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   سفير ايران در عراق تاكيد كرد 

تحكيم روابط سياسي با زيرساخت هاي اقتصادي
 س��فير ايران در عراق با اشاره به ارزش 8 ميليارد دالري روابط اقتصادي و 
تجاري ايران و عراق، نهادينه و محكم كردن روابط سياس��ي با زيرساخت هاي 
اقتصادي را رمز موفقيت در بازار بزرگ اين كش��ور برش��مرد.  به گزارش ايرنا 
»ايرج مس��جدي« عصر چهارشنبه در نشس��ت ماهانه اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران افزود: 
كش��ور عراق وارد كننده و مبتني بر نفت اس��ت اما ب��ه دليل بروز جنگ هاي 
مختل��ف به ويژه درگيري با داعش در س��ال هاي گذش��ته و مس��ائل امنيتي 
نتوانس��ته نفس تازه يي در دوران پس از سرنگوني بعثي ها بكشد و وارد عرصه 
س��ازندگي شود.  وي يادآور شد: اگر بتوانيم جاي پاي خود را در عراق محكم 
كنيم، مي توانيم در عرصه هاي مختلف اقتصادي اين كشور به فعاليت بپردازيم.  
مس��جدي، عراق را ميدان رقابت بزرگي دانس��ت كه هر ك��س در آن موفق تر 
عمل كند، قادر اس��ت صحنه را به دس��ت بگيرد اما رقاب��ت به ويژه در ميدان 
اقتصادي دش��وار شده است.  وي تصريح كرد: ايران قادر است با وجود مسائل 
و مشكالت مختلف در عرصه اقتصاد عراق حرف هاي جدي براي گفتن داشته 
باش��د.  چندي پيش »صباح زنگنه« مشاور عالي اتاق ايران و عراق گفت: همه 
اق��وام عراقي به همكاري با بازرگانان و صنعتگران ايراني مايلند و بر اين باورند 
كه اين امر تنها با ايجاد يك اقتصاد مش��ترك و پايدار ايراني- عراقي در همه 
مناطق اين كش��ور ميسر مي ش��ود.  رايزن بازرگاني عراق در ايران نيز چندي 
پيش ايران را س��ومين كشور تامين كننده كاالهاي مورد نياز عراق اعالم كرد.  
»ش��اكر رزاق الدعمي« افزود: در همكاري اقتصادي و صادرات به عراق جايگاه 
نخس��ت متعلق به چي��ن و جايگاه دوم مربوط به تركيه اس��ت.  به گفته وي، 
در س��ال 2016 ايران از نظر صادرات به عراق جايگاه سوم را داشت كه اكنون 
ميزان صدور كاال و خدمات افزايش يافته است.  وي بيان كرد: امروز كشورهاي 
مختلف با حمايت هاي گوناگون براي نفوذ هر چه بيش��تر در بازار عراق س��عي 
مي كنند.  س��فير ايران در عراق اضافه كرد: ظرفيت هاي موجود كش��ور حاكي 
اس��ت توانمندي الزم ب��راي نقش آفريني فعاالن اقتصادي كش��ورمان در بازار 
ع��راق وجود دارد.  وي تصريح كرد: يك هزار و ۴۷0كيلومتر مرز مش��ترك با 
عراق داريم كه عالوه بر داد وس��تد و تجارت از نظر امنيت مرزي اهميت دارد 
بنابراين به هيچ وجه نبايد صحنه را خالي كنيم.  مسجدي ادامه داد: پيش بيني 
مي شود، عراقي ها تا يك سال آينده همچنان درگير مسائل امنيتي باشند زيرا 
بس��ياري از زيرساخت هاي آنها هنوز دس��ت داعش است اما پس از آن امكان 
حضور پر رنگ تر در مباحث توس��عه يي اين كش��ور و حركت به سمت توسعه 
اقتص��ادي و آباداني فراهم مي ش��ود.  وي تاكيد كرد: بايد در اين كش��ور نگاه 

سرمايه يي، سرمايه گذاري و ريسك پذيري باال داشت تا به توفيق رسيد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  صفحه 2 

  وزير پيشنهادي بهداشت در جلسه 
فراكس��يون نمايندگان والي��ي عالوه بر 
تشريح برنامه هاي آتي وزارت بهداشت به 
موضوعات حاشيه يي مثل وثيقه گذاشتن 

براي آزادي حسين فريدون پرداخت. 
حسن قاضي زاده هاش��مي ديروز در 
اين جلس��ه در پاس��خ به س��وال سردار 
جواد كريمي قدوس��ي نماينده مش��هد، 
درخصوص س��ابقه ارتباط وي با حسين 
فريدون و ميزان تامين وثيقه براي آزادي 
ب��رادر رييس جمهور گفت: ايش��ان را از 
بدو پيروزي انقالب اس��المي و زماني كه 
فرماندار نيشابور بود، مي شناسم. آن زمان 
من در جهاد سازندگي كار مي كردم. بعد 
از آن هم كه ايش��ان در كردستان توسط 
گروهك كومله دستگير شد و بيش از يك 
س��ال و نيم خبري از وي نبود و بستگان 
گمان مي كردند ش��هيد شده است. بعد 
از آزادي ه��م يك بار ايش��ان را ديدم و 
من مش��غول ادامه تحصيل و او سرگرم 
 مناصب سياس��ي و اجرايي شد. تا حدود
 15 -10 س��ال پيش ك��ه فرزندان ما در 
مدرس��ه همكالس ش��دند و ما تصادفي 
همديگ��ر را دوباره مالق��ات كرديم و از 
طرفي پدر خانم ايش��ان مرحوم حاج آقا 
غفوري كه يكي از زندانيان سياس��ي در 
زمان رژيم ستم شاهي بود، چشم شان را 
از دس��ت دادند و من چشم شان را پيوند 
كردم و از اين طريق دوباره ارتباط گذشته 
احيا ش��د و بعد هم كه در دولت يازدهم 

همكار شديم. 
 وزير پيش��نهادي بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��كي افزود: اما درباره داليل 
گذاشتن وثيقه بايد بگويم طبيعي است 
آن آش��نايي و ارتباط خانوادگي قديمي 
اين وظيفه را ايجاب مي كرد اگر مشكلي 
در زندگي براي ايش��ان به وجود آمده و 
مانن��د هر فرد ديگري كه ممكن اس��ت 
بازداش��ت شود و برايش قرار وثيقه صادر 
كنن��د، بي تفاوت نباش��يم. البته من آن 
زمان در س��فر قرقيزستان بودم و از آنجا 
كه دادس��تان اعالم كرده ب��ود هر تعداد 
سند مي توان به عنوان وثيقه آزادي ايشان 
فراهم كرد، همس��ر من كه س��ند محل 
س��كونت ما به نام ايشان اس��ت، همراه 
همس��ر آقاي فريدون به دادسرا رفتند و 
سند منزل مسكوني را براي آزادي ايشان 
به وثيقه گذاش��تند و م��ن از اين بابت از 

ايشان تشكر مي كنم. 
هاشمي ادامه داد: از آنجا كه سندهاي 
خانواده آقاي فريدون كفاف وثيقه تعيين 
ش��ده را نمي كرد، سندهاي ديگري براي 
آزادي ايش��ان از جان��ب همس��ر آق��اي 
فري��دون و ديگر بستگان ش��ان فراهم و 
ايش��ان آزاد ش��د؛ در هر حال همه آنچه 

از طرف همس��ر بنده كمك شد، همين 
سند منزل مسكوني است كه حدود ۴ يا 
5ميليارد تومان براي آن قيمت گذاشتند 
و آنچه غير آن گفته شده، شايعه است و 
من گمان مي كنم اين اقدام انسان دوستانه 
نه براي ايشان، بلكه براي هر كس ديگري 
كه در بند است و دادستان اجازه گذاشتن 
وثيقه مي دهد، كار خيري اس��ت و اگر از 
كسي كمكي بر مي آيد نبايد دريغ كند، 
ضمن آنكه من معتق��دم اين اقدام براي 
آرامش كش��ور هم حركت درستي بوده 
اس��ت.  الزم به يادآوري است كه حسين 
فري��دون،  برادر رييس جمه��وري حدود 
3 هفت��ه پيش با ق��رار وثيقه 50ميليارد 
توماني بازداشت شد. او روز بعد با تامين 
وثيقه يي كه بخش��ي از آن از سوي وزير 

بهداشت تامين شد، آزاد گرديد. 
در همين حال به گزارش خانه ملت، 
وزي��ر پيش��نهادي بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي صبح ديروز، 18مرداد 
با حض��ور در فراكس��يون واليي مجلس 
ب��ه تش��ريح برنامه هاي خود ب��راي اين 

وزارتخانه پرداخت. 
حس��ن قاض��ي زاده هاش��مي در اين 
جلس��ه با اش��اره ب��ه ض��رورت توجه به 
موض��وع عدال��ت آموزش��ي در مناطق 
مح��روم گفت: موضوع عدالت آموزش��ي 
در اكثر نقاط كشور به ويژه مناطق محروم 
از ابت��داي دولت يازده��م تاكنون مورد 
توجه بوده است به طوري كه در مناطقي 
مانند شهرس��تان زاب��ل و ديگر مناطق 
محروم كشور رشته هاي تخصصي و فوق 
تخصصي و دوره هاي آموزشي بسياري در 
رشته هاي علوم پزشكي ايجاد شده است. 
 وي با تاكيد بر اينكه عدالت آموزشي 
و عدالت در دسترسي به خدمات درماني 
بايد در همه نقاط كشور مورد توجه قرار 
گيرد، افزود: از ابتداي اجراي طرح تحول 
س��المت اين موارد در دستور كار وزارت 
بهداش��ت قرار داش��ته و نبايد فراموش 

كرد ك��ه تا پيش از اج��راي طرح تحول 
چه ش��رايطي بر حوزه بهداشت و درمان 
كشور حاكم بود، البته در سال 92 مقرر 
شد براي اجراي طرح تحول اعتباراتي از 
بودجه عمران��ي و حوزه تامين اجتماعي 
اختصاص پيدا كند، اما متاسفانه تخصيص 
اين بودجه ها در زمان مقرر و به طور كامل 
عملياتي نش��د.  هاش��مي تصريح كرد: 
رييس جمهور قول داده است در 100 روز 
اول فعاليت دولت دوازدهم مشخص شود 
ك��ه چه ميزان اعتبار و منابع مي تواند به 
حوزه بهداش��ت و درمان تخصيص يابد، 
زي��را بدون وجود مناب��ع پايدار نمي توان 
خدم��ات درماني را به موق��ع و به ميزان 
كاف��ي به مردم ارائه داد.  وي با تش��ريح 
اولويت هاي نظام سالمت در دولت آينده 
گفت: نخس��تين هدف در كن��ار اجراي 
طرح تحول س��المت، ارتق��اي اين طرح 
در چارچوب برنامه ششم توسعه است كه 

بايد عملياتي شود.  
وزير پيش��نهادي بهداش��ت، درمان 
و آم��وزش پزش��كي درخص��وص رف��ع 
مش��كالت س��موم در مواد غذايي گفت: 
اقدام مش��تركي بين وزارت بهداش��ت و 
وزارت جهاد كشاورزي بايد صورت گيرد، 
البته وسايل اندازه گيري سموم بايد دقيق 
و كامل باشد، هر چند كه وزارت بهداشت 
طي ۴ سال گذشته اقداماتي را در جهت 
رفع مش��كل اين بخش انجام داد و شايد 
نمايندگان از آن اطالع نداشته باشند، به 
عنوان مثال براي رفع س��موم در برنج و 

غالت از طرف اين وزارتخانه تدابير مهمي 
اتخاذ شده است. 

وي با اش��اره به اينكه براي مراقبت از 
سالمت مردم مشكالت جدي وجود دارد، 
گفت: طبق اولويت هاي اين وزارتخانه در 
دولت قبل همچنان پيشگيري مهم ترين 
موضوع براي مس��ووالن وزارت بهداشت 
است و طي ۴ سال گذشته، رفع مشكالت 
در زيرساخت ها موردتوجه قرار گرفت، هر 
چند كه بخش��ي از مش��كالت ما مربوط 
به اقدامات نامناس��ب مديران منطقه يي 
است و در شرايطي كه يك مدير مبتدي 
مشغول به كار است، نمي توان از افزايش 

مشكالت جلوگيري كرد. 
قاضي زاده هاشمي با تاكيد بر كمبود 
ني��روي انس��اني در بخ��ش تخصصي و 
اف��زود:  بهداش��ت  وزارت  خدمات��ي در 
پذيرش نيروي تخصصي در دانشگاه هاي 
عل��وم پزش��كي ب��ه مي��زان ۴0 درصد 
افزايش يافت، بدون اينكه حتي فضاهاي 
آموزشي افزايش پيدا كند، بنابراين ادامه 
افزايش پذيرش بدون درنظر گرفتن فضا 
امكان پذير نيست، از اين رو مشكلي براي 
آم��وزش دادن و تربيت نيروي انس��اني 

كارآمد در كشور وجود ندارد. 
وي با بيان اينك��ه تامين منابع مالي 
پايدار براي حوزه بهداش��ت در اين دوره 
بايد مدنظر قرار بگيرد، گفت: با اس��تقرار 
نظام ارجاع و كنترل هزينه ها بخش��ي از 
مش��كالت حوزه بهداش��ت و درمان حل 

خواهد شد. 

خبر گزارش

  نحوه شناسايي مطالبات بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي مشخص شد

هيات دولت در جلسه ديروز خود به رياست روحاني مصوبات مربوط به نحوه 
اسقاط خودروهاي فرسوده درازاي واردات خودرو و همچنين توليد داخلي آن 
و گواهي معادل آنها را اصالح كرد.  به گزارش پاد، هيات دولت اين تصميم را 
براي افزايش مشاركت در رده خارج كردن خودروهاي فرسوده براساس مصرف 
س��وخت در چرخه تركيبي و وارد كردن خودروهايي با مصرف سوخت كمتر و 
هدفمند كردن عوارض شماره گذاري براي نوسازي ناوگان حمل ونقل بار و مسافر 
و همچنين با هدف افزايش ميزان معادل س��ازي تعداد گواهي اس��قاط با هدف 
ارائه تس��هيالت غيرمس��تقيم اتخاذ كرد.  به موجب اين اصالحيه، خودروهاي 
سواري و وانت وارداتي از لحاظ مصرف سوخت به 5 گروه تقسيم مي شوند كه 
 ش��امل خودروهاي با مصرف كمتر از  5 ليتر در 100 كيلومتر، 5 تا 6 ليتر در
  100 كيلومتر، 6 تا ۷ ليتر در 100 كيلومتر، ۷ تا 8 ليتر در 100 كيلومتر و بيش از 8 ليتر در

 100 كيلومتر هس��تند و ش��رايط ش��ماره گذاري آنها براساس مصرف سوخت 
در چرخه تركيبي، از اس��قاط حداقل 2 دس��تگاه تا حداكثر 8 دستگاه خودرو 
فرس��وده، متفاوت خواهد بود.  همچنين 10 درص��د ارزش گمركي مربوط به 
خودروهاي ياد شده، توسط واردكنندگان در چارچوب قانون بودجه ساالنه در 
اجراي قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت براي توسعه 
و نوس��ازي ناوگان حمل ونقل بار و مس��افر كشور هزينه مي شود.  براي سواري 
 توليد داخلي با مصرف سوخت 8 ليتر، بين 8 تا 8.5 ليتر، 8.5 ليتر و بيشتر در

 100 كيلومتر نيز يك دس��تگاه خودرو فرس��وده اسقاط مي شود كه از ابتداي 
س��ال آينده به اجرا درخواهد آمد.  الزم به ذكر اس��ت خودروهاي وارداتي به 
مناطق آزاد نيز مشمول شرايط شماره گذاري )تعداد اسقاط خودروي فرسوده( 
مي ش��وند.  در ادامه جلس��ه، هيات وزيران براي جلوگيري از ورود بي رويه كاال 
به كش��ور به ص��ورت قاچاق از طريق كاركنان ش��ناورهاي دريايي و همچنين 
كنترل كاال ه��ا از نظر رعايت ضوابط بهداش��تي، قرنطينه ها و اس��تانداردهاي 
موردنظر، آيين نامه ورود كاال توس��ط ملوانان و كاركنان ش��ناورهاي دريايي با 
ظرفيت كمتر از 500 تن را تصويب كرد.  سپس دولت با هدف نظام مند كردن 
نحوه محاس��به بدهي هاي خود به ش��بكه بانكي و ايجاد شفافيت و ابهام زدايي 
از صورت هاي مالي بانك ها، دس��تورالعمل نحوه شناس��ايي مطالبات بانك ها و 

موسسات اعتباري غيربانكي را به تصويب رساند. 
بر اين اس��اس مقرر ش��د مطالبات بانك  ها و موسسات اعتباري غيربانكي از 
دول��ت كه به موجب قوانين، مصوبات هيات وزي��ران يا تضمين نامه هاي صادره 
توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، به س��رفصل مطالبات بانك از دولت 
منتقل ش��ده يا مي ش��ود و مورد تاييد سازمان حسابرس��ي قرار گرفته باشد تا 
سررس��يد مشمول محاس��به س��ود به نرخ قرارداد مربوط و بعد از سررسيد با 
نرخ سود تس��هيالت مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال طبق اعالم بانك 

مركزي جمهوري اسالمي ايران باشد. 
همچنين هيات وزيران در راستاي تعيين تكاليف و اختيارات ستاد مديريت 
حمل ونقل و سوخت پس از انتقال اين ستاد از نهاد رياست جمهوري به وزارت 
راه و شهرسازي، با تنقيح و اصالح مقررات مربوط به انتقال وظايف و اختيارات 

ستاد ياد شده موافقت كرد. 
تنقيح مقررات مذكور با اهدافي از جمله لزوم حذف يا اصالح برخي احكام 
و مق��ررات مربوط از زمان تصوي��ب تاكنون، لزوم حذف، اصالح يا تمديد زمان 
اجراي برخي احكام و مقررات و عدم نياز به برخي از اين احكام به دليل اجرايي 

شدن آنها صورت گرفت. 
هيات دولت در ادامه با توجه به لزوم تقويت ناوگان امدادي كش��ور و براي 
تامين خودروهاي كمك دار عملياتي مناس��ب ب��راي عمليات امداد و نجات، با 
 )cc2۷00( دس��تگاه وانت تويوت��ا هايلوكس دو كابين )ورود و ترخيص )1۷5
كمك دار شاسي  بلند ويژه امدادرس��اني در مناطق صعب  العبور و كوهستاني و 

توسط جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران موافقت كرد. 
هيات وزيران همچنين مجوز ورود و ترخيص )200( دس��تگاه خودرو تويوتا 
هاردت��اپ لندكروز )cc۴200( توس��ط جمعيت هالل احمر جه��ت تبديل به 
آمبوالنس توس��ط واحدهاي آمبوالنس ساز داخلي داراي مجوز فعاليت صنعتي 

از وزارت صنعت، معدن و تجارت را صادر كرد. 
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هيات وزيران دستورالعمل نحوه شفاف سازي مطالبات بانكي را تصويب كرد

شناسايي بدهي دولت به بانك ها
 همين صفحه  

كره شمالي و امريكا يكديگر را تهديد كردند

سايه جنگ بر سر بازارهاي جهان
 صفحه 7 

صنعت، معدن و تجارت

 بازگشت كوچك ها 
به چرخه توليد

14

 قاضي زاده هاشمي شرح داد
ماجراي وثيقه سند منزل شخصي وزير براي آزادي حسين فريدون

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

اگرچه هنوز واكنش ها نسبت به معرفي دكتر 
كرباسيان خيلي شكل نگرفته ولي مي توان حدس 
زد كه اين گزينه به دليل اينكه ايشان تحصيالت 
رس��مي در اقتص��اد ندارند مورد نق��د قرار گيرد. 
من اگرچه ش��ناخت عميق و طوالني نس��بت به 
ايش��ان ندارم ولي حس خوبي نسبت به پيشنهاد 
وزارت به ايش��ان دارم كه داليلم را به ش��رح زير 
بي��ان مي كن��م:  وزارت اقتصاد اگرچه اس��مش 
وزارت اقتصاد اس��ت اما بيش��تر وزارت مديريت 
سازمان هاي اقتصادي است و نقش سازمان برنامه 
و بودج��ه و بانك مرك��زي در مديريت اقتصاد و 
سياست هاي اقتصادي به مراتب جدي تر از وزارت 

اقتصاد است. 

شايد س��ابقه بحث بر س��ر قيمت هاي سوخت و 
س��اير حامل هاي ان��رژي در ايران ب��ه بيش از چند 
دهه برس��د. تقريبا تمام دولت هاي پس از انقالب با 
مشكل قيمت گذاري روبه رو بوده اند. برخي معتقد به 
آن بوده اند كه براي حمايت از اقشار محروم جامعه، 
خ��ود را موظف دانس��ته اند تا س��وخت و انرژي هاي 
رايگان��ي دراختيار آنها قرار دهند و برخي هم اعتقاد 
داشته اند براي جلوگيري از كسري بودجه يا مصرف 
نامتعارف مش��تركين، نبايد يارانه يي به انرژي تعلق 
بگيرد و حمايت هاي دولتي را مي توان به شكل هاي 
ديگ��ري هم به دس��ت مردم رس��اند. با تم��ام اين 
مباحث��ات و تالش هايي كه ب��راي كاهش يارانه هاي 

انرژي انجام شده...

پيرامون نامزدي كرباسيان 
براي وزارت اقتصاد

سهم 26 درصدي يارانه »واقعي« 
انرژي از اقتصاد ايران

سخن نخست

گزارش

 صفحه 3  

 صفحه 15  

كالن

3

رشد 148 درصدي 
واسطه گري مالي

براساس محاسبات مركز آمار از رشد سال 95 از ميان 
1۴بخش يا زيرگروه توليدي كشور)براساس مقوله بندي 
مرس��وم حس��اب هاي ملي( بخ��ش واس��طه گري مالي 
بيشترين رش��د را در سال 95 داش��ته است. اين بخش 
كه يكي از بخش هاي 6 گان��ه گروه خدمات در آمارهاي 
مربوط به توليد ناخالص داخلي محسوب مي شود در سال 
گذشته به ميزان 39درصد رشد كرده و از آن مهم تر رشد 
فصلي اين بخش در زمس��تان 95 ب��ه ميزان 1۴8درصد 
بوده اس��ت. اس��تخراج و توليد نفت در گ��روه صنعت به 
عنوان يكي از پايه هاي اصلي رش��د سال گذشته با رشد 
35درصدي در مرتب��ه دوم اين رتبه بندي قرار مي گيرد. 
حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا درخصوص 
رش��د چش��مگير بخش واس��طه گري مالي به »تعادل« 
مي گويد: اين موضوع نشانه بيماري اقتصاد ايران و سلطه 
فعاليت هاي مالي به عنوان يك بخش كامال نامولد است. 
به گفته راغفر بخشي از توليد واسطه گري مالي مربوط به 
س��ود سپرده هاست و بخش��ي ديگر از سود تسهيالت به 
وجود مي آيد و اين ميزان رشد آنها نشان مي دهد، بانك ها 

اصوال وارد فعاليت مستقيم ربوي شده اند...

 علي سرزعيم    



 3 زن در كابين�ه دوازدهم - پاد| رييس جمهوري 
در اح��كام جداگانه يي معصومه ابت��كار را به عنوان معاون 
رييس جمه��وري در امور زنان و خان��واده، لعيا جنيدي را 
به عنوان مع��اون حقوقي رييس جمهوري و ش��هيندخت 
م��والوردي را به عنوان دس��تيار رييس جمه��وري در امور 
حقوق ش��هروندي منصوب كرد. رييس جمه��وري در اين 
احكام جداگانه، توفيق در خدمت به اس��ام و ملت شريف 
ايران با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منش��ور 
اخاق��ي دولت تدبير و اميد را از خداون��د بزرگ براي اين 
دو معاون و دس��تيار خود مسالت كرده است. لعيا جنيدي، 
دانش��يار دانشكده حقوق و علوم سياس��ي دانشگاه تهران، 
وكيل پايه يك دادگستري و عضو كانون وكاي دادگستري 

مركز است.
  قدرداني قرارگاه ثاراهلل تهران از همراهي مردم 
در مراسم تحليف- روابط عمومي قرارگاه| فرماندهي 
قرارگاه ث��اراهلل تهران با ص��دور پيامي از همراهي بس��يار 
مناس��ب مردم پايتخت براي برگزاري هر چه با ش��كوه تر 
مراسم تحليف دوازدهمين دوره رياست جمهوري قدرداني 
كرد. در پيام قرارگاه ثاراهلل تهران با اشاره به اينكه اين مهم 
امكان پذير نبود مگر با مشاركت و همراهي شما ملت فهيم و 
مسووليت پذير از همراهي و مشاركت شايسته مردم بزرگوار 
تهران به ويژه كس��به و اهالي خيابان ه��ا و محات اطراف 
مجلس شوراي اس��امي و مراكز اسكان ميهمانان تقدير و 

تشكر شده است.
  اب�الغ قانون تش�كيالت، وظاي�ف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي - پاد|  حسن روحاني رييس جمهوري 
در نامه يي به وزارت كش��ور قوانين مربوط به تش��كيات، 
وظايف و انتخابات ش��وراهاي اس��امي كش��ور و انتخاب 
شهرداران مصوب مجلس شوراي اسامي را براي اجرا اباغ 
كرد. بر اين اس��اس»قانون تش��كيات، وظايف و انتخابات 
ش��وراهاي اس��امي كش��ور و انتخاب ش��هرداران مصوب 
31خ��رداد ماه 1375و اصاح��ات بعدي« مصوب مجلس 
ش��وراي اس��امي به همراه »قانون تش��كيات، وظايف و 
انتخابات ش��وراهاي اس��امي كش��ور و انتخاب شهرداران 
مص��وب اول خرداد م��اه 1375 با اعمال آخرين تغييرات و 
اصاحات تا تاريخ 20تير م��اه 1396« براي اجرا به وزارت 

كشور اباغ شد. 
 ق�وه قضاييه به  دنبال بس�تن فض�اي مجازي 
نيست-ميزان| دادستان كل كشور گفت: به دنبال بستن 
فضاي مجازي نيستيم و معتقد هستم بايد ساماندهي شود 
و دولت بايد تاش كند، ش��بكه اجتماعي ملي را راه اندازي 
كن��د. جعفر منتظ��ري دي��روز در حاش��يه چهاردهمين 
همايش دادس��تان هاي عموم��ي انقاب مراكز اس��تان ها 
در جم��ع خبرنگاران اظهار ك��رد: در دنيا يك خطوطي را 
ب��راي اس��تفاده از فضاي مجازي تعيي��ن مي كنند و اجازه 
نمي دهند ارزش هاي كشورشان مورد تخريب قرار گيرد. به 
 دنبال بس��تن فضاي مجازي نيس��تيم و معتقد هستم بايد 
س��اماندهي ش��ود و دولت بايد تاش كند شبكه اجتماعي 

ملي را راه اندازي كند. 
 واكنش آيت اهلل جنتي به س�لفي نمايندگان با 
موگريني- تس�نيم| دبير ش��وراي نگهبان گفت: سلفي 

نمايندگان در مراسم تحليف رييس جمهور خوب نبود. 
آيت اهلل جنتي، دبير شوراي نگهبان با اشاره به حواشي 
به وجود آمده در مراسم تحليف و بازتاب رسانه يي و مردمي 
اين حواشي اضافه كرد: چطور اين نمايندگان توجه نداشتند 
كه نسبت به عمل آنها چه تفسيري صورت مي گيرد و مردم 
و جامع��ه درخصوص اين اقدام چ��ه قضاوتي خواهند كرد. 
در مجم��وع كار اين ع��ده از نمايندگان كار خوبي نبود و با 

اعتراضاتي روبه رو شد و به مساله روز تبديل شد. 
 مزاح الريجاني با قش�قاوي در مورد حواش�ي 
مراس�م تحليف- ايرنا| نمايندگان در جلس��ه علني روز 
گذش��ته مجلس به بررس��ي اليحه الحاق دولت جمهوري 
اسامي ايران به پيمان مودت و همكاري در جنوب شرقي 
آس��يا پرداختند. هنگام بررسي اين اليحه، حسن قشقاوي 
معاون كنسولي، امور مجلس و ايرانيان خارج از كشور وزير 
ام��ور خارج��ه در دفاع از اين اليحه پش��ت تريبون رفت و 
گفت: ايجاد توازن در روابط بسيار براي ما مهم است، نقطه 
اوج اين توازن شايد در تاريخ ديپلماسي در مراسم تحليف 
رييس جمهوري بود. وي افزود: خيلي جالب است دوستان 
عزيز بدانند كه حتي نسبت به مراسم تحليف قبل نيز اين 
برجستگي وجود دارد. علي الريجاني، رييس مجلس با مزاح 
به قش��قاوي گفت: بله، خيلي عجيب اس��ت به خصوص با 
عكسي كه شما گرفتيد، عجيب تر هم شد. قشقاوي در اين 
زمان گفت: من سعي كردم از سلفي جلوگيري شود و عكس 
درست حسابي گرفته شود كه فيلم آن موجود است و تاش 

كردم اوضاع را سامان دهم. 
 كلي�ات اليحه حفاظت و بهره ب�رداري از منابع 
ژنتيك�ي تصوي�ب ش�د- خبرگ�زاري خان�ه ملت| 
نمايندگان در جريان بررسي اليحه حفاظت و بهره برداري 
از منابع ژنتيكي با 139راي موافق، 16راي مخالف و 4راي 
ممتنع از مجموع 215نماينده حاضر در جلس��ه با كليات 
آن موافقت كردند. محمدعلي شاعري، سخنگوي كميسيون 
كشاورزي مجلس در توضيح اين اليحه گفت: تنوع زيستي 
به عنوان يك س��رمايه بزرگ ژنتيكي تلقي مي شود كه در 
دنيا يكي از شاخص هاي توس��عه پايدار است از اين جهت 
براي حفظ ذخاير ژنتيكي در كش��ور كه به صورت عمومي 
بيش از 1200 گونه جانوري و نزديك به 8 هزار گونه گياهي 
وجود دارد لذا براي صيانت از اين تنوع زيستي نيازمند قانون 
مشخصي هستيم تا از خروج درصد بااليي از اين گونه ها از 
كش��ور كه هر ساله براي انجام پژوهش و قاچاق و صادرات 
غيرمجاز انجام مي شود، جلوگيري شده و پيگيري حقوقي 

اين ذخاير محقق شود.
  موافق�ت رييس مجلس با رفع محدوديت  هاي 
خبرن�گاران در صحن- فارس| عل��ي الريجاني، رييس 
مجلس ش��وراي اسامي در مراس��م ويژه روز خبرنگار كه 
با حضور خبرن��گاران خبرگزاري ها، روزنامه ها و پايگاه هاي 
اطاع رس��اني در ساختمان مش��روطه مجلس برگزار شد 
ضمن اعام موافقت با رفع محدوديت هاي ورود خبرنگاران 
به مجلس گفت: قانونگذاري با مجلس است اما اطاع رساني 
درب��اره آن ب��ا خبرنگاران اس��ت و ما اس��تقبال مي كنيم 
ك��ه خبرن��گاران در صحن و كريدور مجل��س محدوديتي 
نداشته باش��ند. وي با ذكر اين نكته كه هنگام راي اعتماد 
به وزرا بيشترين اطاع رس��اني در صحن صورت مي گيرد، 
خاطرنشان كرد: ما مي خواهيم نمايندگان در صحن باشند 
تا س��خنان موافق و مخالف را بشنوند از اين رو گفته ايم كه 

نمايندگان به البي نروند.
  اروپ�ا مي تواند برج�ام را نجات ده�د- ايرنا|

تارنماي امريكايي »فارين پاليس��ي« نوش��ت، اتحاديه اروپا 
مي تواند با راه هايي چون خودداري از همسويي و مشاركت 
در تحريم ه��اي ضد ايراني امريكا، ايجاد صرافي هايي خارج 
از خ��اك امريكا ب��راي انتقال ارزهاي حاص��ل از معامات 
بين المللي و ترغيب هم پيمانان خود به مقابله با برنامه هاي 
امريكا براي خ��روج از برجام از به خطر افتادن اين معاهده 
جلوگيري كند. تارنماي امريكاي��ي افزود: رييس جمهوري 
ترام��پ از واقع بيني وزارت امور خارجه دولتش به س��توه 
آمده و تيمي را مامور كرده تا مدارك الزم براي اثبات عدم 

پايبندي ايران به توافق هسته يي را در اختيار او بگذارند. 

روي موج خبر

خبرنگار »تعادل« از جلسه هيات وزيران در حياط دولت گزارش مي دهد

تشكيلكابينهبراساسشايستهساالري
معاون اول رييس جمهوري: دولت به انتخاب مقامات از ميان بانوان مصمم است

نشست فراكسيون مستقلين واليي با حضور ظريف و علوي برگزار شد

تشكيل معاونت اقتصادي در وزارت خارجه
نشست فراكسيون مستقلين واليي با حضور دو وزير 
پيشنهادي كابينه دوازدهم روز گذشته برگزار شد. روزهاي 
شنبه، يك شنبه، دوشنبه، سه شنبه و صبح چهارشنبه، اين 
فراكسيون جلس��ات ديگري را با ساير وزراي پيشنهادي 
برگزار خواهد كرد تا نهايتا به جمع بندي برسد. محمدجواد 
ظريف و محمود علوي دو وزير پيش��نهادي اي بودند كه 
در فراكسيون ش��ركت كردند كه پس از استماع سواالت 
نمايندگان اي��ن دو وزير نيز مواضع خود را مطرح كردند. 
ظريف در اين جلسه از آزادي زندانيان ايراني در زندان هاي 
تركمنس��تان سخن گفت و افزود: متاسفانه هر روز دولت 
تركمنستان زنداني مي گيرد و در اين زمينه الزم است با 
نيروي انتظامي و مرزباني همكاري كنيم تا مانند كاري كه 
براي ممانعت از خروج مواد مخدر در زمان حج انجام شود 
كه البته با مقداري سرمايه گذاري اين امكان وجود دارد و با 
سردار اشتري نيز جلساتي را برگزار كرده ايم. وي افزود: در 
4سال اخير 300 نفر را آزاد كرديم ولي باز هم تعداد زيادي 
از ايرانيان آنجا دستگير شده اند كه البته توافق براي تبادل 
محكومان انجام شده است. او با بيان اينكه در برنامه خود 
براي دولت دوازده��م دو ابراولويت را براي وزارت خارجه 
تعري��ف كرده اي��م، تصريح كرد: ضمن مراقب��ت از برجام 
بايد مانع از اين ش��ويم كه امريكايي ها دستاوردهاي ما را 
از توافق هسته يي كاهش دهند. وزير امور خارجه وظيفه 

اصلي وزارت خارجه را بحث مسائل منطقه يي و اقتصادي 
دانست و ادامه داد: براي اين دو بخش هم در وزارت خارجه 
و هم در بيرون از وزارت خارجه بايد اقداماتي انجام شود. 

ظريف خاطرنش��ان كرد: در بي��رون از وزارت خارجه 
بايد مش��خص ش��ود كه آيا وزارت خارجه مسوول روابط 
خارجي در حوزه اقتصاد و ساير حوزه هاست يا خير؟ هيچ 
ادعايي بر انحصار روابط خارجي نداريم اما بر مس��ووليت 
روابط خارجي ادعا داريم و بايد با هماهنگي وزارت خارجه 
اقدامات اقتصادي انجام شود تا با توجه به منافع ملي مانع 
از به وجود آمدن رقابت هاي بي مورد بين بنگاه هاي ايراني 
در خارج از كش��ور شويم. وزير پيشنهادي امور خارجه با 
بي��ان اينكه براي انجام وظيف��ه در وزارت خارجه دو نياز 
وجود دارد، گفت: يكي از نيازها، نياز تقنيني است كه در 
برنامه شش��م يك بند به آن اضافه ش��د و بر اين اس��اس 
وزارت خارجه مس��وول هماهنگي روابط خارجي اس��ت، 
فرهنگ هماهنگي در دس��تگاه هاي دولت و دستگاه هاي 
حاكميتي خارج از دولت بايد بپذيرد كه مسووليت روابط 
خارجي با وزارت خارجه است. وزير پيشنهادي امور خارجه 
با بيان اينكه مراس��م تحليف نشانه يي از اقتدار نظام بود و 
از هم��ه جاي دنيا به طور متوازن براي نخس��تين بار بعد 
از انقاب 27نماينده س��طح باالي اروپايي به ايران آمدند، 
گفت: تعداد قابل توجهي از امريكا، آفريقا و آسيا به ايران 

س��فر كردند و اين يك ش��رايط ويژه است و به حضور ما 
نياز دارند. وي تاكيد كرد: دو هفته است كه بعد از حدود 
يك س��ال مطالعه در س��اختار وزارت خارجه تغييراتي را 
ايجاد كرده ايم تا دس��تور برنامه پنجم و خواست مجلس 
محقق ش��ود با وجود اضافه ك��ردن معاونت اقتصادي به 
وزارت خارجه 6 معاون وزارت خارجه به 5 معاون كاهش 
يافته است. ظريف با بيان اينكه در وزارت خارجه هيچگاه 
رسم نداشته ايم كه بر بودجه دولت هزينه يي تحميل شود، 
گفت: برنامه هاي اقتصادي وزارت خارجه براي فعال كردن 

ديپلماسي اقتصادي و اقتصاد مقاومتي پيگيري مي شود. 

 برخورد وزارت اطالعات با كانال ها پليسي 
نيست 

وزير پيش��نهادي اطاعات هم در اين نشس��ت گفت: 
سياس��ت وزارت اطاعات درخصوص كانال ها، پليس��ي 
نيس��ت و اينگون��ه برخ��ورد در قبال فع��االن مدني جدا 
از عناصر ضد انقاب را در ش��أن يك جامعه رش��د يافته 
نمي دانيم. سيدمحمود علوي، وزير اطاعات با بيان اينكه 
وزارت اطاعات تنها يك تش��كيات ن��دارد و موضوعات 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي دسته بندي نشده 

است و هر بخش به موضوعي مخصوص مي پردازد. 
وي افزود: اگر وزارت اطاعات مورد محور باشد، ممكن 

اس��ت بر اثر غلبه موارد، وزارتخانه محو يك مورد ش��ود 
ولي اگر وزارت اطاعات راهبرد محور باش��د، اين موردها 
نيستند كه حركت وزارتخانه را مشخص مي كند، امروز به 
جاي مديريت موردي به مديريت موردها براساس راهبرد 

پرداخته مي شود. 
علوي ادامه داد: در اين 4سال راهبرد وزارت اطاعات 
تعيي��ن و به خدمت مقام معظم رهبري ارائه ش��ده و كار 

براساس راهبردها انجام مي شود. 
وزير اطاعات بيان كرد: يك كانالي درحال فعاليت بود 
كه 2تهمت بزرگ را عليه رييس جمهور مطرح كرد و پس 
از دستگيري به دستگاه قضا تحويل داده شد اما پس از 6 
روز آزاد و با جس��ارت بيشتري به كار خود ادامه مي دهد. 
وي ادامه داد: سياست و امكان وزارت اطاعات درخصوص 
كانال ها، برنامه پليس��ي نيست و اينگونه برخورد در قبال 

فع��االن مدني جدا از عناصر ضد انقاب را در ش��أن يك 
جامعه رش��د يافته نمي دانيم. در م��ورد ادمين كانال هاي 
داخل��ي هم مي توانيم افراد را احضار كنيم و به دس��تگاه 

قضايي تحويل دهيم و دخالتي در كار قاضي نداريم. 
علوي با بيان اينكه درخصوص كانال هاي مس��تهجن 
هزاران كانال بسته شده و ادمين هاي كانال هاي ضد دين 
يا توب��ه كردند يا در صورت س��ازمان يافته بودن تحويل 
دستگاه قضا داده شده اند، گفت: گزارشي نيز در اين زمينه 
به مقام معظم رهبري ارائه كرديم كه ايش��ان اظهار لطف 
و محب��ت كردند. وزير اطاعات با بيان اينكه مرتبطين با 
ادمين هاي مقيم خارج از كشور را احضار مي كنيم، گفت: 
درخصوص كانال آمد ني��وز به مرتبطين اين كانال تذكر 
دادي��م و اقدامات در زمينه ايج��اد جنگ رواني عليه اين 

كانال راه افتاده است. 

گروه ايران| مهدي بيك|
»كابينه شايستگان« اين تركيب بندي است كه معاون 
اول رييس جمهوري در پاسخ به پرسش »تعادل« درباره 
نظ��رش درب��اره كابينه دوازدهم مطرح مي كند. جلس��ه 
اعضاي كابينه با خبرنگاران در حياط دولت روز گذشته در 
شرايطي برگزار شد كه فضاي رسانه يي و عمومي جامعه 
تحت تاثير معرفي وزراي پيشنهادي رييس جمهوري به 
مجلس قرار دارد؛ بنابراين تعجبي نداش��ت كه مهم ترين 
پرسش هاي خبرنگاران از چهره هاي دولتي را موضوعاتي 
چ��ون واكنش مجل��س ب��ه وزراي پيش��نهادي و البته 
مش��خص ش��دن تنها جاي خالي در ميان 18وزير در بر 
بگيرند. ابهاماتي كه دولتمردان تاش كردند تا حد امكان 
به آنها پاسخ دهند و نقاط باقيمانده پازل كابينه دوازدهم 

را تكميل كنند. 
اما س��ورپرايز جلس��ه روز گذش��ته، حضور اس��حاق 
جهانگيري در ميان خبرنگاران بود كه به فاصله يك روز 
پس از صدور حكم مع��اون اولي اش در دولت دوازدهم با 
اس��تقبال نمايندگان رس��انه هاي گروهي مواجه شد. هر 
چند جهانگيري در ابتداي حضورش در ميان خبرنگاران 
اع��ام كرد كه براي تبري��ك روز خبرنگار در ميان اهالي 
رسانه حاضر شده است اما اصرار خبرنگاران به گفت وگو 
و طرح پرس��ش هاي دامنه دار باعث ش��د ت��ا معاون اول 
رييس جمهوري درب��اره موضوعاتي مانند تركيب كابينه 
دوازدهم، سرنوش��ت معرفي وزير علوم، واكنش احتمالي 

مجلس به وزراي پيشنهادي و... اظهارنظر كند. 
جهانگي��ري در پاس��خ به اين پرس��ش »تعادل« كه 
ب��ه عن��وان مع��اون اول رييس جمه��ور نظرت��ان درباره 
كابين��ه دوازدهم چيس��ت؟ به اين نكته اش��اره كرد كه 
تركيب كلي كابين��ه از مجموعه ي��ي از مديران مجرب، 
متخصص و كاربلد تشكيل ش��ده تا به مطالبات مردم از 
رييس جمهوري در بخش هاي مختلف پاسخ دهند. معاون 
اول رييس جمه��وري در ادامه در پاس��خ به انتقاداتي كه 
درب��اره حضور زنان در كابينه مطرح مي ش��ود از راهبرد 
جديد دول��ت دوازدهم براي مش��اركت افزون تر زنان در 
حوزه مديريت كان وزارتخانه ها خبر داد و اعام كرد كه 
رييس جمهوري به وزرا دستور داده اند كه زنان به صورت 
گسترده در سطح معاونان وزارتخانه ها به كار گرفته شوند. 
راهبردي كه از منظر جهانگيري مي تواند دامنه وسيعي از 
زنان شايسته را براي حضور در سطوح عالي مديريتي در 
س��ال هاي آينده آماده كند. از نكات جالب توجه نشست 
روز گذش��ته حضور محمدرضا صالحي اميري دوشادوش 
جهانگيري در جلسه حياط دولت بود، چهره يي كه برخي 
گمانه زني ها، وي را در قامت سخنگوي دولت دوازدهم  و 
معاون اطاع رساني رييس جمهور نشانده است. هر چند 
برخي گمانه زني ها از نشست وي بر صندلي وزارت علوم 
ني��ز خبر مي دهند. وزير ورزش هم روز گذش��ته ازجمله 
چهره هاي��ي بود كه از افزايش پرداخت وام هاي ازدواج در 

دولت دوازدهم خبر داد. 

 كابينه اي بر اساس شايسته ساالري
چراغ نخس��تين پرس��ش از جهانگي��ري را خبرنگار 
»تعادل« در نشست روز گذش��ته روشن كرد؛ زماني كه 
از معاون اول رييس جمهوري درباره ديدگاه شخصي اش 
درب��اره چهره هاي معرفي ش��ده براي حض��ور در كابينه 
دوازدهم پرس��يد. جهانگيري در پاس��خ به اين پرس��ش 
»تعادل« كابينه پيشنهادي را كابينه يي خوب، كارآمد و با 
تركيبي از مديران با تجربه و داراي اندوخته بسيار خوب 

از تجربيات دولت هاي گذشته دانست. 
معاون اول رييس جمهوري دول��ت دوازدهم در ادامه 
اظهاراتش گفت: اعضاي كابينه پيشنهادي داراي تجربيات 
مقابله با چالش هايي هس��تند كه در دولت هاي گذشته 
پيش روي اداره كش��ور بوده است و از طرفي افراد جواني 
در كابينه پيش��نهادي حضور دارند ك��ه انرژي و روحيه 
جواني شان مي تواند به تصميم گيرها كمك كند زيرا گاهي 
اوقات چنين روحياتي براي تصميم گيري ها ضروري است. 
او اف��زود: تركي��ب كابين��ه عاوه بر وزرا متش��كل از 
معاونان رييس جمهور نيز مي شود و اكنون اعضاي كابينه 
ح��دود 34 نفرند كه در جلس��ات هي��ات دولت حضور 
دارن��د و در تصميم گيري ها ش��ركت مي كنن��د، آنان در 
كميس��يون ها فعالند. جهانگيري همچنين درباره انتقاد 
برخ��ي از منتقدان از پير بودن كابين��ه جديد و انتخاب 
نش��دن اعضاي آن از ميان بانوان گفت: بايد توجه داشت 
كه كابينه تركيبي از وزرا و معاونان رييس جمهور اس��ت، 

دو معاون رييس جمهور و دس��تيار ويژه از بانوان هستند. 
مقامات كشور حدود 1000نفرند كه شامل استانداران و 
معاونان وزرا هم مي ش��وند. آنچه مي توانم به بانوان كشور 
اطمينان بدهم اين اس��ت كه دولت به انتخاب مقامات از 
ميان بانوان مصمم است. معاون اول رييس جمهور افزود: 
آقاي رييس جمهور پيش از معرفي كابينه پيشنهادي در 
جلسه يي با وزرا تاكيد كرد كه پذيرفته نيست كه آنان از 

ميان معاونانشان بانوان را انتخاب نكنند.
معاون اول رييس جمهوري در پاسخ به حاشيه هايي 
كه در مورد س��هم زنان در كابينه مطرح مي ش��ود به 
اين واقعيت اشاره كرد: بر اين اساس منظور از انتخاب 
بانوان، انتصاب معاون امور بانوان در وزارتخانه ها نيست 
بلك��ه اصا معاون��ان فني از ميان آنان انتخاب ش��وند 
همچنانكه معاون امور پتروشيمي وزير نفت خانم است 
و وزراي ديگ��ر مانند وزراي صنعت، معدن و تجارت و 
جهاد كشاورزي نيز مي توانند در بخش هاي مختلف از 

بانوان استفاده كنند. 
جهانگيري تاكيد كرد: اين اطمينان را مي توانم بدهم 
كه تعداد قابل توجه��ي از بانوان مجرب تحصيلكرده در 
رشته هاي مختلف را در اين دولت خواهيم داشت و حتماً 
در فرصت مناسب در اين باره اطاع رساني خواهيم كرد؛ 
هم آقاي رييس جمهور در اين موضوع جدي است و هم 

من پيگيري مي كنم كه اين اتفاق بيفتد. 
او افزود: اين موضوع براي قوميت ها نيز صدق مي كند 

يعني حتما در ميان وزراي جديد، استانداران و سفرا اصرار 
داريم كه از قوميت هاي مختلف و از اس��تان هاي مختلف 
حضور داشته باشند و درخصوص سن مقامات نيز اصرار بر 
اين است كه معاونان وزرا حتي االمكان از افراد بازنشسته 

كمتر باشند مگر استثنا.
 

 ماجراي اختيارات بيشتر اقتصادي
معاون اول رييس جمهور همچنين در توضيح بيشتر 
درباره اظهارات پيشين خود مبني بر اينكه ستاد اقتصاد 
مقاومتي براي كارآمدي بيش��تر بايد اختيارات بيشتري 
هم داشته باش��د، اظهار كرد: طبعا متناسب با انتظارات 
و مطالباتي كه از اين ستاد وجود دارد بايد اختياراتي هم 
به ستاد اقتصاد مقاومتي داده شود كه البته اين اختيارات 
ه��م مي تواند در حوزه دولت باش��د و هم در حوزه قواي 
ديگر. پيش نياز س��رمايه گذاري، ايجاد شغل و كار جدي 
در اقتصاد كش��ور، امنيت س��رمايه گذاري اس��ت كه اين 
امنيت هم در تصويب قوانين و مقررات مطرح است، هم 
در اقدامات قوه قضاييه و هم در حركات نهادهاي بازرسي 

و نيروهاي اطاعاتي و امنيتي. 
معاون اول رييس جمهور همچنين درباره علل معرفي 
نكردن وزير پيشنهادي علوم گفت: درباره معرفي يكي از 
آقايان توافق شده بود اما وي در لحظات آخر اعام كرد كه 
به عللي نمي تواند در دولت حضور داشته باشد به اين علت 
رييس جمهور يا بايد معرفي اعضاي كابينه پيشنهادي را 

به تعويق مي انداخت تا درباره فرد ديگري توافق ش��ود يا 
سرنوشت دولت را سريع تر تعيين و اعضاي كابينه جديد 
را به مجلس معرفي مي كرديم چون تصميم رييس جمهور 
اين بود كه اعضاي كابينه پيشنهادي را مانند دولت قبل 

در روز تحليف معرفي كنيم. 
او افزود: به هر حال به عللي معرفي اعضاي كابينه دو، 
س��ه روزي به تعويق افتاد اما تصميم بر اين شد كه بيش 
از اين به تعويق نيفتد و كابينه جديد سريع تر شكل بگيرد 
به هر حال آقاي رييس جمهور در نخستين فرصت، وزير 

پيشنهادي علوم را انتخاب و معرفي مي كند. 
معاون اول رييس جمهور همچنين درباره ارزيابي اش از 
رأي اعتماد مجلس شوراي اسامي به كابينه پيشنهادي 
رييس جمهور گفت: هنوز به مجلس نرفته ام اما اميدوارم 

كه همه كابينه رأي بياورد.
 

 پيگيري استقرار نظام ارجاع در دولت دوازدهم
»ادامه اجراي طرح جامع س��امت و اس��تقرار نظام 
ارجاع دو اولويت مهم وزارت بهداش��ت در طول 4س��ال 
آينده خواهد بود.« اين عباراتي است كه قاضي زاده هاشمي 

با آن به استقبال پرسش هاي خبرنگاران مي رود. 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره اولويت 
برنامه هاي خود به مجلس گفت: اولويت من پيش��گيري 
اس��ت و پيشگيري هم استقال نظام ارجاع است كه كار 
بسيار سختي اس��ت. سيدحس��ن قاضي زاده هاشمي در 
حاش��يه جلس��ه هيات دولت در جمع خبرنگاران افزود: 
اميدوارم با توجه به زيرس��اخت هايي كه ايجاد ش��ده در 
دول��ت يازدهم و عملكرد موفق اين دولت در طول دولت 
دوازده��م اين عارضه كه بيش از 4دهه به طول انجاميده 
اس��ت به مرحله اجرا برسد. او در پاسخ به سوالي ديگري 
درب��اره چگونگي قبول و حضور در دولت دوازدهم گفت: 
مردم ارزشش��ان باالتر از همه  چيز است و ما كشورمان را 
دوست داريم، بيشتر از هر چيزي دعا كنيد كه بتوانيم آدم 

خوبي براي مردم باشيم. 

 افزايش پرداخت وام ازدواج در دولت دوازدهم
وزير پيش��نهادي ورزش و جوانان درخصوص رايزني 
با نمايندگان گفت: من هميش��ه تعامل خوبي با مجلس 

داشتم. اميدوارم اين تعامل ادامه داشته باشد. 
مس��عود س��لطاني فر، وزير ورزش و جوانان در ادامه 
صحبت هاي��ش افزود: در بخ��ش ورزش هم پرداختن به 
بح��ث ورزش همگاني و قهرماني و ورزش بانوان و ورزش 
معل��والن و تكميل پروژه هاي نيمه تم��ام و اصاحات در 
قوانين و مقررات كه در اين 8 ماه بخش هاي قابل توجهي 

از آن اصاح شده ازجمله برنامه هاي مورد توجه ماست. 
وزير معرفي شده براي وزارت ورزش گفت: گسترش 
خانه هاي ج��وان و افزايش پرداخ��ت وام ازدواج و ايجاد 
هم افزاي��ي براي ايجاد اش��تغال و اختصاص منابع به اين 

بخش از اهداف ماست. 
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ايران2

عض��و ش��وراي مرك��زي فراكس��يون 
امي��د با تاكي��د بر عملكرد نس��بتا مثبت 
صالحي اميري در وزارت ارشاد طي ماه هاي 
اخير گفت: عمده دوستان اصاح طلب از ايشان 
رضايت داش��تند و به طور كلي رويكرد خوب��ي را در نظر گرفته بود 
و ب��ه تعه��دات نيز پايبند بود. جال ميرزاي��ي در گفت وگو با ايلنا با 
اش��اره به برخي گمانه زني ها در مورد معرفي ديگر اعضاي كابينه جز 
18وزير پيشنهادي اعام كرد: بنابر شنيده ها آقاي عيسي كانتري به 
احتمال زياد به عنوان معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان محيط 
زيس��ت انتخاب خواهد شد. او همچنين از احتمال تغيير در ساختار 
مربوط به بخش رس��انه يي دولت خب��ر داد و گفت: صحبت هايي در 
مورد تغيير در س��اختار دولت نيز مطرح اس��ت و قرار است با ارتقاي 
بخش اطاع رساني رياست جمهوري به معاونت تغييراتي در اين حوزه 
انجام ش��ود كه در اين صورت به احتمال زي��اد آقاي صالحي اميري 
مسووليت اين معاونت را بر عهده مي گيرند و عاوه بر آن سخنگوي 
دولت نيز خواهد بود چراكه در س��اختار جديد قرار است، مسووليت 
سخنگويي به اين بخش منتقل شود و آقاي صالحي اميري به عنوان 
معاون ارتباطات رياس��ت جمهوري و سخنگوي دولت برگزيده شود. 
نماينده اصاح طلب ايام گفت: بسيار از معرفي دكتر جنيدي خرسند 
هستيم چراكه ايشان از چهره هاي علمي و بسيار توانمند و خوشنام در 

جامعه حقوقي كشور است. 

صالحي اميري معاون رييس جمهور 
و سخنگوي دولت خواهد بود

48 مق��ام پيش��ين، ش��خصيت هاي 
دانش��گاهي و افس��ران نظام��ي امريكا با 
انتشار بيانيه يي نسبت به پيامدهاي خروج 
واش��نگتن از توافق هسته يي هش��دار دادند و 
تاكي��د كردند كه عدم تاييد پايبندي ايران ب��ه توافق به منزله اين 

خواهد بود كه امريكا به توافق پايبند نيست. 
به گزارش ايس��نا، آنها در بيانيه خود آورده اند كه خروج از توافق 
هس��ته يي به هيچ عنوان منافع امنيت ملي امريكا را تامين نخواهد 
كرد و چنين اقدامي در شرايطي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي به 
طور مرتب تاييد كرده كه ايران به تعهدات خود در برنامه جامع اقدام 
مشترك)برجام( عمل مي كند، پيامدهاي سياسي و امنيتي بلندمدت 
و س��ختي براي امريكا خواهد داشت. در ادامه اين بيانيه آمده است: 
گزارش ها حاكي از آن اس��ت كه رييس جمه��ور دونالد ترامپ قصد 
دارد پايبن��دي ايران به برجام را در ماه اكتبر تاييد نكند، اتفاقي كه 
به امريكا اجازه مي دهد تحريم هاي ايران را كه با اجرايي شدن توافق 
هسته يي رفع شده اند، بازگرداند. چنين اقدامي، امريكا را در وضعيت 
ع��دم پايبندي قرار مي دهد ن��ه ايران را. امضاكنن��دگان اين بيانيه 
پيشنهاد داده اند تا زماني كه آژانس بين المللي انرژي اتمي، امريكا و 
ديگر كشورها تاييد مي كنند ايران به تعهداتش عمل مي كند، تاييد 
پايبندي ايران به برجام نيز ادامه يابد چراكه دست زدن به هر اقدام 

ديگري غير از اين به اعتبار امريكا لطمه خواهد زد. 

هشدار 48 مقام پيشين امريكايي به 
ترامپ درباره پيامدهاي خروج از برجام

وزي��ر پيش��نهادي دف��اع توج��ه ب��ه 
 حوزه هاي موشكي ، هوايي، دريايي، پدافند 
هوايي و رزم زميني را از اولويت هاي وزارت 
دفاع اعام و تاكيد كرد: درحال حاضر قابليت ها 
و ظرفيت توليد قدرت بازدارندگي در وزارت دفاع افزايش يافته است. 
به گزارش ايلنا، اميرسرتيپ امير حاتمي، وزير پيشنهادي دفاع در 
نشس��ت با نمايندگان عضو فراكسيون  واليي مجلس گفت: از جواني 
وارد عرصه دفاع ش��ده و در مسووليت هاي فرماندهي  يگان هاي ارتش 
در مناطق عملياتي شمال غرب و غرب كشور، معاون اطاعات  ارتش 
جمهوري اسامي ايران، معاون نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح، 
جانشين  رييس اركان و امور مشترك نيروهاي مسلح و جانشين وزير 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  در دولت يازدهم انجام وظيفه كرده ام. 
او اظهار كرد:  بعد از حمله امريكا و متحدانش به افغانستان و عراق كه 
در مسووليت معاون اطاعات ارتش قرار داشتم با برنامه ريزي چندين 
رزمايش بزرگ در ش��رق و غرب كشور توانستيم آمادگي هاي الزم را 
ب��راي مقابله با تهديد احتمالي نظامي عليه كش��ور ايجاد كنيم.  وزير 
پيشنهادي دفاع تصريح كرد: با توجه به مسووليت هايي كه داشته ام، 
آشنايي كامل با نيازهاي نيروهاي مسلح دارم. حاتمي خاطرنشان كرد: 
در همان ابتداي دولت يازدهم  برنامه 4س��اله وزارت دفاع  تدوين شد 
و در اين 4س��ال كارهاي بسيار ارزشمندي براي تقويت بنيه دفاعي و 

پشتيباني از نيروهاي مسلح انجام گرفت. 

 توليدات موشكي  بيش از
 ۱۵۰ درصد افزايش داشته است

رييس فراكسيون زنان از عدم معرفي 
زنان ب��راي كابينه دوازده��م انتقاد كرد 
و گف��ت: اگر برنامه توس��عه براي كش��ور 
مي نويس��يم بايد بدانيم ب��دون حضور زنان 
توس��عه محقق نخواهد ش��د. به گزارش ايلنا، پروانه سلحشوري در 
نشست علني مجلس شوراي اسامي در تذكر شفاهي خود با اشاره 
به معرفي اس��امي وزراي دولت دوازدهم به مجلس طي روز گذشته 
گفت: مطابق آيين نامه جدي��د رييس جمهور بايد مطابق ماده 204 
پ��س از دو هفته وزراي خود را به مجل��س معرفي كند اما به جاي 
ماده 204 ماده 208 بيان شد كه در آيين نامه جديد مرتبط با مسائل 
بودجه يي اس��ت. نماينده تهران با انتقاد از ع��دم معرفي وزير زن از 
س��وي رييس جمهور گفت: در كمال بهت و ناباوري نيمي از جامعه 
ايران از سوي رييس جمهور ناديده گرفته شدند، زنان فرهيخته ايران 
در ميان كشورهاي جهان از معدود كشورهايي هستند كه در سطوح 
مديريت كان سياس��ي حضور ناچيزي دارند اين درحالي است كه 
در ساير سطوح مشاركت سياس��ي و اجتماعي بسيار فعال بوده اند. 
او ادام��ه داد: اكنون بيش از نيمي از فارغ التحصيان دانش��گاه ها را 
زنان تشكيل مي دهند و در فعاليت هاي مختلف سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي موفق ظاهر شده اند اما هر زمان كه بحث نظارت 
زنان مطرح مي ش��ود، نداشتن رزومه براي آنها مطرح مي شود و اين 

دور باطل همچنان ادامه دارد.

رييس جمهور مطالبه جامعه 
زنان در كابينه را ناديده گرفت

چهرهها
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3 كالن
 تورم 7.6 درصدي نهاده هاي 

ساختماني در فصل بهار
اطالع��ات مرك��ز آمار نش��ان مي دهد ك��ه قيمت 
نهاده هاي س��اختمان هاي مسكوني شهر تهران در بهار 
س��ال جاري تورمي معادل 7.6درصد داش��ته است. به 
گزارش ايس��نا، براس��اس اطالع��ات مركز آم��ار ايران 
ش��اخص كل قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني 
ش��هر تهران بر مبناي س��ال پايه ۱۳۹۰ در فصل بهار 
۱۳۹6 برابر با ۱۹7۱.۱ اس��ت كه نسبت به فصل قبل 
2.۹درصد افزايش و نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل 
7.2درصد افزايش داشته است. درصد تغييرات شاخص 
كل در 4 فصل منتهي به فصل بهار سال ۱۳۹6 نسبت 
به دوره مش��ابه س��ال قبل مع��ادل 7.6درصد بوده كه 
نسبت به تورم 4 فصل منتهي به زمستان سال گذشته 
6.6 درصد افزايش داشته است. شاخص گروه سيمان، 
بتن، ش��ن و ماس��ه در فصل بهار س��ال جاري برابر با 
۱۹۱.4 است كه نسبت به فصل قبل ۱.4درصد افزايش 
يافته است. شاخص گروه گچ و گچ كاري در فصل بهار 
س��ال جاري برابر با 2۰۱.۳ اس��ت كه نسبت به فصل 
قبل ۳.۱درصد افزايش داشته است. شاخص گروه انواع 
بلوك سفالي و آجر در فصل بهار در سال ۱۳۹6 برابر با 
۱76.4 است كه نسبت به فصل قبل 2.6درصد افزايش 
داشته است. شاخص گروه موزاييك، كاشي و سراميك 
در بهار س��ال جاري برابر با ۱84.6 است كه نسبت به 
فصل قبل 2.5درصد افزايش يافته است. شاخص گروه 
س��نگ در فصل بهار ۱۳۹6 برابر با 2۰5.۹ اس��ت كه 
نس��بت به فصل قبل ۰.۱درصد كاهش داش��ته است. 
شاخص گروه آهن آالت، ميلگرد، پروفيل در و پنجره در 
فصل بهار سال جاري برابر با ۱48.7 بوده كه نسبت به 
فصل قبل ۳.۱درصد افزايش داشته است. شاخص گروه 
چوب در فصل بهار س��ال جاري برابر با ۱88.۱ اس��ت 
كه نس��بت به فصل قبل ۱.8درصد افزايش يافته است. 
شاخص گروه ايزوگام، قيرگوني و آسفالت نيز در مدت 
زمان مذكور معادل ۱۹6.7 بوده كه نسبت به فصل قبل 
۱.4درصد افزايش داشته است. شاخص گروه شيرآالت 
بهداش��تي در فصل بهار برابر با 258 بوده كه نس��بت 
به فصل قبل ۰.6درصد افزايش يافته اس��ت. ش��اخص 
گروه تاسيس��ات مكانيكي و انواع عايق هاي حرارتي در 
فصل بهار س��ال جاري برابر با 2۱۹.2 است كه نسبت 
به فصل قبل ۱.7درصد افزايش يافته اس��ت. ش��اخص 
گروه يراق آالت در و پنجره در فصل بهار برابر با 24۹.2 
بوده كه نس��بت به فصل قبل ۱.4درصد افزايش داشته 
است. شاخص گروه نقاشي ساختمان هم در فصل بهار 
برابر با 247.8 است كه نسبت به فصل قبل 5.8 درصد 
افزايش يافته است. ش��اخص گروه تاسيسات برقي در 
فصل بهار سال جاري برابر با 2۳5.7 است كه نسبت به 
فصل قبل ۰.7درصد افزايش يافته است. شاخص گروه 
شيش��ه هم در فصل بهار به ۱7۹.5 رس��يد كه نسبت 
ب��ه فصل قبل ۰.۹درصد افزايش يافت. ش��اخص گروه 
خدمات فصل بهار نيز برابر با 22۳.۳ بوده كه نسبت به 

فصل قبل 5 درصد افزايش يافته است. 

  حل مشكل بدهي 
مالياتي سرخابي ها

نماين��ده وي��ژه مجل��س در كميته بده��ي مالياتي 
باش��گاه هاي فوتب��ال از ح��ل مش��كل بده��ي مالياتي 
اس��تقالل و پرس��پوليس خبر داد و گفت: به دليل عدم 
حضور مس��ووالن نفت و تراكتور، تصميمي براي اين دو 
باشگاه اتخاذ نشد. به گزارش ايبنا، رحيم زارع با اشاره به 
پيگيري هاي صورت گرفته از سوي كميته ويژه مجلس 
شوراي اسالمي در راس��تاي رفع مشكل بدهي مالياتي 
باشگاه هاي ورزشي استقالل، تراكتورسازي، نفت تهران 
و پرس��پوليس براي حضور در جام باش��گاه هاي آس��يا 
گفت: بر اين اساس جلسه مشتركي با حضور رييس كل 
س��ازمان امور مالياتي كشور، رييس فدراسيون فوتبال و 
مديران عامل باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس برگزار 
شد. زارع با اشاره به اينكه طي ماه هاي گذشته براساس 
مهلت ارائه شده، سررسيد مالياتي باشگاه هاي استقالل 
و پرس��پوليس به مدت 6 ماه به تعويق افتاده بود، اظهار 
كرد: هم اكنون يك ماه به اتمام مهلت ارائه ش��ده، باقي 
مانده اما خوشبختانه با موافقت مسووالن مقرر شد دوباره 
6 ماه ديگر به دو باشگاه ورزشي مهلت داده شود تا بتوان 
در آينده يي نزديك مش��كل آنها را رفع كرد. وي ضمن 
تاكيد بر اينكه درحال حاضر بدهي مالياتي باش��گاه هاي 
باش��گاه هاي پرس��پوليس ۱45ميليارد توم��ان و بدهي 
مالياتي باشگاه هاي اس��تقالل ۱۳۰ميليارد تومان است، 
ادام��ه داد: البت��ه نباي��د از ياد برد ك��ه 5۰ درصد مبلغ 
بدهي مالياتي باشگاه هاي مذكور جريمه است. سخنگوي 
كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي تصريح 
كرد: سازمان امور مالياتي كشور با ُحسن نيت از قوانين 
موجود استفاده كرد تا باشگاه هاي ورزشي براي حضور در 
جام باشگاه هاي آسيا با مشكل مواجه نشوند. وي افزود: 
بنابراين با توجه به فرصت در نظر گرفته شده براي رفع 
مشكل بدهي مالياتي باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس 
در آينده طرحي از س��وي مجلس ارائه خواهد شد يا در 
بودجه س��ال ۹7 اعتباري در نظر گرفته شود تا با كمك 

دولت بدهي باشگاه ها رفع شود. 

 سود تسهيالت اشتغال 
روستايي 6 درصد تعيين شد

عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
گفت: متوس��ط نرخ كارمزد پرداختي بابت تس��هيالت 
 ۱.5ميلي��ارد دالري از مح��ل صن��دوق توس��عه مل��ي
6 درصد تعيين شد. محمدرضا تابش در تشريح نشست 
كميس��يون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس كه با 
حضور محمدباقر نوبخت؛ رييس سازمان برنامه و بودجه 
برگزار شد بيان كرد: متوسط نرخ كارمزد پرداختي بابت 
تسهيالت ۱.5ميليارد دالري از محل صندوق توسعه ملي 
كه معادل ريالي آن توسط بانك هاي كشاورزي، توسعه 
تعاون و صندوق كارآفريني اميد بابت ايجاد اش��تغال در 
 مناطق روستايي، عش��ايري و محروم پرداخت مي شود

6 درصد تعيين شد. تابش با بيان اين مطلب به خبرگزاري 
خانه ملت اظهار كرد: براي ايجاد اشتغال ساالنه ۹۹5هزار 
نفر به 77۰هزارميليارد تومان س��رمايه گذاري نياز است 
كه  پيش بيني ش��ده از طريق دول��ت، بانك ها، صندوق 
توس��عه ملي، بخ��ش خصوصي، ش��ركت هاي دولتي و 

سرمايه گذاري خارجي تامين شود. 

كانال آمار

خبركوتاه

»تعادل« جزئيات رشد سال 95 را بررسي مي كند: 

رشد 148 درصدي واسطه گري مالي

پيرامون نامزدي دكتر كرباسيان براي وزارت اقتصاد
اگرچه هن��وز واكنش ها 
نس��بت ب��ه معرف��ي دكتر 
كرباس��يان خيل��ي ش��كل 
نگرفته ولي مي توان حدس 
زد كه اي��ن گزينه به دليل 
تحصيالت  ايش��ان  اينك��ه 
رس��مي در اقتص��اد ندارند 
م��ورد نقد ق��رار گيرد. من 
اگرچ��ه ش��ناخت عميق و 
طوالني نس��بت به ايش��ان 
ن��دارم ول��ي ح��س خوبي 
نسبت به پيشنهاد وزارت به ايشان دارم كه داليلم 

را به شرح زير بيان مي كنم: 
وزارت اقتص��اد اگرچه اس��مش وزارت اقتصاد 

اس��ت ام��ا بيش��تر وزارت مديريت س��ازمان هاي 
اقتصادي اس��ت و نقش س��ازمان برنامه و بودجه 
و بانك مركزي در مديريت اقتصاد و سياست هاي 
اقتصادي به مراتب جدي تر از وزارت اقتصاد است. 
در واقع اگر بر حس��ب ض��رورت تخصص اقتصاد 
بخواهيم رتبه بندي كنيم بانك مركزي در اولويت 
اول، برنام��ه و بودج��ه در اولوي��ت دوم و وزارت 
اقتص��اد در اولويت س��وم قرار مي گي��رد. وزارت 
اقتصاد بيش��تر بايد س��ازمان ام��ور مالياتي، بيمه 
مركزي، بورس، گمرك، س��رمايه گذاري خارجي 
ايران و جذب س��رمايه گذاري خارجي در ايران و 

خزانه را مديريت كند.
اگرچه سياست مالي به معناي تغيير ماليات به 
اين وزارتخانه مربوط مي شود اما سياست مالي به 

معني بودجه دولت عمال در سازمان برنامه تدوين 
و اجرا مي ش��ود. اعتقاد دارم كه بر اين سازمان ها 
افراد متخصص بايد حاكم شوند ولي مديريت اين 
حج��م نهادهاي مختلف مي تواند تحت ش��رايطي 
ب��ه فردي ك��ه اقتص��اد نخوانده نيز واگذار ش��ود 
گرچ��ه اگر فردي اقتصاد خوانده باش��د به مراتب 
بهتر اس��ت ولي آقاي كرباسيان چند امتياز بزرگ 
دارند كه به نظرم اين ضعف را مي تواند تا حدودي 

جبران كند. 
نبايد فراموش كنيم كه آقاي كرباسيان سال ها 
مع��اون وزرات اقتص��اد و وزارت بازرگان��ي بوده و 
نه تنه��ا از حكمراني در نظام جمهوري اس��المي 
به خوبي مطلع اس��ت بلك��ه داخل وزارتخانه را به 
خوب��ي مي شناس��د و زمان كم��ي الزم دارد تا بر 

اوضاع وزارتخانه مسلط شود.
ويژگ��ي دوم ك��ه از دي��د من با توج��ه به اين 
وضعيت كابينه بس��يار مهم و اميدوار كننده است، 
اين اس��ت كه ايش��ان در عمل نش��ان داده اند كه 
هم اهل تحول هس��تند و تحول را با واگذار كردن 
ام��ور به جوان��ان دنبال مي كنند. م��ن يك نوبت 
بازديد از گمرك رفتم. همانطور كه همه مي دانيد 
گمرك ازجمله مراكزي بوده كه فس��اد شديد بود 
و عقب ماندگي در آن بيداد مي كرد. ايش��ان تيمي 
از افراد بس��يار جوان در دانش��گاه تهران را مجال 
دادن��د و آن��ان اقدامات بس��يار خوب��ي در عرصه 
گم��رك ص��ورت دادند و گمرك اگرچ��ه هنوز به 
مرحله كامال مطلوب نرس��يده ول��ي انصافا تحول 

فوق العاده يي يافته است.
اي��ن تح��ول در ش��رايطي رخ داد ك��ه بقي��ه 
سازمان هاي اداري كش��ور به بهانه تحريم، تغيير 
و تحول را بايگاني كردند و راضي به وضع موجود 
شدند. آقاي كرباسيان به خوبي فهميد كه موفقيت 

خ��ود در گرو حماي��ت و مجال دادن ب��ه جوانان 
خالقي اس��ت كه مديران فعلي جمهوري اسالمي 
مجالي به آنها نمي دهند. اگر اين روحيه در سطح 
وزارت نيز حفظ ش��ود، اميد خواهيم داشت كه از 
سرمايه هاي عظيم علمي كه در سال هاي گذشته 
جمع ش��ده در وزارت اقتصاد استفاده شود و اين 

وزارتخانه الگويي از تحول را دنبال كند.
از خدا پنهان نيس��ت از شما چه پنهان كه من 
نسبت به تحول در ديگر وزارتخانه ها اميدي ندارم 
و امي��دوارم اي��ن تنها بارقه اميد خاموش نش��ود. 
البت��ه به تجربه آموختم كه از يك حدي بيش��تر 
روي مديران و سياس��تمداران نبايد شرط بست و 
اگر ايش��ان راي آورد بايد قضاوت كامل خود را به 
عملكرد ايش��ان منوط كرد. با همين سيگنال هاي 
اولي��ه در مقايس��ه با ديگ��ر افراد تي��م اقتصادي 
همچني��ن ديگر اعضاي كابينه ب��ه گمانم معرفي 
آقاي كرباس��يان ب��راي وزارت اقتص��اد قابل دفاع 
است. ان شااهلل حداقل اين اميدمان نااميد نشود. 

رييس مركز آمار ايران از برچيده ش��دن بس��اط 
سرش��ماري به ش��يوه س��نتي خبر داد و گفت: به 
س��مت نظام آماري ثبتي مبنا حركت خواهيم كرد. 
اميدعلي پارسا در نشست خبري خود با خبرنگاران 
گفت: نظام آمارهاي ثبتي مبنا هدف ارتقاي كيفيت 
آمار را دنبال مي كند؛ اين در حالي است كه استقرار 
نظام ثبت��ي مبنا در دس��تور كار دارد. رييس مركز 
مل��ي آم��ار، ح��ذف م��وازي كاري را يك��ي ديگر از 
 اه��داف نظام آماري ثبتي مبنا دانس��ت و افزود: در

 4 ماه آينده، بس��تر الزم براي اين كار فراهم خواهد 
شد.

وي تصري��ح كرد: مركز آمار س��ند راهبردي كه 
اهدافي فراتر از دس��تگاه ها دنب��ال مي كند را تهيه 
ك��رده كه س��طوحي همچون جهت گي��ري كالن و 

راهبردها را دنبال مي كند.
 پارس��ا ادامه داد: بحث تغيير نظام آماري سنتي 
به ثبت��ي مبنا، سرنوش��ت محتوم هم��ه نظام هاي 
آماري در دنياست، سرشماري بعدي انجام نمي شود 

و سرش��ماري بع��دي ثبتي مبنا خواهد ب��ود. البته 
فرهنگ س��ازي عميق نياز دارد و تغييرات زيادي را 

شاهد خواهيم بود.
وي ادام��ه داد: البت��ه اي��ن كار نيازمن��د تغيير 
قوانين اس��ت چراكه به هيچ عنوان با قوانين فعلي 
امكان اجراي نظام آماري ثبت��ي مبنا وجود ندارد؛ 
البته مخالفت هاي سياس��ي پيش رو نداريم و همه 
جريان ه��اي سياس��ي اين روند را تايي��د مي كنند. 
ريي��س مرك��ز آمار اي��ران درباره تغيير س��ال پايه 
آمارهاي رش��د اقتصادي و تورم گف��ت: مركز آمار 
سال پايه محاس��بات ملي و رشد اقتصادي به سال 
۱۳۹۰ تغيير داده شده است، بانك مركزي هم سال 
پايه خ��ود را ۱۳۹۰ تعيين كرده كه البته همچنان 
به دليل ش��يوه هاي محاس��به متفاوت مركز آمار با 
بان��ك مركزي، ام��كان اعالم اعداد متفاوت اس��ت. 
رش��د اقتصادي مركز آمار براي سال ۱۳۹5 با سال 
پايه ۱۳۹۰ معادل ۱۱.۱درصد بود كه از اين ميزان 
س��هم بخش بدون نفت 5.8درصد محاس��به شده 

اس��ت. بانك مركزي رش��د را ۱2.5درصد محاسبه 
كرده كه از اين ميزان س��هم بدون نفت ۹.8درصد 
بوده اس��ت. به اين ترتيب طبق محاسبه مركز آمار 
52درصد و طبق محاس��به بانك مركزي 78 درصد 
از رشد اقتصادي كشور سهم بخش نفت بوده است.
وي درب��اره ت��ورم هم توضي��ح داد: براس��اس 
محاس��بات نرخ تورم تيرماه 7.6درصد است. بانك 
مرك��زي هم ت��ورم تير را ۱۰.5درص��د اعالم كرده 
است. درباره تفاوت آمارهاي اين دو مركز بايد گفت 
مرك��ز آمار، آمارهايش با احتس��اب كل ش��هرهاي 
بزرگ و كوچك و متوسط تعيين مي كند، اما بانك 
مركزي تورم را فقط براي شهرهاي بزرگ محاسبه 

مي كند. 
پارسا درباره آمار اشتغال و بيكاري هم گفت: نرخ 
مشاركت در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال 
قبل، از ۳۹.5 به 4۰.6درصد رس��يده و نرخ بيكاري 
از ۱2.۹ به ۱2.6درصد رس��يده است. اين در حالي 
اس��ت كه تعداد شغل ها 7۰۰ هزار تا اضافه شده كه 

45 هزار شغل مربوط به بخش كشاورزي است. وي 
گفت: بخش ساختمان به آرامي حركت رشدي خود 
را نشان مي دهد ولي هنوز مسكالت پابرجاست، در 

اين ميان 2۹۱ هزار شاغل، زنان بوده اند. 
پارس��ا در پاسخ به س��وال ديگر مهر درخصوص 
عدم اعالم آمار سفارش��ي از سوي مركز آمار گفت: 
اگر فردي از مركز آمار، آمار سفارشي بخواهد، حتما 
مرك��ز آمار نخواهم مان��د. وي افزود: ام��كان ندارد 
يك رييس مركز آم��ار از معاونان خود بخواهد آمار 
اش��تباه اعالم كرده يا آمار سفارشي بسازند؛ چراكه 
مه��ر ابطال خود در مركز آم��ار را خواهد زد. فرقي 
ن��دارد كه رييس مركز آمار چه كس��ي باش��د، بدنه 

كارشناسي اين مركز راه خود را مي رود.
 پارس��ا در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه چرا 
شوراي عالي آمار يك بار براي هميشه پرونده اعالم 
آم��ار از طرف يك مرجع واح��د را نمي بندد، گفت: 
طبق قانون اعالم رسمي آمار بايد از سوي مركز آمار 
صورت گيرد، اين خواسته مقام معظم رهبري است 
كه آمار واحد اعالم شود؛ اما به هر حال قانون گفته 

كه بانك مركزي هم مي تواند آمار ارائه دهد.
ريي��س مركز آمار ايران درب��اره چگونگي اعالم 
آمار قاچ��اق كاال گفت: آمار قاچ��اق جزو آمارهاي 
غيررسمي به حساب مي آيد و توسط ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال اعالم مي شود و مركز آمار تنها اطالعات 

مرب��وط به مصرف و توليد را دراختيار اين نهاد قرار 
مي دهد. پارس��ا همچنين درب��اره اينكه به هر حال 
به نظر مي رس��د آم��ار بانك مركزي بيش��تر مورد 
اعتماد اركان مختلف كشور است چراكه مثال براي 
محاسبه نرخ س��ود بانكي كال تورم مركز آمار ايران 
ناديده گرفته مي شود، گفت: اگر ۱۰ اقتصاددان اول 
كش��ور در هر طيفي را به كشور بياوريد، نمي توانند 
ايرادي به نحوه محاس��به تورم مركز آمار ايران وارد 

كنند. 

گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|
براساس محاسبات مركز آمار از رشد سال ۹5 از 
ميان ۱4بخش يا زيرگروه توليدي كشور)براساس 
مقوله بن��دي مرس��وم حس��اب هاي مل��ي( بخش 
واس��طه گري مالي بيشترين رش��د را در سال ۹5 
داش��ته اس��ت. اين بخش كه يكي از بخش هاي 6 
گانه گ��روه خدمات در آماره��اي مربوط به توليد 
ناخالص داخلي محسوب مي شود در سال گذشته 
به مي��زان ۳۹درصد رش��د ك��رده و از آن مهم تر 
رش��د فصلي اين بخش در زمس��تان ۹5 به ميزان 
۱48درصد بوده است. اس��تخراج و توليد نفت در 
گروه صنعت به عنوان يكي از پايه هاي اصلي رشد 
سال گذشته با رشد ۳5درصدي در مرتبه دوم اين 
رتبه بندي قرار مي گيرد. حسين راغفر، عضو هيات 
علمي دانش��گاه الزهرا درخصوص رش��د چشمگير 
بخ��ش واس��طه گري مالي به »تع��ادل« مي گويد: 
اين موضوع نش��انه بيماري اقتصاد ايران و س��لطه 
فعاليت هاي مالي به عنوان يك بخش كامال نامولد 
اس��ت. به گفته راغفر بخشي از توليد واسطه گري 
مالي مربوط به س��ود سپرده هاست و بخشي ديگر 
از س��ود تس��هيالت به وجود مي آيد و اين ميزان 
رشد آنها نشان مي دهد، بانك ها اصوال وارد فعاليت 
مس��تقيم ربوي شده اند و تس��هيالتي كه پرداخت 
مي كنند بيش��تر باب��ت فعاليت هاي داللي اس��ت 
چون بخ��ش توليد به هيچ عن��وان قادر به جذب 
اين س��پرده ها در اين ساختار و با اين ميزان سود 

نيست. 
به گفته اين اقتصاددان، اين تس��هيالت عمدتا 
در فعاليت هاي ربوي يا تجارت)واردات( و خريد و 
فروش زمين مستقر مي شود يا اينكه سوداگري در 
بخش مس��تغالت را افزايش مي دهد كه همه آنها 
منش��أ تورم اند؛ تورمي كه باي��د همه مردم هزينه 

آن را بپردازند.
 

 روند كاهشي محصول كشاورزي
مرك��ز آمار ج��داول مرب��وط به رش��د فصلي 
و س��االنه تولي��دات كش��ور را به تفكي��ك ۳گروه 
كش��اورزي، صنعت و خدمات كه به طور كل شامل 

۱4 بخش مي شود، منتشر كرد.
براس��اس نتايج اين آمارها بر مبناي س��ال پايه 
۱۳۹۰ نرخ رشد محصول ناخالص داخلي)به قيمت 
بازار( در سال۱۳۹5، ۱۱.۱درصد بوده است. نتايج 
مذكور همچنين حاكي اس��ت رش��ته فعاليت هاي 
گروه كش��اورزي2 درص��د، گروه صنعت)ش��امل: 
معدن، صنعت، انرژي و س��اختمان( ۱8.۱درصد و 
فعاليت هاي گروه خدمات 5.8 درصد رش��د داشته 

است. 
مطابق آمارهاي اين نه��اد دولتي دو زيربخش 
گروه كش��اورزي يعن��ي ماهيگيري و كش��اورزي 
در س��ال ۹5 به ترتيب رش��دهايي معادل ۱.6- و 
2.۱درص��د داش��ته اند. ميانگين رش��د اين گروه 

2درصد محاسبه شده است. 
هر چند آمارهاي مربوط به رش��د فصلي گروه 
كش��اورزي بيشتر تحت تاثير ش��رايط فصلي قرار 
دارد و بالتب��ع در فص��ول برداش��ت محص��والت 
زراعي بيشترين رشد را ش��اهد مي شويم اما نكته 
حائ��ز اهميت در آمار فصول س��ال ۹5 اين اس��ت 
كه در فصل پاياني اين س��ال ش��اهد رش��د منفي 
۱.۱درصدي اين گروه هس��تيم اين درحالي است 

ك��ه فصل هاي پاياني س��ال هاي گذش��ته همواره 
رش��دي مثبت را تجربه كرده اس��ت. اهميت اين 
موضوع در روند تغييراتي اس��ت كه اين گروه طي 
سال از سر گذرانده و ممكن است حامل پيام هايي 
ب��راي تداوم آن در س��ال آينده باش��د. براس��اس 
جداول مركز آمار، روند تغييرات فصلي رش��د اين 
گ��روه در فصل بهار 5 درصد، فصل تابس��تان ۰.۹ 
درصد و پاييز 2.۹درصد بوده اس��ت. اين روند در 
فصل پاياني همان طور كه گفته شد در زمستان به 
منفي ۱.۱درصد رسيده است. رشد فصل پاييز كه 
عمدتا به يمن فصل برداشت محصوالت كشاورزي 
افزايش مي ياب��د، روند تغييرات اين گروه در طول 

سال گذشته به سمت كاهش بوده است. 

 افزايش سهم صنعت از كل رشد
از ط��رف ديگر س��هم گروه كش��اورزي از كل 
محصول ناخالص داخلي به قيمت جاري در س��ال 
۹5 كاهش يافته است. درحالي كه اين سهم سال 
۹4 به ميزان ۹.7درصد بود س��ال گذشته به 8.8 
درصد رس��يده اس��ت. البته بايد به اي��ن موضوع 
اشاره كرد كه از س��ال ۹۰تا ۹4 اين سهم به طور 
مداوم افزايش يافته بود طي اين فاصله سهم گروه 
كشاورزي به ترتيب 5.۳ و 6.7 و 7.7 و 8.6 درصد 

بوده است. 
به طور همزمان هر قدر در طول اين 6 سال به 
س��هم كشاورزي افزوده و كاهش يافته بر عكس از 
سهم صنعت كاهش و افزايش داشته است. صنعت 
كش��ور در سال ۹۰ س��همي 5۰.6 درصدي از كل 
رشد اقتصادي كشور داشته است. اما از اين سال تا 
سال ۹4 اين سهم تقريبا به طور مداوم كاهش يافته 
است بدين ش��كل كه در سال ۹۱ به 47.۱درصد، 
سال ۹2 به 48.6، سال ۹۳ به 4۳.2و سال ۹4 به 
كمترين ميزان يعني ۳6.۳درصد مي رس��د. سهم 
گروه صنعت در س��ال ۹5 حدود 2.2واحد درصد 
افزايش يافته و به ۳8.5درصد رسيده است. جالب 

اس��ت بدانيم كه در فصل چهارم سال گذشته اين 
رقم به 42.۱درصد رسيده است. 

مقايس��ه اين ارقام با گروه خدمات بسيار حائز 
اهميت اس��ت چون در يك اقتصاد به طور معمول 
هر قدر س��هم صنعت نس��بت به خدمات بيش��تر 
باشد، نش��انه افزايش توليد پايدارتر و اشتغال زاتر 
اس��ت. البته گ��روه صنعت در ج��داول مركز آمار 
شامل زيربخش توليد و استخراج نفت هم مي شود 
كه اين ام��ر با توجه به عدم فرآوري و فروش خام 
آن نمي تواند متكي بر صنعت و به كار گيري نيروي 
كار باش��د. اما با اين حال آمارها نشان مي دهد كه 
س��هم زيربخش هاي مع��دن و صنع��ت)در فصل 
انتهايي( اين گروه نس��بت به سال هاي گذشته هم 

افزايش يافته است.
در مقابل گروه خدمات كه بسياري از بخش هاي 
واس��طه گري و داللي و بانكداري را شامل مي شود 
در س��ال ۹5 با كاهش س��هم از توليد كل مواجه 
شده است. درحالي كه سهم اين گروه در سال ۹4 
ب��ه ميزان 5۳.4 درصد بود در س��ال ۹5 به 5۱.۹ 
درصد رسيده اس��ت. از سال ۹2 تا سال ۹4 سهم 
اين گروه بيش از ۱۰واحد درصد افزايش يافته بود. 
س��ال ۹2 اين گروه س��همي 4۳.2درصدي از كل 

توليد ناخالص داخلي كشور داشته است. 
گ��روه خدم��ات ش��امل 6 بخ��ش عم��ده و 
خرده فروش��ي هت��ل و رس��توران، حم��ل و نقل، 
انب��ارداري و ارتباط��ات، واس��طه گري هاي مالي، 
مس��تغالت، كرايه و خدمات كس��ب وكار، آموزش 
و بهداشت و خدمات اجتماعي)شخصي و خانگي( 
مي شود. براساس محاسبات مركز آمار اين گروه در 
سال ۹5 به ميزان 5.8 درصد رشد نسبت به سال 
۹4 داش��ته است. سال ۹4 رش��د اين گروه منفي 
۰.5درص��د بود اما طي فصول س��ال ۹5 رش��دي 
مت��داوم را تجربه كرد. فصل اول ت��ا چهارم گروه 
خدمات ب��ه ترتي��ب ۱.2-، ۳.۳، 5.8 و ۱6درصد 
رش��د كرد. بيشترين رش��د در بخش هاي مختلف 

اي��ن گروه مربوط به واس��طه گري مال��ي بوده كه 
ميانگين رشد س��االنه آن ۳۹.۱درصد شده است. 
اين بخش در فصل زمستان سال گذشته به ميزان 

۱48.7درصد رشد كرده است. 
حس��ين راغف��ر، اقتص��اددان در گفت وگ��و با 
»تع��ادل« درخص��وص رش��د يكب��اره اين بخش 
مي گويد: اين ۱48درصد توليد شده بخشي مربوط 
به درآمد سپرده گذاران است. از طرف ديگر بخشي 
هم نشات گرفته از سود تسهيالت بانك هاست كه 
نشان مي دهد بانك ها اصوال وارد فعاليت مستقيم 
ربوي ش��ده اند و تس��هيالتي كه پرداخت مي كنند 
بيش��تر بابت فعاليت هاي داللي است چون بخش 
توليد به هيچ عنوان قادر به جذب اين تس��هيالت 

در اين ساختار و با اين ميزان سود نيست. 
به گفته اين اقتصاددان، اين تس��هيالت عمدتا 
در فعاليت هاي ربوي يا تجارت)واردات( و خريد و 
فروش زمين مستقر مي شود يا اينكه سوداگري در 
بخش مس��تغالت را افزايش مي دهد كه همه آنها 
منش��أ تورم اند؛ تورمي كه باي��د همه مردم هزينه 

آن را بپردازند. 
رشد مستغالت و كرايه آن در جداول مركز آمار 
همراه با خدمات كسب وكار محاسبه مي شود. اين 
گروه نيز در فصول س��ال گذشته رشدي متداوم را 
تجربه كرده اس��ت. فصل اول تا چهارم اين بخش 
به ترتيب ۳.۱، ۰، ۱.2و ۱7درصد رش��د كرده اند. 
در فصل زمستان بعد از گروه واسطه گري مالي اين 
بخش بيشترين رش��د را در ميان ساير بخش هاي 
خدمات داش��ته است. رش��د ميانگين ساالنه اين 
گروه در سال ۹5 به ميزان 5.۱ درصد بوده است. 
راغفر در ادامه تفسير خود از رشد ۱48درصدي 
واسه گري مالي مي گويد: اين نشانه بيماري اقتصاد 
ايران است كه بيانگر س��لطه فعاليت هاي مالي به 

عنوان يك بخش كامال نامولد است. 
ب��ه گفته وي اين ارقام يك امر اتفاقي نيس��ت 
چون ماهيت اقتصاد به س��مت فعاليت هاي نامولد 

پيشرفت كرده است. 
او معتقد است كه اين جهت گيري اقتصاد ايران 
به هيچ وجه امكان خلق ش��غل و حركت به سمت 

توليد را نمي دهد. 
راغفر در ادامه به يك مطالعه انجام شده، اشاره 
كرد كه نش��ان داده در سال گذش��ته عمده ترين 
منبع كس��ب درآمد در ميان ش��هروندان اس��تان 
تهران از محل كس��ب سود س��پرده بوده است. او 
مي گوي��د: اين امر براي اقتصاد كش��ور يك فاجعه 
محس��وب مي ش��ود به خصوص اينكه بخش��ي از 
بانك ها و صندوق ها در سال هاي گذشته سودهاي 
جذاب تري اعالم كرده اند كه انگيزه بيشتري براي 
س��پرده گذارها ايجاد كنند. اما خطر اين موضوع از 
جايي ناشي مي ش��ود كه حركت اقتصاد به سمت 
توليد را مسدود مي كند و كسي در چنين شرايطي 

حاضر نيست كار كند. 
وي مي گويد كه اين شرايط موجب شده عمده 
منابع مالي به س��مت فعاليت ه��اي غيرمولد مانند 
خريد و فروش زمين و مس��تغالت وارد ش��ود. به 
باور راغفر همه عالئم و ش��اخص ها نش��انه حركت 
ب��ه س��مت يك اقتص��اد نامول��د و مخال��ف آنچه 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي ب��ر آن تاكيد دارد، 

است. 

 رشد چشمگير گروه صنعت
س��ومين گ��روه توليدي در ج��داول مركز آمار 
مربوط به صنايع مي شود. اين گروه در حساب هاي 
مربوط به توليد ناخالص داخلي مركز آمار ش��امل 
6 بخش مي ش��ود: معدن، اس��تخراج نف��ت و گاز 
طبيعي، ساير معادن، صنعت، تامين آب، برق، گاز 
طبيعي و س��اختمان. براساس اطالعات مركز آمار 
گروه صنعت در س��ال ۹5 به مي��زان ۱8.۱درصد 
رش��د كرده كه در مقايسه با ارقام 6 سال گذشته 
رشدي بي نظير محس��وب مي شود. سال ۹۱ رشد 
اين گروه منفي ۱7.۳درصد بود كه در سال ۹2 به 
منفي 5.2 درصد مي رس��د. سال ۹۳ همراه با رشد 
مثبت اقتصاد، رش��د اين گروه ني��ز به 5.7 درصد 
مي رسد اما دوباره در سال ۹4 به منفي ۱.5درصد 

كاهش مي يابد.
همان طور كه مي دانيم رش��د س��ال ۹5 كشور 
بيشتر متكي بر نفت بود و بر همين اساس در گروه 
صنعت نيز باالترين رشد مختص به بخش توليد و 
استخراج نفت با رش��د ۳5.۳درصد بوده است. اما 
ديگر بخش هاي اين گروه نيز به استثناي دو بخش 
س��اختمان)۱۱.۳- درصد( و س��اير معادن)2.6-

درصد( از رش��د اين گروه س��هم داشته اند. بخش 
مع��ادن ۳۳.۱درصد، بخش صنع��ت 6.5 درصد و 
بخش تامين آب و برق و گاز به ميزان 2۳.۱درصد 

در سال ۹5 رشد داشته اند. 
نكته يي كه در آمارهاي رش��د س��ال ۹5 مركز 
آمار نبايد از آن مغفول ش��د رشد بدون نفت است 
ك��ه آن را 6.4 درصد اعالم كرده اس��ت. اين نهاد 
رشد با احتساب نفت را ۱۱.۱درصد محاسبه كرده 
است. اين درحالي است با اينكه بانك مركزي رشد 
با نفت سال ۹5 را به ميزان ۱2.5درصد اعالم كرد 
اما رشد بدون نفت آن را بسيار كمتر از مركز آمار 
و به ميزان ۳.۳درصد محاس��به ك��رده بود. بدين 
معني كه رشد بدون نفت مركز آمار حدود دو برابر 

آمارهاي بانك مركزي محاسبه شده است. 

رييس مركز آمار:

اگر آمار سفارشي بخواهند نمي مانم

يادداشت

علي سرزعيم 
استاد دانشگاه عالمه 

 طباطبايي
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آتش، چرخ و بانكداري مركزي
از آغاز خلقت تاكنون س��ه 
پديده بزرگ اختراع شده است: 
آتش، چرخ و بانكداري مركزي 

»ويل راجرز«.
بانك��داري مركزي آن گونه 
كه م��ا ام��روز مي شناس��يم، 
اختراع قرن بيس��تم است. در 
آغ��از اين ق��رن، جه��ان تنها 
18بان��ك مركزي داش��ت؛ اما 

امروز تقريبا تمام كشورها، بانك مركزي خود را دارند. دوره 
مدرن بانكداري مركزي با تاكيد بر سياست پولي در اوايل 

دهه 1970 آغاز شد. 
بانك ه��اي مرك��زي، طي��ف وس��يع و متنوع��ي از 
مس��ووليت ها ش��امل حف��ظ ارزش پول مل��ي، كمك به 
رشد اقتصادي، تس��هيل مبادالت اقتصادي، تعادل موازنه 
پرداخت ه��اي خارج��ي و نظارت بر بانك ها و موسس��ات 
اعتباري را بر عهده دارن��د. البته به دنبال پيچيدگي هاي 
به وجود آمده در بازارهاي مالي و بروز بحران مالي س��ال 
2008، وظاي��ف و ماموريت هاي جديدي همچون نظارت  
احتياطي كالن و برقراري ثبات مالي به وظايف بانك هاي 

مركزي اضافه شده است. 
در 18 مردادماه س��ال 1339 و با تصويب قانون پولي 
و بانكي، بانك مركزي در كش��ور ما تاسيس شد و اكنون 
57 سال از تاسيس آن مي گذرد. طي اين سال ها، خدمات 

بانك مركزي به اقتصاد ايران قابل توجه است. 
بان��ك مركزي جمه��وري اس��المي ايران ب��ه عنوان 
تنظيم كننده سياس��ت  پول��ي و ناظر بر گ��ردش پول در 
كش��ور، در راس��تاي ايفاي وظاي��ف و ماموريت هاي خود 
اقدامات گسترده يي را در حوزه سياست هاي پولي، ارزي، 
اعتباري و نظارتي انجام داده اس��ت. از دستاوردهاي بانك 
مركزي در س��ال هاي اخير مي توان ب��ه مواردي همچون 
دس��تيابي به تورم تك رقمي پس از گذش��ت 26 س��ال، 
ثب��ات بازار ارز )با وج��ود افت قابل مالحظه قيمت نفت و 
كاهش درآمدهاي ارزي(، هدايت منابع بانكي به س��مت 
توليد و فعاليت هاي مثبت اقتصادي و حمايت از بنگاه هاي 
كوچك و متوسط، تقويت تامين مالي خانوارها و حمايت از 
بخش هاي مختلف اقتصادي اشاره كرد. نتايج اين اقدامات 
در هماهنگي و سازگاري با سياست هاي اقتصادي دولت، 
حركت در چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و 
گشايش هاي صورت گرفته پس از اجراي برجام، زمينه هاي 
الزم ب��راي خروج از ركود را فراهم كرد و رش��د اقتصادي 
سال 1395 به 12.5درصد افزايش يافت كه موفقيتي قابل 

توجه براي اقتصاد كشور محسوب مي شود. 
فعاليت هاي  اخاللگرانه موسس��ات اعتباري غيرمجاز، 
يكي از چالش هاي اساسي بازار پول در چند سال اخير بوده 
است كه تبعات منفي خود را به صورت ايجاد رقابت ناسالم 
و بي انضباط��ي در بازار پ��ول و در نتيجه افزايش نرخ هاي 
س��ود بانكي و افزايش هزينه تامي��ن مالي اقتصاد نمايان 
كرده بود. در همين راس��تا، برنامه جامع س��اماندهي بازار 
غيرمتشكل پولي در چهار گام شناسايي، تعيين وضعيت، 
جلوگيري از فعاليت و انحالل و پيگيري حقوقي و كيفري 
نهادهاي غيرمجاز در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت. 
اين بانك با همكاري ساير دستگاه ها به موفقيت هاي قابل 
مالحظه يي در پاكس��ازي بازار پول از فعاليت هاي مخرب 
موسس��ات غيرمجاز نائل ش��د كه از آن جمله مي توان به 
انح��الل تعاوني هاي اعتباري »ثامن الحج��ج« و »ميزان« 
و س��اماندهي بيش از ي��ك ميليون س��پرده گذار در اين 
موسس��ات، توق��ف فعالي��ت و تعيين تكلي��ف 96درصد 
تعداد س��پرده گذاران تعاوني فرشتگان و اقدام به واگذاري 
س��ه موسس��ه »البرز ايرانيان«، »افضل توس« و »وحدت 
)آرمان( « به دو بانك و يك موسس��ه اعتباري اشاره كرد. 
مي توان ادعا كرد كه خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته 
بازار غيرمتش��كل پولي به طور كلي ساماندهي شده است. 
اميد مي رود با موفقيت در اجراي برنامه هاي راهبردي اين 
بانك ش��امل »ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد«، »تقويت 
انضباط پولي«، »تداوم آرامش در بازار ارز«، »كمك موثر به 
تامين مالي غيرتورمي توليد از مسير استفاده حداكثري از 
ظرفيت هاي خالي«، »ايجاد سازگاري ميان اجزاي مختلف 
سياست هاي كالن اقتصادي« و »تالش براي تضمين ثبات 
مالي از مسير اجراي كامل طرح اصالح نظام بانكي« شاهد 
اس��تمرار تورم تك رقمي و ش��كوفايي و رونق در اقتصاد 

كشور عزيزمان باشيم.

بانك صنعت بيشترين كمك را 
به استان لرستان داشته است

استاندار لرستان گفت: بانك صنعت و معدن، بيشترين 
كمك را به واحدهاي توليدي در استان داشته است. 

هوشنگ بازوند در شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي اس��تان كه با حض��ور افخمي، مديرعامل بانك 
صنع��ت  و  مع��دن و مديران بنگاه هاي اقتصادي اس��تان 
برگزار ش��د، اظهار كرد: اقتصاد ايران بانك محور اس��ت 
و بانك ه��ا در تمام پروژه ها حضور دارند. وي با اش��اره به 
مشكالت صنايع س��نگ اس��تان گفت: عمده مشكالت 
فعاالن صنعت سنگ استان لرستان در حوزه بانك هاست 
زيرا سود تس��هيالت اعطايي از سوي بانك ها بسيار زياد 
اس��ت و بايد براي اين مشكل راهكاري يافته شود. بازوند 
سود واقعي اخذ شده از سوي بانك ها را به  جاي 18درصد 
نرخ مصوب 23درصد اعالم كرد و افزود: با وجود همكاري 
بانك ها در توسعه توليد در صنايع استان اما دريافت سود 
باالي تس��هيالت س��بب ايجاد مشكالت بس��ياري براي 
صنايع استان شده است. استاندار لرستان با اشاره به نرخ 
باالي بيكاري در شهرستان اليگودرز خواستار توجه ويژه 
نسبت به س��رمايه گذاري در اين شهرستان شد و عنوان 
ك��رد: درحال حاضر فوالد ازنا نياز ب��ه ترخيص هزار تن 
كاالي اين ش��ركت در گمرك بندرعباس دارد و اين امر 

نيازمند هماهنگي با رييس كل گمرك كشور است. 

بازديد افخمي از »بايرافالك« ازنا
 علي اشرف افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن به 
همراه هوشنگ بازوند استاندار لرستان از طرح بايرافالك 
ازن��ا بازديد كردن��د. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك 
صنعت و معدن، ش��ركت بايرافالك ازن��ا در زمينه تهيه، 
توليد و بسته بندي انواع داروهاي انساني فعاليت مي كند. 
بر اساس اين گزارش، ميزان تسهيالت ارزي اعطايي بانك 
صنعت و معدن به اين طرح 32ميليون يورو، تس��هيالت 
ريالي 22ميليارد تومان و تس��هيالت تكميلي 10ميليارد 
تومان است. با راه اندازي اين طرح در سال اول بهره برداري 
بيش از يك ميليون و 500 تن انواع دارو توليد خواهد كرد. 

يادداشت

اخبار

گزارش كميسيون اقتصادي از چگونگي اجراي قوانين ناظر بر فعاليت غيرمجازها نشان مي دهد

عدم اقدام عاجل بانك مركزي در مقابله با  غيرمجازها

پيام رسان »بله« با امكان پرداخت جايگزيني براي تلگرام
 مديرعام��ل ش��ركت داده ورزي س��داد گفت: »بله« نخس��تين 
پيام رس��ان ايران��ي با امكان پرداخت اس��ت ك��ه مي تواند جايگزين 

مناسبي براي نرم افزار تلگرام باشد. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« فرام��رز خالق��ي، مديرعام��ل س��داد از 
زيرمجموعه هاي بانك ملي در نشس��تي با خبرنگاران با بيان اينكه 
اين پيام رس��ان در نمايشگاه الكامپ امسال رونمايي شد، اظهار كرد: 
در م��دت يك هفته از رونماي��ي آن، اين نرم افزار 230هزار بار نصب 
ش��ده و تاكن��ون 11هزار و 500 كانال و 11ه��زار و 50 گروه در آن 

شكل گرفته است. 
وي از شركت س��داد به عنوان بزرگ ترين هلدينگ فناوري هاي 
اطالعات نظام بانكي ياد كرد و گفت: سداد كه بانك مركزي و بانك 
ملي ايران س��هامداران عمده آن هستند، قصد دارد با تلفيق فناوري 

اطالعات و نظام بانكي به تسهيل امور مالي مردم كمك كند. 
خالقي در ادامه ميزان اس��تقبال هموطنان از اين پيام رس��ان را 
مطلوب ارزيابي كرد و گفت: برنامه سداد رساندن تعداد كاربران اين 

پيام رسان به 10، 15و 30ميليون نفر در 3مرحله است. 

وي با بيان اينكه اين نرم افزار مورد اس��تقبال مس��ووالن وزارت 
ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات نيز قرار گرفت��ه و محمود واعظي و 
محمدج��واد آذري جهرم��ي، مع��اون وي كمك ش��اياني براي رفع 
محدوديت هاي قانوني براي بسترسازي ارائه خدمات مالي به كاربران 
آن كردن��د، گفت: ب��راي ايجاد امكان پرداخت در پيام رس��ان»بله« 
نيازمند مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي بوديم كه با همكاري وزير 

ارتباطات اين مشكل رفع شد. 
وي پيام رس��ان »بله« را نرم افزاري ايمن توصيف كرد و گفت: به 
عقيده مسووالني كه با آن آشنا شده اند، »بله« اين امكان را دارد كه 
از نظر مسائل سياسي دغدغه مسووالن را در استفاده كاربران ايراني 

از نرم افزارهاي مشابه خارجي نظير تلگرام رفع كند. 
مديرعامل ش��ركت داده ورزي سداد گفت: پيام رسان »بله« روي 
بستر مخابرات ايران تعريف شده و از اين بابت هيچگاه قطعي نخواهد 

داشت مگر اينكه كل اينترنت كشور قطع شود. 
خالقي از پيام رسان »بله« به عنوان پشتيبان سامانه بام بانك ملي 
ايران ياد كرد و گفت: هر دو اين نرم افزارها در س��امانه هايي طراحي 

شده اند كه امكان هك كردن آن در حداقل ممكن است و تاكنون نيز 
چنين اتفاقي نيفتاده است. 

وي افزود: البته در دنياي فناوري اطالعات همواره نگراني براي 
مقابله با هكرها وجود دارد اما مي توان از آن پيشگيري كرد و فضاي 
تبادل اطالعات را امن نگه داش��ت. وي با بيان اينكه هنوز س��امانه 
»بام«)بانك اول من( با وجود قابليت هاي فراوان بين مشتريان بانك 
ملي ايران رواج نيافته است، گفت: بام اكنون يك ميليون و 200هزار 
كاربر دارد درحالي كه بانك ملي ايران به تنهايي 30ميليون مشتري 
و 62 ميليون حساب بانكي دارد و هنوز نتوانسته با گذشت يك سال 
از رونمايي بام 10درصد مش��تريان خ��ود را جذب آن كند. خالقي 
بخشي از مشكل را در معرفي نكردن درست اين سامانه هاي جديد 
به مشتريان دانست و از رسانه ها خواست در معرفي اين نرم افزارها 
براي رونق بانكداري الكترونيك و اس��تقرار دولت الكترونيك ياري 
كنند. مديرعامل شركت داده ورزي سداد، اين شركت را ياريگر نظام 
بانكي كشور در امور فناوري اطالعات دانست و گفت: هر چند رقابت 
در عرصه فناوري هاي نوين بانك��ي وجود دارد اما براي پيروزي در 

اين مي��دان قصد تخريب رقبا را نداريم بلكه اگ��ر رقبا قوي تر كار 
كنن��د، ما نيز بايد كيفيت كار خود را بيش از پيش ارتقا بخش��يم. 
وي يادآور ش��د: پيش از اين، از آنجا كه س��امانه بام روي ش��ماره 
سيم كارت كاربران تعريف مي شد، امكان استفاده در خارج از كشور 
را نداشت كه اكنون با استقرار پيام رسان »بله« اين محدوديت رفع 
ش��ده و كاربران مي توانند در س��فرهاي خارجي خود نيز مديريت 
مالي حساب هاي خود را به صورت اينترنتي انجام دهند. خالقي در 
ادامه با گراميداش��ت 17مرداد روز خبرنگار را به فعاالن عرصه خبر 

و رسانه تبريك گفت. 

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
باالخره نمايندگان مردم در خانه ملت با مطرح شدن 
گزارش كميس��يون اقتصادي در خصوص رس��يدگي به 
نقض و عدم اجراي كامل قوانين ناظر بر فعاليت موسسه 
اعتباري كاسپين موافقت كردند و قرار است اين تخلفات 

به قوه قضاييه ارجاع شود. 
به گزارش »تعادل« نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
ب��ا گزارش موضوع م��اده 236 قان��ون آيين نامه داخلي 
مجلس در خصوص رس��يدگي به گزارش كميس��يون 
اقتصادي در خصوص رس��يدگي به نقض و عدم اجراي 
كامل قوانين ناظر بر فعاليت موسس��ه اعتباري كاسپين 
ب��ا 183راي موافق، 16 راي مخال��ف و 2 راي ممتنع از 

مجموع 233 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. 
در اي��ن رابط��ه رحيم زارع س��خنگوي كميس��يون 
اقتصادي گفت: در س��ال هاي اخير تخلفات گسترده يي 
در عرص��ه فعاليت تع��داد قابل توجهي از موسس��ات و 
صندوق هاي قرض الحس��نه كه بدون اخذ مجوز از بانك 
مركزي فعاليت مي كنند به وجود آمده و در ماه هاي اخير 

نيز رو به افزايش بوده است. 
وي اف��زود: در اي��ن خصوص تع��دادي از آنها داراي 
گس��تردگي شعب در سراس��ر كش��ور بوده و بر اساس 
گزارش هاي واصله تاكنون 10 مورد از اين موسس��ات با 
رقم��ي حدود 30هزار ميليارد تومان س��پرده در فرآيند 
تعيين تكليف ق��رار گرفته و هنوز تعداد قابل توجهي از 
اين موسسات تعيين تكليف نشده و بر اساس آمار بانك 
مركزي تعداد يك بانك، 3 موسسه اعتباري، 348تعاوني 

اعتبار و 1534صندوق در شرف ساماندهي هستند. 
زارع افزود: بان��ك مركزي و ديگر نهادهاي اجرايي و 
نظارتي، مرتكب اعمالي به شرح ذيل شده اند كه نيازمند 
بررس��ي و رسيدگي قضايي اس��ت كه از جمله آن موارد 
مربوط به عملكرد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
است كه به صدور مجوزهاي مش��روط اشاره دارد كه بر 
اس��اس آن بررس��ي روند ادغام و تغيير نام هاي موسسه 
فرشتگان از سال 1389 بيانگر آن است كه زمينه ادغام و 
تغيير نام هاي مذكور توسط بانك مركزي و با هماهنگي و 
ابالغ نهاد ناظر پولي كشور صورت گرفته و سپرده گذاران 
سرمايه خود را تحويل موسسه يي داده اند كه به تدريج با 

موسسات ديگر ادغام و اسامي خود را تغيير داده است. 
وي افزود: بديهي است كه صدور مجوز فعاليت براي 
بانك ها و موسس��ات مالي و اعتب��اري بايد منجز و فاقد 
هرگونه شرط و تعليق باشد، چرا كه اينكه صدور مجوز، 
تبعات و آثار بسيار سنگين مالي، حقوقي و اقتصادي در 
بر خواهد داشت كه چنين امر خطيري جز از طريق احراز 
كليه ش��رايط قانوني براي تاسيس يك موسسه اعتباري 
امكان پذير نخواهد بود. با اين وصف، بررسي گزارش هاي 
بانك مركزي و اظهارات مديران اين بانك در كميسيون 
اقتصادي مجلس بيانگر اين است كه موسسه كاسپين با 
»مجوز مش��روط« تاسيس شده است. قطعا وقوع چنين 
امري و صدور چنين مجوزهايي مستند به بندهاي الف 
و ب تبصره )4( ماده )1( قانون اصالح قانون تنظيم بازار 
غيرمتشكل پولي مصوب سال 1373 فاقد وجاهت قانوني 

بوده و بانك مركزي صالحيت اعطاي چنين مجوزهايي 
را نداشته است. 

وي گفت: از س��وي ديگر عدم اطالع رساني شفاف و 
صريح به مردم )سپرده گذاران( در خصوص مجوز مشروط 
موسسه كاسپين، زمينه سپرده گذاري در اين موسسه را 
در گس��تره ملي فراهم كرده و رق��م قابل توجه افزايش 
سپرده هاي موسسه كاسپين پس از اخذ مجوز، موجبات 
ورود خسارت به بسياري از سپرده گذاران را فراهم كرده 
است، چرا كه بس��ياري از سپرده گذاران به اعتبار صدور 
مجوز صادره از س��وي بانك مركزي به اس��تناد مصوبه 
شوراي پولي و اعتبار، منابع مالي خود را در اين موسسه 

سپرده گذاري كرده اند. 
زارع درب��اره اطالع رس��اني مرك��زي از ادامه فعاليت 
موسسات مذكور و شعبات آنها و عدم اقدام قانوني بانك 
مركزي جهت منع فعاليت اين موسس��ات افزود: شعب 
موسسه كاسپين در سطح كش��ور پس از اعالم انحالل 
تعاوني هاي اعتب��اري و اخذ مجوز به فعاليت خود ادامه 

داده و خدمات بانكي ارائه مي كردند. 
وي گفت: موسس��ه كاس��پين و قبل از آن موسسه 
آرمان با اطالع و اشراف بانك مركزي داراي بيش از 390 
ش��عبه در سراسر كشور بوده است. بانك مركزي يك بار 
در 15شهريور 93 مجوز فعاليت براي 472شعبه  موسسه 
آرم��ان و ب��ار ديگر در 8 ارديبهش��ت 95 مجوز فعاليت 
براي391ش��عبه موسسه كاس��پين را ابالغ كرده است 
درحالي كه مديران بانك مركزي ادعاي عدم صدور مجوز 

براي فعاليت شعب موسسه مزبور را مطرح مي كنند. 
زارع تاكيد كرد: براس��اس مس��تندات بانك مركزي 

از اقدامات و فعاليت تمام ش��عب موسسه مورد گزارش 
اطالع كامل داش��ته و حسب بررس��ي ها و اسناد موجود 
يك نسخه از صورتجلسه تعويض و نصب تمام تابلوهاي 
موسس��ه اعتباري كاس��پين ب��ه بانك مرك��زي، پليس 
اطالع��ات و امنيت عمومي ناجا، هيات مديره موسس��ه 
كاس��پين و پليس امنيت عمومي هر استان ارسال شده 
اس��ت لذا عدم اعمال نظارت جدي و موثر بانك مركزي 
بر روند عملكرد موسس��ه كاسپين و افزايش تعهدات آن 
كه عمدتا از طريق فعاليت ش��عب مذك��ور نيز در ايجاد 
شرايط بغرنج كنوني موثر بوده است. وي در توضيح عدم 
شفافيت تسويه يي ديون سپرده گذاران گفت: نكته قابل 
تامل در امر س��اماندهي موسسه كاسپين و تعاوني هاي 
منحله ادغام ش��ده در آن نبود نقشه راه نظام مند جهت 
س��اماندهي تعهدات و دارايي هاي اين موسسه است كه 

براساس مشكالت ذيل حادث شده است. 
اي��ن نماينده مجل��س دهم يادآور ش��د: براس��اس 
گزارش هاي واصله مشخص مي ش��ود كه پيش از اعالم 
عموم��ي مبني بر انح��الل برخي از موسس��ات مالي و 
اعتباري تعدادي از س��پرده گذاران كالن اين موسس��ات 
اقدام به مراجعه به موسس��ات مذكور و س��پرده خود را 
خارج كردند. بديهي است كه اطالع يافتن از روند انحالل 
يك موسسه و عدم تكافوي دارايي هاي آن براي پرداخت 
مطالبات بستانكاران، رانت اطالعاتي ارزشمند محسوب 
مي ش��ود كه سوءاس��تفاده از آن مي تواند موجبات زيان 

بسياري از ساير سپرده گذاران را فراهم كند. 
زارع تصريح كرد: بر همين اساس اخذ گزارش كامل 
وضعيت تسويه حساب  ش��دگان در بازه زماني مورد نظر 

بايد مورد بررس��ي قرار گرفته و اماكن اس��تفاده از رانت 
اطالعاتي در گزارش نهايي دس��تگاه قضايي لحاظ شود. 
از س��وي ديگر در روند تسويه ديون يكي از اساسي ترين 
حقوق بستانكاران اعالم ش��فاف ميزان ديون و تعهدات 
ش��خصي بدهكار يا ورشكسته است اين اصل اساسي در 
جهت حفظ منافع بستانكاران و رعايت تساوي و عدالت 
در ميان ايشان از لوازم اساسي تسويه حساب تلقي شده 
و مق��ررات متعددي اش��عار به چنين الزامات��ي دارد. از 
ابتداي ش��روع روند تسويه حساب در اين موسسه يكي 
از مهم ترين چالش هاي بستانكاران و به تبع آن نهادهاي 
نظارتي عدم ش��فافيت در اعالم ميزان ديون و تعهدات و 

ابهام در ميزان وثايق و تضامين مأخوذه بوده است. 
وي ادام��ه داد: اين ابهامات و عدم شفاف س��ازي نيز 
ازجمله تخلفاتي اس��ت كه لزوم رس��يدگي نهاد قضايي 
را به همراه خواهد داش��ت تاكنون گزارش��ي از تسهيل 
يا تسهيالت گيرندگان از موسسه كاسپين و تعاوني هاي 
منحل��ه مرتبط و وثايق و س��ازوكار تس��ويه آنها نيز به 

كميسيون اقتصادي ارائه نشده است. 
نماينده آباده ادام��ه داد: همچنين عدم رعايت مفاد 
قانون تجارت در روند تس��ويه حس��اب با سپرده گذاران 
ب��دون در نظر گرفتن اصل تس��اوي مي��ان طلبكاران و 
منع اضرار به ايش��ان و اقدام به تس��ويه حساب با برخي 
از طلبكاران خرد بدون وجود ضابطه مش��خص و بدون 
ارائه توجيهاتي مبني بر لزوم چنين تبعيضي در سيستم 
بانكي نيازمند رسيدگي فوري قضايي و نيز توقف عمليات 
اجرايي مربوط به تس��ويه تا روشن شدن كامل موضوع 
است. اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي درخصوص 

موارد مربوط به عملكرد ساير دستگاه ها با تاكيد بر لزوم 
بررس��ي ادعاي بانك مركزي مبني بر عدم اقدام مناسب 
مرجع قضايي گفت: براساس ادعاي بانك مركزي حين 
ساماندهي موسسات اعتباري مورد بحث، رأي صادره از 
سوي شعبه 209 بازپرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
مشهد مبني بر تعويض تابلوهاي تمامي شعب موسسات 
منحله فوق الذكر به نام موسس��ه كاسپين موجب ايجاد 
اختالل و پيچيدگي بيشتر در روند ساماندهي موسسات 
مذكور و سوءاس��تفاده مديران موسس��ه كاسپين از اين 
حكم گرديد كه ضروري اس��ت، رسيدگي كارشناسي و 

دقيق تري از سوي قوه قضاييه صورت پذيرد. 
وي در توضي��ح ع��دم انجام تكاليف قانوني توس��ط 
نهاده��اي متولي امر مبارزه با پولش��ويي ادامه داد: يكي 
از مهم تري��ن تخلفاتي ك��ه در روند انعق��اد قراردادهاي 
موسسات اعتباري مورد بحث با سپرده گذاران به چشم 
مي خورد، عدم رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي 
است به گونه يي كه با توجه به مستندات موجود در برخي 
قراردادهاي منعقده بين اين موسسات و سپرده گذاران، 
هويت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره يي موارد نيز 
نسبت به جابه جايي اسامي س��پرده گذاران در قراردادها 
بدون رعايت الزامات مبارزه با پولشويي اقدام شده است. 

زارع تاكيد كرد: تخلف و كوتاهي مديران موسس��ه 
كاس��پين، بانك مركزي)به س��بب كوتاهي در نظارت و 
بازرس��ي( و متوليان مبارزه با پولش��ويي در وزارت امور 
اقتصادي و دارايي)به س��بب انج��ام كليه تراكنش هاي 
موسسه كاس��پين، فرش��تگان و آرمان در حساب هاي 
بانك ه��اي دولتي و خصوصي( قابل بررس��ي و پيگيري 
اس��ت. وي درباره بررس��ي ادعاي بان��ك مركزي مبني 
ب��ر عدم اجراي وظايف قانوني س��اير دس��تگاه ها افزود: 
براس��اس ادع��اي صريح بان��ك مركزي در زم��ان ارائه 
گزارش به كميسيون اقتصادي مجلس، يكي از وظايف 
ذاتي وزارت كشور كه از طريق نيروي انتظامي به انجام 
مي رس��د، نظارت بر اماكن از حيث داير نمودن مشاغل 
و ارائ��ه خدمات و فعاليت هاي مربوط به حقوق عمومي 
است. به فرض اينكه بسياري از اماكني كه تحت عنوان 
شعب موسسه اعتباري اقدام به فعاليت نموده اند حسب 
اظهارات مديران بانك مركزي فاقد مجوز از بانك مركزي 
عنوان مي شوند لذا تكليف اوليه درخصوص توقف فعاليت 
ايشان و به تبع آن پلمب اماكن مذكور با نيروي انتظامي 
بوده است همچنين رسيدگي به عملكرد و اقدامات اين 
دستگاه و تطبيق آن با وظايف قانوني نيز ضروري به نظر 
مي رسد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
شايان ذكر است اين گزارش براساس اظهارات مسووالن 
ارش��د بانك مركزي درخص��وص اقدامات موسس��ات 
اعتب��اري مورد بحث و س��اير دس��تگاه هاي ذي مدخل 
موض��وع همچنين مس��تنداتي كه اين كميس��يون در 
راستاي ايفاي وظايف نظارتي محوله با برگزاري جلسات 
و نشست هاي متعدد كه با مسووالن و مديران اجرايي و 
نظارتي برگزار كرده است، تهيه گرديده و لذا اين گزارش 
به استناد تبصره يك ماده 236 آيين نامه داخلي مجلس 

جهت طرح در صحن علني ارائه مي شود. 

بانك مرك��زي در بخش��نامه يي به بانك هاي قرض الحس��نه 
»مهراي��ران« و »رس��الت« افزايش س��قف وام  قرض الحس��نه از 

15ميليون تومان به 20ميليون تومان را ابالغ كرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومي بانك قرض الحس��نه مهرايران، در 
اين بخشنامه آمده است: كميسيون مقررات و نظارت موسسات 
اعتباري بانك مركزي در نهمين جلس��ه 18تيرماه سال جاري و 
در راس��تاي ترويج سنت پسنديده قرض  الحسنه و نيز به استناد 
تبص��ره )1( ذيل ماده )35( »دس��تورالعمل اجرايي تاس��يس و 
فعاليت بانك هاي قرض  الحسنه و نظارت بر آنها« موضوع مصوبه 

ش��ماره 211853   . 39398 م��ورخ 1386/12/26 هيات محترم 
وزي��ران و اصالحيه ه��اي بع��د از آن كه مقرر م��ي دارد: »بانك 
مرك��زي مي تواند ب��ا توجه به ن��رخ تورم در مبل��غ موضوع اين 
ماده تجديدنظر كند.«، مقرر كرد: »س��قف قرض الحسنه اعطايي 
بانك هاي قرض الحسنه از يكصدوپنجاه ميليون ريال به دويست 

ميليون ريال افزايش يابد.«
در بخش��نامه ابالغي بانك مركزي به بانك هاي قرض الحسنه 
مهر ايران و رس��الت تاكيد شده اس��ت، مراتب به قيد تسريع به 
تمام واحدهاي ذي ربط ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت شود. 

سقف وام بانك هاي قرض الحسنه به 20ميليون تومان افزايش يافت
در راس��تاي س��اماندهي بازار غيرمتش��كل پولي، تعيين تكليف 
آخري��ن تعاوني ه��اي اعتباري غيرمج��از با تصميم بان��ك مركزي و 
تفاهم با بانك هاي تجارت، آينده و موسس��ه اعتباري ملل به سرانجام 
رسيد. بر اين اس��اس مديريت دارايي ها و بدهي هاي تعاوني اعتباري 

وحدت)آرمان( به موسسه اعتباري ملل واگذار شد. 
روابط عمومي موسس��ه اعتباري ملل ضمن تبريك والدت با سعادت 
هش��تمين اختر تابناك واليت و امام��ت، ثامن الحجج حضرت علي بن 
موس��ي الرضا)ع( به موجب اين اطالعيه اعالم كرد اين ساماندهي پس از 
هماهنگي با مرجع قضايي و برنامه ريزي الزم طي روزهاي آتي آغاز خواهد 

شد. لذا از سپرده گذاران و مشتريان محترم تعاوني اعتباري وحدت)آرمان( 
درخواس��ت مي شود از هر گونه مراجعه و تماس تلفني با شعب و ادارات 
موسسه اعتباري ملل همچنين مراجعه به شعب تعاوني اعتباري وحدت تا 
انتشار اطالعيه هاي بعدي خودداري كنند. بديهي است كليه امور مربوط 
به مشتريان تعاوني اعتباري وحدت در شعبي كه افتتاح حساب كرده اند، 
انجام خواهد ش��د. در پايان روابط عمومي موسس��ه اعتباري ملل ضمن 
پشتيباني از تصميم بانك محترم مركزي جمهوري اسالمي ايران وظيفه 
خود مي داند از تمام ظرفيت ها براي كمك به هموطنان عزيز اس��تفاده 

كرده تا مشكل به وجود آمده در كوتاه ترين زمان ممكن رفع شود. 

واگذاري مديريت دارايي ها و بدهي هاي آرمان به ملل

يكي از الزام هاي پيش روي دولت جديد يكسان س��ازي 
نرخ ارز و پايان دادن به رانت ارز دونرخي در اقتصاد اس��ت 
كه افزون بر اين اصالح سيس��تم بانك��ي، بازنگري در نرخ 
سود بانكي و سامان دادن به بازار غيرمتشكل پولي هم بايد 

جدي گرفته شود. 
يكي از شروط اصلي موفقيت دولت دوازدهم در اقتصاد و 
تحقق اهداف پيش بيني شده از جمله يكسان سازي نرخ ارز 
به هماهنگي بين تيم اقتصادي به ويژه بين سازمان برنامه 
و بودج��ه، بانك مركزي، وزارت اقتصاد و تا حدودي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بستگي دارد و بايد يكي از سه ركن 
اصلي تصميم گيرنده، فرماندهي اقتصاد را در اختيار داشته 
باشد و مديريت نشس��ت هاي اقتصادي و برنامه ريزي براي 

آينده را بر عهده بگيرد. 
اگر تي��م اقتصادي دول��ت اين اولويت ها را در دس��تور 
كار خود ق��رار داده و بخواهد دردهاي اقتصادي را جراحي 
كند، چاره يي جز يكسان س��ازي نرخ ارز ندارد و ش��رط آن 
هدف گذاري نرخ به سمت واقعي شدن و رو به رشد خواهد 
ب��ود. همان گونه كه رييس كل بانك مركزي گفته ميانگين 
نرخ تورم داخلي و خارجي بين 7 تا 8درصد برآورد ش��ده، 

هدف گ��ذاري نرخ ارز هم بايد به گونه يي باش��د كه تا آخر 
س��ال به فاصله نرخ ارز پايان داده شود و اثر تورم محاسبه 
شده در نرخ ارز لحاظ شود نه اينكه نرخ ارزي بينابين نرخ 
ارز مبادله يي و آزاد مالك عمل باشد به ويژه اينكه روند نرخ 
ارز در چهار س��ال گذشته متناسب با شرايط واقعي اقتصاد 

حركت نكرده است. 
يكي از ضرورت هاي اجراي موفق يكسان س��ازي نرخ ارز 
هماهنگي سياس��ت هاي ارزي و تدوين يك بسته مقرراتي 
روش��ن اس��ت، به گونه يي ك��ه ميزان نف��وذ بانك مركزي 
بر بانك ه��ا به عنوان ابزار يكسان س��ازي ن��رخ ارز افزايش 
يابد و سيس��تم بانك��ي بخش��نامه هاي ارزي را اجرا كند و 
ش��رايط ارزي متناسب با مقررات جديد هماهنگ شود؛ به 
همي��ن دليل ديگر پرداخت ارز مبادله يي يا ارز مس��افرتي 

موضوعيتي ندارد. 
به نظرم با توجه به شرايط موجود يكسان سازي نرخ ارز 
مش��روط به هماهنگي تيم اقتصادي دولت و ش��فاف بودن 
مقررات ارزي كار دش��واري نخواهد ب��ود و ضرورت ايجاب 
مي كند تا بازار ارز به نحوي رصد ش��ود كه شاهد پرش هاي 
تند قيمتي و نوس��ان باالي نرخ ها در روزهاي اوليه اجراي 

طرح نباشيم. خوشبختانه امروز سياست ارزي بانك مركزي 
به گونه يي بوده كه ش��اهد پرش قيمت ها نبوده ايم و بانك 
مركزي موفق شد تا انتظارات تورمي ناشي از نوسانات نرخ 
ارز را مديريت كند و اين تجربه كمك مي كند بانك مركزي 
با دس��ت بازتري عم��ل كند؛ البته موفقي��ت بانك مركزي 
بس��تگي دارد به اينكه بانك هاي دولت��ي يك ابزار قوي در 

خدمت بانك مركزي باشند. 
پيش بيني مي شود با اجراي يكسان سازي نرخ ارز شاهد 
افزايش ورودي ارز به اقتصاد كش��ور باشيم و در صورتي كه 
نوس��ان نرخ رخ ندهد و ثبات در بازار ايجاد شود به تدريج 
م��ردم ارزهاي خود را مي فروش��ند و نقدينگ��ي خود را در 
بورس و بانك ها سرمايه گذاري خواهند كرد و حتي ورودي 

ارز از خارج كشور هم تقويت خواهد شد. 
نكته مهم اينكه براي اجراي اين طرح بايد با چند بانك 
از جمل��ه بانك هاي تركيه، امارات، چي��ن و حتي اروپا كه 
ايران با آنها مراوده تجاري دارد، همكاري بيش��تري ش��كل 
گيرد و با استفاده از ارز حاصل از صادرات منابع ارزي بانك 
مركزي متنوع تر شود به نحوي كه نقل و انتقال ارز تسهيل 
شود. البته پس از اجراي برجام با اينكه در مناسبات تجاري 

كمتر شاهد اس��تفاده از اعتبارات اسنادي بوده ايم اما روند 
نقل و انتقال ارز بهتر و مثبت شده و ضرورت دارد تا سيستم 
بانكي نقش جدي تري را با فراهم كردن زيرساخت هاي الزم 
براي پاسخ به نقل و انتقال ارز ايفا كند تا شاهد موفقيت در 

اجراي يكسان سازي نرخ ارز باشيم. 
در ارتباط با نگراني هاي ناش��ي از تورم با ورود به دوران 
ارز تك نرخي هم بايد تاكيد كرد كه وقتي در س��ال 1381 
ارز تك نرخي ش��د نه تنها شاهد تورم نبوديم بلكه به سبب 
افزاي��ش ورودي ارز اس��تفاده از تس��هيالت خارج��ي نظير 
يوزانس و فاينانس، حتي شاهد كاهش نرخ سود بانكي بوديم 
كه اين موضوع به تامين مالي ارزان تر در اقتصاد كمك كرد و 
در نهايت نرخ تورم هم كاهش يافت. نكته ديگر در ماجراي 
يكسان س��ازي نرخ ارز به تغيير ارز مبنا در مراودات تجاري 
و بانكي ايران از دالر امريكا به سمت يورو برمي گردد كه به 
نظ��ر از آنجايي كه پايه مبادالت ارزي ايران غيردالري بوده 
و بيش��تر پرداخت ها به صورت يورو صورت مي گيرد، جاي 
نگراني از حيث محدوديت استفاده از دالر براي ايران وجود 
ندارد و به ويژه اينكه ارزش يورو در حال تقويت شدن است. 
منبع: ايرنا 

 سيدكمال سيدعلي
معاون پيشين بانك مركزي

یادداشت

سرنوشت بازار ارز به كجا مي رسد؟

 ولي اهلل سيف 
رييس كل بانك مركزي



 Thu. August 10. 2017  891   پنج شنبه      19 مرداد 1396   17  ذي القعده 1438  شماره 
bourse@taadolnewspaper.ir  66420769 

5 بورس و فرابورس
اهداف پنج گانه كرباسيان 

براي بازار سرمايه
مس��عود كرباسيان، وزير پيشنهادي دولت دوازدهم 
براي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي كليت برنامه هاي 
خ��ود را براي تصدي اين س��مت ارائه ك��رد. او ضمن 
تشريح دستاوردهاي اقتصادي دولت اول تدبير و اميد، 
اولويت ها و پروژه ها و محورهاي اصلي برنامه هاي خود 
ب��راي اين وزارتخانه با محوريت بازار س��رمايه را عنوان 
كرد.  كرباسيان پيرامون اهداف و جهت گيري كالن بازار 
سرمايه و بدهي كشور طي برنامه هاي پيشنهادي خود 
به موضوعاتي همچون افزايش شفافيت، سرعت، كارآيي 
و عمق بازار سرمايه و بدهي، حمايت از سهامداران خرد، 
افزايش ضريب نفوذ بازار سرمايه، جذب سرمايه گذاران 
خارجي ب��ه بازار س��رمايه و بدهي اي��ران و در نهايت 
ظرفيت سازي براي توسعه بازار سرمايه و تقويت نقش آن 
در تامين مالي بنگاه ها اشاره كرده است. وي همچنين 
اه��م برنامه ها و پروژه هاي خود در حوزه بازار س��رمايه 
و بده��ي براي اجرا در اين وزارتخانه را توس��عه كمي و 
كيفي ابزارها و نهادهاي مالي در كنار بهبود نقش اركان 
بازار سرمايه، بهبود نقدشوندگي در بازار سرمايه، ارتقاي 
اثربخش��ي و كارآيي نظام نظارتي سازمان، بين المللي 
ش��دن بازار س��رمايه و حضور در بازارهاي بين المللي، 
توس��عه آموزش و فرهنگ سرمايه گذاري و بهبود نظام 

اطالع رساني در بازار سرمايه عنوان كرده است. 

 صندوق هاي  بخشي
در آستانه ورود به بازار سرمايه

صندوق هاي بخشي در قالب صندوق هاي غيرمتنوع 
پس از تصويب در هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار به جمع ابزارهاي بازار سرمايه مي پيوندند. محسن 
خدابخش، مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و 
اوراق بهادار در گفت وگو با سنا با بيان مطلب فوق افزود: 
صندوق هاي بخشي امكان سرمايه گذاري در يك گروه 
و صنعت را به س��رمايه گذار مي ده��د تا به اين ترتيب 
فرد س��رمايه گذار امكان مديريت ريسك در يك گروه 
صنعت را داشته باشد. وي ادامه داد: درخواست كنندگان 
راه اندازي اين صندوق ها با توجه به تحليلي كه از شرايط 
بنيادي يك گروه صنع��ت در فضاي داخلي و خارجي 
دارند، درخواس��ت راه اندازي اين صندوق را به سازمان 
ارس��ال كرده اند كه هم اكنون با كليت آن موافقت شده 
و به اداره امور نهادهاي مالي براي بررسي نهايي ارجاع 
شده است.  اين مقام مسوول تصريح كرد: راه اندازي اين 
صندوق پس از تصويب در هيات مديره س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار عملياتي مي شود و امكان سرمايه گذاري 
در يك گروه صنعت را براي عالقه مندان به اين ش��يوه 

سرمايه گذاري فراهم مي كند.  

 انتخاب ناظر مجلس
در كميته نظارت بر انتشار اوراق

شريف پور ناظر مجلس در كميته نظارت بر انتشار 
اوراق به��ادار ش��د. به گزارش »تع��ادل« و به نقل از 
خانه ملت، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي عين اهلل 
شريف پور عضو كميس��يون اقتصادي و نماينده باكو 
را به عن��وان عضو ناظر در كميته نظارت بر انتش��ار 
اوراق به��ادار انتخاب كردند. بر اس��اس اين گزارش 
در نشست علني روز گذشته )چهارشنبه 18مرداد(، 
مجلس ش��وراي اس��المي عي��ن اهلل ش��ريف پور را با 
167راي مواف��ق از مجم��وع 187 راي ماخ��وذه به 
عنوان ناظر در كميته نظارت بر انتش��ار اوراق بهادار 
معرفي كردند. بن��ا بر اين گزارش انتخاب يك نفر از 
اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با انتخاب مجلس 
به عنوان ناظر در كميته نظارت بر نحوه انتشار اوراق 
بهادار ريالي )در اجراي جزو )1( بند )ل( تبصره )5( 

قانون بودجه سال 1396 كل كشور صورت گرفت. 

هر سهم »اوان« ۳۴۷ تومان 
كشف قيمت شد

در جري��ان عرضه اوليه تعداد 1۰ ميليون س��هم 
شركت »مبين وان كيش« به عنوان نخستين عرضه 
اوليه امس��ال فرابورس ايران، هر س��هم اين شركت 
3۴7 تومان كش��ف قيمت ش��د. تع��داد 1۰ميليون 
س��هم شركت »مبين وان كيش« به عنوان نخستين 
عرضه اوليه امس��ال فرابورس اي��ران، ديروز عرضه و 
هر س��هم اين ش��ركت 3۴7تومان كشف قيمت شد. 
بر اين اس��اس اين ميزان سهام در حالي روز گذشته 
به عنوان دومين عرضه اوليه امس��ال بازار سرمايه و 
نخستين عرضه اوليه فرابورس از سوي شركت مشاور 
س��رمايه گذاري ديدگاهان نوين صورت گرفت كه در 
اين عرض��ه حداكثر س��هميه براي هر ك��د حقيقي 
و حقوق��ي ۴5۰ س��هم تعيين ش��ده ب��ود. حداقل و 
حداكثر قيمت س��فارش براي اين عرض��ه اوليه نيز 
3۴۰ تا 3۴7 تومان و ش��ركت مشاور سرمايه گذاري 
ديدگاهان نوين متعهد خريد اعالم شده  بود. پيش از 
اين، عرضه اوليه 5درصد از سهام شركت »به پرداخت 
مل��ت« در تير گذش��ته در ب��ورس و اوراق بهادار به 
عنوان نخس��تين عرضه نخستين امسال بازار سرمايه 

صورت گرفته است. 

سهام عدالت به كدام دسته 
از مشموالن داده مي شود؟

تخصي��ص س��هام عدالت ب��ه مش��موالن در زمان 
ثبت نام، بر مبن��اي تعداد افراد خانوار اس��ت و ازدواج، 
طالق و فوت تاثيري در شرايط و مبلغ سهامداري آنها 
ن��دارد. به گزارش »تعادل« و به نقل از تس��نيم، طرح 
توزيع س��هام عدالت از س��ال 85 تاكنون در كشور در 
حال اجراس��ت و بر اساس قانون يك ميليون تومان از 
سهام شركت هاي مشمول سهام عدالت به اين شرط به 
مشموالن داده ش��ده تا در مدت 1۰سال از محل سود 
ساالنه اين س��هام، اقساط آن تسويه شود. از اين رو در 
پايان مدت 1۰ساله پرداخت و تسويه اقساط، از امسال 
سود سال مالي 95 شركت هاي سرمايه پذير به صورت 
نق��دي به مش��موالن پرداخت خواهد ش��د.  از اين رو 
برخي پرسش ها در خصوص اطالعات هويتي و خانواري 
مشموالن سهام عدالت كه تعداد آنها حدود 5۰ ميليون 
نفر برآورد مي شود، مطرح است. به عنوان مثال چنانچه 
اطالعات هويتي )شناسنامه يي( مشموالن سهام عدالت 
از تاريخ ثبت نام قطعي تاكنون تغيير يافته باش��د، چه 

اقدامي بايد توسط آنها انجام شود؟

اخبار بورس

»تعادل« از افزايش 265 واحدي شاخص كل گزارش مي دهد

رشد جهشي شاخص كل با حمايت كاموديتي ها 
گروه بورس  

را  س��رمايه  ب��ازار  كاموديتي ه��ا  گذش��ته  روز 
س��بزپوش كردند. مس، طال و روي، س��رب، نفت، 
نقره، س��نگ آهن، انواع ميلگ��رد، بيلت و ورق هاي 
س��ياه و نقره روز گذش��ته با افزايش قيمت و تقاضا 
روبه رو شدند كه سبب شد تا نماگرهاي بازار سرمايه 
در ايران با روندي صعودي مواجه ش��ود. به گزارش 
»تعادل« طي روزهاي اخير بحران ش��به جزيره كره 
و تقابل امريكا با كره ش��مالي سبب شد تا وضعيت 
متعادل بازارهاي جهاني ب��ه هم ريخته بورس هاي 
جهاني به شدت افت كنند؛ در مقابل كاموديتي ها با 
افزايش روبه رو ش��دند تا جايي كه تقاضاي روز اين 

كاال افزايش يابد. 

 سنگ آهن ۷۷ دالري شد
رش��د چش��مگير قيمت بيلت در بازار چين، بازار 
نقدي سنگ آهن را باال كشيد و قيمت اين ماده اوليه 
در بازار واردات چين را افزايش داد. آخرين ش��اخص 
قيمت موسس��ه پالتس براي س��نگ آهن خلوص 6۲ 
درصد وارداتي ۲.15دالر نسبت به جمعه افزايش يافته 
و 76 دالر و 75 س��نت هر تن خشك سي اف آر ثبت 
شده است. قيمت قرارداد سپتامبر در بورس سنگاپور 
هم ۲.6 دالر رشد داشته و 75.8۰ دالر هر تن خشك 
ثبت شده است. روز گذشته بيلت در بازار داخلي چين 
در يك روز ۲۲ دالر باال رفته حدود 558 دالر هر تن 
درب انبار شد. تقاضاي سنگ آهن نسبت به هفته قبل 
بهتر شده و بازار فوالد چين از اين ماده اوليه حمايت 

مي كند و به نظر مي رسد روند صعودي ادامه يابد. 

 بهاي مس در بازار لندن
از س��وي ديگر بازار مس كشور به دليل افزايش 
قيم��ت و تقاض��اي جهاني، متحول ش��ده و تقاضا 
بر عرضه پيش��ي گرفته اس��ت. روند عرضه مس در 

كش��ور طي چند ماه گذش��ته ثابت بوده و تغييري 
در آن رخ نداده اس��ت، اما مش��اهده مي ش��ود كه 
تقاض��اي اين فلز در بورس كاال همچنان باالس��ت. 
به��اي هر تن م��س، روز چهارش��نبه در بازار لندن 
ب��ه 636۴ دالر رس��يد كه باالترين ن��رخ در حدود 
سه س��ال گذشته است. بررس��ي روند مس در 3۰ 
سال گذشته نش��ان مي دهد كه بهترين دوره رشد 
قيمت اين فلز ماه جوالي است. مس در ماه گذشته 
7 درص��د افزايش قيمت را تجرب��ه كرد، همچنين 

بررس��ي داده هاي بورس فلزات لندن نشان مي دهد 
ك��ه روند قيمتي مس پس از كاهش در س��ه ماهه 
دوم كه مقارن با كاهش تقاضاي چين بوده، در يك 
كانال صعودي قرار گرفته است. اين در حالي است 
ك��ه موجودي فيزيكي انبارها نيز روند نزولي را طي 
مي كند. موجودي فيزيكي ثبت ش��ده در انبارهاي 
LME در يك م��اه اخير از 315 هزار و 75 تن به 
۲93 هزار و 95۰ تن كاهش يافته اس��ت در حالي 
كه بس��ياري از تجار گواهي معامل��ه خود را ابطال 

كرده ان��د و موجودي قابل معامله 16۴ هزار و 875 
تن اس��ت. اين نكته مويد آن است كه فعاالن بازار 

انتظار افزايش بيشتري از قيمت دارند. 

 تاثير نمادها بر شاخص كل
بر اس��اس اين گزارش ديروز، نماد ش��ركت هاي 
فلزي و معدني و پتروش��يمي و پااليشي با افزايش 
قيم��ت روبه رو ش��ده و به دليل تقاض��اي باال براي 
خريد س��هام اي��ن ش��ركت ها هريك از نم��اد اين 

شركت هاي كاموديتي محور تاثير زيادي بر شاخص 
كل گذاش��تند. ديروز، فوالد مبارك��ه با تاثير 1۲۴ 
واحدي، فوالد خوزس��تان 56 واح��دي، ملي مس 
39 واحدي، توس��عه معادن و فل��زات 18 واحدي، 
فوالد آلياژي ايران 1۰ واحدي توانستند ۲65 واحد 
ش��اخص كل را افزايش دهند. ديروز گروه سرب و 
روي همچن��ان با اقبال خري��داران اغلب حقيقي با 
وجود ت��داوم عرضه هاي تدريجي س��هامدار عمده 

حقوقي مواجه بود. 

 افزايش قيمت طال 
بر اس��اس اين گ��زارش قيمت ه��ر اونس طال در 
آغاز مب��ادالت ديروز با ۰.5 درص��د افزايش به بيش 
از 1۲66 دالر رس��يده اس��ت. قيمت طال روز گذشته 
ب��راي لحظاتي به كمتر از 1۲51 دالر رس��يد كه اين 
پايين ترين قيمت طال از ۲6 جوالي به شمار مي رود. 

 بازگشايي و توقف نمادهاي بورسي
طي معامالت ديروز نماد معامالتي ش��ركت هاي 
س��رمايه گذاري مس سرچش��مه و حق تقدم خريد 
س��هام آن، قراردادهاي اختيار خريدوفروش سهام 
تاپيكو، اختيار فروش تبعي س��هام تاپيكو، پااليش 
نف��ت تبريز،  ايران خودرو ديزل تاپيكو، پااليش نفت 
ش��يراز، پتروش��يمي ممس��ني، فوالد افزا سپاهان، 
پتروش��يمي جه��رم از س��وي ناظ��ر بازار س��هام 
بازگش��ايي و در مقاب��ل نماد معامالت��ي حق تقدم 
خريد س��هام سرمايه گذاري صنعت و معدن و اوراق 
صكوك اجاره واس��ط مالي ارديبهشت يكم در نماد 

سايتل متوقف شدند. 
گفتني اس��ت بع��د از اتمام فص��ل مجامع براي 
بررس��ي صورت هاي مالي س��ال 1395 ش��ركت ها 
اقدام به انتش��ار گزارش ها در سامانه كدال كرده و 

نماد شركت را بازگشايي مي نمايد.

نخس��تين تجربه صندوق كااليي كه پذيره نويسي 
آن يك ماه گذشته تمام شد و اين اواخر شروع به كار 
كرد، صندوق طالست. حدود ۴۰درصد از يونيت هاي 
اي��ن صن��دوق كااليي از س��وي خري��داران حقيقي 
خريداري شد. اين نشان مي دهد كه مردم هم دوست 
دارند و به جاي اينكه خود را درگير خريد و نگهداري 
كاال كنن��د، فرد ديگري اين كاال را خريده و نگهداري 
مي كند، اما افراد روي ارزش اين كاال معامله مي كنند 

و ممكن است حتي كاال را نبينند. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از بورس كاالي ايران، 
حامد س��لطاني نژاد مديرعامل ب��ورس كاالي ايران با 
بيان مطلب فوق اظهار كرد: محيطي را كه در زندگي 
روزمره به عنوان بازار مي شناسيم، جايي است كه هر 
زمان كه به آن مراجعه مي كنيد، كااليي براي خريد يا 
فروش وجود دارد؛ بنابراين بازار زماني شكل مي گيرد 
كه متقاضي هر روز و به طور مستمر بتواند در اين بازار 
معامله كند. حاال در بورس يا كاال خريداري مي شود يا 
در موقعيت خريد كاال قرار مي گيرد. يكي از اتفاق ها يا 
كارهايي كه كمك به اين روند مي كند، گواهي سپرده 
كااليي اس��ت. در بازار نقد بورس كاال، فروشنده بايد 
اطالعيه عرضه منتشر كند، اين اطالعيه بايد چند روز 
پيش از عرضه باش��د و در آن مشخص كند كه عرضه 

در چه تاريخي انجام مي ش��ود.  سلطاني نژاد در ادامه 
اف��زود: بعد از عرضه كه همه چيز تمام ش��د تا عرضه 
بعدي اتف��اق خاصي رخ نمي ده��د. در واقع يك بازه 
زمان��ي )حتي كوتاه( فاصله وج��ود دارد. اين موضوع 
نش��ان مي دهد كه هنوز يك بازار واقعي شكل نگرفته 
و هر روز اين كاال معامله نمي شود. حال براي اين كاال 
راه هاي ديگري هم وجود دارد. به اين شيوه كه دارنده 
كاال اعالم كند كه فالن كاال را با مشخصات، ثبت شده 
و مش��خص در انبار دارد. البته اين كاالي انبار ش��ده 
توس��ط مراجع يا بازرسان س��ازمان بورس تاييد شده 
ك��ه به اين ن��وع كاال »كاالي تحت كليد« مي گويند. 
بنابراين به جاي اينكه اطالعيه عرضه منتش��ر شود، 
كاالي ذخيره شده هميش��ه وجود دارد و اين ذخيره 
كردن مورد تاييد يك نهاد خاص هم قرار گرفته است. 
در سهام، چنين مرجعي به نام شركت سپرده گذاري و 
تسويه وجوه وجود دارد. در بورس كاال در حال حاضر 
چنين مرجعي وج��ود ندارد، اما اگر چنين اتفاقي رخ 
بده��د، در گام نخس��ت مي توان تش��ريفات اطالعيه 
فروش و... را حذف كرد و روند را يك روند مستمر كرد. 
وي گفت: گام مهم ديگر اين اس��ت كه با اين كار 
استانداردسازي كاال و تبديل به اوراق بهادار كردن هم 
انجام مي شود. به اين ترتيب هر يك واحد )كيلو، تن، 

گ��رم و...( آن كاالي خاص را مع��ادل يك برگه اوراق 
بهادار قرار بدهيم كه اين س��هم ها با هم برابر هستند. 
با اين ش��يوه مي توان بازار را ش��كل داد. اما هنوز يك 
بخشي از كار باقي مانده است كه مرجعي وجود داشته 
باش��د كه در هر موقعيتي آماده خريد و فروش باشد. 
در واقع صندوق هاي كااليي نقش چنين مرجعي را بر 
عهده دارند. صندوق كااليي يك واس��طه گر حرفه يي 
تحت نظارت است كه كار اوراق مبتني بر كاال را انجام 
مي ده��د. عرضه كاال را نيز بر اس��اس تقاضاي بازار و 
تغيير قيمت ها تنظيم مي كند. مديرعامل بورس كاال 
در خصوص مزاياي اين روش گفت: يكي از مزيت هاي 
اين ش��يوه، س��امان دادن به فعاليت هاي واسطه گري 
اس��ت. چون اين صندوق ها قابليت ساماندهي دارند. 
واس��طه گري مي تواند در اين بخ��ش با نظارت كامل 
واس��طه گري كند. اين واس��طه گران ثبت شده است 
و فعاالن به طور كامل با مش��خصات ش��ناخته ش��ده 
هس��تند. حامد س��لطاني نژاد در پايان گفت: مي توان 
براي هر نوع كااليي كه قابليت انبار شدن داشته باشد، 
صندوق كااليي تاس��يس كرد؛ مانند جو، گندم، ذرت 
و... همين طور در مورد كاالهايي كه ارزش بااليي دارند 
نيز مطالعاتي انجام ش��ده كه بتوان اين صندوق ها را 

تاسيس كرد.

با عرضه ارز در بورس، نرخ آن در عرضه و تقاضا تعيين مي شود 
و اين تنها راهي است كه مي تواند به يكسان سازي و تك نرخي شدن 
ارز منجر شود. سيدحسين سليمي، نايب رييس كميسيون بازار پول 
و س��رمايه اتاق تهران با بيان مطلب فوق در گفت وگو با س��نا افزود: 
براي يكسان سازي نرخ ارز، آيين نامه ها و مقررات عرضه ارز در بورس 

تهيه ش��ده اس��ت كه قرار بود تا پيش از پايان سال گذشته فعاليت 
آن آغاز شود اما احتياط كردند و اين كار به امسال موكول شد. وي 
در ادام��ه افزود: همزمان با موافقت بانك مرك��زي با عرضه ارز اعم 
از ارزه��اي دولتي و صادراتي در بورس، تك نرخي ش��دن ارز كليد 
مي خورد.  س��ليمي با تاكيد بر اينكه تك نرخي شدن ارز به معناي 

تثبيت قيمت آن نيس��ت، تصريح كرد: با تك نرخي شدن ارز، فاصله 
قيمتي بين ارز دولتي و آزاد برداش��ته مي ش��ود و عمال با يك نرخ 
روبه رو خواهيم بود اما باز هم با وضع اقتصادي كشور اين نرخ ثابت 
نخواهد بود. اين مق��ام آگاه تصريح كرد: بايد تفاضل تورم داخلي و 
خارجي در نرخ ارز اعمال شود ضمن اينكه وضعيت عرضه و تقاضاي 
ارز در ب��ازار نيز نقش تعيين كنن��ده در نزولي يا صعودي بودن روند 
قيمتي آن خواهد داش��ت.  عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني، 
صناي��ع، معادن و كش��اورزي ايران ادام��ه داد: قيمت ارز تك نرخي 

مس��تقيما به ميزان ارزي ك��ه بانك مركزي مي توان��د عرضه كند، 
مرتبط است و به عبارتي با كمبود عرضه روند صعودي مي گيرد و با 
افزايش عرضه به سمت كاهش قيمت حركت خواهد كرد.  سليمي 
اظهار كرد: در ش��رايط فعلي كه صنايع ما براي سرمايه گذاري هاي 
جديد و نوسازي و بهس��ازي خطوط توليد خود نيازمند خريدهاي 
خارجي هستند، اگر به ارز كافي از محل صادرات غيرنفتي يا فروش 
نفت دسترس��ي داشته باشند، قيمت ارز در بازار متعادل مي ماند اما 

كمبود در عرضه آن را وارد روند صعودي مي كند. 

بسط و توسعه صندوق كاالهاي ارزشمند در دستور كار بورس كاال

تك نرخي شدن ارز در بورس كليد مي خورد

جانشين رييس سازمان بورس در امور بين الملل 
از امض��اي قريب الوق��وع توافقنامه يي بين نهادهاي 
ناظ��ر ايران و هند خبر داد كه امكان خريد و فروش 
مجموعه يي از محص��والت را در بورس هاي كااليي 
دو كشور فراهم مي كند.  به گزارش »تعادل« بهادر 
بيژني پيش از سفر ديروز خود به هند به سنا گفت: 
روز پنج شنبه 1۰ آگوست، اين موافقتنامه با حضور 
دكتر شاپور محمدي، رييس نهاد ناظر بازار سرمايه 
ايران و ش��يري آجاي تياگي همتاي هندي او امضا 
خواهد ش��د. وي اف��زود: توافقنامه يي ك��ه به امضا 
مي رس��د، مي تواند گام مهمي در پيشبرد اهداف و 
پروژه هاي مش��ترك بين بورس هاي كااليي ما و دو 

بورس كااليي هند باشد. 
بيژن��ي با بي��ان اينكه قير از محص��والت عمده 
و اس��تراتژيكي اس��ت كه تهي��ه آن از اي��ران براي 
هند بس��يار مهم خواهد بود، اف��زود: با امضاي اين 
توافقنامه اين امكان ب��راي خريداران هندي فراهم 
مي شود كه بتوانند قير ايران را از تابلوي بورس كاال 
خريداري كنند. وي حذف واس��طه ها در بازار قير را 
از مهم تري��ن مزاياي امضاي اين توافقنامه دانس��ت 
و گفت: با توجه ب��ه اينكه بخش عمده قير ايران را 
هند خريداري مي كند، با امضاي توافقنامه نهادهاي 

ناظ��ر ايران و هند در قيمت و كيفيت ارزش افزوده 
نيز نقش موثرتري خواهيم داشت.  جانشين رييس 
س��ازمان بورس در امور بين الملل با اشاره به اينكه 
اين توافقنامه به تاييد دولت هند هم رسيده است، 
گفت: قير ايران از طريق پروتكلي كه بين بورس هاي 
كااليي دو كشور نهايي خواهد شد، فروخته مي شود. 
ع��الوه بر اين، بورس ه��اي كااليي اي��ران و هند با 
همكاري دوجانبه موضوع صادرات قير را در دستور 
كار خ��ود ق��رار خواهن��د داد. بيژني ادام��ه داد: در 
كنفرانس قير هم كه مدتي پيش در هند برگزار شد، 
مسووالن ارشد بورس كاال به اين كشور سفر كردند 
و در آنجا ضمن برگزاري جلساتي با نهاد ناظر، وارد 
مراحل جزيي تر اين پروژه شدند. بر اين اساس مقرر 
ش��د بورس ها پلتفرمي طراحي كنند كه قير بتواند 
مس��تقيم مورد معامله قرار گي��رد و عالوه بر حذف 
واس��طه ها، كيفيت اين كاال نيز دس��تخوش تغيير 
نش��ود.  به گزارش »تعادل« پاييز گذش��ته، هيات 
هندي در نشس��تي مشترك به ميزباني بورس كاال 
در تهران از نزديك با ساز و كار بورس كاال و جايگاه 
آن در بازار س��رمايه كش��ور، عملكرد اين بورس در 
سال هاي اخير و همچنين انواع بازارهاي معامالتي 

آشنا شدند. 

امضاي توافقنامه نهادهاي ناظر ايران و هند 

ش��اخص كل قيمت و بازده نقدي بورس و اوراق 
بهادار ته��ران در پايان معامالت ديروز چهارش��نبه 
18مرداد 96 ب��ا افزايش ۲65 واحدي روي رقم 81 
هزار و 579 واحد ايس��تاد. ش��اخص كل هم  وزن با 
افزايش ۲1 واحدي عدد 17 هزار و 7۰۰ واحد را به 
نمايش گذاش��ت. شاخص سهام آزاد ش��ناور نيز با افزايش 3۰7 واحدي به رقم 89 
هزار و 88۰ واحد دست يافت. شاخص بازار اول در حالي با افزايش ۲33 واحدي به 
رقم 57 هزار و 173 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش 318 واحدي 
ع��دد 177 هزار و 753 واحد را به نمايش گذاش��ت. بر اس��اس اين گزارش، ديروز 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي هلدينگ گسترش نفت و گاز پارسيان 
با 3۰ واحد، س��رمايه گذاري غدير با 1۲ واحد و پتروشيمي مبين با 9 واحد كاهش 

بيشترين تاثير منفي را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. 
در مقابل، معامالت س��هام در نماد معامالتي شركت هاي فوالد مباركه اصفهان با 
1۲3 واحد، فوالد خوزستان با 55 واحد و كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با 51 
واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند. ارزش 
كل معامالت ديروز بورس تهران بيش از ۲۲7 ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه 
ناش��ي از دست به دست شدن بيش از 8۴7 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 

طي 5۰ هزار و 558 نوبت داد و ستد بود. 
ديروز همچنين 16.7۲ درصد از س��هام ش��ركت موتوژن از طرف بانك تجارت 
ب��ه صورت يكجا و نقد به قيمت پايه هر س��هم 6677 ريال روي ميز فروش بورس 
تهران گذاشته ش��د. درعين  حال ديروز شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، 
بلوك 7.۰8 درصدي س��هام غيرمديريتي ش��ركت پتروش��يمي مارون را به قيمت 
پايه هر س��هم 33۰۰۰ ريال روانه ميز فروش فراب��ورس ايران كرد كه در نهايت به 
ارزش بيش از 93۴ ميليارد تومان معامله شد. ديروز در بازار ۲ بورس تهران كه به 
معامالت درون گروهي س��هامداران عمده اختصاص دارد، كمتر از 1۲ ميليون سهم 
سرمايه گذاري مسكن تهران به ارزش بيش از يك ميليارد تومان كد به كد شد. در 
سرمايه گذاري توسعه ملي اما بيش از 9 ميليون سهم به ارزش بيش از يك ميليارد 
تومان با معامالت درون گروهي از س��وي سهامدار عمده مواجه شد. همچنين ديروز 
5 ميليون س��هم ش��ركت ش��ازند به ارزش بيش از يك ميليارد توم��ان به كدهاي 
درون گروهي س��هامدار عمده انتقال يافت. همزمان در ملي صنايع مس ايران نيز 5 
ميليون سهم به ارزش كمتر از يك ميليارد تومان ديروز با معامالت انتقالي از سوي 

سهامدار عمده مواجه شد. 

فرابورس ايران با پوشش سبز آيفكس پس از چند 
روز روند ريزش��ي و معامله افزون بر ۲۴۴ ميليون ورقه 
بهادار به ارزش 8۰ ميلي��ارد و 1۰۰ ميليون تومان به 

استقبال چهارمين هفته مبادالتي مرداد رفت. 
ب��ه گزارش »تعادل« و به نقل از فرابورس ايران، در 
جريان بازار آخرين روز كاري اين هفته شاخص كل فرابورس با سبزپوشي به معامالت 
خود پايان داد و با رش��د بيش از يك واحدي در پله 9۲۴ واحدي قرار گرفت. نمادهاي 
»سرچش��مه«، »ذوب«، »ارفع« و »شراز« تا سطح 3 واحد تاثير مثبت بر اين نماگر به 
جا گذاشتند و در مقابل نمادهاي »مارون«، »ميهن« و »زاگرس« با تاثيرگذاري منفي، 

مانع از رشد بيشتر آيفكس شدند. 
روز گذشته همچنين نمادهاي »سرچشمه«، »فزرين« و »كپرور« درحالي بيشترين 
رش��د قيمتي را تجرب��ه كردند كه نمادهاي»ميهن«، »كمرجان« و »بس��اما« باالترين 
افت قيمتي را متحمل شدند. در جريان بازار همچنين شاهد بازگشايي نماد معامالتي 
شركت پااليش نفت شيراز پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام 
و تقس��يم س��ود نقدي هر س��هم و ارائه اطالعات پيش بيني تعديل شده سال 1396و 
نماد معامالتي ش��ركت س��رمايه گذاري مس سرچش��مه و حق تقدم اين نماد پس از 
برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم و ارائه 
اطالعات پيش بيني بوديم. در ميان نمادهاي معامالتي بازارهاي اول و دوم نماد شركت 
ريل پردازسير با معامله 38ميليون سهم به ارزش بيش از 6 ميليارد و 9۰۰ميليون تومان 
بيش��ترين ارزش معامالتي و نماد ذوب آهن با دادوس��تد افزون بر 55 ميليون سهم به 
ارزش ۴ميليارد و 5۰۰ ميليون تومان بيشترين حجم معامالتي را تجربه كردند. در بازار 
دوم همچنين ش��اهد نخستين عرضه اوليه امسال فرابورس ايران با عرضه 1۰درصد از 
سهام شركت ميبن وان كيش بوديم كه ركود حضور شركت كننده ها در آن شكسته شد. 

هر سهم »اوان« در جريان عرضه اوليه 3۴7۰ريال كشف قيمت شد. 
 سهامداران در تابلوهاي معامالتي بازار پايه نيز تعداد بيش از 65 ميليون سهم را به 
ارزش تقريبي 15ميليارد و 1۰۰ميليون تومان دست به دست كردند. سرمايه گذاران بازار 
اوراق با درآمد ثابت فرابورس هم به دادوستد 187هزار ورقه به ارزش افزون بر 18ميليارد 
و ۴۰۰ميليون تومان پرداختند. اس��ناد خزانه اسالمي مرحله يازدهم بيشترين حجم و 
ارزش معامالت��ي را در اين بازار به خ��ود اختصاص داد. در همين حال طي آخرين روز 
كاري اين هفته صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله ميزبان دادوستد بيش از 895 
هزار ورقه به ارزش بيش از يك ميليارد و ۴۰۰ميليون تومان قرار گرفتند. صندوق اعتماد 

آفرين پارسيان روز گذشته در صدر ETFها ايستاد.

تاالر صادراتي بورس كاالي ايران روز چهارشنبه 
18م��رداد ميزبان عرضه 63 هزار تن انواع قير، لوب 
كات و وكي��وم باتوم بود. در آخري��ن روز معامالتي 
هفته 6۴ هزار و 6۰1 تن انواع قير، مواد ش��يميايي، 
گوگرد، لوب كات و وكيوم باتوم در تاالر فرآورده هاي 
نفتي و پتروشيمي عرضه مي شود. تاالر صادراتي بورس كاالي ايران روز چهارشنبه 
18م��رداد ميزب��ان عرضه 63 هزار تن انواع قير، ل��وب كات و وكيوم باتوم بود. تاالر 
محصوالت صنعتي و معدني بورس كاالي ايران نيز در اين روز ميزبان عرضه ۲هزار 
و 8۰۰ تن ش��مش و بيلت آلومينيوم و 15هزار و 11۰تن س��بد ميلگرد، ش��مش 
بلوم، س��بد شمش فوالدي و ميلگرد A3-1۰ بود. اين گزارش حاكي است در تاالر 
محصوالت كش��اورزي بورس كاالي ايران نيز در اين روز 166هزار و ۴۴۰تن گندم 
خوراكي و 7۲تن جو دامي در قالب طرح قيمت تضميني عرضه ش��د. افزون بر اين 
185تن جو دامي، 3۰۰تن روغن خام، 5۰ تن ذرت دانه يي، 375تن ش��كر س��فيد، 
6 هزار و 75۰تن گندم خوراكي و ۲3۲هزار قطعه جوجه يك روزه نيز در اين تاالر 
روي تابل��و عرضه رفت. بازار فرعي بورس كاالي ايران نيز در اين روز ش��اهد عرضه 

يك هزار تن كنسانتره فسفات بود. 
در جلس��ه معامالتي روز چهارش��نبه 18مرداد 96 بورس انرژي، كاالهاي برش 
س��نگين پتروش��يمي جم، حالل ۴۰۲عمده پااليش نفت كرمانش��اه، پنتان عمده 
پااليش نفت كرمانشاه، نفتاي سنگين تصفيه نشده عمده پااليش نفت شيراز، حالل 
۴1۰ پااليش نفت آبادان و س��ي اس او پااليش نفت ش��ازند در رينگ داخلي و گاز 
ماي��ع پااليش نفت آبادان، حالل ۴۰۲ پااليش نفت ش��يراز و تبريز، آيزوريس��ايكل 
پااليش نفت ش��يراز و حالل ۴۰۴ پااليش نفت ش��يراز در رين��گ بين الملل عرضه 
ش��د. همچنين در جريان معامالت روز سه شنبه بورس انرژي در تابلو سلف موازي 
اس��تاندارد براي قراردادهاي با سررس��يد يك سال و بيش��تر در بازار مشتقه بورس 
انرژي در نماد ستاره 961، 3۰هزار قرارداد با ارزشي بالغ بر 7ميليارد و 65۴ ميليون 
تومان معامله ش��د. در اين روز همچنين بازار برق بورس انرژي ايران ش��اهد معامله 
7ميلي��ون و 519 هزار قرارداد معادل 156ميليون و ۴17هزار كيلووات س��اعت به 

ارزش 5 ميليارد و 8۴۰ ميليون تومان بود. 
در اين روز نمادهاي بارپايه، ميان باري و كم باري با متوس��ط قيمت  375، 375و 
331ريال بر كيلووات س��اعت مورد معامله ق��رار گرفتند. از نكات حائز اهميت بازار 
برق بورس انرژي در روز سه شنبه مي توان به اين نكته اشاره كرد كه ارزش معامالت 

روزانه در سال 96 در جلسه معامالتي اين روز به باالترين ميزان خود رسيد. 
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ايجاد رقابت ناسالم با ورود 
اتباع بيگانه به بنگاه ها 

پايگاه اتاق اصناف ايران   رييس اتاق اصناف مشهد 
با اشاره به بحث توسعه، توليد و ايجاد اشتغال پايدار 
گف��ت: در س��ال ۹۶ اتاق اصناف مش��هد برنامه هاي 
ويژه يي در راستاي ايجاد شرايط مساعد براي توسعه 
واحده��اي صنفي توليدي و خدم��ات فني دارد. وي 
با اش��اره به مس��ائل و مش��كالت متعدد اصناف در 
بخش ه��اي مختلف ادامه داد: بس��ياري از واحدهاي 
صنف��ي توليدي، خرد و كوچك ب��وده و اتباع بيگانه 
نه به عنوان س��رمايه گذار يا مديريت هاي كالن بلكه 
در ح��د واحدهاي خ��رد و كوچك ب��ه راحتي وارد 
بازار كار ش��ده و رقابت هاي ناسالمي را دراين بخش 
ايجاد كرده اند. بنانژاد با تاكيد بر نوس��ازي و بهسازي 
دستگاه هاي صنوف توليدي گفت: باالبودن تعرفه هاي 
گمرك��ي مانع بزرگ��ي بر س��ر راه توليدكنندگان در 
راستاي ورود ماشين آالت بود از اين رو معافيت هاي 
گمرك��ي جهت تس��هيل اين امر قرار داده ش��ده كه 
بايد تش��ريح ش��ود تا واحدهاي تولي��دي بتوانند از 
اين تس��هيالت اس��تفاده كنند. ريي��س اتاق اصناف 
مش��هد نداش��تن امكان رقابت با كاالهاي بي كيفيت 
و ارزان قيم��ت خارجي را يكي ديگ��ر از موانع رونق 
كس��ب و كار عنوان كرد و افزود: طي چند سال اخير 
اين كاالهاي بي كيفيت با تعرفه هاي پايين وارد بازار 
شده اند كه متاسفانه توليدات با كيفيت شهر، استان 
و كش��ورمان در رقابت قيمت با آنها دچار مش��كل و 

بعضا از گردونه بازار خارج شده اند. 
بنانژاد گفت: نرخ تسهيالت ۱۸ درصدي، توجيهي 
براي توس��عه توليدي و سرمايه گذاري بيشتر در اين 
بخش را نداش��ته و در اين راستا ايجاد بستري براي 
اس��تفاده از ظرفيت تبص��ره )۱۸( بودجه س��ال۹۶ 
مي تواند به كمك توليد بينجامد. وي در ادامه با ارائه 
راهكارهاي��ي براي حماي��ت از توليد كننده در ايجاد 
اش��تغال گفت: ايجاد شهرك ها و خوشه هاي صنفي، 
مي تواند بسياري از مسائل را در حمايت از توليد حل 
و فصل كند ك��ه البته اين حمايت ها در بحث اجاره، 
قيم��ت تمام ش��ده، مالكيت و … تاثيرگذار اس��ت. 
رييس اتاق اصناف برگزاري كالس هاي آموزشي براي 
افراد غير متخصص، آموزش براي شناسايي بازارهاي 
ه��دف و دريافت تس��هيالت، درجه بن��دي كارگاه ها 
نسبت به توليد و الگوي نرخ گذاري، اهداي تسهيالت 
بانكي ارزان قيمت، اصالح رسته هاي مشمول كمك 
دول��ت و… را از ديگر م��وارد راهكارهاي حمايت از 

توليد بنگاه هاي خرد، برشمرد. 

خصوصي سازي به تنهايي 
كارساز نيست

ي��ك فع��ال اقتصادي درب��اره خصوصي س��ازي و 
موان��ع آن در اي��ران گفت: خصوصي س��ازي يكي از 
بحث هاي داغ اين روزهاس��ت ك��ه از دوران انتخابات 
تاكنون به اوج خود رس��يده اس��ت و به نظر مي رسد 
برنامه دولت نيز براي خصوصي س��ازي جدي اس��ت 
و تالش ه��اي بس��ياري براي خصوصي س��ازي واقعي 
درحال انجام اس��ت؛ چرا كه تجربه ثابت كرده اس��ت 
نبايد به درآمد هاي نفتي اتكا كرد و الزم اس��ت وارد 
بازار رقابتي شد و ايجاد درآمد كنيم كه اين به معناي 
كارآفريني و ايجاد اشتغالزايي است و خصوصي سازي 
ب��ه عن��وان تنهاراه حل ايج��اد درآمد ه��اي غيرنفتي 
دركش��ور ما به شمار مي رود. ناصر پاشاپور افزود: اين 
روزه��ا با بازار بزرگي مواجه هس��تيم كه همه برندها 
به بازار چش��م دوخته اند و به دنبال س��هم بيشتر از 
بازار درحال رقابت با س��اير رقيبان خود هس��تند كه 
به نظر مي رس��د برندگان اصلي بازار كس��اني هستند 
ك��ه درتوليد محصول خ��ود به خل��ق ارزش آفريني 
دست بزنند به اين معني كه الزم است درك دقيق و 
كاملي از بازار و س��اليق مصرف كننده داشته باشند تا 
قادرباشند كه پاسخ هاي خالقانه به مشتري بدهند و 
تنها دراين صورت اس��ت كه مي توانند سهم بيشتري 
از بازار را قبضه كنند. او بيان كرد: اين روزها همه دم 
از خصوصي س��ازي مي زنند اما خصوصي سازي بطور 
صرف موجب تحول خواهد شد؟ تجربه زعفران و فرش 
ايراني گواه اين ادعاس��ت كه صرف اينكه شركت هاي 
موجود را خصوصي س��ازي كني��م، تضمين موفقيت 
آنها نخواهد بود و س��وال اساس��ي اين است كه چرا 
با وجود خصوصي س��ازي ش��ركت ها نمي توانند، رشد 
داشته باشند و پيش نياز موفقيت آنها ايجاد بسترهاي 
مناس��ب و كم كردن رانت هاي خصولتي هاس��ت كه 

مانع حركت روبه جلوي خصوصي ها مي شوند. 
 پاش��اپور گفت: بنابراين براي ارز آوري و رسيدن 
به توسعه پايدار ابتدا الزم است اين پيش نيازها انجام 
شود تا شركت هاي خصوصي توان رقابت با بازارهاي 
جهاني را داشته باشند كه اين پيش نيازها عبارت اند 
از: تناس��ب با نيازهاي بازار، ايج��اد ارزش آفريني و 
ن��وآوري، ايجاد توان رقابتي درب��ازار )از نظرقيمت و 
كيفيت با رقباي خارجي( و حضور مس��تمربه معناي 

ايجاد قوانين باثبات دركشور است. 
وي با اش��اره به تحوالت بازار درس��ال هاي اخير 
اظه��ار ك��رد: درفاصله بي��ن س��ال هاي 7۱ تاكنون 
تحوالت زيادي رخ داده اس��ت و به اين صورت است 
ك��ه هرچه بازار رقابتي تر مي ش��ود ب��ه همان ميزان 
توجه مش��تريان ايراني به موضوع ماركتينگ بيشتر 
مي ش��ود. گويي بازارماركتينگ معل��ول بازار رقابتي 
ش��ده اس��ت. بنابراين مزيت ح��رف اول را مي زند و 
مسووالن دولتي بايد به محصوالتي كه توان رقابت با 

رقباي خارجي دارند، كمك كنند. 

اخبار

در همايش راهكارهاي بهبود كسب  و كار اتاق اصفهان تجويز شد

نسخه بهبود فضاي كسب و كارها
گروه تشكل ها 

»راهكارهاي بهبود كسب وكار در اقتصاد ايران« 
روز گذشته محور نشست هم انديشي فعاالن بخش 
خصوصي با اقتصاددانان بود. از منظر فعاالن بخش 
خصوص��ي تا زمان��ي كه نظام بانكي اصالح نش��ود، 
فضاي كسب وكار بهبود نخواهد يافت و در مقابل تا 
زماني كه رتبه جهاني كس��ب وكار ايران بهبود پيدا 
نكند، نمي توان انتظار ورود س��رمايه گذارخارجي به 

كشور را داشت.
ب��ه گفته فع��االن بخش خصوص��ي »جلوگيري 
از ورود كاالهاي خارجي مش��ابه توليد داخل، قرار 
گرفتن ش��بكه توزيع در كنار توليد و اجرايي شدن 
بس��ياري از قوانين مربوط به بهبود مس��تمر فضاي 
كس��ب وكار« جزو راهكارهايي اس��ت ك��ه مي تواند 
فضاي كس��ب وكار در كش��ور را بهبود ببخش��د. از 
س��وي ديگر اقتصاددانان بر اي��ن باورند كه كاركرد 
اقتص��اد متاثر از عملكرد نظام هاي بانكي و مالياتي، 
بخش هاي صنعت، كش��اورزي و خدمات، تعامل با 
اقتصاد جهان��ي، توزيع درآمد، س��رمايه اجتماعي، 
س��اختار سياس��ي و اخالق و فرهنگ است. از اين 
رو تا زماني كه اقتصاد كش��ور ب��ه منابع طبيعي و 
درآمدهاي نفتي وابس��ته باشد، ركود، تورم و فساد 
در آن س��اختاري بوده پس ناگزير به انتقال اقتصاد 
ب��ه توليد نيروي كار و خالقيت و نوآوري هس��تيم. 
ب��ه گفته آنها در ش��رايط موجود به دليل انباش��ت 
مشكالت، اصالح وضعيت كس��ب وكار كشور بسيار 
مش��كل خواهد بود؛ چراكه وجود نرخ س��ود باالتر 
از نرخ تورم، نرخ تش��كيل سرمايه كاهشي، انجماد 
مبالغ هنگفت در بخش ساختمان و بهره وري پايين 
كسب وكارها از عمده داليل نامناسب بودن وضعيت 
كس��ب وكار در كشور است. از اين رو يكي از شروط 
اصالحات اساس��ي در اقتصاد كشور، عزم سياسي و 

هماهنگي بين قواي 3 گانه است. 

 موانع كسب و كارها
ريي��س اتاق اصفه��ان در هماي��ش راهكارهاي 
بهب��ود كس��ب وكار در اقتصاد ايران ك��ه به همت 
كميس��يون بهبود مستمر محيط كس��ب وكار اتاق 
اصفهان برگزار ش��د به معضالت نظام بانكي اشاره 
ك��رد و گفت: تا نظام بانكي كش��ور اصالح نش��ود، 
فض��اي كس��ب وكار بهب��ود نخواهد ياف��ت؛ چراكه 
برخ��ي از بانك ها به  منظور وص��ول مطالبات خود 
فش��ارهاي زيادي بر توليدكنندگان وارد مي كنند؛ 
درحالي كه س��ال گذش��ته دولت براي حل بحراني 
كه گريبانگي��ر توليدكنندگان ش��ده، تس��هيالتي 
ح��دود ۱۶هزارميليارد تومان در اختي��ار آنها قرار 
داد. متاسفانه بخش قابل  توجهي از اين تسهيالت، 
اس��تمهال بدهي ه��اي مع��وق فع��االن اقتصادي و 
صنعتگران بوده كه نقش موثري در رفع مش��كالت 

آنها نداشته است. 
عبدالوهاب سهل آبادي با ابراز اميدواري به اينكه 
دول��ت جدي��د بتواند به بهبود رتبه كس��ب وكار در 
ايران بپردازد، اظهار كرد: در فضاي كنوني نمي توان 
انتظار ورود سرمايه گذارخارجي به كشور را داشت. 
بخش��ي از مش��كالت توليدكنن��دگان مرب��وط به 
سوءمديريت و عدم مديريت درست بر منابع مالي و 
انساني و عدم تالش براي ورود به بازارهاي جهاني و 
بخش بزرگي نيز ناشي از مشكالت اقتصادي كشور 
اس��ت. وي تاكيد ك��رد: توليدكننده يي كه محكوم 
 به پرداخ��ت جريمه 40درصدي و ديركرد اس��ت، 

هيچگاه توان اخذ تس��هيالت جديد 23درصدي را 
نخواهد داش��ت. در زمان اج��راي طرح هدفمندي 
يارانه ها مقرر ش��ده بود كه 20ت��ا 30درصد درآمد 
حاصل از اين طرح به توليدكننده اختصاص يابد اما 

اين امر محقق نشد. 
ريي��س خان��ه صنعت، مع��دن و تج��ارت ايران 
همچني��ن جلوگي��ري از ورود كاالهاي خارجي كه 
مش��ابه آن در داخل توليد مي ش��ود و قرار گرفتن 
شبكه توزيع در كنار توليد را از راه هاي بهبود فضاي 
كسب وكار در كشورمان عنوان كرد. سهل آبادي در 
ادام��ه با تاكي��د بر لزوم ايجاد اهرم تش��ويقي براي 
اصناف گف��ت: بعضا تحريم ه��ا در مقاطعي به نفع 
توليدكنندگان تمام ش��د ولي نمي توان به بازارهاي 
جهاني فكر نكرد. از صداوسيماي كشور مي خواهيم 
تا جهت فرهنگ سازي به منظور استفاده از توليدات 

داخلي نقش موثرتري ايفا كند. 
وي با ابراز تاس��ف از اجرايي نشدن بسياري از 
قوانين مربوط به بهبود مس��تمر فضاي كسب وكار 
تاكيد كرد: بي��كاري، افس��ردگي، افزايش جرايم، 
طالق و اعتياد بخشي از هزينه هاي نامناسب بودن 
فضاي كس��ب وكار در كشور اس��ت. درحال حاضر 
ارائه يك راهكار مطلوب از س��وي دولت، اتحاد 3 
ق��وه و عزمي ملي مي تواند مش��كالت بخش توليد 

را رفع كند.
س��هل آبادي يكي از راهكارهاي پيشنهادي خود 
براي رفع بخش��ي از مش��كالت فع��االن اقتصادي 
را تهات��ر بدهي ه��اي دول��ت به پيمان��كاران بخش 
خصوصي با بدهي فع��االن اقتصادي به  نظام بانكي 
و ماليات��ي عنوان كرد و گفت: ب��ا اجراي اين طرح 
فع��االن بخش خصوص��ي از پرداخ��ت جريمه هاي 
گزاف به  نظام بانكي و مالياتي معاف ش��ده؛ چراكه 
دولت براي بدهي هاي معوقه خود به طلبكاران هيچ 

جريمه يي پرداخت نمي كند. 
مش��اور مديري��ت و تامي��ن مال��ي وزي��ر راه و 
شهرس��ازي گفت: در 40س��ال گذش��ته ميانگين 
نرخ رش��د اقتصادي كش��ور نزديك به 2.4 در سال 

بوده كه اگر رش��د جمعيت را از آن كسر كنيم، اين 
رق��م به 0.2درصد تنزل خواه��د يافت و اين بدين 
معناس��ت كه متاس��فانه در اين مدت حركت رو به 

 جلو نداشته ايم. 
به گفته حسين عبده تبريزي؛ براي نخستين  بار 
در كشور در چند سال اخير نرخ سود بانكي چه در 
س��پرده و چه در تس��هيالت باالتر از نرخ تورم بوده 
اس��ت. وي دالي��ل وجود ركود در ب��ازار را تضعيف 
بودجه خانوار و كاهش تقاضا، وجود بانك هاي بد و 
خوب و رقابت براي بقا در بين اين بانك ها و صرف 
مبالغ زياد در بخش س��اختمان عنوان كرد و افزود: 
با نگاهي به آمارهاي موجود متوجه خواهيم شد كه 
رشد اقتصادي كشور از سال ۸0 تا ۸۶ روند باثباتي 
داشته و از سال ۸7 اين روند تغيير پيدا كرده است.

عب��ده تبريزي همچني��ن از كاهش 35درصدي 
درآمد خانوار روس��تايي در سال ۹4 نسبت به سال 
۸۶ خبر داد و گفت: در اين سال ها نسبت اعتبارات 
هزينه يي به GDP نيز از س��ال ۸۶ روند كاهش��ي 
داش��ته اس��ت، مضاف بر اينكه نرخ رشد موجودي 
سرمايه نيز كاهش  يافته است. چنانچه درآمد سرانه 
از سال ۸7 مطابق با روند قبلي با نرخ 5.3 درصدي 
رش��د مي يافت در اين صورت درآمد سرانه در سال 

۹5 حدود ۱.۶برابر ميزان فعلي مي شد. 
وي تاكيد كرد: در صورت اس��تمرار رشد درآمد 
سرانه مطابق با سال هاي ابتدايي دهه ۸0 به سطح 
باالي��ي دس��ت مي يافتيم ك��ه به دليل مش��كالت 
اقتص��ادي ايجاد ش��ده در دولت ه��اي نهم و دهم، 
شكاف درآمد سرانه در سال ۱404 حدود ۶0 درصد 
پايين ت��ر از آن روند خواهد بود. اگر قصد ادامه نرخ 

5.3 را داريم، الزم اس��ت پس انداز خانوارها از ۱۹به 
40درص��د ارتقا ياب��د كه عمال با توج��ه به كاهش 
س��طح درآمد خانوارها غيرممكن به نظر مي رس��د. 
عبده تبري��زي در ادامه گف��ت: در دولت هاي نهم و 
دهم كاهش دس��توري نرخ سود به پايين تر از نرخ 
تورم موجب فش��ار تقاضا براي دريافت تسهيالت و 
ايجاد انگيزه در بانك ها براي انحراف از كس��ب وكار 
اصلي شد. همچنين افزايش شديد حجم تسهيالت 
بي كيفي��ت نيز موجب افزايش اش��تغال بانك ها به 
كس��ب وكارهاي غيربانك��ي و بروز فس��اد در نظام 
بانكي شد كه تمامي اين موارد باعث افزايش سطح 

ريسك هاي نظام بانكي و ركود تورمي شد.
عبده تبريزي افزود: دولت يازدهم نيز كه وام دار 
ركود تورمي بود با س��طح باالي ريسك اعتباري و 
تجاري نظام بانكي، س��طح باالي اه��رم مالي نظام 
بانكي، كاهش ب��ازده كس��ب وكارها و عدم كاهش 
هزينه ه��اي تامين مالي با ركود بااليي مواجه ش��د 
و افزاي��ش حج��م بدهي ه��اي نظام بانك��ي و عدم 
رش��د ارزش دارايي ه��اي آنه��ا منتهي به تش��ديد 
ش��كاف دارايي بدهي ش��د. تش��ديد عدم اطمينان 
ب��ه  نظام بانكي و اهرم نظ��ام بانكي نيز موجب بروز 
ريس��ك هاي نقدينگي و آغاز نخس��تين هجمه هاي 

چالش برانگيز بانك ها شد. 
عبده تبري��زي تصريح ك��رد: در دولت يازدهم با 
سياست هاي پولي مناسب و كنترل حجم نقدينگي، 
نرخ تورم كاهش اما نرخ س��ود س��پرده هاي بانكي 
متناس��ب با آن كاهش نداش��ته و برخي از بانك ها 
و موسس��ات مال��ي اقدام ب��ه پرداخت س��ود باالتر 
براي تامي��ن مالي خود كردند. اين درحالي اس��ت 

كه ب��ا وجود ركود، بانك ها مجبور هس��تند باز هم 
س��ود س��پرده را عمدتا از محل شناسايي سودهاي 
موهومي و با استمهال مطالبات گذشته خود تامين 
كنن��د. اي��ن امر به  م��رور زمان حج��م دارايي هاي 
كاغ��ذي ترازنامه بانك ه��ا را افزايش مي دهد كه به 
آن دارايي هاي س��مي نيز گفته مي شود كه افزايش 
اينها براي كش��ور بس��يار مخاطره آميز خواهد بود. 
وي با انتقاد از عدم همخواني نرخ س��ود س��پرده ها 
و تس��هيالت با نرخ تورم و ب��ازده بخش هاي مولد 
و صنعتي در كش��ور، باال بودن نرخ س��ود سپرده ها 
از تورم را س��بب غيراقتصادي ش��دن كار و فعاليت 

اقتصادي عنوان كرد. 

 مشكالت  ساختاري 
از س��وي ديگر، مشاور سابق وزارت رفاه و تامين 
اجتماع��ي نظام اقتصادي اي��ران را يك پديده چند 
وجهي بس��يار پيچيده خواند. حسين راغفر نيز در 
ادامه اين همايش گفت: كاركرد اقتصاد كشور متاثر 
از عملك��رد نظام هاي بانك��ي و مالياتي، بخش هاي 
صنعت، كش��اورزي و خدم��ات، تعامل ب��ا اقتصاد 
جهاني، توزيع درآمد، س��رمايه اجتماعي، س��اختار 

سياسي، اخالق و فرهنگ است. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه اقتصاد ايران از مش��كالت 
ساختاري تاريخي رنج مي برد، تصريح كرد: مادامي 
 كه به اين مشكالت تاريخي نپردازيم در يك چرخه 
باطل محصور شده و امكان حل معضل را نخواهيم 

داشت. 
راغفر اف��زود: امروزه از اقتصاد اي��ران به عنوان 
اقتص��اد س��رمايه داري رفاقت��ي نام  برده مي ش��ود 
كه ش��اخصه هاي آن تخصيص اعتب��ارات بانكي به 
دوستان و هم كيشان سياسي، تخصيص فرصت هاي 
انحص��ار و ش��به انحصار ب��ه رفقا و دس��تكاري در 
نظام قيمت گذاري اس��ت. محص��ول نهايي اين نوع 
اقتصاد، ناكارآمدي است كه اصلي ترين دليل سقوط 

ابرقدرت ها در دنيا بوده است. 
راغف��ر با اش��اره ب��ه تصميم��ات نادرس��ت در 
سيس��تم نظام بانكي در گذش��ته گفت: در س��ال 
۸0 توصيه مي ش��ود ت��ا بانك ه��اي خصوصي نرخ 
س��ود علي الحساب سپرده ها را 2تا 3درصد باالتر از 
نرخ هاي مصوب ش��وراي پول و اعتبار تعيين كنند 
و در سال ۸۱ نيز به بانك هاي خصوصي اجازه داده 
مي ش��ود، الزامات مربوط به رعايت س��هميه بندي 
تس��هيالت در بخش هاي مختلف اقتصادي را كنار 
بگذارند. در اين زم��ان بانك هاي دولتي اجازه پيدا 
مي كنند، تسهيالتي به بخش هاي غيردولتي ازجمله 
بانك ها بپردازند. از اين پس بيش از 25درصد توليد 
ناخالص داخلي در بخش مسكن صرف شد، منابعي 

كه مي توانست صرف ايجاد شغل شود. 
راغف��ر اظهار كرد: ميخ تاب��وت اقتصاد ايران در 
م��اده ۱0 قانون برنامه چهارم زده  ش��د؛ براس��اس 
اين ماده هر گونه س��هميه بندي تس��هيالت بانكي 
ب��ه تفكيك بخش هاي مختل��ف اقتصادي و مناطق 
مختل��ف تنه��ا از طريق منابع يارانه نقدي توس��ط 
دول��ت به بانك هاي خصوصي امكان پذير ش��د. وي 
افزود: رش��د تورم در خدمات بانكي از س��ال ۶۸ تا 
پاي��ان ۹۱ ب��ه 20هزار درص��د و در صنعت ۶ هزار 
درصد است بنابراين بديهي است كه مردم به  جاي 
س��رمايه گذاري در بخش هاي تولي��دي و صنعتي، 
س��رمايه خ��ود را در خري��د و فروش ارز و س��كه 

متمركز كنند. 

در نشست كميسيون ICT  اتاق ايران عنوان شد

كاهش شكاف تكنولوژيك در كاالهاي توليدي
گروه تشكل ها  

مقاوم��ت در براب��ر تغيير در كش��ور ما ريش��ه 
تاريخي دارد و در حال حاضر هم در مورد تش��كيل 
بعضي اس��تارت آپ ها اين مقاومت از س��وي برخي 
فع��االن س��نتي در اقتصاد كش��ور وج��ود دارد اما 
به نظر مي رس��د كه توفيق خيلي س��ريع تر حاصل 
مي ش��ود، بنابراين به گفته فعاالن اقتصادي؛ نبايد 
اي��ن مقاومت ه��ا را خيلي بزرگ ف��رض كرد و بايد 
تالش كرد ك��ه موانع پيش روي كس��ب وكارهاي 
نوپ��ا و نوآور برطرف ش��وند. ح��ال نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران روز گذش��ته در نشس��ت كميسيون 
فن��اوري اطالعات، ارتباطات و اقتصاد رس��انه اتاق 
ايران گردهم آمدند تا چالش هاي كس��ب وكارهاي 

نوپا و نوآور را بررسي كنند. 
ح��ال باتوجه به اينكه ش��كاف تكنولوژيك بين 
توليد كاالهاي ايراني و توليد كش��ورهاي به عنوان 
يك مش��كل اساس��ي در كش��ور ياد مي ش��ود كه 
توليدات ما را ازنظر قيمت و كيفيت تحت تاثير قرار 
داده تا با توليدات ديگر كشورها قابل  رقابت نباشند. 
رييس پارلمان بخش خصوصي در اين ارتباط گفت: 
باي��د براي حض��ور در پروژه جاده ابريش��م و تغيير 
ش��رايط اقتصادي به ابزار فن��اوري اطالعات مجهز 
ش��ويم؛ فعاالن حوزه فن��اوري اطالعات و ارتباطات 
نباي��د از مش��كالت كاري خود نااميد ش��وند؛ بايد 
موان��ع كاري خ��ود را اولويت بندي ك��رده و آنها را 
در ش��وراي گفت وگوي دول��ت و بخش خصوصي و 

كميته ماده ۱2 مطرح كنيد. 
غالمحس��ين ش��افعي با اش��اره به ائتالف اتاق 
ايران و اتاق اصناف براي تش��كيل كارگروه پيگيري 
مش��كالت كس��ب وكارهاي نوپا و ن��وآور گفت: اين 
اق��دام مبارك ماي��ه امي��دواري اس��ت، همچنين 
همان طور ك��ه مي دانيم كه س��ه ات��اق غيردولتي 
اصن��اف و تعاون و ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران دبيرخانه سه اتاق را تشكيل داده اند 
و تالش مي كنند مسائلشان را با يكديگر حل كنند. 
ش��افعي مقاومت در برابر تغيي��رات تكنولوژيك را 
مورد توجه قرار داد و گفت: اگر ش��رايط گذشته را 
بررسي كنيم، مي بينيم كه هميشه در برابر تغييرات 
مقاومت بوده است و نبايد از اين موضوع نااميد شد. 

ش��افعي افزود: مقاومت در برابر تغيير در كش��ور ما 
ريش��ه تاريخي دارد و در ح��ال حاضر هم در مورد 
بعضي اس��تارت آپ ها اين مقاومت وج��ود دارد اما 
به نظر بنده توفيق خيلي س��ريع تر حاصل مي شود. 
نباي��د اين مقاومت ها را خيل��ي بزرگ فرض كرد و 

بايد تالش كنيم كه رفع شوند. 
رييس اتاق ايران در بخش ديگري از س��خنانش 
موضوع اعتماد به اف��راد جوان تر در جامعه را مورد 
توج��ه قرار داد و گف��ت: اعتماد ما ب��ه جوان ها در 
كش��ور كم است و ما شاهد هستيم كه به جواني با 
تحصيالت و ابتكارات عالي به گونه يي نگاه و برخورد 
مي ش��ود كه گوي��ي نمي تواند از پ��س كاري برآيد. 
درصورتي كه در س��اير كشورها مي بينيم بسياري از 
افراد كم س��ن و س��ال در س��نين 30-32 سال به 
م��دارج باال رس��يده اند اما در ذهن م��ا اصال چنين 

مواردي قابل قبول نيست. 
ش��افعي تصريح كرد: ممكن اس��ت مشكالت زيادي 
وجود داش��ته باشد اما بايد بدانيم كه ما نمي توانيم همه 
آن مس��ائل را باهم حل كنيم، بهتر اس��ت چند اولويت 
را انتخ��اب و روي آنه��ا تمركز كنيم؛ اگر بتوانيم س��الي 
پنج مشكل را حل كنيم پيش��رفت بسيار خوبي است و 
نمي ت��وان 50 مش��كل را با هم حل ك��رد. او افزود: همه 
ظرفيت هاي اتاق مانند شوراي گفت وگو و كميته ماده ۱2 
هم براي رفع مش��كالت در اختيار فعاالن اقتصادي است 

و مي توانند مسائل خود را از اين طريق پيگيري كنند. 
ريي��س اتاق اي��ران همچنين ب��ا تاكيد بر نقش 
فض��اي كس��ب وكار در كس��ب وكارهاي نوپا گفت: 
محيط كس��ب وكار مانند زميني اس��ت كه بايد در 
آن دان��ه به كاريم و اگر اي��ن دانه ها خوب و مرغوب 
نباشند، حاصل خوبي هم نخواهد داد. شافعي افزود: 
بهبود فضاي كس��ب وكار به عنوان يك اولويت بايد 
موردتوجه قرار گيرد و تا زماني كه فضاي كسب وكار 

آماده نباشد، نمي توان نتيجه خوبي گرفت. 
رييس پارلمان بخش خصوصي كش��ور ش��كاف 
تكنولوژيك را در عرصه توليد كشور موردتوجه قرار 
داد و گف��ت: اين ش��كاف تكنولوژيك بين توليدات 
ما و توليدات كش��ورهاي ديگر يك مشكل اساسي 
در كش��ور اس��ت كه باعث مي ش��ود تولي��دات ما 
ازنظر قيمت و كيفيت با توليدات كش��ورهاي ديگر 

قابل رقابت نباشند. شافعي همچنين با اشاره به لزوم 
اصالح بعضي قوانين و مقررات در حوزه كسب وكار 
گفت: بعيد مي دانم كش��وري از نظر تورم و تناقض 
مقررات مانند ايران باشد. همچنين گاهي قوانين با 
ش��رايط خاصي وضع مي شوند اما آن شرايط تغيير 
مي كند و بر اين اس��اس بايد آن قان��ون هم تغيير 
كند. او افزود: فعاالن اقتصادي مي توانند مش��كالت 
قانوني خود را از شوراي گفت وگو و كميته ماده ۱2 
در اتاق ايران پيگيري كنند؛ همچنين مصوبات اين 
دو نهاد از ابتداي س��ال ۹۶ و با شروع برنامه ششم 
ضامنت اجرايي پيدا مي كنند و بايد ظرف مدت يك 

ماه در هيات دولت مطرح شوند. 
ريي��س پارلمان بخش خصوصي كش��ور از لزوم 
تغيير كس��ب وكار متناس��ب با تغيي��رات جهاني را 
موردتوج��ه قرارداد و گف��ت: جاده ابريش��م هم با 
پيوس��تن ۶7 كشور در حال تشكيل است و ما بايد 
براي اين تغيير و همچنين تغيير ش��رايط اقتصادي 
دنيا با ابزار فناوري اطالعات آماده ش��ويم. ش��افعي 
ب��ا تاكيد بر نقش آموزش��ي اتاق ه��اي بازرگاني در 
سراس��ر دنيا گفت: موضوع آموزش هميشه در اتاق 
ايران هم مطرح بوده و تالش مي كنيم اين موضوع 
را پيگيري كنيم؛ چنانچه در هفته هاي گذش��ته در 

فرانسه تفاهمنامه يي آموزشي را امضا كرديم. 
تشكيل كارگروه مشترك با هدف حل چالش ها

در ادام��ه نشس��ت، رييس كميس��يون فناوري 
اطالعات، ارتباطات واقتصاد رس��انه ات��اق ايران از 
تش��كيل كارگروه مش��ترك ميان ات��اق بازرگاني، 
صناي��ع، معادن و كش��اورزي اي��ران و اتاق اصناف 
ايران با هدف پيگيري و حل چالش ها و مش��كالت 
شركت هاي نوپا و نوآور خبر داد. محمدرضا طاليي 
گف��ت: بخش خصوصي ما ت��وان و ظرفيت فراواني 
در حوزه فاوا دارد، اما متاس��فانه مش��كالت زيادي 
در ح��وزه قوانين و مقررات اين ح��وزه وجود دارد 
و ما نتوانس��ته ايم رش��د قابل مالحظه يي داش��ته 
باش��يم. طاليي ابراز اميدواري كرد كه با تش��كيل 
اين كميته مشترك ميان دو اتاق غيردولتي، بتوان 
اين مشكالت قانوني را جمع آوري، پيگيري و براي 
رفع آنها تالش كرد. طاليي افزود: فناوري اطالعات 
و ارتباطات در كش��ور باعث تسهيل رشد و توسعه 

مي ش��ود و دولت هاي منطق��ه فعاليت هاي زيادي 
براي توس��عه فاوا داش��ته و س��عي كرده اند محيط 
مناس��بي را براي اي��ن امر به وج��ود آورند؛ چراكه 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات باعث رشد ساير 

بخش ها هم مي شود. 

 عمر 95 درصد استارت آپ ها 5 سال است
همچنين نايب رييس كميسيون جوانان، كارآفريني 
و كس��ب وكارهاي نوين دانش بنيان با تاكيد بر نقش 
كس��ب وكارهاي جديد بر باال بردن سطح رفاه جامعه 
و ايجاد اشتغال گفت: درعين حال اين كسب وكارهاي 
جديد براي رس��يدن به موفقيت به يك اكوسيس��تم 
جدي��د هم ني��از دارند. افش��ين كالهي با اش��اره به 
تش��كيل كارگروه مش��ترك مي��ان ات��اق بازرگاني و 
اصناف گفت: اتاق ه��اي بازرگاني و اصناف در مرحله 
اول با جلسات و بررسي هاي كارشناسي بايد جايگاهي 
براي كسب وكارهاي جديد در اتاق هاي تعريف كنند و 
ساختاري مشخص براي حمايت از اين كسب وكارها 
در نظر گرفته ش��ود. همچنين باي��د با اصالح بعضي 
قوانين و مقررات اكوسيستم مناسبي را براي فعاليت 

در اين حوزه ايجاد كنند. 
در ادام��ه جلس��ه، محم��د ثاب��ت، پژوهش��گر 
كارآفرين��ي مطالب��ي را در مورد كس��ب وكارهاي 
نوپ��ا بي��ان كرد. به گفت��ه ثابت ي��ك ذوق زدگي و 
هيجان زدگي در مورد اس��تارتاپ ها در كشور وجود 
دارد و اگر سياس��ت گذاران و تصميم گيران متوجه 

اين امر نباش��ند و آمادگي مواجهه با آن را نداشته 
باشند، مشكالت زيادي ايجاد مي شود. اين پژوهشگر 
كارآفرين��ي در مورد ميزان موفقيت اس��تارت آپ ها 
گف��ت: طبق مطالع��ات ما در دانش��گاه، ۹5 درصد 
كسب وكارهايي كه تاسيس مي شوند، 5 سال ديگر 
زنده نيس��تند و 50 درصد كسب وكارهاي نوپا، بعد 
از دو س��ال متوجه مي شوند كه مش��تري ندارند و 
تعطي��ل مي ش��وند. درعين حال كه اس��تارت آپ ها 
باعث رش��د مي شوند اما كس��ب وكارهايي كه زنده 
بمانن��د و به طور موف��ق به كار خ��ود ادامه دهند، 
پديده يي كمياب اس��ت و به اين كسب وكارها غزال 

گفته مي شوند. 
طب��ق گفته هاي ثابت، غزال ها كس��ب وكارهايي 
هس��تند كه س��الي حدود 20درصد رشد مي كنند 
و به اشتغال زايي و توس��عه و رشد اقتصادي كمك 
مي كنند و اين دس��ته از كسب وكارها در همه جاي 
دنيا نادر هس��تند. شكس��ت هاي كس��ب وكارهاي 
ناموفق ديده نمي ش��وند و ما چي��زي راجع به آنها 
نمي ش��نويم و ب��ر اين اساس��اً تص��ور مي كنيم كه 
كسب وكارهاي نوپا هميش��ه موفق اند درصورتي كه 
ب��ه ازاي ه��ر كس��ب وكار موفق، چندين شكس��ت 
پنه��ان وج��ود دارد. ثابت تصريح ك��رد: درك اين 
موضوع كه نقش واقعي و تاثير كس��ب وكارهاي نوپا 
در جهان چقدر اس��ت به م��ا كمك مي كند افراد را 
خيلي ذوق زده به تشكيل استارت آپ تشويق نكرده 

و به طور هيجان زده در اين حوزه تصميم نگيريم. 

رييس اتاق اصفهان: در فضاي كنوني نمي توان انتظار ورود سرمايه گذارخارجي به 
كشور را داشت. بخشي از مشكالت توليدكنندگان مربوط به سوءمديريت و عدم 

مديريت درست بر منابع مالي و انساني و عدم تالش براي ورود به بازارهاي جهاني و 
بخش بزرگي نيز ناشي از مشكالت اقتصادي كشور است
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7  جهان

 روسيه براي حذف از سوييفت
 آماده شد

مجلس موسسان »مادورو« 
عالي ترين نهاد ونزوئال شد

»ماكرون« همسرش را بانوي اول 
فرانسه نمي كند

گروه جهان 
مجلس جديد موسسان ونزوئال در اقدامي جنجالي خود را عالي ترين نهاد نسبت 
به س��اير نهادهاي دولتي اين كش��ور امريكاي التين از جمله كنگره تحت كنترل 
اپوزيس��يون خواند.  به گزارش آسوشيتدپرس، دلس��ي رودريگز، اين خبر جنجالي 
پس از اش��غال س��اختمان پارلمان تحت كنترل مخالفان توسط برخي نمايندگان 
مجلس موسسان و نيروهاي نظامي منتشر شد. پارلمان تاكيد كرده بود كه به موازات 
مجلس جديد به كار خود ادامه مي دهد، اما اكنون مشخص نيست كه چنين امكاني 
وجود داشته باشد. رهبران پارلمان كه پيش تر به اتفاق آرا تصميم گرفتند تا احكام 
اين نهاد جديد را به رسميت نشناسند، مي گويند كه قانونگذاران روز چهارشنبه به 
ساختمان كنگره مي روند؛ اما مشخص نيست كه افسران امنيتي اجازه ورود بدهند 
يا خير.  در همين حال، رهبر حزب حاكم سوسياليست و رييس اين مجلس گفت: 
»حكمي كه به اتفاق آرا تاييد ش��د، قانونگذاران كنگره را از اتخاذ هر اقدامي كه با 
قوانين تصويب شده اين مجلس جديد تداخل داشته باشد، منع مي كند.« معاون اول 
مجلس موسسان هم گفت: »ما تهديد عليه هيچ طرفي نيستيم. ما به دنبال راه هايي 
براي همزيستي هستيم.« تصميم نيكالس مادورو براي تشكيل مجمع قانون اساسي 
جديد با اعتراض ها و تظاهرات گسترده داخلي و انتقادهاي خارجي همراه بوده است. 
دولت پرو پس از نخس��تين نشست بلوك منطقه يي ۱۷ عضوي كه هدفش خاتمه 
بحران سياسي عميق در ونزوئالست، اين كشور امريكاي التين را به »ديكتاتوري« 
متهم كرد. به گزارش رويترز، در اعالميه مش��تركي كه پس از اين نشس��ت در ليما 
منتشر شد كشورهاي كانادا، برزيل،  آرژانتين، مكزيك، شيلي و كلمبيا و ديگر اعضاي 
اين نشست »در هم شكستن نظم دموكراتيك« در ونزوئال را محكوم كردند و گفتند 
كه هيچ يك از اقدامات مجلس »غيرقانوني« موسس��ان را نمي پذيرند. پرو همچنين 
گرد هم آمدن ديپلمات هاي منطقه را خواس��تار شد. ريكاردو لونا، وزير امور خارجه 
پرو در يك كنفرانس خبري در كنار س��اير همتايان خ��ود گفت: »آنچه در ونزوئال 

شاهديم، يك ديكتاتوري است. 

گروه جهان 
روسيه پس از وضع تحريم هاي تازه ضدروسي توسط امريكا و احتمال اقدام هاي 
بيش��تر، افزون بر بررسي كاهش وابستگي به دالر در نظام معامالت خارجي خود 
براي شرايط حذف از نظام جهاني بين بانكي )سوييفت( نيز آماده شده است.  به 
گزارش ايرنا، سرگئي ريابكوف معاون وزارت خارجه روسيه با اعالم اينكه مسكو در 
پاسخ به تحريم هاي ضدروسي جديد امريكا، وابستگي اقتصادي به دالر را كاهش 
مي دهد، گفته است: »برنامه كاستن از ميزان پرداخت هاي خارجي روسيه به دالر 
امريكا در اولويت قرار مي گيرد. اجراي چنين طرحي نتايج مثبت و منفي در اقتصاد 
روسيه پديد مي آورد و همزمان در پاسخ به تحريم هاي ضدروسي، اقدام هاي الزم 
را براي جايگزيني بيش��تر كاالهاي توليد داخل ب��ه وارداتي افزايش مي  دهيم. « 
روزنامه راسيسكايا گازتا نيز به نقل از آلكسي كودرين وزير پيشين دارايي و رييس 
مركز طراحي هاي راهبردي روس��يه هم نوش��ته كه مسكو ممكن است سال هاي 
طوالني زير تحريم هاي غربي قرار گيرد و اين مس��اله مانع رش��د اقتصاد كش��ور 
و س��رمايه گذاري ها خواهد ش��د.  الويرا نابولينا رييس بانك مركزي روسيه نيز با 
توجه به احتمال گس��ترش فشارهاي تحريمي عليه اين كش��ور به سامانه مالي 
جهاني گفت كه همه ش��رايط براي ادامه فعاليت هاي مرتبط و پرداخت ها توسط 
بانك هاي روسي در صورت حذف روسيه از سامانه سوييفت فراهم شده است.   با 
وجود انتظارها براي بهبودي روابط تخريب ش��ده روس��يه و امريكا پس از پايان 
رياس��ت جمهوري باراك اوباما، دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا چهارش��نبه 
گذش��ته مصوبه ضدروس��ي كنگره را امضا كرد كه ش��امل سخت ترين تحريم ها 
عليه اين كش��ور از جمله در عرص��ه همكاري هاي انرژي با اروپ��ا به ويژه فروش 
گاز اس��ت.  طرح تحريم هاي جديد عليه روس��يه، ايران و كره شمالي كه با آراي 
مطلق قانونگذاران امريكايي )۴۱۹ راي موافق در برابر ۳ مخالف( تصويب شد، در 
برگيرنده سلب اختيار فردي رييس جمهوري امريكا براي لغو آن بود كه ترامپ با 

امضاي قانون اين امتياز را نيز واگذار كرد. 

گروه جهان 
 رييس جمهوري فرانسه در اقدامي كه از زمان انقالب كبير فرانسه به بعد بي سابقه 
بوده است، از موضع خود براي انتخاب همسرش به عنوان بانوي اول فرانسه عقب نشيني 
كرد. اين درحالي اس��ت كه طرح ماكرون براي اعطاي رس��مي عنوان »بانوي اول« به 
همسرش با اعتراضات گسترده يي روبه رو شد.  به گزارش نيوز ويك، دولت فرانسه اعالم 
كرده در روزهاي آينده قوانين مش��خصي درخصوص حوزه اختيارات همسر ماكرون 
و شفاف س��ازي نقش وي به عنوان همس��ر رييس جمهوري مشخص خواهد شد، ولي 
برژي��ت ماكرون قطعا همچ��ون بانوي اول امريكا ك��ه داراي موقعيت خاص و بودجه 
مشخص است، نخواهد بود. كريستوف كاستنر سخنگوي دولت فرانسه، با انتشار پيامي 
در صفحه توييتر خود تصريح كرد: »بريژيت ماكرون نقش و مس��ووليت خاص خود 
را دارد و ما به دنبال شفاف س��ازي و مش��خص كردن اختيارات وي هس��تيم.« مردم 
فرانسه در درخواستي كه توسط ۲۸۰ هزار نفر امضا شد، تاكيد كردند كه ماكرون حق 
اعطاي س��مت بانوي اول را به همس��ر خود ندارد و چنين كاري روال زندگي مردم را 
تغيير مي دهد. در حقيقت، شهروندان فرانسه با اختصاص دادن يك دفتر كار رسمي، 
كاركنان و كمك هزينه  از بودجه عمومي به برژيت ماكرون مخالف هستند. تيري پل 
والت هنرمند فرانس��وي طراح اين طوم��ار، اعتراضي كه رهبر جنبش »برابري ملي« 
نيز هس��ت، مي گويد: »دليلي وجود ندارد كه به همس��ر رييس جمهوري بودجه يي از 
صندوق دولت اختصاص يابد، به ويژه آنكه اكنون برژيت ماكرون دو يا س��ه دستيار و 
دو نيروي امنيتي در اختيار دارد و همين كافي اس��ت.« ماكرون ۳۹ س��اله در دوران 
كارزار انتخاباتي اعالم كرده بود كه با اعطاي موقعيت رسمي به همسرش، جايگاه او را 
تا »بانوي اول« افزايش خواهد داد. وي گفته بود: »فردي كه با شما زندگي مي كند بايد 
بتواند نقش��ي داشته باشد و براي ايفاي چنين نقشي بايد به رسميت شناخته شود.« 
اما مخالفان مي گويند حاضر نيستند كه به عنوان ماليات دهنده به دولت فرانسه، پولي 
براي اين كار بپردازند؛ به ويژه آنكه نه قانون اساسي فرانسه و نه هيچ پروتكلي به شريك 

زندگي رييس جمهوري چنين جايگاهي نمي دهد. 

جزئيات چرخش در مواضع 
عربستان در قبال اسد

گروه جهان| منابع مخالف سوري بندهاي برگه  ارائه 
شده توسط وزير خارجه عربستان به اعضاي هيات عالي 
مذاكرات سوريه )مخالفان سوري مورد حمايت عربستان( 
را فاش كردند. به گزارش ايس��نا، منابع مخالف س��وري 
در مصاحبه با پايگاه اينترنت��ي العهد گفته اند كه عادل 
الجبير وزير خارجه عربستان اخيرا با اعضاي هيات عالي 
مذاك��رات س��وريه در رياض ديدار ك��رده و به مخالفان 
برگه ي��ي را ارائه داده ك��ه در آن بندهاي��ي درباره حل 
مساله سوريه مطرح شده است. منابع مخالف گفته اند كه 
اعضاي هيات عالي مذاكرات در جريان نشس��ت اخير با 

عادل الجبير در مورد بندهاي ذيل توافق كردند: 
۱- موافقت با ماندن بشار اسد، رييس جمهور سوريه 
ظرف ۱۸ ماه در دوره انتقالي و حق وي براي نامزد شدن 

پس از اين دوره در انتخابات رياست جمهوري 
۲- تضمي��ن ابقا و عدم فروپاش��ي ارتش س��وريه و 
نيروهاي امنيتي اين كش��ور تا در پي آن، نهادهاي نظام 

سوريه از هم فرو نپاشد. 
۳- تضمين مشاركت اقليت ها در دولت آتي سوريه 

۴- پايان اقدامات مسلحانه و جمع شدن سالح هاي 
سنگين به ويژه در ادلب و مبارزه با تمام مخالفان اين امر 
۵- همكاري مي��ان »ارتش آزاد ميان��ه رو« با ارتش 

سوريه جهت مبارزه با تروريست ها در آينده 
پيش تر رس��انه هاي متعددي از مخالفان س��وريه يي 
عضو در هي��ات عالي مذاكرات نقل كرده بودند كه وزير 
خارجه عربس��تان در جريان نشست اخير به آنها گفته 
اس��ت كه هيات عالي مذاكرات باي��د ديدگاه جديدي را 
ارائه دهد و در غير اين صورت، كشورها به دنبال راه حلي 
در س��وريه بدون مخالفان خواهند گشت.  منابع مخالف 
سوري گفته اند تغيير در موضع عربستان در حال حاضر 
در پ��ي توافق روس��يه و امريكا درب��اره مناطق كاهش 
تنش صورت گرفته است. منابع مخالف همچنين تاييد 
كرده اند كه عربس��تان در سه محور ديگر با بحران هايي 
مواجه است؛ نخست اينكه وارد جنگ در يمن شده است 
و در حال حاضر تالش مي كند تا به گونه يي اين جنگ را 
متوقف كند تا آبروي خود را حفظ كند. محور دوم، نزاع 
عربستان با قطر است كه به نظر مي رسد با رويكردهاي 
نامشخص امريكا در اين خصوص به طول بينجامد. محور 
س��وم نيز مربوط به اوضاع داخلي عربس��تان است و در 
حالي كه اختالفاتي در داخل خاندان حاكم عربس��تان 
وجود دارد، مقدمه چيني هايي براي رس��يدن محمد بن 
س��لمان به تخت پادش��اهي در حال انجام است. منابع 
تصريح كرده اند: »در مقطع زماني آتي كه در آن محمد 
بن سلمان بر مسند پدرش تكيه مي زند عربستان مشغول 
ح��ل اين بحران ه��ا خواهد بود.« گفته ش��ده، در پيش 
گرفتن اين گزينه توسط عربس��تان بنا به مشورت هاي 

ارائه شده از سوي امارات صورت گرفته است. 

 عباسي نخست وزير 
پاكستان ماند

نوازش��ريف نخس��ت وزير س��ابق و رهبر حزب حاكم 
پاكس��تان پ��س از مالق��ات با ش��اهد خاقان عباس��ي 
نخس��ت وزير جديد اين كشور رس��ما اعالم كرد كه وي 
ت��ا پايان دولت كنوني نخس��ت وزير باق��ي خواهد ماند. 
اين بدان معناس��ت كه شهباز ش��ريف برادر نخست وزير 
س��ابق بنا بر تصميم جديد حزب ديگر قصد شركت در 
انتخاب��ات ميان دوره يي پارلماني براي ورود به مجلس و 
طي كردن روند رسيدن به نخست وزيري را ندارد. پيش 
از اين حزب مس��لم ليگ پاكستان تصميم داشت شاهد 
خاقان براي يك مدت كوتاه نخس��ت وزير باشد تا اينكه 
مقدمات كار براي نخس��ت وزيري ش��هباز ش��ريف برادر 
نوازشريف فراهم شود. نوازشريف به اتهام فساد از سمت 

نخست وزيري بركنار شد. 

 سفر بدون رواديد اتباع
80 كشور جهان به قطر

مس��ووالن خطوط هوايي و اداره كل گردشگري قطر 
از لغ��و رواديد ورود به اين كش��ور براي ش��هروندان ۸۰ 
كشور جهان خبر دادند. به گزارش روزنامه الشرق، مدير 
بخش توسعه گردشگري اداره كل گردشگري قطر گفته 
كه يك سامانه جديد براي تسهيل روند اخذ رواديد ورود 
به اين كشور نيز راه اندازي شده است. مدير اجرايي قطر 
ايروي��ز نيز با تاكيد بر اينكه هواپيماهاي اين ش��ركت از 
تمام گذرگاه هاي هوايي در دسترس بر اساس فايده آنها 

استفاده خواهند كرد. 

آغاز عمليات بازپس گيري 
»ميرزا اولنگ« در افغانستان

عمليات بازپس گيري روستاي »ميرزا اولنگ« در 
شهرس��تان صياد استان س��رپل افغانستان آغاز شد. 
طالبان و داعش پس از تصرف اين روس��تا، ده ها نفر 
را به ش��كل فجيعي كش��ته اند. مناب��ع خبري افغان 
پيش تر گ��زارش داده اند كه ۲۳۵ نفر از گروگان هاي 
اين روس��تا با ميانجيگ��ري بزرگان طوائ��ف و اقوام 
منطقه آزاد ش��ده اند. مقامات محلي س��رپل گفته اند 
كه س��اكنان روس��تا از ت��رس جان خود ب��ه كوه ها 
متواري ش��ده اند و در حال حاضر اين روستا خالي از 
سكنه شده است. محمد اشرف غني رييس جمهوري 
افغانس��تان، قتل ع��ام در مي��رزا اولنگ را وحش��يانه 

خوانده و گفته كه انتقام قربانيان را خواهد گرفت. 

 سفر وزير نفت عربستان 
به عراق

وزير نفت عربستان سعودي براي دومين بار در سه 
ماه گذش��ته به عراق سفر كرده است. به گزارش ايرنا، 
خالد الفال��ح، وزير نفت عربس��تان به منظور پيگيري 
تفاهم هاي اوليه صورت گرفته در ۲۲ ماه مي  گذشته 
وارد بغداد شده است. سخنگوي وزارت نفت عراق در 
بيانيه گفته، اين س��فر در راستاي تمايل دو كشور به 
گس��ترش مناس��بات و توس��عه افق هاي همكاري در 
زمينه ه��اي مختلف نف��ت، گاز و انرژي صورت گرفته 

است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

كره شمالي و امريكا يكديگر را تهديد كردند

سايه جنگ بر سر بازارهاي جهان

پكن بي  دردسر بدهي هاي دولتي را كاهش مي دهد

تورم ثابت و رشد اقتصادي چين
گروه جهان| 

نرخ تورم بهاي تولي��دات كارخانه يي چين در ماه 
جوالي ثابت ماند كه اين مساله حاكي از مثبت بودن 
روند توليدات صنعتي محس��وب مي ش��ود و يكي از 
نش��انه هاي رشد اقتصادي براي سومين فصل متوالي 
با وجود محرك هاي اجرا ش��ده از س��وي دولت براي 
كاهش س��طح بدهي هاس��ت؛ محرك هايي كه انتظار 
م��ي رود تا پايان س��ال ب��ه كاهش درآمدها و رش��د 

اقتصادي منجر شوند. 
به گزارش رويترز با افزايش نس��بي بهاي كاالها 
اقتصاد چين امس��ال توس��عه يافت و اين مساله به 
تقويت بخ��ش صنعتي كمك ك��رد و در عين حال 
افزايش هاي نسبي بهاي مصرف كنندگان فضاي الزم 
براي مانور سياس��ت گذاران را فراهم آورد. به گزارش 
اداره ملي آمار چين، ش��اخص بهاي توليدكننده ماه 
جوالي در مقايسه با اوايل امسال ۵.۵ درصد افزايش 
داشت اما در قياس با ماه ژوئن ثابت بود. اين درحالي 
اس��ت كه تحليل گران پيش بيني كرده اند، ش��اخص 
بهاي توليدكننده تا پايان آگوست و براي سومين ماه 

متوالي روي ۵.۵ درصد ثابت بماند. 
تحليل گ��ران مي گوين��د ب��ا توج��ه ب��ه احتمال 
كاهش هاي بيشتر در ماه هاي فصل زمستان احتماال 
اين امكان وجود خواهد داش��ت ك��ه از طريق پايين 
نگه داش��تن ميزان عرضه و باال نگه داشتن قيمت ها، 
حاش��يه هاي عملياتي در تجارت تا پايان سال به طور 
نسبي ثابت نگه داشته شوند و بدين ترتيب روند رشد 
اقتصادي تا پايان سال ادامه يابد. ديويد كو، كارشناس 

اقتصادي بازارها در گروه بانكداري استراليا و نيوزلند 
در يادداش��تي خطاب به مش��تريان اين بانك نوشت: 
»انتظ��ار مي رود كه ش��اخص به��اي توليدكننده در 
قياس ساالنه و در ماه هاي باقيمانده از سال باال بماند. 
ش��اخص باالي بهاي توليدكننده نش��ان دهنده رشد 
اقتصادي در منافع شركتي به ويژه شركت هاي دولتي 
است و شرايط الزم را براي مقامات فراهم مي آورد كه 

كاهش بدهي ها را با سرعت بيشتري پيش ببرند.«
در مقايسه با شاخص ماهانه بهاي توليدكننده در 
ماه جوالي ۰.۲درصد افزايش داش��ت و طبق گزارش 
اداره ملي آمار چين اين تورم اندك به دليل تغييرات 
در بهاي فوالد و ديگر آلياژ ها بوده است. افزايش بهاي 
اقالمي همچون فوالد از ماه ژوئن آغاز شد و اين روند 
تا اوايل ماه آگوس��ت همچنان ادامه داش��ت كه اين 
مس��اله نگراني ها را در مورد لزوم پايين نگه داش��تن 
عرضه در ميان نظارت ها بر آالينده هاي محيط زيست 
و مي��زان باالي تقاضا از بين ب��رد. چين در نيمه اول 
سال جاري قابليت توليدي فوالد درجه پايين را حدود 
۱۲۰ميليون تن و قابليت توليدي فوالد خام را حدود 
۴۲.۳۹ميلي��ون تن كاهش داد كه حدود ۸۴درصد از 
هدف كاهش توليد و عرضه ساالنه را شامل مي شود. 
پكن همچنين براي كاهش آالينده ها به توليدكنندگان 
فوالد و آلومينيوم در ۲۸شهر دستور داده كه توليدات 
خود را در زمس��تان)از اول م��اه نوامبر( كاهش دهند 
و س��رمايه گذاران محلي پيش بيني كرده اند، كاهش 
عرضه به ميزان كافي با افزايش بها همراه باشد. ديويد 
كو در اين باره گفت:»ع��الوه بر كاهش ميزان توليد، 

سرمايه گذاري در لوله كشي هاي زيرساختي همچنان 
بر بهاي كاالها در ماه هاي آتي تاثير خواهد گذاشت.«

ارزش س��هام ش��ركت دولت��ي آلومينيوم چين 
موسوم به »چالكو« از ماه جوالي تاكنون 6۳ درصد 
و ارزش س��هام يونان آلومينيوم در ش��اخص سهام 
ش��نزن نيز 6۷ درصد افزايش داشته است. افزايش 
ش��اخص بهاي توليدكننده و در نتيجه آن شاخص 
به��اي مصرف كننده)نرخ ت��ورم( در چين درحالي 
افزايش داش��ت ك��ه ش��ماري از اقتصادهاي بزرگ 
همچون امريكا، كش��ورهاي اروپايي و ژاپن با وجود 
چش��م انداز مثبت رش��د، كاهش نرخ تورم را شاهد 
بودند. ش��اخص به��اي مصرف كنن��ده در چين در 
نتيجه كاهش ۱.۱درصدي بهاي مواد غذايي نسبت 
به سال گذش��ته در ماه جوالي با اندك كاهشي به 
۱.۴درصد رس��يد كه از حد انتظ��ار بازار كمتر بود. 
تحليل گران پيش بيني مي كنن��د، نرخ تورم در ماه 
آگوس��ت نيز براي س��ومين ماه متوال��ي ثابت باقي 

بماند. 
آيريس پانگ، كارشناس اقتصادي شركت خدمات 
مالي آي ان جي در يادداش��تي نوشت:»س��طح كنوني 
تورم به  اندازه يي مطلوب است كه سبب مي شود بانك 
ملي چين با آس��ودگي خاطر روند كاهش بدهي هاي 
دولتي در بخش مالي را از سر بگيرد.« سياست گذاران 
چيني توس��عه منابع مالي را به ش��دت تحت كنترل 
دارند و روند رش��د اعتباري را تعديل كرده اند كه اين 
مس��ائل مي تواند بر توسعه بيشتر صنعتي چين تاثير 

منفي بگذارد. 

دومي��ن اقتص��اد ب��زرگ جهان تاكن��ون از حد 
انتظ��ارات بهتر عمل كرده و در 6 ماهه اول س��ال 
روندي ثابت داش��ته اس��ت. در همي��ن حال دولت 
با اعمال فش��ار ب��ر برنامه ه��اي زيرس��اختي روند 
ساخت و س��از را ثابت نگه داش��ته تا بدين ترتيب از 
ميزان رش��د اقتص��ادي در ماه هاي آت��ي به تدريج 
كاس��ته ش��ود و مخاطرات مالي گريبانگير كش��ور 
نش��ود. هر گونه كاهش��ي در تورم به��اي توليدات 
كارخانه ي��ي مي تواند منافع ش��ركت هاي صنعتي و 
عمدت��ا بدهكار چين را از بين بب��رد. اگرچه بخش 
صنعتي چين ثبات فعاليت داش��ته است اما اندك 
كاه��ش محتم��ل در س��ود اي��ن بخ��ش مي تواند 
توانايي ه��اي ش��ركت ها را در پايين آوردن س��طح 
بدهي ها به شدت كاهش دهد و اين مساله يي است 

كه سياست گذاران را نگران مي كند. 
آيريس پانگ افزود:»انتظار داريم كه بانك مركزي 
در مورد نقدينگي با ش��دت عمل ماه جوالي يا حتي 
سختگيرانه تر عمل كند و نرخ بهره بين بانكي را افزايش 
دهد تا بدين ترتيب از فعاليت هاي منفعت طلبانه توسط 
عوامل بين بانكي كه بانك ها و نهادهاي مالي را شامل 

مي شود، بكاهد.«
چين نرخ تورم مطلوب تا پايان امسال را ۳درصد و 
رشد اقتصادي را حدود 6.۵ درصد تعيين كرده است 
كه نش��ان مي دهد، سياست گذاران فضاي كافي براي 
تشديد كنترل ها براي كاهش مخاطرات مالي را دارند؛ 
مخاطراتي كه از چندين سال به كار گيري محرك هاي 
مالي ناشي مي شود كه نتيجه يي جز افزايش بدهي هاي 

عمومي و خصوصي نداشته اند. 

 گروه جهان|
 ارتش كره شمالي پس از اينكه دونالد ترامپ 
تهدي�د ك�رد، پيونگ يان�گ در ص�ورت ادامه 
تهديدهاي خود با آتش و خشم بي سابقه امريكا 
روب�ه رو خواهد ش�د، اعالم كرده ك�ه عمليات 
حمله به جريزه گوام با موش�ك هاي بالستيك 
ميان -دوربرد را بررسي مي كند. به دنبال افزايش 
تنش ها، بازارهاي سهام از امريكا گرفته تا اروپا و 
آسيا تحت تاثير سايه تهديد جنگ قرار گرفتند.  
رويت�رز نوش�ته، در بياني�ه چهارش�نبه ارتش 
كره ش�مالي به ط�ور ويژه بر اي�ن موضوع تاكيد 
ش�ده كه هدف پايگاه نيروي هوايي اندرس�ون 
خواهد بود كه در آن بمب افكن هاي استراتژيك 
امريكا مس�تقر ش�ده اند. در حال حاضر حدود 
۱۶0ه�زار نفر از جمله ه�زاران نيروي امريكايي 
و خانواده ه�اي آنه�ا در جزي�ره گ�وام زندگي 
مي كنند.  كره ش�مالي پ�س از آن اعالم كرد كه 
حمله به گوام را بررسي مي كند كه دونالد ترامپ 
در باش�گاه گلف ش�خصي خود در بدمينس�تر 
نيوجرسي گفت: »بهتر است كره شمالي بيش از 
اين تهديد نكند، در غير اين صورت تهديدها با 
خشم و آتشي پاسخ داده مي شود كه جهان مثل 
آن را نديده اس�ت.« وزارت خارجه كره شمالي 
نيز سه ش�نبه اعالم ك�رد كه در ص�ورت ادامه 
تهديدهاي امريكا آماده است تا درسي جدي به 
اين كشور بدهد. به اعتقاد ناظران، لحن تهديد 
ترامپ نسبت به كره ش�مالي، دست كم از زمان 
رياس�ت جمهوري جورج دبليو بوش بي س�ابقه 
به نظر مي رس�د. در پ�ي افزاي�ش آزمايش هاي 
موش�كي كره ش�مالي، ش�وراي امنيت سازمان 
ملل متحد شش�م آگوست تحريم هاي جديدي 
عليه اين كش�ور وض�ع كرد كه ب�ا واكنش تند 

پيونگ يانگ مواجه شد. 

 واكنش بازار به تهديدها 
خط و نش��ان ج��دي واش��نگتن و پيونگ يانگ 
بازاره��اي مال��ي امريكا و آس��يا را به ه��م ريخت. 
فايننش��ال تايمز نوش��ته، بازارهاي ب��ورس امريكا 
كامال بازار قرمزپوش ش��ده است. شاخص داو جونز 
۱۵ص��دم درص��د، »اس اندپي« ۲۴درص��د، نزدك 

۲۱ص��دم درصد و نايزكامپوزي��ت ۳۲صدرم درصد 
كاهش يافته اس��ت. بازارهاي ب��ورس اروپا از جمله 
بريتانيا، آلمان، فرانس��ه، ايتاليا و اس��پانيا با كاهش 
مواج��ه ش��ده اند. به عن��وان مثال رويت��رز گزارش 
داده كه ش��اخص هاي داكس ب��ورس آلمان ۰.6۴ 
درصد، ش��اخص »كك۴۰« فرانس��ه ۰.۸۴درصد، 
»ام اي ب��ي ۳۰« بازار س��هام ايتالي��ا ۰.۵۵ درصد و 
ش��اخص  »ايبكس ۳۵« اس��پانيا ني��ز ۰.۴۲ درصد 
كاهش داش��ته اند.  ش��اخص بازارهاي مالي بورس 
آس��يا نيز روند كاهشي داشته  اس��ت؛ به طوري كه 
ش��اخص نيكي ژاپن كاه��ش ۱.۳درصدي را تجربه 
كرد و در كره جنوبي ش��اخص كاسپي با افت ارزش 
۲۳۷۸.۵6 واح��دي مواجه ش��د. ش��اخص بورس 
معامالت ش��انگهاي در چين نيز با از دس��ت دادن 

ارزش ۰.۲درصدي، به ۳۲۷۳.۷۱ واحد تنزل يافت 
و ش��اخص بازارا هنگ كنگ هم با ۰.۲ درصد تنزل 

ارزش، به ۲۷۸۰۳.۵۵ واحد كاهش يافت. 

 انتقادهاي داخلي از ترامپ
تهديدهاي ترام��پ عالوه بر واكن��ش بازارهاي 
امريكايي و جهاني، صداي منتقدان دونالد ترامپ را 
نيز بلند كرد. جان مك كين، سناتور جمهوري خواه 
و يك��ي از منتقدان سرس��خت ترام��پ در واكنش 
به تهديده��اي اخير رييس جمه��وري امريكا عليه 
پيونگ يان��گ گفته اس��ت: »ترامپ بهتر اس��ت كه 
در تهديدهاي خود بيش��تر جانب احتياط را رعايت 
كند، چرا كه ممكن اس��ت نتواند س��خنان خود را 
عمل��ي كند. ت��ا آنجايي كه دي��ده ام رهبران بزرگ 

ل��ب به تهديد باز نمي كنند مگ��ر اينكه واقعا آماده 
انجام آن باشند. ولي االن مطمئن نيستم كه ترامپ 
براي عملي كردن تهديدش آمادگي داشته باشد.« 
اليوت آنجل، سناتور دموكرات نيز گفته كه سخنان 
اخي��ر ترامپ اعتبار امريكا را ب��ه دليل تعيين خط 

قرمزهاي پوچ و توخالي تضعيف مي كند.«
دان سوليوان سناتور جمهوري خواه نيز به ترامپ 
هش��دار داده كه براي انجام حمله پيشگيرانه عليه 

كره شمالي نيازمند مجوز كنگره است. 
س��وليوان گفته است: »يكي از گزينه هاي دولت 
ترامپ، جنگ پيش��گيرانه در شبه جزيره كره است 
ك��ه توس��ط امريكا انج��ام خواهد ش��د. به نظر من 
روش��ن اس��ت كه اين اقدام نيازمند اخ��ذ مجوز از 

كنگره است.«

  زمان مذاكره فرا رسيده است
خبرگزاري بلومبرگ چهارش��نبه در بخش��ي از 
گ��زارش خود با عنوان »جنگ امريكا و كره ش��مالي 
چگون��ه خواه��د ب��ود؟« آورده اس��ت: »ب��ا از ميان 
رفت��ن فرصت ترام��پ براي جلوگيري از دس��تيابي 
كره ش��مالي به موش��ك هاي بالس��تيك بين قاره يي 
هس��ته يي، ناظران كم كم از گزينه نظامي پيشروي 
رييس جمهوري امريكا صحبت مي كنند. اما واقعيت 
اين اس��ت كه حمل��ه نظامي امريكا به كره ش��مالي 
نمي تواند آن طور كه بايد و ش��ايد كارساز باشد، چرا 
كه تاسيسات موشكي و هسته يي كره شمالي پراكنده 
و در سراسر خاك اين كشور كوهستاني پنهان شده 
اس��ت. ناتواني و شكس��ت امريكا در هدف قرار دادن 
اين تاسيس��ات جان ۱۰ ميليون انس��ان در س��ئول 
)پايتخ��ت كره جنوبي( و ۳۸ ميلي��ون نفر در توكيو 
)پايتخت ژاپن( را به خطر مي اندازد. البته بايد تهديد 
جدي كره ش��مالي عليه ده ها هزار نيروي امريكايي و 
خانواده ه��اي آنان كه هم اكنون در پايگاه هاي امريكا 
در جنوب ش��رق آسيا مستقر هس��تند را نيز به اين 
تعداد اضافه كرد. اما اين همه داس��تان نيست. حتي 
اگر اياالت متحده موفق ش��ود ك��ه همه چيز را نابود 
ك��رده و از مي��ان ببرد، كره جنوبي و به ويژه س��ئول 
همچنان در معرض حمالت توپخانه يي كره ش��مالي 
قرار خواهد داشت.  همچنين بايد اين نكته را در نظر 
داش��ت كه حتي اگر اياالت متح��ده بخواهد به يك 
حمله محدود در كره شمالي بسنده كند اين احتمال 
وجود دارد كه كيم جونگ اون، رهبر كره ش��مالي به 
اقدام تالفي جويانه هس��ته يي دست بزند؛ مگر اينكه 
واشنگتن پيش تر به پيونگ يانگ و چين جدي ترين 
متح��د آن اين پيام را داده باش��د كه حمله محدود 
ب��وده و قصدش براندازي رژيم حاكم بر كره ش��مالي 
نيس��ت.  از س��وي ديگ��ر در صورتي ك��ه امريكا به 
هرگونه اقدامي نظامي عليه كره ش��مالي دست بزند، 
احتماال نخس��تين واكنش ف��وري پيونگ يانگ آغاز 
حمالت توپخانه يي به سئول خواهد بود. اقدام بعدي 
اين كش��ور مي تواند شليك موش��ك هاي بالستيك 
به كره جنوبي، ژاپن ي��ا پايگاه هاي نظامي امريكا در 
منطقه باش��د... به همين دليل است كه تحليلگران 
مي گويند زمان آغ��از گفت وگوها براي جلوگيري از 

بدتر شدن شرايط فرا رسيده است.«
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پرونده8
  ايران؛ مقصد

سرمايه گذاري اروپاييان
امضاي توافقنامه سرمايه گذاري مشترك ميان ايران 
و ش��ركت خودروسازي رنو فرانس��ه بيانگر آن است كه 
اروپاييان ب��دون توجه به اظهارات ض��د ايراني »دونالد 
ترامپ« رييس جمهوري امريكا، منافع تجاري خود را در 
ادامه مسيري مي بينند كه توافق هسته يي گشوده است. 
ب��ه گ��زارش ايرنا، عالقه من��دي و پيگيري بيش��تر 
كشورهاي اروپايي براي سرعت بخشي به تعامل تجاري 
با ايران از زمان امضا و اجراي توافق هس��ته يي به وضوح 
مشاهده مي ش��ود واقعيتي كه موجب نارضايتي امريكا 
ش��ده اس��ت. اغلب بنگاه هاي اقتصادي اروپ��ا به دنبال 

مشاركت در اقتصاد ايران هستند. 
در يكي، دو ماه اخير كشور شاهد چند قرارداد تجاري 
و س��رمايه گذاري بود كه پيامد مستقيم توافق هسته يي 
اس��ت. تعدادي قرارداد خودرويي، توافق بزرگ با توتال، 
س��اخت واگن هاي قطار، برقي كردن راه آهن و بسياري 
از موافقتنامه ه��اي بزرگ و كوچ��ك ديگر از جمله اين 

تعامالت موفق اقتصادي در دوره پسابرجام بوده اند. 
ب��ه ب��اور تحليلگ��ران اقتصاد- سياس��ي اس��تقبال 
كش��ورهاي ديگر از تجارت و سرمايه گذاري مشترك در 
ايران پيام هايي را براي مخالفان ايران به ويژه دولتمردان 
امريكايي دارد. جالب اينجاست حتي رسانه ها در امريكا 
هم به اين امر اعتراف كرده اند. از نگاه كارشناسان روندي 
ك��ه اكنون با اق��دام رنو ادامه ياف��ت نوعي دهن كجي و 
بي توجهي ب��ه تالش هاي امريكا در تش��ديد فش��ار بر 
ايران اس��ت. اروپايي ها با اين اقدام خود نشان مي دهند، 
مس��ير حركت كاخ س��فيد و به طور خاص رويكردهاي 
رييس جمهوري اين كشور را قبول ندارند و به سادگي از 
آن پيروي نمي كنند. رسانه هاي غربي در زمينه پيام هاي 
قرارداد اخي��ر خودرويي تحليل ه��اي گوناگوني را بيان 
كردند. حساس��يت رسانه هاي امريكايي نسبت به توافق 
روز گذش��ته رنو در ايران بيشتر بود. مي توان موضوع را 
اينگونه توضي��ح داد اگرچه محدودي��ت تعامل با ايران 
به طور تقريبي براي همه ش��ركت ها وجود دارد اما روند 
نظارت و مجازات بنگاه هاي اقتصادي امريكايي در صورت 
معامله با ايران بيشتر است و به همين دليل آنها قادر به 

تعامل راحت با ايران نيستند. 
تارنماي ش��بكه تلويزيوني  اي. بي. س��ي نيوز امريكا 
در گزارش كاملي از اين توافق نوش��ت ايران بزرگ ترين 
قرارداد خودرويي را با رنوي فرانس��ه به ارزش چند صد 
ميليون دالر به امضا رساند تا هر سال 150 هزار خودرو 
را براي بازار مصرف ايران توليد كند. ارزش سرمايه گذاري 
اخير ش��ركت خودروس��ازي رنو در ايران 660 ميليون 
ي��وروي )778 ميلي��ون دالري( اعالم ش��د كه از جمله 
اقدام��ات ش��ركت هاي اتحاديه اروپايي پ��س از امضاي 
توافق هسته يي در سال 2015 است. اين گزارش افزود: 
به تازگي روند س��رمايه گذاري در ايران شتاب بيشتري 
گرفت. ماه گذش��ته ش��ركت نفتي توتال فرانسه و يك 
شركت چيني قراردادي 5 ميليارد دالري را براي توسعه 
يك ميدان گازي امض��ا كردند كه بزرگ ترين معامله از 
زمان توافق هس��ته يي به ش��مار مي رود. ش��ركت هاي 
هواپيمايي ايرباس و بوئينگ نيز قراردادهاي ده ها ميليارد 
دالري را ب��راي تامين ناوگان هوايي ايران امضا كرده اند. 
رنو و پژو گرچه از گذشته در بازار ايران حضور محسوسي 
داش��تند اما با برداشته شدن تحريم ها حضور خود را در 
ايران چش��مگيرتر كردند. رنو اعالم كرده است در نيمه 
نخس��ت س��ال 2017 فروش در اي��ران را 100 درصد 
افزايش داده اس��ت. اين ش��ركت در اين دوره 68 هزار و 
365 خودروي خود را در ايران به فروش رس��اند و سهم 

حدود 10 درصدي بازار ايران را از آن خود كرد. 
»تييري بولور« مدير اجرايي رنو در مراسم امضاي اين 
ق��رارداد گفت: اين توافق ضم��ن انتقال فناوري به ايران 
موقعيت گروه خودروسازي رنو را نيز مستحكم مي كند. 

براساس گزارش ها اين سرمايه گذاري مي تواند حدود 
3 ه��زار ش��غل در ايران ايجاد كند. ضم��ن اينكه رنو از 
س��ال 2018 دو مدل داستر و سيمبل را در ايران توليد 
مي كنند. رنو س��هم 60 درص��دي را در اين توافق دارد. 
همچنين رنو نخستين شركت خودرويي خارجي است 

كه شبكه توزيع خود را در ايران فعال مي كند. 
اين گزارش نوشت سال گذشته شركت پژو سيتروئن 
ني��ز توافقي را براي ايجاد كارخانه و توليد س��االنه 200 
هزار خ��ودرو با ايران امض��ا كرد. ايران در س��ال 1.35 
ميليون خودرو توليد مي كند و اميدوار اس��ت تا س��ال 
2025 ظرفي��ت توليد خ��ود را به 3 ميليون در س��ال 
برس��اند. در ايران حدود 30 شركت توليد خودرو وجود 
دارند كه بيشتر آنها مونتاژ خودروهاي چيني و كره يي را 
انجام مي دهند. نكته جالب از نگاه رسانه ها اين است كه 
اين سرمايه گذاري تنها چند روز پس از اعالم تحريم هاي 
جديد امريكا عليه ايران امضا ش��د. تحريم هاي جديدي 
كه به وس��يله دونالد ترامپ امضا ش��د، قرار است افراد 
مرتبط با برنامه موش��كي و هر فرد يا ش��ركتي را كه با 
ايران تجارت انجام مي دهند در برگيرد. گزارش ش��بكه 
 اي. بي. س��ي نيوز تاكيد دارد از زمان توافق هس��ته يي 
شركت هاي اروپايي بدون توجه به قوانين تحريمي براي 
كسب س��هم در بازار ايران با يكديگر مسابقه مي دهند. 
تارنماي شبكه خبري اقتصادي »بلومبرگ« هم نوشت 
رنو مشاركت تازه يي را با ايران در خالل تنش هاي تجاري 
اي��االت متحده امضا كرد. رنو با اين توافق ظرفيت توليد 
خود در ايران را 75 درصد افزايش مي دهد؛ ضمن اينكه 
ب��ا اين كار با تالش هاي دولت ترامپ در جهت تحريم و 

انزواي بيشتر ايران به مقابله پرداخته است. 
گ��روه گ��زارش  اي��ن  نوش��ته   ب��ه 
 Paris suburb of Boulogne-Billancourt
كه خودروس��ازي رنو بخشي از آن اس��ت پس از توافق 
هس��ته يي 2015 و برداشته شدن تحريم ها تالش خود 

براي حضور در بازار ايران را افزايش داد. 
تارنماي روزنامه امريكايي »وال استريت ژورنال« نيز 
در گزارش��ي اينگونه عنوان كرد كه با وجود فشار امريكا 
براي افزايش تحريم ها عليه ايران، ش��ركت خودروسازي 
رنوي فرانس��ه در توافقي بزرگ، قرارداد س��رمايه گذاري 

براي افزايش توليد در ايران را منعقد كرد. 
اين گزارش نوشت اين اقدام يكي از آخرين نشانه ها از 
عميق تر شدن روابط تجاري شركت هاي اروپايي با تهران 

پس از برداشته شدن تحريم ها است. 
وال استريت ژورنال در بخش ديگر گزارش خود آورد 
اين توافق آخرين موج از توافق بنگاه هاي اقتصادي غربي 
در دوره پس از امضاي توافق هسته يي است. شركت هاي 
اروپاي��ي براي تجارت با ايران بس��يار فعال تر از همتايان 
امريكاي��ي خود بوده اند. از اي��ن رو غول هاي اقتصادي و 
زيرساختي در اروپا همچون زيمنس آلمان، توتال فرانسه 
و ديگر شركت ها توانسته اند به توافق هاي بزرگي با ايران 
دس��ت پيدا كنند. ش��ركت هاي اروپايي با اتخاذ چنين 
روندي مقاومت و مخالفت خود را با تصميم ترامپ براي 

مجازات ايران نشان داده اند. 

گزارش كوتاه

ارزيابي نقشه راه فناوري هاي دريايي ايران

نقشه اي براي كدام هدف

حسين خوشدل  لويه|
دانشجوي كارشناسي ارشد سازه كشتي 

دانشگاه صنعتي اميركبير|
اش�اره: متن نقش�ه راه فناوري هاي دريايي 
اي�ران ب�ا ت�اش معاون�ت علم�ي و فن�اوري 
رياست جمهوري )ستاد توسعه فناوري و صنايع 
دانش بنيان دريايي( پس از تاش س�ازمان هاي 
مختلف در ارديبهش�ت ماه س�ال 1395 انتشار 
يافت. متن نقش�ه راه، شروع ترسيم آن را مهر 
1393 مي دان�د )پيش�گفتار(. در ادام�ه تاش 

مي شود تا ابعاد مختلف آن بررسي شود. 

 بررسي فصل اول 
در فصل اول، نقش��ه راه فناوري متفاوت از س��اير 
ابزاره��اي تحليل و برنامه ريزي معرفي مي ش��ود. اين 
سند نقشه راه فناوري را ابزاري مي داند كه فناوري هاي 
م��ورد ني��از براي ايج��اد محص��والت ب��ازار آينده را 
شناسايي، انتخاب و توسعه دهند. هدف نوشتن نقشه 
راه در متن اين طور قيد ش��ده است: »جلب مشاركت 
فعاالن اقتصادي به حوزه اقتصاد دانش بنيان و حمايت 
از محص��والت دانش بنيان دريايي....... تا بدينوس��يله 
اولويت ه��اي فناورانه در حوزه ه��اي مختلف دريايي 
شناس��ايي و برنامه ريزي به منظور دس��تيابي به اين 

فناوري ها صورت پذيرد.« )ص 4( 
در ادامه اين طور عنوان ش��ده كه مطالعه نقشه راه 
فناوري صنايع مختلف و نقد و بررسي آنها و بهره گيري 
از نظ��رات خبرگان نقش بس��زايي در دس��تيابي به 
متدولوژي تدوين نقش��ه راه فناوري دريايي كش��ور 
داشته است. در اين راستا نقشه راه فناوري دريايي در 
كشورهاي مختلف و نقشه راه فناوري در صنايع ديگر 

بررسي شده است. )ص 6 و 7( 
 در ترسيم س��ند ابتدا با نظرخواهي از سازمان ها 
اولويت ه��اي فناورانه تعيين ش��ده و در مرحله دوم با 
برگزاري جلسات با نمايندگان سازمان ها اولويت بندي 
و زمانبندي آنها تعيين ش��ده اس��ت. در گام نهايي با 
برگ��زاري ميزگرده��اي خبرگ��ي فناوري ه��ا از نظر 
جامعيت و اهميت بررسي شده و بازه زماني دستيابي 
نهاي��ي تعيين گرديده اس��ت )ص 9(. تهيه كنندگان 
اين س��ند، استفاده از نظرات 500 متخصص دريايي، 
برگ��زاري جلس��ات در س��طوح مختل��ف مديريت و 
كارشناس��ي )ص 4( و همكاري ب��ا 18 ارگان دريايي 
)ص 46( را دليل��ي بر اعتبار س��ند دانس��ته و مورد 
وفاق جامعه دريايي مي دانند. در ارتباط با موارد فوق 

ابهامات و مسائلي به شرح زير وجود دارد: 
• در ارتباط با مورد اول، تفاوت نقشه راه فناوري با 
ساير برنامه هاي راهبردي در متن نقشه راه قيد شده 
اما در عمل به مفاد آن عمل نشده و مسير رسيدن به 
اهداف تعيين شده مشخص نيست. دبير ستاد توسعه 

فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي نيز در گفت وگويي 
با ايسنا نقشه راه حاضر را صرفا توسعه فناوري ندانسته 
و آن را جام��ع و كامل معرفي مي كند كه بخش��ي از 
آن در حوزه توس��عه فناوري و بخشي ديگر در حوزه 
اجرايي است )27 مرداد 1395(. حال اينكه نقشه راه 
فناوري با س��ند راهبردي توسعه يك صنعت تفاوت 
دارد يا نه، اس��تفاده يا عدم اس��تفاده از آينده پژوهي 
در نقش��ه راه حاضر و ميزان مشاركت افراد تخصصي 
مديريت راهبردي و كارشناسان اقتصادي در تهيه اين 

نقشه راه مشخص نيست. 
• ه��دف از ن��گارش نقش��ه راه، جلب مش��اركت 
فعاالن اقتصادي اس��ت. پايه علمي انتخاب اين هدف 
و درس��تي اين انتخاب به عهده كارشناسان اقتصادي 
اس��ت. با اين ح��ال در ادامه نقش��ه چگونگ��ي ايجاد 
زيرس��اخت ها، نحوه تامين مال��ي پروژه هاي عمراني، 
ميزان ش��راكت بخش خصوصي و نحوه دستيابي به 
فناوري ها كامال مبهم است. در خصوص حجم سرمايه 
الزم براي دس��تيابي ب��ه اهداف نقش��ه راه اطالعاتي 
در مت��ن آن وجود ندارد. ام��ا منصور معظمي رييس 
سازمان گس��ترش و نوسازي صنايع ايران، با اشاره به 
تدوين برنامه راهبردي توسعه صنايع دريايي )برنامه 
راهبردي توسعه صنايع دريايي و سند توسعه دريايي 
از ديگر نام هاي اين نقشه راه است، چرا كه تاكنون جز 
اين متن هيچ س��ند ديگري ارائه نشده است( ميزان 
سرمايه گذاري الزم تا سال 1404 را 37 ميليارد دالر 

مي داند )خبرگزاري فارس، 20 دي 1395(.
بنا بر محاس��بات صورت گرفته )بر مبناي بودجه 
مناب��ع عمومي دولت در س��ال 1396 و محاس��بات 
نويسنده( با فرض بودجه سال 1396 به عنوان بودجه 
كش��ور تا س��ال 1404، هر س��اله بايد 4/5 درصد از 
بودجه كش��ور به صنعت دريايي اختصاص يابد. عدم 
اختصاص اين بودجه در س��ال 1395 و اليحه 1396 
بيانگر اين موضوع اس��ت كه دستيابي به اهداف فوق 
نياز به بودجه يي معادل با سهم صنعت نفت )نزديك 
5 درصد از كل بودجه( در س��ال هاي آتي دارد. حتي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در برنامه راهبردي 
خود كه در تيرماه 1394 منتشر كرد، چنين جايگاهي 
را براي صنعت دريايي قائل نيس��ت. بنابراين بايد در 

انبوه اهداف تجديدنظر صورت گيرد. 
• در خصوص مورد سوم، در كنار مطالعه مفيد نقشه 
راه فناوري دريايي انگلستان و چين مطالعه نقشه راه 
صنعت خودروسازي استراليا و نقشه راه فناوري وسايل 
نقليه انگليس و ذكر تاثير اين مطالعات بر متدولوژي 
تدوين نقشه راه خود گواهي بر عدم تسلط نويسندگان 
بر نحوه نوشتار نقشه راه و عدم داشتن علم برنامه ريزي 
است. درصورتي كه امكان استفاده از دانش برنامه ريزي 
اس��اتيد و نخبگان اقتصادي وجود دارد و حتي امكان 
استفاده از مش��ورت نويسندگان برنامه توسعه كشور 

و اس��تفاده از تجارب علمي و عملي آنها در خصوص 
ايرادات، كاس��تي ها و موفقيت ها وجود دارد؛ مطالعه 
اسناد ساير صنايع براي رسيدن به متدولوژي تدوين 
نقش��ه راه، توس��ط تهيه كنن��دگان اين س��ند كامال 

غيرمنطقي و غيركارشناسي است. 
• تاكيد چندباره اين س��ند بر اينك��ه از نظر تمام 
متخصصان و مدي��ران و ارگان هاي دريايي اس��تفاده 
شده و مي توان به آينده آن اميدوار بود كامال غيرعلمي 
اس��ت. چ��را كه در صورت ابالغ هر س��ند توس��عه از 
مراجع ذي صالح، مديران موظف به اجراي آن هستند 
و موافقت يا مخالفت آنه��ا معنا ندارد. همچنين عدم 
اس��تفاده از گزارش ه��اي علم��ي و درياف��ت نظرات 
كارشناس��ي مكتوب ش��ده و اتكاي صرف به دريافت 
نظ��رات افراد از طريق نشس��ت ها و ميزگردها، از نظر 
علمي توجيه پذير نيست. اگر پشتوانه علمي در تعيين 
اولويت ها و زمانبندي براي دستيابي به آنها وجود دارد 
و اين موارد صرفا از طريق گفت وگو حاصل نشده است، 
بايد از ستاد اسناد مربوطه را درخواست نمود. در حال 
حاضر هيچ يك از اهداف از نظر علمي پذيرفتني نيست. 

 بررسي فصل دوم
)وضعيت علمي كشور در حوزه دريا( 

در فص��ل دوم، ب��ا مه��م برش��مردن فعاليت هاي 
پژوهش��ي در توس��عه دريايي، عوامل موثر دخيل در 
فعاليت هاي پژوهش��ي را به س��ه بخش سخت افزاري 
)آزمايش��گاه ها و تجهيزات(، نرم اف��زاري )نظير كتب، 
مج��الت، مق��االت و س��اير منابع( و نيروي انس��اني 
)پژوهشگران، دانشجويان و اساتيد( تقسيم مي كند. در 
ادامه اين شاخص ها از نظر كمي بررسي شده و تعداد 
دقيق دانشجويان، اساتيد، انتشار مقاالت، چاپ كتب و 
آزمايشگاه هاي دريايي ارائه شده است. پس از ارائه اين 

آمار و ارقام نتايج زير در نقشه راه وجود دارد: 
• نياز به پذيرش بيشتر دانشجو در حوزه علوم انساني 
و كمبود نيروي انساني در اين بخش احساس مي شود. 
• ب��ا توجه به اهميت حوزه دريا و تحقق توس��عه 
دريامحور نس��بت پذيرش دانشجويان دريايي به كل 

دانشجويان كشور عدد قابل قبولي نيست. 
• نس��بت اعضاي هيات علمي شاغل در حوزه دريا 
به نس��بت كل اعضاي هيات  علم��ي در وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري با توجه ب��ه اهميت موضوع دريا 

درصد كمي است )ص 20(. 
در نتيجه گيري فوق استفاده از صفات توصيفي نظير 
كمبود، كم و بيشتر، حاكي از عدم تحليل دقيق موضوع 
است. قطعا تفاسير و برداشت ها زماني ارزشمند هستند 
كه مورد تحليل كمي قرار گيرند. همچنين نتيجه گيري 
در خصوص كمبود دانشجويان و اساتيد در حالي است 
كه در نقشه راه هيچ مقايسه يي نسبت به صنايع و علوم 
ديگر صورت نگرفته و همچنين براي آينده اين صنعت 

نيازسنجي تعداد محقق و اساتيد مورد نياز وجود ندارد. 
عالوه بر مطالب فوق جايگاه و ميزان تاثير فعاليت هاي 
پژوهشي و ارزش آنها در توسعه دريايي مشخص نيست. 
بطور مثال بنا بر متن نقشه راه، تعداد مقاالت چاپ شده 
در مجالت علمي-پژوهش��ي و علمي-ترويجي داخلي 
و خارجي از جمله ش��اخصه هاي مهم ارزيابي وضعيت 
علم و فناوري كشور است )ص15(. ايران از نظر تعداد 
مقاالت حوزه مهندس��ي دريا با 266 مقاله در جايگاه 
يازدهم جهان و باالتر از كش��ورهاي ايتاليا و هلند قرار 
دارد )آم��ار س��ال 2014(. هرچن��د مطالعه يي در اين 
خصوص صورت نگرفته اما ناگفته پيداس��ت كه سطح 
علم، فناوري و توسعه دريايي هر دو كشور ايتاليا و هلند 
فاصله بس��ياري با كشور ايران دارد. بنابراين بهتر است 
در خصوص س��نجش وضعيت علم و فناوري و تبيين 
جايگاه دقيق و ميزان مشاركت آنها در توسعه دريايي 

كشور بررسي دقيق تري صورت گيرد. 

 بررسي فصل سوم
)صنايع و فعاليت هاي دريايي كشور( 

در مقدمه فصل س��وم، مهم ترين قدم در مس��ير 
توسعه و هرگونه برنامه ريزي شناخت وضعيت موجود 
معرفي مي ش��ود. تعيين اهداف كالن توسعه دريايي 
كشور نيازمند شناخت كلي از وضعيت فعلي صنايع و 
فعاليت هاي دريايي خواهد بود )ص 22(. در اين راستا 
وضعيت صنايع كشتي س��ازي، كش��تيراني، شيالت، 
بندرها، فراس��احل و گردشگري دريايي بررسي شده 

است. 
اشكاالت زير در تهيه اين فصل وجود دارد: 

• ع��دم اس��تفاده از آماره��اي جهان��ي به منظور 
مش��خص ش��دن روند يك صنعت در سطح جهان و 
اتكاي صرف به معرفي وضعيت فعلي صنايع مختلف 
دريايي در كشور )حتي روند توسعه كشور نيز در اين 

خصوص بررسي نشده است.( 
• استفاده از آمار قديمي در معرفي ناوگان شركت 
ملي نفتكش )ظرفيت اين شركت در نقشه راه بيش از 
10 ميليون تن عنوان شده است در حالي كه ظرفيت 
فعل��ي آن 15/5 ميليون تن اس��ت.( و س��فارش هاي 

شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
• عدم آينده پژوهي و مشخص نبودن برنامه شركت 
كش��تيراني جمهوري اس��المي ايران و شركت ملي 
نفتكش براي آينده )البته اين ش��ركت ها از وضعيت 
خود گزارش هاي ش��فافي كه در دسترس عموم باشد 

ارائه نمي كنند.( 
• در تحليل صنايع فراساحل، صرفا تعداد دكل هاي 
اي��ران در خليج ف��ارس و درياي خزر در مقايس��ه با 
كش��ورهاي منطقه قيد شده اس��ت. مشخص نبودن 
ميزان نياز كش��ور ب��ه افزايش يا كاه��ش اين تعداد، 
ميانگين سني دكل هاي موجود، ميزان داخلي سازي 
و تعمير در داخل كشور و عدم تحليل بازار شناورهاي 
خدماتي فراساحل از مهم ترين كمبودهاي اين نقشه 

راه در تحليل صنعت فراساحل است. 
• گردشگري دريايي مطابق با تعريف بين المللي: 
»آن دسته از فعاليت هاي تفريحي است كه شامل سفر 
به دور از محل اقامت و به مكان يا محلي كه به عنوان 
ميزبان بر محيط زيس��ت دريايي تمركز دارد« اس��ت 
)ص 32(. باوجوداين  در كل تحليل گردشگري دريايي 
صرفا آمار مربوط به ورود و خروج گردشگران از طريق 
مرزهاي دريايي استان هاي ساحلي مورد مطالعه قرار 
گرفته اس��ت. اهميت اس��تفاده از اين شاخص و عدم 
پرداختن به س��اير ش��اخص ها از ابهامات تحليل اين 

صنعت هستند. 

 بررسي فصل چهارم
)اهداف كان توسعه دريايي كشور( 

در اي��ن فص��ل با توجه به نتايج بررس��ي اس��ناد 
باالدستي، اهداف نقشه راه در چشم انداز 1404 تعيين 
شده اس��ت )ص36(. در جمع بندي اين فصل اينطور 
عنوان مي شود كه اس��ناد باالدستي )سند چشم انداز 
1404، برنام��ه چهارم و پنجم توس��عه و...( به صورت 
مس��تقيم متوجه صنايع دريايي نبوده و عمدتا توجه 
به توس��عه و گسترش فعاليت هاي اقتصادي است كه 
در نهايت منجر به افزاي��ش تقاضا در صنعت دريايي 
مي ش��ود. نكته حايز اهميت آن اس��ت ك��ه توجه به 
توسعه درونزا و صادرات محور )رقابتي( براي محصوالت 
صنايع دريايي مورد تاكيد قرار گرفته است )ص 42(. 
سپس اهداف توس��عه دريايي در 9 رديف در جداول 
صفحات 43 و 44 ارائه مي ش��ود. بس��ياري از اهداف 
كمي تعيين شده جاه طلبانه بوده و روش دستيابي به 
آنها نيز در نقشه راه نامعلوم است. در نقد مطالب اين 

فصل نكاتي به شرح زير ارائه مي شود: 

• با توجه به اهميت پايين صنعت دريايي در اسناد 
باالدس��تي، كدام عامل مش��وق متخصصان در تهيه 

انبوهي از اهداف بوده است. 
• مرك��ز پژوهش هاي مجلس در گ��زارش ارزيابي 
برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح 
مي كند كه مشخص نيس��ت وزارتخانه مذكور به چه 
صورت سند توسعه دريايي را مورد توجه قرار خواهد 

داد. 
• دس��تيابي به هدف يك درص��دي از بازار جهاني 
س��اخت كش��تي ها برابر با افزايش بيش از 5 برابري 
ظرفيت كشتي سازي در كشور است. نحوه تامين مالي 
و روند تكميل فازهاي اين هدف تا سال 1404 تاكنون 

روشن نشده است. 

 بررسي ساير فصول
در فصل پنجم نيازها و اولويت هاي فناورانه ابتدا به 
10حوزه كالن تقسيم شده و در فصل ششم هر يك از 
اين حوزه ها به زيربخش هاي كوچك تر و در نهايت به 
فناوري تقسيم شده اند. بنابراين تعداد 10 حوزه اصلي، 
41 زير حوزه و 125 فناوري در اهداف نقشه راه وجود 
دارد. همچنين فصل شش��م در صفحات 65-56 بازه 

زماني دستيابي به هر فناوري را ترسيم مي كند. 
مهم ترين ابهامات اين فصول به قرار زير است: 

• عدم اولويت بن��دي فناوري ها و حوزه هاي كالن. 
اينك��ه تمام فناوري ها در ب��ازه زماني خود داراي يك 

درجه از اهميت باشند، جاي ترديد دارد. 
• مش��خص نيس��ت كه اثرگذاري و اهميت كدام 

حوزه بيشتر است. 
• مي��زان ارزش اف��زوده صنعت��ي، ص��ادرات و 
اشتغال زايي دستيابي به هيچ يك از فناوري ها بررسي 
نشده است. البته ستاد )ستاد توسعه فناوري و صنايع 
دانش بنيان دريايي( هم��واره تاكيد دارد ميزگردهاي 
خبرگي برگزار ش��ده اس��ت و تاريخ برگزاري را بدون 

ذكر دستاورد جلسات قيد كرده است. 
• برخ��ي فناوري ه��ا نظي��ر تولي��د نانورنگ ه��ا، 
كامپوزيت هاي س��اندويچي و حوزه مخابرات دريايي 
وابس��تگي ش��ديدي به علوم مواد، رايانه، الكترونيك 
و... دارند، نحوه دستيابي به فناوري هاي فوق و ميزان 
مشاركت ساير بخش ها در رسيدن به اين اهداف پيدا 

نيست. 
• مش��خص نبودن ميزان همكاري ش��ركت ها و 

دانشگاه هاي خارجي در دستيابي به اهداف فناورانه

 نتيجه گيري
نقش��ه راه فناوري هاي دريايي كه حتي تصويري 
درس��ت از وضعيت فعلي صنايع درياي��ي ايران ارائه 
نداده اس��ت، با ي��ك برنامه ريزي نادرس��ت در حال 
ترس��يم افق 1404 اس��ت. در حالي كه ستاد توسعه 
فن��اوري و صنايع دانش بنيان درياي��ي بر ايجاد وفاق 
ميان دستگاهي و استفاده از نظرات كارشناسي تمامي 
ارگان ها تاكيد مي كند، اين پرسش ايجاد مي شود كه 
ب��ا تغيير مديران اين نهادها جايگاه ارزش��مندي اين 
تالش س��تاد به چه ميزان خواهد بود. بنابراين آشكار 
مي شود كه الزمه برنامه ريزي در وهله نخست داشتن 
دانش آن است. البته بررسي وضعيت نقشه راه از  نظر 
روش شناس��ي و نحوه صحيح نگارش برنامه راهبردي 
به متخصصان اين حوزه واگذار مي شود. در پايان، اهم 

ايرادات نقشه راه به شرح زير ارائه مي شود: 
• ع��دم اولويت بن��دي صحي��ح به طوري كه 125 

فناوري در نقشه راه وجود دارد. 
• بي توجهي به روند صنعت دريايي در سطح جهان 
و عدم شناسايي مزيت هاي نسبي كشور در اين صنعت

• صنع��ت درياي��ي كش��ورهاي منطق��ه و ميزان 
همكاري با آنها در افق 1404 بررسي نشده است. 

• مش��خص نب��ودن ميزان مش��اركت خارجي در 
طرح هاي فناورانه؛

• مش��خص نبودن راهبرد كل��ي در صنعت )بطور 
مثال مش��خص نيست اولويت نقشه راه ايجاد اشتغال 
است يا ميزان ارزش صادرات يا پيچيده بودن فناوري(؛ 
• بررسي نادرست صنعت داخلي و استفاده نكردن 

از شاخص هاي آماري درست.
ب��ا توجه به اينكه تهيه كنندگان اين س��ند در پي 
اجرايي ش��دن آن با ابالغ رياس��ت محت��رم جمهور 
هستند، از نهادهاي رسمي و علمي كشور نظير مركز 
تحقيقات اس��تراتژيك و مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي اين انتظار مي رود با دانش الزمه وارد 
عمل ش��ده و با نقد شايسته اين نقش��ه راه و بررسي 
صحي��ح وضعيت صناي��ع دريايي، راه را ب��راي اتخاذ 

تصميمات صحيح در حوزه اجرايي هموار كنند. 
منبع: شمس

تحقق دولت رفاه با سياست اعتدالي 
س��طح رفاه عمومي با شاخصه هاي مختلفي چون 
ضريب جيني، رش��د اقتصادي، فضاي كس��ب وكار و 
س��المت ارزيابي مي شود. دولت تدبير با سياست ها و 
اقداماتي مانند مديريت نقدينگي، كاهش تورم، انضباط 
پولي و مالي و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد در جهت 
ارتقاي رفاه اجتماعي گام برداشته و نتايج ملموسي را 

در اين راستا به دست آورده است. 
نظام جمهوري اس��المي ايران در طول چهار سال 
گذش��ته و فعاليت دولت تدبير ب��ا وجود معضل هاي 
زي��اد و جدي در كش��ور، گام هاي مهم��ي براي حل 
مشكل هاي مردم برداشت و در زمينه هاي مختلف به 
ويژه اجتماعي ضمن ايجاد رضايت و اعتماد اجتماعي 
در جهت رش��د و توسعه كشور حركت كرد. هر چند 
كه تا دستيابي به وضعيت مطلوب فاصله وجود دارد، 
به همين دليل اين راه همچنان ادامه خواهد داش��ت 
تا مس��ائل و معضل هاي اجتماعي در كش��ور از ميان 

برداشته شود. 
يكي از بهترين مسيرهاي بهبود شرايط اجتماعي 
هم انديشي سياستگذاران، مس��ووالن و پژوهشگران 
است زيرا آنان با آگاهي دقيق از اين فضا و با مطالعه، 
مس��ير را به طرف كارآمدي سياس��ت هاي اجتماعي 
دولتمردان هموار مي كنند. دولت يازدهم نيز در چهار 
سال گذشته با در دست گرفتن برنامه هاي كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت اقدام هايي براي بهبود شرايط 
اجتماعي كش��ور انج��ام داده اس��ت و مي توان گفت 
بازگشت ثبات، آرامش، رونق و ايجاد اميد به آينده يي 
بهتر از جمله مهم ترين دستاوردهاي كابينه تدبير به 

شمار مي رود. 

دولت يازدهم با وجود ميراث اقتصادي نامناس��ب 
گذش��ته، تحريم ها و مذاكرات هس��ته اي، تنش هاي 
موجود در منطقه و شرايط امنيتي خاص در همسايگي 
كشور، اقدام هاي قابل مالحظه يي در زمينه  اجتماعي 
انجام داده اس��ت كه اين اصول در دولت دوازدهم نيز 

مبناي كار و هدف هاي ناشي از آنها خواهد بود. 
برنامه جامع حسن روحاني رييس جمهوري براي 
دول��ت دوازدهم با عن��وان »دوباره اي��ران« در حوزه 
اجتماعي با محوريت »مقابله با آسيب هاي اجتماعي« 
طراحي شده اس��ت. به همين منظور پژوهشگر ايرنا 
در ش��روع فعاليت دول��ت دوازدهم و ب��راي واكاوي 
برنامه ه��اي دولت به گفت وگو ب��ا »ناهيد تاج الدين« 
عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس شوراي 

اسالمي پرداخت. 
تاج الدين ب��ا بيان اينكه در دول��ت يازدهم وجود 
آس��يب هاي اجتماعي پذيرفته ش��د، گف��ت: در اين 
دولت وج��ود آس��يب هاي اجتماعي رس��ميت پيدا 
ك��رد. در حالي ك��ه در دولت هاي گذش��ته بيان اين 
موضوع حالت محرمانه داش��ت و حتي كارشناس��ان 
هم نمي توانستند درباره آن اظهارنظر كنند. مديريت 
آسيب هاي اجتماعي ايجاد نوعي خودآگاهي نسبت به 
اين معضل ها است كه تشكيل شوراي اجتماعي كشور 
به معناي رس��يدن به اين مهم به شمار مي رود. بايد 
دانس��ت دولت يازدهم در اين زمينه تحولي بنيادين 
ايجاد ك��رد كه نمونه ب��ارز آن، آمارهايي محس��وب 
مي ش��ود كه از طرف مسووالن دولتي و غيردولتي در 
اين باره منتش��ر شده است. اميد آن مي رود كه دولت 
دوازدهم در راستاي هدف هاي پيشين خود همچنان 

اين مس��اله را مهم تلقي كند. بنابراين كاهش ميزان 
آس��يب هاي اجتماعي نشان مي دهد كه حساسيت ها 
نسبت به مساله بزرگي چون معضل هاي اجتماعي در 
دولت دوازدهم از اهميت بسيار بااليي برخوردار خواهد 
بود. دولت يازدهم براي نخس��تين بار به س��اماندهي 
امور اجتماعي پرداخت و در اين راس��تا سازمان امور 
اجتماعي را بنيان نهاد كه با مس��تقر كردن دبيرخانه 
آن در وزارت كشور توانست امور اجتماعي را به صورت 

راهبردي مديريت كند. 
نماينده مجلس ش��وراي اس��المي با اشاره به اين 
موض��وع كه دولت تدبي��ر به شفاف س��ازي در حوزه 
اجتماع��ي به عنوان يك اصل مهم رس��يده اس��ت، 
اظهار داش��ت: دولت يازدهم با شفاف عمل كردن در 
حوزه آسيب هاي اجتماعي به رويارويي و كاهش آنها 
پرداخت و سعي بر آگاه سازي قشرهاي مختلف جامعه 
نسبت به اين معضل داش��ت و بايستي مبارزه با اين 
معضل ها بطور جدي پيگيري  ش��ود. بنابراين انتظار 
مي رود تا دولت آينده در مس��ير كاهش مشكل هاي 
اجتماعي بهتر از پيش عمل كند و اين پديده را محور 
اصلي برنامه هاي خود در مس��ير تحول اجتماعي قرار 

دهد. 
وي در ادام��ه اف��زود: دولت يازده��م به لحاظ نرم 
افزاري در شناس��ايي عوامل ايجاد كننده آسيب هاي 
اجتماعي بس��يار دقيق و به روز عمل كرد. اس��تقرار 
نظام جامع رصد وضعيت، تدوين اطلس آس��يب هاي 
اجتماعي كشور، مطالعات و پژوهش ها در اين زمينه، 
تدوين پيش نويس سياست هاي امور اجتماعي و ارائه 
گزارش هاي نظارتي و ارزيابي به ش��ورا كه از وظايف 
س��ازمان امور اجتماعي اس��ت از جمله نش��انه هاي 
پيشرفت نرم افزاري در اين زمينه محسوب مي شود. 
برگزاري جلسه هاي شوراي اجتماعي كشور به صورت 
ماهيانه به رياست وزير كشور و هر سه ماه يك بار به 

رياست رييس جمهوري نشانه اهميت و تبديل شدن 
پديده آس��يب هاي اجتماعي به يك مساله ملي است 
و اي��ن مهم جاي امي��دواري دارد اما بايد اعتراف كرد 
در مرحله سخت افزاري كاهش آسيب هاي اجتماعي 
هنوز به مرحله اجرايي نرسيده است و به همين دليل 
دولت دوازدهم بايد آن را در صدر برنامه هاي اجتماعي 

خود قرار دهد. 
عضو هيات رييسه كميس��يون اجتماعي مجلس 
ش��وراي اس��المي، برخورد رس��مي و منطقي دولت 
يازدهم با آس��يب هاي اجتماع��ي را يكي از مهم ترين 
عملكردهاي اين دولت دانس��ت و اظهار كرد: يكي از 
كاره��اي خيلي مهمي كه در اين دول��ت اتفاق افتاد 
برخورد شفاف و رس��مي با آسيب هاي اجتماعي بود 
ك��ه اين پديده در بطن جامعه وجود دارد و بايد آن را 
قبول كرد. دولت تدبير با پذيرفتن هزينه هاي سنگين 
آس��يب هاي اجتماعي با ش��فافيت منطقي، اصولي، 
علمي و كارشناس��انه به مبارزه با اين پديده پرداخت 
كه حس��ن روحاني نيز در ارائه برنامه هاي چهارساله 
خويش مبارزه با آسيب هاي اجتماعي را از هدف هاي 

اصلي خويش عنوان كرده است. 
تاج الدي��ن با بي��ان اينكه دول��ت دوازدهم بايد در 
جهت تحقق شعار »اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال« 
حركت كند، يادآور شد: حل مشكل اشتغال به عنوان 
بزرگ تري��ن دغدغه در جامعه نيازمند عزمي جدي و 
ملي به ش��مار مي رود كه بر پايه برنامه ششم توسعه 
براي ايجاد ش��غل نيازمند سرمايه، اصالح امور بانكي، 
افزاي��ش مهارت هاي جوانان و توس��عه ش��ركت هاي 
دانش بني��ان اس��ت. تاكيد بر اهميت مس��اله عدالت 
اجتماعي بايد از ديگر برنامه هاي مهم دولت دوازدهم 
باشد. كم كردن فاصله درآمدي ميان قشرهاي مختلف 
جامعه و حمايت از محرومان و مستضعفان نيز بايد از 
اولويت هاي مهم دولت آينده باش��د تا اينگونه شاهد 

تعادل در اجتماع شد. نماينده مجلس شوراي اسالمي 
گف��ت: در بند يك اصل 43 قانون اساس��ي، بند دوم 
اصل س��وم قانون اساس��ي و اص��ول 29 و 30 قانون 
اساس��ي تصريح ش��ده اس��ت كه تامين رفاه بايد در 
اولويت تمام كارهاي اجرايي باش��د. بنابراين تشكيل 
دول��ت رفاه مي تواند مهم ترين دغدغه دولت دوازدهم 
باشد. بسياري از معضل ها، نتيجه مستقيم نابساماني 
در وضعيت اقتصادي اس��ت، حسن روحاني در طول 
تاريخ انقالب اسالمي نخستين رييس جمهوري بود كه 
گفت؛ »بايد سياس��ت به اقتصاد يارانه بدهد«. كابينه 
دوازدهم با توجه به اوضاع جامعه بايستي گام نخست 

را توانمندسازي اقتصادي و طبقات اجتماعي بداند. 
عضو هيات رييسه كميس��يون اجتماعي مجلس 
ش��وراي اس��المي، طرح تحول س��المت را از جمله 
طرح هاي كليدي دولت يازدهم دانست و بيان داشت: 
اج��راي طرح تحول س��المت با اس��تقبال فراواني در 
جامعه روبرو شد. با اجرايي شدن طرح تحول سالمت 
و دسترس��ي نيازمندان و بيش��تر قش��رهاي جامعه 
مي توان گفت دولت يازدهم به اجراي عدالت سالمت 
بسيار نزديك شده است. در اين طرح تعداد بي شماري 
از روستاها در دورافتاده ترين نواحي كشور از خدمات 
سالمت بهره مند شدند كه دولت دوازدهم بايد براي 
تكميل نواقص اجراي آن بكوش��د و تداوم همين نگاه 
تحول آفرين به مقوله س��المت و توليد علم مي تواند 
اولويت دولت دوازدهم باش��د تا خدمات انجام ش��ده 

تكميل شود. 
وي در ادامه يادآور ش��د: تامين منابع پايدار مالي 
براي س��المت، تاخير در پرداخت هاي س��ازمان هاي 
بيمه گر و بيمه تامين اجتماعي و بيمه سالمت ايران 
اقدام هاي ارزشمند طرح تحول سالمت را دچار آسيب 
كرده است كه توجه فوري دولت دوازدهم به اين مقوله 

ضرورت دارد.
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اتحاد 2 حزب محافظه كار و كارگر در جدايي از اتحاديه اروپا

بريتانيا چطور از بازار آزاد روي گرداند؟

گاردين در مقاله يي به قلم اندي بكت مي نويسد، 
تون��ي بلر 12س��ال پي��ش و اندك زمان��ي پس از 
پيروزي در انتخابات سراس��ري براي سومين مرتبه 
متوالي، براي ح��زب كارگر در مورد علوم اقتصادي 
س��خنراني كوتاهي كرد و گفت: »هيچ رمز و رازي 
در مورد آنچه عملي اس��ت، وجود ندارد. اقتصادي 
ب��از و ليبرال الزم اس��ت كه هميش��ه ب��راي تغيير 
آماده باش��د تا بتواند قابلي��ت رقابتي خود را حفظ 
كند.« وي افزود: »مي شنوم كه مردم مي گويند بايد 
جهاني سازي را متوقف و در مورد آن مباحثه كنيم. 
اين مثل اين اس��ت كه بر س��ر اينك��ه پاييز بعد از 
تابستان مي آيد بحث كنيد. آنها در چين و هند در 
اين زمينه بحث نمي كنند. وسوس��ه انگيز است كه 
فك��ر كنيم مي توان از ني��روي كار از طريق قوانين، 
از ش��ركت ها با كمك هزينه دولتي و از صنعت ها از 
طريق تعرفه محافظت كرد؛ اما چنين اتفاقي امروز 
عمل��ي نيس��ت. بريتانيا نبايد در الگ��وي اجتماعي 
گذشته اروپا س��قوط كند. « و به نظر مي رسيد كه 
جناح چپ پي��روزي جناح راس��ت را در مباحثات 

اقتصادي پذيرفته است. 
در نخس��تين س��ال هاي قرن 21، اقتصادي كه 
ناگزي��ر رقابتي ت��ر، آزادت��ر و بي محدوديت ت��ر و با 
محوريت بازاره��اي بين المللي ب��ود، دكتريني كه 
عمدت��ا نئوليبراليس��م خوانده مي ش��ود، در ميان 
جريان هاي اصلي سياس��ي بريتانيا پذيرفته شد: از 
سوي ليبرال دموكرات ها كه بطور فزاينده از تجارت 
حمايت مي كردن��د و اندكي بعد ب��ا محافظه كاران 
دولت ائتالفي تش��كيل دادند؛ حزب ملي اسكاتلند 
كه رهبر آنها الكس س��الموند ايرلند و ايسلند را به 
دليل ماليات هاي ش��ركتي اندك مورد تمجيد قرار 
مي داد؛ و از سوي دولت توني بلر. برداشت عمده در 
ميان احزاب اصلي اين بود كه بيشتر راي دهندگان 

احساسي مشابه به اين مساله دارند. 
دولت م��ارگارت تاچر براي ايج��اد اقتصاد بازار 
آزاد در بريتانيا مجبور ش��د بر مخالفت هاي ش��ديد 
فائ��ق آي��د؛ ام��ا در دوران بلر گس��ترش بازارها در 
همه زمينه ه��ا، اجتناب ناپذير مي نمود. بازار امالك 
بريتانيا پيش��رفت چش��مگيري داش��ت و مالكيت 
خانه در س��ال 2003 به باالترين سطح تا آن زمان 
افزايش يافت. از س��ال 1991 هيچگونه كسادي در 
بازارها ديده نمي ش��ود و در مقايسه با كشوري كه 
در دهه ه��اي 1970 و 1980 فقي��ر و كم جمعيت 
مي نمود، بريتانيا در اوايل دهه 2000 به كش��وري 
موف��ق و جامعه يي تبديل ش��د كه ش��اهد احياي 
ش��هرهاي بزرگ و افزايش دس��تمزدها بود. رش��د 
ناش��ي از بازار حتي از س��وي برخي از بزرگ ترين 
منتق��دان آن ني��ز مورد تايي��د قرار گرف��ت. پري 
اندرسون، تاريخ نگار ماركسيست، در اين باره گفت: 
»امروز تنها نقطه ش��روع براي جناح چپ واقع گرا، 
ثبت و تاييد شكس��تي تاريخي است. نئوليبراليسم 
ب��ه عنوان يك س��ري قواني��ن بط��ور يكپارچه در 
سرتاس��ر جهان گسترده شده است: اين موفق ترين 
ايدئول��وژي در تاريخ جهان اس��ت. « نائومي كلين 
ني��ز در س��ال 2007 در كتاب خ��ود تحت عنوان 
»دكترين شوك« نوشت كه سرمايه داري در آخرين 

جبهه ها پيروز شد. 

اما در سال 2017 اين حس و حال آسيب ناپذيري 
كمرنگ ش��د. رهايي از طلس��م ديرينه و ش��رايط 
اقتص��ادي موج��ود خودش��ان را در انتخابات ها در 
سرتاس��ر جهان از فرانس��ه گرفته تا امريكا، نش��ان 
دادن��د؛ اما در هيچ ك��دام از دموكراس��ي ها تغيير 
رويكرد سياس��ي علي��ه بازار آزاد به ش��دت بريتانيا 
نب��ود. از زم��ان روي كار آمدن م��ارگارت تاچر در 
س��ال 1979، دولت هاي محافظ��ه كار و كارگر هر 
دو در مسير خصوصي سازي، كاهش ماليات ها براي 
تجارت ها و بازگش��ايي اقتصاد به روي سرمايه هاي 
خارج��ي اقدام ورزيدند تا اينك��ه بريتانيا به يكي از 
نئوليبرال تري��ن جوام��ع در جهان تبديل ش��د. اما 
همه پرس��ي س��ال گذش��ته راي آنهايي كه در اين 
مسير پشت س��ر گذاشته شده بودند، سرنوشت ساز 
ش��د و در انتخاب��ات سراس��ري امس��ال نيز حزب 
محافظه كار و كارگر دس��ت كم در ظاهر امر بر عليه 

نظام اقتصادي تبليغات كردند كه خودشان ساخته 
بودند. اكن��ون محافظه كاران معتقدن��د كه قوانين 
براي »نظ��م دادن به هر اقتصادي« و »ارتقاء حقوق 
كارگران« ضروري اس��ت و مي خواهن��د اقتصادي 
بس��ازند كه براي همه س��ودمند باشد. حزب كارگر 
نيز دقيقا همين مساله را مي خواهد و سياست هايي 
را در زمين��ه ملي س��ازي و احياي حق��وق اتحاديه 
تجاري پيشنهاد كرده است و همين سياست ها بود 
ك��ه در انتخابات 8 ژوئن به حزب كارگر در كس��ب 
بيش��ترين آراء از زم��ان پيروزي توني بلر در س��ال 

1997 تاكنون، كمك كرد. 
ش��ايد يكي از داليل روي گرداني بريتانيا از بازار 
آزاد، لح��ن حاميان اي��ن دكترين باش��د. پيروزي 
س��رمايه داري دوران تاچ��ر و بلر بط��ور قطع پايان 
يافت��ه و در مقاب��ل، زم��ان عذرخواهي ها رس��يده 
اس��ت. جيمز كلورلي، رييس گروه س��رمايه گذاري 
آزاد و يك��ي از قانون گ��ذاران ح��زب محافظه كار، 
تصدي��ق ك��رد: »بازارها مي توانند خش��ن باش��ند. 
مناف��ع بازاره��اي آزاد برخ��الف تصور بس��ياري از 
ماها خودش��ان ميان نسل ها و گروه ها بطور مساوي 
تقس��يم نمي ش��وند. يك��ي از داليلي ك��ه كوربين 
توانس��ت حمايت عده زيادي از افراد به دست آورد، 
به دليل سياس��ت هايي بود كه من آنها را بي سوادي 
اقتصادي مي دانم؛ اينكه ش��مار زي��ادي از افراد به 
تاثيراتي كه ارزش هاي اقتص��ادي مهم براي امثال 
من داشته اند، ارزش نمي نهند. پيروزي هاي بزرگي 
ك��ه ما در ايجاد اصالحات در بازار داش��تيم به دهه 
1980 برمي گ��ردد. « اي��ن روزها ش��مار زيادي از 
طرف��داران ب��ازار آزاد از منتق��دان اصلي چگونگي 
عملكرد سرمايه داري به ش��يوه بريتانيايي هستند. 
مارك ليتلوود، رييس موسس��ه ام��ور اقتصادي كه 
در 62 سال گذش��ته منبع اطالعاتي سياستمداران 
بريتانيايي در مباحثات حمايت از نظام سرمايه داري 
بوده است، در اشاره به ديگر مشكالت گفت: »عدم 
افزايش دس��تمزدها، رش��د اندك درآم��د ناخالص 
داخل��ي، س��رمايه داري رفاقتي در ح��ذف خدمات 
عموم��ي، بازي هاي بي پايان ش��ركت ها و مهم تر از 
همه ركود اقتصادي س��ال 2008 كه در پي بحران 
بانكي ناش��ي از بي قانوني بازاره��اي مالي روي داد، 
همگي از مسائلي بودند كه اعتبار سرمايه داري بازار 

آزاد بريتانيا را از بين بردند. «
بح��ران در نظام بانك��داري و در پ��ي آن ركود 
اقتصادي، رش��د اندك، افزايش ش��ديد بدهي هاي 
عمومي و خصوصي و رياضت ظاهرا بي پايان بود كه 
دولت هاي گوردون براون، ديويد كامرون و ترزا مي 
 را نابود كردند. اين مس��اله همچنين لزوم تغييرات 
و حركت به س��مت نظام اقتص��ادي بر پايه حمايت 
مداوم و كلي را به وجود آورد: نظامي شامل وام هاي 
بانك��ي، نرخ بهره پايين و تس��هيل كيفي و به زبان 
ساده، چاپ اسكناس توس��ط بانك مركزي بريتانيا 

تزريق آن به اقتصاد. 
وي��ل ديوي��س از دانش��گاه لندن در اش��اره به 
فروپاش��ي س��رمايه داري ب��ازار آزاد در دو مرحله، 
گف��ت: »معماري نئوليبراليس��م خالء ه��اي بزرگي 
داش��ت. نخستين فروپاشي در سال 2008 و زماني 
رخ داد ك��ه مش��خص ش��د اين نظ��ام از نظر مالي 
دوام آوردني نيس��ت. پس از آن، در سال هاي 2016 
و 2017، مس��اله به بحراني سياسي تبديل شد كه 
يكي از نشانه هاي آن قطع ارتباط تجارت هاي بزرگ 

با احزاب سياسي اصلي در بريتانيا بود. «
اما اين نخس��تين مرتبه يي نيست كه مشكالت 
اقتص��ادي و هزينه ه��اي اجتماعي نئوليبراليس��م 
ب��ا پيش بيني س��قوط اين نظام همراه بوده اس��ت. 
در س��ه دهه گذش��ته بطور م��داوم انتقادهايي به 
اين نظام وارد آمد و نئوليبراليس��م ارتقا داده ش��د 
و انديش��منداني مبتكر و سياس��تمداراني از هر دو 
ح��زب اصل��ي را به خ��ود جلب كرد كه ب��ه عنوان 
جديدترين نمونه مي ت��وان حاميان نظام در دوران 
ترزا م��ي  و جرمي كوربين اش��اره كرد. ب��ازار آزاد 
دوام آورد و راه خ��ود را ب��ه درون زندگ��ي روزمره 
بريتانيايي ه��ا گش��ود و ب��ا فعاليت ه��ا، خانه ه��ا و 
تفكرات بريتانيايي همخوان و هماهنگ شد. اكنون 
س��والي كه مطرح مي ش��ود اين اس��ت كه طغيان 
سياسي كنوني عليه س��رمايه داري مدرن تنها يك 
اتف��اق جدي��د در مقاوم��ت طوالني م��دت در برابر 
نئوليبراليسم است يا اين مرتبه حقيقتا تغييري در 
نظام به وجود مي آي��د؟ و اينكه آيا احزاب كارگر و 
محافظه كار الگوي اقتص��ادي جايگيزيني دارند كه 
بتواند به تاثيرگذاري كمتر س��رمايه داري بر زندگي 

بريتانيايي ها منجر شود؟
نخس��تين فرصت براي تغيير روند اقتصادي كه 

دولت ه��اي تاچر و ج��ان ميج��ر در بريتانيا اعمال 
كردند، حدود 22 سال پيش به دست آمد. در سال 
1995، چن��د ماه پس از پيروزي چش��مگير دولت 
كارگ��ر توني بلر، ويل هاتون دبير اقتصادي نش��ريه 
گاردي��ن در كتابي تحت عن��وان »وضعيتي كه در 
آن هس��تيم« به تش��ريح اقتص��اد بريتانيا و عواقب 
اجتماعي تاچريس��م پرداخت و نوش��ت: »نيمي از 
اصالحات ب��ازار آزاد ح��زب محافظه كار دش��وار و 
نامناسب هستند و موجبات فساد را فراهم مي آورند. 
اقتصاد در زمينه هاي تجارتي شكست خورده است: 
توليد اندك است و وابستگي شديدي به شهر لندن 
و فناوري هاي قديمي وج��ود دارد. بريتانيا از ديگر 
كش��ورهاي س��رمايه داري عقب مانده است. « وي 
ب��ه عنوان راه حل اس��تفاده از الگ��وي اقتصادهايي 
همچون آلمان را پيشنهاد كرده بود كه اقتصادهايي 
اجتماعي تر محس��وب مي شدند؛ وي ديدگاه خود را 
س��رمايه داري »س��هام داران« ناميد. توني بلر كه از 
جمله خوانندگان اين كتاب بود، در س��خنراني هاي 
س��ال هاي 1995 و 1996 خود به محدوديت هاي 
بازار آزاد و مطلوبيت اقتصاد س��هام داران پرداخت؛ 
اقتصادي كه »براي عده زياد، و نه براي عده اندك« 
س��ودمند باش��د. اما مفهوم هايي همچ��ون اقتصاد 
سهام داران بطور ناگهاني و در آستانه انتخابات سال 
1997 ناپديد ش��دند، چرا كه مشاوران نگران بلر به 
وي گفت��ه بودند هرگونه صحبت��ي در مورد اصالح 
س��رمايه داري بريتانياي��ي از س��وي محافظه كاران 
مورد حمل��ه قرار مي گيرد و عقب گرد به دولت هاي 
مش��كل دار ح��زب كارگ��ر در ده��ه 1970 به نظر 

خواهد رسيد. 
در اواخ��ر ده��ه 1990، اقتص��اد بريتانيا نيز در 
نتيجه رشد اقتصادي جهان غرب در نتيجه توسعه 
فناوري، در روندي باثبات تر رش��د يافت و بسياري 
به اين نتيجه رس��يدند كه ديدگاه هاتون به بريتانيا 
بي��ش از اندازه منفي بوده اس��ت. حزب كارگر پس 
از پي��روزي در انتخابات 1997 بيش��تر س��اختار و 
دس��تورهاي س��رمايه داري تاچ��ري را طبق روال 
قب��ل به اجرا گذاش��ت و به جاي زير س��وال بردن 
منطق پشت آن، از درآمدهاي مالياتي براي تسهيل 

تاثيرات اجتماعي اين نظام استفاده كرد. 

در خارج از بريتانيا ش��ك  و ترديدهاي بيشتري 
در م��ورد بازار آزاد وجود داش��ت. در س��ال 1997 
بانك جهاني گزارش��ي را منتشر و تصديق كرد كه 
دولت هاي كارآمد س��نگ  بن��اي اقتصادهاي موفق 
هس��تند. شكست سياست هاي اقتصادي بازار محور 
در آفريق��اي جنوبي آراي انتخاباتي را به نفع جناح 
چ��پ تغيي��ر داد و در س��ال 1999 جنبش ه��اي 
گس��ترده تري عليه آس��يب هاي زيس��ت محيطي و 
اجتماعي جهاني شدن شكل گرفت. از ژنو تا سياتل 
تظاهرات گس��ترده يي برپا و راهپيمايي هاي جسته 
و گريخته يي نيز در لندن برگزار ش��د. اما هنوز هم 
شمار زيادي از سياستمداران مساله را جدي نگرفته 
بودند و جنبش  مزبور را بازگش��ت به عقب قلمداد 

مي كردند. 
در ميانه دهه 2000 اعتراض ها كمتر ش��دند. 
دولت بلر و سياستمداران چپ ميانه به جاي گوش 
سپردن به مخالفان س��رمايه داري، تظاهرات هاي 
گاه خشونت آميز را با سركوب هاي بيشتر از سوي 
نيروهاي پليس ضدشورش فرونشاندند. در همين 
ح��ال، به نظر مي رس��يد كه عم��وم بريتانيايي ها 
هج��وم ب��ازار آزاد را پذيرفته اند: در نظرس��نجي 
س��االنه »نگرش هاي اجتماعي بريتانيايي« ميزان 
نارضايت��ي از تاثيرات فزاين��ده اجتماعي و كاري 
بازار آزاد، به كمترين سطح در تمام دوران رسيد. 
با توجه به رشد اقتصادي، مزاياي سرمايه داري 
افسارگس��يخته همچون كاهش اجاره نشيني، نرخ 
پايي��ن تورم، اق��الم مصرف��ي ارزان قيمت و نبود 
ب��اال و پايين هاي ناگهان��ي در اقتص��اد، ايمن به 
نظر مي رس��د. مارك فيش��ر، منتقد فرهنگي، در 
س��ال 2009 در كتابي تحت عن��وان »واقع گرايي 
س��رمايه داري« نوش��ت: »براي بيش��تر افراد زير 
20 س��ال، نبود جايگزين  براي سرمايه داري ديگر 
اهميتي ندارد. سرمايه داري همه افق هاي انديشه 

را در ب��ر گرفته اس��ت.« و با اين ح��ال، حتي در 
س��ال هاي رونق اقتصادي نش��انه هايي از احتمال 
ب��ي دوام بودن اقتصاد بازار آزاد ديده مي ش��د. در 
سال 2001 ش��ركت زيرس��اخت هاي خطر آهن 
»ريل ترك« كه يكي از قابل توجه ترين نمونه هاي 
خصوصي س��ازي توس��ط محافظه كاران در س��ال 
1994 ب��ود، ب��ه دول��ت روي آورد و توني بلر در 
س��ال 2002 شركت را دولتي كرد و اين سياستي 
ب��ود كه در دهه 1970 به ش��دت مورد انتقاد قرار 
مي گرف��ت. در همي��ن حال، فرهن��گ تجاري كه 
ويل هاتون در كتاب خود توصيف كرده بود، براي 
كوتاه مدت نمايان ش��د؛ س��رمايه گذاري از سوي 
ش��ركت ها در دهه ه��اي 1990 ت��ا اواخر 2000 

تقريبا به طور مداوم كاهش داشت. 
از آنجاي��ي ك��ه اتحاديه ه��اي تج��اري قدرت 
چنداني نداش��تند، شماري از كارفرمايان بدجنس 
و بدجنس تر ش��دند و در س��ال 2003 دس��تمزد 
بيش��تر بريتانيايي ها راكد ماند كه اين مس��اله از 
اوايل دهه 1980 بي س��ابقه بود. مردم براي خريد 
مجبور بودن��د پول قرض بگيرن��د و بدين ترتيب، 
بدهي ه��اي خصوص��ي كه در همان زم��ان هم از 
اس��تانداردهاي بين المللي بيشتر بود، سر به فلك 
كش��يد و در سال 2008 به اوج خود يعني تقريبا 
ب��ه دو براب��ر و نيم توليد ناخال��ص داخلي آنزمان 

رسيد. 
مايكل جيكوبز و ماريانا مازوكاتو، دو كارشناس 
اقتص��ادي، در مقدم��ه كتاب خود تح��ت عنوان 
»بازنگري در س��رمايه داري« كه در س��ال 2016 
متنشر شد، نوش��تند: »بيشتر نشانه هاي ظاهراي 
رشد اقتصادي در حقيقت نش��انه توسعه يي دوام 
آوردني نبودند؛ بلكه افزايش بي س��ابقه بدهي هاي 
شركتي و خانوارها، قوانين سهل انگارانه وام دهي 
و حب��اب قيمت مس��تغالت را نش��ان مي دادند؛ 
حبابي ك��ه ناگزير روزي مي تركي��د. « از اين رو، 
مي توان گفت هيچ يك از المان هاي معرف اقتصاد 

نئوليبرال بريتانيايي دوام آوردني نبودند. 
انقالب عليه بازار آزاد بريتانيا ش��روع شد و در 
س��ال 2008 موريس گلسمن، فعال و انديشمند، 
جنبش��ي را تحت عنوان »كارگ��ر آبي« راه اندازي 
كرد. وي س��ال ها وقت خ��ود را صرف گفت وگو با 
افرادي نمود كه احس��اس مي كردند تحت فش��ار 
اقتصاد نوين هس��تند. وي س��رمايه داري را »يك 
جرم، اقدامي براي س��لطه طلبي« مي دانست كه 
به خانواده ها و جامعه آسيب مي رساند. حرف هاي 
گلس��من اف��راد بس��ياري از جمل��ه چهره ه��اي 
سرش��ناس در حزب كارگ��ر كه ش��ماري از آنها 
حقيقتا به جامع��ه اهميت مي دادند را تحت تاثير 
ق��رار داد؛ اما مقاومت ها همچنان ادامه يافت، چرا 
ك��ه دولتمردان س��رمايه داري را م��رغ تخم طال 

مي انگاشتند. 
در مقاب��ل، اي��ن جناح راس��ت بود ك��ه عليه 
سياس��ت هاي اقتصادي بازار آزاد به پا خواس��ت. 
فيلي��پ بالن��د، ي��ك فيلس��وف محافظ��ه كار با 
ش��خصيتي س��نتي كه س��ال ها در كليسا موعظه 
كرده بود، در سال 2008 شروع به انتشار مقاالت 
در روزنامه ه��ا ك��رد و طرفداران نظ��ام تاچري و 
حزب جدي��د كارگر را مورد حمل��ه قرار داد. وي 
سال گذش��ته نوشت: »درسي كه بايد از 30 سال 
گذش��ته بگيريم اين اس��ت كه نه كشور و نه بازار 
هيچكدام قادر نيس��تند فقر را ريش��ه كن و براي 
همگان ايجاد فرص��ت كنند. « اين ايده كه كامال 
هوشمندانه »محافظه كاري قرمز« نام گرفت، نظر 
ديوي��د كامرون را به خود جل��ب كرد. وي در آن 
زمان تقريبا به تازگي رهب��ري حزب محافظه كار 
را ب��ر عهده گرفته بود، بس��ياري پ��ر انرژي بود و 
بي هي��چ ابايي س��عي داش��ت رويكرد خ��ود را از 

تاچريسم متمايز نمايد. 
در ژانويه 2009 تقريبا بيش��تر متن سخنراني 
كامرون در اجالس ساالنه سران تجاري جهان در 
داووس را بالند نوشت. كامرون كه تا همان اواخر 
در م��ورد بازار آزاد هيج��ان زده مي نمود، در اين 
سخنراني گفت: »اين چيزي است كه امروز بيشتر 
مردم با نگريس��تن ب��ه س��رمايه داري مي بينند؛ 
بازارهايي ب��دون اخالقيات... ثروت بدون عدالت... 
عملكرد بي مهابا وو طمع... « اما راه حل پيشنهادي 
كامرون تقريبا همان اندازه كه مبهم بود، مضحك 
نيز بود: »ايجاد س��رمايه داري جديدي با در نظر 

گرفتن وجدان.« 
در س��ال 2010 دولت براون پاي��ان يافت و با 
ش��روع ش��دن دولت كامرون، دفتر نخست وزيري 
ناگه��ان به مح��ل رقابت تنگاتنگ منتق��دان بازار 

آزاد تبديل ش��د. در همين ح��ال در جبهه مقابل، 
اد ميليبند توانس��ت به عن��وان چهره يي قدرتمند 
در ح��زب كارگر جدي��د در انتخابات درون حزبي 
در س��ال 2010 ب��ا كمپين عليه »س��رمايه داري 
بي رحمانه امريكايي« و پيشروي به سمت اقتصادي 
كنترل ش��ده تر، رهبر حزب ش��ود. ام��ا انتقادهاي 
به جا و موج��ه ميليبند از نظام س��رمايه داري در 
فضاي سياس��ي ص��ورت گرفت كه در آن بيش��تر 
توجه ه��ا به عامل جديدي تح��ت عنوان مهاجرت 
و اتحاديه اروپا معطوف ش��ده بود. از س��وي ديگر، 
مشكالتي همچون رسوايي هاي مالي قانون گذاران 
و سياس��ت هاي رياضتي كامرون هم بود كه مردم 
را در مورد اقتصاد محتاط تر كرده بود و ميليبند با 
مهارت هاي اندك ارتباطي مجبور بود راه دشواري 

را براي معرفي الگوي جديد اقتصادي طي كند. 

اگرچه ب��ه مرور زمان بيش��تر سياس��تمداران 
و انديش��مندان بريتانيايي به اين نتيجه رس��يدند 
كه الگ��وي بازار آزاد، كارآم��دي كمتري دارد، اما 
حس و حال مقابله با س��رمايه داري ناپديد ش��د تا 
س��ال 2017 كه در ادامه رش��د ان��دك اقتصادي 
و سياس��ت هاي رياضت��ي، دس��تمزد بريتانيايي ها 
بيش��ترين س��قوط از زم��ان جنگ ه��اي ناپلئون 
را داش��ت و تواناي��ي خريد خانه ه��م به كمترين 
مي��زان در 30 س��ال رس��يد. بدين ترتيب فرصت 
ديگري ب��راي مقابله با س��رمايه داري فراهم آمد. 
كوربين رهب��ري حزب كارگر را به دس��ت گرفته 
و جنبش هاي مقابله با جهاني ش��دن در سرتاس��ر 
جه��ان در دهه 2000 ش��رايط مناس��بي را براي 
پيش��برد ايده هاي وي فراه��م آورده بود. در اوايل 
ماه جوالي س��ال گذش��ته، حزب كارگر در ميدان 
پارلم��ان راهپيماي��ي كرد و مي ش��د اميدواري به 
پي��روزي را در چهره اعضا و حامي��ان حزب ديد. 
آنها تالش هاي حزب محافظه كار به ويژه در دوران 
كامرون را براي جدايي از بازار آزاد و بطور همزمان 
نگه داش��تن برخي سياست هاي اقتصادي قديمي، 

فرصتي طاليي براي خود مي دانستند. 
اما دولت كنوني به برگزيت با پيشروي بيشتر به 
سمت نئوليبراليسم و آزادس��ازي تجارت بريتانيا از 
محدوديت هاي اندك اتحاديه اروپا بر س��رمايه داري 
پي��ش م��ي رود. همانط��ور ك��ه كامرون ب��ه خوبي 
مي دانست، هنوز هم شمار زيادي از منفعت برندگان 
نئوليبراليسم ساكن بريتانيا هستند و آنها به سادگي 
برتري خود را از دست نخواهند داد. پس از برگزيت 
هر دولتي كه روي كار باش��د، چه دولت محافظه كار 
كني و چه يك دولت كارگر، مجبور خواهد بود از هر 
منبعي از جمله همين طرفداران نئوليبراليسم براي 

رشد اقتصادي استفاده كند. 
اكنون بسياري از بريتانيايي ها بايد بپذيرند كه 
تبديل ش��دن كشورش��ان به مدينه فاضله آلمان، 
ن��وع ديگري از س��رمايه داري مخت��ص فرهنگ و 
جغرافيايي متفاوت را مي طلبيده است و آن جهان 
فرديت گ��را كه منش��أ چنين نظامي ب��وده، امروز 
ديگ��ر چندان موفق عمل نمي كند. طرح كلي يك 
نظ��م جديد اقتصادي معم��وال در زمان حال و در 
ش��رايط كنوني موجود اس��ت، اما مورد توجه قرار 
نگرفته. تاج��ران و كارآفرين��ان دوران تاچر هنوز 
ه��م فضاي اقتصادي را در دس��ت دارند و فارغ از 
اينكه چه دولتي روي كار بيايد، راه خود را خواهند 
ياف��ت. حتي با وجود اجراي برگزي��ت، مردم تنها 
مش��كالت آن را مي بينند، چرا كه در عمل باز هم 
نئوليبراليس��م به عنوان نمونه برتر س��رمايه داري 
در كش��ور حاك��م خواهد ب��ود و اثبات ش��ده كه 
اي��ن نظام براي همه نتيجه يكس��اني در بر ندارد. 
ش��ايد اگر برگزيت به يك فاجعه تمام عيار تبديل 
ش��ود يا طبق پيش بيني  ش��مار زيادي از ناظران، 
بحراني ديگر به نظامي مالي اصالح نش��ده بريتانيا 
آس��يب برساند، فضاي سياسي براي جايگزين هاي 
احتمالي نئوليبراليس��م بازتر  ش��ود. اما در بهترين 
حالت، بريتانيا دس��ت كم تا 50 سال آينده درگير 
يافتن جايگزيني ب��راي س��رمايه داري بريتانيايي 

خواهد بود. 

  شايد هرگز برگزيتي نباشد!
گ�روه جهان   با توجه به رون��د طوالني كه بريتانيا مجبور 
است براي ترك اتحاديه اروپا در پيش بگيرد همچنين آگاهي 
از مشكالت برگزيت، برخي اين ايده را مطرح كرده اند كه شايد 
هرگز خروجي رخ ندهد و بريتانيا از چانه زني هاي كنوني براي 
تقويت موضع خود در بلوك اروپايي و امتياز گرفتن اس��تفاده 
كند. به روايت اكونوميس��ت، اتحاديه اروپا نقاط ضعف بسياري 
دارد ام��ا ترك آن يك اش��تباه وحش��تناك خواهد بود. چنين 
اقدام��ي نه تنها بريتانيا بلكه س��اختار اي��ن اتحاديه را تخريب 
مي كند. در اين مورد بايد گفت كه اروپا متاثر از خروج بريتانيا 
از اتحاديه با چالش هاي متعددي از قبيل واگرايي، كاهش اقتدار 

و ...  مواجه خواهد شد. 
برگزيت اهرم فشاري براي ساير اعضاي اتحاديه اروپا ايجاد 
كرده كه در صورت اعمال محدوديت بر حاكميت و منافع ملي 
آنان از س��وي نهادهاي اتحاديه از آن براي اعمال فشار و تغيير 
رويك��رد اين اتحاديه در قبال عضويتش��ان بهره ببرند. يكي از 
رويدادها در اين زمينه مساله برگزاري همه پرسي خروج چك 
اس��ت كه متاثر از برگزيت بوده و نشان مي دهد كه كشورهاي 
ديگر به پيروي از مس��ير بريتانيا ب��راي دريافت حقوق ويژه و 
نادي��ده گرفت��ن قوانين و مق��ررات اتحاديه اروپ��ا از تهديد به 
برگزاري همه پرسي استفاده مي كنند. شايد بتوان ادعا كرد كه 
برگزيت نقطه ش��روع روندي خفت��ه در اروپا بود كه با بريتانيا 
آغاز ش��د و مشخص نيست توس��ط كدام دولت پايان خواهد 
يافت. بريتانيا خارج مي ش��ود و چك قصد برگزاري همه پرسي 
دارد و طبيعي است كه در آينده يونان، لهستان، ايتاليا و ديگر 
دولت هاي ناراضي دست كم براي اعمال فشار بر اتحاديه اروپا و 

براي گرفتن امتيازات به همين حربه متوسل شوند. 
از سوي ديگر، حق وتوي بريتانيا و فرانسه در شوراي امنيت 
س��ازمان ملل در حقيقت به اتحاديه اروپا دو كرسي دايمي در 
اين ش��ورا داده بود و اكنون با روي دادن برگزيت از اقتدار اين 
اتحاديه كاسته خواهد شد. اتحاديه اروپا با جمعيت 400ميليون 
نف��ري آن كه همواره توس��ط امريكا حمايت مي ش��د، همكار 
مناسبي براي امريكا در تاثيرگذاري جهاني در رقابت با روسيه 
و قدرت هاي نوظهوري همچون چين محسوب مي شد. مبارزه 
با تروريسم، مديريت انرژي و فناوري در جهان، هدايت تحوالت 
جهاني اعم از اقتصاد، سياس��ت و رس��انه را نيز مي توان به اين 
موارد افزود. اما خروج بريتانيا كه مي تواند نقطه آغاز يك فرآيند 
عمومي باشد به طور قطع از اقتدار اتحاديه اروپا در سطح جهاني 
مي كاهد. ش��ايد هم به همين علت است كه والديمير پوتين، 
رييس جمهوري روسيه از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا حمايت 
كرده است چراكه براي روسيه، اروپاي متكثر و چند صدا بهتر 

از يك اتحاديه هماهنگ و مقتدر است. 
از اي��ن رو خروج بريتاني��ا از اتحاديه اروپا از جهات مختلف 
سياسي، اقتصادي، نظامي و رسانه يي از اعتبار اين بلوك كاسته 
و اعتبار آن را با چالش مواجه كرده است. اروپا با مسائل گوناگوني 
همچون تروريسم، ارز مشترك يورو، مشكالت اقتصادي، تنش 
با روس��يه، بحران اوكراين، هويت، بي��كاري، آوارگان و مواردي 
ديگر مواجه است و خروج بريتانيا از اين اتحاديه براي رهايي از 
مشكالت مشترك مي تواند ديگر اعضا را نيز به پيروي از همين 
سياست ترغيب كند. يكي ديگر از تاثيرات ديگر برگزيت بر اروپا 
مساله اقتصاد است. اروپا اكنون با بحران  اقتصادي روبه روست 
كه از نمونه آنها مي توان به مشكالت اسپانيا و يونان اشاره كرد و 
ساير دولت ها نيز وضعيت بهتري ندارند. با وقوع برگزيت، كمك 
ساالنه 17ميليارد دالري بريتانيا به اتحاديه اروپا قطع مي شود 
و اين اتحاديه را با مشكالت بيشتري مواجه خواهد كرد. ركود، 
كاهش نرخ رشد، تقليل گردشگري، تورم و مشكالت نيروي كار 

ازجمله مشكالت اقتصاد اروپا هستند. 
خ��روج بريتاني��ا از اتحاديه اروپا در داخل اين كش��ور نيز 
پيامدهاي منفي شديدي خواهد داشت. هر چند هنوز برگزيت 
رخ نداده و ممكن اس��ت سال ها طور بكشد يا شايد هم هرگز 
اتفاق نيفتد اما نموده��اي بيروني اين تصميم از همين حاال 
در صحنه سياس��ي و اقتصادي بريتانيا قابل مش��اهده است. 
دين آچس��ن، وزير خارجه پيش��ين امريكا كه ط��راح ناتو و 
طرح مارش��ال است پيش تر گفته بود كه بريتانيا در قرن 20 
امپراتوري خود را از دس��ت داد و نمي تواند به نظم بين المللي 
جديدي دست يابد. بريتانيا در قرن 21 هويت اروپايي خود را 
از دست مي دهد و بار ديگر در وضعيتي قرار خواهد گرفت كه 

هيچ نقشي در جهان ندارد. 
ازجمل��ه مهم تري��ن عواق��ب احتمالي برگزي��ت، تجزيه 
احتمالي بريتانيا و مس��اله استقالل اسكاتلند است. هر چند 
55 درصد اس��كاتلندي ها در س��پتامبر 2014 به ماندن در 
بريتانيا راي دادند اما پس از برگزيت شرايط متفاوت خواهد 
بود. اس��كاتلندي ها ماندن در اتحاديه اروپا را خواستار بودند 
و با جدي شدن مساله برگزيت احتماال همه پرسي استقالل 
ديگ��ري در اي��ن منطقه برگزار مي ش��ود؛ اگرچ��ه ترزا مي، 
نخس��ت وزير بريتانيا با برگزاري همه پرس��ي مخالفت كرده 
است. اس��كاتلندي ها احتماال حضور خود در اتحاديه بزرگ 
اروپ��ا را مفيدت��ر از ماندن در بريتانيا مي دانن��د و در ايرلند 

شمالي نيز احتمال وقوع وضعيت مشابه وجود دارد. 
مش��كالت اقتصادي يكي ديگ��ر از عواق��ب برگزيت براي 
بريتانيا خواهد بود. اتحاديه اروپا تقريبا بزرگ ترين بازار صادرات 
بريتانياس��ت و در سال 2011 حدود 53 درصد از صادرات اين 
كش��ور به اين اتحاديه بوده و نبود اين ب��ازار مي تواند به ركود 
اقتص��ادي در بريتانيا منجر ش��ود. همچنين بخ��ش زيادي از 
واردات بريتانيا از مسير كشورهاي اتحاديه اروپا شكل مي گيرد 
و با ش��دت گرفتن قوانين مرزي و گمركي، رشد اقتصادي اين 
كشور با مش��كل مواجه خواهد شد.  مردم بريتانيا تحت تاثير 
احساسات و بدون ش��ناخت صحيح از مسائل اقتصادي، بازار، 
جامعه شناختي و تبعات برگزيت در همه پرسي خروج از اتحاديه 
اروپا راي مثبت دادند و اكنون كه فش��ارهاي قاره يي و داخلي 
بر بريتانيا افزايش يافته و تحوالت خطرناكي همچون احتمال 
تجزيه بريتانيا درحال وقوع اس��ت، اين احتمال وجود دارد كه 

برگزيت هرگز اتفاق نيفتد. 
جورج سوروس در اين باره گفت:»چنانچه اصالحات مورد 
درخواس��ت بريتانيا توس��ط اتحاديه اروپا اعمال شود، ممكن 
 اس��ت برگزيت اتفاق نيفتد.« از ديدگاه وي، روند خروج 2 تا
5 س��ال طول مي كش��د كه اي��ن زمان در رواب��ط بين المللي 
خيلي زيادي اس��ت. اگرچه دولت اكنون بازگش��ت از نتيجه 
همه پرس��ي را غيرقابل برگشت مي داند اما طي سال هاي آتي 
ممكن اس��ت دولتي جديد با رويكردي جديد روي كار  آيد و 
زمين��ه ماندن بريتانيا در اتحاديه راوپ��ا را فراهم كند. وينس 
كيب��ل، قانون گذار كهنه كار ليب��رال بريتانيايي و وزير تجارت 
اين كشور در سال هاي 2010 تا 2015 معتقد است، اختالف 
بين دو حزب بزرگ كش��ور آنچنان عميق اس��ت كه از وقوع 

برگزيت جلوگيري مي كند. 
س��اختارهاي اقتصادي و تجارتي بريتاني��ا و اروپا در بيش از 
4دهه چنان در هم تنيده كه گسيختن همه اين بندها و خروج 
از اتحاديه اروپا بسيار سخت است. اگر بريتانيا با قوائد مهاجرتي 
اروپا مشكل دارد اما همين قوانين دسترسي به نيروي كار ارزان 
قيمت را نيز برايش فراهم كرده اس��ت. ماندن در اتحاديه اروپا و 
تالش در چارچوب اين اتحاديه فرصت هاي بيشتري براي بريتانيا 
به ارمغان مي آورد. فشارهاي داخلي و محاسبه سود و زيان هاست 
كه به درخواست ها براي برگزاري همه پرسي مجدد و گمانه زني 
در مورد وقوع حقيقي برگزيت منجر شده است؛ بنابراين همچنان 

مي توان گفت كه برگزيت شايد هرگز اتفاق نيفتد. 
منبع: انديشكده راهبردي تبيين

تحليل

گروه جهان   طال تسليمي 
در  گذش�ته  س�ال  بريتانيايي ه�ا 
اقدام�ي غيرمنتظ�ره و ناباورانه به خروج 
كشورش�ان از اتحادي�ه اروپ�ا راي دادند؛ 
اتفاقي كه با كناره گيري ديويد كامرون از 
نخست وزيري همراه بود و اكنون نيز دولت 
ترزا مي  را تهدي�د مي كند؛ يكي از داليل 
اصلي هم اين است كه با نگاهي به گذشته 
مي ت�وان درياف�ت بريتانيايي ه�ا همواره 
در مورد ب�ازار آزاد س�ردرگم بوده اند. در 
مذاكرات كنوني، اتحاديه اروپا بر پرداخت 
س�هم بريتانيا از بودجه اي�ن بلوك تاكيد 
دارد و نگران وضعيت مهاجران اس�ت؛ اما 
آنچه بريتانيا برايش مي جنگد، مس�تثني 
شدن از قوانين سازمان تجارت جهاني در 
معامالت با همس�ايگان خود يا به عبارت 
ديگ�ر مان�دن در ب�ازار واحد اروپاس�ت. 
فيليپ هاموند، وزير دارايي بريتانيا معتقد 
اس�ت كه خروج يك ب�اره از اتحاديه اروپا 
آس�يبي مهلك ب�ه تجارت ه�ا و اقتصاد 
كش�ور وارد مي آورد و ب�راي جلوگيري از 
روي دادن فاجعه به اجراي »دوره انتقالي« 

خروج نياز اس�ت. اگرچه به نظر مي رس�د 
ك�ه دوره انتقالي پس از جنجال هاي چند 
هفته يي در كابينه دولت ت�ا اندازه يي راه 
خود را به افكار سياس�تمداران گش�وده، 
ام�ا بريتانيا همچن�ان براي رف�ع نگراني 
اقتص�ادي خود به تضمين�ي بزرگ تر نياز 
دارد و آن ق�راردادي تج�اري ب�ا اتحاديه 
اروپاست كه به محض خروج در ماه مارس 
2019، قاب�ل اجرا باش�د. اكنون با توجه به 
ش�رايط موجود اين سوال مطرح مي شود 
كه آيا بريتانيايي ها در زمان »آري« گفتن 
ب�ه برگزيت حقيقتا خ�روج از ب�ازار آزاد 
اتحادي�ه اروپا را خواس�تار بودند و اكنون 
نظر خ�ود را تغيي�ر داده اند؟ ي�ا اينكه از 
ابتداي امر چشم انداز برگزيت را به درستي 
تصور نكرده بودند؟ پاسخ سوال دوم قطعا 
بلي اس�ت، ام�ا تاريخ نش�ان مي دهد كه 
س�ردرگمي در م�ورد ماهيت ب�ازار آزاد، 
نف�وذ آن به تار و پود زندگي بريتانيايي ها 
از يك سو و تمايل به رسيدن به اقتصادي 
مردمي تر از سوي ديگر، همواره در جامعه 

بريتانيايي وجود داشته است.

فيليپ بالند، مغز متفكر سخنراني هاي ديويد كامرون
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اتصال گوشي به شارژر از شب تا صبح ايرادي ندارد
اينسايدر|

 به گفته صريح كايل وانس )Kyle Wiens( رييس
iFixit، كه همه كاربران آن را به عنوان ش��ركتي پيشرو 
در زمين��ه آموزش هاي س��خت افزاري گوش��ي موبايل 
و همچني��ن انجام كالبدش��كافي روي اي��ن محصوالت 
مي شناسند، اتصال گوشي به شارژر در طول شب )براي 
مدت زماني طوالني و بعد از ش��ارژ شدن كامل دستگاه( 
سبب كاهش ظرفيت، عمر و دوام باتري نمي شود. به گفته 
وي تنه��ا چيزهايي كه اهميت دارن��د، تعداد چرخه هاي 
ش��ارژ، نحوه استفاده از باتري و ميزان بار و فشاري است 
كه روي آن قرار مي دهيد. تعداد س��يكل هاي شارژ برابر 
تعداد دفعاتي اس��ت كه يك باتري مي تواند قبل از دست 
دادن دوام خود، به طور كامل ش��ارژ و سپس تخليه شود. 
به عنوان نمونه اگر از دس��تگاه تا رسيدن به ظرفيت 50 
درصد اس��تفاده كرده و س��پس آن را به طور كامل شارژ 
كنيد، نيمي از يك س��يكل كامل باتري را طي كرده ايد. 

به گفته رييس ش��ركتiFixit باتري ه��اي متداولي كه 
در گوش��ي هاي هوشمند مورد اس��تفاده قرار مي گيرند 
داراي 400 چرخه ش��ارژ هس��تند. پس با استفاده عادي 
از دستگاه، حتي با گذشت يك سال و نيم از زمان خريد 
آن، ب��از هم دوام باتري تقريب��ا همانند روزهاي اول باقي 
خواه��د ماند. تعداد قابل توجه��ي از كاربران، كه معموال 
فشار زيادي به دستگاه خود نمي آورند، حتي با گذشت دو 
سال نيز تفاوت محسوسي در دوام باتري گوشي هوشمند 

خود مشاهده نمي كنند. 
اين مدت برابر زماني است كه يك كاربر بعد از خريد 
گوش��ي جديد آن را نگه مي دارد. به اين ترتيب هيچ گاه 
نياز به تعويض باتري نخواهيد داشت. اهميت اين موضوع 
زماني بيشتر مي شود كه بدانيم باتري تعداد بسيار زيادي 
از گوش��ي هاي موبايل امروزي توس��ط خ��ود كاربر قابل 

تعويض نيستند. 
پس نگهداشتن گوش��ي در شارژ در طول شب حتي 

وقتي ظرفيت آن به طور كامل پر شده است، تاثيري روي 
تعداد دفعاتي كه يك باتري مي تواند بدون كاهش ظرفيت 
از صفر تا صد پر شده و سپس خالي شود نخواهد داشت. 
در مورد فرس��ايش تدريجي عمر بات��ري بايد بدانيد اين 
قطعات نگهدارنده انرژي، به طور دايم در حالت فروپاشي 
هستند و هر لحظه از ميزان دوام آنها كاسته مي شود، اما 
اين تغيير كوچك تر از آن اس��ت كه توس��ط كاربر حس 
ش��ود. يك نمايندهAnker به عنوان ش��ركتي فعال در 
حوزه لوازم جانبي، معتقد اس��ت اتصال گوشي به شارژر 
در طول ش��ب تغير قابل توجهي در اين فرآيند فروپاشي 

به وجود نخواهد آورد. 
گوش��ي هاي هوش��مند به نوعي طراحي شده اند كه 
از دريافت نيروي الكتريك��ي بيش از حد نياز جلوگيري 
مي كنن��د. هر دس��تگاه به ص��ورت پيش ف��رض به يك 
چيپست خاص مجهز مي ش��ود كه در زمان 100 درصد 
شدن ظرفيت باتري حين اتصال گوشي به شارژر، از ادامه 

پيدا كردن فرآيند نيرورساني جلوگيري مي كند. پس در 
صورت خريد يك گوش��ي موباي��ل داراي برند محبوب و 
شناخته شده، مطمئنا آن دستگاه نيز به چنين چيپستي 
مجهز شده است. به گفته نماينده شركتAnker، عقيده 
به كاهش دوام و ظرفيت باتري در صورت اتصال گوشي به 
شارژر براي مدت زماني طوالني و همچنين در زمان شارژ 
كردن دستگاه به صورت نصفه و نيمه، از تجربه كار كردن 

با گوشي هاي موبايل قديمي نشات مي گيرد. 
اي��ن متخص��ص عقي��ده دارد در گذش��ته وقتي كه 
دستگاه هاي همراه كاربران اعم از لپ تاپ و گوشي، حين 
نگه داشته شدن در شارژر براي زماني طوالني، بين عدد 
99 درصد تا 100 درصد جابه جا مي شدند، عقيده به مضر 
بودن اين حركت به وجود آمد. اما اين مشكل تنها از بروز 
ي��ك ايراد در اندازه گيري ظرفيت باتري توس��ط نرم افزار 

دستگاه ريشه مي گيرد و هيچ دليل ديگري ندارد. 
اگرچه اتصال گوشي به ش��ارژر براي چندين ساعت 
متداول، به صورت مستقيم براي باتري مشكلي به وجود 
نمي آورد، اما به خاطر افزايش دماي دس��تگاه در چنين 
حالتي، بعيد نيست باتري و خود گوشي موبايل از دماي 

باال آسيب ببينند. اپل در وب سايت خود به كاربران هشدار 
داده دوام باتري  هاي ليتيومي كه در گوشي هاي هوشمند 
امروزي به كار مي روند، در صورت افزايش دما كاهش پيدا 
مي  كند. يك مشكل بسيار متداول در ميان كاربران، باالتر 
نرفتن عدد نش��ان دهنده ميزان ش��ارژ باتري از يك عدد 
مشخص است. مش��كل بزرگ تر از اين زماني است كه با 
وجود نرسيدن عدد نش��ان دهده ظرفيت باتري به صفر، 
دستگاه ناگهان خاموش مي شود. اين مشكل در بسياري 
از مواق��ع به دليل كاليبره نبودن باتري اتفاق مي افتد. به 
عبارت ديگر، سيستم عامل در تشخيص درست ظرفيت 
باتري دچار مشكل ش��ده و نمي تواند ميزان انرژي باقي 
مانده آن را بطور صحيح درك كند. براي حل اين مشكل 
كافي اس��ت بات��ري را كامال خالي ك��رده و اجازه دهيد 
دس��تگاه خاموش شود. بعد از اتصال گوشي به شارژر، در 
همان حالت خاموش چند ساعت منتظر مانده و بالفاصله 
بع��د از نمايش نوتيفيكيش��ن پر ش��دن ظرفيت باز هم 
دستگاه را از شارژر جدا نكنيد. اين كار را دو يا سه دفعه 
انجام دهيد. اگر مشكلتان با اين راهكار حل نشد، بايد به 

فكر تعويض باتري گوشي خود باشيد. 

كاربر

فرود پهپادها روي سطوح عمودي 
گيزمگ| تيمي از مبتكران دانش��گاه »شربروك« كانادا 
پهپاد خودكاري ساخته اند كه قادر است روي سطوح عمودي 

فرود بيايد. 
س��امانه جديد، »پهپ��اد خودكار چند مدله ش��ربروك« 
)S-MAD( نام دارد و جزئيات آن هفته گذشته در كنفرانس 
 )Living Machine 2017( زن��ده 2017«   »ماش��ين 
ارائه ش��د؛ اين فناوري برنده »جايزه بهترين مقاله رباتيك« 

)Best Robotics Paper Award( شد. 
تيم علم��ي از توانايي پرندگان براي تغيير دادن مس��ير 
پروازشان و نشستن روي سطوح عمودي در لحظه آخر الهام 
گرفت و به دنبال تقليد از اين قابليت براي ساخت يك پهپاد 
خودكار مجهز به بال ثابت برآمد. محققان هزاران شبيه سازي 
مدل بندي آيروديناميك را قبل از اعمال اين توانايي به پهپاد 

جديد تهيه كردند. 
اين سامانه ابداعي در ابتدا با سرعت7 تا 9 متر در ثانيه و 
به طور افقي به سمت يك ديوار پرواز مي كند. سپس حسگر 
لي��زري آن، ديوار را شناس��ايي مي كند و سيس��تم كنترل 
بازخورد، سرعت پهپاد را به يك تا سه متر در ثانيه مي رساند 
و در نهاي��ت، وضعيت آن را به صورت عم��ودي زاويه دار در 
مي آورد. همزمان فش��ار موتور اي��ن پهپاد افزايش مي يابد تا 
وضعيت آن را هنگام نزديك شدن به ديوار عمودي كند. پس 
از آن، پاه��اي ميكروفيبري پهپاد روي ديوار قرار مي گيرند و 
سيستم تعليق با خاموش كردن پروانه، انرژي جنبشي ناشي 
از برخ��ورد آن با ديوار را ج��ذب مي كند. تيم علمي مدعي 
است اين پاها قادر به حركت روي هر سطح سختي از جمله 
ديوارها، بتن و گچ هستند. با جايگيري پهپاد روي ديوار، اين 
فناوري مي تواند تا پرواز بعدي آنجا بماند و سپس پروانه خود 
را روشن كرده و دوباره اوج بگيرد. مبتكران معتقدند اين نوع 
پهپادها را مي توان براي انجام ماموريت هاي گس��ترده به كار 
برد چون قادرند متوقف ش��وند و انرژي را در مكان هايي كه 
پهپادهاي ديگر قادر به ورود نيستند، ذخيره كنند. بنابراين 
مي توان از چنين س��امانه هايي ب��راي عمليات هاي نظارتي 
بلندمدت اس��تفاده كرد؛ با اين حال، با داشتن توانايي فرود 
روي سطوح عمودي، همچنين مي توان از آنها براي بازرسي 

ساختمان ها يا در نواحي حادثه ديده استفاده كرد. 

آغاز تحقيقات دولت امريكا درباره 
شكايت »كوالكوم« از »اپل«

رويترز| دولت امريكا تحقيق در مورد ادعاهاي كوالكوم بر 
ضد شركت اپل در مورد نقض حق اختراعات ثبت شده خود 

را آغاز كرده است. 
كوالكوم مدعي است اپل بدون كسب اجازه از اين شركت 
از چند حق اختراع ثبت شده خود در طراحي وتوليد آيفون 

7 و چند محصول ديگر بهره گرفته است. 
كميسيون تجارت بين المللي امريكا مي گويد اين پرونده را 
بررسي كرده و در مورد آن تصميم گيري خواهد كرد. انتظار 
مي رود تحقيقات در اين زمينه ظرف 45 روز آينده به پايان 
برسد. شكايت كوالكوم بر ضد اپل در اوايل ماه جوالي به ثبت 
رسيد و اگر به نتيجه برسد اپل حق فروش برخي مدل هاي 
آيفون را نخواهد داشت. در اين آيفون ها از برخي تراشه هاي 
مودم پرسرعت استفاده شده كه ارتباط گوشي با شبكه هاي 

داده بي سيم را تسهيل مي كند. 
اگر چه برخي از اين تراش��ه ها س��اخت اينتل هستند و 
كوالكوم مدعي نيست كه اينتل حق اختراع هاي آن را نقض 
كرده باشد، اما تاكيد دارد كه نحوه استفاده اپل از اين تراشه ها 

ناقض حقوق مالكيت معنوي كوالكوم است. 
در حال��ي كه اينتل در م��ورد اين پرون��ده اظهارنظري 
نداشته، اپل رويه كوالكوم را به دور از عدالت و منطق دانسته 

و خواستار رسيدگي دقيق به اين پرونده شده است. 

توليد اسكلت بندي قابل كنترل 
با صوت براي معلوالن

ورج| افزاي��ش ت��وان حركت��ي اف��راد معل��ول يكي از 
دغدغه هاي مهم محققان بوده و با ابداع يك اس��كلت بندي 
قابل هدايت توسط هوش مصنوعي الكسا گام مهمي در اين 

زمينه برداشته شده است. 
ه��وش مصنوعي الكس��ا ام��روزه براي كنت��رل صوتي 
بس��ياري از ابزار و وس��ايل اع��م از المپ، س��اعت، يخچال 
و غي��ره مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرد، اما دني��اي روباتيك 
 كمت��ر از اين فناوري بهره گرفته اس��ت. ش��ركت روباتيك

Bionik Laboratories مي گويد براي نخس��تين بار يك 
دس��تيار ديجيتال براي اسكلت بندي قدرتمند خود طراحي 
كرده كه به افراد معلول كمك مي كند براي تسهيل جابه جايي 
از آن استفاده كنند. اين اسكلت بندي كه Arke نام دارد به 
معل��والن اجازه مي دهد با صداي خ��ود آن را هدايت كنند. 
به عنوان نمونه اگر ف��رد معلول تصميم بگيرد از جاي خود 
 Arke »برخيزد با بيان جمله »الكسا، من آماده ام كه بايستم
را فعال مي كند. اگر ف��رد بخواهد با كمك Arke قدمي رو 
به جلو بردارد تنها كافيس��ت كه جمله »الكس��ا، قدم بردار« 
را بي��ان كند. Arke هن��وز در مرحله انج��ام آزمايش هاي 
بيمارس��تاني است و براي تسهيل كنترل آن مي توان از يك 
برنامه نرم افزاري كه روي تبلت نصب مي ش��ود هم استفاده 
كرد. حس��گرهاي اين ابزار مي توانند به طور خودكار حركات 
بدن فرد معلول را هم شناسايي كنند و براي كمك به وي كل 
سيستم را فعال كنند. به عنوان مثال اگر فرد معلول بخواهد 
از ج��اي خود برخي��زد و بدين منظور بدن��ش را تكان دهد 
موتورهاي اين دستگاه فعال شده و به وي ياري مي رسانند. 

اس��تفاده از اين دس��تگاه ب��راي افرادي ك��ه در مرحله 
توانبخش��ي به س��ر برده يا تمرين هاي فيزيوتراپي را انجام 

مي دهند نيز بسيار مفيد است. 

باتري كه با بزاق كار مي كند
گيزمگ| محققان دانشگاه بيرمنگهام باتري ساخته اند كه 
قادر به برق رس��اني به يك المپ ال اي دي با استفاده از يك 

قطره بزاق است. 
 )MFCs( باتري جديد از سلول هاي سوختي ميكروبي
بهره مي برد؛ اين سلول ها از باكتري ها براي انجام واكنش هاي 
اكس��ايش/كاهش اس��تفاده مي كنن��د و اي��ن ام��ر موجب 
جابه جاي��ي الكترون ها بي��ن مولكول ه��ا و در نهايت توليد 
برق مي شود. سلول هاي س��وختي ميكروبي به كار رفته در 
س��اخت باتري جديد در واقع، س��لول هاي غيرفعال خشك 
و منجمد اگزوالكتروژنيك هس��تند؛ مي توان اين سلول ها را 
ب��راي مدت هاي طوالني نگهداري كرد و ب��ا افزودن بزاق به 
آنه��ا ظرف دقايقي برق توليد كرد. تيم علمي با آزمايش اين 
باتري توانس��ت به تراكم برق چند ميكرووات در سانتي متر 
مربع دس��ت يابد و اين ميزان، براي روشن كردن يك المپ 
ال اي دي كفايت مي كند. دانش��مندان اميدوارند بتوان از اين 
باتري براي برق رساني به ابزارهاي تشخيصي يك بار مصرف 
در كشورهاي در حال توسعه بهره برد. اين ابزارها در هر بار، 
نيازمند ده ها ميكرووات برق براي عملكرد چند دقيقه هستند. 

اخبار

معاون وزير ارتباطات خبر داد 

احراز هويت كسب وكارهاي اينترنتي
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

مع��اون وزير ارتباطات از احراز هويت به كس��ب و 
كارهاي اينترنتي خبر داد و گفت: با اجراي اين طرح، 
فعالي��ت كس��ب و كارها ضابطه مند ش��ده و خريد و 

فروش غيرمجاز صورت نمي گيرد. 
نصراهلل جهانگرد با اش��اره به شاخص هاي توسعه 
فناوري اطالعات و ارتباطات به واس��طه ايجاد شبكه 
ملي اطالعات در كش��ور گفت: هم اكنون 40 ميليون 
دسترسي به موبايل باند پهن و 12 ميليون دسترسي 
به اينترنت ثابت باند پهن به ثبت رسيده است و برآورد 
مي ش��ود كه با افزايش ميزان دسترسي از طريق فيبر 
نوري، شاهد رشد شتابان شبكه دسترسي پرسرعت، 

در اين حوزه باشيم. 
رييس س��ازمان فناوري اطالعات ايران ادامه داد: 
برآورد ش��ده بود كه تا پايان برنامه پنجم به سرعت 2 
تا 4 مگابيت برسيم كه هم اكنون اين سرعت به بيش 
از 10 مگابيت رسيده است. همچنين در برنامه ششم 
پيش بيني سرعت 20 مگابيت در ثانيه را داريم كه با 
توجه به رشد س��رعت دسترسي از طريق شبكه هاي 
موباي��ل پيش بيني مي كنيم به راحت��ي ارتباط 100 
مگابيت ب��راي مبادالت ترافيك ديتا ت��ا پايان برنامه 

ششم داشته باشيم. 
وي تصري��ح ك��رد: هم اكنون 1200 ش��هر تحت 
پوشش شبكه ارتباطي كش��ور قرار دارد و پيش بيني 
مي كنيم تا پايان س��ال تمام ش��هرها به نسل چهارم 

موبايل مجهز شوند. 
معاون وزير ارتباطات در ادامه از هماهنگي با بانك 
مركزي و صدور دستور اين بانك به تمام بانك ها براي 

اجراي پروژه پرداخت پول خرد موبايل خبر داد. 
وي ب��ا اعالم اين خبر گفت: ب��راي تراكنش روي 
تلفن همراه با بانك مركزي به توافق رسيده ايم تا براي 
سهولت بيش��تر مردم بتوان امكان نقل و انتقال پول 
خرد براي خريدهاي زير 10 هزار تومان نيز از طريق 

شبكه بانكي روي موبايل فراهم شود. 
وي ب��ا بيان اينكه بر اس��اس آماره��ا بيش از 50 
درص��د پرداخت هاي خرد زير 10 هزار تومان اس��ت، 
افزود: بر اين اس��اس ش��رايطي در حال فراهم شدن 

اس��ت كه كاربران بتوانن��د اين پرداخت ه��ا را نيز از 
طريق گوشي هاي موبايل خود و بدون اتصال لحظه يي 
به سيس��تم بانكي كش��ور انجام دهند؛ به اين ترتيب 
قرار است يك حس��اب بانكي از سوي هر كاربر احراز 
شود تا پس از پرداخت هاي خورد انجام شده از سوي 
كاربر، يك گزارش كلي به سيس��تم بانكي ارائه شده 

و از حساب كاربر اين مبلغ تجميع شده، كسر شود. 
جهانگرد گفت: اين س��رويس در راس��تاي اجراي 
موبايل بانكينگ در كش��ور و تسهيل خريد و فروش 
اينترنتي و پرداخت پول خرد از طريق موبايل صورت 
مي گي��رد و قرار اس��ت حداكثر تا دو م��اه آينده و تا 
اواخر ش��هريور ماه اين پروژه براي مردم اجرايي شود. 
معاون وزير ارتباطات همچنين از حل مشكل كسب و 

كارهاي مالي نوپا )فين تك( با هماهنگي بانك مركزي 
خبري داد و گفت: با اج��راي پروژه پرداخت موبايل، 
فعاليت اين شركت هاي مالي نيز به عنوان شركت هاي 
ثالث در خريد و فروش هاي اينترنتي با تعريف ضوابط 

مشخصي از فعاليت، شكل قانوني به خود مي گيرد. 
رييس سازمان فناوري اطالعات ايران، انتقال ديتا 
با سرعت و كيفيت مناسب را از جمله حقوق ابتدايي 
مردم و كس��ب و كارها در كش��ور عنوان كرد و گفت: 
براي تحقق اين هدف، ش��بكه مل��ي اطالعات، دولت 
الكترونيك، بهبود فضاي كسب و كارها و توانمندسازي 
اس��تارت آپ ها و در نهايت صيانت از حقوق مردم طي 

چهار سال اخير تعريف و اجرايي شده است. 
وي با اش��اره به اقدامات ص��ورت گرفته در حوزه 

دولت الكتروني��ك و دولت موبايل گف��ت: با برطرف 
شدن مقدمات فني و حقوقي به زودي نسخه موبايلي 
دولت الكترونيك با ارائ��ه حدود ۳2 خدمت به مردم 

فعال مي شود. 
جهانگ��رد از مصوبه دولت ب��راي نظام مند كردن 
پرداخت الكترونيك مطابق با نظام اس��تعالمات مالي 
دول��ت خبر داد و گفت: بر مبناي اين مصوبه، اس��ناد 
پرداخت ه��اي الكترونيك��ي در نظام مالي كش��ور به 
گردش درمي آي��د و مصوباتي براي اجراي آن صورت 
گرفته كه اميدواريم تا آخر امس��ال بخش اعظمي از 
پرداخت هاي خدمات الكتروني��ك روي موبايل قابل 
انتقال باش��د. معاون وزير ارتباطات با اشاره به بهبود 
فضاي كس��ب و كار، از تاس��يس مركز توانمندسازي 

اس��تارت آپ ها در ۳0 اس��تان و بر پايه ايجاد فرصت 
شغلي و تسهيل گري فضا براي اين فعاليت ها خبر داد. 
وي گفت: ايجاد فرصت هاي شغلي با همكاري وزارت 
تع��اون كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، 
سازمان امور استخدامي و معاونت علمي براي كسب 
و كاره��اي نوپا در دس��تور كار ق��رار دارد و مطابق با 
برنامه مصوب براي سال 9۶، 1۳0 هزار فرصت شغلي 
تركيبي و نيز 9۶ هزار فرصت شغلي مستقيم به وزارت 

ارتباطات تكليف شده است. 
جهانگرد همچنين با اشاره به مصوبه اخير شوراي 
عالي فض��اي مجازي براي س��اماندهي ش��بكه هاي 
اجتماعي گفت: از آنجاي��ي كه در اين محيط، برخي 
عرضه كنندگان كس��ب و كار وجود دارند، در مصوبه 
اخير ش��ورا، پلتفرمي ديده ش��ده است كه مسووليت 
كاربر و مش��تري را از نظر حقوقي و قضايي در حوزه 

تامين محتوا جدا مي كند. 
معاون وزير ارتباطات اظهار داش��ت: مطابق با اين 
مصوبه، مسووليت توليد محتوا بر عهده دارنده شبكه 
اجتماعي نيست و مس��اله به عهده خود توليدكننده 

است. 
جهانگ��رد از ارائه گزارش ارزيابي وبگاه هاي دولتي 
به ش��وراي اجراي��ي فناوري اطالع��ات و رييس آنكه 
معاون اول رييس جمهور اس��ت، خبر داد و افزود: اين 
گزارش آماده ارائه به دكتر جهانگيري است و ما در آن 
پيشرفت و فعاليت  دستگاه ها را براي داشتن وبگاه هاي 

ارائه خدمات اعالم كرده ايم. 
رييس س��ازمان فناوري اطالعات ايران با اش��اره 
به نق��ش موثر محمدج��واد آذري جهرمي مديرعامل 
ش��ركت ارتباط��ات زيرس��اخت در توس��عه دول��ت 
الكترونيك و عملياتي شدن ش��بكه ملي اطالعات و 
تحقق برنامه هاي مد نظر در اين بخش گفت: كارنامه 
وزارت ارتباطات در شبكه ملي كه همراستا با تكاليف 
و زمانبندي مدنظر انجام شده است، محصول مشاركت 
همه فعاالن وزارت ارتباطات به ويژه مهندس جهرمي 
است و امروز كه ايشان از سوي رييس جمهور به عنوان 
وزير پيش��نهادي اين وزارتخانه اعالم شده اند، بايد از 

ايشان حمايت صورت بگيرد. 

 گروه دانش و فن|
وزير ارتباطات از تشكيل كميته بررسي مجدد مصوبه فروش اينترنت 

نامحدود و توقف فروش اينترنت حجمي خبر داد. 
محم��ود واعظي در جمع خبرنگاران در م��ورد توقف اجراي مصوبه 
اينترنت نامحدود كه اول مردادماه توس��ط كميس��يون تنظيم مقررات 
ارتباطات به تصويب رسيده بود، گفت: تصميمي كه در اين مصوبه گرفته 
شد به نفع كاربران بود و ما مي خواستيم با توقف فروش اينترنت حجمي، 
اينترن��ت را با قيمت بهتري به كارب��ران ارائه كنيم اما انعكاس اين خبر 

طوري بود كه كاربران فكر كردند كه اين مصوبه به ضررشان است. 
وي ب��ا بيان اينكه كارب��ران تا پيش از اين براي خريد حجم اينترنت به 
صورت خرد خرد پول پرداخت مي كردند، ادامه داد: به همين علت متوجه 
نمي ش��دند كه در ماه هزينه زيادي جهت خري��د حجم اينترنت پرداخت 
مي كردند براي مثال كاربر در ابتدا يك بسته اينترنت را به صورت ماهانه 7 
هزار تومان خريداري مي كرد كه اين حجم ظرف 10روز به اتمام مي رسيد 
و به همين دليل كاربر مجبور بود تا پايان ماه چند بار ديگر حجم اينترنت 
خريداري كند كه در نهايت هزينه يي حدود 25 هزار تومان پرداخت مي كرد 
اما به نظرش مي رس��يد كه يك بسته اينترنتي ۸ هزار توماني خريده است. 
وزير ارتباطات تصريح كرد: اما ما در مصوبه اينترنت نامحدود ش��رايطي را 
فراه��م كرده ايم كه كاربر با پرداخ��ت 10 هزار تومان ۶ گيگا بايت اينترنت 

داخلي و ۳ گيگا بايت اينترنت بين الملل مصرف كند اما به نظرش اين قيمت 
باال بود. واعظي در پاس��خ به اين س��وال كه تحليل ها نشان مي دهد كه اين 
مصوبه افزايش قيمت بيش از 50 درصدي را براي اينترنت بين الملل كاربران 
به همراه خواهد داشت، تاكيد كرد: خير اين موضوع اصال درست نيست و ما 
در مصوبه اول مردادماه از هر لحاظ قيمت را براي كاربران كاهش داديم. وي 
گفت: با وجود اينكه اين مصوبه از هر لحاظ به نفع كاربران بود اما به دليل 
فضايي كه ايجاد شد و انعكاس خبر كه برخي فكر كردند به ضررشان است، 
دستور توقف اجراي آن را دادند. وزير ارتباطات خاطرنشان كرد: بر اين اساس 

كميته يي تشكيل شد تا اين مصوبه را مجددا بررسي كند. 

ايسنا|
 دبير شوراي عالي فضاي مجازي از ارسال نامه يي به دادستاني براي 
ارائ��ه اينترنت بدون فيلتر به برخي خبرگزاري ها و دانش��گاه هاي بزرگ 

خبر داد. 
ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي  كه امروز به 
مناسبت روز خبرنگار در ايسنا حضور يافت، اظهار كرد: به دنبال مكاتباتي 
كه برخي خبرگزاري هاي بزرگ براي داش��تن اينترنت بدون پااليش يا 
فيلتر با ما داش��تند و همچنين درخواس��ت برخي روساي دانشگاه هاي 
بزرگ كش��ور، ما هم مكاتبه يي با دادس��تاني كل كش��ور در اين زمينه 
داش��تيم و البته مذاكرات ش��فاهي هم پيش از اين با ايشان داشتيم و 
صحبت هايي هم در كميسيون عالي امنيت كه از كميسيون هاي شوراي 
عالي فضاي مجازي است در اين باره انجام شد و در مجموع به اين نتيجه 
رس��يديم كه بايد اينترنت مناسب تر و بدون فيلتر در اختيار رسانه ها و 
دانش��گاه هاي بزرگ قرار بگيرد. وي اظهار كرد: اميدواريم دادستان كل 
كش��ور به عنوان رييس كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، سازوكارهاي 
قانوني الزم را طي كنند و اين كار در اس��رع وقت انجام شود و بنده اين 
موضوع را به عنوان بش��ارتي در روز خبرنگار به شما اعالم مي كنم. دبير 
ش��وراي عالي فضاي مجازي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود 
درباره  محمدجواد آذري جهرمي به عنوان گزينه پيشنهادي وزير ارتباطات 

 ICT و فناوري اطالعات بيان كرد: ايشان فردي شناخته شده در حوزه
كشور هستند و س��ابقه خوبي هم در اين حوزه دارند. فيروزآبادي ادامه 
داد: ارزيابي ها از تصدي گري هايي كه ايشان در حوزه وزارت ارتباطات و 
شركت ارتباطات زيرساخت داشتند، مثبت است و اميدواريم همان طور 
كه تاكنون منش��ا اثر خوبي در حوزه مخابرات كش��ور بودند، در صورت 
تاييد مجلس شوراي اسالمي هم بتوانند در وزارت ارتباطات موفق عمل 
كنند. او تاكيد كرد: البته در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات اقدامات 
انجام نشده بسياري هم وجود دارد و كسي كه وزير مي شود بايد بتواند 

در جريان محور توسعه شدن، نقش داسته باشد. 

درخواست از دادستاني براي ارائه اينترنت بدون فيلتروزير ارتباطات: مصوبه اينترنت نامحدود بررسي مي شود

دريچهزاويه

 انگجت|
 محققان سيس��تم نيرو محركه جديدي س��اخته اند كه با تبديل يك قاشق آب به بخار، 

ماهواره هاي كوچك را در فضا حركت مي دهد. 
محقق��ان سيس��تم ميكرو نيرومحركه كوچكي س��اخته اند كه با قطرات تقطير ش��ده آب 
 CubeSate ماهواره هاي كوچك را حركت مي دهد. اين سيس��تم ب��راي ماهواره هاي كوچك
ساخته شده و با استفاده از مويرگ هاي ريز، آب را جذب و سپس آن را به بخار تبديل مي كند. 
به اين ترتيب نوعي نيروي پيشرانه ايجاد مي كند. مشابه اين فرآيند در پرينترهاي جوهر افشان 
انجام مي شود. اين روش را مي توان براي كنترل ارتفاع و مانورهاي ديگر در فضاپيماهاي كوچك 
به كار برد. جالب آنكه مي توان با اين روش از محيط هاي فضايي مملو از آب )مانند فوبوس، قمر 
مريخ( به عنوان يك ايستگاه تامين سوخت استفاده كرد. ماهواره هاي CubeSat فضاپيماهاي 
ارزان و كوچكي هستند كه هر روز بر محبوبيت آنها افزوده مي شوند. مي توان از اين ماهواره ها 
به ش��كل يك شبكه بزرگ استفاده كرد كه تصاويري با كيفيت باال ثبت مي كنند يا محيط را 
بررسي مي كند. جالب آنكه ماهواره هاي كوچك حتي قابليت انجام نظارت هاي نظامي را دارند. 
در اين روش مويرگ هايي با عرض حدود 10 ميكرومتر ويژگي هاي ميكروس��كوپي آب را مهار 
مي كنند. س��پس سيستم با كمك بخاري هايي كوچك در انتهاي مويرگ بخار آب را مي سازد 
تا نيروي پيش��رانه فراهم شود. اين مويرگ ها همزمان با فعال كردن بخاري ها قابليت خاموش 
و روش��ن شدن دارند. در آزمايش ها محققان در چهار سيستم FEMTA )داخل يك ماهواره 
نمونه( به اندازه يك قاش��ق چايخوري آب ريختند و آن را در خأل آزمايش كردند. نرخ نيروي 

پيشرانه به قدرت اين سيستم 2۳0 ميكرون نيوتن به ازاي هر وات بود.

گيزمگ|
ي��ك پژوهش جديد نش��ان مي دهد كه مض��رات بازي هاي 
ويديويي اكش��ن از مزاياي آن بيش��تر بوده و مي تواند روي مغز 

افراد تاثير بگذارد. 
همان طور كه بازي هاي اكشن باعث افزايش توانايي افراد در 
تصميم گيري س��ريع شده و توانايي مغز را براي يادگيري بهبود 
مي بخشد، با اين حال يك پژوهش جديد نشان دهنده اين است 

كه بازي هاي اكشن مي توانند به مغز آسيب برسانند. 
اين پژوهش توسط تيمي از دانشگاه مونترال و روي گروهي 

متشكل از 51 مرد و 4۶ زن انجام شد. 
 )first-person game( در ابتدا، آنها يك بازي اول شخص
را انجام دادند كه در آن آنها مجبور بودند مسير خود را از طريق 
يك راه پر پيچ و خم پيدا كنند. دانش��مندان با تجزيه و تحليل 
چگونگي انجام اين كار متوجه ش��دند كه ش��ركت كنندگان به 
دو دس��ته »فراگي��ران فضاس��از« )spatial learners( كه با 
تصويرسازي و استفاده از نشانه هاي پس زمينه، خودشان را هدايت 
مي كردند و »فراگيران واكنشي« )response learners( كه 
مجموعه ي��ي از چرخش هاي چپ و راس��ت را ب��ه حافظه خود 
سپرده و از اين طريق مسير خود را پيدا كردند، تقسيم مي شوند. 

در اي��ن پژوهش تقريبا ۸5درصد از ش��ركت كنندگان فراگيران 
واكنش��ي بودند. بعد از آن، همه ش��ركت كنندگان 90 س��اعت 
 Call of Duty، Killzone بازي هاي اكشن اول شخص مانند
و Borderlands 2 و 90 ساعت بازي هاي سه بعدي با شدت 

كمتر مانند »سوپر ماريو« )Super Mario( را انجام دادند. 
هنگامي كه مغز ش��ركت كنندگان پ��س از انجام بازي هاي 

اكشن اسكن شد، توجه ويژه محققان به دو ناحيه جلب شد. 

يك��ي هيپوكامپ كه به افراد كم��ك مي كند تا جهت خود 
 )Caudate nucleus( را پي��دا كنند و ديگري هس��ته دم دار
كه در شكل گيري عادت هاي انس��ان نقش دارد. بطور كلي اگر 
يك ش��خص از يكي از اين نواحي بيش��تر استفاده كند، ميزان 
اس��تفاده از ناحيه ديگر كمتر خواهد شد. در فراگيران واكنشي، 
تحريك زياد هس��ته دم دار باعث ش��د كه هيپوكامپ شروع به 
آتروفي كرده و ماده خاكستري را از دست بدهد. اگر هيپوكامپ 
بيش از حد آتروفي شود، شرايطي مانند افسردگي، اسكيزوفرني، 
»اختالل استرس پس از س��انحه« )PTSD( و بيماري آلزايمر 
بروز مي كند. با توجه به اين مطلب، مطالعه جديد نشان مي دهد 
كه افرادي كه از چنين ش��رايطي رنج مي برند بهتر اس��ت كه از 
انجام بازي هاي ويديويي اكشن خودداري كنند. در مقابل، بازي 
كردن بازي هايي مانند س��وپر ماريو به افزايش ماده خاكستري 
هيپوكام��پ در ه��ر دو گ��روه منج��ر خواهد ش��د. تحقيقات 
 نش��ان مي دهد ك��ه از آنجا كه »اس��تراتژي هاي فضاس��ازي« 
)spatial strategies( ب��ا افزاي��ش ميزان ماده خاكس��تري 
هيپوكامپ در طول بازي هاي ويديويي همراه اس��ت، فراگيران 
واكنشي مي توانند از استراتژي هاي فضاسازي براي مقابله با آثار 

منفي روي سيستم هيپوكامپ استفاده كنند.

حركت ماهواره در فضا با يك قاشق آب  تاثير منفي بازي هاي اكشن روي مغز
فراسوفناوري
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 توليد برنج گيالن 5درصد افزايش يافت-رشت| 
 رييس سازمان جهادكشاورزي گفت: امسال ميزان توليد برنج 

گيالن 5درصد افزايش يافته است. 
 عليرضا ش��عبان نژاد با بيان اينك��ه وضعيت برنج گيالن 
از وضعيت بس��يار مناس��بي برخ��وردار اس��ت، گفت: طبق 
بررس��ي هاي انجام شده از سوي كارشناسان جهادكشاورزي 
در مركز و شهرس��تان هاي گيالن، حجم توليد اين محصول 
از افزايش 5درصدي برخوردار اس��ت. او اف��زود: زمزمه هاي 
كاهش توليد اين محصول بهانه مافياي برنج براي باز كردن 
دروازه هاي واردات برنج هاي خارجي اس��ت. رييس سازمان 
جهادكشاورزي گيالن با اشاره به اينكه گيالن 238هزار هكتار 
اراضي شاليزاري دارد، خاطرنشان كرد: تاكنون برداشت برنج 

در 50هزار هكتار از شاليزارهاي استان انجام شده است. 
مش�اركت  آم�اده  س�رمايه گذاري  106ط�رح   
س�رمايه گذاران خارجي اس�ت-اردبيل| مديركل امور 
اقتصادي و دارايي استان اردبيل گفت: در حال حاضر 8 طرح 
اولويت دار و بيش از ۱0۶ طرح سرمايه گذاري در اردبيل آماده 
مشاركت سرمايه گذاران خارجي است. هاشم مظفري ديروز 
در ديدار با معاون س��فير اس��تراليا در ايران در اتاق بازرگاني 
اردبي��ل اظهار داش��ت: براي س��رمايه گذاران خارجي امكان 
تملك زمين به اس��م آنها، تضمي��ن در قبال ثبت مالكيت و 
نيز تضمين براي حفظ سرمايه آنها و تبادالت بانكي و تامين 
امنيت كامل براي كليه سرمايه گذاران خارجي و برخورداري 
از برخي معافيت هاي مالياتي و گمركي در نظر گرفته  شده 
اس��ت. مديركل امور اقتصادي و دارايي استان اردبيل نيز با 
برشمردن 8 عنوان مزيت براي حضور سرمايه گذاران خارجي 
در اردبيل بيان كرد: ثبت ش��ركت براي اتباع خارجي بدون 
هيچ گونه مشكلي انجام  ش��ده و براي كليه سرمايه گذاران و 

بنگاه آنها پروانه اقامت سه  ساله صادر مي شود. 
 گش�ايش نمايش�گاه صنايع س�نگ معدني در 
ماكو -اروميه| نخس��تين نمايش��گاه تخصص��ي صادراتي 
معدن، صنايع معدني، س��نگ هاي تزييني، ماش��ين آالت و 
صنايع وابس��ته منطقه آزاد ماكو با حضور استاندار در محل 

نمايشگاه هاي بين المللي منطقه آزاد ماكو گشايش يافت. 
استاندار آذربايجان غربي در آيين گشايش اين نمايشگاه 
با بيان اينكه در حال حاضر 45 نوع سنگ معدني در استان 
وجود دارد، گفت: اين استان با داشتن معادن غني همچون 
طال، مس، آهن، تيتانيوم ظرفيت بااليي براي توس��عه دارد. 
س��عادت افزود: جلوگيري از خام فروش��ي و افزايش اشتغال 
صنايع معدني استان نيازمند س��رمايه گذاري است.  در اين 
نمايشگاه 45 شركت فعال حوزه صنايع معدني حضور دارد. 
 نصب 2هزار و 173 انشعاب فاضالب در شهرها-

ياس�وج| مع��اون امور مش��تركان ش��ركت آب و فاضالب 
كهگيلويه و بويراحم��د از واگذاري و نصب بيش از 2 هزار و 
۱۷0 انشعاب فاضالب در سال جاري در شهرهاي استان خبر 
داد. علي حسيني افزود: از اين تعداد بيش از هزار و ۹00 فقره 
انشعاب مربوط به نصب 2۱۷3 انشعاب فاضالب در شهرهاي 

استان در چهار ماه اخير شهر ياسوج است. 
معاون امور مشتركان شركت آب و فاضالب كهگيلويه و 
بويراحمد گفت: در اين مدت بيش از ۱۹0 انشعاب فاضالب 
در شهر دوگنبدان و 50 انشعاب نيز در شهر دهدشت نصب 
ش��ده است. او با اشاره به اينكه مشتركان آب و فاضالب بايد 
قبل از ساخت وساز نسبت به خريد حق انشعاب اقدام كنند، 
ادامه داد: نصب انش��عاب بدون مجوز شركت آب و فاضالب 
جرم بوده و با كساني كه اقدام به اين كار كنند، برخورد قانوني 
خواهد ش��د. حسيني گفت: نصب انشعاب آب و فاضالب به 
ص��ورت قانوني و با مجوز عالوه ب��ر آنكه باعث جلوگيري از 
هزينه هاي جانبي مانند رفع شكس��تگي و جريمه انش��عاب 

غيرمجاز خواهد شد، دوام بيشتري نيز خواهد داشت. 
 هيات تجاري كش�ور عمان وارد جاس�ك ش�د-

بندرعب�اس|  هيات تجاري كش��ور عمان براي ش��ركت در 
همايش سرمايه گذاري هرمزگان و عمان ديروز وارد بندر جاسك 
ش��د. رييس كل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در حاشيه 
اس��تقبال از هيات عماني گفت: خميس پارسي وزير صنعت و 
بازرگاني كشور عمان اين هيات 35 نفره تجاري را در اين سفر 
يك روزه همراهي مي كند. خليل قاسمي ادامه داد: نشست هاي 
تخصصي سرمايه گذاران بخش خصوصي ايران و عمان بعدازظهر 
دي��روز برگزار مي ش��ود. وي اضاف��ه كرد: هي��ات عماني براي 
سرمايه گذاري در بخش هاي كشاورزي، شيالت، صنايع دستي و 
مواد غذايي ابراز تمايل كرده است. به گفته قاسمي كشور عمان 
در كنار روابط خوب سياس��ي با اي��ران از جمله بازارهاي هدف 
تجار هرمزگاني اس��ت كه فاصله نزدي��ك و كاهش هزينه هاي 

حمل و نقل از مزيت هاي ارتباط تجاري دو كشور است. 
 ممنوع ش�دن واردات برنج - رش�ت| سخنگوي 
كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس دهم گفت: 
در ديدار با شريعتمداري معاون اجرايي رييس جمهور و دبير 
كارگروه تنظيم بازار كش��ور مقرر شد، براي حمايت از توليد 
داخي و بر مبناي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، واردات برنج 
تا پايان فصل برداشت ممنوع شود. علي محمد شاعري افزود: 
بعد از اين دوره ممنوعيت، برنج بر اس��اس نياز كش��ور و در 
چارچوب قان��ون و مقررات وارد خواهد ش��د. او گفت: براي 
جلوگي��ري از واردات برنج، هماهنگي و پيگيري هاي الزم با 
دستور وزير جهاد كش��اورزي و مديرعامل شركت بازرگاني 

دولتي انجام شده است. 
 معابر موقت مرزي سردشت بازگشايي مي شود-

سنندج| فرماندار سردش��ت گفت: به زودي با هدف حفظ 
كرامت و منزلت مرزنش��ينان معابر موقت مرزي سردش��ت 
بازگش��ايي مي ش��ود. نژاد جهاني ديروز اظهار داشت: اخيرا 
به هنگ مركزي سردش��ت ابالغ ش��ده ك��ه بايد فعاليت در 
معابر موقت م��رزي به صورت كولبري باش��د. او افزود: براي 
فعاليت هاي كولبري براي هر بار 500هزار تومان دس��تمزد 
تعيين ش��ده كه اين رقم مورد قبول فرمانداري سردش��ت 
نيست چرا كه دولت موافق كولبري در اين شهرستان نيست. 
فرماندار سردشت تصريح كرد: با توجه به مشكالت موجود و 
با هدف حفظ كرامت و منزلت مرزنش��ينان طرح ساماندهي 
معابر در سطح استاني ارائه شده و به زودي معابر موقت مرزي 

سردشت بازگشايي مي شود. 
  هدف گ�ذاري ص�ادرات 500 ميلي�ون دالري در 
زنج�ان -زنجان| اس��تاندار زنجان با اش��اره به هدف گذاري 
صادرات 500 ميليون دالري در استان زنجان گفت: در استان 
زنجان ماهانه 540 ميليارد تومان يارانه واريز مي شود. اسداهلل 
درويش اميري ديروز در چهارمين جلسه شوراي اداري استان 
زنجان با بيان اينكه استان زنجان از نظر صنعتي رتبه سيزدهم 
و از نظر معدني رتبه دوازدهم كشور را دارد، عنوان كرد: بخش 
كش��اورزي 33.۶درصد، بخش صنعت 3۱.8درصد و خدمات 
35.4درصد از سهم اشتغال استان را به خود اختصاص داده اند. 

اخبارشهرستانها

مركزي|
مدير ش��يالت و آبزيان سازمان جهاد 
كش��اورزي اس��تان مركزي با بي��ان اينكه 
ممانع��ت از پرورش ماهي تيالپيا مس��اوي با 
ارزبري ده ها ميليون دالري اس��ت، گفت: به درستي مشخص نيست 
كه چرا در ايران از توليد و پرورش ماهي تيالپيا جلوگيري مي شود. 

حس��ن اكبري در گفت وگو با ايس��نا، عنوان كرد: امروزه نهادهاي 
دولتي بزرگ ترين موانع كس��ب و كار در كش��ور به حساب مي آيند، 
درحالي كه يك س��رمايه گذار تنها انتظار تسهيل گري در امر دريافت 
مجوز و جلوگيري از ب��روز موانع در امر توليد را از دولت دارد كه اين 
امر كمك ش��اياني به رونق اقتصاد كشور مي كند. او بيان كرد: در امر 
س��هولت سرمايه گذاري بايد از الگوها و كشورهاي موفق در اين راستا 
مانن��د تركيه و گرجس��تان كه در كمترين زم��ان ممكن مجوزهاي 
سرمايه گذاري را صادر مي كنند، بهره برد و گردش پول، ثروت آفريني، 
اشتغال زايي و رونق اقتصادي را تسهيل و تسريع كرد. اكبري با تاكيد بر 
اينكه بايد اصالحات و رفع خألهاي قانوني در امر رونق اقتصادي يك بار 
براي هميش��ه انجام گيرد، افزود: در اين راس��تا الزم است كه قوانين، 
دستورالعمل يا آيين نامه جهت خروج برخي نهادهاي اضافي از مسير 
ايجاد ثروت و رونق اقتصادي براي هموار ش��دن مسير سرمايه گذاري 

تصويب شود تا از سرمايه گذاري در خارج از كشور جلوگيري شود. 

نهادهاي دولتي بزرگ ترين 
موانع كسب و كار

چابهار|
فرماندار ويژه چابهار با تاكيد بر ضرورت 
تغيير ش��كل شيوه بارگيري بندر چابهار از 
حالت س��نتي به صنعتي، گفت: قابل پذيرش 
نيست كه تجار خارجي و داخلي براي تخليه و بارگيري كاال با مشكل 

مواجه شوند و روند كار آنها به كندي انجام پذيرد. 
به گزارش تس��نيم، ايوب درويشي در جلسه بررسي روند توسعه 
بندر چابهار، با تاكيد بر ضرورت تغيير شكل شيوه بارگيري در بندر 
چابهار از حالت س��نتي به صنعتي، اظهار كرد: تخليه و بارگيري در 
بندر چابهار بايد با نظارت بيشتري صورت گيرد و به هيچ عنوان قابل 
پذيرش نيست كه تجار خارجي و داخلي براي تخليه كاال با مشكل 
مواجه ش��وند و روند كار آنها به كندي انجام پذي��رد. فرماندار ويژه 
چابهار ادامه داد: بايد به سمت و سويي حركت كنيم كه هزينه هاي 
واردات و صادرات از طريق بندر اقيانوسي چابهار كاهش پيدا كند كه 
اين امر باعث جذب سرمايه گذار خواهد شد. او تصريح كرد: در بخش 
سخت افزاري بندر چابهار سرمايه هاي زيادي هزينه شده كه اگر اداره 
بندر در جذب سرمايه گذاري و پشتيباني كه همان بخش نرم افزاري 
كار است فعال عمل نكند، كل اين سرمايه ها به هدر رفته است. نبايد 
بار مردم در اداره بندر و گمرك با تاخير ترخيص شود هر چند سبب 

زيان به سرمايه گذار مي شود اما زيان ده اصلي ما خواهيم بود. 

شيوه بارگيري بندر چابهار بايد 
صنعتي شود 

البرز|
 مديركل تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
البرز با اش��اره به وج��ود بيش از 3 ميليون 
بيكار در كش��ور گفت: اكنون حدود 40 هزار 
فارغ التحصيل بيكار در اين استان وجود دارد كه بايد 33 هزار شغل 
خالص ايجاد ش��ود. به گزارش ايرنا، اسماعيل خليلي ديروز در جمع 
خبرنگاران افزود: محور اش��تغال يكي از مهم ترين تكليف براي همه 
دستگاه هاست كه برحسب نيازسنجي بايد ايجاد شود و امنيت شغلي 
كارگر و امنيت س��رمايه گذاري بس��يار حايز اهميت است. او اضافه 
كرد: به دس��تگاه ها تكليف شده ميزان ظرفيت ايجاد اشتغال خود را 
به صورت خوداظهاري اعالم كنند، چون آمار مهاجرت در استان البرز 

باالست برنامه ريز هاي اين استان پاسخگو نيست. 
خليلي خاطرنشان كرد: اكنون بيش از ۱50 هزار تبعه افغان در 
استان البرز فعاليت مي كنند كه براي حدود ۱۹هزار نفر از آنان مجوز 

فعاليت صادر شده كه براي آنها بايد آموزش هاي الزم ارائه شود. 
او گفت: يكي از مش��كالت بازار، توليد كاالي بي كيفيت و قيمت 
تمام شده باالي يك محصول است كه قدرت را از بازار گرفته است. 
اكنون بيش از 800هزار جمعيت فعال در اس��تان وجود دارد كه از 
اين ميزان ۷۱0هزار نفر فعال اقتصادي هستند كه ۹0 هزار نفر فعال 

اقتصادي رسمي نيستند. 

اختصاص 200 ميليارد ريال 
براي مشاغل خانگي

مازندران|
مديرعام��ل ش��ركت گاز مازن��دران 
گف��ت: با افتتاح و پش��تيباني خط انتقال 
گاز دامغان، كياس��ر س��اري-نكا، گازرساني 
به 3۱۱ روس��تاي اين استان با س��رمايه گذاري 3هزار ميليارد ريال 
گس��ترش يافته اس��ت.  محمداس��ماعيل ابراهيم زاده ديروز افزود: 
اكنون لوله گذاري گاز و نصب علمك با حضور پيمانكاران متعدد در 
شهرهاي كياسر، فريم و ۱۶0 روستاي 2 بخش دودانگه و چهاردانگه 
ساري و ۱5۱ روستاي هزار جريب نكا و يانسر بهشهر در حال انجام 
است.  وي توضيح داد: با جريان يافتن گاز در خط لوله دامغان-ساري 
و گازدار شدن بيش از ۱00 هزار واحد مسكوني بخش هاي دودانگه و 
چهاردانگه در واقع انقالبي در حفاظت از عرصه هاي طبيعي و جنگلي 
صورت مي گيرد. وي ادامه داد: با گازرس��اني به ش��هر كياسر و بيش 
از ۹5 روستاي اين بخش، استفاده از سوخت فسيلي به ويژه چوب و 

هيزم جنگلي نيز از بين مي رود. 
مديرعامل ش��ركت گاز مازندران به اجراي طرح هاي مايع سازي 
گاز طبيعي براي گاز دار ش��دن روستاهاي مناطق كوهستاني اشاره 
كرد و گفت: براي نخس��تين بار در كشور طرح گازرساني به مناطق 
كوهس��تاني و س��خت گذر با س��رمايه گذاري 250 ميليون دالري 

شركت هاي ژاپني و آلماني آغاز شده است. 

گازرساني به روستاهاي مازندران با 
3هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري

ابعاد مختلف نسل هاي جديد ارتباطي بررسي مي شود

نسل پنجم ارتباطات از شناخت تا تخيل
گروه بنگاه ها|

بايد ديد آيا نوكيا مي تواند انقالب نسل پنج را همراه با 
كشورهاي توسعه يافته به ايران نيز بياورد؟

ش��بكه نس��ل پنج يا G5 چيس��ت؟ پس از نس��ل 
دوم تفاوت نس��ل  در ش��بكه تلفن هم��راه به طور عرفي 
بر اس��اس ميزان س��رعت جابه جايي ديتا )ي��ا باز هم به  
صورت عرفي س��رعت اينترنت( است كه شبكه مي تواند 
در اختي��ار مش��ترك قرار دهد. به ط��ور خالصه حداكثر 
 سرعت سيم كارت G3 براي سرويس دهنده هاي خوب تا

4 مگابيت بر ثانيه بوده اس��ت. پياده سازي هاي نخستين 
نسل چهارم اين سرعت را تا 40 مگابيت برثانيه پشتيباني 
مي كرد. اين سرعتي است كه در حال حاضر در اغلب نقاط 
ايران با G4 قابل دس��تيابي است. اواخر سال ۹4 بود كه 
 Advanced LTEهمراه اول ارائه اينترنت نسل 4.5 يا
را آغاز كرد و پس از آن ايرانسل نيز به ارائه نسل 4.5 روي 
آورد. در اين سرويس سرعت هايي تا 200 يا 300 مگابيت 
برثانيه بايد در اختيار مش��تركان قرار بگيرد. در حالي كه 
در تست هاي مختلف سرعت توسط كاربران ايراني منتشر 
شده به ندرت سرعت هاي باالي ۶0 مگابيت برثانيه قابل 

مشاهده است. 

 تصوير تمثيلي اينتل از فضايي كه 5G در 
زندگي روزمره ايجاد مي كند

نس��ل پنج يا G5 اما يك كف سرعت مشخص دارد. 
سرعت انتقال داده در اين نسل بايد حداقل يك گيگابيت 
بر ثانيه باشد. هرچند بعضي از تخمين ها از سرعت تجاري 
20 گيگابيت برثانيه حكايت دارد. تفاوت نسل هاي اينترنت 
موبايل تنها در س��رعت خالصه نمي ش��ود. يكي ديگر از 
شاخص هاي مورد اش��اره Latency يا بازه زماني تاخير 
پيش از انتقال ديتاس��ت كه طبق استانداردهاي منتشر 
ش��ده بايد به يك هزارم ثانيه كاهش يابد. در حال حاضر 
اين تاخير در شبكه هاي تلفن همراه ايران معموال 20 تا 
200 هزارم ثانيه اس��ت. يك تفاوت نامحسوس ديگر در 
نسل پنجم به نسبت نسل فعلي اتصال همزمان سيم كارت 
به چند دكل اس��ت و در حال حاضر س��يم كارت ها تنها 
ب��ا اتصال به ي��ك دكل به اينترنت وصل مي ش��وند. در 
استانداردهاي منتشر شده س��يم كارت هاي نسل پنجم 
 بايد به دكل هاي متعدد )مثال 4 دكل( به صورت همز مان 
متصل ش��وند تا بتوانند ارتباط ديتاي باكيفيت و سرعت 
بس��يار باال را فراهم آورند. نس��ل پنج��م به طور خالصه 
دنياي تازه يي خلق مي كند دنياي بسيار متصل، جايي كه 
اينترنت ديگر در وب و اپ هاي موبايل خالصه نمي ش��ود 
و دامنه كاربرد آن به اشياع، خانه ها، دفاتركار و شهرهاي 
هوشمند مي رسد. بس��ياري معتقدند به كارگيري نهايي 
خودروهاي بدون راننده بدون اجرايي ش��دن G5 ممكن 
نيست چرا كه در عمل اين خودروها بايد با عالئم ترافيكي 

و ساير خودروها به طور همزمان متصل باشند. 

 5G پياده سازي عملي 
ش��بكه نس��ل پنج هنوز در هيچ كش��وري و توسط هيچ 
اپراتوري در دنيا به صورت عمومي پياده سازي نشده است. نوكيا 
درحال حاضر پرچمداري است كه امكان پياده سازي نسل پنج 
را به صورت كامل به اپراتورهاي تلفن همراه ارائه مي دهد. نوكيا 
در اكتبر 20۱۶ قرارداد ارائه نخستين شبكه 5G در كره جنوبي 

را به امضا رساند و مراحل اجرايي آن را آغاز كرد. 

 تست سرعت G5 توسط نوكيا در كره جنوبي
در كره جنوب��ي، امري��كا و ژاپن نس��ل پنج در بعضي 
ش��هرها و مناطق به صورت آزمايش��ي ارائه ش��ده است. 
 G5 Evolution س��رويس جديدي با عنوان AT&T
ارائ��ه مي دهد كه البته بايد دقت ك��رد اين تنها يك نام 
تجاري اس��ت و سرعت اين ش��بكه در تست هاي صورت 
گرفت��ه تا نزديكي يك گيگابيتز رفت ام��ا به ركورد الزم 

براي اينترنت G5 نرسيد. 
 G5 در ميان تمام كش��ورها هنوز هيچ كش��وري به
نرسيده اما مطابق خبري در فايننشيال تايمز، همين چند 
روز پي��ش )جوالي 20۱۷( ش��ركت تلكام موبايل ايتاليا 
قراردادي با كش��ور كوچك »سان مارينو« به امضا رساند 
كه طبق آن اين كشور 32 هزارنفري واقع شده در شرق 
 G5 ايتاليا نخستين كشور جهان خواهد بود كه به شبكه
مجهز مي ش��ود و احتماال از آن به عنوان جاذبه يي براي 

جذب توريست استفاده خواهد كرد. 

 نسل 5 در ايران
نخستين اخباري كه از ورود اينترنت نسل پنج به ايران 
وجود دارد، مربوط به گفت وگوي محمد خوانساري رييس 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات با خبرگزاري مهر 
است كه در دي ماه سال ۱3۹3 خبر از ورود G5 به ايران 
در ۶ماه آينده داده بود. ناگفته پيداست كه اين ادعا حتي 
در بعد كاربرد آزمايشگاهي G5 نيز بي اساس بوده است. 

اما پس از اين تاريخ و آنچنان كه اخبار منتشر شده 
حكايت دارند، اين پژوهشگاه در سال ۹5 با پشتيباني 
همراه اول اقدام به معرفي پروژه هاي مختلف مطالعاتي 
و برگزاري س��مينار براي زمينه چيني در استفاده و 
پياده سازي و ابعاد مختلف G5 كرده است. اطالعات 
http://5g. itrc. :بيش��تر در اين زمينه در آدرس

ac.ir در دس��ترس عالقه مندان قرار دارد. نگاهي به 

 5G فعاليت سه اپراتور تلفن همراه براي پياده سازي
جالب توجه است. 

5G همراه اول و 
همراه اول جز همكاري گسترده با پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوري اطالعات براي مطالعه در زمينه 5G، در اقدامي كه 
توسط بسياري از كارشناسان حوزه فناوري مورد استقبال 
قرار گرفت در تيرماه سال جاري با شركت نوكيا تفاهمنامه 
همكاري براي ارائه و پياده سازي نسل پنج به امضا رساند. 
قراردادي كه چنانچه دو طرف به آن پايبند بمانند، مي تواند 
خيال مشتركان اين اپراتور را از دسترسي به اينترنت نسل 

پنج با كيفيتي باال تا حد زيادي راحت كند. 

 امضاي تفاهمنامه ارائه 5G در ايران بين 
5G همراه اول و نوكيا، ايرانسل و

ايرانسل بدون آنكه در بخش هاي تحقيقاتي مشاركت 
آشكاري داشته باشد، چند روز پيش به ناگهان اعالم كرد 
كه بخشي از زيرس��اخت شبكه نسل پنج خود را افتتاح 
كرده است. اين خبر با سوءظن فراوان همراه شد، چراكه 
ايرانس��ل هنوز توانايي الزم براي ارائه اينترنت نسل 4.5 
را به كل مش��تركان خود در كشور ندارد و طبق آخرين 
آمار اعالم ش��ده از سوي اين ش��ركت تنها 22۷ شهر از 
اين امكان برخوردارند. مشخص نيست وضعيت كيفيت و 
پوش��ش در اين شهرها چه باشد. از سوي ديگر با سرعت 
متوسط زير 20 مگابيت بر ثانيه عمال سرعت اين شبكه در 
كف نسل چهار مانده و با توجه به كمبود دكل هاي نسل 
چهار، بعيد است ايرانسل توانايي نصب دكل هاي الزم براي 

5G را حتي در سال هاي آينده داشته باشد. 
اين بدبيني زماني بيش��تر مي ش��ود كه به س��خنان 
مديركل طراحي و بهينه سازي هسته شبكه ايرانسل در 
حضور وزي��ر ارتباطات دقت كنيم كه در مورد ش��ريك 

خارجي ايرانس��ل در بخش فني 5G گفته اس��ت: »اين 
پروژه ب��ا همكاري يك��ي از تامين كنن��دگان تجهيزات 
ارتباطي كه بيشترين سهم بازار اين تجهيزات را در جهان 
در اختيار دارد به بهره برداري رس��يده است. اين شركت 
تامين كننده تجهيزات معتقد اس��ت؛ هسته شبكه ابري 
مبتني بر NFV/SDN ايرانس��ل، از لحاظ بار ترافيكي 
بزرگ ترين پروژه اين شركت در جهان تاكنون است.«اين 
گفته مديركل ايرانسل به اين معناست كه نه تنها هويت 
ش��ريك اين شركت شناخته ش��ده نيست بلكه احتماال 
ش��ركت مطرحي در زمينه فناوري نس��ل پنج محسوب 

نمي شود چرا كه بزرگ ترين مشتري آن ايرانسل است. 

5G رايتل و 
رايتل كه به لطف امتياز انحصاري در سال 88 توانست 
نخس��تين ارائه دهنده G3 در كشور باشد هنوز فعاليت 
خاصي در زمينه نس��ل پنج از خود نشان نداده و با توجه 
به نياز G5 به شبكه گسترده و دكل هاي فراوان مي توان 
پيشاپيش رايتل را آخرين بازيگر نسل پنج ايران دانست. 
با توجه به ش��رايط كلي پياده س��ازي نسل پنج در دنيا و 
توجه به وضعيت فعلي سرعت اينترنت موبايل و كيفيت 
پايين خطوط LTE ايران پيش بيني نمي شود نسل پنج 
در زماني زودتر از 5-4 س��ال آن هم به صورت محدود در 
ايران قابل دستيابي باشد. تنها نقطه روشن در اين زمينه 
اراده دولت براي افزايش س��رعت اينترنت و حضور نوكيا 
در كنار يكي از اپراتورهاس��ت، بايد ديد آيا نوكيا مي تواند 
انقالب نس��ل پنج را همراه با كشورهاي توسعه يافته به 

ايران نيز بياورد؟ 
  

 تلفن همراه در ايران 23 ساله شد
روز پنج ش��نبه ۱۹مرداد ۱3۹۶، سيم كارت در كشور 
23ساله مي شود. به گزارش »تعادل« به نقل از اداره كل 

ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، ۱۹ مرداد ۱3۷3، 
با واگذاري 4 سيم كارت به كاركنان نهاد رياست جمهوري، 

عرضه سيم كارت تلفن همراه در ايران رسما آغاز شد. 
بهره ب��رداري از نخس��تين فاز ش��بكه تلفن همراه 
كش��ور، در مرداد س��ال ۱3۷3 در ش��هر تهران با 24 
س��ايت BTS و با ظرفيت ۹200 ش��ماره آغاز ش��د. 
به دنبال اس��تقبال غيرمنتظ��ره و بي نظير مردم از اين 
پديده، شركت مخابرات ايران درصدد گسترش پوشش 
آن از ته��ران به كل كش��ور بر آم��د. بنابراين با توجه 
به ني��از و تقاضاي مردم به اين پدي��ده، فعاليت هايي 
متناس��ب با جهت گيري جهاني براي توس��عه شبكه 
تلفن همراه در اهداف عالي مجموعه مخابرات كش��ور 

صورت گرفت. 
در ادامه اين برنامه هيات وزي�ران بنا ب�ه پيشنه�اد 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات، اساس��نامه 
ش��ركت ارتباطات سيار را با س��رمايه 2000ميليارد 
ريال تصويب كرد و كليه وظايف امور ارتباطات سيار 
شركت مخابرات ايران به شركت ارتباطات سيار ايران 

واگذار شد. 
با جدي ش��دن خصوصي س��ازي صنعت مخابرات 
كش��ور و اهميت حض��ور در بازار رقاب��ت تجاري، اين 
ش��ركت از س��ال ۱38۶، داراي »نام )هم��راه اول(«، 
»نش��ان )دو حلقه(«، »رنگ )فيروزه يي و نارنجي(« و 
»شعار )هيچ كس تنها نيست( « تجاري وي ژه خود شد. 
همچنين در س��ال ۱38۹ پس از خصوصي شدن 
ش��ركت مخابرات ايران، اين شركت از سهامي خاص 
به سهامي عام تبديل شد. شركت ارتباطات سيار ايران 
در 28 آذر ۱38۹، 5 درصد سهام )معادل ۱03ميليون 
س��هم( خود را در فرابورس عرضه كرد. روز 2۹ مرداد 
۱3۹2 نماد همراه اول در بازار بورس بازگش��ايي شد 

و اين شركت از آن سال در بازار بورس حضور دارد. 
هم اكنون شركت ارتباطات سيار ايران كه تنها برنده 
طرح ترابرد پذيري شماره هاي تلفن همراه كشور است، 
با بيش از 8۹ ميليون سيم كارت واگذار شده در ۱245 
ش��هر )۱00درصد ش��هرها( و حدود 43 هزار روس��تا 
)8۶.۹ درصد روس��تاها( و بيش از ۷0هزار كيلومتر از 
جاده هاي كشور، ۹۶.5 درصد پوشش جمعيتي كشور 
را تحت پوش��ش دارد. ضريب نف��وذ اپراتور اول 84.2 
درص��د و ارتباط رومينگ بين الملل آن با 2۷0 اپراتور 
در ۱۱2 كشور جهان برقرار است. همراه اول، عالوه بر 
اينكه پيشتاز عرضه سيم كارت در كشور بوده است، با 
نوسازي مداوم شبكه خود، به روزترين تجهيزات شبكه 

تلفن همراه كشور را نيز داراست. 
هم��راه اول به عنوان بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
كش��ور در هر دو حوزه مكالمه و ديت��ا، مجوز ارتقاي 
پروانه ارائه خدمات تلفن همراه به نسل 3 و نسل هاي 
باالت��ر را در تاريخ 4 ش��هريور ۱3۹3، دريافت كرد و 
اكنون با گذشت كمتر از 3 سال، تعداد ۱042 شهر و 
۹۷0 روستا به شبكه نسل 3 و ۷۱0 شهر تحت پوشش 

شبكه نسل 4 و 4.5 همراه اول قرار دارند. 
عالوه بر اين، اپراتور اول در 4 س��ال گذش��ته، در 
ارزيابي رس��مي س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
 EFQM راديويي )رگوالتوري( كه براساس استاندارد
ص��ورت مي گيرد، رتب��ه اول اپراتوره��اي تلفن همراه 

كشور را براي خود حفظ كرده است. 

 در مورد ميراثي كه سال ۱3۹2 به دولت تدبير و اميد رسيد 
و بحران هايي كه در آن زمان، گريبان مردم را رها نمي كرد، بسيار 
سخن گفته شده، اما اينكه چه عواملي موجب شد از آن درياي 
توفان زده بگذريم و به وضعيتي برسيم كه منتقد و مخالف هم 
توان انكار تفاوت هايش با س��ال هاي پي��ش از ۱3۹2 را ندارند، 

مطلبي است كه حتما بايد مورد توجه قرار گيرد. 
بايد فارغ از هياهوهاي سياس��ي از خود بپرسيم، رشد منفي 
۶.8 درصد س��ال ۹۱ چگونه، با تالش چه كس��اني و تدبير چه 
سازمان هايي در پاييز سال ۱3۹5 به مثبت ۱2.5 درصد رسيد؟

هر چند مخالفان دولت تا به امروز از پاسخ دادن به سوال هاي 
اساسي شانه خالي كرده اند و نگفته اند با درآمد نفتي كه باالترين 
درآمد نفتي كل ادوار دولت ها در تاريخ جمهوري اسالمي بوده، 
چه كرده اند؛ سر سفره هاي مردم كه نبردند اما با چه ساز و كاري 
آن همه درآمد، موجب كوچك تر ش��دن س��فره مردم هم شد؟ 

قطعا اين سوال تا زماني كه پاسخي صحيح نيابد در تاريخ ايران 
تكرار خواهد شد و مشمول مرور زمان نمي شود. 

اما آنچه در اين مطلب به آن مي پردازيم، تدبيري اس��ت كه 
دولت با تكيه بر اميد مردم انديشيد تا آب هاي رفته را به جوي 
بازگرداند و دوباره قطار پيش��رفت و توس��عه را در مسير اصلي 

خودش قرار دهد. 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه فعلي با ش��رايطي كشور را 
تحويل گرفت كه خزانه كش��ور خالي و تولي��د و صادرات نفت 
به دليل تحريم ها به يك سوم كاهش يافته بود كه درآمد آن هم 

به دليل تحريم هاي بانكي، قابل وصول نبود. 
س��ال ۱3۹3 با شروع بحران جهاني نفت و به تبع آن كاهش 
قيمت نفت، مش��كلي بر مشكالت ديگر سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور افزود؛ به نحوي كه عالوه ب��ر توليد محدود نفت و عدم 
دسترسي به منابع درآمدي آن، كاهش چشمگير قيمت جهاني 

نفت، مشكالت عديده اي براي دولت روحاني پديد آورد. 
با انتقال اثر تاخيري بحران اقتصادي سال ۹2 به ۹3 و باتوجه 
ب��ه اينكه بيش از ۶0درصد اقتصاد ايران وابس��ته به درآمدهاي 
نفتي بوده و كليه پروژه هاي ملي و هزينه هاي جاري دولت عمدتا 
از اين محل تامين مي ش��ود، امكان روبه رو شدن با اعتصاب ها و 
اعتراض هاي گسترده مردم، پيمانكاران و صاحبان صنايع، امكاني 
دور از ذهن نبود؛ چنانچه خيلي از كشور هاي نفتي ديگر مانند 
روس��يه، آرژانتين و عربستان به دليل كاهش قيمت نفت در آن 
س��ال ها، عالوه بر بحران اقتصادي، با اعتصاب ها و اعتراض هاي 
گوناگون مواجه شدند. اما در ايران به دليل برنامه ريزي صحيح و 
بودجه بندي مناسب سازمان برنامه و بودجه، نه تنها شاهد واريز 
به موقع حقوق كاركنان دولت بوده ايم، بلكه مطالبات بس��ياري 
از نهادهاي دولتي و خصوصي ازجمله فرهنگيان، بازنشس��تگان 
و پيمان��كاران پرداخت ش��ده، يارانه ها به موق��ع واريز و هزينه 

قابل توجه طرح س��المت، تامين اعتبار ش��ده است. همچنين 
در همين زمان ش��اهد اختصاص ۱4هزار ميليارد تومان توسط 
س��ازمان برنامه و بودجه، جهت خريد تضميني گندم و فراگير 

شدن بيمه درماني براي ۱۱ ميليون حاشيه نشين بوده ايم. 
الزم به ذكر است تهيه، تنظيم و ارائه اليحه بودجه سنواتي 
كه در دولت نهم و دهم همواره با مشكل و تاخير ارائه مي  شد در 
طول 4 سال گذشته به بهترين شكل ممكن تنظيم و در موعد 

مقرر تقديم مجلس شوراي اسالمي شده است. 
در پايان يادآور مي ش��ود، مديريت صحيح سازمان برنامه و 
بودجه، توانست در اين سال هاي پر از بحران كه وارث بي نظمي 
مالي دولت هاي نهم و دهم بوده اس��ت، مس��ير ترقي و رش��د 
اقتصادي را تحقق بخش��يده و كشور را از گزند بحران هايي كه 
هر كدام به تنهايي مي توانس��ت پايه هاي اقتصاد ايران را ويران 

نمايد، حفظ كند. 

اصغرنوراهللزاده
مديرعامل صندوق 

كارآفريني اميد

یادداشت

تدبيري كه اميدواري آفريد

 ميان تيتر
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اقتصاد اجتماعي12
 گسترش قراردادهاي 

سفيد امضا
نايب رييس كميس��يون اجتماع��ي مجلس گفت: 
كارفرمايان با استفاده از قراردادهاي سفيد امضا كارگران 

را براي انجام كارهاي مختلف اجاره مي كنند. 
مس��عود رضايي درگفت وگو با خان��ه ملت، با انتقاد 
از قراردادهاي س��فيد امضا درحوزه كارگري، گفت: در 
هرگونه قرارداد بايد رضاي��ت طرف هاي ذي نفع مورد 
توجه قرار گيرد، اما درقراردادهاي س��فيد امضا تنها به 
منافع كارفرمايان توجه ش��ده و به هيچ عنوان مسائل 
و مش��كالت كارگران مدنظر قرار ندارد؛ بنابراين همين 
مساله سبب شده كه كارگران بسياري به دليل استفاده 

از اين قراردادها متضرر شوند. 
نماينده شيراز در مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره 
ب��ه اينكه بدون رضايت طرف ه��اي ذي نفع، همه انواع 
قراردادهاي كاري باطل بوده و هيچ گونه وجاهت قانوني 
ن��دارد، افزود: به طور حتم وجود چنين قراردادهايي كه 
كارگ��ران به عن��وان يك طرف موض��وع رضايتي از آن 
ندارند، قابل قبول نبوده و به طورقطع قراردادهاي سفيد 
امضا خالف قانون اس��ت؛ بنابراين اس��تفاده از اين گونه 

قراردادها توسط كارفرمايان غيرقانوني است. 
رضايي با تاكيد بر اينكه قراردادهاي س��فيد امضا از 
هيچ جايگاهي در روابط كار برخوردار نيس��تند، گفت: 
بايد شرايط اش��تغال را در كشور به گونه يي فراهم كرد 
ك��ه تحت هيچ ش��رايطي نتوان از قراردادهاي س��فيد 
امضا استفاده كرد، زيرا اين قراردادها تضميني بر ادامه 
فعاليت كارگر در يك ش��غل نيس��ت؛ ضمن اينكه در 
اي��ن قرارداد كارفرما مي تواند هرگونه تغييري را به نفع 
خود اعمال كند، به عنوان مثال كارفرما مي تواند در هر 

شرايطي كارگر را از كار مورد نظر اخراج كند. 
نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به 
اينكه كارگران ش��كايت از كارفرما به دليل قراردادهاي 
س��فيد امضا را در محاكم قضايي پيگيري كنند، افزود: 
متاس��فانه كارفرمايان با اس��تفاده از قراردادهاي سفيد 
امض��ا كارگران را ب��راي انجام كاره��اي مختلف اجاره 
مي كنند بدون اينكه كمتري��ن حقوق و مزايا را به اين 
افراد پرداخت كنند؛ هر چند كه قانون كار نيز با اين گونه 

قراردادها مخالف است. 

اعالم ليست داروهاي ممنوعه 
در سفر به سرزمين وحي

رييس مركز اطالع رس��اني دارو و س��موم س��ازمان 
غذا و دارو، ليس��ت داروهاي ممنوعه در اعزام حجاج به 

سرزمين وحي را اعالم كرد. 
يسنا به منش در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برخي 
داروهاي ممنوعه در س��فر به برخي كشورهاي حاشيه 
خليج فارس، گفت: در س��فر به برخي كش��ورها مانند 
عربستان و امارات متحده شامل دوبي، شارژه و ابوظبي 
همراه داش��تن برخي داروها به خص��وص آرام بخش ها 
ممن��وع اس��ت. وي با بيان اينكه بر اين اس��اس همراه 
داش��تن داروه��اي آرامبخش مانند ديازپ��ام، اگزازپام، 
لورازپ��ام و برخ��ي مس��كن هاي حاوي كدئي��ن مانند 
استامينوفن كدئين، اكسپكتورانت كدئين و روانگردان ها 
براساس قوانين كشور عربستان و امارات متحده عربي 
جرم محس��وب مي ش��ود، افزود: بنابراين مسافران بايد 
مراقب باشند در صورتي كه اين داروهاي ممنوعه را در 
سفر به اين كشورها همراه خود داشته باشند، مجازات 

سنگيني در انتظار آنهاست. 
به منش با اش��اره به ايام ح��ج تمتع، گفت: به همه 
مس��افران و حج��اج توصي��ه مي كنم كه در س��فر به 
عربستان و امارات متحده عربي اين داروها را به همراه 
نداش��ته باشند. البته در صورتي كه فرد حتما بايد اين 
داروها را مصرف كند، الزم است كه نسخه پزشك معالج 
خود را همراه داش��ته باشد يا پيش از سفر اين موضوع 
را با پزش��ك مطرح كرده تا پزش��ك براي��ش داروهاي 

جايگزين تجويز كند. 

ايجاد 30 مركز جامع 
خدمات بهزيستي در كشور

رييس سازمان بهزيستي كشور با بيان آنكه نياز به 
حمايت رسانه ها داريم تا مشكالت جامعه هدف را انتقال 
دهيم؛ گفت: در قانون احكام دايمي، بهزيس��تي متولي 

سالمت اجتماعي شده است. 
انوشيروان محسني بندپي در نشست خبري ديروز 
خود كه در محل س��ازمان بهزيستي كشور برگزار شد؛ 
گفت: شايد ما در تصميم گيري ها نقش مهمي نداشته 
باشيم، اما با كمك رس��انه مي توانيم شرايطي را ايجاد 
كنيم كه با توصيه و راهنمايي هاي خود تغيير نگرش در 
حوزه هاي اجتماعي را ايجاد كنيم.  وي با اشاره به برنامه 
شش��م توسعه نيز گفت: در ماده ۷۵ اين برنامه موضوع 
اقدامات تخصصي و پيشگيري از معلوليت ها، ماده ۸۰ 
در حوزه سالمت اجتماعي و همچنين ۵ آسيب عمده 
در بحث اعتياد، طالق ، حاشيه نش��يني، كودكان كار و 
مفاسد اخالقي براي بهزيس��تي تكليف قرار داده شده 
است كه شيوه نامه اقدام و عمل نيز دارد، به اين ترتيب 
بهزيستي تنها دستگاهي است كه در ابتداي سال قبل از 
ابالغ اين برنامه خود را موظف به اجراي آن كرده است. 
بندپ��ي در ادامه به اورژانس اجتماعي نيز اش��اره 
 كرد و گفت: در بحث اورژانس اجتماعي تكليف ش��ده

۱۴۰ اورژانس در كش��ور مس��تقر ش��ود ك��ه اكنون 
تع��داد آنه��ا ب��ه ۱۵۰ رس��يده و ۳۰ مرك��ز جام��ع 
خدم��ات بهزيس��تي ني��ز راه ان��دازي خواه��د ش��د.  
رييس س��ازمان بهزيستي كش��ور ادامه داد: در حوزه 
اعتي��اد، مديري��ت و س��اماندهي معت��ادان متجاهر و 
خانه ه��اي امن ش��يوه نامه اجرايي و نح��وه نظارت را 
 عمليات��ي كرديم.  بندپ��ي در ادامه با بي��ان آنكه در

۳۰ شهرس��تان كه كمترين شاخص توسعه يافتگي را 
دارند ۳۰ مرك��ز جامع تخصصي راه ان��دازي خواهيم 
ك��رد، گف��ت: ارائه خدم��ات بهن��گام، پيش��گيرانه و 

توانمندسازي در دستور كار اين مراكز خواهد بود. 
رييس س��ازمان بهزيستي كش��ور همچنين اظهار 
كرد: دولت و مجلس بيش��ترين اعتماد را به بهزيستي 
داش��ته اند و ما هم قول مي دهيم به اين اعتماد پاس��خ 
دهي��م و در بحث تامين ۱۱هزار و ۳۰۰ مس��كن ويژه 

معلوالن تا پايان سال ۹۷ آن را تكميل كنيم. 
وي درخصوص عملكرد بهزيس��تي در آستانه اخذ 
راي اعتماد از مجلس در راس��تاي بررسي عملكرد وزير 
رفاه، گفت: ب��راي قضاوت بايد ببينيم در چه وضعيتي 
بوده ايم و اكنون در چه وضعيتي هس��تم. بهزيستي به 
عنوان دستگاهي كه نيروهاي تخصصي دارد، در بحث 
آسيب ها پروتكل و ش��يوه نامه دارد و براي پياده سازي 

آنها مشكلي در اجرا نداريم. 

اخبار

رييس سازمان زندان ها هشدار داد

سبقت زنان ازمردان در قاچاق مواد مخدر

برنامه هاي وزير بهداشت در ۱00 روز اول دولت دوازدهم

اميدوارم در 4 سال آينده مخالفان را اميدوار كنيم

پايدار ساختن منابع، اولويت طرح تحول سالمت در دولت دوازدهم

وزير بهداشت درباره مهم ترين برنامه هايش در دولت 
دوازدهم گفت: يكي از مهم ترين برنامه ها بحث پايداري 
منابع حوزه س��المت و رفع اش��كاالتي است كه گاهي 
باعث گرفتاري ما و شركاي مان مي شود و اميدواريم در 

۱۰۰ روز اول دولت به سرانجام برسند. 
به گزارش ايسنا، سيدحس��ن هاشمي در مراسم 
بزرگداش��ت روز خبرنگار ضمن تبري��ك اين روز به 
خبرن��گاران و جامعه خبري گف��ت: آرزو مي كنم كه 
كش��ور و مردم مان به وي��ژه جوان��ان بتوانند آينده 
بهتري پيش رو داش��ته باش��ند. البته همه ما بايد در 

اين راستا تالش كنيم. 
وي با بيان اينكه خبرنگاري به نوعي شغل پيامبران 
محسوب مي شود و بسيار با ارزش، مهم و در عين حال 
خطير اس��ت، افزود: اين حرفه ب��ه نوعي مطلع كردن 
مردم و پيام رس��اني به جامعه اس��ت و به همين دليل 
بايد به آن توجه كنيم. بايد توجه كرد كه راه روشنگري 
راهي است كه همه مصلحان تاريخ آن را پيموده اند و ما 
هم بايد اينگونه باش��يم و ضمن داشتن سالمت و تقوا، 
ثمره كارمان ارتقاي اخالق، رعايت حقوق شهروندان و 
پرهيز از رفتارهاي نامناسب باشد. البته كليت مجموعه 
اطالع رساني كشور اين گونه اند. حال مهم اين است كه 
بتوانيم از اين ويژگي ها مراقبت كنيم.  وزير بهداش��ت 
تاكيد كرد: روز خبرنگار روزي شريف و ارزشمند است 

و بايد پاسدار حرمتش باشيم. 
هاش��مي خطاب به خبرنگاران گفت: من به عنوان 
برادر شما تاكيد مي كنم كه قدر اين جايگاه ارزشمند را 
بدانيد. در عين حال شهادت مي دهم كه اقدامات زيادي 
در دولت يازدهم انجام ش��ده و ما موظفيم همچنان به 
كاستي ها و مشكالت توجه داشته باشيم. در عين حال 
بايد به توفيقات كشور هم افتخار كنيم. براين اساس نه 
فقط قسمت هاي سياه را ببنيم و نه فقط مواردي را كه 

سفيد و نوراني هستند بنگريم؛ بلكه بايد در كنار بيان 
مشكالت، بشارت هم بدهيم. 

وي با اش��اره ب��ه معرفي كابينه دوازدهم از س��وي 
رييس دولت به مجلس ادامه داد: خدا را شكر مي كنم 
كه در هفته هاي اخير جو كش��ور آرام بوده است. بايد 
بدانيم كه مردم از درگيري، دعوا، همهمه و س��روصدا 
خوش شان نمي آيد. مردم فقط كار و كارنامه مي خواهند 
و دل شان مي خواهد مسووالن به آنها فكر كنند و همه 
زندگي شان را وقف آنها كنند؛ زيرا مردم در صحنه هايي 
ك��ه نياز ب��وده بيش از انتظ��ار حض��ور يافته اند، حال 
اميدواريم به بركت راي مردم، مسووالن به چيزي جز 

خدمت به آنها فكر نكنند. 
وزير بهداش��ت ب��ا بيان اينكه اگر بخواهيم كش��ور 
موفق شود بايد همين فضاي آرام را ادامه دهيم، گفت: 
مردم گرفتاري هاي زيادي دارند، اما توقع شان هم زياد 
نيس��ت و اگر احساس كنند براي شان تالش مي كنيم، 

صرف نظر از نتيجه راضي خواهند بود. 
هاشمي با اش��اره به اعالم وزراي پيشنهادي دولت 
دوازدهم از سوي رييس جمهور گفت: اميدواريم مجلس 
هم در راي دادن به كابينه آنچه را كه شايسته و به حق 
است، انجام دهد. البته ما دوست داريم كه تمام كابينه 
بتوانند راي اعتماد كس��ب كنند و دولت هرچه زودتر 
كارش را آغاز كند. بعد از آن هم همه اركان نظام بايد 
كمك كنند چراكه كار اجرايي س��خت است و نيازمند 

كمك روحي و معنوي است. 
وي با اشاره به نقش رسانه ها در كمك به پيشرفت 
كش��ور و موفقيت اقدامات اجرايي گف��ت: البته نبايد 
انتظار داش��ته باشيم كه رس��انه ها ما را مدح كنند. از 
طرفي هم انتظار داريم كه اگر مش��كلي در كار وجود 
دارد آن را آهس��ته تر بيان كنند ن��ه آنكه فرياد بزنند، 
زيرا فرياد زدن نه تنها مش��كالت را حل نمي كند بلكه 

مشكل ديگري هم به آنها اضافه مي كند.  وزير بهداشت 
تاكيد كرد: رسانه ها در حوزه سالمت بسيار حائز اهميت 
هس��تند و اگر كمك شما رس��انه ها نبود اين ميزان از 
رضايت در حوزه س��المت ايجاد نمي شد. در عين حال 
شما مي توانيد در جهت توانمند كردن مردم در راستاي 
رعايت بهداش��ت ارتقاي سواد س��المت و مطالبه گري 
از س��اير دس��تگاه ها به ما كمك كنيد. البته در دولت 
دوازدهم هدف ما ارتقا دادن به خدماتي اس��ت كه در 
طرح تحول س��المت ارائه مي ش��ده و در عين حال در 
جهت رفع اشكاالت گام برمي داريم. از طرفي اميدواريم 
بتوانيم منابع مالي پايدار را براي اين حوزه ايجاد كرده 
و هماهنگي مان را با شركا بيشتر كنيم.  هاشمي با بيان 
اينك��ه ماموريت اصلي ما در دول��ت دوازدهم توجه به 
پيشگيري است، ادامه داد: براين اساس از طريق نظام 
ارجاع، پزشك خانواده و پرونده الكترونيك سالمت و با 
به كارگيري مديران اليق مي توانيم بحث پيشگيري را 
پيش ببريم. در عين حال مطالبه گري براي س��المت 
مردم هم بسيار مهم است؛ چراكه دستگاه هاي زيادي 
در كشور توليد بيماري مي كنند كه بايد به كمك شما 
آنها را شناس��ايي كرده و توصيه كنيم كه بهداش��ت و 
س��المت م��ردم را رعايت كنند و اگ��ر توجهي به اين 
توصيه نكردن��د، آنها را به مردم معرفي كنيم. بنابراين 
دستگاه هايي هم در دولت و هم در خارج از دولت مانند 
بخش جاده، صنعت، غذا، سالمت روان و... هستند كه 
محصوالت آسيب رسان عرضه مي كنند و بايد به كمك 
شما آنها را مرتفع كنيم تا منجر به كاهش آسيب هاي 

اجتماعي شود. 
وي با بيان اينكه تمركز بر آس��يب هاي اجتماعي از 
برنامه هاي جدي من در دولت آينده اس��ت، گفت: دعا 
كنيد كه ما بتوانيم خادم واقعي و س��رباز صالحي براي 
مردم و كش��ورمان باش��يم. ما و شما در حوزه سالمت 

هيچ محدوديتي از نظر رنگ، نژاد و حاش��يه نداريم و 
وظيفه ما خدمت كردن است. واقعا آرزو مي كنم كه اگر 
در دولت دوازدهم حضور داشتم و توانستم راي اعتماد 
كسب كنم، در پايان آن دوره من و تيمم بتوانيم براي 
۱۵ ميليون نفري هم ك��ه راي ندادند، اقداماتي انجام 
دهيم تا بتوانيم كساني را كه دلخور، نااميد يا بي تفاوت 

هستند را اميدوار كنيم. 
وزير بهداش��ت با بيان اينكه اي��ن ملت بايد يك يد 
واحد باش��ند، گفت: آنچه رمز بقاي ايران و انقالب است 
و كشورمان را به سمت پيشرفت مي برد، همين وحدت 
است و ش��ما رسانه ها نيز مي توانيد در اين راستا كمك 
كنيد. من از اينكه خبرنگاران حوزه سالمت راه سالمت را 
طي مي كنند، تشكر مي كنم و از حضورتان سپاسگزارم. 
هاش��مي در بخش ديگري از صحبت هايش درباره 
برنام��ه خود براي حوزه بهداش��ت و درم��ان در دولت 
دوازدهم گفت: مهم تري��ن كاري كه بايد انجام دهيم، 
تداوم و ارتقاي طرح تحول نظام سالمت در قالب برنامه 
ششم توس��عه است. بعد از آن هم استقرار نظام ارجاع 
اهمي��ت دارد، البته اگر بخواهيم اي��ن نظام به صورت 

واقعي پياده شود و نمايشي نباشد، بسيار دشوار است. 
وي ادام��ه داد: ما تاكنون ۶ هزار مركز بهداش��تي، 
خانه بهداشت و مركز جامع سالمت افتتاح كرده ايم و 
اقداماتي را درباره محل زيست و دريافتي نيروهاي مان 
انجام داده ايم كه اين اقدامات در كنار تش��كيل پرونده 
الكترونيك سالمت شرايط را براي استقرار نظام ارجاع 

آماده مي كند. 
وزير بهداش��ت تاكي��د كرد: در عين ح��ال بايد به 
موقعيت م��ان در ح��وزه دان��ش، آم��وزش و پژوهش 
نيز توجه كني��م. البته طبق ارزيابي هاي انجام ش��ده 
شرايط مان در اين حوزه ها خوب است اما بايد بهتر شود.  
هاشمي همچنين گفت: كار ديگري كه بايد انجام شود 
و نيازمند كمك دولت و مجلس اس��ت، بحث پايداري 
منابع حوزه س��المت و رفع اش��كاالتي است كه گاهي 
باعث گرفتاري ما و ش��ركاي مان مي شود. اين مسائل 
بس��يار مهم اس��ت و اميدواريم در ۱۰۰ روز اول دولت 
دوازدهم بتوانيم آنها را به انجام برسانيم و برنامه بعدي 
هم در راس��تاي مطالبه گري براي كاهش آس��يب هاي 

اجتماعي است. 

مع��اون درمان وزير بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي گفت: 2۰ برنامه مختلف ب��راي ادامه طرح 
تحول سالمت در دولت دوازدهم تدوين شده است كه 
اجراي برنامه پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي 
باليني، اجراي برنامه DRG، س��طح بندي خدمات و 
ايجاد منابع مالي پايدار از مهم ترين اين برنامه هاست. 

ك��ه  همانط��ور  داد:  ادام��ه  آقاجان��ي  محم��د 
رييس جمه��وري در مناس��بت هاي مختلف از جمله 
مراسم روز تنفيذ به طور رسمي اعالم كرده است، طرح 
تحول سالمت با قوت و جديت در دولت دوازدهم ادامه 
پيدا مي كند زيرا به گفته رييس جمهوري طرح تحول 
س��المت در كنار برجام جزو مهم ترين دستاوردهاي 
دولت يازدهم اس��ت.  او افزود: در چهار سال گذشته 
در قالب طرح تحول س��المت برنامه هاي متنوعي هم 
درحوزه بهداشت و پيشگيري و هم در حوزه درمان در 
كشور اجرا ش��د كه تثبيت اين برنامه ها و طرح ها در 
دولت دوازدهم ضروري اس��ت و تثبيت اين برنامه ها 
بس��يار اهميت دارد ب��راي اينكه به رفتار س��ازماني 
تبديل ش��ود و قانون و قواعدي اجرا شود كه احتمال 
بازگشت به عقب نباش��د، اين يكي از استراتژي هايي 
اس��ت كه بايد در دولت دوازدهم دنبال ش��ود. معاون 

وزير بهداشت به ايرنا گفت: استراتژي مهم ديگر وزارت 
بهداش��ت در دولت دوازهم مديريت هزينه هاس��ت و 
ض��رورت دارد حتما در اين زمينه كار ش��ود، اجراي 
برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع يكي از مهم ترين 
برنامه هايي است كه براي مديريت هزينه ها بايد اجرا 
ش��ود، اقدامي كه در همين دولت از دو هفته گذشته 
در استان گلستان شروع شده است و حتما در دولت 

دوازدهم در كل كشور گسترش مي يابد. 
او افزود: اس��تقرار راهنماهاي باليني و اجراي سند 
س��طح بندي خدمات درماني كه تدوين شده و آماده 
ابالغ اس��ت نيز از اقدامات مهم ديگري است كه اجرا 
مي شود. اقدامات متعددي ديگري نيز از هم اكنون در 
وزارت بهداش��ت براي تكميل طرح تحول س��المت، 
مديريت هزينه ها و افزايش بهره وري نظام تدوين شده 
است. بيش از 2۰ برنامه مختلف در اين زمينه تدوين 

شده كه در دولت دوازدهم اجرايي مي شود. 
آقاجان��ي ادامه داد: منابع نظام س��المت در ايران 
مانن��د همه ج��اي دنيا مح��دود اس��ت، هزينه هاي 
بهداش��تي و درماني در همه كش��ورها ب��اال و منابع 
محدود اس��ت و ب��راي تنظيم و تع��ادل بين منابع و 
مصارف قطعا الزم اس��ت كه هزينه ها مديريت ش��ود 

و منابع به س��متي هدايت ش��ود كه بيشترين نياز و 
به��ره وري را ب��راي س��المت م��ردم دارد. برنامه هاي 
مختلفي براي كنترل هزينه ها تدوين ش��ده از جمله 
برنامه DRG كه مقدمات اجراي آن فراهم شده است. 

 در ضرورت پايداري منابع
معاون وزير بهداش��ت در توضيح استراتژي سوم 
اين وزارتخانه در صورت موفقيت قاضي زاده هاشمي 
در جل��ب اعتم��اد نماين��دگان مجل��س، پيرامون 
موض��وع منابع پاي��دار طرح تحول گفت: س��ومين 
استراتژي موضوع بس��يار مهم پايداري منابع نظام 
س��المت ماس��ت كه حتما بايد در دولت دوازدهم 
دنبال ش��ود و البته پايداري منابع از دو اس��تراتژي 

قبلي نيز مهم تر است. 
او ادام��ه داد: تجربه چهار س��ال گذش��ته نش��ان 
داد به عنوان مثال دريافت بخش��ي از درآمد ناش��ي از 
صرفه جوي��ي يارانه ها منبع پاي��دار و قابل اتكايي براي 
ط��رح تحول س��المت نيس��ت و اين منابع نتوانس��ت 
نيازهاي اين طرح را تامين كند و هر سال شاهد كاهش 
جدي منابع اين طرح بوديم.  او افزود: اختصاص درآمد 
ناشي از صرفه جويي يارانه ها به وزارت بهداشت هر سال 

كمتر ش��د و با وجود اجراي برنامه هاي جديد در قالب 
طرح تحول س��المت حتي به اندازه شروع طرح تحول 
نيز منابع مالي به اين طرح اختصاص پيدا نكرد و منابع 
اين طرح در سال سوم به مراتب كمتر از سال اول بود. 
آقاجاني در پايان گف��ت: يكي از نيازهاي مهم نظام 
سالمت، تامين منابع مالي پايدار است و تجربه سال هاي 
گذش��ته نشان داد كه در مورد منابع مالي نظام سالمت 
نيازمند بازنگري جدي هستيم، در واقع حتي اگر منابع 
حوزه س��المت كمتر هم ش��ود اما پايدار باش��د، خيلي 
بهتر مي توان برنامه ريزي كرد زيرا منابع ناپدار، سيستم 

بهداشتي- درماني كشور را هم ناپايدار مي كند. 
آنچ��ه معاون وزي��ر آن را »يك��ي از نيازهاي مهم 
نظام س��المت« مي خواند، موضوع مهم ترين نقدهاي 
منتقدان طرح تحول س��المت است. آنان با تاكيد بر 
اينك��ه در اجراي اي��ن طرح، منابع مال��ي و اعتباري 
پايدار پيش بيني نش��ده اس��ت، آن را »بي حس��اب و 
كتاب« خواندند و هش��دار دادند ك��ه ادامه اين طرح 
در مسير كنوني، نظام سالمت ايران را به ورشكستگي 
خواهد كشيد. فرشاد مومني اقتصاددان، طرح تحول 
را از اين حيث با طرح مس��كن مهر دولت احمدي نژاد 

مقايسه كرده بود.

 جبران كمبودهاي آموزش 
دي��روز همچنين حميد اكبري قائم مقام معاونت 
آموزش��ي وزارت بهداش��ت، ب��ا تاكيد ب��ر ضرورت 
پيگي��ري طرح تحول س��المت در دولت دوازدهم، 
گفت: در ح��ال حاضر كه در پاي��ان دولت يازدهم 
به س��ر مي بريم به دنبال اين هستيم كه برنامه هايي 
ك��ه براي تحول آموزش پزش��كي طي س��ه س��ال 
گذش��ته تدوي��ن، اب��الغ و در دانش��گاه هاي علوم 
پزشكي اجرا شد نهادينه شده و كامال مستقر شود. 
تا اين برنامه ها كه به طور جدي هم مورد اس��تقبال 
دانش��گاه ها قرار گرفته و نتاي��ج خوبي هم در طول 
دو سال گذشته داشته، تحت تاثير تغيير و تحوالت 

دولت منتفي نشود و ادامه پيدا كند. 
او پيرام��ون اولويت ه��اي اي��ن ط��رح در بخش 
آموزش پزشكي، با بيان اينكه كمبود فضا و امكانات 
آموزش��ي با توجه به افزايش ظرفيت ها در آموزش 
پزشكي در دولت يازدهم بسيار محسوس است، به 
ايسنا گفت: متاس��فانه به تناسب ظرفيت سازي كه 
به خص��وص در مقاطع دكت��راي عمومي حرفه يي 
و مقاط��ع تخصصي و فوق تخصص��ي اتفاق افتاد و 
ظرفيت ها به طور چشمگير افزايش پيدا كرد، بودجه 
و امكانات آموزش��ي افزايش پيدا نكرد و اين مساله 
موجب ش��ده دانشگاه هاي علوم پزشكي تحت فشار 

قرار بگيرند. 

گروه اقتصاد اجتماعي  
ديروز سازمان زندان ها ميزبان نشست غالمحسين 
محسني اژه اي معاون اول رييس قوه قضاييه، با مديران 
سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي ايران بود. 
رييس سازمان زندان ها در اين نشست با ارائه گزارشي 
از وضعي��ت زندان ه��ا و زندانيان، ب��ا تاكيد بر كاهش 
ورودي زندان ها در سال گذشته، از صدرنشيني جرايم 
مربوط به مواد مخدر و همچنين پيشي گرفتن زنان از 

مردان در موضوع قاچاق مواد مخدر گفت. 
رييس سازمان زندان ها در نشست معاون اول قوه 
قضاييه با مديران سازمان زندان ها، نخست با سنجشي 
ميان زندانيان در س��ال گذشته و سال پيش تر، گفت: 
»ورودي زندان ها در سال ۹۵ نسبت به ۹۳، ۱۶درصد 
و نس��بت به س��ال ۹۴، ۵درصد كاهش يافته اس��ت. 
به عبارتي در سال ۹۵ نس��بت به ۹۳، ۸۷ هزار نفر از 

ورودي زندان ها كاهش يافته است. 
در راستاي دس��تورالعمل رييس قوه قضاييه قرار 
بازداش��ت هاي موقت ۳۹ درصد، كفال��ت 2۵ درصد 
و صدور قرار وثيقه ۱2 درصد كاهش داش��ته است.« 
او ادام��ه داد: »در س��ال ۹۵، ۱۳۹ ه��زار زندان��ي با 
خاتمه محكوميت، ۱۱۴ هزار نفر با س��پردن وثيقه و 
۷۹ ه��زار نفر نيز با كفالت آزاد ش��دند.« او همچنين 
با ارائه آم��اري پيرامون وضعيت زنداني��ان افزود: »از 
مجم��وع كل زنداني��ان، 2۳ درصد تحت ق��رار و ۷۷ 
درصد محكوم هس��تند.« علي اصغ��ر جهانگير افزود: 
»از مجم��وع زندانيان، ۴۹ درص��د محكوم به حبس 
و جريم��ه نقدي، 2۰درصد فق��ط حبس، ۰.۹ درصد 
فقط جريمه و ۱2درصد نيز زندانيان مالي هس��تند.« 
جهانگي��ر همچنين اع��الم كرد كه ۱۵ ه��زار و ۷2۶ 
زنداني ب��ا تالش مددكاران موفق به كس��ب رضايت 

۱۸هزار شاكي شدند. 

 سبقت زنان از مردان
جهانگي��ر در بخش ديگري از گزارش��ش، با بيان 
اينكه، 22ه��زار و 2۰۰نفر در بخش خدمات زندان ها 
وظيفه جلوگيري از ورود اش��ياء و به ويژه مواد مخدر 
را ب��ه داخل زندان ها دارند، اع��الم كرد كه ۵۰درصد 
افرادي كه وارد زندان مي ش��وند، معتاد هس��تند. به 
گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران، او س��پس در توضيح 
جرايم زندانيان كنوني، گفت: »زندانيان مواد مخدر و 
روانگردان با ۴۳درصد در صدر ورودي زندان ها عنوان 
كرد كه سرقت با 2۸ درصد و جرايم عليه اشخاص با 
۱۰درص��د در مرتبه بعدي قرار دارن��د.« او ادامه داد: 

»۵2 درص��د از زندانيان زن و ۴2درصد زندانيان مرد 
به س��بب جرايم مربوط به مواد مخ��در وارد زندان ها 
ش��دند.« او افزود: »در س��ال گذش��ته ۱2۵ هزار نفر 
در مب��ادي ورودي زن��دان س��م زدايي و ۵۱ هزار نفر 
نيز با مصرف متادون درمان ش��دند.« او همچنين به 
راه ان��دازي 2۵ اردوگاه ويژه محكومان مواد مخدر در 
س��ال هاي گذشته اش��اره و تاكيد كرد: »تالش براي 
تكمي��ل اردوگاه هاي نيم��ه كاره به وي��ژه ۷ اردوگاه، 
نيازمند همت دولت است، اما دولت، با وجود تصويب 
اين موضوع، در دو سال اخير هيچ پولي براي اين كار 

اختصاص نداده است.«

 بيمه رايگان، در مرحله رايزني
ريي��س س��ازمان زندان ها در ادامه با اش��اره به 
راه اندازي بان��ك اطالعات ژنتي��ك زندانيان گفت: 
»اين بانك در ۵ اس��تان با اخ��ذ ۳۶۷۵ نمونه آغاز 
به كار كرده است.« او سپس با يادآوري طرح بيمه 
سالمت رايگان زندانيان گفت: به دليل اينكه بيشتر 
زنداني��ان در ابتداي ورود ب��ه زندان ها بيمه ندارند، 

در نظر گرفته شده اس��ت كه توسط كميته امدادو 
س��ازمان بهزيستي بيمه سالمت زندانيان به صورت 
رايگان در اختيار زندانيان قرار داده شود.« او افزود: 
»با توجه به تكليف پيش بيني شده در قانون برنامه 
ششم، در حال رايزني هستيم كه اين اتفاق بيفتد.«

به گ��زارش ايس��نا، ريي��س س��ازمان زندان ه��ا 
همچنين ب��ه انتق��ال زندان ها به خارج از ش��هرها 
اش��اره كرد و گفت: »۱۰ سال از تصويب اين قانون 
مي گذرد اما چون تمهيدات الزم پيش بيني نش��ده، 
اي��ن قانون هنوز اجرا نش��ده اس��ت.« او در توضيح 
دالي��ل اجرا نش��دن اين ط��رح گفت: »مش��كل ما 
فق��ط زمين در خارج از ش��هرها نيس��ت كه رايگان 
به س��ازمان زندان ها واگذار ش��ود. آنچ��ه در قانون 
پيش بيني نشده، زيرس��اخت هاي الزم براي زندان 
و مس��ائل امنيتي، حفاظتي و نيروي انساني است.« 
او افزود: »در قانون برنامه شش��م پيش بيني ش��ده 
سازمان زندان ها از طريق فروش نقدي به سازمان ها 
و ش��هرداري ها براي انتق��ال 2۰ زندان ب��ا اولويت 
كالن ش��هرها اقدام كن��د. همچنين ف��روش نقدي 

باتوج��ه به وضعيت بودجه يي ش��هرداري ها بس��يار 
س��خت و نيازمن��د كمك دولت اس��ت و بايد طبق 

قانون رديفي را پيش بيني كنند.«

 بودجه عمراني، صفر
رييس س��ازمان زندان ها در حاش��يه اين نشست 
و در جمع خبرن��گاران، پيرامون موضوع طبقه بندي 
و تفكيك زندانيان گفت: »از س��نوات گذشته تالش 
ش��ده تا بحث تفكيك و طبقه بندي زندانيان رعايت 
ش��ود. اكنون متهمان با محكومان به صورت تفكيك 
شده نگهداري مي ش��وند.« او ادامه داد: »درخصوص 
محكومان نيز اين موضوع رعايت مي شود و محكومان 
خاص در بندهاي خاص نگهداري مي شوند، اما هنوز به 
دليل كمبود بودجه و تجهيزات نتوانسته ايم در بعضي 
موارد اين تفكيك را به صورت كامل انجام دهيم.« او 
افزود: »اميدوار هستيم با اعتباراتي كه از سوي مجلس 
و دولت به س��ازمان زندان ها تعلق مي گيرد، ش��اهد 

اجراي كامل قانون تفكيك زندانيان باشيم.«
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، جهانگي��ر در ادام��ه گفت: 

»مهم ترين مش��كل ما در س��ازمان زندان ها كمبود 
بودج��ه و نيروي انس��اني و تجهيزات اس��ت و اين 
امر باعث ش��ده اس��ت كه ما در ا جراي برنامه هاي 
موردنظر خود دچار اش��كال ش��ويم.« او افزود: »در 
2 س��ال گذش��ته بودجه عمراني و اقدامات تاميني 
و تربيتي س��ازمان زندان ها صفر بوده اس��ت و هيچ 

پولي به ما تعلق نگرفت.«
او همچني��ن در حاش��يه اين نشس��ت در جمع 
خبرن��گاران درباره اجراي طرح پابندهاي الكترونيكي 
گفت: »به همت مركز انفورماتيك قوه قضاييه اين كار 
را آغاز كرديم، ولي دو س��ه مش��كل وجود دارد؛ يكي 
بحث تجهيزات الزم اس��ت كه هنوز فراهم نش��ده و 
زيرس��اخت هاي الزم آماده نشده است. از طرفي ديگر 
باي��د به همكاران قضايي آموزش الزم داده ش��ود كه 
كمك كنند؛ زيرا قانون محدوديت دارد به عنوان مثال 
رضايت فرد محدوديت ايجاد كرده است، چون هزينه 
اين كار به عهده خودش است به همين دليل خيلي ها 
از اين طرح اس��تقبالي نمي كنند و حاضرند در زندان 
بمانند و اگر اين محدوديت ها برطرف شود اميدواريم 

عملياتي شود.«

 بازگشت 4۶ درصد زندانيان آزاد شده به زندان
با وجود اينكه رييس سازمان زندان ها، از كاهش 
ورودي زندان ها در س��ال گذش��ته گفت، مديركل 
دفتر امور آس��يب هاي اجتماع��ي وزارت كار و رفاه 
اجتماعي ديروز از بازگش��ت ۴۶ درصد از زندانيان 
آزاد ش��ده به زندان به دليل تك��رار وقوع جرم خبر 
داد. روزبه كردوني ادام��ه داد: »ضرورت رصد دايم 
مجرمان و محكومان يكي از مسائل مهمي است كه 
بايد به آن توجه داش��ت؛ يعني كساني كه از زندان 
آزاد مي ش��وند و امكان تك��رار جرم براي آنها وجود 
دارد.« او افزود: اين يك واقعيت اس��ت كه مجرمان 
وقتي آزاد مي ش��وند امكان تكرار ج��رم دارند. بايد 
ب��راي مجرماني ك��ه در ح��وزه امني��ت اجتماعي 
جرايمي را مرتكب مي شوند سيستمي وجود داشته 
ت��ا در زماني كه آزاد مي ش��وند سيس��تم يكپارچه 
قضايي- امنيتي و حمايتي آنان را تحت نظر داش��ته 
باش��د و امكان وق��وع مجدد جرم آن��ان را كاهش 
دهد.« معناي اين س��خن آن زمان روشن مي شود 
كه آن را در كنار گفته رييس سازمان  زندان ها قرار 
دهي��م؛ آنجا ك��ه جهانگير گف��ت: »بودجه عمراني 
س��ازمان زندان ها و اقدامات تامين��ي و تربيتي در 

سال گذشته صفر بود.«
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افشاني استعفا كرد؛ هر يك از 4 گزينه باقي مانده 25 درصد شانس دارند

پايان ماراتن انتخاب شهردار
گروه راه و شهرسازي | آزاده كاري|

س��رانجام اعض��اي ش��وراي پنج��م پايتخت، 
برنامه ه��اي حس��ين  از ش��نيدن  ام��روز،  پ��س 
مرعش��ي و حسين مهرعليزاده، ش��هردار تهران را 
انتخ��اب مي كنند. دي��روز در حالي كه محمدعلي 
ب��ود،  داده  انص��راف  كانديدات��وري  از  افش��اني 
محمدعل��ي نجف��ي و اله��ه كوالي��ي برنامه ه��اي 
خ��ود را ب��راي اعض��اي ش��وراي پنج��م ته��ران 
 ارائ��ه كردن��د. به اي��ن ترتيب، اگرچه ه��ر يك از

 4 كاندي��داي باقي مان��ده، روي كاغ��ذ شانس��ي 
25درصدي دارند، ارزيابي مي شود. 

طي 50 روز گذش��ته، درس��ت زماني كه نتايج 
انتخاب��ات ش��وراي ش��هر تهران مش��خص ش��د، 
رايزني ه��ا و گمانه زني ه��ا براي انتخاب ش��هردار 
جديد تهران آغاز ش��د. منتخبان شوراي پنجم از 
همان روزهاي نخس��تين به فكر انتخاب شهرداري 
مناسب براي تهران بودند و 3 ويژگي اصالح طلبي، 
پاكدس��تي و برنام��ه محور بودن را ب��راي انتخاب 
كانديداهاي خود لحاظ كردند. از ميان گزينه هاي 
پيش��نهادي اعض��اي منتخ��ب 7 نف��ر ب��ه عنوان 
كانديداي اصلي انتخاب ش��دند. از بين اين 7 نفر 
محمد ش��ريعتمداري و حبيب اهلل بيطرف به دليل 
حضور در دولت از كانديداتوري انصراف دادند. روز 
چهارشنبه نيز محمدعلي افشاني رسما از نامزدي 

شهرداري تهران انصراف داد. 
به گزارش »تعادل«، از بين 4 گزينه باقي مانده 
محمدعل��ي نجفي و الهه كواليي روز چهارش��نبه 
برنامه ه��اي خ��ود را در حض��ور اعض��اي منتخب 
ش��وراي پنجم ارائه دادند و امروز نيز مرعش��ي و 

مهرعليزاده برنامه هاي خود را مطرح مي كنند. 
 مانن��د هر انتخابات ديگ��ري اين بار نيز كابران 
ش��بكه هاي مج��ازي دس��ت ب��ه كار ش��ده اند و 
اين ط��ور به نظر مي رس��د ك��ه روي ي��ك گزينه 
محمدعلي نجفي تاكيد دارن��د. بازخوردها در اين 
زمينه به گونه يي اس��ت كه شائبه اجماع روي يك 
كانديداي خاص به وجود آمد و برخي از منتخبان 
مجبور به ارائه توضيح در اين باره ش��دند. از جمله 
زهرا نژادبه��رام اعالم كرد كه ش��ايع اجماع روي 
شهردار ش��دن نجفي بيش از جلس��ه ارائه برنامه 
را تكذي��ب مي كنم. علي اعط��ا نيز در اظهارنظري 
عن��وان كرد كه اجماعي براي ش��هردار ش��ده فرد 
خاصي صورت نگرفته است. زهرا صدراعظم نوري 
نيز تاكيد كرد كه ش��هردار تاكنون انتخاب نش��ده 

است.
ب��ا وجود اين و در حال��ي كه هر كدام از اين 4 
نفر 25درصد ش��انس انتخاب شدن دارند؛ به نظر 
مي رسد. الهه كواليي بعد از انتخاب شدن به عنوان 
كانديداي شهردار اعالم كرد كه كانديداي پوششي 
نخواهد بود و براي تصدي پس��ت شهرداري تهران 
ت��الش خواهد ك��رد. اله��ه كواليي اس��تاد علوم 
سياسي دانش��كده حقوق و علوم سياسي دانشگاه 
ته��ران و عضو جبهه مش��اركت ايران اس��المي و 

ش��وراي هماهنگي مجمع زنان اصالح طلب است. 
محمدعل��ي نجف��ي ام��ا كارنامه پ��ر و پيماني در 
تصدي پس��ت هاي اجرايي دارد، او اكنون مش��اور 
ام��ور اقتصادي رييس جمهور ايران، عضو ش��وراي 
عالي ميراث فرهنگي و گردش��گري و عضو شوراي 
س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي جمهوري 

اسالمي ايران است. 
 او دبي��ر س��ابق س��تاد هماهنگ��ي اقتصادي، 
سرپرست سابق وزارت علوم، رييس سابق سازمان 
مي��راث فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
اس��ت. نجف��ي از ۱3۶0 ت��ا ۱3۶4 در دولت هاي 
دكت��ر باهنر، مه��دوي كني و مهندس موس��وي 
وزي��ر فرهنگ و آموزش عالي و از ۱3۶7 تا ۱37۶ 
در دولت هاي موس��وي و هاشمي رفسنجاني وزير 
آم��وزش و پرورش ايران بود. در دولت اول خاتمي 
رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه بود. در ۱3۸۶ به 
عضويت در سومين دوره شوراي شهر تهران درآمد 
و در 2۹ م��رداد ۱3۹2 به دنبال انتصاب به عنوان 

معاونت رييس جمهور از اين سمت استعفا كرد. 
ش��ايد عده يي بر اين اعتقاد باش��ند كه تجربه 
نجفي بيش��تر به درد ش��هر تهران مي خورد اما در 
ش��رايطي كه زنان س��همي از كابينه دولت ندارند 
يك شهردار خانم مي تواند فضاي مردانه كنوني را 

برهم بزند. عالوه بر اين بايد به توانمندي هاي زنان 
اعتماد كرد و اجازه عرض اندام به آنها را داد. 

به هر روي امروز شهردار تهران انتخاب مي شود 
و قطعا باتوجه به انبوه مش��كالت شهر تهران نبايد 
انتظار معجزه داش��ت بلكه بايد به مديريت جديد 
ش��هر فرصت داد تا بتوانند برنامه ه��اي خود را با 

توان و تمركز بيشتري آغاز كنند. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، محمدعل��ي نجفي با 
اعالم ش��عار »شهر اميد، مش��اركت و شكوفايي«، 
برنامه هايش را براي تصدي ش��هرداري تهران ارائه 
ك��رد. به طور خالصه مي توان اه��م برنامه هاي وي 
را اين گونه خالص��ه كرد: افزايش به كار گيري زنان 
و جوانان، تاكي��د بر محله محوري، برقراري ارتباط 
مناسب با س��ازمان ها و نهاد ها، كاهش فرآيندهاي 
موازي در س��اختار سازماني ش��هرداري، برقراري 
سيس��تم هوش��مند يكپارچه، تقويت سرمايه هاي 
اجتماع��ي و مش��اركت عمومي و توس��عه حمل و 

نقل عمومي. 
ام��ا نكت��ه جالب توجه در صحبت ه��اي نجفي 
تناق��ض آم��اري قابل توج��ه در مي��ان بدهي هاي 
ش��هرداري ب��ود. درحالي كه ق��درت اهلل گودرزي 
معاون امور مالي ش��هرداري تهران در جلسه علني 
روز سه ش��نبه مي��زان بدهي دولت به ش��هرداري 

ته��ران را ۱۹ هزار ميليارد توم��ان عنوان كرد اما 
آماري درخصوص بدهي ش��هرداري به دولت ارائه 
نكرد. برهمين اس��اس گودرزي ميزان بدهي هاي 
ش��هرداري به پيمانكاران را ۱5هزار ميليارد تومان 
اعالم كرد درحالي بسياري از اعضاي شورا اين رقم 

را تا ۶0 هزار ميليارد تومان برآورد كرده اند. 
نجفي هنگام ارائ��ه برنامه هاي خود عنوان كرد 
كه هيچ يكپارچگي اطالعاتي در ش��هرداري تهران 
وجود ندارد و رقم مطالبات ش��هرداري به ويژه در 
حوزه وصول چك ها مشخص نيست و از آشفتگي 
بس��ياري برخوردار اس��ت. وزارت اقتصاد و دارايي 
عقيده دارد كه نه تنها دولت به ش��هرداري تهران 
بدهي ندارد بلكه 3هزار و 230 ميليارد تومان هم 

از شهرداري طلبكار است. 
نجفي همچنين اظهار كرد كه نگاه سياسي در 
مديريت ش��هر جايي ندارد و ام��روز اعالم مي كنم 
هيچ ارتباط تش��كيالتي و تعه��دآور با هيچ حزب 
و گروه��ي ن��دارم. اگر ب��ه عنوان ش��هردار تهران 
انتخاب ش��وم و اي��ن »بار« برعهده من گذاش��ته 
شود، خوش��حال خواهم شد چراكه امكان خدمت 
به شهروندان براي من فراهم شده است. بي ترديد 
در ص��ورت انتخ��اب بنده از هم��ان روز اول جامه 
سياس��ي از ت��ن در م��ي آورم و جام��ه خدم��ت 

خواهم پوش��يد. ش��هردار بايد موضعي فراجناحي 
داشته باش��د. نجفي شايس��تگي انجام مسووليت 
از جهات مختلف، عدم ش��ائبه درخصوص مسائل 
مالي، مشاركت و تس��هيل گري و توجه به سرمايه 
اجتماعي و قانون پذي��ري را از مالك هاي انتخاب 

خود براي مديران شهرداري تهران خواند. 
ب��ه گفته وي، امروز ش��هرداري ته��ران به يك 
لغزش��گاه مالي براي مديران و پرسنل خود تبديل 
ش��ده از اين رو، هر فردي كه ش��ائبه مالي داشته 
باشد براي همكاري در ش��هرداري تحت مديريت 
من دعوت نخواهد شد. قطعا در مورد زنان تبعيض 
مثبت وج��ود دارد تا از توان آنه��ا در تصدي هاي 

مديريتي بهره كافي گرفته شود. 
ع��الوه بر اي��ن نجف��ي تصمي��م دارد تا ظرف 
ماه ه��اي آينده تمام قراردادهاي ش��هرداري را كه 
بي��ش از يك ميلي��ارد تومان باش��ند روي س��ايت 
ش��هرداري تهران قرار دهد و با اين كار به س��وي 

شفاف سازي برود. 
اما الهه كواليي نيز روز چهارش��نيه برنامه هاي 
خ��ود را ارائه كرد. وي قب��ال برنامه هاي خود را در 
۱3 س��رفصل در اختيار رس��انه ها ق��رار داده بود. 
مهم تري��ن س��رفصل برنامه ه��اي وي را مي ت��وان 
تغيير در رويكرد اداره ش��هر،  مشاركت شهروندان 
در امور شهري، هوشمند سازي شهر،  ايجاد تعامل 
بين شهرداري و دولت، جهاني كردن شهر تهران، 
توس��عه فعاليت هاي دانش بنيان و رفع مش��كالت 

رفع آلودگي هوا دانست. 
كواليي با عالم برنامه هاي خود شهرداري تهران 
را ۱00درصد مردانه دانس��ت و گفت: ۱00درصد 
شهرداران مناطق، قائم مقام ها، روسازي سازمان ها 
و ش��ركت ها و معاون��ان مرد هس��تند ك��ه اين به 
معناي اتالف چشمگير و رسوب منابع انساني است 
چراكه مديران زن موفق بس��ياري داشتيم. بايد با 
ورود زنان، جوانان و دانشگاهيان به بدنه شهرداري 

خون تازه وارد بدنه شهرداري شود. 
اين كانديداي ش��هرداري تهران اضافه كرد: در 
اين برنامه آمده است كه در حوزه مديريت شهري 
برمبناي برنامه 5 ساله 2 حركت شود چراكه از اين 
برنامه چند س��ال باقي مانده است. نبود اطالعات 
يكپارچه كه ما را به تهيه چنين سامانه يي هدايت 
كند، از مواردي كه بايد به آن توجه ش��ود و براي 
اين منظور برنامه يي با ۶ محوريت پيش بيني شده 
است. برنامه تهيه شده براساس اسنادي كه وجود 
دارد، تهي��ه ش��ده و به تفكيك ه��ر ماموريت، زير 

ماموريت ها، راهكارها مشخص است. 
به گفت��ه وي، بايد تعامل خوب��ي بين دولت و 
ش��هرداري به وجود آيد و ت��ا زماني كه اين تعامل 
وجود نداش��ته باش��د ن��ه دولت و نه ش��هرداري 
نمي تواند موفق باشد. سياست زدگي در شهر تهران 
براي مردم همانند س��مي اس��ت كه مردم را رنج 
مي دهد و ما نيازمند وفاق، همدلي، همراهي همه 

نهادهاي قدرت حول مردم هستيم. 

جلسه نمايندگان تهران 
براي بهبود وضعيت پايتخت

نماينده تهران از برگزاري جلسه مجمع نمايندگان 
شهرستان و استان تهران خبر داد و گفت: اين جلسات 
ب��ه صورت ماهانه با هدف نظارت بر پروژه هاي تهران و 

بهبود وضعيت پايتخت تبديل مي شود. 
محمدرضا بادامچي در گفت وگو با ايسنا افزود: اين 
جلس��ه براي انسجام در تصميم گيري و نظارت بر امور 
تهران و نظارت برگزار و مقرر ش��د كه كميته ها فعاالنه 
عمل كنند و هر هفته از يك اداره كل با كارشناسان آن 
و هر ماه از يك وزير براي حضور در اين جلسات دعوت 
شود. وي پيگيري پروژه هاي نيمه تمام تهران را از ديگر 
تصميمات اين جلس��ه عنوان كرد و گفت: پروژه هايي 
همچون تكميل و س��اخت بيمارستان ها در دستور كار 
قرار دارند و قرار ش��د مجمع شهرستان و استان تهران 
در جلسات مشترك نسبت به اين پروژه ها تعيين تكليف 
كنن��د. نماينده تهران ادامه داد: پروژه يي همچون مترو 
اسالم ش��هر به تهران از جمله پروژه هايي است كه الزم 
است نماينده هاي شهرس��تان و استان تهران جلسات 

مشتركي براي رسيدگي به اين پروژه ها برگزار كنند. 
بادامچي همچنين گفت: در اين جلسه براي بررسي 
صالحيت وزرا اين تصميم گرفته ش��د كه از روز شنبه 
وزرايي كه تازه معرفي شدند، دعوت شوند تا برنامه هاي 

خود را مطرح كرده و مجمع به جمع بندي برسد. 

ايستگاه متروي دروازه دولت 
شبانه روزي شد

مديرعامل ش��ركت بهره برداري مترو با بيان اينكه 
از چهارشنبه ش��ب ايس��تگاه دروازه دولت شبانه روزي 
مي ش��ود، افزود: مس��افران ف��رودگاه امام خميني)ره( 
مي توانند از اين ايستگاه وارد خط يك شده و به فرودگاه 

امام خميني)ره( دسترسي پيدا كنند. 
به گزارش ايس��نا، احمدي بافنده با بيان اينكه پس 
از افتتاح ايس��تگاه مترو ف��رودگاه امام خميني)ره( بايد 
مس��يرهاي دسترسي به اين فرودگاه را از طريق شبكه 
حمل و نقل عمومي تس��هيل كنيم، گف��ت: در حالت 
عادي قطارهاي خط يك از ساعت 5:30 تا 23:30 فعال 
هستند ولي از چهارشنبه شب با 24 ساعته شدن فعاليت 
ايستگاه دروازه دولت، مسافران مي توانند از ايستگاه مترو 
دروازه دولت به ايستگاه شهر آفتاب منتقل شده و از آنجا 
هم به ف��رودگاه امام خميني)ره( بروند. وي افزود: زمان 
سفر از شهر آفتاب تا فرودگاه امام خميني)ره( 40 دقيقه 
اس��ت و مسافران فرودگاه مي توانند با صرف 40 دقيقه 
به فرودگاه برسند. مديرعامل شركت بهره برداري مترو با 
بيان اينكه در حال حاضر به دليل آماده نبودن قطارهاي 
ويژه ف��رودگاه امام خمين��ي)ره( از دو رام قطار در اين 
خط اس��تفاده كرده ايم، گفت: در روزهاي اخير اخباري 
 مبن��ي بر اينكه بلي��ت خط ف��رودگاه امام خميني)ره(

 ۶ تا ۱0 هزار تومان اس��ت، منتشر شده اما بايد اعالم 
كنم كه هن��وز اين مبلغ به ش��ركت بهره برداري ابالغ 
نش��ده و بهاي بلي��ت ۸00 توماني قطاره��اي تهران– 
كرج را از مس��افران درياف��ت مي كنيم. احمدي بافنده 
اظهار كرد: با افتتاح اين خط عالوه بر س��اكنان شهرك 
فرودگاهي، ساكنان اسالمشهر، چهاردانگه، نسيم شهر، 
واوان، صباش��هر و... كه حدود 2ميليون نفر مي ش��وند 
هم مي توانند از اين خط اس��تفاده كنند. وي ادامه داد: 
۱0 هزار نفر در ش��هر فرودگاهي فعاليت مي كنند كه 
مي توانند با اس��تفاده از مترو س��هم زيادي در كاهش 

آلودگي هوا داشته باشند. 

بوي فاضالب ايستگاه هاي 
مترو را اطالع دهيد

رييس اداره محيط زيس��ت شهر تهران با بيان اينكه 
بوي فاضالب در سطح شهر يا ايستگاه هاي مترو مي تواند 
چند منش��ا داشته باشد، گفت: ش��هروندان با تماس با 
س��امانه ۱540 اين گونه مش��كالت را گ��زارش دهند. 
محمدحس��ين بازگير در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
يك منشا بوي فاضالب ناشي از واحدي آالينده، كارخانه  
و واحد خدماتي اس��ت كه فاضالب توليد مي كند، اگر 
منشا بوي فاضالب در منطقه  اين واحدها باشند، به واحد 
آالينده اخطاريه و مهل��ت مي دهيم كه رفع آاليندگي 
و فاض��الب واحد خود را تصفيه كنن��د. وي ادامه داد: 
چنانچه واحدهاي آالينده به اخطاريه ها بي توجهي كنند 
به مراجع قضايي معرفي مي ش��وند بنابراين شهروندان 
هرگونه گزارش از بوي بد منطقه كه ناش��ي از فاضالب 
واحدهاي مختلف اس��ت را به اداره محيط زيست شهر 
تهران اطالع دهند تا از تم��ام راهكارهاي قانوني براي 
رفع اين مشكل استفاده شود. رييس اداره محيط زيست 
ش��هر تهران ادامه داد: گاهي اوقات منشا بوي بد برخي 
مناطق، آلودگي آب هاي سطحي يا فاضالب چند هزار 
خانه است كه براساس قانون »تشكيل شركت هاي آب 
و فاضالب«، وزارت نيرو ملزم به ايجاد تاسيسات و فراهم 
كردن امكانات الزم براي جمع آوري فاضالب هاي سطح 
شهر است. وي گفت: شركت هاي آب و فاضالب شهري 
و روس��تايي مكلف به جمع آوري فاضالب هاي پراكنده 
هستند و شهرداري ها هم مسووليت جمع آوري آب هاي 
سطحي را دارند. بازگير اظهار كرد: منشا بوي فاضالب 
ايس��تگاه هاي مترو ممكن است ناش��ي از عدم تصفيه 
فاضالب آن باشد كه ايس��تگاه هاي مترو بايد فاضالب 
خود را تصفيه كنند يا به ش��بكه فاضالب شهر تحويل 

دهند. 

ايرانشهر

سرپرست ايران اير خبر داد

تحويل پنجمين فروند ATR در مهر سال جاري
سرپرست ش��ركت هواپيمايي جمهوري اسالمي 
اي��ران )ايران اي��ر( درب��اره برنامه تحوي��ل مابقي 
هواپيماه��اي ATR به ايران اي��ر، گفت: پنجمين 
فروند اين هواپيماها اوايل مهر امس��ال به ايران اير 
تحويل مي ش��ود و پيش بيني مي شود تا پايان سال 
ج��اري 4 تا ۶فروند هواپيماي ATR ديگر به ايران 

اير تحويل شود. 
فرزان��ه ش��رفبافي در گفت وگ��و با ايرن��ا گفت: 
براساس برنامه ريزي قرار است هر 2 ماه يك فروند 

هواپيماي ATR به ناوگان ايران اير ملحق شود. 
 سرپرس��ت ش��ركت هواپيمايي ايران اير تاكيد 
كرد: در تامين منابع مالي اين هواپيماها مش��كلي 
وج��ود ندارد و ايران اير تم��ام 20 فروند هواپيماي

ATR را به صورت ملكي خريداري كرده است. 
ش��رفبافي با اش��اره به مزيت ه��اي هواپيماهاي 
ATR در شبكه پروازي اين شركت، افزود: براساس 
قرارداد با سازنده اين هواپيماها، ايران اير هيچ گونه 

مشكلي در تامين قطعات آن ندارد. 

وي ادامه داد: اين هواپيماها با موتور توربوتراپ 
جت ملخ دار يكي از بهتري��ن هواپيماهاي كوتاه برد 
جهان هستند و با پرواز در ارتفاع كم و مسافت هاي 

كوتاه مدت عملكرد بسيار خوبي دارند. 
ش��رفبافي با بي��ان اينكه از نظر س��وانح هوايي 
ATR ها يك��ي از ايمن تري��ن هواپيماها در جهان 
هس��تند، گفت: ايران اير با بررسي هاي همه جانبه، 
اين هواپيماها را انتخاب كرده است تا شبكه پروازي 
خود را در داخل با استفاده از اين هواپيماها توسعه 

دهد. 
سرپرست شركت هواپيمايي ايران اير،  افزود: اين 
 هواپيماه��ا از نظر بازرگان��ي هزينه كمتري دارند و 
ايران اير درصدد است از اين هواپيماها در پروازهاي 

برنامه يي خود به صورت بهينه استفاده كند. 
اين مقام مس��وول تاكيد كرد: به همراه 4 فروند 
ATR وارد شده، يك سري قطعات مورد نياز يدكي 
آن هم از طرف ش��ركت سازنده به ايران اير تحويل 

شده است. 

ش��رفبافي با بيان اينكه براس��اس قرارداد امضا 
ش��ده تامين قطعات اين هواپيماها از طرف شركت 
س��ازنده آن تامين شده اس��ت، گفت: ايران اير در 
تامي��ن قطعات موردني��از اين هواپيماها مش��كلي 

ندارد. 
ب��ا اجرايي ش��دن برنامه جامع اقدام مش��ترك 
)برج��ام( و لغو تحريم هاي ظالمان��ه عليه ايران در 
س��ال گذشته، ايران اير موفق ش��د سال گذشته با 
ش��ركت هواپيماس��ازي ايرباس ب��راي خريد ۱00 
فروند، با بويينگ براي خريد ۸0 فروند و با كمپاني 
ATR براي خريد 20 فروند هواپيما قرارداد منعقد 

كند. 
بزرگ تري��ن  از  يك��ي   ATR اس��ت  گفتن��ي 
مس��افربري  هواپيماه��اي  س��ازنده  ش��ركت هاي 
ميان ب��رد تح��ت پوش��ش ش��ركت ايرباس اس��ت 
)ب��ا س��رمايه گذاري مش��ترك مي��ان ايرب��اس و 
ش��ركت هواپيماي��ي »لئون��اردو« ايتالي��ا تولي��د 
هواپيماه��اي از  فرون��د  نخس��تين  و   مي ش��ود( 

 ATR72-۶00 اين شركت در سال 20۱0 تحويل 
ش��ركت هاي هوايي ش��د. اين هواپيماها با آخرين 
تكنولوژي و جديدترين سيستم هاي رفاهي و ايمني 
توليد مي ش��وند و مدل سفارشي ايران اير مي تواند 
70 نفر را در مس��يرهاي مختلف هوايي تا مسافت 

۱52۸ كيلومتر جابه جا كند، اس��تفاده از موتورهاي 
ملخي بسيار كم مصرف، ايمن و پيشرفته هزينه هاي 
عمليات��ي هواپيماهاي ATR را به ش��دت پايين و 
مقرون به صرفه كرده به طوري كه اين هواپيما قادر 

است در تمام شرايط جوي پرواز كند. 

حمل و نقل

 تعيين تكليف اپراتور بندر شهيد رجايي تا 2 ماه ديگر 
رييس س��ازمان بنادر و دريانوردي درب��اره روند فعاليت ها در 
بندر ش��هيد رجايي گف��ت: اپراتور اين بندر تا مهر س��ال جاري 

تعيين تكليف شده و برنده مزايده را اعالم مي كنيم. 
به گزارش تس��نيم، محمد س��عيدنژاد افزود: پس از بررس��ي 

تقاضاهاي متعدد، 2 شركت تاييد صالحيت شدند. 
وي ادامه داد: س��ازمان بنادر از آنها درخواس��ت قيمت كرد و 
اين 2 شركت زمان بيشتري را براي مطالعات تكميلي براي اعالم 
قيمت مناس��ب درخواس��ت كردند. وي در رابطه با اينكه اپراتور 
فعلي اين بندر برنده مزايده بوده و ابقا مي شود، گفت: شركت هاي 
ديگري هم هس��تند كه همگي در قالب كنسرس��يوم هاي ايراني-

خارجي متقاضي شركت در مزايده هستند تا بتوانند شبكه بنادر 
ايران را به ش��بكه بنادر جهاني مرتبط كنند. به گفته س��عيدنژاد، 
س��ازمان بنادر تالش مي كند كه در مه��ر ماه برنده اين مزايده را 
نهايي و اعالم كند. معاون وزير راه و شهرسازي افزود: از جزئيات 
درخواس��ت تحقيق و تفحص مجلس اطالعي ندارم اما بايد اعالم 
كنم كه تقريبا تمام قراردادهاي س��ازمان بنادر به ش��يوه مناقصه 

و مزايده است. 
وي ادامه داد: مش��كلي در زمين��ه قراردادها وجود ندارد و اگر 

نمايندگان مجلس سوالي داشته باشند پاسخگو هستيم. 
سعيدنژاد درباره بندر چابهار اظهار كرد: اين نخستين بار است 
كه براي بندر چابهار در س��ال جاري خط مستقيمي از بنادر هند 
به آن ايجاد كرديم و بر همين اس��اس در عملكرد كانتينري اين 
بندر شاهد رش��د بوديم و اميدواريم اين حجم بار و رشد افزايش 

يابد. 

وي همچنين درباره گمانه زني هاي كاهش حجم بار ورودي به 
بنادر شمال ايران با اجراي قرارداد ريلي درياي خزر بين 3 كشور 
قزاقس��تان، تركمنستان و گرجس��تان بيان كرد: قرارداد ريلي 3 

كشور تاثيري بر بنادر شمالي كشور ندارد. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي گفت: ق��رارداد ريلي درياي خزر 
ش��رق به غرب اين دريا را تحت پوش��ش ق��رار مي دهد درحالي 
كه بنادر ش��مالي ايران بيش��تر متمركز بر ش��مال به جنوب اين 
درياس��ت به همين دليل اين دو به هيچ وج��ه جايگزين و رقيب 

يكديگر نيستند.

 آغاز مطالعات آزادراه سراسري مازندران و گيالن
معاون س��اخت و توس��عه آزادراه هاي كش��ور از آغاز مطالعات 
آزادراه سراس��ري مازن��دران خبر داد و گفت: قرار اس��ت با جذب 
س��رمايه گذاران قطعه به قطعه آزادراه سراسري گيالن و مازندران 

اجرايي شود. 
به گزارش ايسنا، سيدحسين ميرشفيع معاون ساخت و توسعه 
آزادراه هاي كشور با اشاره به ايجاد ظرفيت هاي مهم طي چهار سال 
گذش��ته در اين پروژه بزرگ ملي اظهار كرد: آزادراه تهران ش��مال 

نمونه بارز يك خودباوري براي مجموعه مهندسي داخلي است. 
وي با بيان اينكه طي يكي، دو سال اخير تاكنون همه منابع مالي 
پروژه از داخل كش��ور تامين شده است، افزود: بنياد مستضعفان و 
دول��ت با نرخ رش��د ويژه ي��ي مناب��ع آزادراه را بدون اس��تفاده از 
ظرفيت ه��اي خارج��ي تامي��ن كردند. معاون س��اخت و توس��عه 
آزادراه هاي كش��ور تصريح كرد: در اين پروژه مجموعه پيمانكاران 
تونل هاي وسيع و پل هاي بزرگ را با توان داخلي احداث مي كنند. 

 4۸ درصد پروازهاي تيرماه تاخير داشتند
براس��اس جديدترين گزارش س��ازمان هواپيمايي در تيرماه ۹۶، 
۶۱02 پرواز توس��ط ايرالين هاي داخلي انجام ش��ده است كه از اين 
تع��داد، پروازهاي تاخيردار حدود 4۸ درصد س��هم كل پروازها را به 
خود اختصاص داده اند. به گزارش تسنيم، براساس آمار منتشر شده 
از سوي سازمان هواپيمايي كشوري هواپيمايي آسمان، ماهان، ايران 

اير و آتا در تير امسال بيشترين پروازها را انجام داده اند. 
بر اين اساس آسمان ۹73 پرواز، ماهان 7۹۹، ايران اير 72۱ و آتا 

اير 57۱ پرواز را در نخستين ماه تابستان ۹۶ انجام داده اند. 
آمارها حاكي از آن است كه آتا اير در تاخيرات پروازي گوي سبقت 
را از ساير ايرالين ها ربوده، به گونه يي كه ميزان پروازهاي تاخيردار اين 
شركت ۶۱درصد بوده است. پس از اين شركت، هواپيمايي نفت هم با 

۶0 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. 
هواپيمايي تابان در تير 420 پرواز انجام داده كه از اين تعداد 242 

پرواز معادل 5۸ درصد همراه با تاخير بوده اند. 
تي��ر در  ه��م  اي��ران  اس��المي  جمه��وري   هواپيماي��ي 
 34۸ پرواز معادل 4۸ درصد را با تاخير انجام داده و ماهان 3۶ درصد 

پرواز تاخيردار داشته است. 

 مذاكره براي راه اندازي دو قطار گردشگري از تبريز
معاون مس��افري ش��ركت راه آهن با اش��اره به رويك��رد راه آهن 
براي توس��عه قطار هاي گردش��گري گفت: در حال حاضر، مذاكره با 
ش��ركت هاي حمل ونقل ريلي مسافري در مس��يرهاي تبريز-جلفا، 
تبريز-رازي و محور جنوب هس��تيم تا مطابق با فصول، زيبايي هاي 
طبيع��ي، اماكن تاريخ��ي و تقاضا، قطارهاي گردش��گري برنامه يي 

را ايج��اد كنيم. به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
ميرحس��ن موس��وي ادامه داد: قطار برنامه يي گردش��گري تهران-

سوادكوه هم اكنون در دست بهره برداري است. 
وي ب��ا بيان اينك��ه »در حال انجام مطالعاتي براي دس��تيابي به 
س��رعت س��ير باال در راه آهن تهران-همدان هس��تيم« گفت: طبق 

برآورد معاونت مسافري شركت راه آهن، اين خط تا 
دو ماه آينده به آمادگي هاي الزم جهت بهره برداري 

مي رسد. 
موسوي با بيان اينكه قطارهاي مسافري از دوم 
مرداد ماه به طور مرتب هفته يي دو مرتبه از همدان 
به مقصد مش��هد و برعكس تردد مي كنند، افزود: 
حدود يك ماه قبل نخس��تين قطار مسافري خط 
همدان به مقصد ش��هر مش��هد راه اندازي شد و از 
هم��ان روز بليت ها به صورت پيش فروش اينترنتي 
در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. معاون مسافري 
شركت راه آهن از بررس��ي ميزان تقاضاي سفر در 
مس��ير راه آه��ن تهران-همدان خب��ر داد و گفت: 
باتوجه به پيش بيني س��رعت س��ير باال در راه آهن 
همدان،  ش��ركت راه آهن در ح��ال انجام مطالعاتي 
ب��راي دس��تيابي به س��رعت مطلوب براي س��ير 
قطارهاست. موسوي در ادامه از رفع مشكالت فني 
قطار نخجوان-مشهد خبر داد و گفت: طي مذاكره 
مقرر ش��د كه طرف مقابل از زمان مذاكره طي 40 
روز مش��كالت مربوط به واگن ها را برطرف كند تا 

فعاليت اين خط ازسر گرفته شود. 
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صنعت، معدن و جتارت14
 راه اندازي سامانه جديد 

ساماندهي
فارس| س��خنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
درخصوص موضوع س��اماندهي كولبران كه به تازگي در 
هيات دولت تصويب شده است، گفت: براساس پيشنهاد 
مش��ترك دو وزارتخانه كشور و صنعت، معدن و تجارت 
و همچنين گمرك ايران و با هماهنگي س��تاد مبارزه با 
قاچ��اق كاال و ارز اين آيين نامه در هيات دولت تصويب 
و ابالغ شد. قاسم خورش��يدي اضافه كرد: اليحه وزارت 
كشور كه به آن اشاره شد ناظر به توسعه پايدار در تمام 
مناطق مرزي كشور است اما آيين نامه اخير هيات دولت 
درخصوص ساماندهي مبادالت مرزي از طريق كولبري 
مربوط به 4 استان آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه 
و سيستان وبلوچس��تان اس��ت ك��ه براس��اس آن معابر 
كولبري در بازارچه هاي مرزي و رس��مي ادغام مي شود. 
بنا به گفته خورش��يدي، براس��اس آيين نامه ساماندهي 
كولب��ران، راه اندازي س��امانه يي توس��ط وزارت صمت و 
صدور كارت هاي الكترونيكي براي كولبران در دس��تور 
قرار گرفته است. به اين ترتيب كولبران براي واردات كاال 
ب��ه جاي عبور از معابر صعب العبور از طريق بازارچه هاي 
مرزي و رس��مي كش��ور و تحت نظارت هاي قانوني كه 
قانونگذار در حوزه ه��اي مختلف پيش بيني كرده، نظير 
حوزه بهداشت و درمان، استاندار، قرنطينه و ثبت واردات 

در گمركات كشور اقدام به واردات كاال خواهند كرد. 

 مسير مبارزه با قاچاق كاال  
مسير درستي است 

معاون فرهنگي و پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمينه كاهش 
50درصدي حجم قاچاق طي 3 س��ال گذش��ته گفت: 
حجم قاچاق از 25 ميليارد دالر به 12.6 ميليارد دالر در 
سال 95 رسيد كه نشان مي دهد مسير مبارزه با قاچاق 
كاال، مسير درستي است. به گزارش پايگاه خبري ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سيدمحمدرضا عبادي، با اشاره 
به مولفه هاي رونق اقتصاد در كشور گفت: رونق اقتصادي 
در كشور تابع شرايط و زمينه هاي بسياري است كه يكي 
از آنها مبارزه با قاچاق كاالس��ت. وي تهيه و برآورد آمار 
قاچاق را از وظايف س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز دانست و افزود: كارگروه برآورد حجم قاچاق متشكل 
از 10 نه��اد ازجمله وزارت اطالع��ات و نيروي انتظامي 
اس��ت كه به دقت كار را دنبال مي كنند و آمار ارائه شده 
نش��أت گرفته از تالش اين كارگروه است. عبادي ادامه 
داد: در عي��ن حال برخي اف��راد روش برآورد آمار قاچاق 
به لحاظ تجارت بين كشوري را مطرح مي كنند كه اين 
ش��يوه خطاي 3 تا 5درصدي را به همراه خواهد داشت. 
وي گفت: از مجموع 12.4 ميليارد دالر قاچاق مهار شده 
در كش��ور، حدود 7 ميلي��ارد دالر آن مربوط به قاچاق 

خروجي ازجمله سوخت بوده است. 

 پوشش ريسك نوسان ارزي 
تعادل| صندوق ضمانت صادرات ايران جهت پوشش 
ريس��ك نوس��انات نرخ ارز صادركنندگان اعالم آمادگي 
كرد. مديرعامل صندوق ضمانت ص��ادرات ايران ضمن 
تش��ريح خدمات صن��دوق، از آمادگ��ي صندوق جهت 
پوشش ريسك نوس��انات نرخ ارز صادركنندگان، صدور 
ضمانتنامه گمركي خب��ر داد. وي اف��زود: اين صندوق 
آمادگي دارد با تمام توان خدمات موردنياز صادركنندگان 
را در  س��ريع ترين زمان ممكن ارائه دهد و در اين راستا 
هيچ گونه محدوديتي وجود ندارد. از سوي ديگر، استاندار 
اصفهان، خواس��تار تسهيل بيشتر در ش��رايط استفاده 
صادركنندگان از خدمات صندوق ش��د. رسول زرگرپور 
همچنين از صادركنندگان اس��تان خواس��ت با استفاده 
بيشتر از خدمات بيمه يي صندوق با كاهش ريسك خود 

موجبات توسعه صادرات استان را فراهم آورند. 

 افتتاح حوض هاي خشك 
تعمير كشتي 

شاتا| وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در سفر 
يك روزه خود به استان هرمزگان، طرح احداث حوض هاي 
خشك بندرعباس با ظرفيت تعمير ساالنه 120هزار تن 
انواع كش��تي را افتتاح كرد. اين طرح كه ظرفيت تعمير 
انواع كشتي زير 120 هزار تن در سال را دارد در منطقه 
ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس واقع شده است. 
طرح احداث حوض هاي خشك بندرعباس با دارا بودن دو 
حوض تعميرات و نوسازي ازجمله بزرگ ترين داك هاي 
خشك منطقه محسوب مي شود. با بهره برداري از اين طرح 
 كه براي ۸4 نفر به صورت مستقيم ايجاد اشتغال مي كند،

 7 هزار و 200 ميليارد ريال س��رمايه گذاري ثابت ريالي 
و بيش از ۸۸ ميليون دالر س��رمايه گذاري ارزي در قالب 

تسهيالت انجام گرفته است. 

اخبار

آمار سازمان صنايع كوچك وشهرك هاي ايران نشان مي دهد 

بازگشت كوچك ها به چرخه توليد

ارزيابي كابينه دوازدهم
ايسنا|

 رييس كميسيون تس��هيل تجارت اتاق بازرگاني 
تهران ضمن ارزياب��ي تيم اقتصادي در كابينه معرفي 
ش��ده به مجلس گفت ك��ه تغيي��ر در وزارتخانه هاي 
اقتص��اد و صنعت براي رس��يدن ب��ه اهدافي از جمله 
مبارزه با بيكاري،  كنترل تورم و جذب سرمايه خارجي 
انجام ش��ده است. محس��ن بهرامي ارض اقدس افزود: 
آنچه مسلم اس��ت رييس جمهور با توجه به مطالبات 
24ميليوني راي دهنده و همچنين اولويت هاي كاريشان 
در برنام��ه تبليغات انتخاباتي باعث ش��د كه اين راي 

شكوهمند را كسب كنند، طبيعتا در چيدمان كابينه 
براي تحقق اين وعده ها و اهداف مدنظر بوده است. وي 
ادامه داد: با توجه به آسيب شناس��ي و تجربه 4 س��ال 
دولت يازدهم طبيعتا تغييراتي كه در چيدمان كابينه 
ب��ه خصوص در بخش هاي اقتص��ادي از جمله وزارت 
اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال ش��ده 
در راستاي تسهيل و تسريع در تحقق همان برنامه ها 
و اهداف بوده است. رييس كميسيون تسهيل تجارت 
اتاق بازرگاني با اشاره به برخي مشكالت در زمان روي 
كار آمدن دول��ت يازدهم گفت: رويكرد دولت يازدهم 

در ابتداي اس��تقرار با توجه به مشكالت و ويراني ها و 
گرفتاري هايي كه از دولت دهم باقي مانده بود از جمله 
تورم 46.5درصدي و رشد منفي 6.۸درصدي اقتصادي 
و ساير ش��اخص ها كه نشانگر وضعيت نامطلوب دوره 
انتقال دولت دهم به يازدهم است از جمله بدهي هاي 
بانكي بدهي به پيمان��كاران،  وضعيت پروژه هاي نيمه 
تمام، شرايط ظالمانه تحريم، به حداقل رسيدن فروش 
و صادرات نفت،  بحث بلوكه شدن دارايي هاي كشور و 
منابع ارزي در ساير كش��ورها و نوسان نرخ ارز و عدم 
ثب��ات در بازار مجموعه ش��رايطي را به وج��ود آورده 
بود ك��ه دولت يازدهم در ح��وزه داخلي كنترل تورم 
و ايج��اد آرامش در ب��ازار و اعتماد به فعاالن اقتصادي 
و در ح��وزه خارجي نيز لغ��و تحريم ها را هدف گذاري 
كرد كه خوشبختانه دولت يازدهم به هر دو هدف نائل 

شد.همچنين تك رقمي شدن تورم و مثبت شدن تراز 
تجاري براي نخستين بار و رشد اقتصادي دو رقمي را 
 تجربه كرديم كه دستاورد مهم اقتصادي دولت يازدهم

بود. بهرام��ي ارض اقدس تصريح ك��رد: در اين دولت 
ض��رورت هماهنگي بيش��تر تيم اقتص��ادي از جمله 
س��ازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي،  وزارت اقتصاد 
و وزارت صنع��ت،  معدن و تجارت براي تثبيت رش��د 
اقتص��ادي وجود دارد. چ��ون دوران كنت��رل تورم را 
پش��ت سرگذاش��تيم و با توجه به ش��رايط پيش رو از 
جمله اولويت ايجاد اش��تغال و مبارزه با بيكاري كه از 
هدف هاي اصلي اين دولت اس��ت بايد رويكرد رش��د 
اقتصادي و جذب س��رمايه خارج��ي را دنبال كنيم و 
بهبود وضعيت معيش��ت مردم ك��ه از جمله مطالبات 
مردم در اين دوره بوده اس��ت، پيگيري شود و به نظر 

مي رسد كه رييس جمهور در راه رسيدن به اين اهداف 
كابينه را ترميم كرده  است. وي اضافه كرد: اميدواريم 
ك��ه ب��ا ورود چهره هاي جديد امتحان پ��س داده و با 
تجربه يي مثل آقاي ش��ريعتمداري و كرباسيان كه در 
حوزه هاي مختلف اقتص��ادي از بعد از پيروزي انقالب 
مسووليت هاي متعددي داشتند و در ايام اخير در كنار 
رييس جمهور به عنوان مع��اون اجرايي رييس جمهور 
و رييس كل گمرك اي��ران انجام وظيفه مي كردند با 
شناختي كه از رويكرد آنها به ويژه در حوزه حمايت از 
بخش خصوصي وجود دارد و تالش براي كوچك سازي 
دولت و برون س��پاري وظايف تصدي گ��ري و تقويت 
حوزه ه��اي نظارتي در اي��ن دو وزارتخانه و همچنين 
هماهنگي و انس��جام بيش��تر در تيم اقتصادي دولت 

شاهد تحول چشمگيري باشيم 

تعادل| 
آمار طرح رونق توليد در ش��هرك هاي صنعتي 31 
اس��تان كش��ور در سال جاري منتشر ش��د. از آنجايي 
كه يكي از ماموريت ه��اي اصلي وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت اتمام طرح ه��اي نيمه تم��ام صنعتي براي 
ايجاد اش��تغال و رونق توليد در س��ال 1396 به شمار 
مي رود، متوليان صنعتي در تالش هستند با بهره گيري 
از ط��رح رونق توليد كه در س��ال ج��اري كليد خورد، 
بتوانند واحدهاي صنعتي تعطيل شده يا نيمه تمام را 
به چرخه توليد بازگردانند. از همين رو، براس��اس آمار 
سازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي ايران، 
تعداد 3هزار و 419فقره مربوط به طرح هاي نيمه تمام 
صنعتي با پيش��رفت فيزيكي باالي 60درصد گزارش 
 شده كه در س��ال جاري آماده بهره برداري هستند كه

5 اس��تان »فارس، ته��ران، يزد، اصفهان و س��منان« 
بيشترين سهم را در اين زمينه دارند. همچنين تعداد 
واحدهاي فعال با ظرفيت كمت��ر از 70درصد، 3 هزار 
و 221 فقره عنوان ش��ده اس��ت. از سوي ديگر، تعداد 
ي��ك هزار و 121 طرح  غيرفعال صنعتي نيز در س��ال 
جاري راه اندازي مجدد خواهند شد. به طوري كه مطابق 
آماره��ا، حدود 3ه��زار و 633بنگاه صنعت��ي واقع در 
ش��هرك هاي صنعتي در طرح رونق توليد سال 1396 
ثبت نام كرده اند كه اس��تان هاي »اصفه��ان، مازندران، 
آذربايجان شرقي، قزوين، يزد، خراسان رضوي، گلستان، 
مركزي، گيالن و فارس« حدود 60درصد تقاضاها را به 
خود اختصاص داده اند. تسهيالت پيش بيني به منظور 
راه ان��دازي، فعال س��ازي و تكميل ظرفي��ت واحدهاي 
صنعتي واقع در ش��هرك هاي صنعتي، معادل 7 هزار 

و 761 ميليارد تومان گزارش شده است. 
 

 طرح رونق كوچك ها
حمايت ويژه از صنايع كوچك و متوسط كه از ابتداي 
سال گذشته با تخصيص 16 هزار ميليارد تومان اعتبار 

به 7500 واحد صنعتي م��ورد توجه دولت قرار گرفته 
بود، سياس��ت گذار پولي در سال جديد نيز در راستاي 
ابالغ رييس جمهور، براي ايجاد تحرك در بخش صنعت 
و اش��تغال، اقدام به تزريق منابع جدي��د به واحدهاي 
تولي��دي، صنعتي و معدني در قال��ب طرح رونق توليد 
ك��رد. از اين رو، 30 هزار ميليارد تومان تس��هيالت در 
سال 96 در قالب سه نوع تسهيالت به بنگا ه هاي توليدي 
اعطا خواهد شد. براساس دستورالعمل اعالم شده ميزان 
تسهيالت پرداختي براساس نياز واقعي و تاييد كارگروه 
استاني براي بنگاه هاي كوچك تا سقف 10ميليارد ريال، 
بنگاه هاي متوس��ط تا س��قف 30ميليارد ري��ال و براي 
طرح هاي نيمه تمام باالي 60درصد پيش��رفت فيزيكي 
تا س��قف 20ميليارد ريال درنظر گرفته ش��ده اس��ت. 
اين درحالي اس��ت كه براس��اس آمار اعالم شده بيش 
از 5هزار و 400 واحد مس��تقر در شهرك هاي صنعتي 
در فاصله س��ال هاي ۸5 تا 92 به داليلي چون »كمبود 
نقدينگي، تامين نش��دن به موقع م��واد اوليه و اختالف 
با ش��ركا« ورشكسته يا تعطيل ش��دند كه اين روند با 
تالش دولتمردان و متوليان صنعتي كشور متوقف شد. 
به طوري كه آمار س��ازمان ش��هرك هاي صنعتي ايران 
حاكي از اين اس��ت كه بنگاه هاي كوچك و متوسط در 
مس��ير رونق قرار گرفته اند. حتي متوليان صنعتي براي 
ريل گذاري مناس��ب براي توس��عه كوچك ها، 3۸ گام 
جديد براي تقويت اين بنگاه ها در س��ال جاري تدوين 
كردن��د. »خلق منابع مالي جديد، توس��عه مهارت هاي 
ش��غلي و كارآفرين��ي، ايج��اد بانك صناي��ع كوچك، 
توسعه ديپلماسي صنعتي و ايجاد و توسعه كنسرسيوم 
صادراتي، نظارت بر طرح اشتغال زايي در مناطق محروم 
كش��ور و بازاريابي شبكه يي براي محصوالت روستايي، 
مطالعه و ايجاد مراكز لجس��تيكي نوين در شهرك ها و 
نواح��ي صنعتي، تدوين مدل هاي حمايتي از طرح هاي 
س��رمايه گذاري صنعتي و... از جمله گام هايي است كه 
براي بازگش��ت صناي��ع كوچك و متوس��ط به چرخه 

برداشته شده است. در همين حال براساس آمار منتشر 
شده از س��وي س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
اي��ران، حدود 3ه��زار و 633 بن��گاه صنعتي كوچك و 
متوسط واقع در شهرك هاي صنعتي در طرح رونق توليد 
س��ال 1396 ثبت نام كرده اند كه استان هاي »اصفهان، 
مازندران، آذربايجان شرقي، قزوين، يزد، خراسان رضوي، 
گلس��تان، مركزي، گيالن و فارس« بيش��ترين درصد 
 تقاضاه��ا را ب��ه خ��ود اختص��اص داده ان��د، ك��ه جزو

 10 استان اول از حيث تقاضاي ثبت نام به شمار مي روند. 
آمار ثبت نامي به تفكيك استان ها، نشان مي دهد 566 
واحد صنعتي كوچك و متوسط متقاضي براي دريافت وام 
رونق توليد مربوط به »استان اصفهان« است. همچنين 
سهم ديگر استان ها در ثبت نام طرح رونق توليد در داخل 
شهرك ها در سال جاري به ترتيب شامل »292 واحد در 
 استان مازندران، 204 واحد در استان آذربايجان شرقي،
 245 واح��د در اس��تان قزوين، 1۸3 واحد در اس��تان 
ي��زد، 145 واح��د در خراس��ان رضوي، 127 واح��د 
 در اس��تان گلس��تان، 129 واح��د در اس��تان مركزي،
 135 واحد در اس��تان گيالن و 109در استان فارس« 
اس��ت. همچنين مطابق اطالعات ارائه ش��ده، مجموع 
تعداد طرح هاي با پيش��رفت فيزيكي باالي 60 درصد 
در شهرك هاي صنعتي 31 اس��تان كشور كه در سال 
1396 آماده بهره برداري هس��تند، 3 هزار و 419فقره 
گزارش ش��ده كه مطاب��ق آمارها، 5 اس��تان »فارس با 
444، ته��ران با 419، يزد ب��ا 319، اصفهان با 256 و 
س��منان با 155 فقره طرح صنعتي« داراي بيش��ترين 
س��هم هس��تند. از س��وي ديگر، مطابق آمارها، تعداد 
واحدهاي غيرفعال ش��هرك هاي صنعتي در 31 استان 
كش��ور، يك هزار و 121 طرح  غيرفعال گزارش شده كه 
در سال 1396 راه اندازي مجدد خواهند شد. همچنين 
براس��اس آمار منتشر ش��ده، در هر كدام از استان هاي 
»آذربايجان ش��رقي، غربي، اصفهان، خراس��ان رضوي، 
 خوزس��تان، ف��ارس، قزوي��ن، كرمانش��اه و مازندران«

 56 واحد صنعتي غيرفعال در س��ال 1396 راه اندازي 
مجدد خواهد شد. در مقابل استان هاي »اردبيل، تهران، 
چهارمحال وبختياري، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، 
كردستان، كهگيلويه وبويراحمد، گلستان« هر كدام با دارا 
بودن 20 واحد غيرفعال صنعتي، كمترين سهم را در اين 
زمينه دارند. همچنين آمار منتشر شده از سوي سازمان 
 صنايع كوچك و ش��هرك هاي ايران نشان مي دهد، در

 31 اس��تان كش��ور، تعداد 3 ه��زار و 221 واحد فعال 
صنعت��ي ب��ا ظرفي��ت كمت��ر از 70 درص��د در داخل 
ش��هرك هاي صنعتي وج��ود دارد كه در س��ال 1396 
تكميل ظرفيت خواهند ش��د. مطابق آمارها، 5 استان 
»اصفهان با 44۸، استان فارس با 40۸، استان تهران با 
402، استان آذربايجان شرقي با 1۸7 و درنهايت استان 
مركزي با 166« بيش��ترين تع��داد واحد صنعتي فعال 

كمتر از ظرفيت 70 درصد را در سال 1396 دارند. 

 مشكالت ساختاري 
در همين راس��تا، مع��اون وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت بر اين باور است كه دولتمردان و مسووالن در 
راستاي حمايت از صنايع كوچك بايد برنامه ريزي كرده 
و اولويت قائل ش��وند. به گفته برات قباديان وزارت در 
هر استان دو ارگان سازمان صنعت و شركت شهرك ها 
دارد و اين دو بايد نقش تس��هيل گر را داشته باشند و 

زيرس��اخت ها را آسان كنند. او، مسائلي مانند ماليات، 
تسهيالت بانكي، قوانين و مقررات دست و پاگير اموري 
كه به سهولت كسب و كار منتهي مي شوند را ازجمله 
مواردي مي داند كه بايد تسهيل شوند. قباديان اظهار 
كرد كه تا سود بانكي به زير 10درصد نرسد واحدهاي 
ما در توليد مش��كل دارند و همه ما مس��وول هستيم. 
برنامه ريزي ه��اي كالن را دولت بايد انجام دهد و اداره 
ام��ور به صورت كل��ي صورت گيرد. مع��اون آموزش، 
پژوه��ش و فناوري وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با 
بيان اينكه ايران كشوري با منابع فراوان ازجمله نفت و 
گاز و چهارفصل بودن پتانسيل هاي خوبي براي توسعه 
دارد، تصري��ح كرد كه در ۸ س��ال وفور نعمت فروش 
نفت را داش��تيم، به طوري كه در ۸0 سال قبل سابقه 
نداشته است؛ اين دوره مي توانست جهش اقتصادي و 
صنعتي قابل توجهي در كش��ور ايجاد شود اما اين طور 
نش��د. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بر اين باور 
اس��ت كه اقتصاد ايران اش��كاالت اساس��ي ساختاري 
دارد كه به من مس��وول و صنعتگر برمي گردد. كشور 
پتانسيل هايي دارد كه بايد در اين راستا سرمايه گذاري 
كنيم. اگر در زمينه يي ش��روع به كار كرديم و ديديم 
كه به شكس��ت برمي خوريم قطعا ركود درپي خواهد 
داش��ت. امروز بدون برنامه ري��زي حتي يك خانواده را 

نمي توان اداره كرد. 

سازمان توسعه تجارت ايران|
رك��ورد ثبت نام در فرآيند انتخ��اب صادركننده 

نمونه ملي در سال 96 شكسته شد.
محمدرضا مودودي گفت: در بيس��ت و يكمين 
دوره انتخ��اب صادركنن��ده نمون��ه و ممت��از ملي، 
 متقاضيان با ثبت اطالعات تجاري خود در س��امانه

nemoonesh.ir سازمان توس��عه تجارت ايران، 
در اي��ن رويداد ملي مش��اركت كردند و اس��تقبال 
ب��ه گونه يي بود ك��ه در دو مرحله نيز زمان ثبت نام 
تمديد شد و اين فرصت از طريق رسانه هاي گروهي 
و س��ازمان هاي صنع��ت، معدن و تجارت اس��تاني 
اطالع رس��اني ش��د. معاون توس��عه صادرات كاال و 

خدمات با اش��اره به رش��د 70درصدي متقاضيان 
ش��ركت در فرآيند انتخ��اب صادركنن��ده نمونه و 
ممتاز ملي در س��ال 96 اظهار ك��رد: در اين دوره 
عالوه بر صادركنن��دگان كاال و خدمات، گروه هاي 
صنعتي بزرگ )هلدينگ هاي( صادراتي نيز ثبت نام 
كرده اند كه براي نخستين بار اين شركت هاي بزرگ 
صادراتي نيز در فرآيند انتخاب س��ال جاري حضور 

خواهند داشت.
مودودي با اش��اره به اينكه شناسايي و حمايت 
از ش��ركت هاي توانمند صادرات��ي از جمله تكاليف 
اين س��ازمان از سوي س��تاد اقتصاد مقاومتي بوده 
ك��ه همچن��ان در فهرس��ت اقدام��ات اولوي��ت دار 

سازمان توس��عه تجارت است، يادآور شد: امسال با 
تعري��ف گروه صنعتي )هلدينگ( صادراتي و تعيين 
ش��اخص هاي قابل اندازه گيري در س��ايت سازمان 
تالش شد تا مجموعه هاي بزرگ صادراتي در كشور 
شناس��ايي و معرفي ش��وند و نقش كليدي آنها در 
توسعه صادرات غيرنفتي كشور مورد تاكيد و تقدير 
قرار گيرد. معاون س��ازمان توس��عه تج��ارت ايران 
افزود: در اين جهت، بي��ش از 720 بنگاه توليدي، 
خدمات��ي و گ��روه صنعت��ي )هلدين��گ( صادراتي 
ثبت نام كرده اند كه از اين منظر رش��د بيش از 70 
درصدي را در اين دوره نسبت به مدت مشابه سال 

قبل شاهد هستيم. 

ايسنا|
 ي��ك كارش��ناس صنع��ت خ��ودرو از فش��ار الب��ي  
واردكنن��دگان خودرو ب��ه وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت براي افزايش قيمت خودروهاي وارداتي خبر 
داده و از اي��ن وزارتخان��ه خواس��ت در برابر فش��ارها 
مقاومت كند. امراهلل اميني اظهار كرد: واردات خودرو 
در 3 ماه نخست امسال رش��د بيش از 130درصدي 
داش��ته، بنابراين با توجه به افزايش ش��ديد واردات و 
عرضه اين محصوالت، قيمت خودروهاي وارداتي بايد 
كاه��ش يابد. وي با بيان اينكه با اين حال ش��اهديم 

كه واردكنندگان خودرو به بهانه توقف ثبت سفارش 
واردات اين محص��والت از افزايش قيمت خودروهاي 
وارداتي س��خن مي گويند، خاطرنش��ان كرد: با توجه 
به رشد ش��ديد واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حس��ب وظيفه قانوني خ��ود براي مديريت 
واردات وارد عمل ش��ده است اما دست هاي پنهان در 
واردات خ��ودرو به دنبال سوءاس��تفاده از اين موضوع 
هستند. عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي 
ادامه داد: فش��ار البي هاي واردكننده خودرو بر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بسيار قوي است و مي خواهند 

قيمت ها را باال ببرند و متاس��فانه اي��ن وزارتخانه نيز 
تاكن��ون عملكرد انفعالي داش��ته و برخوردي با البي 
واردات خودرو نداشته اس��ت. وي افزود: زمينه سازي 
واردكنندگان خودرو براي افزايش قيمت ها در حالي 
اس��ت كه در دو، سه سال اخير قيمت جهاني خودرو 
ثاب��ت مانده و به همي��ن دليل نه تنه��ا دليلي براي 
افزايش قيمت خودروهاي وارداتي به ايران وجود ندارد 
بلكه با توجه به رش��د بي��ش از 130درصدي واردات 
خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزايش عرضه، 

قيمت اين محصوالت بايد كاهش نيز يابد. 

ركورد ثبت نام صادركنندگان شكسته شد

فشار واردكنندگان خودرو به وزارت صنعت

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 11 صورتجلسه مورخه 95/12/10 شورای اسالمی شهر بابل پروژه تفكيك زباله از مبدا، جمع آوری پسماند خشك تفكيك 
شده از سطح شهر و تفكيك زباله در سايت انجيل سی )قبل از مرحله دفن بهداشتی( برابر قيمت پايه كارشناسی و از طريق مزايده عمومی برای مدت سه سال  به 

شركت های واجد شرايط و مجرب واگذار نمايد:

مبلغ پايه كارشناسی برای صالحيتمحل مورد مزايده
سه سال )ريال(

سپرده شركت در 
مزايده )ريال(

تفكيك زباله از مبدا، جمع آوری پس��ماند خشك تفكيك شده از 
سطح شهر و تفكيك زباله در سايت انجيل سی

 )قبل از مرحله دفن بهداشتی(
7/۸00/000/000390/000/000اداره كار، رفاه و امور اجتماعی

لذا متقاضيان محترم می توانند از تاريخ انتشار اين آگهی تا تاريخ 96/06/4 به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزايده را دريافت و پس از بازديد از محل 
و بررسی دقيق، پيشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانكی به مبلغ مندرج در جدول فوق و يا فيش واريزی به همين مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانك 

ملی واريز و به همراه برگه پيشنهاد قيمت تحويل دبيرخانه شهرداری نمايند.
آخرين مهلت تحويل اسناد روز شنبه مورخه 96/06/4 می باشد.

تاريخ بازگشايی پاكات رسيده روز يكشنبه مورخه 96/06/5  راس ساعت 13 می باشد.
محدوده بهره برداری پروژه مورد نظر محدوده شهر بابل می باشد.

تهيه نيروی كار و ماشين آالت و كليه تجهيزات و اقالم مورد نياز بعهده پيمانكار می باشد.
كليه شرايط مزايده به تفصيل در اسناد مزايده بيان گرديده است.

سپرده نفرات اول، دوم و سوم مزايده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 32221423 يا 32223401 داخلی 26۸ می باشد.

حسين بيژنی- شهردار بابل                                                                                                               

آگهي مزايده عمومی
نوبت دوم

  www.babolcity.ir

بابلشهرداري 

طرح رونق داخل شهرك ها- سال 1396 
تعداد طرح هاي با پيشرفت استان

فيزيكي باالي 60درصد 
جهت بهره برداري در 

سال 96

راه اندازي مجدد 
واحدهاي غيرفعال

تكميل ظرفيت واحدهاي 
فعال يا كمتر از ظرفيت 70 

درصد

جمع برنامه 
 سال 96 

)مبلغ ميليارد 
تومان(

 تعداد ثبت نام
 طرح رونق داخل 

شهرك ها

13056187373202آذربايجان شرقي

76309019690آذربايجان غربي

66206214886اردبيل

25656448760566اصفهان

1823011432696البرز

920124118ايالم

2420206434بوشهر

41956402877147تهران

103207519879چهارمحال وبختياري

3220298145خراسان جنوبي

14856169373145خراسان رضوي

3520196425خراسان شمالي

98567122593خوزستان

66305515182زنجان

1505682288153سمنان

1463012430045سيستان وبلوچستان

44456208708109فارس

723051153245قزوين

3230128190129قم

30205210226كردستان

1185615833296كرمان

3330289145كرمانشاه

1020225229كهگيلويه وبويراحمد

402042102127گلستان

463077153125گيالن

1021265749لرستان

10156108265292مازندران

9956166321149مركزي

253223807هرمزگان

110325820074همدان

31956115490182يزد

34191121322177613633جمع كل
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15 نفت و انرژي
 تعهد4 كشور براي

كاهش توليد
ايس�نا   اوپك پس از ديداره��اي دو روزه يي كه در 
ابوظب��ي با هدف تقوي��ت پايبندي ب��ه توافق كاهش 
تولي��د صورت گرفت، پايبندي بيش��تري ب��ه توافق با 

توليدكنندگان خارج از اوپك را انتظار دارد. 
اوپك، روس��يه و س��اير توليد كنندگان براي مقابله 
با اش��باع عرض��ه جهاني و حماي��ت از قيمت ها توافق 
كرده اند، توليد را به ميزان حدود 1.8ميليون بشكه در 

روز تا مارس سال ۲۰18 كاهش دهند. 
 بر مبن��اي آمارهاي منابع ثانويه ك��ه اوپك از آنها 
براي بررسي ميزان عرضه خود استفاده مي كند، عراق و 
امارات متحده عربي كه از اعضاي اوپك هستند پايبندي 

نسبتا كمي به توافق كاهش توليد داشته اند. 
در اي��ن بين طبق اعالم آژان��س بين المللي انرژي، 
قزاقس��تان و مالزي ك��ه از توليد كنن��دگان غيراوپك 
هس��تند، توليدش��ان را در چند ماه گذش��ته افزايش 
داده اند. در ابوظبي پنلي متش��كل از روس��يه، كويت و 
عربستان س��عودي به عالوه مقامات مقر اوپك در وين 
به طور جداگانه با مقام��ات عراق، امارات متحده عربي، 

قزاقستان و مالزي ديدار كردند. 
اوپ��ك در بيانيه يي اعالم ك��رد: مذاكرات در فضاي 
سازنده يي انجام ش��د و نتيجه بخش بود. نتيجه يي كه 
با كشورهاي حاضر در اين ديدار حاصل شد به تسهيل 
پايبن��دي كامل به توافق كمك خواهد كرد با اين همه 
اين س��ازمان به جزئيات نحوه افزايش سطح پايبندي 
اش��اره نكرد. اين نشس��ت يك جلسه ويژه كميته فني 
مشترك بود كه پايبندي به توافق كاهش توليد را رصد 
مي كند. در جلسه كميته فني مشترك وزيران اوپك و 
غيراوپك كه ماه گذشته برگزار شد، براي برگزاري ديدار 
ابوظبي تصميم گرفته ش��د.  اوپك اع��الم كرد: امارات 
متحده عربي، عراق، قزاقس��تان و مالزي حمايت كامل 
از مكانيسم كنترل كنوني و تمايل شان براي همكاري 
كامل با كميته فني و كميته مشترك وزيران در ماه هاي 
آتي براي دستيابي به هدف پايبندي كامل به توافق را 

ابراز كرده اند. 
يك منبع ديگ��ر اوپك اعالم ك��رد: مقامات درباره 
ص��ادرات نفت و نارضايتي برخي كش��ورها با س��طح 
توليدي كه از س��وي منابع ثانويه ارزيابي ش��ده است، 
گفت وگو كردند.  در ديداري كه ماه گذشته در روسيه 
برگزار شد، امارات متحده عربي و عراق پايبندي خود به 
توافق را تاييد كردند اما هيچ برنامه واقعي درباره نحوه 
پايبندي به اهداف توليد ارائه نكردند.  براساس گزارش 
رويت��رز، امارات متحده عربي و عراق مي گويند: ارزيابي 
توليد آنها از س��وي منابع ثانويه - آمارهاي آژانس هاي 
دولتي، ش��ركت هاي مش��اوره و رسانه هاي صنعتي كه 
اوپك از آنها براي مانيتور توليد خود اس��تفاده مي كند 
- بيش از اينكه توافق كاهش توليد در ژانويه اجرا شود، 
بس��يار اندك بود. طبق استدالل آنها در نتيجه اين دو 
كشور ناچار شده اند براي پايبندي كامل به توافق كاهش 

توليد بيشتري را انجام دهند. 

 همكاري ايران با روسيه
و تركيه در ميادين نفت و گاز

ايرنا   توافقنامه مشاركت و سرمايه گذاري سه جانبه 
ب��راي توس��عه ميدان هاي نفت و گاز، ميان ش��ركت 
اكتش��اف و توليد غدير، ش��ركت زاروبژنفت روسيه و 
شركت يونيت اينترنشنال تركيه در مسكو امضا شد. 
بر مبناي اين توافقنامه س��ه ش��ركت نس��بت به 
سرمايه گذاري مشترك در طرح هاي توسعه يي نفت و 
گاز در داخلي يا پروژ ه هاي بين المللي اقدام مي كنند. 
اين توافقنامه با حضور مقام هاي ارشد شركت هاي 
نامبرده و مقام هاي ارش��د دولتي روس��يه امضا شد. 
شركت اكتشاف و توليد غدير به عنوان رهبر مشاركت 
و سهم س��رمايه گذاري هر يك از شركت ها به ميزان 

مساوي در نظر گرفته شده است. 
سرمايه گذاري غدير از صندوق هاي سرمايه گذاري 
زيرمجموعه سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 

به شمار مي رود. 
بر پاي��ه اي��ن توافقنامه، اف��زون بر آنك��ه امكان 
سرمايه گذاري مش��ترك براي فعاليت هاي توسعه يي 
ميادي��ن نفت��ي و گازي در داخل يا خارج از كش��ور 
به پيش��نهاد هر يك از اعضاي مشاركت فراهم است، 
طرفي��ن تواف��ق كرده اند هم��ه فعاليت ه��اي فني و 
اقتصادي اجراي طرح هاي توس��عه ميدان هاي نفت و 
گاز را با همكاري يكديگر و تشكيل تيم هاي راهبري 

فني-اقتصادي پيگيري كنند. 
اين نخس��تين توافقنامه س��ه جانبه مش��اركت و 
س��رمايه گذاري ميان شركت هاي ايراني و خارجي به 

شمار مي رود. 

پيش بيني توليد نفت امريكا 
در ۲۰۱۸ كاهش يافت

ايسنا   اداره اطالعات انرژي امريكا رشد توليد نفت 
خام اين كش��ور در سال ۲۰18 را كمتر از ميزاني كه 

پيش از اين برآورد كرده بود، پيش بيني كرد. 
اين آژانس پيش بيني كرد؛ توليد نفت خام امريكا 
در س��ال ۲۰18 ب��ه ميزان ۵۶۰ هزار بش��كه در روز 
افزايش پي��دا مي كند و به 9.91 ميليون بش��كه در 

روز مي رسد.
اداره اطالع��ات ان��رژي امريكا ماه گذش��ته اعالم 
ك��رده بود، انتظار دارد توليد نفت بر مبناي س��ال به 
س��ال ۵۷۰ هزار بشكه در روز افزايش پيدا كرده و به 

9.9 ميليون بشكه در روز برسد. 
طبق دورنماي انرژي ماهانه اداره اطالعات انرژي 
امري��كا، توليد در س��ال ۲۰1۷ به مي��زان ۵۰۰هزار 
بشكه در روز افزايش پيدا مي كند و به 9.3۵ميليون 
بشكه در روز مي رسد در حالي كه ماه گذشته ميزان 
رش��د توليد در س��ال جاري ۴۶۰هزار بشكه در روز 

پيش بيني شده بود. 
در اي��ن بين انتظار مي رود، ميزان تقاضاي امريكا 
براي نفت در سال ميالدي جاري 3۴۰هزار بشكه در 
روز افزايش پيدا كند كه باالتر از 31۰هزار بشكه در 
روز پيش بيني قبلي خواهد بود. پيش بيني مي ش��ود 
تقاضا براي نفت در س��ال ۲۰18 به ميزان 33۰ هزار 
بش��كه در روز رشد كند كه باالتر از 3۶۰ هزار بشكه 

در روز پيش بيني شده در ماه گذشته خواهد بود.

اوپك

كوتاه از دنياي انرژي

كدام كشورها بيشترين يارانه انرژي را پرداخت مي كنند؟

سهم 26 درصدي يارانه »واقعي« انرژي از اقتصاد ايران

گروه انرژي   
س��اختمان شيشه يي وزارت نيرو، حال و هواي 
تغيير سكاندار دارد و همگي خود را آماده كرده اند 
ت��ا در صورت عب��ور حبي��ب اهلل بيطرف از س��د 
بهارستان، پذيراي وي به جاي حميد چيت چيان 
باش��ند. چيت چيان به داليلي كه هنوز بر كس��ي 
روش��ن نيس��ت، عطاي ادامه هم��كاري با دولت 
دوم حس��ن روحاني را به لقايش بخش��يده است 
تا جاي خ��ود را به وزير ني��روي دولت اصالحات 
بده��د. هنوز در رابطه با آينده فعاليت چيت چيان 
خبري منتش��ر نشده اس��ت اما براساس شنيده ها 
به نظر مي آيد، صحبت ه��ا در رابطه با حضور وي 
به عنوان قائم مقام يا هر پس��ت ديگري در وزارت 

نيروي دولت دوازدهم شايعه يي بيش نباشد. 
از اي��ن  رو، روز گذش��ته حميد چيت چيان كه 
توانس��ته بود در اين ۴س��ال ارتباط مناسبي را با 
اصحاب رسانه برقرار كند براي آخرين بار ميزبان 
خبرن��گاران بود تا ب��ه مناس��بت روز خبرنگار از 
فعاليت هاي آنها در پوشش رويدادهاي حوزه نيرو 

تقدير كند. 
او در اين نشس��ت ابتدا ب��ه تغييرات پيش  رو 
در وزارت نيرو اش��اره ك��رد و آن را به فال نيك 
گرف��ت و گفت: »صنع��ت آب و برق كش��ور در 
آس��تانه تغيير مديريت اس��ت و م��ن يقين دارم 
كه اين تغيير تبديل به احس��ن اس��ت و شرايط 
بهتر خواهد بود. با توجه به تجربه و س��ابقه آقاي 
بيط��رف حتما روزهاي بهت��ري را در اين صنعت 

شاهد خواهيم بود«. 
چيت چي��ان موقت��ي ب��ودن را ويژگ��ي اصلي 
پس��ت هاي دولتي عنوان ك��رد و ادامه داد:»هيچ 
كس انتظار ن��دارد كه دايما در اينگونه پس��ت ها 

حضور داشته باشد. 
تغيي��رات زمينه ي��ي اس��ت ت��ا اس��تعدادها و 
ظرفيت هاي گوناگون مسووليت بپذيرد و مهم ترين 
خاصيت آن اين اس��ت كه از هم��ه ظرفيت ها در 

كشور استفاده شود«.  البته اظهارنظر چيت چيان 
در زمين��ه اس��تفاده از تمام ظرفيت ه��ا با اعمال 
تغييرات مديريتي در حالتي معنا پيدا مي كند كه 
منجر ب��ه ظهور و روي  كار آمدن مديران جديد و 
جوان در كشور شود. حال  آنكه استفاده از مديران 
و وزراي قديمي و س��ن و س��ال گذش��ته، روندي 

است كه در كشور جا افتاده است. 
وزير نيروي دول��ت يازده��م افزود:»اصال نبايد 
اينگونه تصور ش��ود كه فقط در مس��ووليت وزارت 
مي توان خدمت كرد در كشور ما زمينه هاي فعاليت 

بي ش��ماري وج��ود دارد كه مي ت��وان در آنها انجام 
وظيفه ك��رد. ارزش كار به جايگاه نيس��ت بلكه به 
نيت انسان و اثربخش��ي در كار بستگي دارد اينكه 

مسووليت باال يا پايين باشد، اهميتي ندارد«. 
وزارت نيرو از معدود وزارت خانه يي است كه دامان 
خود را از بازي هاي سياسي و سهم خواهي ها دور نگه  
داشته است. برخورد نزديك با بدنه مديريتي و انساني 
اين وزارتخانه و شركت هاي زيرمجموعه آن به خوبي 
مويد اين نكته اس��ت كه فعاالن صنعت آب و برق به 
دور از تقسيم بندي هاي سياسي مشغول به انجام امور 

فني خود هستند. اين مس��اله در صحبت هاي ديروز 
چيت چيان نيز مورد اش��اره ق��رار گرفت:»وزارت نيرو 
هيچگاه سياسي نبوده و معاونان و مسووالن اين حوزه 
ني��ز در پي اين نبودند كه كار سياس��ي انجام دهند. 
بنابراين تمام همت و وقت خود را جهت به كارگيري 
دان��ش و تجربه جهت ارائه خدم��ت بهتر به مردم به 
كار بس��تند.  وي با اش��اره به اينكه ما در سال 9۵ 
كارنامه وزارت ني��رو را تدوين كرديم، تصريح كرد: 
با ديدن كارنامه دريافتم كه طي ۴س��ال گذش��ته 
فعاليت هاي ما موفقيت آميز بوده و اين نتايج حاصل 
كار 1۵۰هزار نفري است كه در اقصا نقاط كشور در 
مجموعه وزارت نيرو وظيفه خدمت رساني به مردم 

را داشته ام. 
وزير نيرو با اش��اره به رقم استحصال آب قبل و 
بعد از انقالب و مقايس��ه آن با دوره ۴س��اله دولت 
يازده��م اظهار كرد: قب��ل از انقالب ح��دود ۵۰۰ 
ميلي��ون متر مكعب آب جديد اس��تحصال ش��د و 
از اول انق��الب ت��ا ب��دو دولت يازدهم اي��ن رقم به 
۷۶۰ميليون مترمكعب رس��يد اما در دوره ۴س��اله 
دول��ت يازده��م به ازاي هر س��ال ي��ك ميليارد و 

1۲۰ميليون متر مكعب آب استحصال شد. 
وي ادامه داد: آبرس��اني روس��تايي در سال 93، 
9۴و 9۵ جهش آش��كاري داشت به طوري كه فقط 
در سال 9۵ به اندازه 1۰سال قبل از دولت آبرساني 

روستايي داشتيم. 
چيت چيان ادام��ه داد: در كل ما طي اين مدت 
براي اجرايي ش��دن پروژه هاي آبرساني روستايي با 

دو هزار و 9۰۰پيمانكار قرارداد بس��تيم و ۵9 هزار 
نفر در فعاليت هاي آبرس��اني روس��تايي و عمران و 

توسعه مشغول به كار شدند. 
وي همچنين گفت: ما فقط در ۴سال گذشته به 
اندازه ۲۶درصد كل تصفيه خانه فاضالب ۵۰ س��ال 
گذشته پروژه اجرا كرديم كه يك چهارم آن مربوط 

به دولت يازدهم بود. 
وي در ادامه با اشاره به فعاليت رسانه ها در حوزه 
صنعت آب و برق كش��ور بيان ك��رد: من از ابتداي 
كار در دول��ت يازدهم همواره تصورم بر اين بود كه 
رس��انه ها عضو اين صنعت هستند و هيچ فاصله يي 

بين ما و رسانه ها وجود ندارد. 
وزير نيرو با اش��اره به اينكه وظيفه آگاهي رس��اني 
كاري بس��يار عظي��م اس��ت، خطاب ب��ه خبرنگاران 
خاطرنشان كرد: كار شما توليد آگاهي و فكر است و به 
دليل ارزش و اهميت محصوالت شما شريف ترين كار 
را انجام مي دهيد و در نتيجه فعاليت شما آگاهي مردم 
افزايش مي يابد حتي بسياري از مسووالن آگاهي خود 

را از رسانه ها دارند. 
وي با اش��اره به اينكه تعامل دستگاه هاي اجرايي 
و رس��انه ها براي مديران اجرايي مبدا فكر، خالقيت و 
طرح هاي جديد اس��ت، تاكيد كرد: ارزش كار خود را 
بدانيد چراكه در بسياري مواقع مطالب شما در ذهن 

مديران مبدا طرح و نوآوري مديران خواهد بود. 
وزي��ر ني��رو در ادامه با اش��اره به رون��د توليد و 
مصرف برق در زمان پيك سال جاري تصريح كرد: 
م��ا در زمان پيك ۵۵ ه��زار مگاوات برق توليد و به 
مردم تحوي��ل داديم كه در اين بين با همكاري كه 
مردم، كش��اورزان و صنايع داش��تند ۴۵۰۰مگاوات 
توانس��تيم مديري��ت بار داش��ته باش��يم و اگر اين 
هم��كاري صورت نمي گرفت دچ��ار ۵ هزار مگاوات 

خاموشي مي شديم. 
وي در خاتم��ه اب��راز امي��دواري ك��رد كه عزم 
همكاري دولت و رس��انه ها ت��داوم يافته و در دوره 

آينده نيز به صنعت آب و برق كشور كمك شود. 

گروه انرژي  مهدي نيكويي 
ش��ايد س��ابقه بحث بر س��ر قيمت هاي س��وخت و 
س��اير حامل هاي انرژي در ايران ب��ه بيش از چند دهه 
برس��د. تقريبا تمام دولت هاي پس از انقالب با مش��كل 
قيمت گذاري روبه رو بوده اند. برخي معتقد به آن بوده اند 
كه براي حمايت از اقشار محروم جامعه، خود را موظف 
دانسته اند تا سوخت و انرژي هاي رايگاني دراختيار آنها 
قرار دهند و برخي هم اعتقاد داش��ته اند براي جلوگيري 
از كس��ري بودجه يا مصرف نامتعارف مشتركين، نبايد 
يارانه يي به انرژي تعل��ق بگيرد و حمايت هاي دولتي را 
مي توان به شكل هاي ديگري هم به دست مردم رساند. 
ب��ا تمام اين مباحث��ات و تالش هايي ك��ه براي كاهش 
يارانه هاي انرژي انجام شده، هنوز هم دولت بار سنگيني 
از هزينه هاي يارانه ها را بر دوش مي كشد. اما يارانه هاي 
پرداختي ايران نسبت به ساير كشورها در چه جايگاهي 
قرار دارد و كدام كش��ورها بيش��ترين يارانه ه��ا را براي 

حامل هاي انرژي پرداخت مي كنند؟
آژان��س بين الملل��ي ان��رژي در گزارش��ي به تحليل 
وضعيت يارانه هاي سوخت و انرژي بين كشورهاي عضو 
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي )OECD( پرداخته 
است. اين گزارش نشان مي دهد كه ميزان يارانه سوخت 
اين كش��ورها در 3 سال ميالدي گذش��ته تا حدود ۴۰ 
درصد كاهش داشته كه البته دليل اصلي آن افت قيمت 
نفت خام بوده اس��ت. با اين حال، اهميت واقعي س��ازي 
قيمت ها هم به تدريج براي آنها آشكار شده و حركت هايي 

در اين جهت از سوي آنها مشاهده شده است. 
به گزارش آژانس بين المللي انرژي، در نشست ساالنه 
اخي��ر وزراي اقتصاد كش��ورهاي عربي ك��ه در مراكش 
برگزار ش��د، هم توجه بيش��تري به مس��اله يارانه هاي 
ان��رژي و قيمت گذاري مناس��ب آنها معط��وف گرديد. 
اين نشس��ت نش��ان داد كش��ورهاي عربي كه در زمره 
ارزان فروش ترين ه��اي انرژي در جهان هس��تند، به اين 
نكت��ه پي برده اند كه قيمت پايين آنها موجب بهره وري 
پايين و مشكالت اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي 
بي شماري مي شود. با اين حال، از بزرگ ترين مشكالت 
آنها اين است كه هيچ استاندارد جهاني و مشخصي براي 
قيمت گذاري انرژي وجود ندارد و تعيين قيمت مناسب، 
بي��ش از هر چيز بس��تگي به قضاوت و نظر ش��خصي 

سياست گذاران دارد. 
 با اين حال، آمارهاي ارائه ش��ده اين كشورها عالوه 
بر آنكه نشان مي دهد دشواري هاي اصالح قيمت گذاري 
آنها را از هدف ش��ان مأيوس نك��رده، حاكي از دو نكته 
مهم ديگر نيز هس��ت؛ نخس��ت آنكه كش��ورهاي عرب 
صادركننده نفت نس��بت به كشورهاي عرب واردكننده 
نفت، يارانه هاي بيش��تري بابت ان��رژي پرداخت كردند. 
نكته دوم آن اس��ت كه در هر دو نوع كشور عنوان شده، 
نسبت يارانه هاي بخش انرژي در ۵ سال گذشته به تدريج 
كاهش يافته و قيمت ها به سمت واقعي تر شدن حركت 
مي كنند. اكنون تنها ۴ درصد از GDP كشورهاي عربي 
صادركنن��ده نفت به يارانه انرژي اختصاص مي يابد. اين 
رقم براي كش��ورهاي عربي واردكننده نفت هم پايين تر 
بوده و به طور ميانگين، فراتر از 3 درصد نمي رود. چنين 
وضعيتي در حالي است كه در سال هاي ۲۰1۲ و ۲۰13، 
به طور معمول بين ۶ تا ۷ درصد از GDP كش��ورهاي 
عربي )چه صادركننده و چه واردكننده نفت( به پرداخت 

يارانه حامل هاي انرژي تعلق مي گرفت. 

 گزارش مبسوط صندوق بين المللي پول
صندوق بين المللي پول هم در ميانه س��ال ۲۰1۵ 
به بررس��ي يارانه انرژي در كشورهاي مختلف جهان 
پرداخ��ت. در اين گزارش كه آخرين گ��زارش از اين 
ن��وع بوده و هنوز گزارش جديدتري منتش��ر نش��ده 
اس��ت، يارانه ه��اي پرداختي دولت ها به ۴ دس��ته از 
حامل هاي انرژي، برآورد ش��ده است: نفت و مشتقات 
آن، زغال سنگ، گاز طبيعي و برق. صندوق بين المللي 
پول، برآوردي اختصاصي نسبت به اين يارانه ها داشته 
و اعداد و ارقام ارائه شده امكان دارد با آمارهاي رسمي 
دولتي متفاوت باش��ند. اما آنچه اين گزارش را نسبت 
به س��اير گزارش هاي يارانه يي متمايز مي سازد، توجه 

و محاسبه مالياتي اس��ت كه بايد در ازاي آسيب هاي 
وارده به محيط زيست دريافت شود. عدم پرداخت اين 
نوع ماليات را مي توان نوع��ي يارانه پنهان )در مقابل 
يارانه آش��كار( هم ناميد كه اشاره به تخفيف مالياتي 

سوخت و پيامدهاي آن دارد. 
به ط��ور كلي، ه��ر فعاليت اقتص��ادي، پيامدهاي 
منف��ي مختلفي دارد كه در حال��ت عادي هزينه هاي 
آن ب��ه جامع��ه و دول��ت تحميل مي ش��ود. به عنوان 
مث��ال، ريختن فاض��الب يك كارخانه داروس��ازي به 
آب ه��اي آزاد موجب گس��ترش بيماري هاي مختلف 
و همچنين آس��يب رساندن به ماهي و محيط زيست 
مي شود. اين اقدام كارخانه داروسازي موردنظر ممكن 
اس��ت در ظاهر باعث كاهش هزينه هاي آن ش��ود اما 
در حقيقت هزينه ها را تنها به جامعه و دولت تحميل 
كرده است. آنها هستند كه بايد هزينه هاي درمان خود 
و پيامدهاي آسيب هاي زيست محيطي را تحمل كنند. 
بسياري از دولت ها با ماليات نبستن بر مصرف انرژي 
باعث مي شوند كه چنين فعاليت هايي گسترش يافته 
و در مرحله بعد مجبور به پرداخت هزينه هاي بيشتري 
براي جبران آن خواهند ش��د؛ هزينه هايي كه از نگاه 
صندوق بين الملل��ي پول بايد آنه��ا را به عنوان يارانه 

پنهان درنظر گرفت. 
پيامدهاي مصرف يارانه يي انرژي در اين گزارش كه 
در نهايت دولت بايد هزينه هايي براي رفع آنها درنظر 
بگيرد، به ۶ دسته تقسيم مي شوند: گرمايش جهاني، 
آلودگ��ي هواي محل��ي، تراكم و ترافي��ك، تصادفات، 
آس��يب به جاده ها و درنهايت درآمد مالياتي از دست 
رفته )در م��واردي مانند آلودگي هواي محلي، ميزان 
هزينه هاي تحميل ش��ده به دولت و جامعه ناش��ي از 
آلودگي هوا به عنوان برآورد درنظر گرفته شده است(. 
با اضافه ش��دن رقم يارانه پنهان به يارانه آشكار، رقم 

يارانه كل يا يارانه واقعي به دست مي آيد. 

 ايران، بزرگ ترين ترويج كننده مصرف انرژي
در س��ال ۲۰1۵ )آخرين س��الي كه اطالعات آن 
به ط��ور كامل وج��ود دارد(، ايران ب��ا ۶۲.3۲ميليارد 
دالر بيش��ترين ميزان يارانه آش��كار انرژي را در بين 
كش��ورهاي مختل��ف پرداخ��ت كرده اس��ت. پس از 
ايران، كشورهاي روس��يه، عربستان سعودي، ونزوئال، 
مصر و اياالت متحده امريكا قرار دارند. تفاوت ميزان 
يارانه پرداختي ايران در مقايس��ه با ساير كشورها هم 
بس��يار معنادار اس��ت. به عنوان مثال روس��يه كه به 
عنوان دومين كش��ور اين فهرس��ت به شمار مي رود، 
در مقايس��ه با ايران 3۲درصد يارانه سوخت كمتري 
پرداخت مي كند. ايران در سال ۲۰13، رقمي برابر با 
۷۶.۲۲ ميليارد دالر يارانه آشكار انرژي پرداخت كرده 
كه كاهش آن تا س��ال ۲۰1۵ مي تواند، نشان دهنده 
همزماني با كاهش قيمت نفت و تالش براي واقعي تر 
كردن قيمت هاست. در همين برهه كشورهاي عربي 
صادركننده نفت و كش��وري مانند ونزوئال با ش��يب 
بيش��تري اقدام به محدودس��ازي يارانه ه��اي انرژي 
پرداختي خود كرده اند. نكته آنجاست كه يارانه انرژي 
روسيه در اين ۲ سال تغيير چنداني را نشان نداده و 
رقم پرداخت��ي اياالت متحده حتي افزايش هم يافته 
اس��ت. آمار و ارقام اين كشورها احتماال حاكي از آن 
باشد كه صرفه جويي هاي ناشي از كاهش قيمت نفت 
و مشتقات نفتي مصرفي آنها در حامل انرژي ديگري 
به ش��هروندان آنها پرداخت ش��ده يا آنكه همزمان با 
كاهش هزين��ه توليد محصولي مانن��د بنزين، دولت 
قيمت آن را در بازار داخلي كاهش داده است. )خالف 

آنچه در ايران اتفاق افتاد(  
جايگاه ايران از نظر نسبت يارانه پرداختي به توليد 
ناخالص داخلي خود )GDP(، نس��بت به جمعيت يا 
نسبت به سال هاي پيش اندكي متعادل تر از رقم خالص 
هزينه كرد اس��ت. به عنوان مثال، سهم يارانه پرداختي 
ايران از GDP در س��ال ۲۰1۵ براب��ر با 1۴.9۴درصد 
بوده اس��ت. عالوه بر آنكه اين نس��بت ب��ا كاهش رقم 
۲۰.۷۶درصدي سال ۲۰13 به دست آمده باعث شده تا 
ايران در فهرست كشورها، دست كم جايگاهش يك پله 

بهبود يابد و نسبت به زيمبابوه بخش كمتري از اقتصاد 
خود را صرف يارانه كند. كاهش س��هم يارانه س��وخت 
ايران از GDP آن را مي توان ناشي از 3 عامل همزمان 
دانست. نخست آنكه از سال ۲۰13 به بعد هزينه تمام 
شده سوخت هايي مانند بنزين و گازوييل كاهش يافت، 
قيمت سوخت در كشور تك قيمتي شد و افزايش نسبي 
داشت و همزمان با آنها رشد اقتصادي هم باعث افزايش 

توليد ناخالص داخلي ايران شد. 
از نظر يارانه انرژي سرانه، كشورهاي عربي حاشيه 
خليج فارس هستند كه در باالي جدول قرار گرفته اند. 
قطر، بحرين، امارات متحده عربي، عربستان سعودي، 
تركمنستان و كويت كش��ورهايي هستند كه به ازاي 
هر شهروند خود ميزان يارانه انرژي بيشتري نسبت به 
ايران پرداخت مي كنند. پس از ايران رده هفتمي هم 
كشور ونزوئال قرار گرفته است كه همگي كشورهايي 
وابسته به منابع زيرزميني نفت و گاز هستند و اجازه 
داده ان��د تا منافع ناش��ي از اين ثروت ه��اي بادآورده 
نصيب شهروندان آنها شود. اما ۲ نكته در اين جدول، 
توجه مخاطب را به خود جلب مي كند. نخس��ت آنكه 
ميزان يارانه آش��كار س��رانه قط��ر رده اولي در مقابل 
ايران رده چهارمي تقريبا دوبرابر است )1۵۴۴.1۴ در 
مقابل ۷89.19 دالر( . اما همين رقم در س��ال ۲۰13 
براي قطر برابر ب��ا 33۴۰.8۶ دالر در مقابل 99۰.۲۰ 
دالر ايران بوده اس��ت. همان طور كه پيش از اين هم 
گفته ش��د، بخش قابل توجهي از اين كاهش ناشي از 
افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني بوده است اما باز 
هم روند نزولي تر يارانه انرژي در قطر نش��ان مي دهد 
كه آنه��ا حركت س��ريع تري به س��مت واقعي كردن 

قيمت هاي انرژي داشته اند. 

 يارانه انرژي واقعي كشورها چقدر است؟
ب��ا در نظر گرفت��ن مولفه پيامدهاي مص��رف انرژي 
)تخفيف ه��اي مالياتي انرژي( و دس��ته بندي كش��ورها 
براساس شاخص يارانه انرژي واقعي )يارانه آشكار به اضافه 
ياران��ه پنهان(، ايران از صدر كش��ورهاي پرداخت كننده 
ماليات پايين تر مي آيد. اين موضوع به معناي آن اس��ت 
كه با وجود رتبه هشتم ايران در توليد گازهاي گلخانه يي 
)براساس آمارهاي كتاب حقايق جهان، وابسته به سازمان 
س��يا امريكا(، كش��ورهاي ديگري هستند كه پيامدهاي 
شديدتري ناش��ي از مصرف بيش از حد انرژي را تحمل 
مي كنند. در اين فهرس��ت چين، امريكا، روسيه، هند و 
ژاپن باالت��ر از ايران ق��رار گرفته اند كه نش��ان مي دهد 
تخفيف ه��اي مالياتي انرژي آنها به ش��دت باالتر از ايران 
بوده كه توانس��ته ميزان باالي يارانه هاي آشكار ايران را 
جب��ران كنند. اين موضوع به ويژه در مورد چين صحت 
دارد كه رقم يارانه انرژي واقعي آن به ۲۲۷۲ ميليارد دالر 
بيش از ۵ برابر GDP ايران مي رسد. اين رقم براي ايران 

1۰8.۵3ميليارد دالر است. 
در جدول نسبت يارانه واقعي انرژي به GDP و رقم 
س��رانه آن به ترتيب كشورهاي اوكراين با ۶۰.۷3 درصد 
و قطر با ۵99۵.۲۵دالر كش��ورهاي نخست هستند. در 
جدول نخس��ت، كش��ور ايران در رتبه هفتمين كش��ور 
)با نس��بت ۲۶درصدي( ق��رار دارد و در جدول دوم هم 
بيس��ت وچهارمين كش��ور )با 13۷۴ دالر( است. به طور 
كلي اين جداول نش��ان مي دهد كه با وجود ميزان باالي 
يارانه هاي انرژي پرداختي ايران، سهم شهروندان كشور 
از آن نسبت به كشورهاي عربي كمتر است و پيامدهاي 
مصرف بيش از حد انرژي هم نسبت به ساير كشورهاي 
در ح��ال توس��عه، متعادل تر اس��ت. )البته ج��ز ميزان 

تصادفات و نقش در گرمايش جهاني( 
در نهايت موضوعي كه نبايد از آن غافل شد، اين است 
كه در گ��زارش صندوق بين المللي پ��ول، يارانه پرداختي 
كش��ورها به منبعي مانند آب ناديده گرفته شده است كه 
با توجه به شباهت يارانه هاي اختصاصي به آن با يارانه هاي 
برق و س��وخت و همچنين تح��ت وزارت ني��رو بودن آن 
مي ت��وان از تفكيك خودداري ك��رد. از طرف ديگر با توجه 
ب��ه وضعيت بحراني منابع آبي اي��ران و كاهش بارندگي ها، 
پيامدهاي ناش��ي از پرداخت يارانه به آب بسيار سنگين تر 

از پيامد اختصاص يارانه به ساير انرژي ها به نظر مي رسد. 
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وزير نيرو در آيين گراميداشت روز خبرنگار عنوان كرد

وزارت نيرو هيچگاه سياسي نبوده است
چيت چيان: با حضور بيطرف، روزهاي بهتري را در صنعت آب و برق شاهد خواهيم بود
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

سارهبيات»سفيرصنايعدستي«شد
سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري »ساره بیات« بازيگر سینما را به عنوان سفیر صنايع دستي انتخاب كرد. 

به گزارش ايس��نا، مش��اور زهرا احمدي پور، ريیس سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اظهار كرد: بعد از انتخاب 
همايون شجريان خواننده  به عنوان سفیر میراث فرهنگي، احمدي پور نامه يي نوشت تا براي صنايع دستي نیز سفیري انتخاب كنیم. به 
همین دلیل، من طرحي مبني بر اين موضوع آماده كردم و در آن انتظارهايي كه سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
از سفیر صنايع دستي مي تواند، داشته باشد و برعكس را نوشتم. او با بیان اينكه هدف از اين كار، گفتمان سازي و در واقع استفاده از 
صنايع دستي در زندگي روزمره مردم است، گفت: امیدواريم بتوانیم با اين كار، پیام هاي مستقیم يا غیرمستقیم را از طريق پوشش 
يك هنرمند و آنچه از هنرهاي سنتي مي تواند با خود همراه داشته باشد، به ديگران منتقل كنیم. امراللهي همچنین گفت: ساره بیات 
در رشته فرش تحصیل كرده و چند سالي هم در حوزه طراحي لباس فعالیت كرده است. به گزارش ايسنا، ساره بیات موفق به دريافت 
جايزه هاي متفاوتي از جمله جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل زن از انجمن منتقدان فیلم لندن شده است. او همچنین همراه لیال 

حاتمي و سارينا فرهادي، خرس نقره يي بهترين بازيگر زن جشنواره فیلم برلین را گرفته است. 

چهرهروز

نگاهيبهگزينههايپيشنهاديمردمامريكابرايتوقفبرنامههايهستهايكرهشمالي

آنچهامريكاييهادرمقابلپيونگيانگميخواهند
گروهگوناگون|

در هفته هاي اخی��ر، تنش میان امريكا 
و كره شمالي افزايش چشمگیري داشت تا 
حدي كه ريیس جمهوري امريكا اعالم كرده 
كه اگر كره شمالي امريكا را تهديد كند با آتش و خشم 
روبه رو خواهد بود. كره ش��مالي نیز اين صحبت ترامپ را 
بي پاسخ نگذاش��ته و اعالم كرده كه در حال آماده سازي 
ط��رح احتمالي حمل��ه به اطراف جزيره گوام اس��ت. در 
شمال اين جزيره، واشنگتن داراي پايگاهي هوايي است 
كه از آن براي حمالت نظامي در دوره جنگ ويتنام هم 
اس��تفاده مي كرد. در جنوب آن نیز پايگاهي دريايي قرار 
داشته و گارد ساحلي امريكا نیز فعالیت دارند. در مجموع، 
حدود 6 هزار نیروي نظامي اياالت متحده در اين جزيره 

كوچك مستقر هستند. 
طبق نظر اكثري��ت امريكايي ها، تنه��ا راه حل اين 
بح��ران، ادامه تحريم هاس��ت تا باع��ث متوقف كردن 
برنامه هسته يي كره شمالي شوند. طبق گزارش شوراي 
جهاني امور شیكاگو، بسیاري از امريكايي ها مي خواهند 
تحريم هاي اقتصادي علیه كره شمالي سنگین تر شود. 
پیش از اين نیز اعضاي ش��وراي امنیت س��ازمان ملل 
ب��ه اتفاق آرا به برقراري تحريم هاي اقتصادي علیه كره 
شمالي راي داده بودند. هرچند كه به نظر كارشناسان 
نمي توان با كمك تحريم به تغییر موضع پیونگ يانگ 
در خصوص س��الح هسته يي دست يافت اما طبق آمار 
به دست آمده، حدود 76 درصد از امريكايي ها خواستار 
تشديد تحريم هاي اقتصادي علیه كره شمالي هستند. 
68 درص��د نی��ز مي خواهند اي��ن تحريم ه��ا در مورد 
ش��ركت هاي چیني كه با كره  شمالي ارتباط دارند نیز 
اعمال شود. آنها تاثیر تحريم هاي اقتصادي را در صورتي 
براي متوقف كردن برنامه هاي هس��ته يي كره ش��مالي 
مفید مي دانند كه بتوانند اين كشور را به معناي واقعي 
محاصره اقتصادي كنند. حدود 90 درصد از تجارت كره 
ش��مالي با چین صورت مي گیرد. آن ط��ور كه در اين 

گزارش اعالم شده اگر تحريم شركاي تجاري چیني اين 
كشور افزايش يابد، مي تواند كره شمالي را منزوي تر كند. 
در اين میان 40 درص��د از امريكايي ها، حمالت هوايي 
به تاسیسات هسته يي كره شمالي را از مهم ترين عوامل 
بازدارن��ده اين كش��ور در مقابل برنامه هاي هس��ته يي 
مي دانند. همچنین حدود 28 درصد از امريكايي ها، راي 
به حمالت زمیني به تاسیس��ات هسته يي كره  شمالي 
داده اند. هرچند كه طبق بس��یاري از گزارش ها ترامپ 
ب��ه خوبي مي دان��د كه هر درگیري نظام��ي با پیونگ  
يان��گ، هش��داري براي وق��وع جنگ جهان��ي خواهد 
ب��ود. در واقع آن طور كه آمار نیز نش��ان مي دهد، اقدام 
نظامي گزينه يي است كه با موافقت روبه رو شده است. 
در اين میان 21 درصد از امريكايي ها نیز، كره ش��مالي 
را در صورت��ي مي پذيرند كه با داش��تن همین میزان 
س��الح هاي هسته يي تولید بیش��تر را متوقف كند؛ به 
نظر آنها كره ش��مالي در صورت توق��ف تولید مي تواند 

به ارتق��اي علمي خود در اين زمینه بپردازد. در مقابل 
تنها 11 درصد از امريكايي ها قبول دارند كه كره شمالي 
مي تواند به تولید س��الح هاي هس��ته يي خ��ود ادامه 
دهد. به نظر مي رس��د اين افراد در صورتي مي پذيرند 
كره شمالي به تولید سالح هاي هسته يي خود ادامه دهد 

كه تكنولوژي خود را در اين زمینه ارتقا ندهد. 
طبق نظر بسیاري از كارشناسان، كره شمالي در حالي 
ب��ه تهديد نظامي امريكا روي آورده ك��ه امريكا، يكي از 
بزرگ ترين ارتش ها را در سراسر جهان دارد. شايد در نگاه 
اول اين تهديدات كره شمالي، خیال پردازي به نظر برسد 
اما وزير دفاع امريكا، تهديدهاي اين كش��ور را »جدي« 
اعالم كرده است. برخي نیز واقعي بودن اين تهديدات را 
به علت توانايي كره شمالي در به كار گیري سالح هسته يي 
مي دانند، اما بسیاري از گزارش ها نشان مي دهد كه ارتش 
كره شمالي داراي امكانات بیشتري است كه به اين كشور 

نیروي مضاعفي براي عملیات مي بخشد. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

خانهابتهاجدرچندقدميثبتملي
»پرون��ده ثب��ت مل��ي خانه ابته��اج در 
اس��تان گیالن تحويل شوراي ثبت سازمان 
میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
ش��ده و كارشناس��ان درحال فراهم كردن 
زمینه ثبت ملي اين خانه با ارزش هستند.«

به گزارش ايس��نا 27خرداد ماه با انتشار 
يك خبر از سوي تعدادي از همشهري هاي »هوشنگ ابتهاج« در رشت، كه احتمال 
تخريب خانه اين غزل س��راي پیشكسوت را مطرح مي كردند، زنگ خطر نسبت به 
ثبت ملي نبودن اين بنا فكرها را به اين سمت برد كه مي تواند در معرض تخريب 

ناگهاني قرار گیرد. 
اين درحالي اس��ت كه در آن ش��رايط میراث فرهنگي استان گیالن معتقد بود 
نخست بايد تعلق اين بنا به خانواده ابتهاج تايید شود. حتي شهرداري رشت اعالم 
ك��رد ما زياد راهكار قانوني قاطعي نداريم، مگر اينكه مراجع میراث فرهنگي اعالم 

كنند اين ملك واجد ارزش هاي تاريخي و فرهنگي است. 
باالخره مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گیالن خبر از 
گذراندن مراحل آخر ثبت خانه تاريخي »ابتهاج« در بافت تاريخي گیالن خبر داد. 
 رضا علی��زاده در اين باره اعالم كرد: پرونده ثب��ت ملي خانه »ابتهاج« تحويل 
ش��وراي ثبت س��ازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردش��گري شده است و 

كارشناسان درحال فراهم كردن زمینه ثبت ملي اين خانه با ارزش هستند. 
او با بیان اينكه همه  مدارك و مستندات موجود براي بررسي در اختیار شوراي 
ثبت قرار گرفته اس��ت، افزود: روز ش��نبه 20مرداد نیز يكي از كارشناسان معاونت 
میراث فرهنگي سازمان میراث فرهنگي براي بررسي چند مورد بناي ثبتي و خانه 
»ابتهاج« به استان گیالن مي آيد. او درباره  تصمیمي كه پیش از اين مطرح مي شد 
و مالك بنا براي خانه ابتهاج گرفته است نیز توضیح داد: اداره كل میراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردشگري استان گیالن با مالك بنا و شهرداري منطقه صحبت 
كرده و همه مجموعه نسبت به هر نوع دست اندازي و اتفاقي درباره اين بناي تاريخي 
حس��اس شده اند. در واقع مي دانند كه كوچك ترين دست اندازي و مداخله به بناي 

تاريخي »ابتهاج« پیگیري حقوقي مي شود. 

بازارهنر

»بيستچاهار«درخانهكاريكاتور
علیرض��ا پاك��دل ك��ه نمايش��گاه 
»بیس��ت چاه��ار« او 19مردادماه در 
خانه كاريكاتور برپا مي شود از برگزاري 
نمايش��گاهي از »چهره ها« با تكنیكي 
متفاوت در عرص��ه كاريكاتور در خانه 

هنرمندان ايران خبر داد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، از 19م��رداد 
نمايش��گاه آثار برگزيده علیرضا پاكدل 
ب��ا عنوان »بیس��ت چاه��ار« در خانه 
كاريكات��ور ب��ه نماي��ش در مي آيد. به 

گفت��ه پاكدل در اين نمايش��گاه ۳0 اثر به نمايش 
در مي آيد كه همگي پیش از اين در جشنواره هاي 
معتب��ر داخلي و خارجي در معرض ديد عموم قرار 
گرفته اند اما بیش��تر از آنك��ه بخواهند، تكنیك يا 
سلیقه جشنواره ها را به نمايش بگذارند، تفكر يك 

كاريكاتوريست را نمايش مي دهند. 
پاكدل درباره اين نمايش��گاه به مهر گفت: آثار 
اين نمايشگاه متعلق به يك دهه قبل است و بیشتر 
در حوزه هاي مس��ائل مربوط به ترور يا مهاجرت و 
همچنین مباحث اجتماعي اس��ت. عالوه بر اينكه 
مي خواه��م يك تفكر را به نماي��ش بگذارم كه در 

پشت همه اين آثار است، مي خواستم 
يك فص��ل كاري را براي خودم ببندم 
و فص��ل جدي��دي را ب��از كن��م. اين 
كاريكاتوريست ادامه داد: كارهاي اين 
نمايشگاه متنوع است. اجراها و تكنیك 
كارهايم همیش��ه خاص بوده اما براي 
من مهم اس��ت، مخاطب درگیر تفكر 

پشت اين آثار شود. 
پاكدل با بیان اينكه اين نمايش��گاه 
براي فروش نیست، اظهار كرد: كارتون 
به نس��بت كاريكاتور قابلیت ف��روش كمتري دارد. 
امسال ان شاءاهلل نمايشگاهي در خانه هنرمندان از 
مجموعه »چهره ها« كه سال هاس��ت روي آن كار 
مي كنم، برپا خواهم كرد كه در آن نمايش��گاه، آثار 

براي فروش است. 
ويژگ��ي آن آثار اين اس��ت كه ه��م چهره هاي 
خاص داخلي و خارجي را كار كرده ام و هم سبك 
خاص��ي به كار برده ام. در واقع آثار اين نمايش��گاه 
يك نوع كاريكاتور اس��ت كه با استفاده از سطوح و 
فرم هاي رنگي خلق ش��ده اند. چهره ها هم همه به 

صورت يك چشم كار شده اند.

تمديد»آوازپارسي«ناظريها

آثارراهيافتهبهجشنوارهنمايشهايآيينيسنتي

كنس��رت »آواز پارسي« حافظ ناظري و 
استاد شهرام ناظري بر اساس اشعار حماسي 
ش��اهنامه فردوسي كه با استقبال پر شور و 
بی��ش از 10 هزار نفري مخاطبان، در چهار 
ش��ب در س��الن وزارت كش��ور برگزار شد؛ 
شهريورماه براي سومین بار تمديد مي شود. 
ب��ه گزارش ايرنا، از ن��كات اين پروژه جديد 
مي توان به نخستین اجراي حافظ ناظري به 
تنهايي و بدون همراهي پدرش در قسمت 
اول برنامه اش��اره كرد. در قسمت هاي ديگر 

اين كنسرت، داستان ضحاك توسط پدر و پسر به نوعي 
متفاوت و با لحني حماسي به اجرا درمي آيد. 

كنسرت »آواز پارسي« ناظري ها، بر اساس آهنگسازي 
روي اش��عار شاهنامه و با هدف حفظ آواز ايراني به دور از 
الح��ان عربي، ابتدا قرار بود كه براي اداي دين به ش��اعر 
نامدار ايراني، فردوس��ي، نخس��تین گام خود را از ش��هر 
قوچان در استان خراسان رضوي بردارد كه اين كنسرت 

بنا به داليلي با حواشي بسیار لغو شد. 
در اجراي آواز پارسي در تاالر وزارت كشور، متاسفانه 
با وجود هماهنگي هاي الزم مراسم امضاي آلبوم »ناگفته« 
با حضور حافظ ناظري به داليل نامشخصي كنسل شد و 
طرفداران از اين بابت ابراز ناراحتي كردند. به همین دلیل 

با وجود تمام سختي ها، ناظري ها براي كم 
شدن اعتراضات، محل برگزاري كنسرت را 
از س��الن وزارت كشور به كاخ نیاوران تغییر 
دادند و براي اجراهاي تمديدي اين كنسرت، 
برنامه ويژه يي براي مراس��م امضا و ديدار با 
مخاطبان بعد از اتمام اجرا در نظر گرفته اند. 
سومین تمديد كنسرت »آواز پارسي« حافظ 
ناظري و استاد ش��هرام ناظري، نهم و دهم 
ش��هريورماه در كاخ نیاوران ته��ران برگزار 
خواهد ش��د. پس از برگزاری تور كنس��رت 
موفق »ناگفته« با بیش از 70 اجرا در سراسر ايران، حافظ 
ناظ��ری اعالم كرد كه  پروژه جدي��د خود را به همراهی 
استاد ش��هرام ناظری، مرداد ماه امسال در تهران به روی 
صحنه مي برد. »آواز پارسی، اسطوره و عشق« عنوان پروژه 
جديد ناظری هاست كه بر اساس اشعار شاهنامه فردوسی 
تنظیم شده است. به گفته ناظری ها، پروژه »آواز پارسی، 
اس��طوره و عشق«، تالش��ی در جهت حفظ و حراست از 
زبان پارس��ی و تلفظ صحیح واژه ه��ا در حوزه آواز ايرانی 
اس��ت كه در چند دهه اخیر دچار آس��یب ش��ده است. 
همچنین سعی در پرهیز از به كارگیری از الحان عربی كه 
انتقال آن به نسل آينده می تواند برای آواز ايرانی و زبان 

فارسی آسیب ساز باشد.

20اثر به بخ��ش جوانه هاي نمايش 
ايراني هجدهمین جشنواره نمايش هاي 

آيیني سنتي راه  يافت. 
ب��ه گ��زارش ايلن��ا، در می��ان 20 
نمايش  پذيرفته ش��ده توس��ط س��تاد 
از حمید  نمايش��نامه هايي  جش��نواره، 
امج��د و زنده ياد محمود اس��تادمحمد 
به چش��م مي خ��ورد كه به ش��یوه های 
مختلف نماي��ش ايراني از جمله نقالي، 
تخت حوضی و ش��بیه خواني به اجرا در 

خواهند آمد. 
در بخش نمايش هاي س��نتي ايراني، 5 نمايش 
با نام هاي »ازدواج روس��تايي« نوشته و كارگرداني 
سیدمسعود حس��ین نژاد از س��بزوار، »پستو خانه« 
نوش��ته حمید امجد ب��ه كارگرداني وي��دا )مائده( 
موسوي از اصفهان، »ديوان تئاترال« نوشته محمود 
استادمحمد به كارگرداني علي )آرش( فالحت پیشه 
از تهران، »مجلس زال و رودابه« نوشته و كارگرداني 
محمد حاج محم��دي از كرج، »مضحكه غول چراغ 
جادو« نوش��ته و كارگرداني مهدي ملكي از تهران 
براي حضور در جشنواره هجدهم پذيرفته شده اند. 
در بخش نقالي نی��ز مجالس نقل، »حكايت بانو 
گشس��ب و فرامرز...« توسط بهار فهرستي از تهران، 
»داس��تان بیژن و منیژه« توس��ط ويانا پرويزيان از 

ته��ران، »داس��تان هاي ش��اهنامه ب��ه 
زبان كودكانه« توس��ط آندياحیدري از 
كرمانش��اه، »رستم و اشكبوس« توسط 
يكتا س��ادات مالكي از بوشهر، »رستم و 
سهراب« توسط گلبرگ اسدي و باران 
دارپوئ��ي از هم��دان، »رس��تم و اكوان 
ديو« توس��ط علیرضا متش��فع از اهواز، 
»زال و س��یمرغ« توسط اسما رنجبري 
از تبريز، »گردآفريد« توسط حورا تیال 
از آبادان، » نقل رس��تم و اش��كبوس« 
توس��ط محمد میرزاپور از كرج، »نقل رزم رستم و 
اسفنديار« توسط كیمیا يعقوبي گودرزي از تهران و 
»هفت خوان رستم« توسط محمدجواد خاك نژاد از 

مشهد به اجرا در خواهند آمد. 
در بخ��ش ش��بیه خواني، مجال��س »تعزيه علي 
اكب��ر)ع(« به سرپرس��تي داوود بهمن��ي از تهران، 
»جوانمرد قصاب« نوش��ته میرعزا و به سرپرس��تي 
امیر س��لیماني مقدم از تهران، »حضرت عباس)ع(« 
به سرپرس��تي نصراهلل باباعلي از تفرش و »مهماني 
امام حسین )ع(« به كارگرداني حسین سلجوقي نژاد 

از كرمان به جشنواره راه پیدا كرده اند. 
هجدهمین جشنواره نمايش هاي آيیني سنتي با 
دبیري داوود فتحعلي بیگي از 8 تا 15ش��هريورماه 

1۳96 در تهران برگزار مي شود.

رس��انه هاي خارجي ش��ماره ديروز و اخیر 
خود را به موضوع تهديدهاي كره شمالي علیه 
امريكا اختص��اص داده اند. در آخرين اخطاري 
كه كره ش��مالي به امريكا داده اس��ت، تهديد 
كرده كه جزيره »گ��وام« را كه 2100مايل از 
كره ش��مالي فاصله دارد، بزن��د. در اين جزيره 
پايگاه ه��اي امريكاي��ي حضور دارن��د. تیتر و 
عناوين رس��انه هاي انگلیس��ي زبان را در زير 

بخوانید: 

والاستريتژورنال
روزنام��ه  اي��ن 
اقتصادي چ��اپ امريكا 
در شماره اخیر خود به 
دعواه��اي امريكا و كره 
ش��مالي پرداخته است. 
اين  ارتباط  در همی��ن 
روزنام��ه تیتر يك خود 
را به تهديد كره شمالي 
علیه امري��كا اختصاص 

داده و نوش��ته كه آن كشور مذاكره را رد كرده 
اس��ت. بنا بر گزارش اين روزنامه كره ش��مالي 
گفته اس��ت كه اگر از سالح هسته يي استفاده 
كند فقط و فقط علیه اياالت متحده اس��تفاده 
خواه��د كرد. عكس يك اين روزنامه همچنین 
به انتخاب��ات كنیا اختص��اص دارد و در صدر 
عكس يك آن آمده اس��ت كه »كنیا در میانه 

تنش آماده برگزاري انتخابات است.«

نيويوركتايمز
روزنام��ه نیوي��ورك 
تايم��ز ه��م عكس يك 
تهدي��د  ب��ه  را  خ��ود 
واكن��ش  و  ترام��پ 
امريكا  ريیس جمهوري 
ش��مالي  ك��ره  علی��ه 
از  و  داده  اختص��اص 
قول ترامپ نوش��ته كه 
»آنها با آتش و خشمي 

مواجه خواهند ش��د كه دنی��ا تاكنون نديده 
اس��ت.«  اين روزنام��ه هم مانن��د روزنامه هاي 
ديگر امريكاي��ي ماجراي تهديد كره ش��مالي 
علیه امريكا را س��ر لوح��ه كار خود قرار داده و 
پیرامون آن گزارش و يادداش��ت نوشته است، 
هم اكن��ون م��ردم امري��كا در ت��رس و عذاب 
شديدي به سر مي برند كه آيا جنگي میان اين 
دو كشور صورت خواهد گرفت. در نظرسنجي 
كه ش��بكه هاي خبري منتشر كرده اند نزديك 
به 70درصد پاس��خ دهندگان اظه��ار كرده  اند 
كه كره ش��مالي قادر است به سرزمین مادري 
حمله كند. فاصله میان كره ش��مالي و امريكا 

بیش از 2700مايل است. 

چايناديلي
ك��ه  درحال��ي 
انگلیس��ي  روزنامه هاي 
زب��ان ژاپن��ي و كره يي 
ك��ره  تهديده��اي  از 
امريكا  علی��ه  ش��مالي 
تیتر و گزارش رفته اند، 
انگلیس��ي   روزنامه هاي 
مانن��د  چین��ي  زب��ان 
اول  چاينا ديلي صفحه 

خود را به گونه يي بس��ته اند ك��ه انگار نه انگار 
اتفاقي زير گوشه نقشه شان دارد روي مي دهد. 
اي��ن روزنامه گزارش اول خود را به ورزش هاي 
پارالمپی��ك اختصاص داده و گزارش دوم خود 
را ب��ه موض��وع درياي جنوب چی��ن و احیاي 
جزي��ره خاكي در آن ناحیه پرداخته اس��ت و 
اين طور عنوان كرده كه ويتنام مسوول نگراني 
10كشور آسیاي جنوب شرقي درخصوص اين 

جزيره است. 
به نظر مي آيد روز يك شنبه 10كشور عضو 
آ س��ه آن بیانیه يي صادر كردند و نگراني خود 
را از احی��اي جزيره خاكي ك��ه پايگاه دريايي 
 و هواي��ي چین در درياي جنوب چین ش��ده،

ابراز كرده اند. 

كيوسك

حقايقناشنيدهازترامپ
جیمز كومي مدير س��ابق اف  بي  آي كه 
توسط ترامپ بركنار شد، اعالم كرده درحال 

نوشتن يك كتاب است. 
آسوش��یتدپرس در اين ب��اره گفته كه 
مدير سابق اف بي آي قول داده است كتابش 
دربرگیرن��ده حقايق ناش��نیده از حرفه اش 

باشد.  پیش بیني مي شود كه او بتواند با استفاده از تجربه سیاسي  خود اطالعاتي از 
كمیته امنیتي سنا را نیز بروز دهد. 

»فلترون بوكز« قراردادي براي انتش��ار اين كتاب ب��ه مبلغ 2میلیون دالر با اين 
چهره امنیتي امضا كرده است. با اين حال اين كتاب كه قرار است بهار منتشر شود 
يك رمان جاسوسي نیست بلكه كتابي غیرداستاني متمركز بر شغل و تجربیات اين 
چهره در دولت امريكا خواهد بود. باب میلر، ريیس اين انتشاراتي با صدور بیانیه يي از 
كومي به عنوان استاد شوك در قصه هاي كاخ سفید ياد و اعالم كرد، وي حكايت هاي 
ناش��نیده يي را از حرفه طوالني مدت خودش در كاخ سفید براي بیان كردن دارد. او 
افزود: كومي در دوران چندين ريیس جمهوري در اين شغل حضور داشت و به همین 
دلیل مي تواند اطالعات جالبي از كريدورهاي قدرت و درس هاي به ياد ماندني را بیان 
كند. اين خبر اندكي پس از آن منتش��ر ش��د كه سنا نام جانشین وي را در اف بي اي 
اعالم كرد و از كريس��توفر وراي نام برد. ترام��پ وراي را به اين منظور انتخاب كرده 
و او كس��ي است كه به عنوان دس��تیار در دوران جورج دبلیو بوش كار مي كرد. كنار 
گذاشتن ريیس اف بي آي به دنبال باال گرفتن اختالفات و تشكیل كمیته تحقیق براي 
چگونگي ارتباط بین ترامپ و پوتین در جريان انتخابات اخیر امريكا مطرح شد. كومي 
هر چند اعالم مي كند از هر دو طرف اين مجادله متنفر اس��ت اما او فردي است كه 
با انتشار ايمیل هاي هیالري كلینتون در اوج رقابت هاي انتخاباتي به پیروزي ترامپ 
كمك ش��اياني كرد. او از اين عمل خودش دفاع مي كند. بعدها ترامپ نیز تايید كرد 
كه تیر خالص را به هیالري كلینتون، كومي زد. جیمز كومي براي تشريح رويدادهاي 
پیرامون روابط روسیه و نزديكان ترامپ و دخالت مسكو در انتخابات رياست جمهوري 
2016 مقابل اعضاي كمیته اطالعات مجلس سنا شهادت داد. اين نخستین حضور 

عمومي كومي پس از اخراج شدن توسط ترامپ در تاريخ نهم ماه مه  بود. 

تاريخنگاري

افتتاح خانه اي براي  شاهكارهاي هنري جهان 
س��اختمان تاريخي لوور ابتدا در س��ال 1204 
میالدي ساخته ش��د در حالي كه از سبك يوناني 
اله��ام گرفته و در میان آثار معماري كم نظیر بود. 
اين قصر باش��كوه زماني مقر پادش��اهي ش��اهان 
فرانس��ه بوده تا اينكه پس از انقالب كبیر فرانسه، 
كمیته يي جهت ايجاد يك موزه در اين ساختمان 

تشكیل شد.
در نهاي��ت در ده��م آگوس��ت 179۳ م��وزه 
بزرگ لوور در اين محل افتتاح ش��د و در هش��تم 
نوامب��ر همان س��ال، به موجب قانون ملي ش��دن 
مجموعه هاي هنري سلطنتي، اين موزه به صورت 
مل��ي درآم��د. از آن پس ش��اهكارهاي فراواني از 
سراسر اروپا و جهان در آن جمع آوري شد به طوري 
كه تعداد اين آثار در موزه، بالغ بر 280هزار قطعه 
تخمین زده شده است كه از اين تعداد، 5600 اثر 
را نقاش��ي و شاهكارهاي هنرمندان معروف جهان 

تشكیل مي دهند.
الزم ب��ه ذكر اس��ت بس��یاري از اين اش��یا به 
ويژه آث��ار عتیق��ه و باس��تاني موج��ود در موزه 
لوور، توسط مستش��رقان اروپايی و استعمارگران 
فرانسوي از نقاط مختلف جهان از جمله ايران به 
يغما رفته  اند يا از دالالن آثار باس��تاني خريداري 
ش��ده  اند. اهمیت موزه لوور تنها به دلیل وس��عت 
و تع��داد آثار نگهداري ش��ده در آن نیس��ت بلكه 
كیفی��ت آث��ار هنري موج��ود در موزه، وس��عت 
تاالره��ا و ارزش مجموعه ه��اي موج��ود در آن، 
اي��ن بنا را به پراهمیت  تري��ن مركز نگهداري آثار 

هنري جهان تبديل كرده اس��ت. در حال حاضر، 
س��االنه میلیون ها نفر از سراسر جهان، براي بازيد 
از اين موزه، راهي فرانسه و شهر پاريس مي شوند 
و درآم��د هنگفتي را نصیب آن مي س��ازند. موزه 
لوور با بیش از 9٫5میلیون بازديدكننده در سال 

پربازديدترين موزه جهان است. 
اين موزه در مركز شهر پاريس در كشور فرانسه 
واقع ش��ده  و بیش از ۳5هزار اثر هنري در هشت 

بخش مختلف موزه لوور نگهداري مي ش��ود. موزه 
ل��وور از س��ال 179۳ میالدي تا ام��روز به عنوان 
»موزه عمومي« فعال بوده است. تمركز موزه لوور 
روي هنر، تاريخ بشر و فرهنگ است و آثار بسیاري 
در اي��ن زمینه ها در اين موزه جاي گرفته اند كه از 
آن جمل��ه مي توان به لوح حمورابي، تابلوي بانوي 
صخره ه��ا و تابلوي مونالیزا اث��ر لئوناردو داوينچي 

اشاره كرد. 
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