست و تصريح كرد: در هر انتخاباتي، برنامه ها 
و وعده هايي داده مي ش��ود ام��ا در نهايت تفاوت بين 
كردار و گفتار افراد مشخص و پيگيري نمي شود. اين 
وضعيت تنها منتج به از بين رفتن اعتمادها در جامعه 
مي شود. وي از سقوط اخالقي در جامعه به عنوان يك 
معضل جدي در كشور ياد كرد و گفت: ديگر نمي توان 
باور كرد كه نابرده رنج، گنج ميس��ر نمي شود؛ آنقدر 
فس��اد و رانت در سطوح مختلف كشور نفوذ كرده كه 

برخي به راحتي كسب درآمد مي كنند. 
ريي��س پارلمان بخش خصوصي كش��ور در ادامه 
ضمن برشمردن برخي نارسايي ها در زمينه مديريت 
اقتصادي كشور، به ميزان مصرف بنزين از سال ۱۳۸5 
تاكنون اش��اره و آن را بالغ بر ۶5۷ هزار ميليارد تومان 
برآورد كرد و ادامه داد: در اين ميان متاس��فانه ميزان 

واردات بنزين هيچگاه بطور دقيق اعالم نمي شود. 

تعادل  
طي سال هاي اخير با اينكه شرايط اقتصادي جهان 
كمي بهبود يافته، اما ن��رخ بيكاري جوانان همچنان 
در سطح بااليي قرار دارد و هنوز پايين بودن كيفيت 
اش��تغال به عنوان يك نگراني محس��وب مي ش��ود. 
بطوريكه مطابق پيش بيني ها، چشم انداز اقتصاد جهاني 
براي سال هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مثبت گزارش مي شود 
و انتظ��ار مي رود در نتيجه افزايش س��رمايه گذاري و 
تج��ارت كه عمدتا توس��ط اقتصادهاي توس��عه يافته 
هدايت مي شود، رش��د اقتصادي جهان نيز به ميزان 
قابل مالحظه يي شتاب گيرد. اما با اين وجود همواره 
رشد اقتصادي، بهبود و رشد اشتغال را به دنبال ندارد.
 از س��وي ديگر، توزيع بخشي اشتغال و سهم هاي 
اش��تغال بخش ها براي جوانان و بزرگساالن در برخي 
مناط��ق ط��ي س��ال هاي ۲۰۱5- ۲۰۰5 براس��اس 
داده هاي گزارش سازمان بين المللي كار )ILO( نشان 
مي ده��د، بخش هايي چون »خدم��ات مالي، هتل ها 
و رس��توران ها، حمل ونقل و انب��ارداري، اطالعات و 
ارتباطات و خدمات« نيروي هاي كار جوان بيش��تري 

را جذب كرده اند.
مطابق آمارها، س��هم نيروي كار جوان در خدمات 
مالي در »آس��يا و اقيانوس��يه، اروپاي شرقي، آسياي 
مركزي و غرب��ي و امريكاي التين و درياي كاراييب« 
روبه افزايش بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه اين 
سهم در »شمال، غرب و جنوب اروپا و شمال امريكا« 
با كاهش مواجه بوده است. همچنين براساس آمارها، 
در مناط��ق در ح��ال توس��عه مثل »آفريقا، آس��يا و 
اقيانوسيه و امريكاي التين و درياي كاراييب« اشتغال 
در بخش كشاورزي هم براي نيروهاي كار جوان و هم 
براي نيروي كار مس��ن تر در حال كاهش عنوان شده، 
اما در اين منطقه س��هم نيروي كار جوان از اش��تغال 
بخش س��اخت و ساز نسبت به نيروي كار بزرگسال با 

سرعت بيشتري رشد مي كند.
 از سوي ديگر، آمارها گوياي اين است، اگرچه طي 
سال هاي اخير در اكثر مناطق، اشتغال بخش صنعت 
با كاهش مواجه بوده، اما اين بخش هنوز سهم بااليي 
از اشتغال را به خود اختصاص مي دهد. ارزيابي ها نشان 
مي دهد، حدود ۱۰ درصد از اشتغال آفريقا، ۲۰ درصد 
از اش��تغال در اروپاي ش��رقي و غرب و مركز آس��يا و 
تقريبا ۱۷ درصد از اش��تغال منطقه آسيا و اقيانوسيه 
به بخش صنعت اختصاص داشته است. به خصوص در 
كش��ورهاي آسيا و اقيانوسيه سهم اشتغال نيروي كار 
جوان در بخش توليد نسبت به نيروي كار با سن هاي 
باالتر بيش��تر افزايش يافته كه اين روند به دليل روند 

موجود در كشور چين است. 

 نرخ بيكاري به بيان آمار 
براس��اس پيش بيني هاي اخير سازمان بين المللي 
كار )ILO( وضعيت اش��تغال جوانان افراد در س��ن 
۱5 تا ۲۴ سال در سال هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸نسبت به 
دو س��ال گذشته تضعيف خواهد شد و انتظار مي رود 
نرخ بيكاري جوانان جهان از ۱۳درصد در سال ۲۰۱۶ 
ب��ه ۱۳.۱درصد در س��ال هاي مذكور برس��د. در بين 
گروه هاي منطقه يي، »كشورهاي عربي« با نرخ بيكاري 
۳۰ درصدي جوانان، نامناسب ترين وضعيت اشتغال را 
براي جوانان داشته است. كمترين نرخ بيكاري جوانان 
در سال ۲۰۱۷ نيز مربوط به كشورهاي آسياي شرقي 

با ۱۰.۴ درصد بوده است. 
همچني��ن براس��اس آمارها، پيش بيني مي ش��ود 
نرخ بيكاري جوانان جهان در س��ال ۲۰۱۷ با افزايش 
جزيي همراه باشد و به ۱۳.۱ درصد برسد. با اين حال، 

بيكاري ۷۰.۹ ميليون نفري م��ورد انتظار جوانان در 
سال ۲۰۱۷ همچنان از بيكاري ۷۶. ۷ ميليون نفري 
مشابه در اوج بحران سال ۲۰۰۹ بسيار پايين تر است. 
انتظار مي رود، نرخ بيكاري جوانان در »امريكاي التين 
و درياي كاراييب« همچنان به رش��د خود ادامه دهد؛ 
اين در حالي است كه جوانان اروپايي بهبود بيشتري 
را در وضعي��ت بيكاري خود ش��اهد خواهند بود. در 
جنوب »صحراي آفريقا و جنوب و شرق آسيا« انتظار 
مي رود نرخ بيكاري روند پايداري را طي كند. در ساير 
بخش هاي »آسيا، شمال امريكا و اقيانوسيه« نيز نرخ 
بيكاري افزايش خواهد يافت. در حالي كه در »آفريقاي 
ش��مالي و كشورهاي عربي« اين نرخ با كاهش همراه 

خواهد بود. 
با وج��ود اين بهب��ود اما كش��ورهاي »عربي« در 
ادامه كش��ورهاي »آفريقاي ش��مالي«، همچنان جزو 
مناطقي با بيشترين نرخ بيكاري معادل ۳۰ درصد در 
سال ۲۰۱۷ خواهند بود. جوانان سه برابر بزرگساالن 
بيش��تر در معرض بي��كاري قرار دارند. نس��بت نرخ 
بي��كاري جوان��ان به بزرگس��االن در جهان طي چند 
س��ال اخير تغييرات بس��يار جزيي را تجربه كرده كه 
اين امر حاكي از نامناس��ب تر شدن وضعيت بازار كار 
است. از س��وي ديگر در كشورهاي در حال توسعه و 
نوظهور ۱۶.۷درصد شاغالن جوان با درآمد زيرآستانه 
فقر مطلق ۱.۹دالر در روز زندگي مي كنند و بخش��ي 
از آن به اين دليل اس��ت كه آنه��ا زندگي كاري خود 
را در اقتصادهاي غيررس��مي آغاز مي كنند. همچنين 
در جه��ان از ه��ر ۴ مرد و زن جوان و ش��اغل، ۳ نفر 
به صورت غير رس��مي مش��غول به كار هستند؛ اين 
نسبت در بزرگساالن ۳نفر به ازاي هر 5 نفر است. در 
كشورهاي در حال توسعه اين نسبت حتي به ۱۹ نفر 

از ۲۰ نفر نيز مي رسد. 

 دوره انتقال به بازار كار 
انتقال از تحصيل به سمت بازار كار يكي از مراحل 
مه��م زندگي كاري بس��ياري از نيروه��اي كار جوان 
محسوب مي ش��ود و در حالت ايده آل اين انتقال بايد 
به يك ش��غل پايدار و رضايت بخش منتج ش��ود. در 
كش��ورهاي با درآمد باال احتمال بيشتري وجود دارد 
كه نخستين انتقال، به سوي اشتغال با دستمزد پايدار 
باش��د. اگرچه، در كش��ورهاي با درآمد پايين، افرادي 
كه س��ريع تر وارد بازار كار مي شوند اشخاصي هستند 
كه به مدرس��ه نرفته يا مستقيما از مدرسه به سمت 
اشتغال غيرمعمول، اغلب خوداشتغالي رفته اند و اين 
ش��كل از اش��تغال را در طول عمر زندگي خود ادامه 
مي دهند. ورود سريع و مستقيم اين افراد به بازار كار 
در اين كشورها لزوما نشانه موفقيت نيست. يافته هاي 
بررسي ۳۴ كشور بين سال هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ نشان 
مي دهد كه متوسط زمان براي انتقال كامل به شغلي 
پايدار و رضايت بخش ۱۳.۸ است )۱۴.۴ ماه براي زنان 
و ۱۳.۷ ماه براي مردان(. افراد جواني كه در روس��تاها 
زندگي مي كنند دوران انتق��ال طوالني تري را تجربه 
مي كنند. همچنين طوالني ترين متوسط زمان انتقال 
در اروپاي ش��رقي و غرب و مركز آس��يا معادل ۱۷.۹ 

ماه بوده است. 
نگاهي به وضعيت انتقال بين افراد ۲5 تا ۲۹ سال 
نيز نش��ان مي دهد كه به طور كل��ي ۳۴.۳ درصد اين 
افراد در كش��ورهاي با درآمد متوسط باال، به اشتغال 
پايدار دس��ت يافته اند؛ در حالي كه در كش��ورهاي با 
درآمد پايين اين نس��بت تنها ۱۱.۲درصد بوده است. 
براي خوداشتغالي، الگو كامل برعكس است يعني در 
كش��ورهاي با درآمد باالي متوس��ط تنها ۶.۸ درصد 
بزرگس��االن جوان به ش��غلي رضايت بخش دس��ت 
يافته اند اما در كشورهاي با درآمد پايين اين نرخ ۲۳ 

درصد است. نكته قابل توجه اين است كه بين كشورها، 
انتقال جوانان به بازار كار تنها براساس خصوصيت هاي 
شخصيتي شان شكل نگرفته است، بلكه به تعداد و نوع 

شغل هاي موجود در بازار نيز بستگي دارد. 
در تاريخ، بسياري از تغييرات تكنولوژيكي، تحول در 
بازار كار را به همراه داشته است. فاز جاري پيشرفت-
ه��اي تكنولوژيكي ك��ه به عن��وان چهارمين انقالب 
صنعتي ناميده مي شود، احتماال تاثيرات گسترده يي 
بر كميت و ماهيت شغلي موجود خواهد داشت. برخي 
از فناوري هاي نوظهور جايگزين نيروي كار مي شوند 
و برخي ديگر ني��روي كار را تكميل مي كنند. اگرچه 
پيش بيني اثر خالص اين تغييرات غير ممكن بوده اما 
واضح اس��ت كه اين تغيي��رات در آينده به روش هاي 

مختلفي افراد را تحت تاثير قرار خواهند داد. 
روبات ه��ا و فناوري هاي اتوماس��يون براي صنعت 
و خدمات هنوز در كش��ورهاي توسعه يافته متمركز 
هس��تند، اين در حالي است كه كش��ورهاي در حال 
توس��عه و نوظهور همچنان به كارگراني كم مهارت و 
با دستمزد پايين تكيه مي كنند. با پيشرفت تكنولوژي 
هزينه ها كاهش خواهد يافت و مزيت رقابتي نيروي كار 
ارزان قيمت نيز كاهش مي يابد كه اين امر تاثير مهمي 
ب��ر جواناني ك��ه وارد ب��ازار كار مي ش��وند، دارد. در 
عي��ن حال فناوري هاي جديد و اتوماس��يون، وظايف 
غيرمعمول و پيچيده اشتغال در همه كشورها را تحت 

تاثير قرار مي دهد. 
روند سال هاي گذشته نشان مي دهد كه بخش هاي 
با رش��د باال ب��راي جذب نيروهاي كار جوان ش��امل 
خدمات مال��ي، هتل ها و رس��توران ها، حمل ونقل و 
انبارداري، اطالعات و ارتباطات و خدمات سالمت )از 
جمله فعاليت هاي مراقبتي و فعاليت هاي اجتماعي( 
هستند. س��هم نيروي كار جوان در خدمات مالي در 

آس��يا و اقيانوسيه، اروپاي ش��رقي، آسياي مركزي و 
غربي و امريكاي التين و درياي كاراييب افزايش يافته 
اس��ت و اين در حالي اس��ت كه اين سهم در شمال، 
غرب و جنوب اروپا و ش��مال امريكا با كاهش مواجه 
بوده اس��ت. در مناطق در حال توسعه آفريقا، آسيا و 
اقيانوسيه و امريكاي التين و درياي كاراييب اشتغال 
در بخش كشاورزي هم براي نيروهاي كار جوان و هم 

براي نيروي كار مسن تر در حال كاهش است. 
در آفريقا سهم جوانان از كاهش نيروي كار نسبت 
به بزرگساالن كمتر است؛ از سويي ديگر در اين منطقه 
سهم نيروي كار جوان از اشتغال بخش ساخت و ساز 
اين كش��ور نس��بت به نيروي كار بزرگسال با سرعت 
بيش��تري رشد مي كند. طي س��ال هاي اخير در اكثر 
مناطق، اش��تغال بخش صنعت كاهش يافته اس��ت؛ 
اگرچه اين بخش هنوز س��هم بااليي از اش��تغال را به 
خود اختصاص مي دهد. حدود ۱۰درصد از اش��تغال 
آفريقا، ۲۰درصد از اشتغال در اروپاي شرقي و غرب و 
مركز آسيا و تقريبا ۱۷ درصد از اشتغال منطقه آسيا 
و اقيانوسيه به بخش صنعت اختصاص داشته است. به 
خصوص در كشورهاي آسيا و اقيانوسيه سهم اشتغال 
نيروي كار جوان در بخش توليد نسبت به نيروي كار 
با سنهاي باالتر بيش��تر افزايش يافته كه اين روند به 
دليل روند موجود در كشور چين است. توليد همواره 
با مكانيزاس��يون و اتوماسيون همراه است اما در حال 
حاضر ماهيت فعاليت صنع��ت از طريق فناوري هاي 
جديد، تغيير يافته و طيف گس��ترده تري از وظايفي 
را انجام مي دهد كه در گذش��ته انحصارا توسط انسان 
انجام مي شد. براس��اس اين گزارش، تقاضا براي علم، 
فناوري، مهندسي و رياضيات افزايش يافته و در مقابل 
تقاضا براي برخي مهارت هاي س��طح متوسط كاهش 

يافته است. 
از س��وي ديگر، رون��د دهه هاي گذش��ته تاكنون 
نش��ان دهنده افزايش س��هم نيروي كار با مهارت باال 
در بيش��تر بخش ها است، اين در حالي است كه سهم 
نيروهاي كار نيمه ماهر در حال كاهش اس��ت. با اين 
حال در كش��ورهاي در حال توس��عه »آفريقا، آسيا و 
اقيانوسيه« سهم نيروي كار با مهارت پايين در برخي 
بخش ها در حال افزايش اس��ت و احتم��اال اين روند 
افزايشي در آينده نزديك نيز ادامه يابد. اين تغييرات 
در بخش ها و تغيير تركيب مهارت ها مي تواند افزايش 

نابرابري در بازار كار را تشديد كند. 
نيروي كار جواني كه ب��ه عنوان بوميان ديجيتال 
»Natives Digital « پ��رورش يافته اند، بايد براي 
سازگاري با شغل هاي جديد و تغييرات پيوسته آنها، 

به درستي در بازار كار جانمايي شوند. 
نيروي كار جواني ك��ه وارد دنياي جديدي از بازار 
كار مي ش��وند، اغلب مشاغلي را انجام مي دهند كه در 
گذش��ته وجود نداشته اس��ت. به طور متوسط نيروي 
كار ج��وان ام��روزي تحصيالت بهتري را نس��بت به 
نس��ل قبلي خود داراس��ت. به عالوه، به دليل بزرگ 
ش��دن در محيطي كه بيش��تر به س��وي فناوري باز 
مي شود، جوانان نسبت به بزرگساالن بهتر مي توانند 
از فرصت هايي كه از تغييرات تكنولوژي ايجاد مي شود، 
بهره ببرند و همچنين س��اده تر و آس��ان تر مي توانند 
خود را با مش��اغل جديد و تحوالت تكنولوژيكي وفق 
دهند. نيروي كار جوان در استفاده از اينترنت، مزاياي 
بيشتري نسبت به نيروي  كار بزرگسال دارد و اطالعات 
OECD(( سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي

نش��ان مي دهد كه نيروهاي كار جوان در حل مسائل 
محيط هاي با محتوي تكنولوژي سراسري، نسبت به 

بزرگساالن مجهزتر هستند. 

 عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران معتقد است 
كه مشكل اصلي كه سال هاس��ت براي اصناف بدل 
به يك گرفتاري بزرگ شده، تراكم است. بطوري كه 
واحدهاي صنفي در خطر هستند. دولت بايد با ايجاد 
اش��تغال مانع از هجوم افراد بيكار و باال رفتن تراكم 
و لطمه خوردن ديگر واحدهاي صنفي بش��ود چون 
در حال حاضر تراكم صنوف ۸ برابر حد اس��تاندارد 
آن اس��ت. در واقع چنانچه قرار اس��ت براي هر ۴۰ 
خانوار و جمعيت تقريبي ۱۶۰ نفر، يك واحد صنفي 

وجود داش��ته باش��د، ما براي هر ۲۰ نفر يك واحد 
صنفي داريم. به گ��زارش پايگاه خبري اتاق اصناف 
اي��ران؛ محمود هاش��مي در مورد نق��ش و اهميت 
اصناف در اقتصاد كش��ور اف��زود: اصناف با توجه به 
۶5۰ هزار واح��د توليدي و ۲ ميليون واحد توزيعي 
مكمل صنعتي اس��ت كه توليد ناخالصي حدود ۴.۷ 
ت��ا 5 درصد دارد. از طرفي ۳ ميليون واحد صنفي و 
اشتغال ثابت پايدار بين ۷.5تا ۸ ميليون نفر نشان از 
نقش اصناف و جايگاه آن در كشور است. او با اشاره 

به نقش اصناف در صنعت و شبكه تنيده اين ارگان 
غيردولتي در اقتصاد كشور، مي گويد: در صنعت براي 
ايجاد يك ش��غل بين ۲۰۰ ت��ا ۳۰۰ ميليون تومان 
هزينه مي ش��ود اما نقش اصناف اينجا خود را به رخ 
مي كش��د كه بدون هزينه ايجاد شغل و براي دولت 

نقش مثبتي را ايفا مي كند.
هاش��مي ادام��ه داد: همچني��ن م��ا نخس��تين 
تشكل مدني هس��تيم كه از روستاها تا مركز تهران 
گس��تردگي داريم. با چنين پتانس��يلي كه از وجود 
حدود ۸هزار و ۳۰۰ اتحاديه و چهارصد اتاق در سطح 
كشور وجود دارد، مي توان در بحث فرهنگي و ديگر 
ابعاد تاثيرگذاري زيادي داشت و نقش پررنگي را ايفا 
كرد. دولت بايد تصميم به همكاري بيشتر و استفاده 
از اين پتانسيل را عملي كند؛ در حالي كه كم لطفي 

دس��تگاه هاي وابسته به دولت در بزنگاه ها موجب به 
وجود آمدن گرفتاري هاي بيش��تر ش��ده كه تنها با 
تعامل اصناف و دولت قابل رفع است. از سوي ديگر 
رييس اتاق اصناف ش��يراز درباره مصوبه هيات عالي 
نظارت مبني بر قيمت گذاري كاال توسط واحدهاي 
صنفي و نه اتحاديه ها، اظهار كرد: كنترل قيمت بايد 
از طريق اتاق اصناف و اتحاديه ها باشد و طبق قانون 
با كنترل بازار، زمينه رقابت صحيح و سالم ايجاد شود 
و مردم عادت كنند ميان واحدهاي صنفي و اجناس 
مختلف بهترين انتخاب را داشته باشند. اتاق اصناف 
هم در اين ميان به نظارت بپردازد؛ هرچند اين اتفاق 
زمان بر خواهد بود اما بايد روزي شروع كرد و امروز 
زمان مناس��ب اين تصميم مهم فرا رسيده است. او 
درمورد فروشگاه هاي بزرگ در شهرستان ها و كسب 

و كارهاي نوين مي گويد: فروشگاه هاي بزرگ موجب 
از بين رفت��ن واحدهاي خرد ش��ده اند اما نمي توان 
جل��وي اين اتفاق و پوس��ت اندازي و به روز ش��دن 
كس��ب و كار را گرفت. مگر مي توان جلوي كسب و 
كار نوين در فضاي مجازي را گرفت؟ فروش��گاه هاي 
زنجيره اي، بايد با نظ��ارت دقيق اتاق فعاليت كنند 
تا خدمات خوبي ارائه بدهند. هاش��مي با اش��اره به 
فعاليت فروش��گاه هاي بهاره مي گويد: به هيچ عنوان 
نيازي به نمايش��گاه هاي بهاره نداريم. فروش��گاه يي 
به��اره براي زماني بود كه م��ا با كمبود كاال و گراني 
مواج��ه بوديم و امروزه ديگر نيازي به فروش كاال در 
چنين فضاهايي نيست. تنها مشكل ما موازي كاري 
نهادهايي اس��ت كه س��عي در دخالت در وظايف و 

اصول كاري اصناف را دارند. 

عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران: 

نيازي به برگزاري نمايشگاه هاي فصلي نيست
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7  جهان
 مرد ۲۵ ميليون دالري 

كجاست؟
گ�روه جه�ان  ابوبكر بغ��دادي از زماني كه خالفت 
خودخوان��ده اش را در ۲۰۱۴ در موصل اعالم كرد، ديگر 
ديده نش��د. امريكا در آن زمان ائتالف بين المللي را براي 
شكس��ت اين گروه به راه انداخ��ت و جايزه ۲۵ ميليون 
دالري براي زنده يا مرده ابوبكر تعيين كرد، اما او توانست 
فرار كند هر چند كه بارها اعالم شده او هدف قرار گرفته 
يا زخمي شده يا مرده است، اما او همچنان زنده است و 
جايزه نيز باقي اس��ت. نشريه ديلي بيست به نقل از »آن 
اسپيكهارد« و »آردين ش��اگوكويچ« دو تحليلگر نوشته 
اس��ت: كمبود اطالعات درباره ابوبك��ر بغدادي دليل اين 
مساله است. همچنين نفوذ به اين گروه بسيار سخت است. 
مناب��ع اردني ادعا كرده بودند كه از طريق يك مزدور كه 
قبل از ترك رقه به درجه رهبري رسيده بود، به اين گروه 
نفوذ كرده اند. چند نفر از مسووالن كوزوو نيز اعالم كرده 
بودند كه براي نفوذ به داعش تالش كرده ، اما شكس��ت 
خورده اند. روس ها و موس��اد اسراييل نيز گفته بودند در 
نفوذ به داعش موفق ش��ده اند، ام��ا اطالعات مفيدي به 
دس��ت نياوردند. تعداد اندكي از زندانيان بغدادي را بعد 
از سخنراني اش در مسجد النوري مشاهده كرده اند. از آن 
زمان او در حاشيه زندگي كرده و هرازچندگاهي فايل هايي 
از او پخش مي شود. داعش از گذشته و كشته شدن قائد 
الخطاب س��عودي و فرمانده چچني باس��ايف به دس��ت 
روس ها و الزرقاوي و اسامه بن الدن به دست امريكايي ها 
اي��ن درس را گرفته كه بغدادي به اين سرنوش��ت دچار 
نشود به همين دليل زماني كه موصل دست تروريست ها 
بود، بغدادي از طريق تونل ها رفت و آمد مي كرد و امروزه 
نيز كه داعش در عراق از هم فروپاش��يده است او امكان 
دارد تغيير ش��كل داده و نقاب زده باش��د تا ديده نشود. 
بغدادي آموخته از دستگاه هاي الكترونيكي استفاده نكند 
و با خبرنگاران مورد اعتماد در تماس باش��د. بارها درباره 
كشته ش��دن بغدادي گزارش هايي منتشر شد. آگوست 
گذشته اس��تفن تاونس��ند فرمانده نيروهاي ائتالف ضد 
داع��ش اعالم كرد كه مكان بغدادي نامعلوم اس��ت و هر 
جاي��ي از اين جهان مي تواند، باش��د. او گفت كه معتقد 
اس��ت بغدادي در مكاني بين وادي رود فرات باش��د. اين 
منطقه يي از ديرالزور سوريه تا راوه عراق را شامل مي شود. 
برخي معتقدند كه اين منطقه پناهگاه آخر اوست. ابوبكر 
بغدادي زنده يا مرده همچنان تحت تعقيب است و معلوم 
نيست عاقبتش چه مي شود. با اين حال مسووالن امنيتي 
عراق مي گويند كه بغداد روند جست وجوي بغدادي و قتل 
وي را ش��دت خواهد بخشيد، چرا كه اين اقدام مي تواند 
يك برگه برنده براي حيدر العبادي در انتخابات باشد. اما 
برخي معتقدند كه سرنوشت بغدادي ديگر مهم نيست، 

چراكه داعش شكست خورده است. 

 تنش هاي سياسي، نرخ ارز را 
در افغانستان باال برد

بانك مركزي افغانس��تان عامل افزايش بي سابقه نرخ 
دالر و ارزهاي خارجي در اين كشور را تنش هاي سياسي 
داخلي عنوان كرد و گفت امس��ال ن��رخ افغاني در برابر 
ارزهاي خارجي ۴درصد كاهش يافته اس��ت. به گزارش 
ايرنا، خليل صديقي گفته اس��ت: »كشمكش هاي اخير 
سياسي در اين كشور سبب ش��ده نرخ ارزهاي خارجي 
ازجمل��ه دالر به ص��ورت بي س��ابقه افزايش ياب��د.« اين 
مقام افغانس��تاني به تنش هاي سياسي به صورت آشكار 
اش��اره نكرده اما بركناري عطامحمد نور اس��تاندار بلخ 

كشمكش هاي را در پي داشت كه همچنان ادامه دارد. 

  بارزاني: بغداد براي
آغاز مذاكرات جدي نيست

نخس��ت وزير اقليم كردس��تان عراق، بغداد را به عدم 
جدي��ت در آغاز مذاكرات با اربيل براي حل مش��كالت و 
اختالفات موجود متهم كرد. ب��ه گزارش القدس العربي، 
نيچروان بارزاني همچنين درباره سفر هيات مخالف كرد 
به بغداد گفته است: »قرار بود نمايندگاني از تمام احزاب 
در اين هيات باش��ند نه فقط سه نفر. رفتن به بغداد براي 
مذاكره بايد براساس مشروعيت كردستان از طريق پارلمان 
اقليم صورت گيرد و دولت كردس��تان مس��وول مذاكره 
اس��ت.« اين درحالي است كه هيات مخالف كردي كه به 
بغداد س��فر كرده همچنان به ديدارهاي خود با مسووالن 
سياسي ادامه مي دهد. روابط بغداد و اربيل پس از برگزاري 
همه پرسي استقالل در اين منطقه با وجود مخالفت هاي 

گسترده داخلي و خارجي به شدت متشنج شده است. 

  به كارگيري بازپرسان زن
در عربستان سعودي

دادس��تاني كل عربستان قصد دارد عالوه بر استخدام 
زنان در كادر اداري پش��تيباني، بازپرسان زن را در مركز 
اصلي و تمام زيرش��عبه هاي خود در سراسر اين كشور به 
خدمت بگيرد. به گزارش روزنامه الرياض چاپ عربستان، 
اين اق��دام مقدمه طرح هاي توس��عه يي دادس��تاني كل 
عربس��تان براي انتصاب افراد در پس��ت هاي خالي است 
كه در حماي��ت از حريم خصوصي زن��ان در بازجويي ها 
ض��روري اس��ت. اين رويكرد پ��س از آن اتخاذ ش��د كه 
ساختار دادستاني كل به عنوان يك نهاد حقوقي درراستاي 

برقراري مساوات ميان اعضا تغيير كرد. 

  عراق 4 ميليون

فقير رسمي دارد 
وزير كار و امور اجتماعي عراق تعداد فقراي رس��مي 
كش��ورش را ۴ ميليون نفر اعالم كرده است. به گزارش 
ايرنا، محمد شياع السوداني گفته اين افراد به طور رسمي 
تحت پوشش كمك ها و حمايت اين وزارتخانه هستند. 
به گفت��ه وي، 3۲8 هزار خانواده فقي��ر هم اكنون به طور 
مرت��ب از كمك ه��ا و حمايت هاي مالي اي��ن وزارتخانه 
برخوردار هس��تند و 7۰۰ ه��زار خانواده در انتظار تحت 
پوش��ش قرار گرفتن توس��ط برنامه ه��اي حمايتي اين 
وزارتخانه هستند. گرچه عراق جزو كشورهاي ثروتمند 
از حيث منابع زيرزميني به ويژه نفت در جهان اس��ت اما 
به دليل جنگ هاي پي در پي و پس رفت اقتصادي در اين 
كش��ور، تعداد فقرا با توجه به جمعيت 37 ميليوني آن، 

رقم قابل توجهي به شمار مي رود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

پاداش نخست وزير بريتانيا به مهره هاي وفادارش

خانه تكاني بزرگ »ترزا مي«

نگاهي به صف بندي هاي جديد در جنوب آسيا 

پايان همكاري اسالم آباد � واشنگتن
گروه جهان 

 وزير خارجه پاكستان از پايان همكاري و ارتباط 
اس��الم آباد با واش��نگتن مي گويد و رس��انه هاي اين 
كشور نيز نوشته اند كه دولت در حال بررسي مسدود 
كردن مسير ارسال تجهيزات و مواد غذايي از طريق 
خاك پاكس��تان براي س��ربازان امريكايي مستقر در 
افغانس��تان است. نشانه هاي س��ردي روابط امريكا با 
پاكس��تان از ماه گذش��ته و با اعالم استراتژي اياالت 

متحده از سوي ترامپ نمايان شد. 
به گزارش ايرنا، برخي تحليلگران بر اين باورند كه 
گذشته از لفاظي هاي واشنگتن مبني بر عدم جديت 
اس��الم آباد در مب��ارزه با طالبان، يك��ي از مهم ترين 
داليلي كه باعث ش��ده امريكا رويك��رد تهاجمي در 
مقابل پاكستان در پيش بگيرد نزديكي اسالم آباد به 

مسكو و پكن است. 
در سال هاي گذشته پاكستان و چين همكاري هاي 
دفاع��ي، نظامي و تس��ليحاتي را آغاز كرده اند ضمن 
اينك��ه چين در ح��ال حاضر بزرگ تري��ن هم پيمان 
تجاري و اقتصادي پاكس��تان به ش��مار مي رود و به  
دلي��ل همكاري ه��اي چين، پاكس��تان صاحب خط 
توليد برخي تس��ليحات و ادوات نظامي پيشرفته از 
جمله جنگنده هاي »جي-اف- ۱7« است. پاكستان 
سال گذش��ته از يك س��امانه دفاع هوايي پيشرفته 
س��اخت چين رونمايي ك��رد؛ موضوعي كه به مذاق 
ترامپ و دولتم��ردان اياالت متح��ده خوش نيامده 
اس��ت. مساله مهم ديگري كه به اختالف پاكستان و 
امريكا دامن زده به روابط نزديك و حسنه واشنگتن 
با دهلي نو مربوط مي ش��ود. تنش هند و پاكس��تان 
به عنوان دو كش��ور هس��ته يي از دهه ها پيش وجود 

داش��ته و امروز از صف بندي هاي جديد غرب و شرق 
تاثير گرفته است. 

با نزديك شدن پاكس��تان به بلوك شرق، امريكا 
به  دنبال تغيير توازن ب��ه نفع خود از راه نزديكي به 
هند برآمده اس��ت. در همين ارتب��اط بود كه ركس 
تيلرسون وزير خارجه امريكا چند روز پيش با تمجيد 
از هن��د ب��راي كمك به بهبود اوضاع در افغانس��تان 
به طور غيرمس��تقيم پاكس��تان را نس��بت به تمايل 
واش��نگتن براي افزايش روابط با هند تهديد كرد. از 
طرفي چين و روس��يه نيز از حضور امريكا در آس��يا 
و گس��ترش روابط اين كش��ور با هند ناخش��نودند. 
مسكو ضمن تالش براي تعميق مناسبات اقتصادي 
با هند، درصدد توسعه همكاري ها با پاكستان بر آمده 
اس��ت اما اختالفات مرزي چي��ن و هند كه اخيرا به 
تنش هاي لفظي ميان رهبران دو كشور منجر شده، 
مهم ترين مانع بهبود و توس��عه روابط اين دو بازيگر 

است. 
افغانستان اما مهم ترين مساله مورد توجه امريكا 
در راهبرد جديد اين كش��ور اس��ت. از س��ال ۲۰۰۱ 
مي��الدي كه اين كش��ور آس��ياي ميانه به اش��غال 
نيروه��اي ناتو درآمد تاكنون ح��دود ۲ هزار و ۴۰۰ 
سرباز امريكايي در اين كشور كشته شده اند. با وجود 
ش��عارهاي انتخاباتي ترامپ مبن��ي بر پايان دادن به 
جنگ هاي بي��رون از خانه و كاس��تن از هزينه هاي 
ناش��ي از نظامي گ��ري امريكا، اين��ك ترامپ در اين 
خص��وص تغيير موضع داده اس��ت. وي ن��ه تنها در 
پي تحقق بخش��يدن به وعده انتخاباتي خود نيست 
بلكه بودجه نظامي كشور را افزايش چشمگيري داده 

است. 

 چرا چنين شد؟
نش��ريه هش��ت صبح افغانس��تان مي نويس��د: 
رهب��ران طالبان در پاكس��تان زند گي مي كنند و 
از نظام خدمات درماني اين كش��ور بهره مي برند. 
به همين دليل اس��ت كه ترامپ برخي كمك هاي 
امري��كا به اس��الم آباد را متوقف كرده اس��ت. تنها 
حض��ور رهبران طالبان در قلمرو پاكس��تان مورد 
بحث نيست، رهبران امريكا و افغانستان مي دانند 
كه قلم��رو پاكس��تان از تورخم ت��ا كراچي عقبه  
اس��تراتژيك طالبان اس��ت. زماني ك��ه يك عضو 
طالبان از خط ديورند عبور مي كند، مي تواند تمام 
قلمرو پاكس��تان را بگردد. هيچ بخش��ي از قلمرو 
پاكس��تان براي طالبان ممنوع نيس��ت. طالبان نه 
تنها ممنوع الورود نيس��تند بلك��ه همان طوري كه 
س��رتاج عزيز اذعان كرده نهادهاي پاكس��تان هم 
در خدمت آنان هس��تند. نظام درماني پاكس��تان 
طالب هاي زخمي را مداوا مي كند. نظام مدرسه يي 
و رهبران مذهبي پاكستان، جنگ طالبان را توجيه 
ايدئولوژي��ك مي كنن��د، س��ازمان هاي اطالعاتي 
پاكس��تان در نق��ش متح��د اس��تراتژيك طالبان 
عمل مي كنند؛ اينها واقعيت هايي اس��ت كه حتي 
پاكس��تاني ها هم به آن معترف هستند. به عنوان 
مثال نظاميان پاكس��تان در مذاكره با افغانس��تان 
هي��چ گاه انكار نكرده ان��د كه رهب��ران طالبان در 
ش��هرهاي آن��ان زند گ��ي نمي كنن��د. ژنرال هاي 
پاكس��تاني حتي ب��ه حامد ك��رزي رييس جمهور 
پيشين افغانس��تان وعده داده بودند كه نامه او را 
براي مال محمد برده و پاس��خ را خواهند آورد. در 
مذاكرات جدي هيچ گاه پاكس��تاني ها اين واقعيت 

را كه طالبان از قلمرو آنان استفاده مي كنند، انكار 
نكرده اند. روايت آنها اين است كه ارتش پاكستان 
نمي توان��د مخالف طالبان باش��د، ب��ه دليل اينكه 
بخش هايي از جنوب و شرق افغانستان حوزه  نفوذ 
طالبان اس��ت و اگر ارتش پاكستان خالف طالبان 
عمل كن��د، حوزه  نف��وذ طالبان بدل به دش��من 
پاكستان مي ش��ود و اين امر فرصت استثنايي در 
اختي��ار هند قرار مي دهد تا پاكس��تان را بي ثبات 

كند. 
اكنون وضعيت به گونه يي است كه ديگر روايت 
پاكس��تان مش��روعيت خود را در افكار جهاني از 
دس��ت داده اس��ت، چرا كه اگر نيروي مسلحي به 
نام طالب��ان از ميادين جنگ خارج ش��ود، دولت 
افغانس��تان در مناطق تحت كنترل طالبان حاكم 
مي ش��ود و با برقراري نظم دولتي در آن مناطق، 
ثبات به منطقه برمي گ��ردد. با برقراري حاكميت 

دولت��ي، مدارس، ج��اده و س��رمايه گذاري به آن 
مناطق مي رود و مناسبات جديد شكل مي گيرد و 
اين امر هيچ مشكلي براي پاكستان خلق نمي كند. 
ام��روز اهداف اس��تراتژيك امريكا و پاكس��تان 
در افغانس��تان متفاوت اس��ت. امريكا افغانستاني 
مي خواهد كه در جغرافياي آن دولت مدرن حاكم 
باش��د و اين دولت توانايي برق��راري نظم و قانون 
را داشته باش��د. دولت امريكا هند را نه رقيب كه 
همكار خودش در افغانستان مي داند، اما پاكستان 
دولت مدرن مقتدر در افغانس��تان نمي خواهد. به 
همين دليل است كه كمك هاي نظامي و امنيتي 
امريكا به پاكستان متوقف شده است. دسترسي به 
نظام دفاعي امريكا براي پاكستان از آن جهت مهم 
بود كه نوعي توازن قوا را ميان اسالم آباد و دهلي نو 
ايجاد مي كرد؛ اعالم قط��ع اين كمك ها به وجهه 

جهاني پاكستان نيز آسيب زده است. 

گروه جهان 
نخست وزير بريتانيا دوشنبه ترميم كابينه خود 
را آغ��از ك��رد. 6 وزير در اي��ن جابه جايي ها تغيير 
خواهند كرد. خانه تكاني ترزا مي  كه تا سه ش��نبه 
ادامه دارد گسترده ترين ترميم كابينه نخست وزير 

بريتانيا از زمان به قدرت رسيدن است. 
به نوش��ته گاردين، ت��رزا م��ي  در جريان اين 
تغيي��رات و تحوالت، برن��دون لوييس را به عنوان 
رييس حزب محافظه كار و معاونت جديدالتاسيس 
»ب��دون توافق« انتخابات كرده اس��ت. اقدامي كه 
مي تواند به معني قدرداني نخست وزير از وفاداري 
لوييس باشد، كسي كه همواره در پشت پرده و در 
داخل حزب محافظه كار از حاميان سرسخت ترزا 

مي  بوده است. 
نشريه ديلي تلگراف نوشته، جاستين گرينينگ 
وزي��ر آموزش و گ��رگ كالرك وزي��ر تجارت هم 
تغيير خواهند كرد. با اين حال چهار مهره كليدي 
دولت كرسي هاي خود را حفظ خواهند كرد: حال 
بوريس جانسون وزير خارجه، فيليپ هاموند وزير 
داراي��ي، امب��ر راد وزير كش��ور و ديوي��د ديويس 
وزي��ر برگزيت. در جريان اين تحوالت، جانش��ين 
داميان گرين معاون اول نخس��ت وزير بريتانيا هم 
مشخص خواهد ش��د و احتماال ديويد ليدينگتون 
جانشين وي خواهد شد. داميان گرين ماه گذشته 
در پي انتش��ار گزارش هايي مبني بر دسترسي وي 
به تارنماهاي غيراخالقي، مجبور به اس��تعفا ش��د 
و براس��اس گمانه زني ها جرمي هانت وزير كنوني 

بهداشت احتماالً جايگزين وي خواهد شد. 
ترزا مي  در ش��رايطي برن��دون لوييس را براي 
معاون��ت جديد با عن��وان »عدم تواف��ق« خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا )برگزيت( برگزيده اس��ت 
كه به اعتقاد تحليلگ��ران، ايجاد اين معاونت پيام 
ناخوش��ايندي را ب��ه اتحاديه اروپا ارس��ال خواهد 
ك��رد. اين اقدام دولت بريتانيا بدين معناس��ت كه 
لندن در كن��ار مذاكرات خ��روج از اتحاديه اروپا، 
پيامدهاي احتمالي عدم تواف��ق با اين اتحاديه را 
زيرنظر داشته و خود را براي سناريوي ترك بدون 

توافق با اتحاديه اروپا آماده مي كند. 
اي��ن خانه تكاني كه براي س��ومين بار از زمان 
روي كار آم��دن ترزا مي  از جوالي س��ال ۲۰۱6 

به ش��مار مي رود، پ��س  از آن صورت مي گيرد كه 
3 تن از اعضاي ارش��د دولت او اواخر سال گذشته 
ميالدي از س��مت خود اس��تعفا كردن��د. مايكل 
فالون وزير پيش��ين دفاع و دامي��ان گرين معاون 
اول پيش��ين ترزا مي  به دلي��ل رفتار غيراخالقي با 
زنان جوان مجبور به اس��تعفا ش��ده و لكه سياهي 
را ب��ر كابينه ترزا م��ي  برجاي گذاش��تند. پريتي 
پتل وزير پيش��ين توس��عه بين الملل، نيز به دليل 
مالقات مخفيانه با مقام هاي اس��راييلي از س��مت 

خود كناره گيري كرد. 
از ديگر تحوالت گزارش ش��ده درب��اره كابينه 
ترزا مي  انتص��اب »پارتيك مك الوتين« به عنوان 
ريي��س تش��ريفاتي ح��زب محافظه كار اس��ت. او 
پيش تر معاون پارلماني مارگريت تاچر نخست وزير 
پيش��ين بريتانيا، در اواخ��ر دهه 8۰ ميالدي بوده 
اس��ت. تحليلگران سياسي پيش بيني مي كنند كه 

در جريان اين تغييرات، زن هاي بيش��تري كابينه 
بريتاني��ا را تش��كيل دهند. در ح��ال حاضر از ۲3 
عض��و كابينه 6 تن زن هس��تند. يك س��خنگوي 
دفتر نخس��ت وزيري بريتانيا گفته كه اكثر اعضاي 
كابين��ه ب��ا نخس��ت وزير در داونين��گ اس��تريت 
)دفتر نخس��ت وزيري( ديدار كردن��د، اقدامي كه 
به گفته رس��انه هاي بريتانياي��ي كار خبرنگاران را 
در اطالع رس��اني س��ريع از تحوالت كابينه دشوار 
خواه��د كرد. ح��زب كارگ��ر در واكن��ش به اين 
تغييرات گفته دولت بايد تمركز خود را براي حل 

مشكالت داخل كشور صرف كند. 
بي بي س��ي در مطلب��ي با عن��وان »خطرات و 
فرصت ه��اي ترميم كابينه« نوش��ته اس��ت: ترزا 
مي  ك��ه هم اكنون با چالش پي��ش بردن برگزيت 
روبه روس��ت با اي��ن تغييرات ه��م كاري از پيش 
نخواهد برد چرا كه مهره هاي جديد از نفوذ زيادي 

براي تغيير شرايط فعلي برخوردار نيستند. با اين 
حال چيزي كه اهميت دارد زمان ترميم كابينه و 
جسارت ترزا مي  براي دست زدن به اين تغييرات 
است. نخس��ت وزير بريتانيا در ش��رايطي تصميم 
گرفت��ه خانه تكان��ي كند كه با توج��ه به تحوالت 
چند وقت گذشته كسي او را به دليل اين تغييرات 
سرزنش يا تحسين نمي كند. حال گذشته از اينكه 
تغييرات كابينه به واسطه فشار چهره هاي سياسي 
صورت گرفت��ه يا برآمده از تماي��الت خود دولت 
ب��وده، اين تصمي��م مانند هر لحظ��ه ديگري در 
عرصه تصميم س��ازي در دنياي سياست مي تواند 
ريس��ك ها و فرصت هاي بزرگي را در پي داش��ته 
باشد كه براي فهميدنشان بايد به انتظار هفته ها و 

ماه هاي آينده نشست.«
براس��اس گزارش هاي منتشرشده، بريتانيا قرار 
اس��ت به طور رس��مي رأس س��اعت ۱۱ شب ۲9 

مارس ۲۰۱9 به وقت محلي از اتحاديه اروپا خارج 
شود. اكثر مردم بريتانيا ژوئن سال ۲۰۱6 ميالدي 
به خ��روج از اتحادي��ه اروپا رأي مثب��ت دادند و 
مذاكرات رسمي برگزيت از ژوئن سال ۲۰۱7 آغاز 
شد. اين مذاكرات با فراز و نشيب هاي زيادي همراه 
بود و درحالي كه لن��دن خواهان گفت وگو درباره 
آينده روابط تجاري دو طرف بود، اما اتحاديه اروپا 
تا روشن ش��دن وضع حقوق ش��هروندان اروپايي 
س��اكن انگليس و انگليس��ي هاي س��اكن اروپا در 
دوره پس��ابرگزيت، مرزبندي دو ايرلند و پرداخت 
صورتحس��اب برگزيت توس��ط بريتانيا، حاضر به 
مذاك��ره در اين باره نبود. دو طرف س��رانجام در 
پانزدهم دسامبر توانستند درباره چارچوب خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا به توافق برسند و قرار شد 
كه از ماه مارس س��ال ۲۰۱8 ميالدي مرحله دوم 

مذاكرات برگزيت آغاز شود. 
تون��ي بلر نخس��ت وزير اس��بق بريتاني��ا كه از 
مخالفان خروج بريتانيا از اتحاديه اروپاست، اخيرا 
به مردم اين كش��ور هش��دار داد ك��ه زمان براي 
جلوگيري از وقوع برگزيت از دس��ت مي رود. وي 
تاكيد كرده سال ۲۰۱8 آخرين فرصت براي مردم 
بريتانيا اس��ت تا براي روابط جديد با اروپا به جاي 
آنچه اكنون وجود دارد، حرف خود را بيان كنند. 
به اعتقاد پژوهش��گر مس��ائل اروپا، بخش هاي 
مهمي از مردم بريتانيا به ش��دت نگران پيامدهاي 
اقتص��ادي انتخاب مدل هاي خروجي هس��تند كه 
اقتص��اد اين كش��ور را از مزاياي اس��تفاده از بازار 
واحد اروپاي��ي و اتحاديه گمركي محروم مي كند. 
در ۲۲ و ۲3 م��اه م��ارس س��ال ۲۰۱8 نشس��ت 
اتحادي��ه اروپا در بروكس��ل برگزار مي ش��ود. در 
اين نشس��ت بايد درباره مرحله انتقالي در بريتانيا 
تصميم گيري ش��ده، توافقنامه طالق و جدايي به 
صورت قانوني منعقد شود و دستور مذاكرات براي 
ميش��ل بارنير درباره روابط آين��ده با لندن صادر 
شود. مشخص نيس��ت كه آيا دولت بريتانيا تا آن 
زمان يك موضع واقع بينانه را در اين راس��تا اتخاذ 
خواه��د كرد. همچنين مش��خص نيس��ت كه آيا 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تا آن زمان همچنان 
متحد باقي مي مانند ي��ا اختالف منافع و اختالف 

عقايدي در اين راستا شكل مي گيرد. 

 عقب نشيني بنن از اظهاراتش
در كتاب »آتش و خشم«

 زمزمه هاي ائتالف چپ - راست
 در ايتاليا 

 توقف انتشار ارز رمزنگار متصل
به پوند در انگليس

گروه جهان 
وزير اقتصاد ايتاليا گفته چنانچه پيروز مش��خصي در انتخابات پارلماني آتي وجود 
نداشته باشد، ائتالف ميان احزاب چپ اصلي و جناح راستگراي ايتاليا بعيد نيست. به 
گزارش رويترز، ايتاليا در چهارم مارس ش��اهد برگزاري انتخابات پارلماني خواهد بود 
و انتظار مي رود يك پارلمان معلق تش��كيل ش��ود و به بي ثباتي در اين كش��ور كه در 
معرض آس��يب ها به عنوان سومين بدهكار بزرگ جهان و پتانسيل رشد ضعيف است، 
دامن بزند. پي ير كارلو پادوآن، وزير اقتصاد ايتاليا در مصاحبه با روزنامه كوريره دال سرا 
گفته، انتظار ندارد هيچ كدام از 3 گروه و اتحادهاي اصلي بتوانند به تنهايي قدرت را 
در دست بگيرند. تازه ترين نظرسنجي ها نشان مي دهد، بلوك راستگرا كه شامل حزب 
»فورزا ايتاليا« متعلق به سيلويو برلوسكني نخست وزير پيشين اين كشور مي شود اكثر 
كرس��ي ها را در مارس به دس��ت مي آورد اما به اكثريت مطلق نمي رسد. اين مقام در 
پاسخ به اينكه آيا حزب فورزا ايتاليا و حزب دموكراتيك مي توانند دولت تشكيل دهند، 
گف��ت: با توجه به عدم قطعيت باال هيچ گزينه يي را نمي توان مردود دانس��ت. چنين 
ترديدي اكنون درك ش��ده اس��ت. بازارهاي مالي از نظر من در نگراني به سر مي برند. 
احزاب چپ و راس��ت در ايتاليا پيش تر از يكديگر براي ماندن در قدرت حمايت كرده 
بودند اما هر دو حزب تاكيد كردند كه اگر انتخابات مارس پيروز مش��خصي نداش��ته 
باش��د، تش��كيل هر گونه ائتالف منتفي است. برلوسكني يك شنبه با رهبران متحدان 
راس��تگرايش شامل »ليگ شمالي« و »برادران ايتاليا« ديدار كرد و آنها روي جزئيات 
جامع يك برنامه مش��ترك توافق كردند. اين شامل تعهدي است براي دو برابر كردن 
حداقل بازنشستگي به ۱۰۰۰يورو در ماه، كاهش ماليات، افزايش كنترل بر مهاجرت، 
پذيرش محدوديت هاي كمتر از س��وي اتحاديه اروپا و بازنگري در اصالحات اخير در 

حوزه بازنشستگي كه سن بازنشستگي را باالتر مي برد. 

گروه جهان 
اس��تيو بنن استراتژيست ارش��د س��ابق دونالد ترامپ از صحبت هايي كه در كتاب 
افش��اگرانه اخير به نقل از او عليه دونالد جونيور پس��ر ترامپ ذكر ش��ده، عقب نشيني 
كرد. به گزارش رويترز، اس��تيو بنن كه آگوست گذشته از كاخ سفيد اخراج شد نسبت 
به اظهاراتش ابراز تاس��ف كرده كه در كتاب جنجالي »آتش و خشم: درون كاخ سفيد 
ترام��پ« به نقل از وي آمده اس��ت: نشس��ت ژوئن ۲۰۱6 با گروه��ي از روس ها كه در 
آن دونالد جونيور و مقام هاي ارش��د كمپين انتخاباتي ترامپ ش��ركت داشتند، خائنانه 
و ميهن س��تيزانه ب��ود. ترامپ در پاس��خ به اين نقل قول اعالم ك��رد كه بنن عقلش را 
از دس��ت داده اس��ت. با اين حال بنن ب��ه رغم اين نقل قول در بيانيه يي مدعي ش��د 
ك��ه اين اظهارنظرهاي او خطاب به پل مانافورت مدير س��ابق كمپين انتخاباتي ترامپ 
مطرح ش��ده اند نه پس��ر ترامپ. در اين بيانيه آمده اس��ت: »دونالد جونيور يك انسان 
خوب و ميهن پرس��ت اس��ت. او از هيچ تالش��ي در حمايت از پدرش و دس��تور كاري 
كه كش��ور ما را متحول كرد، دريغ نكرده اس��ت.« بنن گفته اس��ت: »از بابت تاخير در 
پاس��خ به اين گزارش غيردقيق در مورد دونالد جونيور كه حواس ها را از دستاوردهاي 
»تاريخي« رييس جمهور ما در نخستين سال رياست جمهوري اش منحرف كرد، متاسف 
هستم.«اين در حالي است كه در چند روز گذشته جنجال مربوط به اين كتاب افشاگرانه 
در صدر اخبار قرار داش��ته اس��ت. يكي از اهداف احتمالي بيانيه اخير بنن تالش براي 
كسب دوباره ش��غلش در پايگاه خبري بريتبارت است. بنن در عين حال اظهار داشت 
ك��ه او همچنان از ترامپ حمايت مي كند. او در بيانيه اش تاكيد كرده: »حمايت من از 
رييس جمهور و دستوركارش تزلزل ناپذير است. من تا به امروز تنها شخصي هستم كه 
دست به يك تالش جهاني براي اشاعه پيام ترامپ و ترامپيسم زده ام و آماده پشتيباني 

از تالش هاي رييس جمهور براي عظمت بخشي دوباره به امريكا هستم.«

گروه جهان 
بانك مركزي انگليس اعالم كرد كه در حال حاضر تحقيقات خود را در مورد ارز 
ديجيتال ادامه مي دهد؛ اما برنامه يي براي انتش��ار آن ندارد. به گزارش كوين دسك، 
بان��ك مرك��زي بريتانيا اعالم كرد كه اكنون برنامه يي ب��راي عرضه ارز رمزنگار خود 
ن��دارد و علت آن نگراني اين نه��اد بانكي به دليل تاثير ارز ديجيتال روي نظام مالي 
بريتانيا عنوان شده است. در اين بيانيه آمده است: »اگرچه در شرايط فعلي تصميمي 
براي انتش��ار ارز ديجيتال نداريم، اما تحقيقات خود را در ارتباط با انتش��ار اين ارز 
رمزنگار متصل به پوند ادامه مي دهيم.« اين بيانيه در حالي است كه چند روز پيش 
بانك مرك��زي انگليس اعالم كرده بود كه واحد تحقيقات اين بانك در حال تحقيق 
براي عرضه ارز رمزنگار متصل به پوند و عرضه آن تا يك س��ال آينده اس��ت. مقامات 
بان��ك مركزي انگليس اعالم كردند كه عدم در پيش گرفتن طرح عرضه ارز رمزنگار 
به دليل توقف احتمالي اس��تفاده از حس��اب هاي بانكي مردم در بانك هاي بازرگاني 
است كه در اين صورت مردم براي انجام تراكنش ها و خريد كاال به سيستم پرداخت 
ديجيتال بانك مركزي انگليس هجوم خواهند آورد. همچنين انتظار مي رود، تقاضاي 
ب��االي مردم براي ارز ديجيتال بانك مركزي انگليس منجر به تمام ش��دن پول نقد 
در بانك هاي بازرگاني براي اعطاي وام ش��ود ك��ه نتيجه آن ايجاد تالطم در اقتصاد 
بريتانيا باش��د. بانك مركزي انگليس در بيانيه يي كه منتش��ر كرد آورده كه تقاضاي 
مردم براي پول كاغذي، اصطالحا »كشش دار« است و با به كارگيري تغييرات در نرخ 
بهره مي توان آن را كنترل كرد؛ در حالي كه در مورد تداوم رش��د و افزايش تقاضاي 
ارزهاي ديجيتال اطمينان نداريم و اگر ارزهاي ديجيتال »كشش دار« نباشند، قدرت 
آنها در راس��تاي اس��تفاده از نرخ هاي بهره براي مديريت كردن ثبات مالي احتماال 

تضعيف مي شود. 
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ايرانشهر8
 منظر شبانه تهران

نيازمند تغيير
رضا بصيري مژدهي|

كارشناس ارشد طراحي شهري|
راهب��رد كالن مديريت ش��هري در عصر حاضر به 
دنب��ال بازآفريني مراكز ش��هري س��ر زنده اس��ت كه 
يك��ي از مهم ترين مولفه ه��اي چنين ضرورتي ترغيب 
فعاليت ه��اي ش��بانه و مديريت مطل��وب آن و به تبع 
آن رونق اقتصاد شبانه اس��ت. كارشناسان چهار نكته 
اساسي را براي ترغيب زندگي شبانه و مديريت منسجم 
آن ذكر مي كند: توزيع متناس��ب فضاهاي فعال شبانه 
در سطح ش��هر، تخصيص فعاليت مناسب با فضاهاي 
ش��بانه، تجهيز فضاهاي ش��بانه با خدمات مناس��ب و 
تامين امنيت فضا. همچني��ن دراين ميان مي توان به 
جنبه ه��اي اقتصادي فعاليت هاي ش��بانه در فضاهاي 
شهري نيز پرداخت. اقتصاد شبانه يك نمونه برجسته 
از ارتباط پيچيده، پويا و فزاينده يي است كه بين اجزاي 

اقتصاد جامعه و فرهنگ وجود دارد. 
در واقع زندگي ش��هري و الزامات اقتصادي مرتبط 
با آن ايجاب مي كند كه دامنه فعاليت هاي انس��اني در 
طول روز تا پاس��ي از ش��ب ادامه پيدا كند. اما آن چه 
به تحقق اين ام��ر كمك مي كند توجه به دغدغه هاي 
هر دو گروه ذي نفعان فضا يعني شهروندان و مديريت 
شهري است. جذابيت محيط ش��بانه مهم ترين عامل 
ترغيب كننده براي جذب ش��هروندان در شب است. از 
ديگر س��و، مديريت شهري نيز بايد از انگيزه الزم براي 
ارائه خدمات و تس��هيالت متناسب با فضاهاي شبانه 
برخوردار باشد. شايد برجسته ترين خصيصه هاي عيني 
يك فضاي شهري دعوت كننده در شب هنگام را بتوان 
مواردي چون تنوع فعاليتي، روشنايي مناسب و به تبع 
آن زيبايي فضا، دسترس��ي و حمل و نقل مناسب و در 

نهايت امنيت كالبدي فضا خالصه كرد. 
ترويج و ترغيب اختالط كاربري ها در مفهوم تامين 
خرده فروش��ي ها و وجودكاربري هاي مسكوني داخل 
يا مجاور توس��عه هاي تجاري براي حفظ سرزندگي و 
تنوع فضاهاي شعري و نيز جلوگيري از ايجاد پهنه هاي 
تك كاربري كه موجب مردگي فضا در ش��ب مي شود 

از راهكارهاي ممكن براي حفظ تنوع فعاليتي است. 
ل��زوم تجلي س��اختمان ها و فضاهاي ب��از حتي به 
هنگام شب و نورپردازي متناسب پيرامون آنها مي تواند 
يكي از راهكار هاي اثر بخش در جذابيت فضا در ش��ب 
باشد. در اين بين مولفه اثرگذار ديگري كه بر جذابيت 
يك فضاي ش��بانه مي افزايد، موضوع قابليت دسترسي 
است. مكان هايي كه قابليت دسترسي در آنها به واسطه 
وجود حمل و نقل عمومي بيش��تر است، امكان تمركز 

فعاليت هاي شبانه در آنها نيز بيشتر خواهد بود. 
تن��وع در فعاليت هاي اقتصادي ش��بانه به گونه يي 
كه مختص گروه هاي خاصي نباش��د، عالوه بر ارتقاي 
جذابي��ت فضا، يك اقتصاد ش��بانه پوي��ا را مي آفريند 
كه مي تواند ضامن ش��كلي از اش��تغالزايي نيز باش��د. 
ش��ايد س��رگرمي هاي ش��بانه فش��ار زيادي بر قلمرو 
عمومي و خدمات ش��هري مانند حمل و نقل عمومي 
و مراقبت ه��اي امنيت��ي وارد آورد از اين رو، مديريت 
شهري در قبال اين هزينه ها بايد بتواند تاكيد بيشتري 
بر بعد اقتصادي فعاليت هاي شبانه داشته باشد تا شهر 
از طريق گس��ترش تفريح و س��رگرمي، خريد و ساير 
فعاليت ها در س��اعات ش��بانه و كس��ب ارزش افزوده 
اقتص��ادي، خود را به عنوان يك مكان قابل زندگي در 

شب نيز معرفي كند. 
در خصوص امنيت كالبدي فضاهاي شبانه مي توان 
به رويكردهاي پيش��گيري از جرم ب��ه كمك طراحي 
محيط اش��اره كرد كه در آن برنامه ري��زان و طراحان 
محيط شهري در طرح يك فضاي شهري، مجال وقوع 

جرم و به مخاطره افتادن فضا را كاهش مي دهند. 
روشنايي كافي فضا، جلوگيري از ايجاد فضاي هاي 
رها ش��ده و غيرقابل دفاع، پرهيز از عدم رويت پذيري 
يك فضا با ايجاد موانع بصري، پرهيز از منظرآرايي هاي 
نامناسب )س��خت يا نرم( كه ديد را مسدود مي كنند، 
اس��تفاده از دوريبن ه��اي مدار بس��ته و بس��ياري از 
تمهيدات طراحانه ديگر را مي توان از جمله راهكارهاي 

ارتقاي امنيت كالبدي فضا قلمداد كرد. 
ش��ايد نخس��تين دريافت هر يك از ش��هروندان از 
فضاي ش��بانه تاريكي فضاي آن باش��د. ام��ا توجه به 
برداش��ت ذهني كاربران از مي��زان امنيت يك فضاي 
شبانه هم بايد از مهم ترين دغدغه هاي مديريت مطلوب 
يك فضاي فعال ش��بانه باشدكه از طرق مختلف قابل 

حصول است. 
منظور از امنيت ذهني يك فضاي شبانه داوري در 
خصوص امنيت فضا و برداشت كاربران فضا از آن است. 
تاريكي فضا، عدم وجود نظارت ناخودآگاه يا طبيعي بر 
فضا )مثال با ديد مناسب به يك فضا از ساختمان هاي 
اطراف كه ازآن ها به مثابه چش��مان فضا ياد مي شود( 
ع��دم حس تعل��ق و دلبس��تگي به فض��ا از مهم تري 
داليل عدم احس��اس امنيت ذهني يك فضاي ش��بانه 
اس��ت. روش��نايي كافي، وجود كاربري هاي مسكوني 
در اطراف يك فضاي ش��بانه، مش��اركت فعال كاربران 
فضا در مديريت فضاهاي ش��بانه و راه حل هاي ش��بانه 
ديگر را مي توان در مسير افزايش حس امنيت در فضا 
و ارتق��ا ذهنيت كاربران از امنيت فض��ا به كار گرفت. 
همچنين توجه به مناسبت هاي آييني و ملي كه تاريخ 
يا به عبارت بهتر هويت ش��بانه دارند نيز مي توانند در 
ارتق��اي ذهني��ت مثبت كاربران از يك فضاي ش��بانه 

اثرگذار باشد. 
در اين ميان، توجه به منظر شبانه در ايران و بطور 
مشخص كالن شهر تهران مستلزم توجه اكيد به شرايط 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي خاص اين شهر 
اس��ت. با توجه به وجود چنين ش��رايطي انطباق تام و 
تمام پتانسيل هاي ش��هرهاي ديگر دنيا در تهران غير 

ممكن است. 
در ش��هر تهران مي توان از پتانس��ل وجود فضاهاي 
ب��از ش��هري )خيابان ه��ا و ميادين اصل��ي، پارك ها يا 
ديگ��ر گره هاي مه��م جمعيتي تهران( ب��راي برگزاري 
مناس��بت هاي ملي اس��تفاده مفيد كرد. تشويق اجراي 
جشن هاي ملي در فضاهاي مجهز و امن شبانه مي تواند 
در ادراك بهتر فضاهاي شبانه و پاسخگويي به نيازهاي 
ذهني ش��هروندان مفيد باشد. ايجاد گردش هاي شبانه 
ب��راي ديدن جذايبت هاي هويتي ش��هر تهران از جمله 
اندام واره ه��اي طبيع��ي )كوهس��تان، رود، دره ه��ا و...( 
جاذبه هاي تاريخي )موزه ها ابنيه باس��تاني و...( استفاده 
از فضاهاي برجسته كالبدي )برج ميالد، ميدان آزادي، 
پارك هاي برگ شهري و...( براي انجام تفريحات جمعي 
و متناسب شبانه و برگزاري محفل هاي شبانه و آشنايي 
با مولفه هاي انس��اني- هويتي )زبان دي��ن و اعتقادات 
محلي آداب و رس��وم و...( مي توانند از ديگر توانايي هاي 
بالقوه شهر تهران براي ارتقاي منظر شبانه شهري باشد. 

يادداشت

»تعادل« داليل خالي ماندن شبانه برخي محله هاي تهران را بررسي مي كند

تغيير كاربري واحدهاي مسكوني عامل شب مرگي شهر
گروه راه و شهرسازي |آزاده كاري|

تهران به عنوان پايتخت كشور و بيست وهفتمين 
ش��هر بزرگ دني��ا، با وج��ود دارا ب��ودن مكان هاي 
تفريحي و گردشگري ش��ب هاي خاموش و سوت و 
كوري دارد. در واقع با تمام امكاناتي كه تهران نسبت 
به ش��هرهاي ديگر دارد قانوني در آن وجود دارد كه 
باعث ش��ده اين شهر را از ساعت 12 شب به بعد در 
خاموش��ي مطلق قرار دهد و آن هم بس��تن اجباري 

مغازه ها از ساعت 12 شب به بعد است. 
واقعا چه لزومي دارد كه يك كالن ش��هر در يك 
س��اعت معين بطور كامل خاموش شود و شهروندان 
باالجبار س��اعت 12 ش��ب به بعد راه��ي خانه هاي 
خود شوند. بس��ياري از مردم ترجيح مي دهند پس 
از اس��تراحتي كوتاه در منزل ب��راي تفريحي اندك 
به خيابان هاي ش��هر بروند اما با بسته شدن مغازه ها 
در س��اعت پاياني ش��ب عمال اين ام��كان براي آنها 
وجود ندارد. بس��ياري از ما شاهد بوده ايم كه برخي 
فست فود ها و رستوران ها با وجود اينكه سفارش غذا 
گرفته اند اما به دليل شلوغي قبل از ساعت 12 موفق 
به سرويس دهي نش��ده و با ترس و لرز كركره مغازه 
را پايين كش��يده و به شكل پنهاني كارشان را انجام 
مي دهند. اين در حالي اس��ت ك��ه ماموران تعزيرات 
نيز درس��ت زماني كه عقربه هاي س��اعت روي عدد 
12 مي ايس��تند در سطح شهر مشغول فعاليت شده 
و بعضا با لحن نه چندان مناس��ب ب��ه مغازه داران و 

فروشندگان تذكر مي دهند. 
بس��ياري از خانواده ها به دليل ترافيك و آلودگي 
ترجيح مي دهند، ش��ب ها تهرانگردي و تفريح كنند 
اما به دليل خاموشي مطلق و اجباري در ساعت 12 
شب، مجبورند قبل از س��اعت 12 به اين شبگردي 
پايان دهند كه همين امر نيز باعث ترافيك در شهر، 
آن هم در س��اعات 10 تا 12 ش��ب مي شود كه اين 
ترافيك در روز هاي قبل از تعطيلي بس��يار بيش��تر 
اس��ت. گفته مي ش��ود اين قانون براي حفظ امنيت 
ش��هروندان اجرا مي شود. اما آيا ش��هري كه پس از 
ساعت 12 شب به خانه ارواح مي ماند، امن تر است يا 
شهري كه هويت زنده خود را حفظ كند؟ چنانچه به 
ناچار فردي از افراد خانواده پس از نيمه شب بخواهد 
ب��ه ضرورت بيرون برود، با اين خيابان هاي س��وت و 
ك��ور،  چطور جرات كند اي��ن كار را انجام دهد؟ اين 
موضوع براي مس��افراني كه ش��ب هنگام خس��ته و 

گرسنه به تهران مي رسندبه مراتب بدتر است. 

دكتر كرامت اهلل زياري اس��تاد دانشگاه تهران در 
گفت وگ��و با »تعادل« در اين ب��اره اظهار كرد: براي 
تعريف منظر شبانه ابتدا به تعريف زندگي شبانه كه 
مفهومي كلي تر را در ب��ر مي گيرد مي پردازيم. كليه 
اقدام��ات انس��اني چه مادي و چه معن��وي كه براي 
ارتقاي س��طح كيفي زندگي و در ساعات شب درون 
جامعه انس��اني رخ مي ده��د و موجب تداوم فعاليت 
جامع��ه و پوياي��ي آن مي گردد. زندگي ش��بانه آن 
جامعه را تش��كيل مي دهد. چه اين جامعه مي تواند 

يك محدوده، منطقه يا كل شهر باشد. 
وي اف��زود: از آنج��ا كه وس��عت ش��هرها و تنوع 
كاربري هاي گسترده در آنها باعث پراكندگي زندگي 
ش��بانه در نقاط مختلف مي ش��ود و به دليل مخارج 
سنگين تامين روشنايي، امنيت و انرژي اين اماكن؛ 
نقاط عطف فعاليتي كه محل تجميع چندين فعاليت 
ش��بانه باش��ند گره هاي فعاليت ش��بانه را تشكيل 
مي دهند. ب��ه گفته وي، با توجه به تعريف منظر كه 
آن را پديده يي نسبي، پويا و عيني-ذهني كه حاصل 
تعامل انس��ان با طبيعت و جامعه با تاريخ مي دانيم و 
از آنجا كه منظر ش��بانه نيز در همين جامعه حادث 
مي شود، مي توان همين تعريف را براي منظر شبانه 
نيز تعميم داد با اين تفاوت كه منظر ش��بانه در بين 
گره هاي فعاليتي ش��بانه و خط��وط واصل بين آنها 
كه انس��ان ها پياده اند و مك��ث و گذر و عملكردهاي 
مختلف در كنار هم جري��ان دارد به وجود مي آيد و 
توسط اصلي ترين عنصر كمي خود يعني نورپردازي، 

قابل درك است. 
زياري با بيان اينكه بيش��تر شهرهاي بزرگ دنيا 
شب ها تعطيل نمي ش��وند و بسياري از فعاليت هايي 
كه در روز انجام مي ش��ود، در شب نيز اين فعاليت ها 
ادام��ه مي يابد،  گفت: در اين ش��هرها فعاليت اماكن 
تفريحي، رس��توران ها، س��ينماها و مكان هايي نظير 
اينها در ش��ب بع��د از تعطيلي ش��ركت ها، ادارات و 
كارخانه ها رونق بيش��تري دارد. زيرا شهروندان بعد 
از فراغت از كار و اس��تراحتي كوتاه در منزل ترجيح 
مي دهند براي صرف ش��ام به بي��رون از منزل بروند 
و اين موضوع منجر به زنده بودن ش��هر در ش��ب ها 
مي ش��ود. وي با بيان اينكه تهران ش��ب هاي تاريك 
و خلوتي دارد، اظهار كرد: نمونه اين ش��هرها سئول 
در كره جنوبي است. ش��ب ها بازاري به نام بازار زنان 
در اين ش��هر وجود دارد ك��ه كاال و اجناس زنانه در 
آن جا خريد و فروش مي ش��ود و ت��ا صبح مردم به 
خص��وص خانم ها براي خري��د مايحتاج خود در اين 
ب��ازار تردد مي كنن��د. با انج��ام برنامه ريزي مي توان 

چنين بازارهايي در تهران نيز راه اندازي كرد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه يكي از راه ه��اي زنده كردن 
ش��ب هاي ش��هر پارك ها و بوس��تان ها و روش��نايي 
امني��ت  ادام��ه داد:  بوس��تان ها و خيابان هاس��ت، 
مكان ه��اي عمومي از جمله پارك ها در ش��ب تاثير 
مهم��ي در ج��ذب ش��هروندان دارد و درصورتي كه 
اين مهم تامين ش��ود ش��هروندان نيز ب��راي فرار از 
روزمرگي ه��اي خود و براي كمي تنوع به اين اماكن 
مي روند. البته اكنون امنيت وجود دارد اما براي بعد 

از نيمه ش��ب هم اين امنيت بايد توس��ط نهادهاي 
مربوطه تامين شود. 

وي در اين باره تصريح كرد: تهران كالن ش��هري 
است كه براي دستيابي به جامعه يي پايدار، بايد توجه 
به منظر ش��بانه را معطوف به ظرفيت هايي كند كه 
بتواند زندگي ش��بانه مورد نياز اقشار مختلف جامعه 
را پوش��ش دهد و آنها را در مس��يري نظارت ش��ده 
ق��رار دهد كه براي ديگر كاركردهاي ش��هري ايجاد 
مزاحمت نكند. منظري كه فهم كلي ش��هروندان از 
ش��هر را بهبود بخشيده تا نقشه هاي ذهني مناسبي 
را برايشان ايجاد سازد. فعاليت شبانه را در ادامه روز 
پيون��د بزند، هويت هر يك از مناطق مختلف ش��هر 
را تامين كرده و در نهايت زيرس��اختي براي استقرار 
شهري پايدار فراهم آورد.  اين استاد دانشگاه معتقد 
است، زنده كردن شب هاي تهران نياز به برنامه ريزي 
دارد ت��ا به لحاظ اجتماعي، اقتصادي و گردش��گري 
فعال شود. دستگاه هاي مسوول هم بايد اين موضوع 

را پذيرفته و در جهت توسعه اين امر تالش كنند. 

زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر نيز 
در گفت وگو با »تعادل« با تاكيد بر اينكه شب مردگي 
براي تهران تبعات منفي اقتصادي و اجتماعي دارد، 
گفت: ش��ب مردگي ش��هر ته��ران در برخي محله ها 
مانن��د مركز ش��هر، ب��ازار، الل��ه زار و برخي محالت 
منطقه 7 نمود بيش��تري دارد. ب��راي مثال، خيابان 
قزوين كه ب��ورس فروش تجهيزات و ماش��ين آالت 
صنعتي اس��ت بعد از تعطيلي مغازه ها بسيار خلوت 
ش��ده و در روزهاي تعطيل تردد در اين اماكن براي 
شهروندان احساس ناامني را به وجود مي آورد. برخي 
پيشنهاد مي كنند اين خيابان ها تبديل به بورس هاي 
مختلف ش��وند كه من خيلي با اي��ن موضوع موافق 
نيس��تم. زيرا اين بورس ها با توجه به نوع كااليي كه 
درآن ارائه مي ش��ود، س��اعات كار مشخصي دارند و 
حتي ممكن اس��ت مانند خيابان ملت يا اكباتان تك 
جنسيتي هم بشوند و در نهايت منجر به يك دغدغه 

اجتماعي شوند. 

 فعاليت 24 ساعته نادر است
بس��ياري از ش��هرهاي بزرگ دنيا منظر ش��بانه 
زن��ده دارند و مراك��ز تفريحي و گردش��گري آنها تا 
صبح پذيراي ش��هروندان اس��ت. اين در حالي است 
كه نژادبهرام معتقد است اينگونه نيست و شهرهاي 
بزرگ نيز در س��اعت مق��رر تعيين ش��ده خاموش 
مي ش��وند. البته ممكن است برخي مغازه ها باز باشد 
اما 24 ساعته فعال بودن در كمتر شهري وجود دارد. 
عضو هيات رييسه شوراي شهر با تاكيد بر اينكه 
باز بودن شهر در ساعات بعد از نيمه شب چالش هاي 
ديگري را پيش روي شهروندان قرار مي دهد، تصريح 
كرد: اين موضوعي اس��ت كه بايد بررسي هاي زيادي 

از جهات گوناگون درباره آن صورت گيرد. 
وي در پاسخ به اينكه باز بودن مغازه ها تا پاسي از 
شب مي تواند به بهبود منظر شبانه تهران كمك كند 
و آن را از ش��ب مردگي نجات دهد، گفت: چندان با 
اين موضوع موافق نيستم. اينكه يك مغاه دار بخواهد 
تا صبح مغازه اش را باز نگه دارد به معناي دوري وي 
از خانواده است. در واقع با اين كار براي از بين بردن 
يك مشكل معضل اجتماعي ديگر به وجود خواهيم 

آورد و فضاي خانواده دچار چالش مي شود.  
وي در پاس��خ به اينكه آيا مديريت كنوني ش��هر 
براي حل معضل ش��ب مردگي برخي مناطق تهران 
برنامه يي دارد يا خير، اظهار كرد: بله در اين خصوص 
برنامه ريزي هايي صورت گرفته اس��ت و در گام اول 
خيابان 30 تير كه بعد از س��اعت 5 بعدازظهر عمال 
خالي از تردد مي ش��د با حضور اغذيه فروشان شكل 
ديگري به خود گرفته و تا پايان ش��ب شاهد حضور 
شهروندان در اين خيابان تاريخي هستيم. اما تاكيد 
مي كنم نبايد به بهانه زنده كردن منظر شبانه تهران 

خيابان ها را به بورس اجناس تبديل كنيم. 
به گفت��ه وي، خلوت بودن برخي مناطق جنوبي 
و مركزي ش��هر به خصوص در فصول سرد سال كه 
هوا زودتر تاريك مي ش��ود آثار س��وء اجتماعي دارد. 
بنابراين بايد ظرفيت ه��اي موجود در اين مناطق را 

فعال كرد تا حفره هاي ناامن موجود از بين برود. 
به گزارش »تعادل«، مسووالن در شرايطي دليل 
خاموش��ي تهران را ايجاد امنيت ش��هروندان عنوان 
مي كنند كه شهروندان تجربه ماه رمضان و باز بودن 
بسياري از مغازه ها تا زمان سحر را دارند. اين موضوع 
همواره با اس��تقبال شهروندان مواجه شده وبه لحاظ 
امنيتي هم مش��كلي به وج��ود نمي آيد. واقعيت اين 
است كه س��بك زندگي در كالن شهرها مي طلبد تا 
ش��هروندان زماني براي تفريح ول��و در حد رفتن به 
يك رس��توران يا حتي اغذيه فروش��ي داشته باشند، 
امكاني كه اكنون به دليل خاموش��ي اجباري شهر از 

شهروندان دريغ شده است. 
نتايج پژوهش��ي كه مركز مطالعات و برنامه ريزي 
ش��هر تهران در رابط��ه با وضعيت روش��نايي تهران 
انجام داده اس��ت، مش��خص مي كند: پايتخت ايران 
جزو معدود كالن ش��هرهاي جهان است كه فعاليت 
در آن فق��ط به س��اعات اداري – طول روز- محدود 
است در حالي كه ساكنان عمده شهرهاي بزرگ دنيا 
حتي كشورهاي اس��المي، بخشي از فعاليت هايشان 
در ح��وزه خريد، تفريح، ورزش و گردش��گري را در 
زمان شب انجام مي دهند بطوري كه حجم ترددهاي 
شبانه درون شهري در آنها )مثال در دوبي( دست كمي 

از روز ندارد. 
شهرهايي كه دچار تعطيلي شبانه هستند، عمال 
يك سوم زمان زنده ش��هر را از كاربران و شهروندان 
دري��غ مي كنند و به همين نس��بت كاه��ش روابط 
اجتماعي، كاهش رش��د اقتصادي را در شهر با خود 
به هم��راه مي آورند. براي مقابله ب��ا چنين اتفاقاتي 
مي توان به توس��عه فضاي ش��هري ش��بانه و توزيع 
متناسب فضاهاي ش��بانه در سطح شهر پرداخت تا 
بسياري از مردم با دسترسي آسان به چنين فضاهايي 
ب��راي اس��تفاده از چنين فضاهاي��ي بتوانند نيازها و 
خواسته هاي خود را برآورده سازند و محدوديتي در 

روابط و خواسته هاي خود نداشته باشند. 
يكي از فوايدي كه ش��هرهاي ب��دون تعطيلي به 
ارمغ��ان مي آورند، رش��د اقتصادي اس��ت. در چنين 
ش��هرهايي تمام 24 س��اعت روز در اختيار كاربران 
اس��ت و مي توانند ب��ازه زمان��ي اقتص��ادي خود را 
گس��ترش دهند. در ش��هري كه فعاليت هاي شبانه 
و روابط اجتماعي مردم محدود به زمان مش��خصي 
نيست، بسياري از ترددهاي روزانه كاسته مي شود و 
در نتيجه آلودگي و ترافيك نيز به ميزان قابل توجهي 
كم خواهد ش��د و همچنين ش��هر تهران مي تواند با 
چنين راهكارهايي زمان هاي تاريك را از بزه و ناامني 
خالي كند و امنيت را به شب هاي تهران هديه دهد. 
اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان شهري 
معتقدند ارتقاي هويت ش��بانه شهر، افزايش امنيت 
اجتماعي با حضور مردم در فضاهاي شهري، ارتقاي 
سطح گردش��گري ش��بانه و كمك به اقتصاد پايدار 
ش��هري، بهبود نورپردازي شبانه شهر و از بين بردن 
آلودگي هاي نور از جمله آثار مثبت اليحه روش��نايي 
و نورپردازي فضاهاي ش��هر تهران اس��ت. همچنين 
استفاده از پتانسيل هاي زيست شبانه براي بازآفريني 
هويت شهري، توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 
فراغتي ش��هر و سرزندگي ش��بانه شهر براي شهري 

مانند تهران ضرورتي غيرقابل انكار است. 

 امكان فعاليت 24 ساعته فراهم شود 
زهرا صدراعظم نوري رييس كميسيون سالمت، 
محيط زيس��ت و خدمات ش��هري نيز در گفت وگو 
با »تعادل« در پاس��خ به اينكه آيا كالن ش��هر تهران 
قابليت تبديل به يك ش��هر 24 ساعته شدن را دارد 
يا خير عنوان كرد: نوع فعاليت  مراودات، مناسبات در 
شهرهاي بزرگ و كالن ش��هرها با شهرهاي كوچك 
بسيار متفاوت اس��ت. بسياري از كالن شهرهاي دنيا 
به شكل 24 ساعته فعال هستند و گروه هاي مختلف 
ش��هروندان در آن فعاليت مي كنند. شهر تهران نيز 
بايد متناس��ب با ويژگي هاي خودش تعريف ش��ده 
و س��ازو كارهاي متناسب با اين ش��هر فراهم شود. 
در واقع بايد ش��رايطي مهيا ش��ود تا تمام گروه هاي 
مختلف اجتماعي، اقتصادي كه قصد فعاليت در اين 
ش��هر رادارند بتوانند در مقاطع مختلف 24 س��اعت 
به فعاليت خود بپردازند. رييس كميسيون سالمت، 
محيط زيس��ت و خدمات ش��هري در پاسخ به اينكه 
گفته مي ش��ود دليل خاموش��ي ش��هر تهران ايجاد 
امنيت براي ش��هروندان اس��ت آيا اين دليل خوبي 
براي خاموش��ي شهر تهران است يا خير، اظهار كرد: 
در اين زمينه بايد ضوابط را بررسي كرد و ديد كه تا 
چه اندازه امكان فعاليت ش��بانه در شهر وجود دارد. 
آن چه واضح است شهرداري در معابر عمومي امكان 
ورود دارد و باي��د در اين فضاها امكان و ايمني الزم 
را براي تردد ش��هروندان فراهم كند. وي نورپردازي 

ش��هر را يكي از آيتم هاي تاثيرگذار در زندگي شبانه 
شهر برشمرد و گفت: در يك نظرسنجي از شهروندان 
تهراني درباره مشكالت شهر س��وال شده بود، يكي 
از مواردي كه ش��هروندان به آن توجه نش��ان داده و 
در س��طح بااليي به آن اشاره كرده بودند به وضعيت 
نورپرداري شهر بر مي گشت. شهروندان به دليل نبود 
نورپردازي مناسب و روش��نايي كافي در بسياري از 
مناطق، هنگام شب احساس نا امني مي كنند و اين 

موضوع تبديل به يك معضل شده است. 
وي ادامه داد: براس��اس اين نظرسنجي و نيز در 
خواس��ت هاي ش��هروندان بحث نورپردازي و منظر 
بصري ش��بانه ش��هر يكي از نيازهاي ش��هروندان به 
ش��مار مي رود كه به پويايي، نشاط، تحرك و زيبايي 
ش��هر كمك مي كند. از س��وي ديگر نبود يك نظام 
منس��جم نورپردازي و روش��نايي كافي مي تواند در 
شهروندان احساس وحش��ت و ناامني ايجاد كرده و 
در درازمدت آن محل يا منطقه خالي از سكنه و هر 
گونه رفت و آمد ش��ود. همانند آنچه در منطقه بازار 
تهران به وجود آمده اس��ت. وي ادام��ه داد: بهترين 
روش اين اس��ت كه در خيابان هاي اصلي و عمومي 
نور پردازي به گونه يي باش��د كه امكان تردد تسهيل 
شده تا شهروندان بتوانند در شرايط مناسب و ايمن 
ت��ردد كنند. همچنين با نورپردازي مناس��ب جلوي 

بزهكاري و ناامني گرفته مي شود. 
وي ادامه داد: بهترين راهكار براي رفع شب مردگي 
تهران اين است كه در محله هاي مختلف تركيبي از 
سكونت و كار ايجاد شود تا تعادل مورد نظر به وجود 
آيد و ش��هر از حالت مردگي خارج ش��ود. اين موارد 
باي��د در طرح تفضيلي بررس��ي و در بازنگري طرح 

تفضيلي مورد تجديد نظر قرار گيرد. 
خاموش��ي ش��هر تهران در برخ��ي مناطق نمود 
بيش��تري دارد. مناطق مركزي و جنوب شهر تهران 
و درحت��ي برخي مناطق ش��مالي مانند منطقه 6 با 
تعطيلي ادارت و شركت ها هيچ گونه ترددي صورت 
نمي گيرد و اين موضوع رفت و آمد را براي س��اكنان 
اين محله ها س��خت كرده است. بنابر آمارها بسياري 
از س��اكنان اين مناطق به همين دليل محل زندگي 
خ��ود را ترك كرده و به مناطق ديگر كوچ كرده اند و 
در نتيجه شرايط براي باقي ساكنان به مراتب سخت 
 تر شده اس��ت. تحقيقات نشان مي دهد كه در چهار 
منطقه 6، 7، 11 و 12 شهر تهران كه هسته پايتخت 
را ش��كل داده اند، فقط 13 درصد از كل جمعيت ۸ 
ميلي��ون و 176 ه��زار نفري اين كال نش��هر در آنها 
س��كونت دارند و بطور متوسط 250 هزار نفر در هر 
يك از اين 4 منطقه ش��هري ساكن هستند، اين در 
حالي است كه متوسط حجم ساكنان مناطق اطراف 
هس��ته مركزي، بين 400 تا 500 هزار نفر اس��ت و 

در برخي از اين مناطق، شتاب تبديل ساختمان هاي 
مس��كوني به مجتمع هاي اداري ش��يب تندي يافته 
اس��ت و چهره غالب محدوده مرك��زي تهران كه در 
گذشته كامال مسكوني بود، هم اكنون به محل كار و 

فعاليت تبديل شده است. 
منطقه 12 ته��ران نمونه محقق ش��ده از پديده 
ش��ب مردگي در پايتخ��ت اس��ت كه اكن��ون انواع 
معض��الت اجتماعي در منطق��ه 12 همچون محله 
هرندي يا در بافت هاي تاريخي اين منطقه را ش��اهد 
هس��تيم. اين منطقه اگرچه جزو هويت و پيش��ينه 
تهران است، اما افزايش تعداد بناهاي تاريخي خالي 
از س��كنه، اي��ن مح��الت را آماده بروز آس��يب هاي 
اجتماعي كرده اس��ت. آمارهاي رسمي حاكي است، 
در فاصل��ه س��ال هاي 90 ت��ا 92، تحت تاثير تغيير 
كاربري  س��اختمان هاي مس��كوني به عمدتا اداري و 
بعضا تج��اري در مناطق مركزي ش��هر تهران، بين 
ي��ك تا 3ه��زار نفر از جمعيت هر ي��ك از 4 منطقه 

شكل دهنده هسته شهر كاسته شده است. 
مديريت قبلي ش��هر ته��ران براي مه��ار پديده 
»تخليه جمعيت��ي« در مركز پايتخت، فاز اول طرح 
»احي��اي محدوده مرك��زي« در مناطق حدفاصل 4 

بزرگراه اصلي را آغاز كرد. اين طرح در كالن شهرهاي 
دنيا با عنوان DownTown پياده  شده و در تهران 
ط��ي 5 فاز، با ه��دف نجات دس��ت كم 4 منطقه از 
»ش��ب زدگي« و تغيير چه��ره مركز ش��هر از كار و 
فعاليت به محيط  هاي گردشگري، عملياتي مي شود. 

 تغيير كاربري واحدهاي مسكوني
محمد س��االري رييس كميس��يون شهرسازي و 
معماري شوراي شهر با اشاره به تحقيقات انجام شده 
توسط كميسيون شهرسازي در خصوص شب مردگي 
شهر تهران از ش��ب مردگي تدريجي برخي محالت 
از جمله منطقه 6 خب��ر داده و گفته بود: آماري كه 
شهرداري منطقه 6 به شورا ارائه كرده، نشان مي دهد 
كه طي چند س��ال اخير در اين منطقه حجم تغيير 
كاربري هاي مسكوني به اداري 55 درصد رشد داشته 
است و همين امر سبب مي شود به تدريج كل منازل 
مس��كوني اين منطقه به دليل نيازهايي كه از سوي 
س��ازمان ها براي ايجاد شركت هاي اداري و خدماتي 

وجود دارد تخليه و تغيير كاربري داده شود. 
به گفته وي مجموعه مديريت شهري بايد نسبت 
به اي��ن موضوع تصميم گيري اساس��ي انجام دهد و 
اين تهديد را در نظر داش��ته باشد. الزم است صدور 
مجوزهاي تغيير كاربري هاي مس��كوني به اداري در 
كوچه ها و محالت مس��كوني مناطق مركزي ش��هر 
محدود شود؛ چراكه بر مبناي طرح تفصيلي راسته ها 
و بورس ه��اي تجاري و اداري به ش��كل مس��تقل از 

محالت مسكوني تعريف شده اند. 
اما از آنجا كه چنين تغيير كاربري هايي از يكسو 
براي مالكان توجيه اقتصادي دارد و از س��وي ديگر 
ش��هرداري در كوتاه مدت مي تواند منابع مالي خوبي 
از اين محل كس��ب كند به صورت گس��ترده اتفاق 
مي افتد؛ البته در بلندم��دت هزينه هاي زيادي را بر 
ش��هر و مديريت ش��هري تحميل خواهد كرد. قرار 
اس��ت كميته يي با حضور صاحب نظران براي تدوين 
راهكارهاي جلوگيري از ايجاد شب مردگي در مناطق 
مركزي شهر تشكيل شود. محمد حقاني عضو سابق 
شوراي ش��هر تهران نيز در گفت وگو با »تعادل« در 
اي��ن باره گف��ت: هنوز راهكار پارلمان ش��هري براي 
حل مش��كل ش��ب مردگي پايتخت چن��دان جدي 
گرفته نشده است. قرار بود يك سال پس از تصويب 
طرح جامع روش��نايي و نورپردازي فضاهاي شهري 
در ش��ورا »نقشه جامع نورپردازي شهري« به همراه 
چارچوب ها، ضواب��ط و معيارهاي كل��ي نورپردازي 
ش��هري براي هماهنگي در اجراي طرح هاي مختلف 
در سطح شهر تهيه شود. اما در شوراي قبلي به اين 
موضوع رس��يدگي نش��د. وي ادامه داد: شب مردگي 
تهران حاصل تصميمات اش��تباه مديران شهري در 

دوره هاي گذشته است كه با صدور مجوزهاي ساخت 
و س��از تجاري در بخشي از مناطق شهر رسما باعث 
تخليه اين مناطق از س��كنه شدند. عدم وجود نشاط 
ش��هري در تهران به وضوح ديده مي ش��ود. حقاني 
ادامه داد: متاس��فانه ش��اهد هس��تيم منطقه 12 به 
مركزي امن براي معتادان متجاهر تبديل شده است 
و شهرداري عوض پرداختن به موضوعاتي نظير رفع 
شب مردگي مناطق به اين موضوع دامن زده است. در 
واقع شهرداري به كارهايي كه در حوزه تخصص اش 
نيست ورود پيدا كرده است. شهرداري وظيفه جمع 
كردن معتادان را ندارد و بايد به نهادهاي متولي اين 
ام��ر كمك كند. اينكه مجموعه به��اران را در داخل 
مناطق ايجاد كرده اند در دل ش��هروندان ايجاد رعب 
و وحش��ت مي كن��د. وي تاكي��د كرد: ش��ب مردگي 
ريش��ه هاي عميق و علل متف��اوت دارد كه هر كدام 
ج��اي بح��ث دارد يك��ي از اين مش��كالت به عدم 
نورپردازي مناسب شهر بر مي گردد. كسبه مي توانند 
در شادابي ش��هر نقش داشته باشند. اين را هم بايد 
در نظر داشت كه ساعت كار در همه جاي دنيا براي 
كس��به وجود دارد و اينكه ش��هر را 24 ساعته فعال 

كنيم لزوما منجر به شادابي شهر نمي شود. 

دكتر كرامت اهلل زياري، استاد دانشگاه تهران:
از جمله شهرهاي زنده دنيا سئول در كره جنوبي است. شب ها 
بازاري به نام بازار اجناس و كاالهاي زنان در اين شهر وجود 

دارد كه كاال و اجناس زنانه در آن جا خريد و فروش مي شود 
و تا صبح مردم به خصوص خانم ها براي خريد مايحتاج خود 
در اين بازار تردد مي كنند. با انجام برنامه ريزي مي توان چنين 

بازارهايي در تهران نيز راه اندازي كرد

                                                                                                      

زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون سالمت، محيط زيست 
و خدمات شهري:

نوع فعاليت  مراودات، مناسبات در شهرهاي بزرگ و 
كالن شهرها با شهرهاي كوچك بسيار متفاوت است. بسياري از 

كالن شهرهاي دنيا به شكل 24 ساعته فعال هستند و گروه هاي 
مختلف شهروندان در آن فعاليت مي كنند. شهر تهران نيز بايد 

متناسب با ويژگي هاي خودش تعريف شده و سازو كارهاي 
متناسب با اين شهر فراهم شود. در واقع بايد شرايطي مهيا شود 

تا تمام گروه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي كه قصد فعاليت در اين شهر رادارند 
بتوانند در مقاطع مختلف 24 ساعت به فعاليت خود بپردازند
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»تعادل«تفاوتاوراقتسهيالتبانكمسكنوبانكمليرابررسيميكند

سودجويي بانك ها مانع خانه دار شدن مردم
گروهراهوشهرسازيشهالروشني

ي��ك بان��ك دولتي با تهي��ه طرح »انتش��ار اوراق 
تس��هيالت مس��كن« مقدمات راه اندازي دومين بازار 
رس��مي »امتياز وام خريد ملكي« را ايجاد كرد. طرح 
اين بانك، شباهت قابل توجهي به مدل فعلي »عرضه 
اوراق مس��كن« در بانك عامل بخش مسكن دارد كه 
بر اس��اس آن، »منابع« مورد نياز ب��راي پرداخت وام 
مسكن، از طريق سپرده گذاري در يك »حساب بانكي 
باقابليت ارائه تعدادي اوراق به صاحب حساب« تامين 
و در نهايت، نياز متقاضيان خريد مسكن به تسهيالت 
از اين محل پوش��ش داده مي شود. حال اين سواالت 
مطرح مي ش��ود كه آيا ارائه اوراق توسط بانك دولتي 
مي تواند مزاياي بالقوه تري نس��بت به بانك مس��كن 
داشته باشد؟ ارائه اين اوراق از طريق اين بانك شامل 

چه مقررات و مشخصاتي است؟ و...
 

تفاوتاوراقبانكمسكنبابانكملي
براي وام مسكن هر يك از اين دو بانك كه از طريق 
انتشار اوراق اقدام مي كنند، بايد به ازاي هر ۵۰۰ هزار 
تومان يك برگ اوراق وجود داش��ته باش��د، اما نحوه 
تامين آن متفاوت است. شرايط پرداخت تسهيالت در 
بانك مسكن از طريق دريافت اوراق بدين گونه است 
كه متقاضي مي تواند در ازاي وامي كه دريافت مي كند 
مثاًل براي تسهيالت ۶۰ ميليون توماني انفرادي براي 
هر ۵۰۰ ه��زار تومان يك ب��رگ اوراق تهيه كند، به 
عبارتي براي اين وام ۱۲۰ برگ اوراق الزم اس��ت كه 
بايد با مراجعه به شعب بانك مسكن يا كارگزاري هاي 
بانكي از طريق فرا بورس اقدام به خريد اين ۱۲۰ برگ 
كند كه البته قيمت هر برگ  بر اساس نرخ روز تعيين 
مي ش��ود، يعني اينگونه نيست كه هميشه قيمت هر 
برگ اوراق ثابت باشد و مبلغ مشخصي را در بربگيرد. 
به عنوان مثال، قيمت هر برگ اوراق اكنون حدود ۷۷ 
هزار تومان است، اما در برخي دوره هاي زماني به بيش 

از ۹۰ هزار تومان هم رسيده است. 
ام��ا وامي كه به تازگي بانك مل��ي اعطاي آن را در 
دس��تور كار خود قرار داده است، به اين صورت است 
كه از مش��تري سپرده گيري مي ش��ود و نياز به خريد 
مس��تقيم اوراق از فراب��ورس نيس��ت. بر اين اس��اس 
مش��تري سپرده يي را در بانك ملي قرار مي دهد و در 
هرماه به ازاي ميانگيني كه براي آن تعيين ش��ده يك 
ب��رق اوراق به او تعلق خواهد گرف��ت. اين برگ اوراق 
به معني مبلغ ۵۰۰ هزارتوماني تس��هيالت است كه 
مش��تري مي تواند آن را در طول زمان انباش��ت كرده 
و ب��ه ازاي وامي كه مي خواه��د دريافت كند، اوراق را 
تامين و آنگاه از شعبه بانك تسهيالت بگيرد يا اينكه 
اوراق دريافت��ي خ��ود را به بازار فرا ب��ورس برده و با 
قيمت روز به فروش برساند كه در اين حالت به  اندازه 
همان قيمت س��ود خواهد كرد و از سويي ديگر بانك 
نيز متناسب با مدت زماني كه سپرده در شعبه وجود 

داشته، سود پرداخت مي كند. 

يكگامروبهجلو
در اين خصوص مدير موسس��ه مطالعات ش��هر و 
اقتصاد با بيان اينكه كاهش هرگونه انحصارگرايي در 
بازار مصرفي مي توانند يك گام روبه جلو باش��د گفت: 
بايد اين انحصاره��اي تك جانبه به چندجانبه مبدل 
ش��ود؛ بنابراين نياز اس��ت باقي بانك هاي تجاري نيز 
در اين قضيه ورود كنن��د.  علي اصغر بدري افزود: در 
حال حاضر برخي از راهكارهاي خانه دار شدن چيزي 
جز وعده هاي اقتصادي نيس��ت. به هرحال بايد بدانيم 
متغيرهاي اقتصادي به مثابه جوارح يك پيكرند و اندك 
تغيير حساب نش��ده يي در هر ي��ك مي تواند بحراني 

بزرگ در كل پيكر جامعه بيافريند. 
بدري افزود: وام مس��كن كه براي اقشار متوسط و 
كم درآمد جامعه در نظر گرفته شده با پيش شرط هايي 
براي ارائه همراه ش��د كه ب��ا تمام تالش ها و تبليغات 
متعددي به س��ه دليل اقساط كوتاه مدت، سود بانكي 
باال و هزينه هاي سنگين اوراق تسهيالت به موفقيت 
چنداني دس��ت نيافت.  وي بابيان اينكه بايد پذيرفت 
جمعيت قابل توجهي از متقاضيان مسكن داراي درآمد 
محدود هستند، گفت: اين عده عالوه بر هزينه مسكن 
هزينه هايي مانند تامين معيشت و غيره را نيز متحمل 

مي شوند. بنابراين با توجه به متوسط حقوق و مزاياي 
خانوارهاي ايراني هزينه هاي تامين وام مسكن بسيار 
باال بوده كه اين موضوع باعث مي ش��ود بس��ياري از 
خانوارها اخذ وام از طريق اوراق را در نطفه خفه كنند. 
مدير موسس��ه مطالعات شهر و اقتصاد گفت: در حال 
حاضر اگر ميانگين قيمت خريدوفروش هر برگه اوراق 
تسه )تسهيالت مس��كن( با هدف دريافت ۵۰۰ هزار 
تومان تسهيالت را در بازار سرمايه ۷3 هزار تومان در 
نظر بگيريم، متقاضي خريد مسكن بايد براي دريافت 
تس��هيالت ۶۰ ميليون توماني مس��كن و ۱۰ميليون 
توماني جعاله، ۱4۰ برگه خريداري كند كه باالي ۱۰ 
ميليون تومان از كل سرمايه او، معادل كل وام جعاله 
را ش��امل مي شود به اين معنا كه فرد بايد براي وامي 

كه عماًل دريافت نكرده، اقساط بپردازد. 
وي بابيان اينكه اوراق مسكن يكي از داليل بالقوه 
ركود مس��كن است، گفت: زماني كه متقاضي مجبور 
به پرداخت ۱۰ ميليون تومان براي خريد اوراق است، 
ناخ��ودآگاه اين مبلغ را پول زور تلقي مي كند و عماًل 
از دريافت اين وام و خريد مس��كن منصرف مي شود. 
به همين دليل، مي توان دريافت همين موضوع خود 
به تشديد ركود بازار مسكن دامن زده است؛ بنابراين 
نياز است تغييراتي در فرمول ارائه اين وام توسط بانك 

مسكن و ملي اجرايي شود. 

فرمولبانكمليقابلهضمتراست
در همين زمينه، مهدي روانشاد نيا، عضو هيات مديره 
نظام مهندس��ي تهران بابيان اينكه ارائه وام اوراق توسط 
بانك ملي مي تواند رويكرد جدي��دي در ارائه اين اوراق 
محس��وب ش��ود گفت: زماني كه عرضه بيشتر از تقاضا 
باش��د قيمت ها نيز تعديل مي ياب��د. البته بايد مجلس 
ب��ه اين دو بانك دولتي براي تعديل نرخ س��ود بانكي و 

مدت زمان پرداخت وام فشار وارد كند. 
روانش��اد نيا با تاكيد بر اينكه قيم��ت كنوني اوراق 
مسكن پاسخگوي مناس��بي براي خانه دار شدن نيست 
تاكيد كرد: نرخي كه قباًل براي اوراق مشخص ش��ده بود 
كمت��ر از ۱۰ درصد بود اما دول��ت توان انجام اين امر را 
ندارد و س��ودي كه اكنون براي اوراق در نظر گرفته شده 
حدود ۱۷.۵ درصد است كه با توجه به بهاي خريد اوراق، 

در محاسبات باالي ۲۵ درصد نيز ارزيابي مي شود. 
وي بابي��ان اينكه به نظر مي رس��د، فرآيند اخذ وام 
بانك ملي قابل قبول تر باشد، اظهار كرد: در فرمول جديد 
بانك ملي حداقل س��پرده گذاري براي تخصيص اوراق 
۱8ميليون و ۲۰۰ و حداقل مدت انتظار شش ماه است 
و به ازاي هرماه توقف گواهي اوراق ۵ ميليون ريالي صادر 
مي شود كه در فرا بورس قابل معامله هست. به هرحال به 
نظر مي رسد رويه بانك ملي قابل قبول تر از بانك مسكن 
باشد. اين فرمول اگرچه داراي نواقصي است اما رويكرد 

مطلوب تري نسبت به وام بانك مسكن دارد. 
اين عضو سازمان نظام مهندسي تهران تصريح كرد: 
متاسفانه در س��ال هاي اخير نرخ اوراق تسهيالت بانك 
مسكن نش��ان مي دهد كه اين اوراق نتوانسته انتظارات 
را برآورده كند؛ و به وضوح ديده مي شود طي چند سال 

اخير تحركي در حوزه مسكن ايجاد نكرده است. 
وي درنهاي��ت گف��ت: اگرچه بيش��تر كارشناس��ان 
به ش��دت با اصل وجود برگه ه��اي اوراق مخالف بوده و 
معتقد هس��تند اين اوراق در دوران ركود مسكن باعث 
كاهش تقاضا شده است، اما به نظر مي رسد فرمول هاي 
بانك ملي نسبت به فرمول بانك مسكن براي متقاضي 

قابل هضم تر باشد. 

خانهدارشدنبهقيمتخودزنياقتصادي
محمدعلي مهري، كارش��ناس شهرسازي نيز بابيان 

اينكه اوراق مس��كن توجيه بانك مس��كن براي محدود 
بودن منابع بانكي است، گفت: بر اين اساس بانك مسكن 
مكرراً اعالم كرده كه متقاضيان مي توانند از طريق خريد 
اوراق تسهيالت، از امتياز ديگران بهره مند شوند، بنابراين 
پولي كه متقاضي مي دهد، به جيب بانك نمي رود؛ بلكه 
در اختيار كس��ي قرار مي گيرد كه امتياز اين تسهيالت 
را با اس��تفاده از س��پرده گذاري در مدت زمان طوالني به 
دس��ت آورده اس��ت؛ همچنين نرخ اوراق را بانك تعيين 
نمي كن��د؛ بلكه اين عرضه و تقاضاس��ت كه نرخ اوراق را 

معين مي كند. 
محمدعل��ي مهري گف��ت: به وضوح ديده مي ش��ود 
برگه هاي اوراق تاكنون نتوانسته انتظارات بخش تقاضا را 
پاسخ دهد. زيرا بخش بزرگي از تقاضاي مصرفي قادر به 

پرداخت قيمت اوراق و سود بانكي نيستند. 
اين كارش��ناس بابيان اينكه شرايط كنوني وام براي 
متقاضيان بسيار پرضرر اس��ت گفت: هر متقاضي براي 
درياف��ت يك وام ۱۶۰ ميليوني بايد 3۲۰ برگه اوراق ۷3 
هزارتوماني )در حالت فعلي( خريداري كند كه جمع آن 
رقمي نزديك به ۲۵ ميليون تومان مي ش��ود كه بخش 

بزرگي از تقاضا قادر به پرداخت اين هزينه نيست. 
وي گفت: در حال حاضر هر متقاضي با بوروكراسي هاي 
متعددي در اخذ وام روبرو است. از قيمت اوراق گرفته تا 
نرخ سود بانكي و مدت زمان بازپرداخت. به نظر مي رسد 
بانك مس��كن اطالع و ش��ناخت كافي از مشتريان خود 
ندارد. اين بانك بايد بداند كس��ي كه راضي به خريد اين 
اوراق مي شود يك فرد مستاصل است كه براي تامين يك 

سرپناه مجبور به خودزني اقتصادي مي شود. 
وي گفت: پيش��نهاد ما به مس��ووالن آن اس��ت كه 
به جاي چندجانب��ه كردن دريافت اوراق اين برگه ها را از 
پرسه اخذ وام حذف كنند زيرا منصفانه نيست عده يي از 

مردم بابت مبلغي كه اخذ نكرده اند قسط بپردازند. 

سابقهبهتربانكملي
در همين زمينه مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه 
مش��اوران ام��الك تهران بابي��ان اينكه بانك ه��ا همواره 
بنگاه هاي اقتصادي بودند، گفت: متاسفانه اقدامات بانكي 
در سال هاي اخير همواره براي كسب درآمد و سودآوري 
بيش��تر بوده است. وي گفت: با اين حال نحوه عملكرد دو 
بانك ملي و مسكن در پرداخت تسهيالت مسكن از طريق 
اوراق تا حدودي با يكديگر متفاوت اس��ت. هرچند كه در 
هر دو م��ورد ميزان س��ود و دوره بازپرداخت وام تفاوتي 
ن��دارد و حتي مبلغ هر ب��رگ اوراق به ازاي تس��هيالت 
يكسان است. خس��روي بابيان اينكه عملكرد بانك ملي 
در س��ال هاي اخير متين تر و مناسب تر بوده است، گفت: 
اين بانك سابقه دل چسب تري نسبت به بانك هاي ديگر 
دارد؛ بنابراي��ن مي توان انتظار داش��ت رويكرد كلي اين 
بانك رابطه مطلوب تري با بازار تقاضا داشته باشد. رييس 
اتحاديه مش��اوران امالك تهران همچنين گفت: به نظر 
مي رسد ورود يك بانك متين تر به عرصه ارائه اوراق بتواند 

انحصارطلبي بانك مسكن را كاهش دهد. 
خس��روي تاكيد ك��رد: حال كه مس��ووالن به دنبال 
روغ��ن كاري اقتصاد كش��ور هس��تند، باي��د فرآيندهاي 
اقتص��ادي را ب��ه نح��وي تغيير دهند كه پوش��ش دهي 
جامع تري را داش��ته باشد؛ يعني بخش اعظمي از جامعه 
هدف را پاسخ دهد. وي با بيان اينكه اوراق مسكن مي تواند 
در خانه دار كردن مردم موثر باشد، گفت: اگرچه به لحاظ 
ميزان و نرخ سود بانكي اين اوراق همواره در مظان اتهام 
بوده اما در س��ال هاي اخير توانسته پاسخگوي بخشي از 
تقاضا باشد. رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران اظهار 
كرد: متاسفانه در سال هاي اخير بانك ها از وظيفه اصلي 
خود عدول كرده و نتوانس��ته اند. پاسخگوي رسالت خود 
باشند؛ اما اميد است با جراحي اقتصادي مسووالن اتفاقات 

شگرفي در اين حيطه انجام شود. 
وي گفت: ركود مس��كن نيازمند همياري و همكاري 
مس��ووالن براي ارائه وام ارزان قيمت است به هرحال اگر 
بان��ك ملي بتواند وام را با تدابير علمي تر در اختيار مردم 
قرار دهد مي توان انتظار داشت اين بانك دولتي موفق تر 

عمل خواهد كرد. 

امكانكوچانبوهسازانازبانكمسكن
فرشيد پور حاجت، دبير كانون سراسري انبوه سازان 
مس��كن با بي��ان اينكه در س��ال هاي اخير بس��ياري از 
كارشناس��ان مكرراً برائت خود را از انحصارطلبي بانك 
مس��كن اعالم كرده اند گفت: عرصه مسكن يك ميدان 
بزرگ و وسيع است كه بانك مسكن به تنهايي نمي تواند 

پاسخگوي نيازهاي جمعي متقاضيان باشد. 
دبير كانون سراسري انبوه سازان مسكن افزود: حال 
اگر بانك هاي عامل ديگري همچون بانك ملي دنبال رو 
سياس��ت هاي بانك مسكن باش��د، به هيچ عنوان موفق 
نخواهند بود. در حال حاضر سياس��ت هاي بانك مسكن 
بس��يار پيچيده و ب��راي متقاضي گران تمام مي ش��ود. 
بنابراي��ن اگر بانك ملي رويه بانك مس��كن را در پيش 
بگيرد قاعدتا شاهد اتفاق شگرفي در اين عرصه نخواهيم 
بود.پورحاجت با استقبال از ايجاد فضاي رقابت ميان 
بانك ها براي پرداخت تسهيالت مسكن، يادآور شد: از 
سوي ديگر نبايد فضاي رقابتي از كنترل بانك مركزي 
خارج ش��ده و بانك ها بر س��ر پرداخت وام مسكن به 
رقابت مضر بپردازند كه به افزايش توزيع نقدينگي در 
جامعه بينجامد؛ در اين صورت شاهد ايجاد حباب در 

بازار مسكن خواهيم بود. 
اين انبوه س��از مس��كن بابيان اينكه امكان كوچ 
انبوه س��ازان از بانك مس��كن به بان��ك ملي وجود 
دارد گفت: در س��ال هاي اخير رويكرد بانك مسكن 
در خص��وص اعط��اي وام كام��اًل انقباض��ي بوده و 
انبوه س��ازان رقابتي ب��راي دريافت وام از طريق اين 
بانك ندارند. بنابراي��ن اگر بانك ملي بتواند رويكرد 
جدي��دي را وارد بان��ك كند مي توان امي��دوار بود 
مس��ير انبوه س��ازان از بانك مس��كن به بانك ملي 

تغيير مسير خواهد داد. 
وي گفت: شرايط وام ساخت مسكن با استفاده از 
اوراق تسهيالت براي انبوه سازان به قدري سخت است 
كه ما ترجيح مي دهيم از بانك هايي كه وام ۵۰ تا ۶۰ 
ميليون توماني خريد كاال مي دهند، تسهيالت بگيريم 

و آن را در بخش مسكن و ساخت وساز خرج كنيم.

گروهراهوشهرسازي
چن��دي پي��ش وزي��ر راه و شهرس��ازي يكي از 
مهم ترين سياست هاي وزارتخانه متبوعش در حوزه 
مس��كن را احيا و توانمندس��ازي بافت هاي فرسوده 
عنوان كرد. به فاصله اندك��ي پس از اين اظهارنظر، 
ناگه��ان دريك اقدام غيرمنتظره، محمدباقر نوبخت 
خب��ر صدور مج��وز بلندمرتبه س��ازي در بافت هاي 

فرسوده از سوي رييس جمهور را اعالم كرد. 
پس از رسانه يي شدن اين تصميم رييس جمهور، 
بس��ياري از كارشناس��ان در براب��ر آن موضع گيري 
كردند و نسبت به عواقب اجرايي شدن طرح مذكور 
هشدار دادند. ازجمله پيروز حناچي در جايگاه دبير 
پيشين شوراي عالي معماري و شهرسازي و معاون 
فعلي فني و عمراني شهرداري تهران نسبت به اين 
طرح موضع گيري و تاكيد كرد كه نتيجه برج سازي 

در بافت هاي فرسوده، مسكن مهر خواهد بود. 
در همي��ن ح��ال، بس��ياري از كارشناس��ان با 
ارائه ادله  فني و كارشناس��ي مختلف س��اخت برج 
در بافت ه��اي فرس��وده را بس��يار معض��ل آفرين 
توصيف كردند. مثاًل عم��ده مخالفان عنوان كردند 
كه با توجه به اينكه در بافت هاي فرس��وده س��طح 
خدم��ات روبنايي و زيربنايي ضعيف اس��ت، از اين 
منظر نمي توان نس��بت به احياي بافت هاي فرسوده 
در قال��ب برج ه��اي بلندمرتبه اقدام ك��رد و چنين 
سياس��تي همانن��د طرح مس��كن مه��ر محكوم به 

شكست است. 

نوسازيبافتهاقابلدفاعنيست
اما دراين بين بهمن آرمان اقتصاددان برجسته نظر 
ديگري دارد و برخالف همه اظهارنظرهاي مطرح شده 
بر اين باور اس��ت كه تنه��ا راهكار احي��اي بافت هاي 
فرسوده، توانمندسازي بافت ها از طريق ساخت برج هاي 
بلندمرتبه است. او درعين حال به روش هايي كه وزارت 
خانه راه و شهرسازي براي احياي بافت هاي فرسوده در 
پيش گرفته نيز انتقاد وارد مي كند و بر اين باوراست كه 
دولت در اين زمينه عملكرد قابل دفاع نداش��ته است.  
به گفته بهم��ن آرمان، اقدامات دول��ت در امر احياي 
بافت هاي فرسوده محدود بوده است و دولت نتوانسته 
است نسبت به آزادسازي زمين هاي بافت هاي فرسوده 
به صورت وس��يع اقدام كند و درنتيجه اين سياس��ت، 
امكان ارزان س��ازي، سريع سازي، صنعتي سازي درروند 
احياي بافت هاي فرسوده فراهم نشده است و به گفته 
اي��ن اقتصاددان چنانچه دول��ت بخواهد در اين زمينه 
توفيق حاصل كند بايد از مكانيزم هاي بازار سرمايه بهره 
بگيرد.  بهمن آرمان در ابتدا به وظايف دولت ها در روند 
نوسازي بافت هاي فرسوده اش��اره مي كند و مي گويد: 
درروند توانمندسازي بافت هاي فرسوده اصوالً دولت ها 
اقدام به دخالت هاي اجرايي در اينگونه موارد نمي كنند 
و تكاليف دولت ها تعيين چارچوب ها و سياس��ت هاي 
الزم اس��ت و در نهايت اين بخش خصوصي اس��ت كه 

بايستي كار را انجام دهند. 
او در توصيف معضل اصلي بافت هاي فرس��وده در 
ش��هرهاي ايران مي گويد: مش��كلي كه تابه حال وجود 

داش��ته، اين بوده است كه دولت ها يا شهرداري ها توان 
مالي كافي براي خريد گس��ترده واحدهاي مس��كوني 

فرسوده واقع در بافت هاي ابعاد را نداشته اند. 
او در توضيح اين موضوع ادامه مي دهد: اصوالً كسي 
كه داراي واحد مس��كوني در بافت فرسوده است، براي 
اينكه بتواند نس��بت به احياي ملك خ��ود اقدام كند، 
طبيعتا بايس��تي ب��راي مدتي به صورت اجاره نش��يني 
زندگ��ي كند و باتوجه ب��ه اينكه مالكان اي��ن واحدها 
ت��وان پرداخت اجاره ندارند، درنتيجه در فرآيند احياي 
بافت هاي فرسوده به صورت گسترده خلل ايجاد مي شود. 
او درعين حال، مش��كل اصل��ي احياي بافت هاي 
فرس��وده را حاكميت يك بينش غيرعلمي درروند 
احي��اي بافت ه��اي فرس��وده ارزياب��ي مي كن��د و 
مي گويد: مشكل اصلي بافت هاي فرسوده در كشور 
ما اين است كه اساس��اً در روند احياي اين بافت ها 
ي��ك بينش غيرعلمي حاكم اس��ت.  آرمان توضيح 
مي ده��د: يعني دولت ه��ا بنا به دالي��ل گوناگوني 
ت��وان مالي كافي ب��راي تامين مناب��ع مالي خريد 
بافت فرس��وده را ندارند و درعين حال هم به بخش 
خصوص��ي اجازه كافي ب��راي ورود به اين مس��اله 
داده نمي ش��ود.  اين اقتصاددان در پاس��خ به اينكه 
پيش��نهاد شما براي تس��ريع در روند توانمندسازي 
بافت هاي فرس��وده چيس��ت؟ تاكي��د مي كند: تنها 
راهكاري كه باقي مانده اين اس��ت كه يك صندوقي 
با اتكا به مكانيس��م هاي بازار س��رمايه تشكيل شود 
تا ازطريق اين صن��دوق منابع مالي مورد نياز براي 

آزادسازي بافت هاي فرسوده تامين شود. 

احيايبافتهامحدودبودهاست
آرم��ان همچني��ن درادام��ه اظهارات خ��ود دوباره 
سياس��ت دولت ها درزمين��ه بافت هاي فرس��وده را به 
چالش مي كشد و مي گويد: تاكنون دولت ها يا مسووالن 
بافت هاي فرس��وده در مقياس هاي مح��دودي اقدام به 
آزادس��ازي بافت هاي فرسوده كرده اند كه اين با تبعات 
بسياري همراه اس��ت، چراكه اساساً درمقياس كوچك 
امكان س��اخت واحدهاي مسكوني ارزان و با روش هاي 

صنعتي و در قالب برج هاي بلندمرتبه ميسر نيست. 
او تاكيد مي كند: بخش خصوصي و ش��خصا رييس 
كانون سراسري انبوه سازان كشور بارها اعالم كرده است 
كه اگر دولت بتواند در مقياس حدود ۱۰ هكتار نسبت 
به آزادس��ازي بافت هاي فرس��وده اقدام كند و س��پس 
بافت هاي آزادش��ده را در اختيار انبوه سازان قرار بدهد، 
قطع��اً آنها مي توانند س��رمايه گذاري كنند و واحدهاي 
جديد را اح��داث كنند.  اين اقتصاددان تاكيد مي كند: 
ولي واقعيت امر اين اس��ت كه وزارت راه و شهرس��ازي 
خودش را دريك جريان محدودي نگاه داش��ته است و 
از راهكارهاي س��ازنده يي هم كه ارائه مي شود استقبال 
نمي كند. بطور مثال به عنوان اقتصاددان تابه حال چند 
بار درخواست مالقات با وزير راه و شهرسازي را كرده ام 
و با ارس��ال پيامك به ايش��ان تاكيد ك��رده ام كه براي 
احياي بافت هاي فرس��وده و انجام سياست گذاري هاي 
صحيح الزم اس��ت كه يك هم انديشي بين اين وزارت 
خانه و كارشناس��ان امر برگزار شود تا راهكاري اساسي 
براي حل اين مساله پيدا شود اما گويا عزم جزمي براي 

رفع مشكالت مربوطه در اين زمينه وجود ندارد. 
آرمان همچنين با اش��اره بر ضرورت اس��تفاده از 
روش هاي س��اير كش��ورها نظير مالزي و كره جنوبي 
در امر احياي بافت هاي فرسوده تاكيد مي كند: وجود 
بافت هاي فرس��وده و بازس��ازي آنها يك مقوله كاماًل 
تجربه ش��ده يي است و نيازي نيس��ت كه دراصطالح 
ني��ازي نيس��ت بخواهي��م خودمان چ��رخ را اختراع 

كنيم و مي توانيم با بهره گيري از الگوهاي كشورهاي 
پيش��رفته نظير مالزي و كره جنوب��ي در امر احياي 

بافت هاي فرسوده گام هاي اساسي برداريم. 

بلندمرتبهسازيبهترينسياست
اي��ن اقتص��اددان همچني��ن در پاس��خ به اين 
س��وال كه آي��ا مي ت��وان در امر احي��اي بافت هاي 
فرسوده از روش برج سازي بهره گرفت؟ نيز تصريح 
مي كند: بدون ش��ك امكان پذير است و بايد ازطريق 
بلندمرتبه س��ازي رون��د احياي بافت هاي فرس��وده 
عملياتي ش��ود و من قب��ول ندارم ك��ه برخي اين 

سياست را خلق الساعه عنوان مي كنند. 
او مي گوي��د: به ه��ر روي بايد انگي��زه الزم را در 
س��رمايه گذاران به وج��ود بياوريم و يك��ي از راه هاي 
جذب س��رمايه گذاري نيز ارائه تراكم رايگان توس��ط 
ش��هرداري هاي براي بلندمرتبه س��ازي است زيرا كه 
تراكم جمعيت در بافت هاي فرسوده آنچنان باالست 
ك��ه چاره يي ج��ز بلندمرتبه س��ازي در آن مناطق و 
اختصاص مابقي زمين ها براي توسعه خدمات زيربنايي 

و روبنايي نداريم. 
اين اقتصاددان درعين حال با رد برخي اظهارنظرها 
مبني ب��ر اينكه ضع��ف خدمات زيربناي��ي و روبنايي 
عمده ترين دليل ناكارآمدي برج س��ازي در بافت هاي 
فرسوده است تاكيد مي كند: اين ادعا از منطق و نگاه 
كارشناسي الزم برخوردارنيست و بازهم تاكيد مي كنم 
كه بلندمرتبه س��ازي تنها نسخه موفق و كارآمد براي 

احياي بافت هاي ناكارآمد شهري است. 
آرمان با تاكيد بر اينكه بدون ش��ك جز اين راهي 
وجود ندارد، اظه��ار مي كند: چون تراكم جمعيت در 
بافت هاي فرسوده باال است از طريق آزادسازي زمين 
و س��اخت برج هاي بلندمرتبه، مي توان بخش هايي از 
زمين هاي آزادشده را براي ارائه خدمات عمومي نظير 

مدرسه، درمانگاه، كالنتري و... اختصاص داد. 

پاياناعطايسنتيواممسكن

پرويزكاكاييرييسيكيازشعببانكملي
بانك مل��ي ايران به عن��وان بزرگ ترين بانك 
دولتي كش��ور اوراق گواهي س��پرده مس��كن را 
چهارشنبه هفته گذشته رونمايي كرد. اين بانك 
براي تامين مس��كن عموم م��ردم و جلوگيري از 
انحصار در اوراق تسهيالت مسكن حساب سپرده 
س��رمايه گذاري كوتاه مدت خاص گواهي مسكن 
را ايجاد كرده و س��پرده گذاران در اين حس��اب 
عالوه بر دريافت س��ود سرمايه گذاري كوتاه مدت 
از امكان دريافت حق  تقدم اس��تفاده از تسهيالت 

مسكن بهره مند مي شوند. 
 همچنين دارندگان اين اوراق عالوه بر امكان 
استفاده از تسهيالت مس��كن، امكان فروش اين 
اوراق به غير را نيز طبق ضوابط و شرايط خواهد 
داش��ت. از مزاياي ارائه اين اوراق در بازار مسكن 
اين است كه بانك ملي به عنوان يك بانك بزرگ 
دولتي با پتانس��يل باال و گس��تردگي ش��عب در 
سراسر كش��ور با ورود به اين طرح عمال انحصار 
موج��ود در ب��ازار ارائه گواهي س��پرده را رقابتي 
خواه��د كرد و گيرندگان تس��هيالت نس��بت به 
تهيه اي��ن اوراق در يك بازار رقابتي حق انتخاب 

خواهند داشت. 
 عالوه بر اين ارائه تس��هيالت مسكن در بانك 
ملي با س��ازوكارهاي بهتري در كوتاه ترين زمان 
و راحت ترين ش��كل انجام مي گيرد و يقينا مورد 
اس��تقبال مردم قرار خواهد گرف��ت و با توجه به 
پش��توانه قوي بانك ملي مش��تريان با اطمينان 
بيشتري در اين بانك سپرده گذاري خواهند كرد 
و عالوه بر س��ود سپرده از محل فروش حق  تقدم 
اوراق گواهي س��پرده مسكن از سود بيشتري نيز 

منتفع خواهند شد. 
از ديگر مزاياي اين طرح ممكن است كه ساير 
بانك هاي تج��اري نيز بتوانند ب��ا ارائه طرح هاي 
ديگ��ر در اي��ن زمين��ه وارد ش��وند. وارد ش��دن 
بانك هاي بيش��تر يعني ارائه تسهيالت بيشتر در 
زمينه مس��كن ك��ه خود به  خ��ود تحريك تقاضا 
كرده و بخش مسكن را مورد توجه قرار داده و از 

ركود خارج مي كند. 
اوراق صادره بانك ملي از تاريخ صدور به مدت 
دو س��ال داراي اعتبار اس��ت و با توجه به حجم 
نقدينگ��ي موج��ود در بازار و اطمين��ان به بانك 
ملي اين طرح يقينا مورد استقبال مشتريان قرار 
گرفته و موج��ب تقويت منابع بانك ملي ش��ده 
ك��ه بتواند با قدرت بيش��تر در اي��ن زمينه ارائه 
تس��هيالت كند و بر بازار مس��كن تحريك تقاضا 

كند. 
در بانك ملي دو طرح فعال براي اين تسهيالت 
اجرايي مي شود، نخستين مورد به سپرده گذاري 
۱8ميليون و ۲۰۰هزار توماني مربوط مي شود به 
طوري كه متقاضي وام مس��كن سپرده يي با اين 
مبلغ در بانك باز مي كن��د در پايان ماه اول يك 
برگ اوراق ح��ق تقدم به او تعلق مي گيرد كه به 
معناي تسهيالت ۵۰۰ هزار توماني است. در كنار 
اين اوراق س��ود ۱۰درصد نيز براي س��پرده وي 

پرداخت خواهد شد. 
اگر مش��تري بخواهد تس��هيالت ۶۰ ميليون 
انفرادي دريافت كند بايد ۱۲۰برگ اوراق داشته 
باش��د كه اين ۱۲۰برگ را با سپرده ۱8ميليون و 
۲۰۰هزار توماني باي��د در طول ۱۲۰ماه دريافت 
كند، در غير اين ص��ورت مي تواند مبالغ باالتري 
را در بان��ك س��پري كند و مدت زم��ان دريافت 
تع��داد اوراق م��ورد نياز را كاه��ش دهد ولي در 
نهاي��ت تعداد اوراقي كه دريافت مي كند مثال اگر 
۱۲۰برگ است را مي تواند يكجا به بازار فرابورس 
برده و به فروش برس��اند كه اگ��ر هر برگ اوراق 
8۰ ه��زار تومان باش��د، صاح��ب آن نزديك به 

۱۰ميليون تومان دريافتي دارد. 
در كنار اين رقم سود سپرده ۱۰درصدي را از 

بانك ملي دريافت مي كند. 
در ط��رح ش��ماره دو اين بانك باي��د حداقل 
س��پرده ۲۲ميليون و 3۰۰هزار تومان باش��د كه 
در مرحله اول تا 3ماه به صاحب س��پرده اوراقي 
تعل��ق نخواهد گرفت ولي بعد از 3ماه نخس��تين 
برگ ارائه مي ش��ود و در ادام��ه هر ماه اين عمل 
تكرار خواهد ش��د ب��ا اين تفاوت كه در س��پرده 
۲۲ميليون و 3۰۰هزار توماني س��ودي كه بانك 
پرداخت مي كن��د از ۱۰درصد قبلي به ۱۲درصد 

افزايش دارد. 
در مجموع اختالف اصلي پرداخت تس��هيالت 
مس��كن از طري��ق انتش��ار اوراق بي��ن دو بانك 
مس��كن و ملي در مرحل��ه اول به دوره زماني آن 
برمي گ��ردد كه در بانك مس��كن كوتاه تر خواهد 
بود چون سپرده گذاري انجام نشده و متقاضي به 
طور يكجا مبل��غ خريد اوراق را پرداخت مي كند 
ول��ي در بانك ملي س��پرده گذار باب��ت دريافت 
اوراق، مستقيم پولي نمي پردازد بلكه سپرده وي 
در بانك مي ماند و متناسب با آن يك برگ اوراق 
مي گيرد و مي تواند بفروش��د و از سود سپرده هم 
بهره مند ش��ود يا تا رسيدن به ميزان كافي براي 

دريافت وام صبر كند كه زمانبر است. 
اميدوارم ك��ه با ورود بانك هاي ديگر كش��ور 
در اين زمينه دوران پرداخت س��نتي تس��هيالت 
مس��كن به س��ر آمده و بانك ها با اب��زار جديد و 
س��ازوكارهاي بهتري نسبت به تامين مالي خريد 
مس��كن خريداران اقدام كنند ت��ا عموم مردم به  
ويژه مزدوجين كه تازه تشكيل خانواده مي دهند، 
بتوانند به  راحتي صاحب مس��كن ش��وند و بازار 
مسكن نيز از رونق و جنب وجوش الزم برخوردار 

شود. 

نگاه
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دانشوفن10
ارسال اطالعات و تبليغات 
اضافي به مشترك ممنوع 

رگوالتوري| معاون وزير ارتباطات گفت: ارس��ال 
ه��ر گون��ه پيامك ح��اوي اطالع��ات و تبليغ��ات از 
سرشماره هاي رسمي اپراتورهاي موبايل ممنوع است 
و از اين شماره ها تنها بايد اطالعات مربوط به شخص 

مشترك براي مثال سرويس هاي فعال ارسال شود. 
حس��ين فالح جوش��قاني رييس س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي با تش��ريح موارد مجاز و 
غيرمجاز ارسال پيامك از سرشماره اپراتورهاي موبايل 
اظهار داشت: سرشماره رسمي اپراتورهاي موبايل تنها 
براي اطالع رس��اني موارد مخصوص مشترك است و 
ارس��ال هر موضوع غي��ر از اين م��وارد از اين طريق 

غيرمجاز و ممنوع است. 
وي توضي��ح داد: از طريق اين سرش��ماره ها تنها 
باي��د س��رويس هاي مخص��وص مش��ترك از جمله 
س��رويس هاي مالي، قبض، ميزان ش��ارژ، باقي مانده 
طرح، س��رويس هاي فع��ال يا م��واردي از اين قبيل 

ارسال شود. 
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
تاكيد كرد: ارسال هر اطالعات و تبليغات بيشتري كه 
خارج از موضوعات مربوط به شخص مشترك باشد از 

اين طريق ممنوع است. 
مع��اون وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: 
موارد متعددي ديده ش��ده ك��ه اپراتورهاي موبايل از 
طريق سرش��ماره رس��مي خود اطالع��ات و تبليغات 
عمومي براي مش��تركان ارسال مي كنند كه حتي در 
صورت ارزش��ي بودن اين اطالعات ارس��ال آنها مجاز 
نيست. جوشقاني افزود: شكايت هاي متعددي در اين 
باره از مش��تركان موبايل به رگوالتوري ارجاع ش��ده 
است. وي ادامه داد: ممنوعيت و قوانين در اين زمينه 

رسماً به اپراتورها تذكر داده شده است. 
جوشقاني خاطرنشان كرد: ساماندهي اين موضوع 
در دس��تور كار است و مقررات آن به زودي از طريق 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تهيه خواهد شد 
كه در نتيجه آن تمامي اين موارد ساماندهي مي شود. 

حسگري كه مي گويد چقدر 
زير آفتاب بمانيد

ورج| يك توليد كننده لوازم بهداشتي و آرايشي 
حسگري س��اخته كه روي ناخن كاربر مي چسبد و 
به او نشان مي دهد چه مدت زمان مي تواند در آفتاب 

سپري كند. 
شركت LOreal يك حس��گر پوشيدني جديد در 
نمايشگاه محصوالت الكترونيكي مصرفي رونمايي كرده 
كه روي ناخن كاربر مي چس��بد. اين حس��گر با بلوتوث 
ي��ا واي فاي به موبايل متصل نمي ش��ود، بلكه با كمك 
فناوريNFC اي��ن كار را انجام مي دهد. بنابراين كاربر 
مي تواند حسگر را در مقابل موبايل نگه دارد تا اطالعات 
جمع آوري ش��ده درباره اش��عه مافوق بنفش را بازيابي 
كند. اين حس��گر كه UV Sense ن��ام گرفته به افراد 
نشان مي دهد چه مدت مي توانند در آفتاب سپري كنند. 
حسگر مذكور با سيستم عامل اندرويد و iOS همخوان 
مي شود. UV Sense مذكور از تابستان ۲۰۱۸ عرضه 
مي ش��ود. هرچند قيمت نهايي آن مش��خص نشده اما 
س��خنگوي اين شركت اعالم كرده بهاي گجت كمتر از 

۵۰ دالر خواهد بود. 

 محصول جديد »اينتل«
براي توليد رايانه هاي نازك

 انگجت| يك توليد كننده تجهيزات رايانه، محصولي 
را رونمايي كرده كه در آن نس��ل هشتم تراشه با ماژول 
گرافيكي قدرتمند تركيب شده كه به توليد لپ تاپ هاي 

نازك تر و مناسب براي بازي رايانه يي منجر مي شود. 
اينت��ل نتيجه هم��كاري خود با همكاري ش��ركت 
AMD را در نمايشگاه محصوالت الكترونيكي مصرفي 
 Core رونمايي كرد. اين شركت هشتمين نسل تراشه
CPU را با واح��د گرافيكي RX Vega M متعلق به 
شركت AMD تركيب و سريع ترين پردازشگر موبايل با 

قابليت هاي گرافيكي باال ارائه كرده است. 
اي��ن محصول ب��ه توليد لپ تاپ ه��اي باريك تر و 
س��بك تر منجر مي ش��ود كه براي بازي هاي رايانه يي 
RX Vega M نيز مناسبند. اينتل قصد دارد ماژول 
 »H را در نخس��تين تراشه هاي نس��ل هشتم »سري
ب��ه كار گيرد. اي��ن نوع پردازش��گرها بط��ور كلي با 
 GTX-10 ه��اي مخص��وص مانن��د س��ري GPU
ش��ركت NIVIDIA ب��ه كارگرفت��ه مي ش��وند. به 
هرحال اكنون براي نخس��تين مرتبه ش��ركت اينتل 
تمام اين قابليت ها را در يك تراشه عرضه كرده است. 
 اينتل دو نس��خه از كارت گرافيكي AMD را عرضه 
مي كن��د؛ نس��خه RX Vega GL ك��ه ب��راي لپ تاپ 
به كار گرفته مي ش��ود و نس��خه GH كه براي رايانه هاي 
 كوچك روميزي مناس��ب است. سرعت GL كمتر است و 
سخت افزارهاي گرافيكي كمتري نسبت به نسخه ديگر دارد. 

 كمربندي با حسگر 
و مجهز به كيسه هوا 

ورج| افتادن ناگهاني به خصوص براي افراد مس��ن 
و ورزش��كاران و ماجراجويان يك خطر بالقوه اس��ت و 
يك شركت تجاري به اين نتيجه رسيده كه راه حل اين 

مشكل توليد يك كمربند مجهز به كيسه هواست. 
اين كمربند كه »هيپ اير« نام دارد، توسط شركت 
هليت توليد شده و ظاهر آن با كمربندهاي عادي تفاوتي 
ندارد. اما در درون آن از حسگرهايي استفاده شده كه در 
صورت تغيير ناگهاني ارتفاع و شرايط ايستادن فرد فعال 
مي شوند و دو كيسه هواي بزرگ را در دو طرف فرد باز 
مي كنند تا در صورت سقوط آسيبي به فرد وارد نشود. 

اين كيسه هاي هوا با سرعت بسيار باال و در عرض دو 
دهم ثانيه فعال مي شوند و بطور كامل دو طرف كمر را 
مي پوش��انند. اين كمربند وزن زيادي ندارد و فلش هاي 
كوچكي روي آن كش��يده ش��ده تا افراد حتما كمربند 

مذكور را به درستي روي كمر خود ببندند. 
شركت سازنده همچنين مدعي است اين كمربند ۹۰ 
درصد تاثير برخورد ناگهاني فرد با زمين را جذب مي كند 

و لذا جلوي آسيب ديدن بدن را مي گيرد. 
زمان عرضه و قيمت نهايي اين محصول مش��خص 
نيس��ت. گفتني اس��ت س��االنه در امريكا ۲۹ ميليون 
امريكايي مس��ن به علت سقوط ناگهاني و افتادن دچار 
مش��كالت مختلف مي ش��وند و ۳۰ ميليارد دالر هزينه 

درماني به اين كشور تحميل مي كنند. 

اخبار

كسب وكارهاي مجازي در برزخ

مرثيه اي براي تلگرام
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

»از ه��ر فن��اوري و ابزاري، عده يي سوءاس��تفاده 
مي كنند ولي نمي توان نسبت به زندگي و كسب وكار 
مردم بي تفاوت بود و آن را به صورت دايمي محدود 
كرد« اين توييتي اس��ت كه روز گذش��ته در صفحه 
توييتر رييس جمهور ق��رار گرفت، همچنين وي در 
جلسه ديدار با معاونان وزارت اقتصاد و دارايي نيز به 
محدود شدن برخي شبكه هاي پيام رسان اشاره كرده 
و با عنوان اينكه نمي توان ۱۰۰ هزار فرصت شغلي را 
از بين برد از رفع فيلترينگ خبر داده اس��ت. اين در 
حالي است كه رييس قوه قضاييه نيز روز گذشته بر 
لزوم ضابطه مندسازي فضاي مجازي و شناسنامه دار 
ش��دن فعاالن اين فضا تاكيد كرد و گفت: استفاده از 
فضاي مجازي و پيام رسان ها بايد شفاف و با رعايت 

امنيت ملّي و حقوق مردم باشد. 
صادق آملي الريجاني با اش��اره به اينكه به هيچ 
عنوان موافق بس��تن هم��ه پيام رس��ان ها و فضاي 
اينترنت نيستيم، گفت: در حال حاضر هر روزنامه اي 
در داخل موظف اس��ت شناسنامه داشته باشد و اگر 
جرمي توس��ط اين روزنامه ارتكاب يابد، مسوول آن 
مشخص اس��ت و بايد طبق قانون پاسخگو باشد اما 
در فضاي مجازي ش��ايد روزانه صدها و هزاران جرم 
رخ دهد و به دليل فقدان هويت مشخص مرتكبان، با 
دسترس نبودن آنها، امكان رسيدگي نباشد. دشمن 
نيز از چنين شرايطي نهايت بهره را مي برد و ديديم 
كه از اين فضا براي آموزش اقدامات تروريس��تي هم 

استفاده مي كنند. 
آمل��ي الريجاني با بيان اينكه ام��روز برخي پيام 
رس��ان هاي خارج��ي مانن��د اب��زاري قدرتمن��د در 
اختيار دش��من هس��تند، بر لزوم ضابطه مندسازي 
پي��ام رس��ان ها و بط��ور كلي فضاي مج��ازي تاكيد 
كرد و گفت: نمي توان ب��ه بهانه آزادي اجازه داد كه 
عده ي��ي با نقاب و بدون هويت مش��خص هر اقدامي 
كه مي خواهند در فضاي مج��ازي انجام دهند. مگر 
مي توان به خودرويي كه پالك ندارد اجازه تردد داد؟

آملي الريجاني ادامه داد: همان گونه كه در فضاي 
واقعي داش��تن شناس��نامه هيچ منافاتي ب��ا آزادي 
اش��خاص ن��دارد، در فضاي مجازي ني��ز فعاالن اين 
عرصه بايد داراي شناسنامه باشند و هيچ كس نبايد 
با زدن نقاب و بدون هيچ مس��ووليتي هر اقدامي كه 

مي خواهد انجام دهد. 
ريي��س قوه قضاييه، حوادث اخير را زنگ خطري 
مهم براي مسووالن كشور در زمينه مديريت فضاي 

مجازي دانس��ت و گفت: وج��ود اين ميزان اطالعات 
در دس��ت بيگانگان ۱۰۰درصد برخالف امنيت ملي 
كش��ور است. ما از مس��ووالن موكداً مي خواهيم كه 
اين مسير را اصالح كنند، البته اين به معناي بستن 
فضاي اينترنت يا پيام رس��ان ها نيست بلكه بايد اين 

فضا تحت ضابطه و قانون باشد. 
آملي الريجان��ي با بيان اينكه بعي��د مي دانم در 
هيچ كش��وري اجازه دهند كه فضاي مجازي ش��ان 
اينگون��ه ب��دون حس��اب و كتاب باش��د، از عملكرد 
برخي مس��ووالن در روزهاي گذشته نيز انتقاد كرد 
و يادآور ش��د: ما اين را نمي پذيريم كه دولت مقتدر 
جمهوري اس��المي كه توانست داعش را در سوريه و 
عراق زمين گير كند، در حوزه مديريت فضاي مجازي 
از مدير يك پيام رس��ان فقط تقاضا و درخواست كند 
كه اقدامي را انجام دهد و يك كانال را مسدود كند. 
با گذش��ت يك هفته از مسدود ش��دن تلگرام و 
ورود مس��تقيم رييس جمهور ب��ه اين مبحث به نظر 
مي رس��د كه رفع فيلتر اين پيام رس��ان وارد مرحله 
تازه يي شده اس��ت، در حالي كه برخي از مسووالن 
امنيتي و ارتباطي كش��ور خبره��اي ضدو نقيضي را 
در خصوص رفع فيلترينگ تلگ��رام اعالم مي كنند، 
اما به نظر مي رس��د طي روزهاي اخير همچنان اين 

پيام رسان مسدود باشد. 
 در اي��ن بي��ن هرچند وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالع��ات در توييتي از صدها هزار هموطناني كه از 
طريق فضاي مجازي اقدام به راه اندازي كس��ب وكار 
كرده بودند عذرخواهي كرد و نوش��ت كه با بازگشت 
آرام��ش در حال مذاكره با ش��وراي امنيت براي رفع 
محدوديت ها هس��تيم«، اما همچنان اين پيام رسان 
محبوب و پر طرفدار مسدود است تا صداي نارضايتي 

كاربران به گوش برسد. 
براس��اس آماري كه از س��وي مرك��ز ملي فضاي 
مجازي كه ت��ا پايان روز ۱۵ مهرماه امس��ال برآورد 
شده »تعداد كانال هاي فارس��ي در شبكه تلگرام به 
۶۲۶ ه��زارو ۵۳۹ كانال رس��يده و در مدت ۱۰ روز، 
بالغ ب��ر ۱۰هزار كان��ال به تعداد كانال هاي فارس��ي 
ايجادشده در تلگرام، افزوده شده است«؛ بطوري كه 
در روز پنجم مهرماه امس��ال، تعداد كانال هاي ايجاد 

شده ۶۱۶ هزارو ۷۶ كانال اعالم شده بود. 
عمده اين كانال ها يا به رسانه هاي كسب وكارهاي 
موج��ود بدل ش��دند ي��ا ويترين��ي ب��راي تبليغات 
محصوالت و خدمات يا خودش��ان با جذب مخاطب 
و درياف��ت تبليغات جذب درآمد مي كنند. اينها تنها 

گوش��ه يي از فعاليت هاي كاربران در فضاي مجازي 
است كه حاال با فيلترينگ اين شبكه ها فعال از دست 
رفته اند. از س��وي ديگ��ر در جديدترين آماري كه از 
مركز رس��انه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي اعالم شده نشان مي دهد ۹۰۰۰ كسب وكار 
خرد اينترنتي كه درگير قطع ش��دن ارتباطش��ان از 
تلگرام هستند در يك هفته اخير با مشكالتي مواجه 

شده اند. 
س��يد مرتض��ي موس��ويان رييس مركز توس��عه 
فناوري اطالعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت ارشاد، 
در آمار رس��مي اين سازمان ۱۹ هزار كانال شامددار 
به ثبت رسيده كه از اين تعداد ۹۰۰۰ كانال مرتبط 

با فروش كاال يا خدمات بوده اند. 
به گفته او اما تفكيك اين موضوع كه چند دسته 
از اي��ن كانال ها صرف��ا ف��روش كاال بوده اند ممكن 
نيس��ت چراكه ارائه اين آمار براس��اس خوداظهاري 
افراد بوده اس��ت. موسويان با اعالم بي اطالعي از رقم 
دقيق خسارتي كه اين كسب وكارها در طول متوقف 
بودن فعاليت تلگرام ديده اند، مي گويد: »اين س��وال 
سختي است چراكه در هر صورت بخش گسترده يي 
از اين كسب وكارها متضرر شده اند اما به دليل اينكه 
ما نظارتي بر مس��ائل مالي اين افراد نداشتيم و اين 
دسته از كسب وكارها نيز به صورت علني درآمدشان 
را اعالم نمي كنند به صورت دقيق مشخص نيست كه 

چه ضرري متوجه اين بخش شده است.«
از سوي ديگر پس از قطع تلگرام حاال بسياري از 
صاحبان اين دسته از كسب وكارها سعي مي كنند از 

طريق ديگر ش��بكه هاي موجود و ممكن با مشتريان 
خود ارتباطشان را حفظ كنند. واتس اپ و اينستاگرام 
از جمله همين شبكه هاست اما مسووالن دولتي نظر 
ديگري دارند و از رش��د آماري اس��تفاده كاربران از 

پيام رسان هاي داخلي خبر مي دهند. 
همچني��ن دبير كميس��يون اجتماع��ي مجلس 
ش��وراي اس��المي گف��ت: فيلترينگ تلگ��رام همه 
رشته هاي دولت را در زمينه كسب وكارهاي مجازي 
پنبه خواهد كرد و متاسفانه نقشه راه دولت را در اين 

زمينه مخدوش مي كند. 
ناهيد تاج الدين در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
بودج��ه وزارت ارتباطات در اليحه بودجه ۹۷ چيزي 
حدود ۳۹ هزار ميليارد ريال يعني تقريباً س��ه برابر 
بودج��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت و اين 
نشان مي دهد دولت روي ظرفيت هاي فضاي مجازي 
براي ايجاد اشتغال و كسب وكارهاي اينترنتي حساب 
ويژه يي باز كرده، اما متاسفانه فيلترينگ تلگرام يك 

نقض غرض بزرگ در اين زمينه محسوب مي شود. 
وي افزود: فيلترينگ تلگرام همه رشته هاي دولت 
را در زمينه كسب وكارهاي مجازي پنبه خواهد كرد 
و متاسفانه نقشه راه دولت را در اين زمينه مخدوش 

مي كند. 
وي تاكيد ك��رد: برابر برخي آم��ار امروز بيش از 
۶۰۰ هزار كانال تلگرامي مش��غول فعاليت هس��تند 
كه بيش از ۴۰ درصد آنها فروش��گاه هاي مجازي اند. 
برخي ديگر آمار حكايت از وجود ۳۰هزار كسب وكار 
اينترنتي در ايران است كه ۱۵هزار كسب وكار در اين 

ميان همگي مجازي هس��تند و بخش بزرگي از اين 
كس��ب وكارها براساس استفاده از شبكه هاي مجازي 

طرح ريزي شده است. 
نماين��ده م��ردم اصفه��ان در مجل��س ش��وراي 
اس��المي ادامه داد: اگر هدفگذاري دولت روي ايجاد 
اش��تغال مجازي است كه هس��ت بايد از سرپا بودن 
تلگرام و ديگر ش��بكه هاي مج��ازي دفاع كند. عالوه 
بر مزيت هاي اش��تغال، حضور مج��ازي در تلگرام و 
اينستاگرام به بخشي از سبك زندگي جامعه تبديل 
شده و بايد براي اين سبك زندگي احترام قائل بود. 
تاج الدين خاطرنشان كرد: من متوجه همه تبعات 
امنيت��ي اين ش��بكه هاي مجازي در ش��رايط حاضر 
هس��تم اما به نظ��رم فيلترينگ تلگ��رام پاك كردن 
ص��ورت مس��اله اس��ت در حالي كه مي ت��وان حتي 
از ظرفيت ه��اي تلگرام و ش��بكه هاي مج��ازي براي 

گفت وگوي ملي استفاده كرد. 
 در هر صورت با گذش��ت چند روز از فيلتر شدن 
تلگرام و مطرح شدن مسائل امنيتي در خصوص اين 
پيام رسان دولت و مس��ووالن ارتباطي بايد به دنبال 
راه چاره يا جايگزيني مناس��ب براي اين پيام رس��ان 
باش��ند، چرا كه در حال حاضر و ب��ا توجه به برخي 
نظرسنجي ها در خصوص نصب برخي اپليكيشن هاي 
وطني، اين پيام رسان ها نتوانس��ته اند جوابگوي نياز 
كاربران باشد و از اين رو استفاده از فيلترشكن و دور 
زدن قان��ون براي برقرار بودن تلگرام به اوج رس��يده 
است و در اين بين به نظر مي رسد پاك كردن صورت 

مساله راه درستي نباشد. 

سي نت|
مايكروسافت با همكاري يك شركت بيوتكنولوژي و با بهره مندي از هوش مصنوعي، قصد 

دارد بيماري هاي خود ايمني سيستم ايمني بدن را تشخيص دهد. 
اين روزها كه غول هاي تكنولوژي در سراسر جهان به دنبال بهره مندي هرچه بيشتر از فناوري 
هوش مصنوعي در عرصه هاي مختلف علم و دانش هس��تند، هم اكنون شركت مايكروسافت از 
همكاري هاي خود در اين رابطه با يك ش��ركت فعال در زمينه بيوتكنولوژي خبر داده اس��ت. 
مايكروسافت با شركت اداپتيو كه در زمينه ساخت و توسعه محصوالت بيوتكنولوژيك فعاليت 
مي كند و در شهر سياتل امريكا مستقر شده، شروع به همكاري كرده است تا بتوانند با استفاده از 
فناوري هوش مصنوعي، محصول جديدي را طراحي و توليد كنند كه بتواند با انجام يك آزمايش 
خون ساده، بيماري ها و اختالالت خود ايمني سيستم ايمني بدن بيماران را بطور دقيقي بررسي 
كرده و تشخيص دهد. براس��اس گزارش هاي Geekwire، اين غول تكنولوژي صدها ميليون 
دالر در اين پروژه عظيم سرمايه گذاري كرده است چراكه مديران اين دو شركت براين باورند كه 
در صورت موفقيت و دستيابي به اين محصول، تحول بزرگي در علم پزشكي، تشخيص بيماري 
و درمان آن به وجود خواهد آمد. بنابراين اين پروژه هرچقدر هم پرهزينه و دشوار بنظر برسد، 
مايكروسافت با همكاري شركت اداپتيو تصميم گرفته اند كه در راستاي كمك به علم پزشكي 
چنين سرمايه گذاري هنگفتي را انجام بدهند. اختالالت خود ايمني زماني به وجود مي آيد كه 
سيس��تم ايمني بدن انسان با وجود هوش��مندي هاي پيچيده يي كه دارد، تحت تاثير فاكتورها 
و عوام��ل مختلفي دچار بحران و اختالل مي ش��ود بدين ترتيب سيس��تم ايمني بدن و عموما 
گلبول هاي سفيد با خود به عنوان بيماري برخورد كرده و دچار تضعيف عملكرد خود مي شوند. 

ايندساينس|
ش��ركت امنيت كامپيوتري مك آفي، در گزارش��ي اعالم كرد كه هكرها قصد دارند به 

اطالعات و سيستم هاي مربوط به بازي هاي المپيك زمستاني ۲۰۱۸ حمله كنند. 
 شركت امنيت كامپيوتري مك آفي دريافته است كه تعدادي از سازمان هاي وابسته به 
بازي هاي المپيك زمس��تاني ۲۰۱۸ در كره جنوبي ايميل هاي مشكوكي دريافت كرده اند 
كه به نظر مي رس��د اين ايميل ها براي دسترس��ي به رمزهاي ورود به سيس��تم برگزاري 

بازي ها و دريافت اطالعات مالي بوده است. 
اين ايميل ها طوري طراحي ش��ده بودند كه به نظر برس��د از س��وي مرك��ز مبارزه با 
تروريس��م كره جنوبي فرس��تاده ش��ده اند. به نظر مي رس��د كه تالش ها براي هك كردن 

سيستم  بازي هاي المپيك زمستاني ۲۰۱۸ از ماه گذشته آغاز شده است. 
در گزارش مك آفي آمده اس��ت: بيش��تر س��ازمان هايي كه قصد هك كردن آنها وجود 
داشت با المپيك زمستاني در ارتباط هستند. اين سازمان ها غالبا در حال ايجاد زير ساخت 
براي بازي ها هس��تند. با توجه ب��ه بازي هاي پيش رو ما پيش بين��ي كرده ايم كه حمالت 

سايبري بيشتري انجام شود. بيشتر اين ايميل ها از جايي در سنگاپور فرستاده شده اند. 
مس��ووالن ورزشي در سال هاي اخير تالش كرده اند كه سيس��تم هاي خود را در برابر 
هكرها مقاوم تر كنند. وب سايت بازي هاي المپيك ۲۰۲۰ توكيو در سال ۲۰۱۵ مورد حمله 
س��ايبري قرار گرفت، پارس��ال هم سايت وادا مورد حمله قرار گرفت و اطالعات مربوط به 
ورزشكاران روسيه ربوده شد. بازي هاي المپيك زمستاني ۲۰۱۸ قرار است از نهم فوريه تا 

۲۵ فوريه در كره جنوبي برگزار شود.

ايسنا|
نمايشگاه محصوالت الكترونيكي مصرفي يا به اختصار CES در سال ۲۰۱۸ فعاليت خود 
را آغاز كرد. عمده كار اين نمايشگاه عرضه نوآوري ها در زمينه تكنولوژي است. اين نمايشگاه 
هر ساله اوايل ژانويه شروع به كار مي كند. محل كنوني اين نمايشگاه در الس وگاس ايالت نوادا 

در اياالت متحده امريكا قرار دارد. 
نمايش��گاه بين المللي CES انجمني جهاني براي افرادي است كه مي خواهند در صنعت 
فناوري به پيشرفت و شكوفايي دست يابند و خود را به دنيا و مشتاقان فناوري معرفي كنند. 
اين نمايشگاه هر ساله در الس وگاس برگزار مي شود كه بيش از ۴۰ سال است به عنوان 
مكاني تاييد شده به مبتكران و فناوري هاي موفق خدمت مي كند. بيش از ۳۵۰۰ شركت كننده 
از اين نمايشگاه ميان كشوري به عنوان ويترين خود بهره مي برند كه از اين ميان مي توان به 
توليدكنندگان، طراحان، تامين كنندگان بخش سخت افزاري فناوري، سيستم انتقال فناوري 
اطالعات و فراتر از آن به فراهمايي هاي ۲۵۰ جلس��ه يي همراه با ۱۵۰هزار ش��ركت كننده از 
۱۴۰ كش��ور مختلف جهان اش��اره كرد. از آنجايي كه اي��ن گردهمايي نماينده صنعت ۲۸۰ 
ميليارد دالري تجهيزات الكترونيكي در امريكاس��ت و توس��ط انجمن تجهيزات الكترونيكي 
مصرف كنندگان و انجمن تجاري فناوري، توليد و پش��تيباني مي شود، توانسته توجه سران 
تجاري و ايده پردازان پيشكسوت را جلب كند. امسال نمايشگاه پذيراي ۳۱۷ شركت فناوري 
از سراسر جهان است و محصوالت مختلف فناورانه را از جديدترين گوشي هاي هوشمند گرفته 
تا گجت هاي مختلف، تكنولوژي هاي پوشيدني، تلويزيون ها و غيره با آخرين تكنولوژي روز دنيا 

كه اغلب آنها در ماه هاي آتي عرضه خواهند شد، معرفي مي كنند. 

تشخيص بيماري  با هوش مصنوعي آغاز به كار نمايشگاه CES 2018 هكرها در كمين المپيك زمستاني ۲۰۱۸

فراسو رويدادسايبر

ورج|
مچ بندي كه كاربران را قادر مي سازد تنها با نگه داشتن انگشت 
اشاره نزديك گوش با ديگران مكالمه تلفني داشته باشند، به زودي 

روانه بازار مي شود. 
شركت »اينومدل لب« )Innomdle Lab( از استارت آپ هاي 
زيرمجموعه سامس��ونگ، آماده توليد و عرضه نخس��تين محصول 
انقالبي خود به بازار است. اين مچ بند خارق العاده Sgnl نام دارد و به 
طرز اعجاب انگيزي انگشت كاربر را به يك ميكروفن و اسپيكر براي 
مكالمه تلفني تبديل مي كند. زماني كه اين مچ بند با گوشي همراه 
متصل شود، كاربر مي تواند به سبكي كه سابقا در فيلم هاي علمي-

تخيلي ديده بوديم، فقط با لمس گوش خود به تماس هاي دريافتي 
پاس��خ دهد. هنگامي كه كاربر انگش��تش را روي گوش خود فشار 
مي ده��د، Sgnl صداي تماس صوتي را از طريق انگش��ت كاربران 
ب��ه گوش وي منتقل مي كند. اين فناوري داراي يك يونيت داخلي 
اس��ت كه صدا را از طريق ارتعاش��اتي كه از خود ساطع مي كند به 
گوش مي رساند. اين بند ساعت همچنين داراي يك الگوريتم صوتي 
است كه بطور انتخابي سيگنال هاي صدا را تقويت مي كند و صداي 
كاربر را از طريق يك ميكروفون كه در داخل آن تعبيه شده بهبود 
مي بخش��د. اين يونيت در قسمت زيرين بند Sgnl قرار داشته و به 
ادعاي س��ازندگان اين فناوري، مصرف انرژي بس��يار پاييني دارد و 
مي تواند تا ۴ ساعت تماس صوتي را پشتيباني كند. همچنين براي 

شارژ اين يونيت مي توان از يك كابل microUSB استفاده كرد. 
اي��ن فناوري همچني��ن داراي دكمه هايي ب��راي كنترل صدا و 
 يك س��وئيچ براي قرار گرفتن روي حالت »لطفا مزاحم نش��ويد«

)Do Not Disturb mode( اس��ت. س��ازندگان Sgnl ادع��ا 
مي كنند صدايي كه از طريق انگش��ت كارب��ر به گوش وي منتقل 
مي شود توسط اطرافيان قابل شنود نيست زيرا ارتعاشات مستقيما 
به داخل گوش كاربر منتقل مي ش��ود. براي تماس هاي صوتي، بند 
Sgnl از طريق بلوتوث به گوش��ي هوش��مند متصل شده و دقيقا 
عملكردي مانند هدس��ت هاي بلوتوث��ي دارد. بند Sgnl همچنين 
داراي يك اپليكيشن است كه به كاربر امكان انتخاب موارد دريافتي 

مانند ايميل ها، پيام ها يا رويدادهاي تقويم را مي دهد. 

انگجت|
ش��ركت »زنوما« )Xenoma( براي اف��راد مبتال به دمانس 
لباس هوش��مندي طراح��ي كرده كه مي توان��د عالئم حركتي و 
استرس را بدون نياز به حسگرهاي بزرگ و حجيم تشخيص دهد. 
»زنوما«  كه يك شركت توليد كننده پارچه هوشمند است، به 
دنبال راه هايي براي ادغام تكنولوژي با زندگي اس��ت و اين كار را 

در فضاي پزشكي انجام مي دهد. 
اين لباس هوش��مند ژاپني توس��ط بيماران در بيمارس��تان 
پوش��يده مي ش��ود و تمركز خاصي بر بيم��اران مبتال به بيماري 

زوال عقل دارد. 
تصور مي ش��ود اين لباس به جاي محدود كردن افراد در يك 
ات��اق يا نظارت دايمي بر آنها مي تواند اي��ن كار را بطور خودكار 
انجام دهد. سنس��ورهاي پارچه يي هم در پيراهن و هم در شلوار 
جاسازي شده اند كه در سراسر لباس قرار دارند. مدارها براي اجرا 
در امتداد باس��ن و پاها براي تش��خيص حركت طراحي شده اند، 

بطوري كه حركت فرد را كامال تشخيص مي دهند. 
در عين حال تكنولوژي به كار گرفته ش��ده در پيراهن طوري 
طراحي شده است تا بر عاليم حياتي مثل تنفس نظارت كند، در 
حالي كه يك جفت اضافي از پورت ها در س��تون فقرات مي تواند 

در صورت نياز به دستگاه نوار قلب متصل شوند. 
يكي از جالب ترين نوآوري ها، حسگرهاي پارچه يي هستند كه 

براي حفظ ارتباط با پوست نياز به ژل و مايع ندارند. مهم تر از آن 
اينكه اين شركت ادعا مي كند كه پارچه را مي توان بيش از ۱۰۰ 
بار شستشو داد. باالي سينه يك ديسك پالستيكي قرار دارد كه 
داراي باتري، واحد بلوتوث و شتاب سنج و ژيروسكوپ است. اين 
دستگاه به شكل يك دايره با قطر دو اينچ، با هر بار شارژ تا هشت 
ساعت كار مي كند، اگرچه بايد مدت بسيار طوالني تري كار كند. 
»زنوما« در حال انجام يك آزمايش محدود باليني با اين لباس ها 
در يك بيمارستان آلماني است كه هنوز نامش فاش نشده است. 
اميد اس��ت كه اين سخت افزار تا س��ال ۲۰۲۰ براي استفاده 
پزشكي آماده باشد، در اين صورت هزينه هر دست از اين لباس 

كمتر از ۱۰۰ دالر خواهد بود. 

لباس هوشمند براي بيماران مبتال به زوال عقلمكالمه تلفني »جيمز باندي« ميسر شد
دريچهكاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

ظرفيتتوليد»بنرو«
افزايشمييابد

مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا به همراه جمعي از 
معاونان و مديران ارش��د گروه، در بازديد از شركت بن رو 
گفت: ش��ركت بن رو با بهره بردن از س��الن هاي جديد و 
استاندارد مي تواند به مراتب توليد بيشتري داشته باشد و 
در اين زمينه با برنامه ريزي و افزايش بهره وري مي توانيم 
رشد توليد را شاهد باشيم.  به گزارش »تعادل« به نقل از 
سايپانيوز، محسن جهرودي با حضور در شركت بن رو از 
نزديك در جريان فعاليت هاي توليدي و برنامه هاي توسعه 
محصول اين شركت قرار گرفت و با كاركنان اين شركت 
ديدار صميمانه يي داشت. جهرودي در اين بازديد گفت: 
ش��ركت بن رو يكي از شركت هاي خوب گروه سايپاست 
كه توان توليد خودرو در آن باال بوده و باتوجه به اين توان 
باال بايد براي استفاده و بهره گيري از پتانسيل هاي موجود 
به نحو مناسب تري از آن بهره برداري كرد. مديرعامل گروه 
خودروسازي سايپا با تاكيد بر حضور كاركنان متخصص 
در اين ش��ركت گفت: يكي از مهم ترين سرمايه هاي اين 
شركت، داش��تن نيروهاي متخصص و كارشناس است 
كه ب��ا تكيه بر اين س��رمايه مي توان به پيش��رفت هاي 
خوبي دس��ت يافت. او تصريح كرد: اين ش��ركت با دارا 
بودن سالن هاي توليد بدنه و مونتاژ جديد و استاندارد و 
 توليد خودروهاي لوكس مي تواند با برنامه ريزي مناسب 
در راستاي افزايش توليد با شتاب بيشتري حركت كند 
و بر همين اساس مي توان با افزايش شيفت هاي كاري و 
تبديل يك ش��يفت به سه شيفت، افزايش توليد در اين 
شركت را به سرعت عملياتي كرد. جهرودي ضمن تقدير 
از نماينده شهرستان س��اوه و زرنديه در مجلس شوراي 
اس��امي گفت: آقاي محمدرضا منصوري از چهره هاي 
ش��اخص كميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��وراي 
اسامي اس��ت و همواره از صنعت خودرو حمايت كرده 
و تاش خود را براي اس��تفاده از ظرفيت هاي شهرستان 

ساوه انجام داده كه عملكردشان شايسته تقدير است. 

ترسمردمازدكلهاي
مخابراتيبيجاست

حسين  فاح جوشقاني در برنامه »ذره بين« در مورد 
مس��ائل مختلفي ازجمله شايعات گفته ش��ده در مورد 
دكل هاي مخابراتي گفت وگو كرد. به گزارش »تعادل« به 
نقل از باشگاه خبرنگاران؛ حسين فاح جوشقاني معاون 
وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي صبح ام��روز در برنامه راديوي��ي »ذره بين« در 
مورد شايعات گفته شده در خصوص مضرات تشعشعات 
دكل هاي مخابراتي اظهار داش��ت: مردم از دكل ها ترس 
دارند، به دليل وجود اش��عه، ما به طور منظم ارتعاش��ات 
را اندازه گيري مي كنيم. جوش��قاني ادامه داد: س��ازمان 
انرژي اتم��ي ميزان تشعش��عات را اندازه گيري مي كند 
و اگر اين ميزان زياد باش��د به م��ا گزارش مي دهند كه 
تاكنون چنين گزارش��ي ارائه نشده است. هرچه گوشي 
تلفن همراه به دكل نزديك باشد ميزان تشعشع كمتري 
خواهد داشت. در كشورهاي توسعه يافته اين دكل ها گاه 
به دليل پوشش طراحي مبلمان شهري مشخص نيست. 
يكي از ارائه سرويس ها بحث فيبركشي تا منازل است اما 
از لحاظ مالي بس��يار پر هزينه است. تمامي گوشي هاي 
تلفن��ي كه وارد كش��ور مي ش��وند SAR )ميزان جذب 
اش��عه( آنها را بررس��ي مي كنيم. معاون وزير ارتباطات 
در خصوص اهداف طرح رجيستري گفت: اهداف اصلي 
طرح رجيستري كه ش��روعش از ۲۸مهر ماه بود، بحث 
پش��تيباني محصوالت و گارانتي گوشي ها بود. متقاضي 
طرح رجيستري تلفن همراه، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز بود و مهم ترين بحث رجيستري مبارزه با قاچاق است. 
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در 
خصوص شبكه اينترنت اپراتورها اظهار داشت: در شبكه 
تلفن همراه ما شبكه هاي اس��تانداردي داريم اما به اين 
معني نيس��ت كه كيفيت شبكه در همه جا خوب است 
و مردم راضي هس��تند. از سال ۹۳ اجازه داديم اپراتورها 
نسل ۳ و ۴ تلفن همراه را ارائه دهند. موفق ترين حضور 
بخش خصوصي را در حوزه ارتباطات و فناوري ارتباطات 
داريم. اينترنت ثابت ما در دنيا وضعيت مناس��بي ندارد. 
مكانيس��م جديد براي اينترنت ثابت براس��اس سرعت 
هزينه پرداخت مي شود اما اينترنت تلفن همراه براساس 
حجم اس��ت. جوش��قاني در خصوص ح��ذف پيام هاي 
تبليغاتي گفت: براي حذف پيامك هاي تبليغاتي *#۸۰۰ 
را ارسال كنيد. براي حذف تبليغات از شماره شخصي، آن 
شماره را به ۱۹۵ پيامك كنيد. يكي از داليل پيامك هاي 
تبليغاتي، يك س��ري كس��ب و كارها ني��از دارند تبليغ 
كنند كه برايش��ان ارزان باشد. معاون وزير ارتباطات در 
پايان تاكيد كرد: وظيفه س��ازمان تنظيم مقررات، بحث 
مقررات گذاري، قيمت گ��ذاري، اجازه فعاليت، نظارت بر 
عملكرد و حمايت از حقوق مصرف كننده و... است و تنها 

شركت دولتي شركت ارتباطات زيرساخت است.

ويژه

گزارش

معاوناولرييسجمهوردرجلسهشورايعاليآبدرخواستكرد

مردم در مديريت مصرف آب با دولت مشاركت كنند

شركت»الجي«باغعلمكودكراافتتاحكرد

معاونفروشايرانخودرو:

عرضه محصوالت با مدل 97 پاسخ به اعتماد مشتريان است 

گروهبنگاهها|
در ش��رايطي كه موض��وع آب به عن��وان يكي از 
مهم ترين چالش هاي پيش روي كش��ورمان از سوي 
كارشناسان مطرح مي شود، جلسه شوراي عالي آب با 
موضوع مشاركت مردم در پروژه هاي آب كشور ديروز 

به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
به گزارش پاد، اس��حاق جهانگيري در اين جلسه 
مساله كمبود آب را از چالش هاي مهم و بزرگ پيش 
روي كشور برشمرد و گفت: مديريت مصرف آب بايد 
به دستور كار جدي و دايمي همه دستگاه هاي اجرايي 
كشور تبديل ش��ود تا با همت و مشاركت همگاني از 

مشكات ناشي از كمبود منابع آب عبور كنيم. 
مع��اون اول رييس جمهور همچنين ب��ا تاكيد بر 
اينكه كميته تخصصي شوراي عالي آب بايد فعال تر از 
گذشته وارد ميدان شود، تصريح كرد: دبيرخانه شوراي 
عالي آب مباحث اصلي را در جلسات كميته تخصصي 
ش��ورا با حضور نمايندگان دستگاه هاي مرتبط مورد 
بررس��ي قرار دهند و توافق هاي الزم را براي مصوبات 
پيشنهادي حاصل كنند تا زمينه سرعت بخشيدن به 
روند سياس��ت گذاري و تصميم گيري ها در جلس��ات 
ش��وراي عالي آب فراهم شود. وي با اشاره به گزارش 

رييس س��ازمان هواشناسي كشور در جلسه مبني بر 
كاهش ۵۸درص��دي بارش كل كش��ور در بلندمدت 
و كاهش ۳۵درصدي اين ش��اخص نس��بت به س��ال 
گذشته اظهار داشت: با توجه به كاهش ميزان بارش ها 
باي��د براي مديريت عرض��ه و تقاضاي آب تصميمات 
ج��دي اتخاذ كني��م و تدابير ويژه يي ب��راي مديريت 
مصرف آب در بخش هاي مختلف شرب، كشاورزي و 
صنعت بينديشيم. جهانگيري از وزارت نيرو و سازمان 
هواشناسي كشور خواست با توجه به اينكه خشكسالي 
تقريبا به وضعيت ثابت كشور در چند سال اخير تبديل 
شده است، با اطاع رساني دقيق به مردم در خصوص 
كاهش بارش ها، آحاد جامعه را به مشاركت جدي در 
مديريت مصرف آب و همكاري با دولت دعوت كنند. 
معاون اول رييس جمهور افزود: البته دولت نيز از تمام 
ابزارها و راهكارهاي موجود براي تامين آب اس��تفاده 
خواهد كرد و دانش و تجربيات جهاني در اين زمينه را 
نيز به كار خواهد گرفت تا آب شرب مناسب همواره در 
اختيار مردم قرار گيرد. وي از دبيرخانه ش��وراي عالي 
آب خواس��ت، موضوع باروري ابرها و نيز اس��تفاده از 
منابع آب ژرف را نيز در دس��تور كار جلسات كميته 
تخصصي شورا قرار دهد تا امكان تامين آب از اين گونه 

روش ها نيز مورد بررسي قرار گيرد. جهانگيري در ادامه 
جلسه با اشاره به گزارش مديرعامل شركت مهندسي 
آب و فاضاب كشور مبني بر وجود تنش آب در برخي 
شهرها خاطرنش��ان كرد: الزم است، وزارت نيرو تمام 
پيش بيني هاي الزم را براي تامين آب شرب شهرهايي 
كه با تنش آبي مواجه هس��تند، انجام دهد و سازمان 

برنامه و بودجه نيز مكلف است، اعتبارات مورد نياز در 
اين زمينه را فراهم كند. وزير نيرو نيز در اين جلس��ه 
با اشاره به پررنگ شدن چالش آب در سطح جهان از 
آغ��از قرن ۲۱  گفت: مديري��ت منابع و كيفيت آب از 
موضوعات پراهميت جهاني اس��ت و عملكرد دولت ها 
در اين زمينه معرف س��طح توس��عه يافتگي كشورها 

قلمداد مي شود. اردكانيان افزود: براي مديريت مصرف 
و كيفيت آب الزم اس��ت، س��ازوكاري ايجاد ش��ود تا 
پيوس��تگي و همبستگي دستگاه هاي اجرايي افزايش 
پي��دا كند و همه دس��تگاه هاي مرتبط، مش��اركت و 

همراهي خود را با وزارت نيرو باال ببرند. 
در اين جلس��ه كه رييس سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت نيز حضور داشت، رييس سازمان هواشناسي 
كشور گزارشي از الگوهاي تحليل بارش و دماي كشور 
و پيش بيني آنها براي زمس��تان سال جاري ارائه كرد 
و به تشريح آخرين وضعيت خشكسالي و كم بارشي 
در كشور پرداخت. بر اساس اين گزارش مجموع بارش 
كل كش��ور از ابتداي مهرماه سال جاري تا ۱۷دي ماه 
به ميزان ۳۲ ميليمتر بوده كه اين مقدار در مقايسه با 
همين ب��ازه زماني در بلندمدت حدود ۵۸درصد و در 
مقايسه با سال گذشته حدود ۳۵درصد كاهش داشته 
است. نماينده وزارت نيرو نيز در اين جلسه به تشريح 
آخري��ن وضعيت بارندگي و مقايس��ه درصد اختاف 
بارش مهرماه تا ۱۵دي ماه استان هاي كشور پرداخت 
و توضيحاتي در خصوص وضعيت سدهاي مهم كشور 
و نيز وضعيت بهره برداري مخازن اين سد ها از ابتداي 

مهرماه تا ۱۷ دي ماه سال جاري ارائه كرد. 

ش��ركت ال جي با همكاري شهرداري تهران پروژه 
مشترك باغ علم كودكان در ايران را افتتاح كرد.

پروژه بزرگ و پيش��رفته باغ عل��م كودكان تهران 
ب��ا هم��كاري ش��ركت ال ج��ي و ش��هرداري تهران 
طي مراس��مي با ش��كوه و با حضور تع��داد زيادي از 

شخصيت هاي فرهنگي و هنري افتتاح شد.
اين افتتاحيه با اجراي فرزاد حس��ني و در حضور 
افرادي چون س��فير كره، نماينده يونسكو، مدير عامل 
ال جي، مدير باغ كتاب تهران و البته سفير برند ال جي 
خانم نيكي كريمي روز پنج ش��نبه ۱۴دي  ماه برگزار 
ش��د. به عاوه تعداد زيادي از شخصيت هاي فرهنگي 
و هنري ازجمله كارگردان ها، بازيگران، نويس��ندگان 

و فع��االن ح��وزه كودك ني��ز در اين مراس��م حضور 
پي��دا كرده و از اين اقدام فرهنگي- آموزش��ي ال جي 
ب��راي كودكان ايراني تقدي��ر كردند. مركز مخصوص 
ك��ودكان LG Kids Science Hall )ب��اغ عل��م 
ك��ودك( ن��ام دارد با همكاري ش��ركت ال ج��ي و با 
الگوبرداري از مركز علمي اين ش��ركت در ش��هرهاي 
س��ئول و بوسان ساخته شده اس��ت. مركزي كه افق 
جديدي در س��اخت مركز علمي و تفريحي در ايران 
خواهد گش��ود. باغ عل��م كودك در مس��احت۲هزار 
مترمربع در  باغ كتاب تاس��يس ش��ده و مخاطب آن 
كودكان ۷تا ۱۲س��ال اس��ت. اين مركز در قلب پروژه 
 ب��اغ كتاب ته��ران ق��رار دارد كه زيرس��اختي حدود

6۵ هزار مترمربع داش��ته و ه��دف آن ايجاد مركزي 
ب��زرگ و همه گير براي دوس��تداران عل��م و فرهنگ 
اس��ت. يكي از قس��مت هاي اين پروژه بزرگ باغ علم 
كودكان اس��ت تا خردس��االن، كودكان و نوجوانان به 
شكلي متفاوت و جذاب و همراه با بازي بتوانند  مفاهيم 

علمي را بياموزند. 
باغ علم كودك ۷ فضاي مستقل دارد و ۴ داستان 
مختلف تعريف مي كند:»يك فضا  به »داس��تان بدن« 
اختصاص دارد. فضاي دوم »داس��تان خانه« نام دارد 
و در آن بچه ها با طرز كار وسايل خانه، ميزان مصرف 

انرژي و...  آشنا مي شوند.
داس��تان بعدي »داس��تان  زمين« است كه درباره 
زمين و مس��ائل زيس��ت محيطي آم��وزش مي دهد. 
بخش ديگر   »داس��تان شهر« اس��ت كه بچه ها در آن 
ياد مي گيرند كه چطور وسايل ارتباطي در شهر به هم 

متصل مي شوند. 
در كن��ار  اين ۴ بخش، يك تئاتر جذاب علمي هم 
وجود دارد و بچه ها مي توانند در س��الن بنش��ينند و 
نمايش علمي ببينند. نمايش  فيلم س��ه  بعدي هم در 
برنامه باغ علم كودك هست تا بچه ها مفاهيم علمي اي 
را ك��ه در تاالر علم آموخته اند با ديدن  نمايش و فيلم 

در ذهنشان تثبيت كنند.  
ش��ركت ال جي عاوه بر ارائه همه اين خدمات 
يك روز مخص��وص در هر هفته ب��راي خيريه ها و 
مدارسي كه توان مالي زيادي ندارند در نظر گرفته 
اس��ت. در اي��ن روز ك��ه LG Day ن��ام دارد اين 
خيريه ه��ا و مدارس مي توانند ب��ه صورت رايگان از 

اين مجموع��ه بازديد كرده و كودكان كم بضاعت و 
محروم را با علم بيشتر آشنا كنند. 

پروژه ب��اغ علم كودك در س��ال ۱۹۸۷ تحت نام 
Yonam آغاز به كار كرد. ۸ سال بعد اسم اين پروژه 
ب��ه LG Science Hall تغيير ك��رد و بعد از آن به 
عنوان نخستين موزه علمي بخش خصوصي در وزارت 
علم و فناوري كره جنوبي ثبت ش��د. بعد از استقبال 
گسترده و به فاصله ۳سال بعد شعبه ديگر پارك علمي 

Busan افتتاح شد.
اين پروژه در س��ال ۲۰۰۹ برنده جايزه »فرهنگ 
علمي كره« از طرف وزارتخانه كشور كره شد. در ادامه 
موفقيت هاي پروژه باغ علم كودك ال جي سال پيش 
يادداشت تفاهمي بين شهرداري تهران و ال جي براي 
ساخت باغ علم نوش��ته و بعد از آن پروژه ساخت باغ 

علم كودكان در تهران آغاز شد. 
ب��اغ علم ال جي ب��ا توجه به اينك��ه بچه ها خيلي 
فرصت نمي كنند با مفاهيم علمي به صورت  ملموس و 
عملي برخورد كنند، مي تواند در برقراري بهتر ارتباط 

بچه ها با علم كمك كند.
همچنين كمك مي كند بچه ها  بفهمند چيزهايي 
ك��ه مي خوانند به صورت عيني چه حاصلي دارد. اين 
مجموعه به دنبال اين است كه خواندن و تجربه كردن 
 با هم اتفاق بيفت��د. چون مراكز علم روايت ديگري از 
همان چيزهايي هس��تند كه بچه ها در كتاب هايشان 

مي خوانند. 
آق��اي دي اس آن، مديرعام��ل ال ج��ي مي گويد: 
در س��ال ۲۰۱۷ م��ا LG Kids Science Hall را 
براي نخس��تين بار در خارج از كشور كره جنوبي در 
مجموعه باغ كتاب با همكاري باغ كتاب تهران افتتاح 
كردي��م. اين پروژه ب��راي ما ارزش و معن��اي زيادي 

داشت. ما مطمئنيم بسياري از كودكان ايراني جهان 
هيجان انگيز علم را كشف كرده و باغ علم را با روياهايي 
براي دانشمند شدن و مهندس شدن ترك مي كنند. 
كس��اني كه در آينده قرار است كارهاي بسيار بزرگي 

براي ما و دنيا انجام دهند. 

درموردشركتالجيالكترونيكس
 )KSE: 066570.KS(ش��ركت ال جي الكترونيكس
پيش��گام جهاني و مبتكر فناوري در ل��وازم الكترونيك 
مصرفي، ارتباطات موبايل و لوازم خانگي اس��ت كه ۸۷ 
هزار پرسنل در ۱۱۳مكان مختلف دنيا در استخدام خود 

دارد.
۴۵.۲۲ميلي��ارد  جهان��ي  ف��روش  ب��ا  ال ج��ي 
دالري)۵۰.۹6 هزارميليارد وان كره( در سال ۲۰۱۲، 
۵ بخش مختلف براي كس��ب وكار خ��ود ايجاد كرد: 
بخش س��رگرمي هاي خانگ��ي؛ ارتباط��ات موبايلي؛ 
ل��وازم خانگي؛ تهويه مطب��وع و راهكاره��اي انرژي؛ 
قطعات خودرو. ال جي الكترونيكس هم اكنون يكي از 
توليدكنندگان پيشگام در تلويزيون هاي صفحه  تخت، 
گوش��ي هاي تلفن همراه، دستگاه هاي تهويه مطبوع، 
ماشين لباسشويي و يخچال است. ال جي الكترونيكس 
به عنوان ENERGY STAR Partner در س��ال 
۲۰۱۳ ش��ناخته شده اس��ت. براي اخبار و اطاعات 
بيش��تر در م��ورد ال جي الكترونيكس به وب س��ايت 
فارس��ي  وب��اگ  و   )http: //www. lg.com/ir(

)http: //lgblog. ir/( اين شركت مراجعه كنيد. 
  روابط عمومي شركت ال جي الكترونيكس

در ايران: كاوه مفتخري 
 شماره تماس: ۲6۲۰۵۹۴۰ 
kaveh. moftakhari@lge.com :ايميل 

مع��اون ف��روش و بازاريابي ايران خ��ودرو گفت: عرضه 
محص��والت گ��روه صنعت��ي اي��ران خ��ودرو ۳م��اه پيش 
از ش��روع س��ال جديد با مدل۹۷ پاس��خي ب��ه اعتماد و 
همراهي مش��تريان اين گ��روه صنعتي اس��ت. به گزارش 
ايكوپرس، مصطفي خان كرمي اظهار كرد: عرضه محصول 
با مدل س��ال جديد در ۳ ماه پاياني س��ال اقدامي اس��ت 
كه خودروس��ازان مطرح دنيا انجام مي دهند و امس��ال نيز 
همانند س��ال گذشته، گروه صنعتي ايران خودرو به عنوان 

تنها خودروساز ايراني آن را اجرا كرد. 
خان كرمي افزود: مش��تريان همواره در ش��رايط سخت 
و دش��وار گروه صنعتي ايران خودرو را همراهي كرده اند و 

در مقاب��ل ما به پاس اي��ن همراهي و ارج نهادن به اعتماد 
ايش��ان در حوزه بازاريابي و فروش سعي داريم طرح هايي 
را براي پاس��خ به اي��ن اعتماد و همراه��ي، برنامه ريزي و 
اج��را كني��م. وي ادامه داد: توقع و انتظار مش��تري ايراني 
از ايران خودرو به عنوان بزرگ ترين خودروس��از خاورميانه 
فرات��ر از ديگر رقباس��ت از اين رو تغيي��ر مدل محصوالت 
ايران خودرو چند ماه پيش از شروع سال جديد در دستور 
كار اين ش��ركت قرار گرفت ب��ه طوري كه از دهم دي ماه 
تاكنون حدود ۳۰هزار دس��تگاه خودرو با مدل ۹۷ تحويل 
ش��ده اس��ت. كاري كه هيچ يك از خودروس��ازان تاكنون 

موفق به انجام آن نشده اند.

خان كرم��ي در پاي��ان گف��ت: در معاون��ت بازاريابي و 
فروش ايران خودرو سعي كرده ايم با ارائه طرح هاي متنوع 
فروش در جهت تامين خواسته ها و سايق اقشار مختلف، 
شرايطي را ايجاد كنيم تا هموطنان عزيز با هر ميزان توان 
مالي بتوانند با بهترين ش��رايط از محصوالت گروه صنعتي 
ايران خودرو بهره مند ش��وند. مصطف��ي خان كرمي ضمن 
تش��كر از همكاري راهنمايي و رانندگ��ي نيروي انتظامي 
جمهوري اس��امي اي��ران در تحقق اين ام��ر اظهار كرد، 
گروه صنعتي ايران خودرو محصوالت خود را همانند سال 
گذش��ته ۳ماه قبل از شروع سال جديد از روز نهم دي ماه 

با مدل۹۷ به بازار عرضه كرده است. 

اصفهان| بهرام سبحاني در جلسه 
كميته مديريت ف��والد مباركه گفت: 
افزاي��ش ارزش س��هام ف��والد مباركه 
نشانه عملكرد مثبت شركت است. به 
گ��زارش »تعادل« و به نق��ل از فوالد، 
مديرعامل فوالدمباركه در اين جلسه 
كه با حضور مديرعامل، معاونان و ساير 
اعضاي اين كميته برگزار ش��د، پس از 
اس��تماع گزارش نواحي و معاونت هاي مختلف شركت، موفقيت 
فوالد مباركه در نخستين دوره ارزيابي بنياد مديريت كيفيت اروپا 
)EFQM( و كس��ب عنوان س��رآمدي و تقديرنامه پنج ستاره و 
همچنين راهيابي فوالد مباركه به جايزه جهاني تعالي س��ازماني 
را ب��ه همه مديران و كاركنان ش��ركت تبري��ك گفت و از تاش 
كاركنان گروه فوالد مباركه در كس��ب ركوردهاي توليد قدرداني 
كرد. وي با اش��اره به اين مطلب كه سهام شركت فوالد مباركه از 
زمان برگزاري مجمع عمومي در تيرماه سال جاري تاكنون بيش 
از ۱۰۰درصد افزايش داش��ته است، اظهار كرد: اين روند مثبت و 
اين ميزان افزايش ارزش سهام سهامداران حقيقي و حقوقي فوالد 

مباركه نشان دهنده عملكرد مثبت كاركنان شركت است. 

افزايشارزشسهامفوالدمباركه
نشانهعملكردمثبتشركتاست

مازندران| جلس��ه ش��وراي اداري 
ش��هرداري مرك��ز اس��تان ب��ا حضور 
ش��هردار، معاونان، ش��هرداران مناطق 
س��ه گانه، مديران عامل س��ازمان هاي 
تابعه و مسووالن واحدهاي مختلف در 
آزمايشگاه فني مكانيك خاك شهرداري 
ساري برگزار شد. در اين جلسه مهدي 
عبوري شهردار س��اري ضمن محكوم 
كردن اغتشاش��ات اخي��ر و نيز بحق دانس��تن مطالبات اقتصادي 
مردم اظهار داش��ت: در سالي كه مقام معظم رهبري به نام اقتصاد 
مقاومتي، توليد و اش��تغال نامگذاري كرده است، مديريت شهري 
براي تحقق فرمايش معظم له اقدامات موثري را انجام داده اس��ت.  
در ادامه عبوري آزمايش��گاه فني مكانيك خاك ش��هرداري را در 
كشور برتر دانست و گفت: بايد از ظرفيت و امكانات اين آزمايشگاه 
در راس��تاي ايجاد درآمد پايدار بهره برداري كرد و مديريت شهري 
در اين زمينه حمايت هاي الزم را انجام خواهد داد. شهردار ساري 
اجراي هر پروژه عمراني را با نگاه ويژه به ايجاد اشتغال عنوان كرد 
و ادامه داد: با بهره برداري از فاز دوم بوستان ملل براي ۵۰۰۰ نفر از 

جوانان ساروي اشتغال ايجاد خواهد شد.

باجديتپيگيرمطالباتبحق
شهروندانسارويهستم

مازندران| مديرعامل شركت گاز 
اس��تان مازندران با اشاره به اينكه اخذ 
گواهينامه اي��زو ۵۰۰۰۱ در مجموعه 
ش��ركت گاز مازندران در دس��تور كار 
اين مديريت قرار گرفته است، گفت: با 
اجراي اين سيستم، ۵ تا ۱۵ درصد در 
اين شركت بهينه سازي انرژي صورت 
مي گيرد. جعفر احمدپور با بيان اينكه 
پياده سازي سيس��تم مديريت انرژي در همه ادارات گازرساني و 
ايس��تگاه ها صورت خواهد گرفت، تصريح كرد: بر اس��اس مصوبه 
شوراي معاونان وزارت نفت، همه شركت هاي عملياتي و ستادي 
اصلي و فرعي ملزم به پياده س��ازي سيستم مديريت انرژي )ايزو 
۵۰۰۰۱( ب��ا هماهنگي و تحت مديريت اين ش��ركت هس��تند. 
احمدپور تصريح داشت: مجموعه يي از ساختمان ها و ايستگاه هاي 
زيرمجموعه نيز به عنوان س��اختمان هاي منتخب براي استقرار 
سيس��تم مديريت انرژي درنظر گرفته مي ش��وند. او افزود: يكي 
از مهم ترين عوامل افزايش مصرف انرژي در س��ازمان ها، اداره ها 
و صنايع مختلف، نبود مديريت بر مصرف انرژي اس��ت. سيستم 

مديريت انرژي ايزو ۵۰۰۰۱ ساختاري است.

اجرايسيستممديريتانرژي
درساختمانهايشركتگازمازندران

كرمانش�اه| مديرعامل شركت گاز 
استان كرمانشاه از بدهي ۱۷۰۰ ميليارد 
ريالي مشتركان به اين شركت خبر داد. 
سيروس شهبازي در گفت وگو با ايسنا 
گفت: شركت گاز اس��تان كرمانشاه از 
مش��تركان خود در بخش هاي مختلف 
خانگي، اداري، تجاري و صنعتي ۱۷۰۰ 
ميليارد ري��ال طلب دارد ك��ه تاكنون 
پرداخت نشده است. وي ادامه داد: از اين ميزان حدود ۹۰۰ ميليارد 
تومان مربوط به بخش تجاري و خانگي و ۸۰۰ ميليارد تومان ديگر 
نيز در بخش صنعتي است. مديرعامل شركت گاز استان كرمانشاه 
با بيان اينكه گازبهايي كه توس��ط مش��تركان پرداخت مي شود به 
حس��اب خزانه مي رود، تاكيد كرد: بخش��ي از اي��ن ميزان صرف 
پرداخت يارانه به خود مردم مي شود و بخشي هم صرف پروژه هاي 
گازرس��اني خصوصا در روستاها خواهد شد. شهبازي معتقد است، 
عدم پرداخت گازبها در نهايت به ضرر خود مردم اس��ت و مانع از 
توسعه گازرساني مي ش��ود. وي در ادامه با بيان اينكه امسال هيچ 
افزايش قيمتي در تعرفه گاز مشتركان نداشتيم، افزود: قيمت گاز 

حدود سه سال است كه تغيير نكرده و گران نشده است. 

طلب1700ميليارديشركتگازكرمانشاه
ازمشتركان
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اقتصاد اجتماعي12
 جذب  سربازمعلم

براي خدمت درمناطق محروم
 مع��اون توس��عه مديري��ت و پش��تيباني وزارت 
آم��وزش و پرورش از به كارگيري س��رباز معلمان در 
آم��وزش و پرورش با هدف خدمت در مناطق محروم 

وروستايي خبر داد. 
عل��ي الهيارتركمن با اش��اره بر ض��رورت تامين 
نيازهاي آموزش��ي و زمينه سازي براي تحت پوشش 
ق��راردادن كلي��ه جمعي��ت الزم التعلي��م در مناطق 
مختل��ف كش��ور، اظهارك��رد: يك��ي از نيروهايي كه 
به كارگرفته مي ش��وند، س��رباز معلمان هس��تد. وي 
نيروهاي س��ربازمعلم را مصدر خدمات ارزش��مندي 
دانس��ت وافزود: در راستاي توسعه خدمات آموزشي، 
هماهنگي ه��اي الزم جهت انجام وظايف آموزش��ي 
موردنياز وزارت آموزش و پرورش اين نيروها، با ستاد 
كل نيروهاي مس��لح، انجام مي شود. الهيارادامه داد: 
به استناد اصل )۱۴۷( قانون اساسي، نيروهاي مسلح 
موظفند در زمان صلح، تع��دادي از كاركنان وظيفه 
خود را به درخواس��ت دولت براي انجام امور مختلف 
امدادي، توليدي، كش��اورزي، آموزش��ي، بهداشتي و 

پژوهشي در اختيار دولت قرار دهند. 
او گفت: به دليل گستردگي دامنه فعاليت ها تعليم 
و تربي��ت در اقصي نقاط كش��ور به وي��ژه در مناطق 
روس��تايي و عش��ايري يكي از متقاضيان اس��تفاده از 
خدمات افراد فوق الذكر آموزش و پرورش است. معاون 
توس��عه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش 
ادامه داد: گس��تردگي و پراكندگي مناطق آموزش��ي 
در نقاط مختلف كش��ور ايجاب مي كن��د، براي تحت 
پوش��ش بردن كليه افراد الزم التعليم از ظرفيت هاي 
موجود، از جمله خدمات سرباز معلمان استفاده شود، 
اما اين نياز نافي توجه به كيفيت و انتخاب صحيح اين 

افراد در وزارت آموزش و پرورش نيست.
او ادامه داد: نيازهاي آموزشي به تفكيك منطقه، 
مقطع، رشته تحصيلي و استان به ستاد كل نيروهاي 
مسلح اعالم مي شود، و ستاد كل نيروهاي مسلح نيز 
ش��رايطي براي جذب اين اف��راد دارد كه مي توان به 
دارابودن م��درك تحصيلي ليس��انس و باالتر و نيز، 
نداش��تن غيب��ت در زمان اعزام به خدمت س��ربازي 

اشاره كرد. 

بدهي ۱۳ هزار ميلياردي 
بيمه ها به وزارت بهداشت

قائم مق��ام وزير بهداش��ت ضمن اش��اره به بدهي 
بي��ش از ۱۳ه��زار ميليارد تومان��ي بيمه هاي پايه به 
وزارت بهداشت، از بيمه هاي تجاري نيز سهم وزارت 
بهداشت از بيمه ش��خص ثالث جهت درمان رايگان 

مصدومان ترافيكي را بپردازند. 
اي��رج حريرچي درب��اره آخري��ن وضعيت بدهي 
س��ازمان هاي بيمه گر به مراكز درماني اظهار كرد: ما 
بابت ارائه خدمات در س��ال ۹۵ و ۹۶ بالغ بر ۲۵ هزار 
و ۳۵۸ ميليارد تومان اسناد ارسالي و ۴ هزار ميليارد 
تومان اسناد بين راهي داريم. از اين ارقام بيش از ۱۲ 
هزار ميليارد تومان به بيمارس��تان ها پرداخت ش��ده 
و ۱۳ ه��زار و ۱۵۳ ميليارد تومان فقط براي اس��ناد 

ارسالي طلب داريم.
او افزود: سازمان هاي بيمه گر تاكنون با استفاده از 
اوراق و تهاتر سعي كردند بدهي هاي خود را پرداخت 
كنن��د، اما مجموع آنها بيش از ۴ هزار ميليارد تومان 
اس��ناد بين راهي بوده اس��ت و همچنان بيش از ۱۳ 
هزارميليارد توم��ان طلب داريم. اي��ن موضوع تاثير 

شديدي بر فعاليت بيمارستان ها دارد. 
سخنگوي وزارت بهداش��ت همچنين تاكيد كرد: 
در تمام��ي بيمارس��تان هاي كش��ور ش��امل دولتي، 
خصوصي، عمومي و غير دولتي هرگونه دريافت وجه 
خارج از صندوق و بدون ارائه فاكتور رس��مي ممنوع 
است و تخلف محس��وب مي شود. در بيمارستان هاي 
دولت��ي هرنوع ارج��اع بيمار به خارج از بيمارس��تان 
ب��راي درياف��ت خدماتي مانند راديول��وژي، آزمايش 
و... ممنوع اس��ت، مگر اينكه از طريق زنجيره ارجاع 

بيمارستان و با قميت دولتي انجام شود. 
او همچنين درباره چگونه رسيدگي به مصدومان 
ترافيك��ي توضي��ح داد و گف��ت: تا ۱۳ س��ال پيش 
بيم��اران تصادف��ي بايد خودش��ان هزين��ه پرداخت 
مي كردند و گاهي ساعت ها بايد روي زمين مي مانند، 
اما با توجه به ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توس��عه، 
بند ب ماده ۳۷ قانون پنجم توسعه و همچنين ماده 
۳۰ قانون الحاق مقررات بايد قسمتي از هزينه يي كه 
م��ردم و صاحبان خودروها بابت بيمه ش��خص ثالث 
مي پردازن��د، در اين زمينه هزينه ش��ود و هيچ پولي 
بابت خدمات درماني در مراكز دولتي از هيچ مصدوم 

ترافيكي دريافت نشود. 
او ادامه داد: سازمان هاي بيمه گر تجاري كه بيمه 
ش��خص ثالث دارند باي��د ۱۰ درصد از دريافتي خود 
در اين زمينه را مس��تقيم به حساب وزارت بهداشت 
واريز كنند، اما تاكنون هزار ميليارد تومان از اين پول 
به صندوق وزارت بهداشت واريز نشده است و مدتي 
پيش يك��ي از اين بيمه ها اعالم ورشكس��تگي كرده 
و ۶۰ ميلي��ارد تومان از اين پول را نداده اس��ت و ما 
نگران هستيم اين موضوع باعث شود نتوانيم وسايل 
و تجهيزات براي مداواي اين مجروحان تهيه كنيم. 

 پرداخت وام به NGOها
تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان

معاون س��اماندهي ام��ور جوان��ان وزارت ورزش 
و جوان��ان از تواف��ق با »صن��دوق مهر امي��د« براي 
پرداخت وام به تش��كل هاي مردم نهاد تا سقف ۱۰۰ 
ميلي��ون تومان خبر داد. محمدمه��دي تندگويان از 
اختص��اص ۲۱۰ ميليارد تومان بودجه براي پرداخت 
به تش��كل هاي مردم نهاد خبر داد و به ايس��نا گفت: 
اي��ن وام به ويژه به تش��كل هاي م��ردم نهادي كه در 
حوزه كارآفريني فعالي��ت مي كنند، پرداخته خواهد 
ش��د. او با بيان اينكه اي��ن وام از ۱۰ ميليون تومان 
ت��ا ۱۰۰ ميليون تومان با بهره چهار درصد در اختيار 
اين تشكل ها قرار خواهد گرفت، گفت: اين تشكل ها 
ابتدا بايد طرح هاي خود را طبق دس��تورالعمل براي 

دريافت وام تهيه و تدوين كنند. 
معاون س��اماندهي امور جوانان با اش��اره به اينكه 
از بهمن ماه س��ال جاري آمادگي پرداخت اين وام را 
خواهيم داش��ت، اظهار كرد: طرح ها پس از تهيه بايد 
به اداره كل جوانان هر اس��تان تحويل داده ش��ود تا 
پس از تصويب از طريق صندوق هر اس��تان، اين وام 

در اختيارشان قرار گيرد. 

اخبار

در نشست »اقتصاد سرمايه داري و عدالت اجتماعي« مطرح شد
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به گفته يك اس��تاد دانش��گاه، برخي از تصميمات 
بودجه ۹۷ طبقات پايين را ناديده گرفته و تنها به فكر 
سرمايه افراد ثروتمند كشور است؛ در اين سيستم عمدا 
تصميم هايي گرفته مي شود كه خود تصميم گيريندگان 

برنده آن هستند. 
حسين راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان در نشست 
»اقتصاد سرمايه داري و عدالت اجتماعي« گفت: پيامد 
سيستم سرمايه داري حاكم شدن روح فردگرايي مبتني 
بر منطق بازار اس��ت. افراد مي كوشند از ظرفيت ها به 
نفع خودش��ان بدون در نظر گرفتن پيامدهاي جمعي 
اس��تفاده كنند و اين مس��ائل نابرابري ها، بي عدالتي ها 
و ناآرامي هاي��ي را به همراه خواهد داش��ت كه يكي از 

جلوه هاي آن حوادث اخير در كشور است. 
او با اشاره به عوامل ايجاد كننده نابرابري در جامعه 
اظه��ار كرد: عوام��ل منزلتي و نابرابري هاي ناش��ي از 
نظام اجتماعي از جمله اين عوامل هس��تند. اين به آن 
معناست كه نظام تصميم گيري  با برخي سياست هاي 
خود باعث نابرابري در جامعه مي شود كه در آن عده يي 
برنده و عده يي بازنده هس��تند. راغفر با اشاره به نقش 
بودجه به عنوان يكي از شاخص هاي نظام تصميم گيري 
اظه��ار كرد: در بودجه ۹۷ مجموع مالياتي كه بر ثروت 
افراد وضع ش��ده ۴۸۰۰ ميليارد تومان اس��ت. اين در 
حالي است كه مجموع عوارض و جريمه هاي رانندگي 
كه بايد دريافت ش��ود ۴۶۰۰ ميليارد تومان است. اين 
يك تصميم سياس��ي است به عبارتي ديگر افرادي كه 
پنت هاوس ها، ماش��ين هاي لوكس و اختالف طبقاتي  
عظيم��ي دارن��د تنه��ا ۴۸۰۰ ميليارد توم��ان ماليات 
مي دهند و بقيه جمعيت كه با خودروهاي مدل پايين 
خود كس��ب معاش مي كنند هم ۴۶۰۰ ميليارد تومان 

جريمه پرداخت مي كنند. 

به گفته اين اس��تاد دانش��گاه، برخ��ي تصميمات 
بودجه ۹۷ طبقات پايين را ناديده گرفته و تنها به فكر 
سرمايه افراد ثروتمند كشور است، اين سيستم موجب 
بازتوليد نابرابري اجتماعي است. در اين سيستم عمدا 
تصميم هايي گرفته مي شود كه خود تصميم گيرندگان 

برنده آن هستند. 
او عوام��ل فك��ري را يكي ديگ��ر از زمينه هاي ايجاد 
نابراب��ري در نظام اجتماعي دانس��ت و اظهار كرد: براي 
مقابله با اين نابرابري ها بايد اصل برابري فرصت ها حاكم 
شود. نظام بازار عمدا مبتني بر بخت و اقبال است و در اين 
نظام عده يي پيروز و عده يي بازنده خواهند بود. به عبارت 
ديگر در اين نظام كس��ي كه فرزند قارون است خودش 
نيز قارون مي ش��ود و كس��ي كه فرزند يك رفتگر است 

در نهايت در همين طبقه اجتماعي باقي خواهند ماند. 
راغف��ر اصل »عمل متقابل جمعي« را نجات دهنده 
جامعه از منطق مبتني بر ش��انس و قمار بازار دانست و 
ادامه داد: بر اس��اس اصل عمل متقابل جمعي، اعضاي 
جامعه به يكديگر كمك مي كنند بدون آنكه به دنبال 
ديدن نتيجه عمل خيرخواهان��ه خود بالفاصله بعد از 
انجام آن باش��ند، براي مقابله با چنين فضايي نيازمند 
عمل متقابل جمعي در جامعه هستيم تا به شكل گيري 
انسجام اجتماعي و جامعه عادالنه كمك كنيم. او حلقه 
مفقوده نظام سرمايه داري را عمل متقابل جمعي عنوان 
ك��رد و گفت: بدون اين اصل روابط حاصل از نظام بازار 

موجب بروز بي عدالتي در كشور مي شود. 

 ورود سرمايه داري به محيط زيست و بهداشت 
عبدالحس��ين كالنتري اس��تاد دانش��گاه نيز در 
پاس��خ به اين سوال كه آيا مي توان تئوري هاي نظام 
س��رمايه داري را در مورد اي��ران نيز به كار برد يا نه؟ 

افزود: اي��ن تئوري ها عمدتا مبتني ب��ر ميزان حجم 
سرمايه يا مالكيت در اختيار دولت و بخش خصوصي 
هس��تند اما در ايران اتفاقات ديگري نيز در حال رخ 
دادن اس��ت. در حال حاضر منطق س��رمايه داري به 
شكل لجام گسيخته يي در زندگي در حال گسترش 

است و هيچ چيز جلودارش نيست. 
او با بيان اينكه نظام سرمايه داري مسائلي مانند 
محيط زيست، سالمت، آموزش و حتي ليست هاي 
انتخاباتي، پست هاي مديريتي و انسان را تبديل به 
كاال مي كند اظهار كرد: چندي پيش ش��اهد بوديم 
اي��ن منطق باعث ش��د تا يك كارفرم��ا براي تنبيه 
كارگرش حيثيت او را دس��تمايه قرار دهد و از وي 
بخواهد تا در كنار خيابان دست هايش را باال بگيرد. 
در ح��ال حاضر منطق انباش��ت س��رمايه در همه 
حوزه ها در حال تغيير اس��ت و اين مساله مربوط به 
دولت يا بخش خصوصي نيس��ت و مفهوم دولت در 

اينجا به معناي عام به كار مي رود. 
اين اس��تاد دانش��گاه با بيان اينكه كش��ورهايي 
هس��تند كه حجم عظيمي از سرمايه آنها در بخش 
خصوصي اس��ت، گفت: حتي در اين كش��ورها نيز 
دولت در حال تنظيم بازار اس��ت و به نوعي س��از و 

كارهاي اجتماعي در آنجا رواج دارد. 

 بي تعهدي و بي مسووليتي دولت در حوادث
او با انتقاد از فضاي اخير در كش��ور كه همزمان 
ب��ا بروز حادثه يي مانند زلزل��ه، دولت از مردم براي 
مش��اركت در امور خيريه تقاض��ا مي كرد ادامه داد: 
اين مس��اله باعث مي ش��ود تا امور خيريه تبديل به 
كمكي به حال دولت شود. دولتي كه از منطق بازار 
حماي��ت مي كند و اين خيلي خطرناك اس��ت زيرا 

باعث بي تعهدي و بي مسووليتي دولت مي شود. 
كالنت��ري با اش��اره به اينكه عده ي��ي در توجيه 
ايرادهاي نظام اقتصادي حال حاضر ايران معتقدند 
در حال حاضر اين مسائل ناشي از عدم به كارگيري 
سياست هاي ليبراليستي به شكل دقيق است، گفت: 
اگر اين سياس��ت ها به اين ش��كل به صورت كامل 
اجرا شود چيزي از شالوده اجتماعي باقي نمي ماند 

چرا كه سرمايه تمام ساحت ها را دربرمي گيرد. 
اين جامعه ش��ناس با بيان اينكه كمتر جايي اجازه 
مي دهد تا منطق س��رمايه داري تا اي��ن حد وارد همه 
عرصه ها ش��ود، اظهار كرد: اين در حالي اس��ت كه در 
ايران منطق س��رمايه داري به شكل افسارگسيخته يي 
وارد حوزه بهداشت، س��المت، محيط زيست و... شده 
اس��ت و همه چيز تبديل به كاالهاي قابل فروش شده 
اس��ت. اين اس��تاد دانش��گاه با بيان اينكه اين روند از 
دوران آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به شكل سياست هاي 
تعديلي شكل گرفته و در سال هاي بعد نيز در دولت هاي 
خاتمي و احمدي نژاد به شكل كم و بيش به كار گرفته 

شد، افزود: مدلي از خصوصي سازي كه توسط كشور ما 
انتخاب شده كم كيفيت ترين مدل در اين حوزه است. 
بسياري از مشكالتي كه امروز جامعه ايران با آن درگير 

است محصول همين قضايا است. 
او با اشاره به گس��ترش حاشيه نشيني در مراكز 
ش��هري پرجمعيت اظه��ار كرد: حاشيه نش��يني با 
توصيه هاي اخالقي، برگزاري س��خنراني  و دلسوزي 
برطرف نمي شود. بلكه حاشيه نشيني نتيجه طبيعي 
سياست هاي ماس��ت و حتي اگر سازمان اجتماعي 
و اتاق فكري براي آن درس��ت ش��ود كاري از پيش 
نخواهد رف��ت. روندهاي عجيب��ي در اين خصوص 
ديده مي ش��ود بطوري كه حتي كارمنداني در حال 
حاشيه نش��ين شدن هس��تند. بايد پرسيد دولت در 

حال ريل گذاري براي كدام گروه ها است؟
كالنتري ب��ا بيان اينكه ديگر ش��عارهايي مانند 
برقراري عدالت هي��چ تاثيري ندارند، گفت: در اين 
سيس��تم اگر معاش مردم تامين نش��ود دموكراسي 

نيز به باد خواهد رفت يا شكننده مي شود. 

ريحانه جاويدي 
خشكسالي و كمبود آب همچنان از محيط زيست 
ايران، قرباني مي گيرد. انگار آسمان با ايران قهر است، 
نه يك دل س��ير باران مي بارد و نه رد برف بر ش��هرها 
مي نش��يند. مناطق خش��ك هر روز حال و روزش��ان 
بدتر مي ش��ود، مردم يك به يك مهاجرت مي كنند و 
زادگاهشان را به امان خدا مي سپارند تا شايد روزي كه 
باز آسمان سر باريدن گرفت،  به شهرهايشان برگردند، 
همان نقاطي كه خاطره هايش��ان در آن شكل گرفت 
و كودكيش��ان گذش��ت. اين ميان محيط زيس��ت در 
سكوت خشك مي ش��ود، تاالب ها يكي بعد از ديگري 
تبدي��ل به زمين لم يزرعي مي ش��ود كه نه آب دارد و 
نه حيات.   هر روز اخبار مربوط به ۱۵۰ تاالب شناسايي 
شده در كشور ، وخيم تر مي شود، تاالب هايي كه ذخاير 
آبي و اكولوژيكي كش��ور بود، كاربري خود را از دست 
مي دهند،  تنوع زيستيش��ان از بين م��ي رود و اقتصاد 
جوامع محلي هم ضربه مي خورد. سرنوش��ت پرندگان 
و س��اير گونه هاي جانوري كه در اين تاالب ها زندگي 
مي كردند هم مانند مردمي مي ش��ود كه دل از شهر و 
ديارشان بريدند، پرندگان مهاجر به اميد زيستگاهي پر 
رونق راه تاالب هاي ايران را پيش مي گيرند اما با زمين 
ترك خورده يي رو به رو مي ش��وند كه هيچ ذخيره يي 
براي استقبال از آنها ندارد. روز گذشته، حميد ظهرابي، 
 سرپرست معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي 
سازمان محيط زيست، اعالم كرد، حدود ۱۵۰ تاالب در 

كشور شناسايي شده كه اكثر آنها وضعيت خوبي ندارند 
و دچار مشكل هس��تند او بيشترين مشكل را مربوط 
به تاالب هاي مركز كش��ور دانست و بيان كرد: »حدود 
۸۰ درصد تاالب هاي مركزي كش��ور آس��يب ديده و 
در معرض تهديد هس��تند. اگرچه تاالب هاي منطقه 
زاگرس ش��رايط خيلي بحراني ندارند، اما وضعيت اين 
تاالب ها نيز خيلي خوب نيست.« اما ابوالفضل آبشت، 
مدير طرح ملي تاالب هاي كش��ورمعتقد اس��ت ، هيچ 
ك��دام از تاالب ه��اي ايران وضعيت جالب��ي ندارند. او 
با بيان اينكه امس��ال يكي از خش��ك ترين سال هاي 
آبي ايران بود، به تعادل مي گويد: »س��وء مديريت در 
مصرف آب و تخصيص بيش از حد منابع آب به بخش 
كش��اورزي بدون توجه به اينكه اقليم ايران اصال براي 
كشاورزي مناسب نيست،  سبب شد تا امروز تاالب هاي 
ايران به اين نقطه بحراني برس��ند. بخش كش��اورزي 
بيش��ترين منابع آب را مصرف مي كن��د در حالي كه 
بازدهي پاييني دارد. نتوانس��تيم منابع آب را مديريت 
كنيم و  آب هاي زيرزميني را براي كش��اورزي، بي رويه 

برداشت مي كنيم.«

 بيشتر تاالب هاي كشور را از دست داده ايم
مدير طرح مل��ي حفاظت از تاالب هاي كش��ور 
افزود:  »تاالب ها بطور كلي دو مشكل اساسي دارند 
يك��ي مربوط به كميت آب و يكي بحث هاي مربوط 
به كيفيت آب،  معضل اصلي درباره تاالب هاي ايران، 

 كميت آب است. ريشه اين مشكل به بارگذاري هاي 
نامناس��ب و نامتناس��ب با ظرفيت محيط زيس��ت 
برمي گ��ردد. در نظام برنامه ريزي تمام بار توس��عه 
كش��ور را ب��ر دوش منابع طبيعي ك��ه در صدر آن 
منابع آب قرار دارد گذاش��تيم و شاهد اين هستيم 
كه منابع آب بطور نادرس��ت هزينه مي شود. نتيجه 
چني��ن وضعيت��ي كار را به آنجا مي كش��اند كه در 
نهايت طبيعت را از دست مي دهيم، فرسايش خاك 
هر روز بيش��تر مي ش��ود و تنوع زيستي در ايران از 
بين مي رود، تنوع زيس��تي ك��ه بخش قابل توجهي 
از آنها در تاالب هاي زيس��ت مي كنند و متاس��فانه 
در پي خش��كي زيستگاه هايش��ان، آنه��ا هم از بين 
رفته اند. ما بيش��تر تاالب هاي كش��ور را از دس��ت 
داده ايم. كاركردي ك��ه تاالب ها براي جوامع محلي 
اطراف خود داش��تند از بين رفته اس��ت كه اين امر 

زندگي مردم را مختل مي كند.«
ابوالفضل آبش��ت درباره تاثي��ر كمبود بارش ها كه 
امس��ال بيش از س��ال هاي ديگ��ر خودنمايي كرد در 
خص��وص وضعيت محيط زيس��ت كش��ور از جمله 
تاالب ه��ا،  بيان كرد: »نه تنه��ا در ايران كمبود بارش 
داري��م،  بلكه چند س��الي اس��ت كه ايران با مش��كل 
بزرگ تري درگير شده كه عبارت است از تغيير الگوي 
ب��ارش. الگوي بارش در اي��ران از بارش برف به بارش 
باران تغيير كرده، در س��ال هاي اخير كمتر شاهد اين 
هس��تيم كه برف ببارد در حالي كه كشور ما با بارش 

برف زنده اس��ت،  برف مانند يك بانك آب براي ايران 
است كه در طول دوره گرم سال،  آب شده و به طبيعت 
زندگي مي بخش��د اما شاهد اين هستيم كه بانك آب 
كش��ور كه همان برف هاي جمع شده در كوه ها بودند 
را از دس��ت داده ايم. در حالي كه بارش باران س��رعت 
زيادي دارد و در بسياري از مواقع تخريب هايي مانند 
فرسايش خاك هم به همراه مي آورد. بايد آماده باشيم 
كه با ش��روع فصل گ��رم عواقب چني��ن وضعيتي را 
مش��اهده كنيم،  عواقبي كه از همي��ن امروز هم قابل 
مشاهده است چرا كه با وجود تصورمان مبني بر اينكه 
زمستان امسال رودخانه ها و تاالب ها وضعيت بهتري 
پيدا مي كنند،  كمبود بارش سبب شد تا هيچ تغييري 
در وضعيتشان حاصل نش��ود،  چرا كه امسال يكي از 

خشك ترين سال هاي آبي ايران بود.«
او اف��زود: »تغيير الگوي بارش در حالي اس��ت كه 
ما اكثر منابع آب سطحي را با سدسازي مهار كرديم، 
 س��دهايي كه مخازن آب هستند و براي حجم آبشان 
از پيش برنامه ريزي ش��ده و مشخص است چه ميزان 
از آب ذخيره ش��ده در س��دها س��هم بخش صنعت، 
 كش��اورزي،  شرب و محيط زيس��ت است و در نهايت 
ب��ا توجه به اولويت بندي هاي موجود در ايران،  محيط 
زيس��ت مظلوم واق��ع مي ش��ود و در روزهاي كم آبي 
صنعت،  ش��رب و كش��اورزي كه با زندگ��ي مردم در 
ارتباط اس��ت س��هم خود را گرفته و ب��از هم محيط 

زيست بي نصيب بماند.«

 آمار دقيق از تغييرات تاالب ها نداريم
اگرچه سرپرست معاونت محيط زيست طبيعي 
و تنوع زيس��تي سازمان محيط زيست از آمار ۸۰ 
درصدي تاالب هاي از بين رفته در بخش مركزي 
كشور خبر داده اس��ت اما ابوالفضل آبشت معتقد 
اس��ت به دليل نداش��تن آمار دقيق و رس��مي در 
كش��ور نمي توان گفت دقيقا چند درصد تاالب ها 
از دس��ت رفته اس��ت،  او مي گويد: »آم��ار دقيق 
علمي از ميزان از دس��ت رفت��ن تاالب ها نداريم. 
اگرچه از كارشناس��ان مختل��ف آمارهاي متفاوتي 
درب��اره اين موضوع اعالم مي ش��ود ام��ا در ايران 
توليد اطالع��ات صحيح وجود ن��دارد بنابراين به 
دليل ضعف آمار، نمي توانيم برنامه ريزي درس��تي 
هم براي تاالب ها داش��ته باشيم و به نظر مي رسد 
اين موضوع از اولويت هاي مسووالن نيست. چون 
اطالعات درست از تغييرات تاالب ها در دوره هاي 
مختلف نداريم متوجه نش��ديم كه در طول زمان 
هر كدام چقدر از ميزان آب خود را از دست دادند 
و زماني متوجه ش��ديم كه تاالب از دس��ت رفته 
بود كه اين خود يكي از نش��انه هاي س��و مديريت 
است. در ايران يك مرجع رسمي نيست كه من به 
عنوان كارش��ناس زماني كه با اين پرسش مواجه 
مي شوم كه چند درصد از تاالب هاي كشور از بين 
رفته اس��ت،  بتوانم عدد دقيق اعالم كنم و بگويم 
با اس��تناد به آمار س��ازمان مربوط��ه، عدد دقيق 
چيس��ت. با توج��ه به اين امر اع��داد و ارقامي كه 
ارائه مي ش��ود همه تخميني هستند و تنها درباره 
درياچه اروميه اس��ت كه تاحدودي آمار رسمي و 

دقيق در ايران وجود دارد.«
به گفته آبش��ت در راس��تاي پروژه بين المللي 
حفاظ��ت از تاالب ها كه با همكاري س��ازمان ملل 
در حال انجام اس��ت،  تاكنون چهار تاالب چغاخور 
در اس��تان چهارمحال و بختي��اري، كاني برازان، 
 نوروزلو و س��ولدوز در اس��تان آذربايجان غربي به 
سيس��تم پايش آنالين مجهز ش��ده اند كه هر ده 
دقيق��ه اطالعات مربوط ب��ه تغييرات اين تاالب ها 
را به ص��ورت مكانيزه جم��ع آوري مي كند. با اين 
وجود مدير طرح ملي حفاظت از تاالب هاي كشور 
بر نداشتن يك مرجع رسمي براي جمع آوري آمار 
تاكيد داش��ته و مي گويد: »نتيجه وجود نداش��تن 
آمار رس��مي و دقيق سبب مي شود در اعالم اعداد 
و ارقام،  منافع مديريتي در نظر گرفته شود و نكته 
مهم اينكه هيچ كس��ي هم نمي تواند صحبت هاي 
ديگري را نقض كند چون آمار رس��مي نيست هر 
كس��ي م يتواند با توجه به يك پارامتر مش��خص، 
 اعالم كن��د يك تاالب از بين رفته اس��ت. ممكن 
است از نظر يك كارشناس تاالبي كه سالمت آب 
ندارد،  از دست رفته باشد و از نظر كارشناس ديگر 
تاالبي كه كاركرد خود را از دست داده است،  يك 

تاالب تخريب شده به شمار رود.«

 انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي دانشگاه 
تهران از علي اصغر مونس��ان رييس س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري خواست تا از 
كس��اني كه در جريان حوادث و ناآرامي هاي اخير به 
سردر دانشگاه تهران به عنوان يك بناي ثبت شده در 
فهرست ميراث ملي و نماد آموزش عالي كشور آسيب 

وارد كرده اند، شكايت كند. 
سردر اصلي دانشگاه تهران در سال هاي ۱۳۴۶-

۱۳۴۵ براس��اس طرحي از ك��وروش فرزامي يكي 
از دانش��جويان دانش��كده هنرهاي زيباي دانشگاه 
تهران س��اخته ش��د، بعد از ۴۵ س��ال از گذش��ت 
س��اخت اي��ن بنا، طرح مرمت و بازس��ازي س��ردِر 
تاريخي دانشگاه تهران، در قالب يكي از برنامه هاي 
گراميداشت هشتادمين سال تصويب قانون تاسيس 
دانشگاه تهران، در دس��تور كار قرار گرفت. پس از 
بررسي هاي فني، از روزهاي پاياني سال ۹۳، مرمت 
اين اثر تاريخي عملياتي شد و پس از حدود سه ماه 
فعاليت، در ابتداي خردادماه ۱۳۹۴به پايان رسيد. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، در نام��ه  انجم��ن علم��ي 
دانش��جويان باستان شناسي دانش��گاه تهران خطاب 
ب��ه معاون رييس جمه��ور آمده اس��ت؛ »همان گونه 
كه آگاهي داريد دانش��گاه تهران به عنوان دانش��گاه 

مادر و بزرگ ترين دانش��گاه كش��ور، نم��اد آموزش 
عالي ايران بوده و نزديك پنج دهه اس��ت كه سردر 
بي مانند و زيباي آنك��ه در تاريخ ۱۸ آبان ۱۳۷۸ به 
ش��ماره ۲۴۴۵ در فهرس��ت آثار ملي ايران به ثبت 
رس��يده، به نماد آم��وزش عالي كش��ور تبديل و به 
منزله پرچم دانش��گاهيان در ايران تلقي مي ش��ود و 
هرگونه تعرض و آس��يب ب��ه آن تعرض به جايگاه و 
آبروي دانشگاه، دانش��گاهيان و جامعه علمي كشور 
اس��ت و بر پايه ماده ۵۵۸ قانون مجازات اس��المي و 
ماده ششم قانون راجع به حفظ آثار ملي، وارد كردن 
خرابي و رسم كردن نقوش و خطوط بر آن )به عنوان 
يك اثر ثبت ش��ده در فهرس��ت آثار ملي( جرم تلقي 
و مرتك��ب آن عالوه بر مجازات، به جبران خس��ارت 
وارده نيز محكوم مي ش��ود.  در روزهاي گذشته و در 
جريان تجمعات و ناآرامي هاي مقابل دانشگاه، سردر 
نام برده مورد آس��يب و رنگ پاشي با اسپري از سوي 
اشخاص و گروه هاي خودسر قرار گرفت و اين اتفاق 
در حضور ني��روي انتظامي به عنوان ضابط قانوني و 
حافظ اموال تاريخي و فرهنگي رخ داد كه متاسفانه 
نيروي انتظامي و حتي حراست دانشگاه در اين حين 
تنها نظاره گر بودند و از آن كوچك ترين ممانعتي به 

عمل نياوردند. 

درخواست شكايت از مخدوش كنندگان سردر دانشگاه تهران

سخنگوي وزارت كشور گفت: طرح توانمندسازي و 
پيشگيري از اعتياد دانش آموزان از مهم ترين طرح هايي 
اس��ت ك��ه در روزهاي گذش��ته به ص��ورت اجرايي با 
هماهنگي وزارت آموزش و پرورش در ۳۱ استان كشور 
عملياتي شد.  سلمان ساماني در نشست خبري اظهار 
كرد: طبق آماري كه در هفته گذشته از ستاد مبارزه با 
مواد مخدر دريافت كرديم رشد ۱۴ درصدي كشفيات 
پلي��س از مواد مخدر را ش��اهد بوديم. همچنين طرح 
توانمندسازي و پيشگيري از اعتياد دانش آموزان نيز از 
مهم ترين طرح هايي اس��ت كه در روزهاي گذشته به 
صورت اجرايي با هماهنگ��ي وزارت آموزش و پرورش 
در ۳۱ اس��تان كشور عملياتي ش��د كه با نظارت وزير 
براي صيانت از س��رمايه هاي نوشكفته ايران اين طرح 

در حال اجراست. 
به عقيده ساماني، آماري كه از وضعيت وقوع جرايم 
داشتيم طبق رصدها شاهد بوديم كه در ۹ ماهه ابتدايي 
س��ال جاري در بسياري از جرايم كاهش وجود داشته 
كه پيام خوبي است و نشان مي دهد كه اقدامات انجام 

شده در سنوات گذشته اثربخش بوده است. 
س��خنگوي وزارت كشور در ادامه به بحث مديريت 
بحران اش��اره كرد و گفت: يكي از آس��يب هاي جدي 
نظام برنامه ريزي كش��ور نداش��تن اطالع��ات دقيق از 

افرادي است كه نيازمند دريافت خدمات هستند. اين 
تصميم س��ازمان ثبت احوال فرصتي را فراهم مي كند 
ك��ه در مديريت بحران و توزيع اقالم امدادي و ش��يوه 
امدادرساني به افراد نيازمند با اطالعات دقيق و جامع تر 
در نظ��ام مديريت بحران ايجاد ش��ود. او ادامه داد: در 
مورد زلزله غرب كشور از همدلي و همراهي ملت ايران 
براي بازتواني، نجات آسيب ديدگان در استان كرمانشاه 
و مناطق زلزله زده اين استان تشكر مي كنم. همچنين 
از اقدامات موثر نيروهاي نظامي ذيل سازمان مديريت 
بحران و نيروهاي سپاه، ارتش، بسيج كه در اين بزنگاه 
به كمك مردم آمدند و اقدامات اثرگذاري انجام داده اند 
نيز تقدير مي كن��م.  او همچنين به ارائه گزارش��ي از 
زلزله غرب كش��ور پرداخت و گفت: در مرحله اسكان 
اضطراري حدود ۹۰ هزار چادر ميان زلزله زدگان توزيع 
ش��د تا بتوانيم در مدت محدود اس��كان اضطراري را 
شاهد باشيم كه اين اتفاق به خوبي انجام شد. همچنين 
در مرحله اس��كان موقت نيز كه به وس��يله كانكس ها 
تامين شد با هماهنگي هاي الزم با نهادهاي مذكور قرار 
شد كه ظرف ۴۵ روز كانكس هاي مورد نياز زلزله زدگان 
را براي اسكان موقت در اختيار آنان قرار دهيم كه اين 

كار نيز با كمك خدا و مردم و مسووالن محقق شد. 
او افزود: س��پاه تعهد كرد كه ۸۰۰۰ كانكس را در 

اختيار زلزله زدگان روس��تايي ق��رار دهد كه اين اتفاق 
افت��اد و همچنين ارتش نيز تامي��ن ۲۰۰۰ كانكس را 
براي مناطق ش��هري تقبل كرد. زيرا براس��اس دستور 
تقس��يم كار ملي امدادرساني به روستاها برعهده سپاه 
و در ش��هرها نيز بر عهده ارتش قرار گرفت. سخنگوي 
وزارت كش��ور اضافه كرد: بنياد مسكن انقالب اسالمي 
ني��ز تهيه ۱۰۰۰ كانكس را به عهده گرفت كه اين امر 
نيز محقق ش��د. همچنين ۲۴۰۰ دستگاه كانكس نيز 
توس��ط كمك هاي مردم��ي براي زلزل��ه زدگان تامين 
ش��د كه در نهاي��ت ۱۳ ه��زار و ۴۰۰ كانكس تا امروز 
بر اساس وعده هاي داده شده در مناطق زلزله زده قابل 
استفاده است. به گفته وي حدود ۱۰۰۰ كانكس نيز به 
صورت مازاد و ذخيره در نظر گرفته شده است كه اگر 
كسي به هر دليلي تا به امروز موفق به دريافت كانكس 
نش��ده است آن را دريافت كند. در حقيقت اين ۱۰۰۰ 
كانكس هنوز نصب نشده است و براي موارد خاص در 
نظر گرفته شده است.  ساماني همچنين به كمك هاي 
مالي كه دولت تصويب كرد ت��ا در اختيار زلزله زدگان 
قرار دهد نيز اش��اره كرد و گفت: واحدهاي مس��كوني 
در مناطق زلزله زده به دو گروه تخريب كامل و تخريب 
جزئي تقسيم شدند و تصميمات مهمي براي آنها گرفته 

شد كه تعدادي از اين تصميمات نيز اجرايي شد.

اجراي طرح پيشگيري از اعتياد دانش آموزان

تاالب ها وضعيت خوبي ندارند

ايران در خشك ترين سال آبي
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مخالفت ضمني پليس با پيشنهاد ترافيكي شهرداري
گروهراهوشهرسازي

ط��رح ترافيك پيش��نهادي ش��هرداري كه طي 
روزه��اي اخي��ر با حواش��ي زي��ادي مواجه ش��د و 
اظهارنظره��اي گوناگون��ي را در اين باره از س��وي 
اعضاي ش��ورا و كارشناس��ان برانگيخت در جلس��ه 
يك ش��نبه شوراي ش��هر مورد موافقت كلي اعضاي 
ش��ورا قرار گرفت و همه اعضاي شوراي شهر اذعان 
داشتند كه بر ضرورت تغيير و اصالح طرح ترافيك 
كنون��ي تهران اتفاق نظر دارند. اما در نشس��ت روز 
يك ش��نبه معلوم نش��د ك��ه آيا طرح پيش��نهادي 
شهرداري از سوي شوراي عالي ترافيك به تصويب 
رس��يده يا هنوز در دست بررسي است. روز گذشته 
ام��ا فرمانده انتظامي تهران ب��زرگ به جزئيات اين 
ط��رح واكنش نش��ان داد و به طور ضمني اش��اره 
كرد كه موافق اجراي اين طرح نيس��ت. به گفته او 
بررسي هاي اوليه پليس حاكي از اين است كه طرح 
اخ��ذ ع��وارض از ورود خودرو ها ب��ه محدوده طرح 
ترافيك)منطقه سبز( و محدوده زوج و فرد)منطقه 
آب��ي( به جاي فروش آرم ط��رح ترافيك در كاهش 

آلودگي هوا و ترافيك شهر تهران اثرگذار نيست. 
س��ردار حس��ين رحيمي درباره ط��رح ترافيك 
جديد گفت: بايد جزئيات آن مورد مطالعه و بررسي 
كارشناس��انه قرار بگيرد. مخالف��ت ضمني پليس با 
ط��رح ترافيك جدي��د درحالي انجام مي ش��ود كه 
پي��ش از اين معاون حمل و نقل ش��هرداري تهران 
با قاطعي��ت اعالم كرده بود كه پليس با اجراي اين 

طرح موافق است. 
رحيمي درباره اجرا يا عدم اجراي طرح ترافيك 
جديد پايتخت گفت: اين طرح فعال در حد پيشنهاد 
است و بايد دستگاه هاي مختلف نظر خود را نسبت 
ب��ه آن مطرح كنن��د همچنين بايد س��ازوكارهاي 
مختلف پيش بيني شود و جزئيات اين طرح درحال 

مطالعه است. 
او افزود: توس��ط شهرداري تهران اعالم شده كه 
اين ط��رح در كاهش آلودگي هوا و ترافيك ش��هر 
تهران تاثيرگذار اس��ت اما بررسي هاي اوليه پليس 
اين مس��اله را تايي��د نمي كند، بي تردي��د جزئيات 
اين طرح توس��ط پليس بررسي  و نتيجه آن اعالم 
مي ش��ود و پليس با هماهنگي پليس راهور، نتيجه 
نهايي را كتبا به شهرداري تهران اعالم خواهد كرد. 
ط��رح فعلي معايب��ي دارد اما اگر قرار اس��ت طرح 
جديدي اجرايي ش��ود بايد معايب گذش��ته در آن 

حل شود. 
فرمان��ده انتظام��ي ته��ران بزرگ اضاف��ه كرد: 
مديري��ت ترافيك در تهران و همه كش��ور برعهده 
پليس اس��ت و ش��هرداري بايد بس��ترهاي الزم را 
فراهم كند. مس��ووالن انتظامي با اس��تفاده از اين 
بس��ترها بايد ترافيك را به خوب��ي مديريت كنند و 
بي ترديد ش��وراي ترافيك تهران مي تواند اين طرح 
را به تاييد برس��اند اما بايد ابعاد مختلف آن بررسي 

كارشناسانه شود. 

طرحجديددردولتتصويبنشدهاست
در ش��رايطي ك��ه كليات طرح جدي��د ترافيك 
پايتخ��ت با واكنش نس��بتا منف��ي فرمانده نيروي 
انتظامي مواجه ش��ده اس��ت، دبير ش��وراي عالي 

هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور گفت: اين طرح 
تنها در ش��وراي ترافيك تهران در جلسات مختلف 
ي��ك ماهه گذش��ته مطرح ش��ده و تاكن��ون تنها 
چارچوب كلي آن مشخص شده اما مصوبه شوراي 
ترافيك را هم به صورت نهايي ندارد و ابالغ نش��ده 
اس��ت. طرح جديد ترافيك تنها در شوراي ترافيك 
تهران بررس��ي ش��ده و بايد تا قبل از 15بهمن ماه 

هم نهايي و مصوب شود. 
پوري��ا محمديان ي��زدي ك��ه خود در ش��وراي 
ترافيك ش��هر تهران به عنوان نماينده وزير كشور 
حض��ور دارد در گفت وگ��و با ايس��نا گفت: تاكنون 
چارچوب كلي اين طرح در ش��وراي ترافيك تهران 
بسته شده اس��ت اما هنوز قطعي نشده، اميدواريم 
اين موضوع در ش��وراي ش��هر تهران مطرح شود و 
نسبت به بحث قيمتي و عوارض تصميم گيري الزم 

انجام شود. 
وي اف��زود: برابر قانون اختيار تعيين موضوعاتي 
ازجمله قيم��ت و عوارض ورود ب��ه محدوده طرح 
ترافيك بر عهده ش��وراي شهر تهران گذاشته شده 
اس��ت بنابراين بايد ابتدا بازخورد اعضاي ش��ورا را 
در اين حوزه كس��ب كنيم چراكه تعيين س��هميه 
ي��ا افزايش و كاهش قيمت ه��ا در اجراي اين طرح 

تاثيرگذار است. 
محمدي��ان تاكيد كرد: بح��ث قيمت گذاري در 
ح��وزه اختي��ارات ش��وراي ترافيك تهران نيس��ت 
و ش��وراي ش��هر تهران بايد پايه اوليه را در حوزه 
قيمت ارائه كند تا طرح در ش��وراي ترافيك تهران 

قطعي شود. 

دبير ش��وراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 
كش��ور با تاكيد بر اينكه اين طرح در دولت مصوب 
نش��ده و در دستور كار ش��وراي عالي ترافيك هم 
قرار نداش��ته اس��ت، اف��زود: ظاهرا ي��ك محدوده 
زماني براي مصوب ش��دن اين طرح گذاشته اند كه 
براس��اس آن بايد تا قبل از 15بهم��ن ماه نهايي و 
مصوب و براي فرمانداري تهران ارس��ال شود. البته 
در هي��ات تطبيق فرمانداري تهران نيز بايد مجددا 
بحث قيمت ها و عوارض كنترل شود تا با ضوابط و 

قوانين مغايرتي نداشته باشد. 

شرطورودخودروهابهطرحترافيك
در همين حال، نايب رييس كميس��يون حمل 
و نقل و عمران شوراي شهر تهران دريافت معاينه 
فن��ي »برتر« را ش��رط ورود خودروها به محدوده 

طرح ترافيك دانست. 
به گزارش ايس��نا، افش��ين حبيب زاده با اشاره 
به طرح ترافيك مصوبه دولت گفت:»محدوده هاي 
ط��رح ترافيك تغيي��ري نمي كند و تنه��ا نام اين 

محدوده ها دچار تغييراتي مي شود.«
اين عضو ش��وراي اسالمي ش��هر تهران با بيان 
اين مطل��ب ادامه داد: در اين طرح دو نوع معاينه 
فن��ي برتر و عادي خواهيم داش��ت كه براس��اس 
معاينه فني برتر خودروها با سخت گيري بيشتري 

مورد معاينه قرار مي گيرند. 
حبي��ب زاده با بي��ان اينكه ح��دود 5۰ درصد 
خودروهاي فعلي در معاينه فني برتر رد صالحيت 
مي ش��وند، افزود: اين طرح عادالنه اس��ت و بدين 

صورت نيس��ت كه 11۸هزار مجوز براي 11۸هزار 
خودرو صادر ش��ود و هر كس بخواهد قادر باش��د 
وارد مح��دوده طرح ترافيك ش��ود و بايد عوارض 

محدوده را پرداخت كند. 
او با اش��اره ب��ه اينكه در ط��رح جديد ترافيك 
محدوديت��ي ب��راي خودروه��اي ورودي به طرح 
مطرح نيس��ت، ادام��ه داد: در اين ط��رح فروش 
روزانه، كارت ش��ناور و مجوز جديد وجود ندارد و 
ب��راي هر خودرو با ورود به محدوده طرح ترافيك 
طبق محاسبات هر زون مبالغي از شارژ كارت هاي 

صادر شده، كسر مي شود. 
حبيب زاده با اع��الم اينكه در اين طرح جديد، 
مجوزي به فروش نخواهد رس��يد، گفت: ش��وراي 
ش��هر نمي تواند تردد م��ردم به يك مح��دوده را 
ممنوع كند و در همه جاي دنيا اين محدوديت را 
ب��ا دريافت عوارض كنترل مي كنند؛ همچنين اگر 
اين تردد در س��اعات پي��ك ترافيك صورت گيرد 

حداكثر عوارض دريافت مي شود. 
عضو ش��وراي شهر تهران افزود: براي اين طرح 
3 پيك ساعتي شامل 1۰صبح، 1۰تا ۴ بعدازظهر 
و ۴ تا ۷ عصر تعريف ش��ده اس��ت و اگر راننده در 
اي��ن پيك ها ي��ا در روز آلودگي يا با خودرو داراي 
معاينه فني عادي وارد محدوده طرح ترافيك شود 

با حداكثر عوارض رو به رو مي شود. 
حبيب زاده اظهار كرد: ش��ورا پيش��نهاد داده 
است كه يك زون نيز شامل كل شهر تهران باشد 
كه در مواقع آلودگ��ي بتوان عوارضي قابل توجه 
را ب��راي جلوگيري از تردد بي��ش از حد تعريف 

كرد؛ اما خودروهاي سواري بيشترين نقش را در 
آلودگ��ي هوا ندارند و بح��ث ترافيك نيز موضوع 

ديگري است. 

مبنايدريافتعوارضفناوريخودروباشد
يك عضو هيات علمي دانش��گاه بهش��تي نيز 
با اع��الم اينكه كلي��ات اين طرح قاب��ل پذيرش 
اس��ت،  گفت: كليات طرح ترافيك��ي جديد مورد 
قبول اس��ت اما به ش��رط اينكه در ورود به طرح 
و ت��ردد در اين محدوده دو موضوع در نظر گرفته 
ش��ود. يكي اينكه دريافت عوارض ترافيك تابعي 
از مي��زان توليد آلودگي خودرو باش��د و فناوري 

خودرو به جاي پالك محور قرار گيرد. 
يوسف رش��يدي، كارش��ناس محيط زيست و 
معاون اسبق س��ازمان محيط زيست در اين باره 
اف��زود: مورد بعدي اين اس��ت كه براي س��اكنان 
محدوده ترافيكي تس��هيالتي در نظر گرفته شود 
و اين طور نباش��د كه بعد از مدتي س��اكنان اين 
منطق��ه محل زندگي خود را ت��رك كنند؛ همان 
اتفاق��ي كه بر اثر اجراي ط��رح ترافيكي قبلي رخ 
داد و مناطق مركزي ش��هر خالي از سكنه شد و 

بافت مسكوني و سنتي شهر تغيير كرد. 
رش��يدي در مورد اجراي طرح ترافيكي جديد 
در تهران اظهار كرد: عوارض طرح ترافيك بايد با 
توج��ه به نوع تردد و نوع تكنولوژي خودرو متغير 
باش��د و دريافت عوارض از خودروها بايد براساس 

تكنولوژي باشد نه براساس پالك. 
اي��ن كارش��ناس ادامه داد: در همه كش��ورها 
اعمال محدوديت هاي ترافيكي در ش��هرها بر اين 
اس��اس است كه انواع سيس��تم هاي حمل و نقل 
عمومي در ش��هر وجود داشته باش��د بنابراين در 
ته��ران هم بايد ت��ا حد امكان ميزان دسترس��ي 
شهروندان به وسايل نقليه عمومي گسترش يابد. 
او ب��ا بي��ان اينك��ه نكته يي ك��ه در اين طرح 
ترافيكي وجود دارد، اين اس��ت كه آلوده كننده ها 
هزينه آلودگي را مي پردازند، تصريح كرد: اعطاي 
مجوز س��االنه به خودروها شايد طرح خوبي باشد 
اما واضح است كه تردد در شهر با خودرو شخصي 
بايد به ش��كلي باشد كه مالك خودرو هزينه تردد 
را بپردازد بنابراين بايد شهر را به طرز هوشمندانه 

از لحاظ آلودگي هوا مديريت كنيم. 
اين اس��تاد دانش��گاه با تاكيد ب��ر اينكه الزم 
اس��ت، كاركرد عوارض دريافتي از ش��هروندان بر 
اثر اجراي طرح ترافيك روش��ن و مشخص باشد، 
گفت: درآمد كسب شده از محل عوارض ترافيك 
باي��د صرف توس��عه حمل و نقل عمومي ش��امل 
گسترش خطوط مترو و تجهيز ناوگان اتوبوسراني 

شود. 
او نس��بت ب��ه تغيير بافت مس��كوني محدوده 
اجراي طرح ترافيكي جديد هش��دار داد و گفت: 
درحال حاضر ش��اهديم كه ايج��اد محدوده طرح 
ترافيك باعث تخريب بافت مركزي تهران شده و 
هويت مسكوني مناطقي مثل ناصرخسرو و پامنار 
به ط��ور كامل از بين رفته و به انبار مغازه  دارها و 
كس��به هاي اطراف تبديل شده اس��ت بنابراين از 

تكرار اين اتفاق تلخ بايد جلوگيري شود. 

عبور33درصديعملكرد
ماليشهرداريازبودجه96

معاون مالي و اقتصاد ش��هري شهرداري تهران با بيان 
اينكه بودجه سال آينده شهرداري در حد سال ۹۶ تدوين 
مي ش��ود، اظهار كرد: اگر بودجه س��ال آينده نس��بت به 
عملكرد امسال تدوين شود، 33 درصد رشد خواهد داشت. 
ب��ه گزارش تس��نيم، س��ميع اهلل م��كارم با اش��اره به 
پيش بيني تحقق ۷2 ت��ا ۷5 درصدي بودجه ۹۶ تا پايان 
سال، گفت: تصور مي شود كه بودجه سال آينده را در حد 
امسال درنظر بگيريم و نسبت به بودجه مصوب امسال رشد 
چنداني نخواهد داش��ت، اما اگر بودجه نسبت به عملكرد 
امسال تدوين شود طبيعي است كه بايد افزايش يابد، يعني 

به نسبت عملكرد 33درصد رشد خواهد داشت. 
او ب��ا بي��ان اينكه در س��ال آين��ده 25 ت��ا 3۰درصد 
درآمدهاي ش��هرداري پايدار خواهد بود، اظهار كرد: البته 
تا زماني كه اليحه بودجه دولت به تصويب نرس��يده و به 
قانون بودجه تبديل نشود، نمي توانيم بودجه شهرداري را 
قطعي كنيم. دليل آن هم اين است كه پيشنهادهايي براي 
بودجه س��ال ۹۷ داريم كه اگر تصويب شود در درآمد هاي 

شهرداري تاثيرگذار خواهد بود. 
معاون مالي و اقتصاد ش��هري شهرداري تهران از قول 
مساعد نمايندگان مجلس براي لحاظ نظرات شهرداري در 
بودجه ۹۷ خبر داد و گفت: در حوزه حمل و نقل و ترافيك 
پيش��نهادهايي داريم كه به عنوان مثال، از اوراق مشاركت 
استفاده شود، همچنين پيشنهاد تضمين فاينانس توسط 
دولت و اختصاص 33درص��د از محل افزايش حامل هاي 
ان��رژي، عالوه بر اش��تغال به حمل و نق��ل عمومي، ريلي 
و همچني��ن جرايم راهنمايي و رانندگ��ي نيز به مجلس 
ارائه ش��ده كه در صورت تحقق ه��ر كدام در بودجه تاثير 
مي گ��ذارد. او ب��ا بيان اينكه ب��راي بنزين نيز پيش��نهاد 
مشخصي داريم كه در صورت تصويب ۴۰۰ ميليارد تومان 
به درآمدهاي شهرداري اضافه مي شود، اظهار كرد: تركيب 
بودجه س��ال ۹۸ با تدوين برنامه س��وم ش��هرداري كامال 

متفاوت خواهد بود. 

بودجه9۷؛۱۷هزارو۵۰۰ميلياردتومان
در همين حال، معاون برنامه ريزي و توس��عه ش��هري 
شهردار تهران خبر داد كه اليحه بودجه سال ۹۷ شهرداري 
3۰ دي ماه به ش��ورا ارائه مي شود و احتماال سقف بودجه 

1۷ هزار و 5۰۰ ميليارد تومان است. 
حجت اهلل ميرزايي در گفت وگو با مهر گفت: شهرداري تا 
3۰ دي ماه فرصت دارد اليحه بودجه را به شورا ارائه كند، 
در حال حاضر بودجه نهايي ش��ده و در حال ويرايش هاي 
پاياني هس��تيم. او درباره رقم بودجه سال آينده شهرداري 
تهران گفت: س��قف بودجه پيش بيني شده براي سال ۹۷، 
1۷هزار و 5۰۰ ميليارد تومان اس��ت ك��ه اين رقم بايد در 
شوراي معاونان نهايي شود، اما به نظر مي رسد همين رقم 
درنظر گرفته ش��ود و نس��بت به بودجه س��ال ۹۶ كاهش 
اندكي داشته اس��ت. ميرزايي در پاسخ به اينكه در بودجه 
س��ال ۹۷ برنامه ۸ ساله دوم ش��هرداري هم درنظر گرفته 
شده اس��ت، گفت: در بودجه س��ال ۹۷ الزامات برنامه يي 
مورد توجه قرار گرفته همچنين بودجه دربرگيرنده الزاماتي 
است كه شوراي شهر ماه گذشته به شهرداري ابالغ كرد اما 
اصالحات مهمي نيز در بودجه سال ۹۷ انجام شده است. 

معاون برنامه ريزي و توس��عه ش��هري ش��هردار تهران 
توضيح داد: ش��فافيت حداكث��ري، تمركززدايي، واگذاري 
پروژه ها ب��ه مناطق، كاه��ش هزينه ه��اي غيرماموريتي، 
اولويت بن��دي پروژه ه��ا و... كه برخي از اي��ن اصالحات در 

بودجه سال آينده شهرداري است. 
او همچنين با اش��اره به آماده ش��دن گزارش عملكرد 
مديريت گذش��ته در فرص��ت 1۰۰ روزه يي كه ش��ورا به 
شهرداري داده بود، گفت: در اين گزارش كه احتماال هفته 
آينده روز يك شنبه در صحن شورا توسط شهردار به شورا 
ارائه مي شود، رقم دقيق بدهي ها، ميزان اعتبارات الزم براي 

پروژه هاي ناتمام و... آمده است. 
ميرزايي در پاسخ به اينكه چرا رقم بدهي هاي شهرداري 
از رقم��ي كه پيش از اين اعالم ش��ده بود افزايش داش��ته 
است، گفت: در رقم جديد، ميزان بدهي هايي كه در احكام 
قضايي در حال بررس��ي است هم برآورد شده و همچنين 
رقم موردنياز اتمام پروژه هاي ناتمام از برآورد اوليه بيش��تر 

بوده و حدود 35هزار ميليارد تومان است. 
همچني��ن محم��ود ميرلوحي عضو كميس��يون 
برنام��ه و بودجه در گفت وگو با مه��ر گفت: احتماال 
رقم بودجه پيش��نهادي شهرداري كاهش پيدا كند و 
به رقمي حدود 1۶ هزار ميليارد تومان برسد اما هنوز 
تا زمان ارائه رس��مي اليحه بودج��ه نمي توان به طور 

قطعي درباره آن اظهارنظر كرد.

ATRورودقطعي۱۲فروند
و3ايرباسدرسالآينده

قائم مق��ام وزير راه و شهرس��ازي گفت: ش��ركت 
ATR تعه��د فاينانس 12فروند هواپيما و ش��ركت 
ايرب��اس هم تعه��د فاينانس 3 فرون��د هواپيما را به 
ايران اي��ر پذيرفته اس��ت و ورود 3 فرون��د ايرباس و 

12فروند ATR در سال آينده قطعي شده است. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي 
اصغر فخريه كاشان درباره سرنوشت قرارداد ايران اير 
و بويين��گ در صورت خروج امري��كا از برجام افزود: 
هر تصميم جديد دولت امريكا درباره قرارداد فروش 

هواپيما به ايران عطف به ماسبق نمي شود. 
او درباره اعالم مواض��ع دولت امريكا در چند روز 
آينده درب��اره برجام و احتمال خروج اين كش��ور از 
برج��ام و تاثي��ر اين تصمي��م بر سرنوش��ت قرارداد 
ايران  اي��ر و بويين��گ گفت: هر تصميم��ي كه دولت 
امريكا براي برجام و در نهايت قرارداد فروش هواپيما 
به ايران بگيرد، نمي تواند مجوزهايي كه صادر ش��ده 

است را تحت تاثير قرار دهد. 
فخريه كاش��ان اظهار كرد: اگر امريكا همين امروز 
هم بخواهد از برجام خارج شود، اين موضوع تاثيري 
در مجوزهايي كه اوفك براي فروش هواپيماها صادر 
كرده اس��ت، نخواه��د گذاش��ت و تصميمات جديد 

نمي تواند بر گذشته حاكم باشد. 
قائم مق��ام وزي��ر راه و شهرس��ازي ادام��ه داد: اما 
احتمال اينكه خروج امريكا از برجام مجوزهاي بعدي 
اوفك را براي فروش بويينگ به ايران تحت تاثير قرار 

دهد، وجود دارد. 
طب��ق گفته هاي اخير فخريه كاش��ان ب��ه تازگي 
مذاكرات نهايي براي اينكه شركت بويينگ فاينانس 

۸ هواپيما را برعهده بگيرد، انجام شده است.

گزارش

خبر

معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري تهران 
گفت: مقرر ش��ده بيس��ت و نهم دي ماه در مراسم 
س��الگرد حادثه پالسكو كلنگ ساختمان جديد زده 
ش��ود و پروژه س��اخت آن س��ه س��ال طول خواهد 
كش��يد. البته شهرداري براس��اس قوانين و همچون 
يك مش��تري معمولي با بنياد مس��تضعفان برخورد 

كرده است. 
مه��دي حج��ت مع��اون شهرس��ازي و معماري 
ش��هرداري تهران در نشست خبري با اصحاب رسانه 
با اشاره به نزديك شدن سالگرد حادثه پالسكو گفت: 
جلس��ات متعددي با ش��هرداري و بنياد مستضعفان 
مالك س��اختمان برگزار شده و مقرر شد ساختماني 

حدود 1۰ طبقه جاي پالسكو ساخته شود. 
او ادامه داد: البته مس��اله حاش��يه يي درخصوص 
حريم مدرس��ه ژاندارك وج��ود دارد كه جزو ميراث 
فرهنگ��ي به حس��اب مي آيد و قرار ش��د باتوجه به 
حقوق كس��به ميراث فرهنگي با 1۰ طبقه موافقت 
كند و سمت مدرسه ژاندارك كمتر بارگذاري شود. 

حج��ت افزود: پالس��كو ني��از به 2 ه��زار و 3۰۰ 
پاركين��گ دارد اما فقط امكان س��اخت يك هزار و 
3۰۰ پاركينگ وجود دارد به همين دليل بنياد قبول 
كرد پاركينگ روبه روي س��اختمان را ترميم و از آن 

هم استفاده كند. 

طرحتفصيليتاكجااجراشدهاست
حجت درباره تعهد به اجراي طرح تفصيلي و تخلفات 
صورت گرفته در اين زمينه ادامه داد: طرح تفصيلي 
 درس��ت يا غلط در حد پهنه بندي بوده و سعي شده 
ت��ا حد امكان اجرا ش��ود، اما مداخ��الت زيادي هم 
ص��ورت گرفته البته جاي س��وال دارد آي��ا با طرح 
تفصيل��ي اوليه ته��ران به آن آرمان ش��هري كه بايد 
مي رس��يديم، مي رسيم يا خير و سوال دوم اينكه در 
پنج س��ال گذش��ته طرح تفصيلي تا كجا اجرا شده 

است. 
به گزارش ايلن��ا، او ادامه داد: در همين رابطه، 
شوراي شهر شهرداري را مكلف كرده ظرف ۶ ماه 
آينده مي��زان انحرافات از ط��رح تفصيلي را مورد 
به مورد بررس��ي كند اما باز هم س��وال اين است 
ك��ه آيا واقع��ا اهداف طرح تفصيل��ي در بلندمدت 
پاسخگوست و مي تواند موجب ارتقاي شهر شود؟ 
اين مس��اله ب��راي من از ميزان اجرايي ش��دن آن 

اهميت بيشتري دارد. 
معاون معماري و شهرس��ازي شهرداري تهران 

با بيان اينكه پايتخت ش��هر سوخته نيست، افزود: 
هن��وز ظرفيت هاي پنهان زي��ادي در تهران وجود 
دارد ك��ه نابود نش��ده و روددره ها، بافت تاريخي و 

ظرفيت باغات جزو اين موارد هستند. 
حجت با اش��اره به اخطار محمد ساالري عضو 
ش��وراي ش��هر درخصوص زمزمه هايي براي كنار 
گذاشتن بخشنامه دوم شهردار درخصوص شوراي 
معماري مناطق گفت: اخطار آقاي ساالري بجا بود 
اما شهرداري كنترل مي كند تا هيچ كدام متوسل 

به كنار گذاشتن بخشنامه ها نشوند. 
او درب��اره تعداد س��اختمان هاي بلندمرتبه يي 
ك��ه برخالف اصول طرح تفصيلي مجوز س��اخت 
گرفته ان��د ام��ا هن��وز س��اخته نش��ده اند، گفت: 
در ح��ال حاضر ش��هرداري مش��غول شناس��ايي 
پرونده هاي مش��كوك و بالتكليف اينچنيني است 
و با شهرداران منطقه هر هفته جلساتي را برگزار 
مي كن��د تا پرونده ها را مط��رح و راه برون رفت از 

آنها را پيدا كند. 

بافسادبرخوردميكنيم
معاون معماري و شهرس��ازي شهرداري تهران 
درخص��وص ش��هرداران و كاركناني از ش��هرداري 
ك��ه هنگام صدور مجوز يا موارد ديگر تخلف كرده 
يا نفع ش��خصي برده اند، گفت: باي��د ميان تخلف 
و فس��اد تفاوت گذاش��ت، اينكه يك نفر مبلغي را 
گرفته و به حساب ش��هرداري ريخته و همه اينها 
را با ط��ي كردن مراتب قانون��ي انجام داده تخلف 
محس��وب مي ش��ود يا آنك��ه فردي با اس��تفاده از 
دسترس��ي ويژه يي كه دراختيار شهرداران مناطق 
قرار دارد با طي كردن مراتب قانوني مجوزي صادر 
كرده و آن را در اختيار ش��هرداري قرار داده هم با 

فساد تفاوت دارد. 
او ادام��ه داد: اگر معلوم ش��ود كه فردي، خود 
و خانواده اش س��ود ش��خصي از تخلف برده، فساد 
محس��وب مي ش��ود و بايد مورد پيگرد قانوني قرار 

گيرد. 
حجت در پاس��خ به اينكه چه تعداد از كاركنان 
به دستگاه هاي قضايي معرفي شده اند، گفت: عدد 
دقيق آن را نمي دانم اما اطالع دارم كه تعدادي از 
آنها به علت فس��اد به قوه قضاييه معرفي ش��ده اند 
چراكه ديگ��ر بحث درباره بيت المال اس��ت و اين 
مس��ائل از طريق حراس��ت ش��هرداري قابل حل 
نيس��ت و بايد دستگاه قضايي ورود كند البته جزو 

حيطه كاري من محسوب نمي شود. 
او با بيان اينكه بدون مشاركت مردم اداره شهر 
غيرممكن خواهد بود، ادامه داد: با صدور بخشنامه 
سعي كرديم ش��فافيت ايجاد كنيم تا مردم تهران 
از ظرفيت هاي فوق العاده ش��هر بهره مند شوند. به 
گفته اين مقام مسوول، در طول دهه هاي گذشته 
 طوري با مردم صحبت كرديم كه گويا مسووليتي 
در قبال شهر ندارند و شهرداري بايد همه كارهاي 
شهر را انجام دهد، در حالي كه شهرداري از طريق 

شهروندان بايد هزينه اش را تامين كند. 
توافق خطرناكي در شهرداري انجام نشده است

حجت در ادامه با تاكيد بر اينكه از يكم شهريور 
امس��ال ديگر هيچ توافق خطرناكي در ش��هرداري 
صورت نگرفته اس��ت، ادام��ه داد: به صورت مكرر 
اخط��ار كرده ايم كه هيچ توافق��ي صورت نگيرد و 
حتي از كاركنان خواس��ته ايم هر اقدامي مي كنيد 
بايد روي سيستم ثبت شود وگرنه غيرقانوني است. 
مي خواهيد مالي را ببخشيد اين كار را انجام دهيد 
اما بايد روي سيس��تم باشد ديگر كار روي تاريكي 

و پنهان كاري تمام شده است. 
حجت درباره تعيين تكليف س��اخت و سازهاي 
غيرمج��از در منطق��ه 22 گف��ت: در منطق��ه 22 
اتفاق��ات فراواني رخ داده اس��ت. ق��ول و قرارهاي 
فراواني گذاش��ته اند و پول ه��اي فراواني گرفته اند. 
باي��د ب��ه همه آنها رس��يدگي كرد. برخ��ي از اين 
پرونده ها مالي است و شرايط برخي پروژ ه ها مانند 

شرايط موسسات مالي غيرمجاز است. 
معاون ش��هردار درباره معضالت موجود درباره 
حريم شهر تهران يادآور شد: در زمينه حريم شهر 
تهران مش��كالت فراواني با وزارت راه و شهرسازي 
وجود دارد و جلسات متعددي در اين زمينه گرفته 
شده است و تصميم گرفتيم اليحه قانوني اي براي 
حريم ش��هر تهران به مجلس ارائ��ه دهيم چراكه 
ش��رايط حريم پايتخت بايد نسبت به بقيه شهرها 
مس��تثنا باش��د. البته توافقاتي نيز با اس��تانداري 
صورت گرفته تا جلوي سوءاس��تفاده س��ودجويان 

گرفته شود. 

خروجقطارشهرداريازريلتراكمفروشي
او ب��ا بيان اينكه باي��د قطار ش��هرداري از ريل 
تراكم فروشي خارج شود و تغيير مسير دهد، گفت: 
البته اين تغيير مس��ير ممكن است مدت ها به طول 
انجام��د، اما بايد تمام ت��الش خود را انجام دهيم تا 

مانع از فروش آينده شهر شويم. معاون شهرسازي و 
معماري شهرداري تهران در مورد فروش هولوگرام 
با بي��ان اينكه فروش هولوگرام يك مس��ير ابداعي 
از س��وي مديري��ت قبلي ش��هري ب��راي پرداخت 
بدهي هايش بوده است، گفت: البته تسويه حساب، 
تهاتر و... روش بدي نيس��ت اما اينكه اين هولوگرام 
به چه كس��اني؟ به چه دليل و... داده مي شود جاي 

سوال است. 
حجت با بيان اينك��ه از 1۸ هزار ميليارد تومان 
درآمد ش��هرداري 11 هزار ميليارد تومان در حوزه 

معماري و شهرس��ازي بوده اس��ت، اظهار كرد: اين 
نش��ان مي دهد كه هدف اصلي شهرداري در تامين 
درآمد به روش صدور پروانه، فروش ش��هر و... بوده 
اس��ت. اين درحالي است كه در تهران ظرفيت هاي 
بالقوه يي وجود دارد كه موردشناسايي قرار نگرفته، 
مثال تعدادي از س��اختمان هاي رها ش��ده در سطح 
ش��هر وجود دارد كه بالتكليف اس��ت و طبق قانون 
اين ساختمان ها كه در مرحله خطرناكي قرار دارند 
و آلودگي هايي را براي ش��هر ب��ه ارمغان مي آورند، 

بايد عوارض بدهند. 

معاونشهرسازيومعماريشهرداريتهرانخبرداد

كلنگاحداثپالسكويجديددرسالروزحادثه
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صنعت، معدن و جتارت14
صنايع اثرگذار در صادرات

تع�ادل| رييس س��ازمان توس��عه تج��ارت اي��ران در 
گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما با اشاره به آمار مربوط 
به صادرات كشور گفت: صادرات محصوالت پتروشيمي رتبه 
نخس��ت صادرات را در كشور به خود اختصاص داده و پس 

از آن بيشترين صادرات متعلق به محصوالت معدني است. 
مجتبي خسروتاج با اشاره به اينكه تشخيص كاالهايي با 
مزيت رقابتي بسيار كليدي است، ادامه داد: نياز به سازمان 
توسعه يي داريم تا بتوانيم اهداف توسعه صادرات غيرنفتي را 
متناس��ب با تغييرات فناوري بازار جهاني دنبال كنيم. البته 
عمده ارزش افزوده ايجاد ش��ده در بخش صادرات در حوزه 
صنعت پتروشيمي به وجود آمده است. او ادامه داد: در دولت 
يازده��م در صنعت فوالد گروه هاي مختل��ف را وارد فرآيند 
صادرات كرديم كه در اين ميان و در بخش معدن، صادرات 
فوالد پررنگ تر از س��اير موارد بوده است. خسروتاج بر لزوم 
اصالح ديدگاه ها در فرآيند ص��ادرات تاكيد كرد و افزود: ما 
بايد روندهاي جهاني را در نظر داشته باشيم و براساس اين 
روندهاي جهاني و متناسب با بازار جهان و نياز مصرف كننده 
برنامه ريزي كنيم. به عبارت ديگر صنايع مختلف كش��ور ما 
نيازمند استفاده از تكنولوژي هاي گوناگون هستند و ما جز با 
همفكري و استفاده از تكنولوژي هاي روز دنيا نمي توانيم به 
اهداف صادراتي مان برسيم. از اين جهت همكاري حاكميت، 
دولتمردان و بخش خصوصي در پيش��برد اهداف صادراتي 

موثر خواهد بود. 
رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران به صادرات فرش 
به عنوان يك ظرفيت مناس��ب جهت پربار كردن صادرات 
غيرنفتي اشاره كرد و گفت: فرش توانسته خود را با بازارهاي 
جهاني تطبيق دهد و ظرفيت بس��يار خوب��ي براي افزايش 
صادرات غيرنفتي كشور در اين بخش نهفته است. در بخش 
معدن و مواد اوليه هم الزم اس��ت كه روي ارزش افزوده كار 
شود چراكه وقتي از گاز به سمت پليمر، اوره، متانول و مواد 

شيميايي برويم، ارزش افزوده ايجاد شده افزايش مي يابد. 
او به برخي آمارهاي صادراتي كش��ور هم اش��اره كرد و 
گف��ت: صادرات ۸ ماهه س��ال در حوزه كش��اورزي بيش از 
3ميليارد دالر بوده اس��ت از اين مي��زان ۶۴۷ ميليون دالر 
صنايع تبديلي، ۵3۷ ميليون دالر لبنيات و 33۰ميليون دالر 
گل و گياه بوده اس��ت. صادرات لبنيات نيز در ۸ ماهه سال 
جاري 3۱درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 
داش��ته است. خسروتاج به لزوم افزايش بهره وري در صنايع 
داخلي هم گريزي زد و افزود: بهره وري موضوعي اس��ت كه 
كنترل آن در دست بنگاه هاست و بخشي از افزايش بهره وري 
به توان و پتانسيل بنگاه ها برمي گردد. دولت از سال گذشته 
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي و منابع بانكي در قالب 
بس��ته حمايتي، منابعي با كارمزد)نرخ سود( پايين ۱3.۵تا 
۱۴.۵درصدي مصوب كرده است كه هم اكنون نيز تسهيالتي 

با همان نرخ در اختيار متقاضيان مي گيرد. 

پيش بيني كاهش قيمت 
سنگ آهن 

ايسنا| دولت استراليا پيش بيني كرد، قيمت سنگ آهن 
به دليل رشد عرضه جهاني و ضعيف شدن تقاضاي چين در 
سال ۲۰۱۸ به ۵۱.۵۰ دالر در هر تن بالغ شود كه ۲۰درصد 
نس��بت به س��ال ۲۰۱۷ كاهش خواهد داشت. سه شركت 
معدني بزرگ جهان ش��امل BHP و واله با وجود اقداماتي 
كه براي متنوع كردن فعاليت در ساير بخش هاي مواد خام 
معدني مانند مس، آلومينيوم و زغال س��نگ انجام داده اند، 
براي عمده درآمد خود به فروش سنگ آهن متكي هستند. 

شركت برزيلي واله قصد دارد، امسال صادرات سنگ آهن 
را ۷درص��د افزاي��ش داده و به 3۹۰ميليون تن برس��اند. در 
استراليا شركت هاي ريوتينتو و BHP به همراه فورتسكيو 
متالز قصد دارند ظرف چند سال آينده حدود ۱۷۰ميليون 

تن ظرفيت جديد ايجاد كنند. 
طبق اعالم وزارت صنعت، نوآوري و علوم استراليا، كاهش 
قيمت پيش بيني شده از متوسط ۶۴.3۰ دالر در هر تن در 
س��ال ۲۰۱۷ در سال ۲۰۱۹ نيز ادامه پيدا مي كند و قيمت 
اين ماده خام فوالدسازي به ۴۹ دالر در هر تن بالغ مي شود. 
انتظار مي رود، قيمت سنگ آهن در اوايل سال ۲۰۱۸ كه بازار 
به ابهامات پيرامون تاثير محدوديت هاي توليد زمستاني چين 
بر تقاضا براي س��نگ آهن واكنش نشان مي دهد، نوساناتي 
پيدا كند. سنگ آهن در حال حاضر حدود ۷۵ دالر در هر تن 
فروخته مي شود. قيمت هاي پايين تر، منعكس كننده عرضه 
رو به رشد از سوي توليدكنندگان كم هزينه و كاهش تقاضا از 
سوي چين خواهد بود كه صنعت فوالدش كوچك مي شود. 

 لزوم سختگيري بيشتر 
در مورد لوازم آرايشي وارداتي

ايس�نا| رييس انجم��ن توليدكنن��دگان فرآورده هاي 
ش��وينده، آرايش��ي و بهداش��تي ضم��ن انتق��اد از اعمال 
سختگيري بيشتر در مورد استاندارد محصوالت آرايشي و 
بهداشتي ايراني نس��بت به محصوالت خارجي، گفت: بايد 
به طور صريح و ش��فاف اس��تانداردهاي مرب��وط به توليد و 
واردات لوازم آرايش��ي و بهداش��تي و نيز خدمات ارائه شده 
در اين بخش طبق قانون تقويت و توس��عه نظام استاندارد، 

تعريف شود. 
بختي��ار علم بيگ��ي درب��اره قان��ون تقويت و توس��عه 
نظ��ام اس��تاندارد كه منجر به تصميم��ات جديد در مقوله 
سياس��ت گذاري، نظارت و هدايت نظام استاندارد در حوزه 
تولي��د و واردات لوازم آرايش��ي و بهداش��تي و نيز خدمات 
آرايش��ي و بهداش��تي اس��ت، اظهار كرد: در ح��ال حاضر 
همچنان در مقوله سياس��ت گذاري، نظارت و هدايت نظام 
استاندارد روال سابق برقرار است و ابالغيه رييس جمهوري 
مبني بر قانون تقويت و توس��عه نظام اس��تاندارد به مرحله 

اجرا درنيامده است. 
وي ادام��ه داد: هم اكن��ون اس��تاندارد محصوالت��ي كه 
مشمول اس��تاندارد اجباري هس��تند، توسط سازمان ملي 
اس��تاندارد به صورت آزمايش��گاهي مدنظر قرار مي گيرد و 
عالوه بر آن س��ازمان غذا و دارو نيز با توجه به اينكه پروانه 
س��اخت صادر مي كند، طي زماني مشخص كه حداقل يك 
ماه است، آزمايش استاندارد اين محصوالت را در دستور كار 
قرار مي دهد. همچنين انجمن توليدكنندگان فرآورده هاي 
ش��وينده، آرايشي و بهداشتي نيز به صورت مجزا و حداقل 
س��ه ماه يك بار آزمايش مربوط به استاندارد محصوالت را 
انجام مي دهد. رييس هيات مدي��ره انجمن توليدكنندگان 
فرآورده هاي شوينده، آرايش��ي، بهداشتي با انتقاد از اينكه 
س��ختگيري هاي مربوط به لوازم آرايشي و بهداشتي توليد 
داخل در مورد محصوالت وارداتي مشاهده نمي شود، بيان 
كرد: در مورد محصوالت آرايش��ي و بهداشتي وارداتي تنها 
ي��ك بار قبل از عرضه و در زم��ان ارائه مجوز آزمايش هاي 
مربوطه انجام مي ش��ود و ما هرگز در س��طح بازار مشاهده 
نكرده ايم كه اس��تاندارد اين محص��والت مورد بازبيني قرار 
گي��رد. اميدواريم با اج��راي قانون تقويت و توس��عه نظام 

استاندارد، مكانيسم مربوطه در اين راستا تعريف شود. 

اخبار

كارآفرينان برتر، پيشكسوتان و نوآفرينان جوان معرفي شدند

جايزه اقتصادي به مرد سياست

رييس هيات عامل ايميدرو خبر داد

افزايش ارزش ذخاير معدني ايران

افزايش حجم تجارت كااليي ايران با اتحاديه اروپا 

ايميدرو| رييس هيات عامل ايميدرو از افزايش حدود ۵۰ ميليارد 
دالري ارزش ذخاي��ر معدني ايران با اكتش��افات جديد تا پايان نيمه 
نخست س��ال ۹۶ خبر داد. مهدي كرباسيان در نشستي كه با حضور 
جمعي از دانش��جويان مديريت دانشگاه تهران برگزار شد، با بيان اين 
مطلب افزود: ايميدرو با همكاري س��ازمان زمين شناسي و اكتشافات 
معدني از س��ال ۹3 برنامه اكتش��اف ۲۵۰ هزار كيلومترمربعي را آغاز 
كرد كه با اقدامات انجام گرفته، ۴۲ تن طال، ۲۲ ميليون تن بوكسيت، 
۱۰3 ميليون تن باريت، 3۰ هزار تن آنتيموان، ۶۵ هزار تن عناصر نادر 
خاكي، 3۴۵ ميليون تن زغال كك شو، ۲۰۰ ميليون تن زغال حرارتي 

و ۵۰۰ ميليون تن سنگ آهن به ذخاير قطعي كشور اضافه شد. 
وي ب��ا اعالم اينكه از ميزان اكتش��اف انج��ام گرفته كار مقدماتي 
۱۶۰ هزار كيلومترمربع انجام ش��ده اس��ت، تصريح ك��رد: در برخي 
موارد كار حفاري انجام گرفت��ه و برخي پهنه ها نيز در حال واگذاري 
به شركت هاي معتبر داخلي و بين المللي است. هزينه اكتشافات انجام 
ش��ده از س��ال ۹3 تا پايان نيمه نخست س��ال ۹۶ تنها 3۰۰ ميليارد 
تومان بوده است. رييس هيات عامل ايميدرو با بيان اينكه دانشجويان 
به عنوان س��رمايه هاي آينده كشور در شرايط كنوني اغلب به صورت 

نظري و از طريق ش��بكه هاي مجازي اطالعات كسب مي كنند، گفت: 
اين در حالي است كه دانشجويان بايد از نزديك با واقعيت هاي جامعه 
روبه رو شوند و نقدها، گاليه ها، پيشنهادها و حتي پيشرفت هاي حاصل 

شده را به صورت ميداني مشاهده كنند. 
كرباسيان افزود: واقعيت اين اس��ت كه به دليل وجود درآمدهاي 
نفت��ي، هن��وز رابطه واحده��اي اجرايي صنعتي، معدن��ي، توليدي و 
خدماتي با دانش��گاه ها به طور كامل برقرار نش��ده و دانشگاه ها چندان 
ب��ه دنبال درآمدزاي��ي نبوده اند، در صورتي كه دولت بايد بخش��ي از 
نياز دانشگاه را تامين كند و دانشگاه براي تامين بخشي از بودجه، به 
دنبال اجراي طرح هاي پژوهشي و كاريابي باشد. وي با اشاره به اينكه 
دانش��گاه هاي معتبر جهان اعم از امريكايي و اروپايي با صنعت ارتباط 
دو طرفه دارند، گفت: دانش��گاه و دانش��جو به دليل منفعت حاصله از 
اجراي طرح هاي پژوهشي، سطح دانش خود را در راستاي خواسته هاي 
متقاضي ارتقا مي دهند و از اين رو، عالوه بر درآمدزايي دانشگاه، سطح 

علمي استادان و دانشجويان نيز باال مي رود. 
كرباس��يان ادامه داد: اين روند در ايران نيز بايد اتفاق بيفتد. البته 
بازديدهاي دانشجويان از واحدهاي صنعتي و معدني بسيار موثر است. 

در اين نوع بازديدها از واحدها، بهترين آموزش ها رخ مي دهد و موجب 
دلگرمي ماس��ت چرا كه در اين موقعيت ها ممكن است پيشنهادهاي 
اصالح��ي مطرح ش��ود و درنتيجه، ما آنها را اص��الح كنيم. بنابراين، 
استادان در اين زمينه بايد وقت بگذارند و پيگيري كنند. ما نيز از اين 

اقدام، استقبال مي كنيم. 

 استقبال ايميدرو از ارائه سنگ آهن در بورس كاال
رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران)ايميدرو( 
از دس��تور وزير صنعت، معدن و تجارت براي تش��كيل كميته يي جهت 
بررس��ي وضع عوارض صادراتي س��نگ آهن خبر داد. مهدي كرباسيان 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بورس كاال مي تواند به 
بس��ياري از اختالفات درخصوص عرضه و خريد سنگ آهن پايان دهد، 
گفت: ايميدرو از ارائه سنگ آهن در بورس كاال استقبال مي كند چراكه 
بورس كاال مي تواند با ش��فافيتي كه در معامالت ايجاد مي كند بسياري 
از گاليه هايي كه ميان توليدكنندگان سنگ آهن و شركت هاي فوالدي 

وجود دارد را پايان بخشد. 
وي افزود: اكنون سنگ آهن براي بازارهاي صادراتي از طريق بورس 
كاال فروخته مي شود اما معتقديم براي فروش داخلي بايد به بورس كاال 
بيايد. البته به نظر ما بقيه زنجيره فوالد مانند گندله و كنسانتره نيز بايد 
به مجموعه بورس��ي عرضه شوند. كرباس��يان با اشاره به اهميت در نظر 
گرفتن زمان براي ارائه سنگ آهن به بورس كاال تصريح كرد: زمان عرضه 
سنگ آهن به بورس كاال مساله مهمي است چراكه بايد به نحوي تعادل 

ميان عرضه و تقاضا برقرار شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در 
ادامه با اشاره به جلساتي كه در اين زمينه برگزار شده است، اظهار كرد: 
تاكنون بورس كاال جلسات متعددي را با توليد كنندگان و عرضه كنندگان 
س��نگ آهن برگزار كرده كه حتي دو جلسه از اين سلسله مالقات ها در 
حضور خود من بوده و اميدواريم كه ثمره آن را به زودي مشاهده كنيم. 
رييس هيات عامل ايميدرو در پاسخ به اين سوال كه با ورود سنگ آهن 
در بورس كاال و مش��خص شدن ميزان مازاد تقاضاي داخلي آيا عوارض 
صادرات سنگ آهن برداشته خواهد شد يا نه، بورس كاال را كمك كننده 
دانست و گفت: موضوع عوارض صادرات سنگ آهن ابعاد مختلفي دارد 
كه بايد آن را در نظر گرفت. درحال حاضر انجمن توليدكنندگان سنگ 
آهن با وضع عوارض صادراتي مخالف اس��ت و تفكري در وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت آن را به داليل مختلف ازجمل��ه تامين نياز واحدهاي 
داخلي الزم مي داند. وي با اش��اره به نظر وزير صنعت، معدن و تجارت 
در اين رابطه اظهار كرد: جلس��ه يي در رابطه با وضع عوارض صادراتي با 
انجمن توليدكنندگان سنگ آهن برگزار كرديم كه حاصل آن گزارشي 
شد كه به وزير صنعت، معدن و تجارت تقديم شد و طبق نظر وزير قرار 
شد، كميته يي جميع نظرات و ابعاد مربوط به اين موضوع را جمع آوري و 
طي گزارش ديگري جهت تصميم گيري به وي ارائه كند. رييس سازمان 
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران)ايميدرو( يادآور شد: وزير 
صنعت، معدن و تجارت معتقد است براي وضع هر گونه عوارض صادراتي 
و تعرفه وارداتي بايد با انجمن هاي تخصصي و مربوطه گفت وگو شده و 

نظر آنها در اين رابطه گرفته شود. 

تعادل| حجم تجارت كااليي ايران با ۲۸ كشور عضو اتحاديه 
اروپ��ا در ۱۰ماهه نخس��ت س��ال ۲۰۱۷ به رق��م ۱۶ميليارد و 
۶۰۰ ميليون يورو رس��يد كه در مقايس��ه با مدت مشابه پارسال 
۶۱.۶درصد رشد داش��ت. ميزان صادرات كااليي ايران در مدت 
ياد ش��ده به اتحاديه اروپا ۸ميليارد و ۲۴۱ميليون يورو و ميزان 
واردات كاال از اي��ن منطقه ۸ميليارد و ۴۰۷ميليون يورو بود كه 
نسبت به مدت مشابه پارسال رشد چشمگيري داشت. ايران در 

۱۰ماهه نخس��ت س��ال ۲۰۱۶ميالدي، 3ميليارد و ۹۴۲ميليون 
يورو صادرات به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا داشت و در مقابل 
۶ ميلي��ارد و 3۶۱ ميلي��ون يورو واردات از اين كش��ورها انجام 
داد. بر اس��اس گزارشي كه معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق 
بازرگاني تهران منتش��ر كرده، عامل اصلي رش��د تجارت كااليي 
ايران، دوبرابر ش��دن صادرات كااليي ايران به اتحاديه اروپاست. 
ب��ا توجه به افزايش ارزش تجارت كاالي��ي ايران با اتحاديه اروپا 

در ۱۰ماهه نخس��ت سال ۲۰۱۷، بهبود قابل توجهي هم در تراز 
منفي بازرگاني ايران حاصل ش��ده است و مي توان گفت نزديك 
به ۲.۲ميليارد يورو از تراز منفي بازرگاني كااليي ايران كاس��ته 
ش��ده و به كس��ري ۱۶۶ميليون يورو رسيده است. اين در حالي 
اس��ت كه تراز بازرگاني كااليي ايران در ۱۰ماهه نخس��ت سال 
۲۰۱۶ ميالدي، منفي ۲ميليارد و ۴۱۹ميليون يورو بود. با وجود 
رشد ارزش تجارت كااليي ايران با اتحاديه اروپا، همچنان فاصله 

زيادي بين تجارت كااليي اي��ران و تركيه با اتحاديه اروپا وجود 
دارد؛ به ط��وري كه طي ۱۰ماهه ابتدايي ۲۰۱۷ صادرات كااليي 
تركيه به اتحاديه اروپا )كه برخالف ايران بخش اعظم آن را اقالم 
نفتي تشكيل نمي دهد( هفت برابر و واردات كااليي آن ۸.۲ برابر 
ايران است. براساس اين بررسي، ميزان صادرات كااليي تركيه به 
اتحاديه اروپا ۵۷ ميليارد و ۸۴۴ ميليون يورو و ميزان واردات آن 

۶۹ ميليارد و ۱۶۰ ميليون يورو است.

تعادل| 
 دومين مراسم دوره اهداي »نشان امين الضرب« 
در راس��تاي تجلي��ل از بسترس��ازان عرص��ه توليد 
و تجارت روز گذش��ته به مناس��بت ۱3۴ س��الگي 
تاسيس اتاق تهران برگزار شد. مراسم روز گذشته با 
نخستين دوره آن، يك تفاوت محسوس داشت و آن 
اينكه محمدجواد ظريف، مرد ش��ماره يك سياست 
خارج��ي اي��ران نيز ب��ه خاطر تالش هاي��ش در به 
س��رانجام رساندن برجام و رفع تحريم هاي ناعادالنه 
عليه اقتصاد كشور كه زيان عمده آن متوجه فعاالن 
بخش خصوصي بود، موفق به اخذ اين تنديس ويژه 
اقتصادي شد. از اين رو در اين مراسم شاهد اهداي 
۱۰ تندي��س و نش��ان امين الضرب ب��ه كارآفرينان 
منتخب بوديم. چنين روي��داد اقتصادي كه مي رود 
به يك سنت پسنديده تبديل شود را مي توان گامي 
در جهت ترغي��ب كارآفرينان جوان ب��راي ورود به 
صحنه اقتصاد كش��ور دانس��ت. اما آنچه دولتي ها و 
خصوصي ه��ا در اي��ن گردهمايي ب��ر آن اتفاق نظر 
داش��تند، اين بود كه بدون رانت و درآمد نفتي هم 
مي توان افتخار و تحول آفريد. اما حال تكليفي كه بر 
دوش حاكميت و دولت گذاشته مي شود، حركت به 
سمت الگوسازي و معرفي الگوهاي موفق در عرصه 
اقتصادي اس��ت تا اميد و نش��اط ب��ار ديگر به بدنه 
جامعه بازگردد. برهمين اساس خواسته اصلي بخش 
خصوصي از بدنه نظام اين بود كه عرصه به صاحبان 
فن سپرده ش��ود تا فعاالن اقتصادي، كارآفرينان در 
يك فضاي آرام، بدون رانت و بدون بروكراس��ي هاي 
زائد بتوانن��د فعاليت كنند، چراكه بن��ا به اظهارات 
سخنرانان اين مراس��م، كارآفريني را مي توان كليد 

عبور از بحران  ها دانست. 

 متن بيانيه هيات داوري 
اتاق تهران در حالي مراسم نكوداشت امين الضرب 
و ۱3۴ سالگي تاسيس اين نهاد را جشن گرفت كه 
هدف از اين مراس��م كاش��تن بذر اميد و ارائه مدلي 
براي جوانان در عرصه كسب و كار به شمار مي رفت. 
اين روزها كمبود نقدينگي، بي رونقي و فضاي س��رد 
اقتص��اد عرصه را ب��راي ورود و حض��ور جوانان در 
بخش هاي اقتصادي تنگ تر از گذش��ته كرده است. 
از اين رو مطالبه اصلي فعاالن اقتصادي، گره گشايي 
از مش��كالت و اميدبخشي به جامعه بود. در دومين 
مراس��م اهداي تنديس، نش��ان و لوح امين الضرب، 
عالوه بر مس��عود خوانس��اري به عن��وان رييس اتاق 
تهران، غالمحس��ين ش��افعي رييس اتاق بازرگاني 
ايران، احمد مسجدجامعي عضو شوراي شهر تهران، 
محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت، 
محمود حجتي وزير جهاد كش��اورزي و محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه حضور داشتند و سخنراني 

كردند. 
بيانيه اين مراسم كه از سوي هيات داوران قرائت 
ش��د، به اين ش��رح بود: »اتاق تهران ب��راي اهداي 
نش��ان كارآفريني امين الضرب براس��اس معيارهاي 
علمي و كارشناس��ي، نهايت دقت و وس��واس را در 
ش��يوه برگزاري فراخوان هاي عمومي به خرج داده 
اس��ت. براس��اس الگوهاي جهاني و بعد از استخراج 
بي��ش از ۱۰ ن��وع ش��اخص در ۸ ح��وزه جداگانه 
اقتصادي، فراخوان عمومي تنظيم و در جلسه هيات 
نمايندگان اتاق تهران اع��الم و امكان ثبت نام براي 
تمام كارآفرينان كش��ور از طريق سايت اتاق تهران 
مهيا شد. بيش از 3۶۰ بنگاه بزرگ كشور طي مدت 
ي��ك ماه در اين فراخوان ش��ركت كردند. همچنين 
تشكل هاي اقتصادي بيش از ۶۰ بنگاه بزرگ كشور 
را به دبيرخانه مراس��م امين الض��رب معرفي كردند. 
بايد گفت كه دبيرخان��ه همايش امين الضرب، پس 
از اين با پايش و بررس��ي فرم هاي ارس��ال ش��ده و 
امتيازبندي بنگاه ها، از مي��ان ۴۲۰ بنگاه موردنظر، 
۲۲ بن��گاه با باالترين امتياز را انتخاب كرد. همزمان 
اتاق تهران با انتخاب ۱۵ داور صاحبنام و كارشناس 
در حوزه اقتصادي اقدام به بررسي نهايي كارآفرينان 
كرد. براساس اصل داوري بي طرفانه فرم ها و جدول 
رزومه كارآفرينان در پاكت هاي محرمانه و به صورت 

جداگان��ه دراختي��ار آنها ق��رار گرفت. ات��اق تهران 
اميدوار اس��ت ب��ا اهداي عادالنه و منصفانه نش��ان، 
لوح و تندي��س امين الضرب به كارآفرينان كش��ور، 
جهت تكريم فرهنگ كارآفريني گامي موثر برداشته 

باشد.«
 انتقادات شنيده شود 

وزي��ر ام��ور خارجه كه از س��وي هي��ات داوران 
مراس��م امين الض��رب به خاط��ر تالش هايش در به 
س��رانجام رساندن برجام و رفع تحريم هاي ناعادالنه 
عليه اقتصاد كشور كه زيان عمده آن متوجه فعاالن 
بخش خصوصي بود، شايس��ته دريافت تنديس، لوح 
و نش��ان امين الضرب دانسته شد و مورد تجليل قرار 
گرفت، در ابتداي س��خنانش ب��ه ناآرامي هاي اخير 
كشور اشاره كرد و نقش بخش خصوصي در گذشته 

و حال را برجسته ارزيابي كرد. 
محمدج��واد ظريف گفت: به خاطر مردم اس��ت 
كه تنها كش��ور آرام و امن در منطقه هس��تيم و به 
همين دليل است كه بايد نظر مردم، ديدگاه مردم، 
انتقاد مردم و اعتراض مردم را با گوش جان بشنويم. 
او اف��زود: ما در اين كش��ور هر چ��ه داريم از جمله 
امنيت، رفاه، توس��عه و آرامش از مردم داريم. مردم 
ما همان طور ك��ه امام راحل فرمودند ولي نعمتان ما 
هس��تند و به خاطر اين مردم اس��ت كه ما امروز در 
دنيا س��ربلند هس��تيم. وزير امور خارجه كشورمان 
بي��ان كرد: همي��ن مردمي كه خط خودش��ان را از 
خشونت و از برهم زدن كشور جدا كرده و مي كنند 
و هي��چ گاه در كنار خش��ونت نخواهند ايس��تاد. بنا 
به اظه��ارات ظريف، اين مردم هم��واره از ما جلوتر 
بوده اند و بعضي وقت ها كه س��ابقه روابط سياس��ي 
اي��ران با برخ��ي كش��ورها را نگاه مي كنيم ش��اهد 
هستيم كه س��ابقه روابط سياسي بخش كوچكي از 
سابقه روابط تجاري ايران وكشورهاي مختلف است 
و بازرگان��ان ما همواره در انتق��ال فرهنگ ايراني و 
ديدگاه هاي ايران پيشگام و حتي پيش قدم در ترويج 

دين، آيين و مرام بوده اند. از س��وي  ديگر، ميهمان 
ديگر اين مراسم از بدنه دولت، محمد شريعتمداري 
س��كاندار بخش صنعت، مع��دن و تجارت بود. اين 
مس��وول دولتي درباره شرايط كنوني جامعه گفت: 
امروز هم كساني در جامعه هستند كه پا جاي پاي 
امين الضرب گذاش��ته اند. اين افراد در شرايط امروز 
چ��ه در دوران تحري��م و چه در دوران پس��ابرجام 
اقدامات ارزنده يي انجام داده اند و در رونق و ركود از 
تالش باز نايستاده اند و خود را از همه پيچ و خم ها 
به مقصد نهايي توليد رس��انده اند. ش��ريعتمداري 
اظهار ك��رد كه در كش��ور ما با وجود مش��كالت، 
اميدهاي فراواني است، به طوري كه ۸۵ هزار واحد 
صنعتي كوچك و بزرگ در عرصه صنعتي فعاليت 
مي كنند. او افزود: چنانچه با مشكالتي كه در حوزه 
بانك، بيمه و مقررات كس��ب و كار مواجه هستيم، 
ام��ا اگر ب��ا اميد در حل مش��كالت صنعتي گام بر 
داري��م، مي توانيم از همه مش��كالت عب��ور كنيم. 
ش��ريعتمداري بيان  كرد: به اميد آن روز كه دولت، 
مجلس و پارلم��ان بخش خصوصي بتوانند با ايجاد 
س��هولت در فضاي كس��ب و كار گام هاي بزرگ و 
موثري در عرصه اقتص��اد بردارند و كارآفرينان در 
ش��رايط بهت��ري كار كنند. وزير جهاد كش��اورزي 
ديگر سخنران اين مراسم بود كه در دومين مراسم 
اعطاي نشان امين الضرب به كارآفرينان برتر حضور 
يافته ب��ود. محمود حجتي عنوان ك��رد: هر جايي 
كه اصرار و پافش��اري بر انجام كار داش��ته باش��يم 
ه��م ظرفيت هاي زيادي پيرامون م��ا وجود دارد و 
ه��م توانايي هاي��ي در وجودمان هس��ت كه با ايده 
گرفت��ن از گذش��تگان مي تواني��م آن را به مرحله 
عمل برس��انيم. او افزود: همه گرد هم آمده ايم كه 
از خالقيت ها و تالش بزرگمرداني كه در گوش��ه و 
كنار كش��ور و تاريخ كشور منش��ا خير و اثر مثبت 
بوده ان��د، تجليل كنيم كه يكي از اين نمونه ها حاج 
حسن امين الضرب اس��ت. وزير جهاد كشاورزي به 

اقدامات گذش��تگان ايران در راستاي حفظ كسب 
و كار اش��اره ك��رد و افزود: در كارهاي گذش��تگان 
ما پش��تكارهاي فراواني ب��وده و اين طور نبوده كه 
يك شبه بخواهند نتيجه كار خود را ببينند. ما امروز 
دنباله راه و مس��ير آنها هس��تيم. ظرفيت هايي كه 
در وجود انس��ان نهاده ش��ده حد و حص��ر ندارد و 
خيلي كارها مي توانيم، انجام دهيم اما به سمت اين 
اقدام ها گام برنمي داريم و ممكن اس��ت اين انجام 

ندادن ها از جهل يا خستگي باشد. 

 كارآفريني بدون رانت
در ادام��ه اي��ن مراس��م نوب��ت ب��ه اهالي بخش 
خصوص��ي رس��يد ت��ا دغدغه هايش��ان را به گوش 
دولتمردان برس��انند. رييس اتاق بازرگاني تهران كه 
خ��ود متولي برگزاري چنين مراس��مي بود به ايراد 
س��خناني در خصوص اين مراسم پرداخت و گفت: 
با وجود ركود حاكم بر اقتصاد كش��ور كارخانه هاي 
بخش خصوصي همچنان براي هزاران جوان ايراني 
ش��غل ايجاد كرده اند و ميليارده��ا تومان به عنوان 
ماليات و بيمه مي پردازند و ميلياردها دالر صادرات 
انجام مي دهند. مسعود خوانساري گفت: امين الضرب 
دلباخته نام اي��ران بود و او در تكميل راه آهن ايران 
نقش داشت و مدتي قبل از آن برق را به ايران آورد. 
او افزود: ام��روز كارخانه هاي بخش خصوصي بايد به 
نمايش��گاهي براي عرصه توانمندي تبديل ش��وند و 
اين كارخانه ها و اين كاالها و اين كارآفرينان افتخار 
ملت ايران هس��تند و چه ب��اك كه نام آنها را در هر 

محفلي تكرار كنيم. 
او افزود: جوانان كشور براي رشد الگو مي خواهند 
ت��ا به جاي مهاجرت با افتخار در همين آب و خاك 
ب��ه زندگي و كار ادامه دهند. ريي��س اتاق تهران با 
اش��اره به حضور كارآفرينان در عرصه كس��ب وكار 
تصريح كرد: از ميان اين كارآفرينان برجسته كساني 
هستند كه محتاج يك قرص نان بوده اند، ولي امروز 

كارآفرين هس��تند و هزاران نفر از كارخانه هايي كه 
آنها تاسيس كرده اند، نان مي خورند. 

جوان��ان  اف��زود:  دولتم��ردان  ب��ه  خط��اب  او 
تحصيل كرده و كوش��اي امروز بايد بدانند، مي شود 
از خاكس��تر فقر ققنوس هايي ايجاد كرد. اميد يعني 
كارآفريني كه بدون رانت و بدون درآمد نفتي چرخ 
كارخان��ه اش مي چرخد. اگر امروز دولت و حاكميت 
مي خواهند ش��ور و نش��اط را به كش��ور بازگردانند، 
بايد باز هم به س��مت اي��ن كارآفرينان بروند و آنان 
را ب��ه عنوان اس��طوره در قرن معاص��ر تبليغ كنند. 
خوانساري تصريح كرد: عرصه عمل را بايد به اهلش 
س��پرد و بگذارند بدون بروكراس��ي كار كنند و اميد 
و كارآفرين��ي كليد عبور از بحران هاس��ت و چش��م 
م��ا به دولتي اس��ت كه با بهبود فضاي كس��ب و كار 
و رانت زداي��ي و تبديل و خرد آمده اس��ت. به گفته 
رييس ات��اق تهران برخ��ي كارآفريناي��ي كه امروز 
معرفي مي ش��وند، گذش��ته يي در فقر، ولي در فخر 
دارند و از رانت و درآمد نفتي بهره يي نداشته اند. لوح 
امين الضرب به آنهايي اهدا مي ش��ود تا با غرور اعالم 
كنيم ك��ه كارآفرينان ايراني از نقطه هيچ و صفر به 

اين نقطه از درخشش رسيده اند. 

 اثر ماندگار
ريي��س پارلم��ان بخ��ش خصوص��ي نيز طي 
س��خناني از راز مان��دگاري امين الضرب س��خن 
به ميان آورد. غالمحس��ين ش��افعي اف��زود: راز 
جاودانگ��ي اي��ن انس��ان هاي ب��زرگ را بايد در 
خودگذش��تگي و خودرها شدن ديد و اينكه آنها 
آينده را از گذش��ته روشن تر مي بينند و تالش و 
كوش��ش را براي خدمت به خلق در نچس��بيدن 
و اعتب��ار نگرفتن به ميزه��ا و عناوين بايد ديد و 
راز ماندگاري را بايد در جست وجوهايش��ان براي 
حقيقت و عشق ش��ان براي نوآوري و كارآفريني 
بايد مش��اهده كرد. او با بي��ان اينكه امين الضرب 
نخس��تين كارخانه برق و بلورس��ازي را تاسيس 
كرد، گفت: با وجود تالش براي تاسيس كارخانه 
ذوب آه��ن نتوانس��ت، اي��ن كار را انج��ام دهد، 
ول��ي كلنگي ك��ه او زد، منجر ب��ه ورود ايران به 
اين مقوله ش��د. بنا به گفت��ه او، قدرت و مكنت 
امين الضرب باعث ماندگاري او نش��د و هيچ كس 
را هم سراغ نداريم كه اين گونه ماندگار شده بود. 
او كارآفرين��ي به معناي ع��ام و فراگير بود و او از 
آزادانديشان عصر خود به شمار مي رفت. به دليل 
برقراري ارتباط با س��يد جمال الدين اس��دآبادي 
دچار مش��كالتي شد و حكومت وقت آزارهايي به 
امين الضرب رساند. شافعي با اشاره به چند مطلب 
از وصيتنامه امين الضرب گفت: در اين وصيتنامه 
به فرزند و وارث اش گفته است كه پسرم در امور 
آنچه مي تواني به طور مخفي و بدون ملتفت شدن 
كس��ي انجام بده و از اج��راي آن خودداري نكن. 
اش��خاصي كه پيرمرد هس��تند و فقير ش��ده اند، 

مراعات حالشان را در خفا و آشكارا كن. 
از آن س��و اين مراس��م يك ميهمان ديگر هم از 
ش��وراي ش��هر تهران داش��ت. احمد مسجدجامعي 
وزير اس��بق ارشاد اس��المي در ابتداي سخنان خود 
عن��وان كرد كه من��زل خان��دان امين الضرب مركز 
رف��ت و آمد علماي دين، بزرگان سياس��ت، بزرگان 
ش��عر و ادب بوده و همه گرد ي��ك نفر كه در راس 
تجارت بوده، جمع مي ش��دند و اين ذات تجارت بود 
ك��ه با همه زندگي و اجتماعي آميخته بود و مبناي 
توس��عه و پيشرفت تجارت بود. او ادامه داد: در خانه 
امين الضرب كتابخانه يي وجود دارد كه نس��خ نفيس 
خط��ي در آن ق��رار دارد و حتي برخ��ي بزرگان در 
اين كتاب ها حواش��ي عالمانه يي نوشته اند و تجارت 
به فرهنگ و هنر و ايران و توس��عه و پيشرفت توجه 
جدي داش��ت و براي همه اينه��ا فكر مي كرد و من 
خوش��حالم ك��ه نام اي��ن تاجر بزرگ روي مراس��م 
قدرداني از پيشكس��وتان تجارت نهاده ش��ده است. 
وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه از اين پس اين 
مراس��م در خانه امين  الضرب كه اعضاي اين خاندان 

با سختي آن را حفظ كرده اند، برگزار شود. 

براس��اس آراي هيات داوران، ايوب پايداري بنيانگذار گروه صنعتي ميهن به 
 واس��طه ايجاد ۱3هزار ش��غل و ۵۰ ميليون دالر صادرات شايسته دريافت اين 

تنديس شناخته شد.
اين گروه صنعتي هم اكنون ۶۵ درصد بازار بس��تني كشور را در اختيار دارد. 
همچنين مهدي فضلي، مديرعامل گروه صنعتي گلرنگ نيز كه در كارنامه كاري 
خود ايجاد اش��تغال براي ۱۷هزار نفر را دارد و رتبه نخس��ت فروش محصوالت 
آرايش��ي و بهداشتي داخلي در كشور را كسب كرده است. ديگر برنده تنديس، 
نش��ان و لوح امين الض��رب بود. اما هيات داوران دومي��ن همايش اهداي جايزه 
امين الضرب، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان را نيز به دليل آنچه 
»ش��كل گيري توافق هسته يي و برجام كه تحريم هاي اقتصادي را برچيده و راه 
را براي توسعه اقتصادي، فعاليت هاي بخش خصوصي، جذب سرمايه گذاري هاي 
خارجي و ديپلماس��ي اقتصادي گشوده است« شايسته دريافت تنديس، لوح و 
نش��ان دانستند و بدين ترتيب نش��ان امين الضرب به سينه ظريف الصاق شد و 

ريي��س اتاق تهران نيز تنديس و ل��وح امين الضرب را به او اعطا كرد. در ادامه و 
براس��اس آراي هيات داوران، محمدعلي رجالي بنيانگذار ش��ركت ظر ف مصور، 
محمدرضا رس��تمي بنيانگذار ش��ركت م��ارال صنعت ج��اوي ،  هاله حامدي فر 
مديرعامل ش��ركت دارويي سيناژن و حسام آرمندهي بنيانگذار اپليكيشن كافه 
بازار و س��ايت ديوار فعاالني بودند كه شايس��ته تقدير و دريافت لوح و نش��ان 
امين الضرب معرفي ش��دند. همچنين علي اصغر حاجي بابا بنيانگذار ش��وفاژ كار 
ايران و پارس متال و علينقي خاموش��ي، فعال صنعت نس��اجي و رييس اس��بق 
اتاق هاي بازرگاني تهران و ايران به عنوان دو پيشكسوت با سابقه سال ها تالش 
و مجاهدت در عرصه اقتصاد موفق به دريافت نش��ان و لوح امين الضرب شدند. 
منصوره اتحاديه، نويس��نده و پژوهشگر تاريخ و استاد بازنشسته دانشگاه تهران 
كه به تازگي كتاب »زندگينامه حاج محمدحس��ن كمپاني، امين دارالضرب« با 
ترجمه او توس��ط نش��ر تاريخ ايران و با همكاري اتاق تهران به بازار آمده است، 

شايسته دريافت لوح و نشان امين الضرب شناخته شد. 

منتخبان اعطاي تنديس، نشان و لوح امين  الضرب
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15 نفت و انرژي
ايران از انتقال گاز به اروپا 

غفلت نكند
ايرنا  پيتر وس��ت مك كات، سفير پيشين انگليس 
در امريكا روز گذش��ته در نشس��ت تخصصي روندهاي 
تس��ليحاتي و امنيت غرب آس��يا در كنفرانس امنيت 
ته��ران با اش��اره به رش��د جهاني تجارت اظه��ار كرد: 
»تجارت در س��ال هاي اخير شاهد رشد بوده و مي توان 
اميدوار بود اين رش��د ادامه داشته باشد. با اين حال به 

نظر مي رسد غرب آسيا نيازمند امنيت است.«
مك كات با بي��ان اينكه تج��ارت مي تواند به همه 
طرف ها س��ود برس��اند، اظهار كرد:»اين ام��ر نيازمند 
مولفه هايي همچون شبكه سازي است.« وي خاطرنشان 
كرد:»در قرن 19سياس��تمداران ليبرال كارزاري عليه 
تعرفه شروع كردند كه شعار آن صلح، ثبات و رفاه بود.« 
س��فير پيشين انگليس در امريكا گفت:»ايران در مركز 
غرب آس��يا واقع شده و جايگاه مناس��بي دارد تا هاب 
منطقه يي شود؛ ايران همراه با 7 كشور جمعيتي حدود 
400ميليون نفر را پوشش مي دهد و عالوه بر اين داراي 

قدرت نرم و نيروي انساني با كيفيت است.«
مك كات اضافه كرد:»اي��ران با اين اقتصاد نيازمند 
زيرساخت اس��ت. چين در اين زمينه ابتكارعمل هايي 
همچون جاده ابريش��م و يك راه كمربندي را داش��ته 
است. اگر قرار باشد ايران از اين طرح ها منتفع باشد بايد 
بتواند با هند و چين گفت وگوهايي داشته باشد و اهدافي 
را تعيين كند.« اين ديپلمات انگليسي فناوري اطالعات 
و فناوري هوانوردي را زيرساخت هاي مورد نياز توسعه 
منطقه عنوان كرد و گفت:»فرصتي كه براي ايران وجود 
دارد اين است كه مي تواند قدرت بالمنازع منطقه شود 

البته اين امر نيازمند مولفه هايي هم هست.«
وي مناب��ع انس��اني و مناب��ع هيدروكربن��ي را از 
ظرفيت ه��اي ايران ذكر كرد و گفت:»ايران با دارا بودن 
دومين منابع گاز و دومين منابع ش��ناخته شده نفت، 
نقش مهمي در تجارت ايفا كند.« مك كات خاطرنشان 
كرد:»براي مثال براي ايران و پاكستان مي تواند خطوط 
لوله گاز و ال ان جي ش��كل بگيرد و با وجود مخالفت 
امري��كا، ايران مي توان��د به طور كليدي ب��راي امنيت 
منطقه ايفاي نقش كند.« س��فير پيش��ين انگليس در 
امريكا تاكيد كرد:»ايران نبايد در بلندمدت از ايده انتقال 
گاز به اروپا غفلت كند. درست است كه روسيه به اروپا 
گاز مي دهد با اين حال روس��يه نمي تواند شريك قابل 
اعتمادي براي اروپا باشد اما ايران مي تواند شريك قابل 
اعتمادي باشد.« وي در ادامه با بيان اينكه اقتصاد ايران 
بسيار متنوع اس��ت، اظهار كرد:»اگر ما اقتصاد ايران را 
با توليد كنندگان هيدروكربن همچون عربستان مقايسه 
كني��م، اقتصاد اين دو كش��ور به ط��ور كامل متفاوت 
است. ايران صنعت قدرتمند و خودرو سازي توانمندي 
دارد به طوري كه خودروهاي توليدي در ايران بس��يار 
بيشتر از تركيه اس��ت.« مك كات در بخش ديگري از 
سخنان خود به ريشه كني فقر در شرق آسيا اشاره كرد 
و افزود:»با وجود تحريم هايي كه باعث قطع ارتباط ايران 
از شريان هاي اقتصادي شده بود همچنان اقتصاد ايران 

ظرفيت هايي در عرصه اقتصادي دارد.«

سهم ايران از بانكرينگ 
خليج فارس بايد افزايش يابد

ايس�نا   نماينده هرمزگان در مجل��س گفت:»بايد به 
دنبال افزايش سهم كشورمان در بانكرينگ باشيم.«

حسين هاشمي تختي در جمع اعضاي كميسيون انرژي 
مجلس در مجتمع ايزوايكو با تقدير از تالش هاي استاندار 
براي بهبود وضعيت هرمزگان افزود:»80 درصد س��وخت 
پخش  شده در خليج فارس در بحث بانكرينگ از ايران است 
اما سودش را امارات مي برد.« وي اظهار كرد:»در كميسيون 
عمران نيز اين هماهنگي ها جهت بهبود روند در بانكرينگ 
و افزايش سهم كشور نيز انجام شده و اميدوارم بتوانيم اين 
مهم را عملي كنيم.« هاشمي تختي خاطرنشان كرد:»بايد 
به ايزوايكو اعتماد كرد و سفارش ها را به اين مجتمع دهيم 
زيرا هم متخصصينش وجود دارد و هم فناوري اش وجود 
دارد.« اين نماينده مجلس اضافه كرد:»اميدواريم شركت 
نفت و كش��تيراني نگاه��ي منطقي داش��ته و به صنعت 
داخلي نگاه ويژه يي داش��ته و با هماهنگي كميسيون هاي 
ذي رب��ط بتوانيم تحولي در صنايع دريايي كش��ور و بحث 
ص��ادرات و واردات ايجاد كنيم.« هاش��مي تختي در پايان 
گفت:»اميدوارم با اين نگاه زمينه اشتغال و افزايش درآمد 

كشور را فراهم كنيم.«
 

 پيشنهاد افزايش 15 درصدي
قيمت بنزين 

تس�نيم  نايب رييس اول كميسيون انرژي مجلس 
ش��وراي اس��المي با اش��اره ب��ه منتفي ش��دن بنزين 
1۵00توماني در س��ال97 دو نرخي شدن و استفاده از 
كارت س��وخت يا افزايش 1۵درصدي را از پيشنهادات 
جايگزين توسط مجلس برشمرد. هدايت اهلل خادمي با 
اش��اره به حذف كامل تبصره 18 در كميسيون انرژي 
مجلس اظهار كرد:»ما اعتقاد داش��تيم ش��دت افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي باعث ركود اقتصادي شديد تر 
و ريزش ش��غل خواه��د ش��د.« وي افزايش ش��ديد 
قيم��ت صده��ا كاال در ادامه افزاي��ش 60 درصدي 
قيم��ت حامل هاي ان��رژي را مورد اش��اره قرار داد و 
گفت:»دولت مي توانست از سال 92 با شيب ماليمي 
افزاي��ش قيم��ت را اعمال كند؛ بنابراين كميس��يون 
ان��رژي كل تبص��ره 18 را رد كرد.« خادمي دو نرخي 
شدن و استفاده از كارت سوخت يا افزايش 1۵درصدي 
را از ديگر پيشنهادات دانست و افزود:»تصور مي كنم به 
سمت كارت س��وختي حركت كنيم كه حذف نشده و 
تنها مدتي كنار گذاش��ته شده بود همچنين دو نرخي 
بودن بنزين نيز به صورت پيش��نهاد مطرح ش��د.« وي 
افزود:»مردم توان پرداخت هزينه هاي سنگين را ندارند 
و دول��ت افزايش قيمت بنزين را به عن��وان درآمدزايي 
براي خ��ود پيش بيني كرده ب��ود.« خادمي با بيان اين 
مطلب افزود:»ما ني��ز در برخي مواقع نظارت صحيحي 
نداري��م و اگر بعد نظارتي را تقويت كنيم در راس��تاي 
ش��أن مجلس عمل شده و بس��ياري از مشكالت حل و 
فصل مي شود ولي هم اينك اين مشكل وجود دارد.« اين 
نماينده مجلس در ادامه گفت:»بخشي از نظارت صورت 
مي گيرد ولي در بسياري زمينه ها مشكالتي ايجاد كرده 
و شايد اگر كار نظارتي خود را به خوبي انجام مي داديم 

امروز هيچ جواني بيكار نبود.«

چشمانداز

كوتاهازدنيايانرژي

صندوق توسعه ملي 260 ميليون يوروي ديگر به بزرگ ترين پروژه پااليشگاهي كشور اختصاص داد

اختالف نظر سهامداران ستاره خليج فارس بر سر تكميل پروژه
مديرعامل پااليشگاه ستاره خليج  فارس در گفت وگو با »تعادل«: با دريافت وام جديد هر 3 فاز پروژه تا پايان امسال تكميل مي شوند

از سرگيري روند صعودي نفت در بازار جهاني

افزايش قيمت نفت پايدار است؟

گروه انرژي 
قيم��ت نفت روز دوش��نبه تح��ت تاثير كاهش 
اندك ش��مار دكل هاي حفاري امري��كا براي توليد 
جديد، اندك��ي افزايش يافت. با وج��ود اين قيمت 
اندكي پايين تر از ركورد 3س��اله قرار دارد؛ ركوردي 

كه هفته گذشته به ثبت رسيد. 
معام��الت  قيم��ت  رويت��رز،  گ��زارش  ب��ه 
يا  با 18س��نت  امري��كا  وس��ت تگزاس اينترمدييت 
0.3درصد افزايش نسبت به قيمت نهايي معامالت 

جمعه به 61.62 دالر در هر بش��كه رس��يد. قيمت 
پايه نفت امريكا هفته گذشته به 62.21دالر صعود 
كرده بود كه باالترين قيمت از ماه مه س��ال 201۵ 
بود. نفت برنت 1۵سنت يا 0.2درصد افزايش يافت 
و به 67.77دالر در هر بشكه رسيد. بهاي معامالت 
برنت هفته گذش��ته به 68.27دالر صعود كرده بود 

كه باالترين قيمت از ماه مه سال 201۵ بود. 
به گفت��ه معامله گران افزاي��ش قيمت ها در روز 
دوش��نبه به دلي��ل كاهش اندك ش��مار دكل هاي 

حف��اري نفت امري��كا روي داد. طبق آمار ش��ركت 
بيكرهيوز، ش��مار دكل هاي حفاري نفت براي توليد 
جدي��د در هفته منته��ي به پنجم ژانوي��ه، ۵حلقه 
كاه��ش ياف��ت و ب��ه 742 حلقه رس��يد. اين براي 
نخس��تين بار در 3 هفته گذش��ته اس��ت كه تعداد 
دكل ه��اي حفاري نفت امري��كا، بر خالف انتظارات 
كاهش يافته اس��ت. ش��مار دكل هاي حفاري نفت 
امري��كا معموال به اين دليل اهميت دارند كه حاكي 
از ميزان توليد نفت امريكا )از محل منابع متداول( 

در ماه هاي آينده است. 
با وجود اي��ن، آژانس بين المللي ان��رژي انتظار 
دارد تولي��د امريكا به دليل توليد فزاينده از س��وي 
شركت هاي حفاري  شيل به زودي از مرز 10ميليون 
بش��كه در روز عبور كند. در حال حاضر تنها روسيه 
و عربس��تان س��عودي بيش از 10ميليون بشكه در 

روز توليد دارند. 
ب��ه گفته ريك اس��پونر تحليلگر ارش��د بازار در 
شركت »سي ام س��ي ماركتس« قيمت نفت امريكا 
اكن��ون در محدوده ي��ي قرار گرفته ك��ه پيش بيني 
مي شود، افزايش توليد نفت شيل را به دنبال داشته 
باش��د. وي ادام��ه داد: »معامله گران ممكن اس��ت، 
تصميم بگيرند كه احتياط پيش��ه كرده و چند ماه 
ديگر به بررسي ش��واهد و اوضاع بازار بنشينند. در 
اي��ن صورت تعداد دكل هاي حفاري امريكا و ميزان 

توليدات نفتي است كه تعيين كننده خواهد بود.«
افزايش توليد امريكا مانع اصلي در مقابل تالش  
كشورهاي عضو اوپك و ش��ماري از توليد كنندگان 
خارج از اين س��ازمان شامل روس��يه براي كاهش 
توليد و حذف اش��باع عرضه در بازار جهاني اس��ت. 
آنها كاهش توليدات خود را از ژانويه س��ال گذشته 
ش��روع كرده اند و براس��اس توافق صورت گرفته در 
ماه گذشته تا انتهاي سال 2018 نيز به اين كاهش 

توليد ادامه خواهند داد. 

به گفته اس��تفان اينس مدي��ر معامالت منطقه 
آسيا اقيانوسيه در ش��ركت OANDA، رويارويي 
اوپك و ش��يل امس��ال ش��دت مي گي��رد و يكي از 
مهم تري��ن عوامل تاثيرگذار ب��ر قيمت نفت خواهد 
بود. با اين هم��ه ناآرامي ه��اي خاورميانه نيز يكي 
از مس��ائل مورد توج��ه بازارها خواه��د ماند و اين 
پتانس��يل را دارد كه قيمت هاي نفت را به س��طوح 

باالي قيمتي پرتاب كند. 

 قيمت نفت، حباب دارد؟
ش��بكه سي ان بي س��ي در ادام��ه افزايش قيمت 
نفت، مصاحبه يي با يكي از كارشناسان انرژي انجام 
داد كه معتقد است قيمت كنوني نفت، حباب دارد. 
تام كلوزا كه س��قوط قيمت نفت در سال 201۵ را 
هم به درس��تي پيش بيني كرده بود، معتقد اس��ت 
ك��ه باالخره در زماني نامش��خص، قيمت نفت خام 
به س��طوح اصلي خود باز خواهد گش��ت. با كاهش 
قيم��ت مورد انتظ��ار او، قيمت س��اير فرآورده هاي 
نفتي نيز س��قوط خواهند ك��رد. البته اين وضعيت 
براي نفت كوره، متفاوت است و ممكن است شاهد 

افزايش بيشتر قيمت آن باشيم. 
كل��وزا كه مركز خدمات اطالعات اويل پرايس را 
اداره مي كند، قيمت هاي اخير ش��اخص هاي نفتي 
وس��ت تگزاس اينترمدييت و برن��ت را »ركوردهايي 
حبابي« خواند. وي بيان كرد كه امسال قرار نيست 
س��ال خارق العاده يي براي نفت خام باش��د و براي 
مدتي طوالني ش��اهد آن باش��يم ك��ه قيمت نفت 

باالي 70 دالر در هر بشكه باقي مي ماند. 
قيم��ت  هم اكن��ون  ك��ه  ك��رد  اش��اره  كل��وزا 
وست تگزاس اينترمدييت و برنت باالي 60 دالر است 
و اين دو در 6 ماه گذش��ته به ترتيب 36 و 41درصد 
افزايش قيمت داشته اند. »اين افزايش ها به معناي آن 
است كه قيمت هر دو شاخص نفتي دست كم ۵ يا 10 

دالر باالتر از ميانگين ساالنه است و تصور من آن است 
كه در زمان اهداي جوايز اسكار )يعني 2 ماه ديگر( اين 

قيمت ها سقوط كرده باشد.«
اين كارشناس افزايش ميزان سرمايه گذاري ها روي 
پوزيش��ن هاي نفتي را هم عاملي براي افزايش قيمت 
نفت در ماه هاي آينده ندانس��ت و گف��ت: همواره در 
روزهاي ابتدايي ژانويه ش��اهد آن هستيم كه ناظران 
ب��ازار، مناب��ع مال��ي خ��ود را روي قرارداده��اي آتي 
س��رمايه گذاري مي كنند و اين موضوع روند جديدي 

نيست كه بخواهيم به آن توجه كنيم. 
عالوه ب��ر آن كاهش ذخايرتج��اري نفت امريكا 
نيز موضوعي نيس��ت كه حكايت از افزايش بيش��تر 
قيمت ها داش��ته باش��د. اي��ن موضوع هميش��ه در 
هفته ه��اي انتهاي��ي س��ال هاي ميالدي مش��اهده 
مي ش��ود. اي��ن وضعي��ت در پ��ي فعاليت ش��ديد 
پااليش��گاه هاي امريكا نيز تقويت ش��ده اس��ت، اما 
دلي��ل اصلي كاه��ش ذخاير تجاري امري��كا را بايد 
در سياس��ت هاي ماليات گريزي ش��ركت هاي نفتي 
جس��ت وجو كرد. ش��ركت هاي نفت اين كش��ور در 
هفته هاي انتهايي سال، محموله هاي دريافتي خود 
را به تعوي��ق مي اندازند ت��ا از پرداخت ماليات هاي 

غيرضروري فرار كنند. 
كلوزا انتظار دارد كه تمام اين ش��رايط تغيير كند. 
»ما احتماال شاهد كاهش دست كم 10دالري در قيمت 
برنت خواهيم بود. همين اتفاق با ش��دتي كمتر براي 
وست تگزاس اينترمدييت هم خواهد افتاد. « در نهايت 
اين كارشناس انرژي پيش بيني مي كند كه ميانگين 
قيمت هر 2 شاخص نفتي وست تگزاس اينترمدييت و 
برنت در سال 2018 حدود ۵0دالر در هر بشكه باشد 
كه احتماال نخستين كاهش اساسي نيز در فصل بهار 
اتفاق مي افتد؛ مگر آنكه رويدادهاي سياسي بزرگي در 
كشورهاي نفتي )مانند افزايش نابساماني ها در ونزوئال( 

را شاهد باشيم. 

گروه انرژي  حميد مظفر 
پ��روژه ملي-فرسايش��ي س��تاره خليج فارس باز 
هم ش��اهد تزري��ق پول جديد از س��وي دولت بود. 
روز گذشته عليرضا صادق  آبادي مديرعامل شركت 
ملي پااليش و پخش در جريان نشس��ت با اعضاي 
كميس��يون ان��رژي از تاييد وام جدي��دي به مبلغ 
260ميلي��ون ي��ورو از محل صندوق توس��عه ملي 
براي اي��ن پروژه خبر داد. پروژه ي��ي كه قرار بود با 
هزينه 3.8ميليارد دالر و طي ۵س��ال ساخته شود 
اما 11سال از اجراي آن گذشته و هزينه ساخت آن 

نيز تقريبا به 4.2ميليارد دالر رسيده است. 
خب��ر تصوي��ب وام 260ميلي��ون يورويي در 
حالي روز گذشته از سوي مديرعامل شركت ملي 
پااليش و پخش اعالم ش��د كه چن��د روز قبل از 
آن، مديرعامل اين ش��ركت از ني��از 240ميليون 
يورويي منابع جديد خبر داده بود. روز چهارشنبه 
هفته گذشته، محمدعلي دادور مديرعامل جديد 
اين ش��ركت در نشس��تي خبري اع��الم كرد كه 
تاكنون نزديك به 3ميلي��ارد و 900ميليون يورو 
براي س��اخت اين پااليشگاه ميعانات گازي هزينه 
ش��ده و براي تكمي��ل آن به 240ميلي��ون يورو 
ديگر نياز اس��ت. بنابراين با احتس��اب   3ميليارد 
و 900ميليون يورويي كه تاكنون براي اين پروژه 
هزينه شده و وام260ميليون يورويي كه صندوق 
توس��عه ملي تصويب كرده است، هزينه هاي اين 
پروژه ب��ه 4ميليارد و 200ميلي��ون يورو نزديك 
مي شود. اين در صورتي است كه فرض كنيم پس 
از اين درخواس��ت منابع مالي جديدي براي اين 

پروژه نشود. 
وام 260ميليون يورويي در حالي تصويب ش��ده 
است كه در دولت يازدهم، صندوق توسعه ملي وام 
ديگري ب��ه ارزش 6۵0ميليون يورو ب��ه اين پروژه 
اختصاص داده بود. در ارديبهش��ت ماه سال جاري، 
محمدعل��ي دادور قائم مقام وق��ت مديرعامل اعالم 
كرد كه تاكنون كمتر از 40درصد از اين وام تامين 
شده است. اما روز گذشته دادور كه اكنون به عنوان 
مديرعامل اين پااليش��گاه مشغول به فعاليت است 
در گفت وگو با »تعادل« اعالم كرد كه باقيمانده آن 
وام 6۵0ميليون يورويي نيز از سوي صندوق توسعه 
پرداخت ش��ده اس��ت و عالوه ب��ر آن 260ميليون 

يوروي ديگر نيز به اين پروژه اختصاص مي يابد. 
دادور وع��ده داد كه با دريافت اين وام، هر 3فاز 

پ��روژه س��تاره خليج ف��ارس تا پايان س��ال تكميل 
خواهد ش��د و ديگر ني��ازي به مناب��ع مالي جديد 

نخواهد بود. 
اين در حالي اس��ت كه در مهرماه س��ال جاري، 
اس��الم خس��روي عضو هيات مدي��ره و معاون مالي 
و تامي��ن مناب��ع هلدين��گ تاپيك��و در گفت وگو با 
ايس��نا اظهار كرده بود: »س��رمايه ثبتي اين پروژه 
2۵00ميليارد تومان بوده كه البته تاكنون 3ميليارد 
و 800 ميليون يورو از طريق صندوق توس��عه اخذ 
و صرف ش��ده اس��ت. براي ادامه راه حدود 700 تا 

يك ميليارد يورو ديگر الزم است.«
همچنين محمدحسن پيوندي در آبان ماه سال 
جاري و در زماني كه مديرعامل هلدينگ تاپيكو بود 
در گفت وگوي اختصاصي با »تعادل« اعالم كرد كه 
بر اس��اس آخرين ارزيابي كه به او ارائه شده است، 
فازهاي 2 و 3 پااليشگاه ستاره خليج فارس تا پيش 
از سال 98 به بهره برداري نخواهد رسيد. وي در اين 
رابط��ه اظهار كرد: »آخرين ارزيابي كه به بنده ارائه 

ش��د تا پيش از س��ال 98، فاز 2 و 3 به بهره برداري 
نخواهد رس��يد ك��ه خود م��ن هم تعج��ب كردم. 
پيش بين��ي من اين بود كه تا پاي��ان 97 اين پروژه 
به بهره برداري كامل برسد اما آخرين ارزيابي امامي 
)مديرعامل س��ابق پااليشگاه س��تاره خليج فارس( 
سال 98 بود. شايد اصال به همين دليل ايشان عزل 

شدند چون برنامه ايشان مورد قبول نبوده است.«
مقايس��ه اظهارات مديران تاپيك��و و مديرعامل 
جديد پااليش��گاه س��تاره خليج فارس كه چهره يي 
نزديك ب��ه صادق آب��ادي مديرعامل ش��ركت ملي 
پاالي��ش و پخ��ش اس��ت از اختالف نظ��ر جدي در 
رابطه با زم��ان و هزينه پايان پ��روژه حكايت دارد. 
در حالي كه دادور معتقد اس��ت، ستاره خليج فارس 
ب��ا وام 260ميلي��ون ي��ورو جديد و تا پايان س��ال 
ج��اري تكمي��ل خواهد ش��د و نياز ب��ه منابع مالي 
جدي��د در ادامه راه نخواهد بود اما اظهارات مديران 
تاپيكو نش��ان مي دهد كه عالوه بر وام 260ميليون 
يورويي صندوق توس��عه، شايد س��تاره خليج فارس 

تا 7۵0ميليون يوروي ديگ��ر نيز منابع مالي جديد 
طلب كن��د و در بهترين حالت اين پ��روژه تا پايان 
سال 97 تكميل خواهد شد. اينكه مديرعامل جديد 
پااليش��گاه س��تاره خليج فارس زم��ان و هزينه هاي 
باقيمانده پروژه را كم برآورد كرده اس��ت يا مديران 
تاپيكو زم��ان و هزينه ه��ا را زياد ب��رآورد كرده اند، 
مساله يي است كه تا پايان سال مشخص خواهد شد. 
اگر طبق وعده مديرعامل پااليش��گاه، هر س��ه 
فاز تا پايان س��ال جاري تكميل ش��وند، درس��تي 
محاسبات شركت ملي پااليش و پخش و مديرعامل 
س��تاره خليج فارس اثبات خواهد شد و اگر فازهاي 
بع��دي پ��روژه نهايي نش��دند و باز ه��م صحبت از 
كمبود منابع مالي و نقدينگي مطرح ش��د، درستي 

محاسبات مديران تاپيكو اثبات خواهد شد. 

 تكليف درخواست تخفيف خوراك چه مي شود؟
»تعادل« پيش تر به بررسي اين موضوع پرداخته 
ب��ود كه مديران هلدينگ تاپيكو با داش��تن س��هم 

49درصدي از س��تاره خليج فارس، دريافت تخفيف 
بيش��تر در خ��وراك را به عنوان راهي براي س��ر و 
سامان دادن به وضعيت مالي اين پروژه مدنظر خود 
دارند ت��ا از اين طريق بخش��ي از منابع مالي مورد 
نياز براي تكميل فازهاي 2 و 3 تامين شود. در واقع 
مديران تاپيكو معتقدند اگ��ر تخفيفات مدنظر آنها 
در خوراك داده شود، س��هامداران رغبت بيشتري 
براي تامين سرمايه باقيمانده پروژه خواهند داشت. 
محمدحس��ن پيوندي در همين گفت وگو اظهار 
داش��ته بود كه تنها راه س��رعت بخش��يدن به اين 
پروژه ملي ارائه تخفيف اس��ت. وي اظهار كرده بود: 
»چه من باش��م يا نباش��م يا تاپيك��و در اين پروژه 
س��هم داشته باشد يا نداش��ته باشد تنها راه سرعت 
بخشيدن به اين پروژه ملي ارائه تخفيف است. ارائه 
تخفيف خوراك به نوعي فاينانس داخلي محس��وب  
و باعث مي ش��ود، فازهاي 2 و 3 پااليش��گاه زودتر 

افتتاح شود.«
پيون��دي همچني��ن بيان ك��رده ب��ود: »پروژه 
زماني حال��ت اقتصادي پيدا مي كن��د كه حداكثر 
بهره ب��رداري از ظرفيت صورت بگيرد، اما س��تاره 
خليج فارس در حال حاض��ر فاز به فاز جلو مي رود 
و بخ��ش زيادي از آن معطل اس��ت و توليد ندارد. 
در حالي ك��ه پروژه به گفته مدي��ران بيش از 90 
درصد پيش��رفت دارد. در واقع ما مي خواهيم كه با 
دريافت تخفيف در فاز اول كمك ش��ود كه فاز 2 و 

3 سريع تر راه اندازي شوند.«
البته هنگامي كه »تعادل« اين خواسته مديران 
تاپيكو را با بيژن زنگنه در ميان گذاش��ت، مخالفت 
س��خت وزير نفت را در پي داش��ت و او اعالم كرد 
ك��ه چنين تخفيفي به اين پروژه ارائه نخواهد ش��د 
و قانون مانع اين كار اس��ت. پيوندي در واكنش به 
مخالفت وزير نفت نيز ب��ه »تعادل« گفت: »جناب 
آقاي زنگنه اگر مبناي قانوني هم براي ارائه تخفيف 
وجود ندارد، درخواست تخفيف خوراك براي ستاره 
خليج ف��ارس را به دول��ت و مجلس ببري��د و آنجا 

مصوب كنيد تا شأن قانوني پيدا كند.«
در اي��ن رابط��ه محمدعلي دادور روز گذش��ته 
در گفت وگ��و ب��ا »تعادل« اعالم ك��رد كه مكاتبات 
و بررس��ي ها در رابطه با درياف��ت تخفيف خوراك 
براي اين پااليش��گاه ادامه دارد، اما دريافت تخفيف 
ارتباطي با تامين مالي فازهاي بعدي نداشته و تنها 

براي پيشبرد روند اجرايي پااليشگاه است. 

گروه انرژي 
آن،  تابع��ه  و ش��ركت هاي  نف��ت  وزارت  ب��راي   س��ال 96، 
پ��ر از بحران و آتش و دود بوده اس��ت. آخرين بحران كه ش��نبه 
ش��ب بروز كرد، حادثه برخورد كشتي نفتكش سوئزمكس حامل 
ميعان��ات گازي ايران با يك فروند كش��تي فله ب��ر چيني بود. اين 
 حادثه باعث انفجار و آتش سوزي نفتكش تحت مديريت ايران شد و

 30 سرنشين ايراني آن نيز مفقود شدند. با اين حال تا زمان نگارش 
اين گزارش كه تقريبا 48 ساعت پس از حادثه است، ابعاد مختلفي 
از آن افش��ا مي شود كه نشان دهنده دشواري و مشكالت رسيدگي 

به اين حادثه و بحران جديد است. 
روز گذش��ته، مديرعامل ش��ركت ملي نفتكش اي��ران درمورد 
وضعيت رسيدگي به نفتكش آس��يب ديده گفت: عمليات اطفاي 
حريق و مهار آتش به طور مداوم و مستمر ادامه دارد، به طوري كه 
با اعزام سه فروند كشتي آتش خوار بزرگ به محل حادثه، از شدت 

آتش كاسته شده است. 
به گزارش شركت ملي نفتكش ايران، سيروس  كيان ارثي درباره 
نفتكش حادثه ديده تحت مديريت اين شركت در آب هاي سرزميني 
چين اظهار كرد: به دليل ادامه آتش و وجود گازهاي س��مي ناشي 
از حريق، امكان دسترس��ي و ورود به داخل كشتي فراهم نيست.  
وي با بيان اينكه باوجود وضع فعلي كش��تي و آس��يب هاي وارده 
به آن، احتمال غرق ش��دن آن اندك اس��ت، اضاف��ه كرد: در حال 
حاضر 2 فروند كش��تي ش��ركت ملي نفتكش و يك فروند كشتي 

كش��تيراني جمهوري اس��المي ايران با نظ��ارت و مديريت مركز 
جست وجو و نجات ش��انگهاي به طور مستمر عمليات جست وجو 

و يافتن دريانوردان مفقود شده را ادامه مي دهند. 
كيان ارثي ادامه داد: با وجود حضور تيم كارشناسي شركت ملي 
نفتكش ايران از زمان وقوع حادثه در ش��انگهاي، ش��ب يك شنبه 
تيم جديدي متش��كل از كارشناس��ان اين شركت و سازمان بنادر 
و دريان��وردي براي پيگيري امور مربوط به كش��تي حادثه ديده به 
منطقه اعزام شد.  وي گفت: كميته اضطراري شركت ملي نفتكش 
ايران از زمان وقوع حادثه در اين ش��ركت تشكيل شد و 24ساعته 
عمليات امداد و نجات را تحت كنترل و نظارت دارد و آخرين اخبار 

و اطالعات موثق را به اطالع خواهد رساند. 

 جان باختن همه سرنشينان، قطعي نيست
كيان ارثي عضو هيات مديره ش��ركت ملي نفتكش ايران با بيان 
اينكه در نتيجه اين اقدامات، صبح روز دوشنبه پيكر يك دريانورد 
مجهز به لباس ويژه نجات پيدا شد، تصريح كرد: اين موضوع بيانگر 
آن است كه خدمه نفتكش احتماال فرصت استفاده از وسايل نجات 
را داش��ته اند. وي درباره هويت اين فرد گف��ت: اقدامات الزم براي 

شناسايي و احراز هويت وي در حال انجام است. 
مديرعام��ل س��ازمان بن��ادر و دريان��وردي ني��ز ب��ا تايي��د 
نفتك��ش  سرنش��ينان  از  يك��ي  جس��د  ش��دن  پي��دا  خب��ر 
درب��اره  نمي ت��وان  هن��وز  گف��ت:  اي��ران،  مديري��ت   تح��ت 

جان باختن خدمه نفتكش آمار قطعي داد. به گزارش س��ازمان 
بنادر و دريانوردي، محمد راس��تاد با بيان اينكه يك جس��د در 
اطراف نفتكش ايراني كه با كش��تي ب��اري چيني برخورد كرده 
بود، در س��طح آب يافت شد، افزود: جسد پيدا شده از بين 32 
خدمه مفقودي نفتكش براي شناس��ايي در حال انتقال به بندر 

شانگهاي است. 
وي ي��ادآور ش��د: مدي��ركل ام��ور دريايي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي با تيم همراه به محل حادثه اعزام شد تا ارزيابي هاي 
اوليه از وقوع حادثه انجام ش��ود، همچنين در تهران هم كميته 
بررس��ي حادثه تشكيل شد تا به مس��ائل و جوانب مختلف اين 
حادثه رس��يدگي ش��ود و اين كار تا تعيين تكليف همه خدمه 

نفتكش سانچي ادامه دارد. 

 زيان هاي مالي با كره جنوبي است
روز گذش��ته، وزارت در خب��ري اع��الم ك��رد كه اي��ران پول 
محمول��ه ميعانات را تمام و كمال، دريافت خواهد كرد. براس��اس 
اي��ن خبر، اي��ن نفتكش ك��ه حامل ح��دود يك ميليون بش��كه 
ميعانات گازي پارس جنوبي براي ش��ركت هانوا توتال كره جنوبي 
ب��ود ب��ه روش ف��وب )FOB( به اين ش��ركت كره ي��ي فروخته 
 ش��ده ب��ود. ارزش اي��ن محمول��ه با قيم��ت كنوني نف��ت حدود

 60 ميليون دالر تخمين زده مي شود. 
در قراردادهاي فوب )FOB( تحويل كاال در عرش��ه كشتي در 
مبدا اس��ت. فروش��نده وقتي كاال را از روي عرشه كشتي عبور داد 
ريس��ك خود را خاتمه داده اس��ت. هزينه حمل و بيمه با خريدار 
اس��ت. امضاي قرارداد حمل از بندر تحويل و بيمه و بازرسي نيز با 

خريدار اس��ت.  باتوجه به اينكه فروش اين محموله به روش فوب 
بوده است، بنابراين ايران پول اين محموله را به طور كامل دريافت 
خواهد كرد و هيچ هزينه يي بابت فروش محموله ميعانات گازي به 
ايران در اين حادثه تحميل نخواهد شد. شركت هاوانا توتال بدون 

ترديد هزينه اين محموله را از شركت هاي بيمه دريافت مي كند. 
عبدالناص��ر همتي ريي��س كل بيمه مركزي درب��اره بيمه اين 
نفتك��ش اظهار كرد: 70درصد بيمه نامه نفتكش ايراني موس��وم به 
سانچي متعلق به يك شركت بيمه نروژي و 30درصد تحت پوشش 
ش��ركت هاي بيمه ايراني اس��ت.  وي ارزش نفتكش تحت مديريت 
ش��ركت ملي نفتكش ايران را 32 ميليون دالر عنوان كرده و گفته 
اس��ت: مسووليت پوش��ش بيمه فوت و نقص عضو خدمه كشتي و 
همچنين آلودگي احتمالي دريا با بيمه P&I كالب بين المللي است. 

آخرين گزارش ها از نفتكش حادثه ديده
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عقبنشينيبنن
ازاظهاراتجنجالياش

والاستريتژورنال:
 هن��وز ي��ك  هفته از 
انتش��ار كت��اب جنجالي 
كاخ  خش��م:  و  »آت��ش 
نگذشته  ترامپ«  س��فید 
كه واكنش هاي بس��یاري 
به همراه داش��ته اس��ت. 
پس از آنك��ه بخش هايي 
اي��ن كت��اب جنجالي  از 
منتش��ر و اين كتاب روانه 

بازار شد از سوي بسیاري از مردم و مقامات سیاسي 
كشورها با اس��تقبالي كم نظیر مواجه شد. آن طور 
ك��ه اين روزنامه در صفحه اول خود منتش��ر كرده، 
اس��تیو بنن، استراتژيست ارشد سابق دونالد ترامپ 
از صحبت هايي كه در كتاب افشاگرانه اخیر به نقل 
از او علی��ه دونالد جونیور پس��ر ترامپ ذكر ش��ده، 
عقب نش��یني كرد، آگوست گذش��ته از كاخ سفید 
اخراج شد نسبت به اظهاراتش ابراز تاسف كرده كه 
در كتاب جنجالي »آتش و خشم: درون كاخ سفید 
ترام��پ« به نقل از وي آمده اس��ت: نشس��ت ژوئن 
۲۰۱۶ با گروهي از روس ها كه در آن دونالد جونیور 
و مقام هاي ارش��د كمپین انتخاباتي ترامپ شركت 
داشتند »خائنانه« و »میهن ستیزانه« بود. ترامپ در 
پاسخ به اين نقل قول اعالم كرد كه »بنن عقلش را 

از دست داده است.«

يواسايتودي:
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
احتم��ال خ��روج بیش از 
۲۰۰هزار مهاجر سالوادور 
از امري��كا منتش��ر كرده 
اس��ت. طبق اين گزارش 
دي��روز ق��رار ب��ود، دولت 
ترامپ تصمی��م بگیرد آيا 
اين مهاج��ران كه درحال 

حاض��ر ام��كان كار و زندگ��ي در امري��كا را دارند، 
مي توانند همچنان در اين كشور باقي بمانند يا بايد 
به سرزمین خود بازگردند. پیش از اين نیز وزير امور 
خارجه گواتماال با حمايت امريكا، موضوع جلوگیري 
از مهاجرت از الس��الوادور، گواتم��اال و هندوراس را 
مطرح كرده ب��ود. ديپلمات گواتمااليي اين طرح را 
تالش مثلث شمال براي ايجاد فرصت ها و جلوگیري 
از مهاج��رت به امريكا معرفي ك��رد. در زمان باراك 
اوباما نیز طرحي جهت بهبود اوضاع معیش��تي در 
اين 3كشور مطرح شده بود؛ طرح رفاه مثلث شمال 
امريكاي مرك��زي اليحه يي بود كه به قصد كاهش 
نا امني ها و فقر ارائه ش��ده بود؛ م��واردي كه داليل 

اصلي مهاجرت به امريكا به  شمار مي روند. 

داون:
پايان  خواستار  مشرف 
سیاس��ت هاي  ب��ه  دادن 
قومي گرا در پاكستان است. 
آن طور كه اين روزنامه در 
اول خود منتش��ر  صفحه 
ك��رده، ريیس جمهوري با 
بیان اين درخواست اعالم 
كرد كه توطئ��ه دو حزب 
مردم و متحده باعث شد تا 

نا امني و مشكالت مردم كراچي به اوج خود رسیده و 
ما جاسوس سازمان اطالعات هند لقب بگیريم. او از 
مردم كراچي خواس��ت تا درگیري هاي قومي را كنار 
گذاشته و در انتخابات پارلماني پیش  رو با هم متحد 
شوند. پرويز مشرف طي يك سخنراني ويديويي گفت 
كه كراچي ش��هري است كه از تمام اقوام پاكستاني 
مردم��ي در آن زندگي مي كنند بنابراين بايد آرامش 
در آن حكمفرما باشد. ريیس جمهور سابق پاكستان 
اضافه كرد: من تمام مسوولیت هاي بزرگ پاكستان از 
فرماندهي ارتش تا رياست جمهوري را تجربه كرده ام 
و ديگ��ر عالقه يي به گرفتن مس��وولیت ن��دارم ولي 
احساس مي كنم بايد در صحنه حاضر بود تا ديگران 

كشور را به نابودي نكشانند. 

كيوسك

معاونجديدارشاد،پيگيررويكردهايمعاونسابق
معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در نخستین نشست خبري خود از پیگیري رويكردهاي سیدعباس صالحي در حوزه 
ترويج كتاب خواني و تقويت فرهنگ و هويت ديني سخن گفت. او همچنین گفت: بايد فاصله توقف كتاب ها براي مجوز را كمتر كنیم. 
محس��ن جوادي در نخس��تین نشست خبري اش در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه معاونان فرهنگي پیشین نیز همگي از گسترش 
شفاف س��ازي، باال بردن س��طح كتاب خواني و ترويج آن و هدفمند كردن حمايت ها و شفاف سازي در حوزه مجوز سخن گفته اند اما 
به داليل متعدد میسر نشده است،  گفت: ريشه مشكالت ما عمیق تر است. ما بايد براساس پژوهش كارهاي عمیقي انجام دهیم. اين 
كار ش��روع ش��ده و امیدواريم بتوانیم آن را در يك بستر درست ادامه دهیم. براي مثال يكي از مشكالت ما توجه نكردن به روستاها 
و شهرهاي كوچك و ايجاد نكردن ويترين كتاب در اين مناطق است. دولت البته بودجه خوبي براي توسعه روستايي كنار گذاشته 
است و اين مساله تنها با حمايت هاي معاونت فرهنگي سامان نمي گیرد. االن نگراني هاي زيادي در روستاها داريم. خیلي از روستاها 

در معرض كارهاي فرهنگي ديگران قرار گرفته اند كه شايد با فرهنگ ما سازگاري ندارد. 

چهرهروز

بررسيروندتوليدنفتخامازمياديننفتيامريكاازسال1983تاكنون

سرنوشتآخرينقطرههاينفتدرامريكا
گروهگوناگون

ب��ه نظ��ر مي رس��د دونال��د ترام��پ 
ريیس جمهوري امريكا، قصد دارد تا پايان 
دوره فعالیت خود در كاخ سفید بخشي از محیط زيست 
را به ط��ور كامل از ببرد. او در آغاز كار دولتش به وعده 
ضدمحیط زيس��تي خود عمل كرد و امري��كا را به طور 
رس��مي از معاه��ده آب  و هوايي پاريس خ��ارج كرد. 
دونالد ترامپ، بحران گرمايش زمین و كاهش استفاده 
از سوخت هاي فس��یلي را بهانه يي براي ضعیف كردن 
اقتصاد امريكا معرفي كرد. اين تصمیم ترامپ درحالي 
مطرح ش��د كه امريكا به عنوان بزرگ ترين آلوده كننده 
ه��وا ش��ناخته مي ش��ود. همچنی��ن طب��ق تازه ترين 
گزارش هاي منتشر شده، از زمان روي كار آمدن دونالد 
ترامپ بیش از 7۰۰ كارشناس بلندپايه آژانس حفاظت 
از محیط زيس��ت اين كش��ور را ترك كرده اند. به عالوه 
ريیس جمهوري امريكا آزاد كردن واردات فیل هاي شكار 
شده را نیز در كارنامه خود دارد. طبق اخبار منتشر شده 
دونالد ترامپ با سوءاستفاده از ناآرامي هاي پیش آمده 
در زيمبابوه، واردات فیل هاي ش��كار شده در آفريقا به 
امري��كا را آزاد اعالم كرد. به تازگي نیز گفته ش��ده كه 
دولت دونالد ترامپ، هفته گذشته پیشنهاد آزادسازي 
حفاري نفت و گاز در همه مناطق فراساحلي اين كشور 
را مطرح كرد؛ اقدام��ي كه با هدف افزايش تولید نفت 
انجام ش��ده و اعتراض ايالت هاي س��احلي، گروه هاي 
طرفدار محیط زيست و فعاالن صنعت گردشگري را به 
همراه داشته است. طبق تازه ترين گزارش هاي منتشر 
شده، امريكا قصد دارد در س��ال ۲۰۱8  به بزرگ ترين 
تولیدكننده نفت در جهان تبديل ش��ود و جايگاه خود 
را فراتر از روس��یه و عربس��تان ارتقا دهد. در پیشنهاد 
تازه دولت ترامپ، حفاري نفت در بیش از 9۰درصد از 
اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام و اقیانوس قطب شمال كه 
پیش از اين حفاري در آنها ممنوع بود، آزاد خواهد شد. 
در تازه ترين گزارش هاي منتشر شده از سوي اداره 
اطالعات انرژي امريكا، روند تولید نفت از ژانويه ۱983 

تا دسامبر ۲۰۱7 بررسي شده است. 
طبق آمار منتش��ر شده، در سال هاي پس از شوك 
نفتي و افزايش قیمت نفت و تحريم و ممنوعیت نفت 
از سوي اعضاي اوپك، میزان تولید نفت خام در ژانويه 
۱983 در میادي��ن امريكا حدود 8 میلیون و ۶34هزار 
بش��كه در روز بود. گفته شده در اين سال ها كه امريكا 
ط��رح تحريم نفتي اع��راب را به اجرا درآورد، روس��اي 

جمهوري وقت امريكا قطع وابستگي به نفت بیگانگان را 
در دستور كار خود قرار داده و آن را برمبناي استخراج 
بیش��تر نفت و بهره وري از انرژي ه��اي موجود، به اجرا 
گذاشتند. بر اين اساس تا حدود سال ۱985 تولید نفت 
خام از میادين نفتي امريكا سیر صعودي در پیش گرفت 
و به 9 میلیون بش��كه در روز رسید. پس از آن به نظر 
مي رسد تعداد دستگاه هاي حفاري فعال بین المللي در 
خش��كي و دريا، نرخ اجاره روزانه و همچنین تحوالت 
خاورمیانه، تغییرات بسیاري در قیمت نفت خام ايجاد 
كرد كه اين تغییرات به طور كلي اكتشافات و حفاري ها 
را تحت تاثیر قرار داد. طبق آمار منتشر شده، تولید نفت 
خام در میادين امريكا در سال هاي ۱99۰ تا ۲۰۰9  سیر 
نزولي در پیش گرفت و تا تولید كمتر از 4 میلیون بشكه 
در روز كاهش يافت. پس از آن در س��ال ۲۰۰9، تولید 
نفت خ��ام امريكا  دوباره روند صعودي در پیش گرفت. 
طبق آمار اعالم شده  میانگین تولید داخلي نفت امريكا 
در سال ۲۰۰9 میالدي 5 میلیون و3۲۰ هزار بشكه در 
روز بود كه 7.4درصد نس��بت به رقم س��ال ۲۰۰8 كه 
4میلیون و 95۰ هزار بشكه در روز بود، افزايش داشت. 
براس��اس گزارش هايي كه در سال ۲۰۰9 منتشر شده، 
افزايش تولید نفت خ��ام در خلیج مكزيك و داكوتاي 
شمالي كاهش تولید نفت در نقاط ديگر امريكا را خنثي 
كرد و درنهايت منجر به نخستین افزايش ساالنه تولید 
نفت امريكا از سال ۱99۱ شد. در سال ۲۰۱۰ نیز بانك 
امريكا اعالم كرد كه با استخراج نفت شیل، تولید نفت 

اياالت متحده از عربستان سعودي و روسیه پیشي گرفته 
است. امريكا در اين سال به بزرگ ترين تولیدكننده نفت 
جهان تبديل شد. در اين سال تولید نفت خام در امريكا 
نزديك به ۶ میلیون بشكه در روز رسید. از سال ۲۰۱۰ 
تاكنون نیز تولید نفت خام در امريكا روند صعودي در 
پیش گرفت و بدون توقف هر س��ال ب��ا افزايش تولید 
مواجه بود. اين درحالي اس��ت كه به گفته بس��یاري از 
كارشناس��ان، در س��ال هاي اخیر ذخاي��ر نفت خام در 
اين كش��ور با كاهش قابل توجهي روبه رو شده است. با 
اين  حال، افزايش قیمت نفت ش��ركت هاي انرژي  را به 
سرمايه گذاري در اكتش��اف و تولید نفت ترغیب كرد. 
بر اين اس��اس، ش��ركت هاي حفاري امريكايي نیز در 
س��ال ۲۰۱7 تعداد سكوهاي حفاري نفتي را نسبت به 
س��ال ۲۰۱۶ حدود 4۲درصد افزايش دادند. طبق آمار 
منتشر ش��ده در دسامبر ۲۰۱7 میزان تولید نفت خام 
در امريكا نزديك به ۱۰میلیون بشكه در روز اعالم شد. 
خبر كاهش ذخاير نفتي امريكا در حالي اعالم شده كه 
دونالد ترامپ دس��تور افزايش تولید نفت را صادر كرده 
است. طبق پیش نويس برنامه صدور امتیاز نفت و گاز در 
فالت قاره ملي براي سال هاي ۲۰۱9 تا ۲۰۲4 میالدي، 
9۰درص��د از قلمرو فالت قاره امريكا براي حفاري ارائه 
مي شود كه در تاريخ اين كشور بي سابقه است. پیش از 
اين دولت باراك اوباما ريیس جمهوري پیشین امريكا، در 
برنامه سال هاي ۲۰۱7 تا ۲۰۲۲ حفاري در 94درصد از 

مناطق فالت قاره اين كشور را ممنوع كرده بود. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

»گلدنگلوب«2018تحتتاثيرپروندهافشايجنسي
مراس��م اعطاي جوايز »گل��دن گلوب« 
۲۰۱8 بام��داد دي��روز ب��ا حض��ور اكث��ر 
هنرمندان مشكي پوش و سخنان تاثیرگذار 
آنه��ا درب��اره جنب��ش #MeToo برگزار 
شد. هالیوود ريپورتر نوشت: مراسم امسال 
معرفي برندگان و اعطاي جوايز س��ینمايي 

و تلويزيون��ي »گلدن گلوب« در حالي برگزار ش��د كه جريان افش��اي تعرضات و 
تجاوزه��اي صورت گرفته علیه زنان در هالی��وود، تاثیر زيادي بر جو حاكم بر اين 
جشن سینمايي داشت. »ست مايرز« مجري مراسم »گلدن گلوب« از همان ابتدا 
با طعنه و كنايه هاي خنده دار به اين موضوع پرداخت و گفت: »شب بخیر خانم ها 
و آقايان باقي مانده... به س��ال ۲۰۱8 رس��یديم، ماري جوانا باالخره آزاد شد و آزار 
جنس��ي باالخره، ممنوع. سال خوبي خواهد شد.« او همچنین ادامه داد: »امسال 
سال دروغ هاي كوچك بزرگ بود و همچنین سال بیرون رفتن. امسال سال سريال 
تلويزيون��ي »دروغ ه��اي كوچك بزرگ« و فیلم »برو بی��رون« بود. دوره يي جديد 
آغاز ش��ده و از ديد من علت آن اين اس��ت كه يك مرد سفیدپوست بدجوري در 
هالیوود عصبي شده است.« »مايرز« در ادامه اجراي مراسم به جريان رسوايي هاي 
اخالقي »كوين اسپیس��ي« بازيگر معروف سريال »خانه پوشالي« و فیلم »زيباي 
امريكاي��ي« و »وودي آلن« كارگردان صاحبنام خالق آثاري چون »نیمه ش��ب در 
پاريس« و »آني هال« اش��اره كرد و طعنه هاي��ي را نصیب اين دو چهره مخدوش 
 شده سینماي هالیوود زد. او درباره برعهده گرفتن اجراي اين مراسم گفت: »وقتي 
فهمی��دم به عنوان مجري »گلدن گلوب« ۲۰۱8 انتخاب ش��ده ام، اول گفتم: واي 
امس��ال سخت ترين سال اس��ت براي اجرا.« منظور او از اين حرف، اشاره به جاي 
خالي »هاروي واينس��تاين« تهیه كننده قدر هالیوودي و چندين س��تاره سینما و 
تلويزيون است كه به دلیل متهم شدن به تجاوز و تعرض جنسي علیه زنان همكار 

و زيردست خود، از مجامع هنري كنار گذاشته شده اند. 

حمايتايتالياييهاازتختجمشيدبيشترميشود
پژوهش��كده حفاظ��ت و مرم��ت آث��ار 
تاريخي-فرهنگي پژوهشگاه میراث فرهنگي 
و گردش��گري در زمین��ه مس��تندنگاري و 
حفاظ��ت و مرم��ت آث��ار محوط��ه میراث 
جهان��ي تخت جمش��ید و منظ��ر فرهنگي 
آن ب��ا مرمت گ��ران ايتالیاي��ي هم��كاري 

مي كند. در ش��رايطي كه تیم باستان ش��ناس ايتالیايي از چند س��ال گذش��ته به 
صورت مش��ترك با تیم باستان شناس ايراني در تخت جمش��ید با هدف بررسي و 
كاوش در ش��هر پارس��ه بررس��ي و مطالعه انجام مي دهند، از سوي ديگر يكي، دو 
ماه گذش��ته نیز ريیس دانشگاه هنر ش��یراز اعالم كرد كه يك خیر ايتالیايي براي 
حفاظت از تخت جمش��ید ۲5۰ هزار يورو پرداخت مي كند. كامران احمدي ريیس 
پژوهش��كده حفاظت و مرمت آثار تاريخي-فرهنگي نیز دوش��نبه ۱8 دي، خبر از 
آغ��از مس��تندنگاري، حفاظت و مرمت آثار محوطه میراث جهاني تخت جمش��ید 
 و منظ��ر فرهنگ��ي آن با هم��كاري مرمت گ��ران ايتالیايي مي ده��د. او مي گويد:

 در راستاي توسعه همكاري هاي علمي، آموزشي، پژوهشي و فني بین پژوهشكده 
حفاظت و مرمت آثار تاريخي-فرهنگي پژوهش��گاه میراث فرهنگي و گردشگري، 
پايگاه میراث جهاني تخت جمشید و موسسه مرمت گران بدون مرز ايتالیا، يادداشت 
تفاهم همكاري مبادله شد. او از اهداف اصلي اين يادداشت تفاهم را مستندنگاري، 
حفاظت و مرمت آثار در محوطه میراث جهاني تخت جمشید و منظر فرهنگي آن 
اعالم مي كند. به گفته احمدي به نقل از پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگري، 
براساس اين تفاهمنامه، طرفین در زمینه پژوهش و تحلیل داده هاي گردآوري شده 
و همچنین توسعه بانك اطالعاتي مرتبط با آثار همكاري خواهند كرد. او با تاكید بر 
اينكه اين يادداشت تفاهم از پايیز امسال )۱39۶( به مدت 5 سال اعتبار دارد، اظهار 
كرد: آموزش پژوهشگران جوان در زمینه حفاظت، مرمت، چاپ و انتشار دستاوردها 

از ديگر موضوعات موردتفاهم در اين همكاري است. 

تاريخنگاري

تصويب اخراج رييس امريكايي دارايي از ايران 
نوزده��م دي ۱3۲3 مجل��س ايران، قانون س��لب اختیاره��اي فوق العاده مالي و 
اقتصادي آرتور میلس��پو، راي��زن امريكايي را تصويب كرد. در قانون اس��تخدام وي، 
اختیارهاي كاملي به او داده بودند كه هیچ هزينه يي بدون اجازه او انجام نمي ش��د و 

دولت هیچ گونه تعهد مالي بدون موافقت میلسپو نمي توانست انجام دهد. 
میلسپو دو بار وارد ايران شد. يك بار در سال ۱3۰۱ زماني كه به دنبال مشكالت 
اقتصادي و مالي ايران بعد از جنگ جهاني اول، دولت قوام السلطنه دكتر آرتور چستر 
میلسپو، اقتصاددان 38ساله امريكايي را براي سر و سامان دادن به امور مالیه استخدام 
كرد. میلس��پو دانش آموخته دكتراي دانش��گاه جانز هاپكینز بود كه پس از دو س��ال 
تدريس در رشته علوم سیاسي در همان جانز هاپكینز در سال ۱9۱8میالدي به عنوان 
مشاور تجاري وزارت امورخارجه اياالت متحده امريكا استخدام شد و به دعوت ايران 

وارد ايران شد و اول خرداد ۱3۰۶ ايران را ترك كرد. 
او اما بار ديگر از آنجا كه تجديد انتخاب مستشاران امريكايي براي امور اقتصاد و 
دارايي در نظر دولت بود در تاريخ ۲۱ آبان ۱3۲۱ دكتر میلسپو براي بار دوم براي 
رياس��ت كل دارايي انتخاب شد. آقاي شريدن امريكايي براي خواربار و 4 امريكايي 
ديگر همكار میلس��پو باز دو نفر ديگر معاون میلس��پو آقاي ويويان امريكايي براي 
وزارت خواربار و نیز اس��تخدام گراش��ام امريكايي براي رياست گمرك و در تیر ماه 
۱3۲۲ شش امريكايي ديگر براي همكاري با میلسپو انتخاب شدند. میلسپو در دي 
ماه ۱3۲۱ وارد تهران ش��د و به عنوان ريیس كل دارايي با اختیارات وس��یعي امور 
مالي و اقتصادي كشور را در دست گرفت و خزانه داري، حمل و نقل، توزيع خواربار 
و تثبی��ت قیمت ها و حتي تعديل اجاره بها در اختیار او و ۶۰ نفر از همكارانش قرار 
داده ش��د. اقدامات او اين  بار زياد مورد توجه مردم قرار نگرفت و كال در نوبت اول 

ماموريتش موفق تر بود. مجلس زير فش��ار افكار عمومي در 8 ژانويه ۱945 برابر با 
۱9دي ۱3۲3 قانوني مبني بر سلب اختیارات فوق العاده میلسپو گذراند سپس دولت 

اقدام به بركناري او و اخراجش از ايران كرد. 

بازارهنر

2فيلمجديدبهسينماهاميآيند
س��خنگوي ش��وراي صنفي نمايش از 
آغاز اك��ران دو فیلم جديد در س��ینماها 
خب��ر داد. غالمرضا فرجي در گفت وگويي 
با ايس��نا درباره مصوبات جلس��ه دوشنبه 
۱8 دي ماه بیان كرد: فیلم »عشقوالنس« 
گ��روه  در  دي م��اه   ۲۰ چهارش��نبه  از 
س��ینمايي قدس اكران مي ش��ود و فیلم 
»پ��ِل خ��واب« ه��م از همی��ن تاريخ در 
گ��روه آزاد به نمايش درمي آي��د. او افزود: 

قرارداد فیلم »م��ن يك ايراني ام« ب��راي اكران پس از 
فیلم »خانه كاغذي« در گروه س��ینمايي كوروش ثبت 
 ش��د. وي همچنین گفت: طبق آيین نامه سقف تعداد 

۱۰ هفت��ه نمايش فیلم »خالت��ور« تمام 
ش��ده و اين فیلم در تمام س��ینماها غیر 
از س��ئانس هاي فوق العاده و پرديس هاي 
سینمايي تعويض مي شود. »پل خواب« به 
كارگرداني اكتاي براهني در سي و چهارمین 
جش��نواره فیلم فج��ر به نماي��ش درآمد 
و س��اعد سهیلي، هومن س��یدي، آناهیتا 
افشار و اكبر زنجانپور در آن بازي كرده اند. 
فیلم »عش��قوالنس« هم ساخته محسن 
ماهیني اس��ت كه اكبر عبدي، محمد صادقي، چنگیز 
وثوقي، بهاره افشاري، سحر قريشي، شیرين بینا، فريبا 

متخصص و فريبا كوثري ازجمله بازيگران آن هستند. 

پايان»آنام«درآذربايجان

اسنادنوبلادبي1967منتشرشد

كارگردان »آنام« از پايان تصويربرداري 
اين سريال در دو ماه آينده و در آذربايجان 
خبر داد. جواد افشار در گفت وگو با ايسنا، 
درباره جزئی��ات اين س��ريال كه مراحل 
پاياني س��اخت خود را مي گذراند توضیح 
داد: در ح��ال حاضر اواخر كار هس��تیم و 
تا دو ماه آينده كار به اتمام مي رس��د. اين 
س��ريال در قالب ۶۰ قسمت آماده پخش 
شده اس��ت. او سپس از ساخت موسیقي 

سريال »آنام« با صداي احسان خواجه امیري خبر داد و 
گفت: موسیقي اين سريال در حال مونتاژ و آماده سازي 
اس��ت. در اين سريال قرار است از موسیقي آذربايجاني 
و آواهاي تركي نیز اس��تفاده كنیم. افش��ار كه پیش از 
اين كارگرداني سريال »كیمیا« را عهده دار بوده است، 

در عی��ن حال از پايان س��اخت مجموعه 
آن��ام در آذربايجان خب��ر داد و گفت: اين 
روزه��ا در تهران مش��غول تصويربرداري 
هس��تیم و براي پايان اي��ن مجموعه بار 
ديگر به آذربايجان مي رويم. او براي پايان 
اي��ن مجموع��ه از انتخ��اب بازيگر جديد 
آذربايجان��ي نیز خب��ر داد. اين كارگردان 
درب��اره پخش مجموعه آن��ام اظهار كرد: 
طبق اعالم تلويزيون اين سريال قرار است 
پس از مجموعه لیسانس��ه ها روي آنتن برود. افشار در 
پايان از ساخت فیلم سینمايي و دعوت به همكاري در 
سه سريال تلويزيوني براي كارگرداني خبر داد كه پس 
از پايان ساخت اين مجموعه، يكي از اين مجموعه ها را 

كه قطعي شده است براي تلويزيون مي سازد. 

در حال��ي كه آكادم��ي نوبل به عادت 
هر س��ال اسناد مربوط به 5۰ سال پیش 
خود را منتش��ر كرد، در فهرست آن سال 
مي توان ن��ام 3 ايراني ازجمله محمدعلي 
جمالزاده را نیز در فهرست نامزدها ديد. 

به گزارش مهر به نقل از سايت نوبل، 
در فهرس��تي كه 5۰سال پیش با ماشین 
تحرير تايپ شده، نام محمدعلي جمالزاده 
و دو ايران��ي ديگر نیز به عنوان پروفس��ور 

ايراني به چش��م مي خ��ورد. ن��ام زين العابدين رهنما 
نويس��نده، مترجم، روزنامه نگار، پژوهش��گر و ريیس 
انجمن قلم ايران نیز در اين فهرس��ت ق��رار دارد. وي 

مترجم قرآن مجید به زبان فارس��ي بود. 
بسیج خلخالي خالق اثر معروف »حماسه 
هیزم ش��كن« ديگر ايراني اين فهرس��ت 
اس��ت. س��ال ۱345 اين كتاب به عنوان 
نامزد جايزه ادبي نوبل معرفي ش��د ولي 
گفته ش��ده به دلیل اينكه كتاب به زبان 
فارسي نوشته ش��ده بود در كمیته نوبل 
مورد بررسي قرار نگرفت. سال ۱9۶7  نیز 
میگل آنخل آستورياس اسپانیايي زبان از 
گواتماال با »به پاس دستاوردهاي ارزنده ادبي كه ريشه 
در صفات ملي و سنت هاي مردم بومي امريكاي التین 

دارد« به عنوان برنده انتخاب شد.

جشنواره»داكا«باحضورپررنگايران
هجدهمی��ن جش��نواره فیل��م داكا از 
۲۲ ت��ا 3۰ دي براب��ر با ۱۲ ت��ا ۲۰ ژانويه 
در بنگالدش برگزار خواهد ش��د و در اين 
دوره ۲۱۶ فیل��م در بخش هاي مختلف به 
نمايش درخواهد آمد. به گزارش ايس��نا، 
س��ي فیلم محص��ول اي��ران و چهار فیلم 
س��ینماگران ايراني و محصول كشورهاي 
ديگ��ر طبق اع��الم »س��ینه اي��ران« در 
جش��نواره داكا حضور دارند. محسن امیر 

يوسفي از اعضاي هیات داوران بخش مسابقه سینماي 
آسیاست كه شانزده فیلم را مورد قضاوت قرار مي دهند 
و فیلم هاي »خفه گي« )فريدون جیراني(، »تیك آف« 
)احسان عبدي پور(، »تابستان داغ« )ابراهیم ايرج زاد( و 
»تنها مردها به گور مي روند« ساخته عبداهلل ال  كعبي 
س��ینماگر اهل امارات متحده عربي با حضور شماري از 
بازيگ��ران و عوامل ايراني در اين بخش حضور دارند. در 
بخش سینماي جهان، فیلم هاي »راه رفتن روي سیم« 
)احمدرضا معتمدي(، »كوپال« )كاظم مواليي(، »رگ 
خواب« )حمید نعمت اهلل( و »مهاجران« س��اخته آرش 
رياحي و محصول اتريش به نمايش در مي آيند. در بخش 
زنان فیلمساز »اسرافیل« )آيدا پناهنده(، »ملي و راه هاي 
نرفته اش« )تهمینه میالني(، »وياليي ها« )منیر قیدي(، 
»سوزنگرد« )معصومه نورمحمدي(، »حفره مشترك« 

)اس��ما ابراهی��م زادگان(، »هف��ت پرده« 
ساخته سپیده فارسي و محصول فرانسه و 
افغانستان و »ماكي« ساخته نغمه شیرخان 
و محصول ژاپن و امريكا انتخاب ش��ده اند. 
در بخ��ش س��ینماي معناگ��را فیلم هاي 
»نیمرخ ها« )مرحوم ايرج كريمي(، »پايان 
روياها« )محمدعلي طالبي(، »قش��نگ و 
فرنگ« )وحید موس��ايیان(، »باد هر كجا 
بخواهد مي وزد« )علي عامري(، »كماكان 
ب��ودن« )آرش يزدان��ي(، »ي��ك روز طوالن��ي« )بابك 
 به��رام بیگي(، »دوره اي« )علي خوش��دوني فراهاني( و 
 »A-۱57« )به��روز نوراني پ��ور(، در بخ��ش كودكان 
»پل س��فید« )علي قوي تن(، »سويوق« )بهرام و بهمن 
ارك( و »ويولونیست« )محمدعلي طالبي( و در بخش 
فیلم هاي كوتاه و مس��تند »پیله« )مس��عود میرزايي(، 
»آلفا« )احسان همتي(، »داخل آينه« )مهدي يوسفي(، 
»باران آهسته مي بارد« ساخته سعید نجاتي و محصول 
اي��ران و تركیه، »االن« )مصطفي گن��دم كار(، »آگهي 
فروش« )قصیده گلمكاني(، »رتوش« )كاوه مظاهري( 
و »آخر پايیز« ساخته آرمین ابراهیمي و محصول ايران 
و بن��گالدش حضور دارند. زهره زماني س��ینماگر اهل 
بندرانزلي نیز به عنوان مدير برنامه ريزان جشنواره داكا 

با اين رويداد همكاري دارد. 
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