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  هاشمي شاهرودي: توطئه تجزيه عراق 
خيانتي خطرناك براي كل منطقه است

در جلس��ه روز گذشته مجمع تش��خيص مصلحت نظام كه به رياست آيت اهلل 
هاشمي ش��اهرودي و با حضور اكثريت اعضا تش��كيل ش��د، رييس مجمع توطئه 
تجزيه عراق را خيانت بزرگ خواند.  به گزارش ايسنا، در ابتداي اين جلسه رييس 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام با ابراز تاس��ف ش��ديد از تالش براي ايجاد فتنه 
جديد ديگري در منطقه اقليم كردستان عراق و توطئه تجزيه اين كشور همسايه 
و مسلمان گفت: كامال روشن است كه امريكا و اسراييل صحنه گردانان اين تحرك 
و فتنه خطرناك در منطقه هستند و مي خواهند اسراييل جديدي در منطقه ايجاد 
كنند.  وي افزود: اين اقدام بدون شك خيانت بزرگي براي منطقه و جهان اسالم 
اس��ت.  هاشمي ش��اهرودي، نقش امريكا در تحركات منطقه را جدي و خطرناك 
توصيف كرد و گفت: اين كش��ور از يك سو تظاهر به مخالفت با طرح همه پرسي 
در كردس��تان عراق مي كند، ولي در واقع حامي اين طرح است و مي خواهد بغداد 
را مجبور به س��ازش و قبول تجزيه كند كه البته دولت و مردم عراق هوش��يارند و 
كش��ورهاي منطقه از جمله جمهوري اس��المي ايران و كشور تركيه در قبال اين 
فتنه جديد مواضع قاطع و اصولي اتخاذ كرده اند.  وي سپس با تسليت درگذشت 
رييس جمهوري فقيد عراق جالل طالباني گفت: متاس��فانه در مراسم تشييع اين 
شخصيت مبارز به جاي استفاده از پرچم عراق يكپارچه، از پرچم اقليم كردستان 
عراق استفاده شد كه اين اقدام موجب اعتراض اعضاي پارلمان عراق و ترك مراسم 
شد و همين امر نشان مي دهد كه امريكا و اسراييل در پي نفوذ بيشتر در منطقه و 
ايجاد فتنه قومي گرايي خطرناك در منطقه هستند.  هاشمي شاهرودي با اشاره به 
پيروزي هاي چشمگير ارتش و حشدالشعبي عراق عليه تكفيري ها، ضرورت برخورد 
و اقدام قاطع دولت بغداد در برابر اين دسيس��ه خطرناك اسراييل و امريكا را براي 
جلوگيري از تجزيه و تفرقه در عراق خواستار شد و تاكيد كرد: جمهوري اسالمي 
ايران بايد به صورت قاطع تر مواضع اصولي خود در مخالفت با اين همه پرس��ي و 

حمايت از يكپارچگي ارضي عراق را به اطالع مسووالن كردستان عراق برساند.

نيـاز اقتـصاد ايـران
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 ايران |
در روزهاي��ي ك��ه برخ��ي اف��راد و 
جريان��ات افراط��ي ت��الش مي كنند تا 
و  مخ��رب  فضاس��ازي هاي  طري��ق  از 
وارونه نماي��ي، ب��ر س��ر راه فعاليت هاي 
قانوني يكي از جناح هاي شاخص كشور 
رييس جمهوري  كنن��د،  س��نگ اندازي 
راهي دانش��گاه تهران شد تا در جريان 
ديدار رو در رو با دانش��جويان و اساتيد 
درب��اره مهم ترين موضوعات كش��ور و 
نقش دانشگاه ها در فرآيند توسعه پايدار 

گفت وگو كند. 
 اما مراس��م آغ��از س��ال تحصيلي 
دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش عالي 
ب��ا حض��ور رييس جمه��ور دي��روز در 
ش��رايطي در دانشگاه  تهران برگزار شد 
ك��ه روحان��ي صحبت هاي��ش در جمع 
اس��اتيد و دانشجويان را با چند پرسش 
كلي��دي همراه كرد؛ پرس��ش هايي كه 
پاس��خگويي به آنها مي توان��د نوري به 
ابعاد پنهان برخي مش��كالت ريشه يي 
در كش��ور بتابان��د. مش��كالتي ك��ه از 
منظ��ر رييس جمهوري حركت كش��ور 
را در مس��ير توس��عه پايدار با مش��كل 
مواجه كرده و براي طي كردن پله هاي 
پيش��رفت بايد براي برون رف��ت از آنها 

برنامه ريزي كرد. 
روحان��ي در جري��ان گفت وگ��و ب��ا 
دانش��جويان ب��ا طرح اين پرس��ش كه 
چرا همواره در كش��ور ديوار يك جناح 
كوتاه است؟ تالش كرد تا افكارعمومي 
را متوج��ه خس��ارت هاي  و رس��انه ها 
برخورده��اي سياس��ي و جناح��ي ب��ا 
اجتماع��ي،  اقتص��ادي،  موضوع��ات 
فرهنگي و... كن��د؛ برخوردهايي كه در 
اغل��ب موارد ب��ه جاي »مناف��ع ملي«، 
»منافع جناح��ي و گروه��ي« را مورد 
توج��ه قرار مي دهند و تبع��ات فراواني 

براي كشور مي آفرينند. 
رييس دول��ت دوازده��م در بخش 
ديگري از اظهاراتش با بازخواني دوباره 
انتخابات 96، حضور و مش��اركت باالي 
مردم در اين انتخابات را معنادار ارزيابي 
ك��رد و در ادامه روي اين مطلب تاكيد 
كرد ك��ه نبايد با پايان گرفتن انتخابات 
يك جناح را تنبي��ه و يك جناح ديگر 
را تشويق كرد. اش��اره رييس جمهوري 
متوجه برخي نهادهاي خاص اس��ت كه 
بعد از پاي��ان گرفتن انتخابات هنوز در 
ح��ال و هواي رقابت ه��اي انتخاباتي به 
س��ر مي برند و با اين ديدگاه با مس��ائل 
برخ��ورد مي كنند. روحان��ي در همين 
خص��وص گف��ت: »در هم��ه انتخابات  
جناح هاي سياس��ي مشاركت مي كنند 
ام��ا در آخر به جاي آنكه همه به خاطر 

مشاركتش��ان تش��ويق ش��وند و جايزه 
بگيرن��د، يكي جاي��زه مي گيرد و جناح 

ديگر تنبيه مي شود.«
دس��تاوردهاي  و  برج��ام  موض��وع 
اقتص��ادي دول��ت از ديگ��ر محورهايي 
بودن��د ك��ه روحان��ي در نشس��ت روز 
گذش��ته درب��اره آنه��ا صحب��ت كرد. 
پي��روزي  را  برج��ام  رييس جمه��وري 
اخالق��ي اي��ران در مواجهه ب��ا فضاي 
بين المللي توصيف كرد كه نه ترامپ و 
نه هيچ ق��درت ديگري قادر به نفي آن 
نيس��ت و به اين واقعيت اشاره كرد كه 
»هيچ كس نمي تواند برجام را برگرداند، 
ن��ه آقاي ترامپ و نه هيچ كس ديگري، 
اگ��ر 10 تا ترام��پ ديگر ه��م در دنيا 

درست شود آنها غير قابل بازگشتند.«
 روحاني با بيان اينكه ممكن اس��ت 
برخي دس��تگاه ها بيكار باش��ند و براي 
ايجاد شغل براي خود عده يي را احضار 
كنند، اظهار كرد: اگر در جناحي كه از 
ابتدا س��اختمان ديوارش كوتاه ساخته 
شده است، كس��ي خيلي هم تاثيرگذار 
باشد و مردم را براي مشاركت تشويق و 
تكرار كند كه مردم پاي صندوق بيايند، 

باز هم آنها نبايد تشويق شوند. 
ريي��س دول��ت دوازده��م درب��اره 
در  دول��ت  اقتص��ادي  دس��تاوردهاي 
رونق توليد، كاه��ش بيكاري و افزايش 
دامنه ه��اي صادرات و جذب س��رمايه 
هم صحبت كرد و نقش دانش��گاه ها به 
عنوان ركن علمي و تحقيقاتي كشور را 

برجسته توصيف كرد. 

خطر انحصار براي توسعه پايدار
حض��ور روس��اي جمهور اي��ران در 
دانش��گاه ها، سنت حس��نه يي است كه 
از زم��ان دولت اصالحات در س��اختار 
سياسي و آموزش��ي كشور نهادينه شد 
ت��ا از دل مناس��بات ارتباطي روس��اي 
دولت هاي مس��تقر ب��ا دانش��گاه ها، از 
ي��ك ط��رف مطالب��ات دانش��جويان و 
اس��اتيد به رييس جمهوري منتقل شود 
و از س��وي ديگر، ديدگاه ه��اي رييس 
س��اختار اجرايي كش��ور براي پويايي و 
نش��اط بيشتر دانشگاه ها به عنوان ركن 
اصلي توسعه مطرح شود. قرعه ميزباني 
امس��ال دانش��گاه ها از رييس جمهوري 
به نام دانش��گاه تهران افت��اد تا رييس 
دولت دوازدهم در قديمي ترين دانشگاه 
كشورمان به ديدار دانشجويان و اساتيد 

برود. 
روحان��ي در جمع دانش��جويان در 
مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه ها و 
مراكز پژوهش��ي و فناوري در دانشگاه 
تهران با اش��اره به برخ��ي رويكردهاي 

جناحي در موضوعات مختلف گفت: ما 
يك رقابت آن هم ناس��الم تحت عنوان 
جناح هاي سياس��ي درس��ت كرديم و 
معلوم نيس��ت خيلي درس��ت و درمان 
باش��د، همه م��ا در انتخابات ش��ركت 
مي كني��م، آخ��ر انتخاب��ات هم��ه بايد 
تش��ويق ش��وند، هر كس در انتخابات 
ت��الش كرده از اين جن��اح و آن جناح 
هم��ه بايد ب��ه خاطر مش��اركت جايزه 
بگيرن��د اما يك جن��اح جايزه مي گيرد 
و ي��ك جناح تنبي��ه مي ش��ود آيا اين 
انتخابات و مش��اركت عمومي و اعتماد 
عمومي، سرمايه اجتماعي مي شود؟ وي 
ادامه داد: البته ش��ايد بعضي دستگاه ها 
بيكارند بايد شغلي داشته باشند ناچارند 

عده يي را دم ساعت احضار كنند. 
وي ادام��ه داد: ي��ك جناحي از يك 
جناح از اول س��اختمان، ديوارش كوتاه 
س��اخته ش��ده نمي دانم چطوري بوده 
اس��ت، اگر كسي خيلي تاثيرگذار باشد 
مثال براي تشويق جامعه مردم را تكرار 
كند كه پاي صن��دوق بيايد، آنها نبايد 
تش��ويق ش��وند يك عده بايد تش��ويق 
ش��وند و يك عده بايد تنبيه ش��وند و 
تنبيه و تش��ويق براي همين اس��ت كه 
يك جناح هميش��ه تشويق شود و يك 

جناح هميشه تنبيه شود. 
وي اضاف��ه كرد: بايد اين مس��ير را 
ره��ا كنيم، چندبار تجربه كنيم، يك بار 
در س��ال 92 تجربه كردي��م، بار ديگر 
در س��ال 94 تجربه كردي��د و دومرتبه 
در 96 تجرب��ه كردي��د، از تجرب��ه بايد 
استفاده كنيم، بگذاريم يك رقابت آزاد 

در جامعه باشد. 
وي ادام��ه داد: در اقتص��اد، عل��م و 
مديريت انحصار خطرناك است، رقابت 
آزاد بگذاري��م و براي نقد و مش��اركت 
هم��ه را تش��ويق كنيم، هرك��س نقد 
مي كن��د را بايد تش��ويق كنيم. در 92 
تجرب��ه كردي��د در 94 تجربه كرديد از 
تجربه استفاده كنيد، در اقتصاد انحصار 

خطرناك است. 
روحاني از اينكه عده يي خوش��حال 
بح��ران  ب��ا  كش��ور  ك��ه  مي ش��وند 
روب��ه رو مي ش��ود، ابراز تعج��ب كرد و 
دس��تاوردهاي پي��روزي در مذاك��رات 

هسته يي را برشمرد. 
وي گفت: ديپلمات ه��اي ما آن قدر 
قوي و قدرتمند هس��تند كه با 6 قدرت 
بزرگ جهاني ح��رف بزنند و مذاكره و 
توافق كنن��د؛ توافقي كه االن آن طرف 
مي گويد م��ن فريب خورده ام و س��رم 
كاله گذاشته اند كه البته اين حرف هم 
نادرست است. مبناي ما برد- برد بود. 

ريي��س ش��وراي عال��ي امنيت ملي 

اف��زود: آيا اين ق��درت سياس��ي ما از 
بين م��ي رود؟ ما به عنوان كش��وري با 
توانمندي سياس��ي در صحنه مذاكرات 
سياس��ي با قدرت ظاهر ش��ديم. نشان 
داديم تنها در جنگ قوي نيس��تيم؛ در 
صلح هم قوي هس��تيم. اي��ن غيرقابل 

بازگشت است. 
روحاني تاكيد كرد: ما اتحاد جهاني 
را علي��ه ايران شكس��تيم. همه عليه ما 
متحد ش��ده بودند. زماني در س��ازمان 
ملل از نخس��تين و آخرين ناطق، عليه 
ما ح��رف مي زدند، حتي كش��ورهايي 
ك��ه به ظاهر دوس��ت ما بودن��د هم از 
ما دف��اع نمي كردند اگر عليه ما چيزي 
نمي گفتن��د ب��ه نف��ع م��ا ه��م چيزي 

نمي گفتند. 
وي ادامه داد: امس��ال در س��ازمان 
مل��ل آنچه ايران مي گفت بيش از 190 
كش��ور جهان همان را مي گفتند؛ يك 
كشور به نام امريكا و يك رژيم اشغالگر 
فق��ط عليه م��ا ح��رف مي زدن��د. اين 

پيروزي ما نيست؟ 

فرهنگ مذاكره به جاي جنگ
رييس جمهوري با بازخواني فرهنگ 
عاشورا خاطرنش��ان كرد: قبل از اينكه 
امام حس��ين)ع( قيامي را آغاز كند اول 
با حاكم مدينه س��خن گفت و استدالل 
كرد، اگر اس��مش را مذاك��ره بگذاريم، 
بعضي بدش��ان مي آيد حاال نمي گوييم 

مذاكره، حرف زدند مذاكره نكردند. 
روحاني يادآور شد: امام حسين)ع( 
با حاكم مدينه صحبت و استدالل كرد 
و گفت چرا بيعت نمي كنم و داليلش را 
برشمرد. حاكم مدينه نپذيرفت همانجا 
مي توانس��ت جنگ ش��روع ش��ود، امام 
حس��ين )ع( اجازه نداد اين جنگ آغاز 
ش��ود به چه دليل بح��ث جاي خودش 
هست.  وي اضافه كرد: امام حسين )ع( 
مهلت خواست براي اينكه در اين زمينه 
فك��ر كند و در نهايت پاس��خ دهد و در 
اين فرصت از مدينه خارج شد و »خرج 
منه��ا خائفا« اگ��ر توضي��ح دهيم امام 
حس��ين )ع( مخفيان��ه از مدينه خارج 
ش��د. باز ممكن اس��ت بعضي بدش��ان 
بيايد و بگويند امام مرد ش��جاعت بود، 
مخفيانه خ��ارج نمي ش��د.  رييس قوه 
مجريه اف��زود: امام حس��ين)ع( ماه ها 
در مكه ماند، س��خن گف��ت، حرف زد 
و ب��ا گروه هاي مختل��ف مالقات كرد و 
نامه هايي متعدد از مردم كوفه دريافت 
كرد و سپس در يك مقطعي عجله كرد 
تا از مكه خارج ش��ود، گفت براي آنكه 

حرمت حرم شكسته نشود. 
ادامه در صفحه 2

خبر سرمقاله

  رفتارهاي سياسي؛ تاثيرات اقتصادي

يكي از شروط اصلي بازار رقابت كامل، شفافيت اطالعات است، بازاري كه شايد 
تحقق شرط هاي آن اگر نگوييم غيرممكن، بسيار دشوار است. اقتصاددانان با ترسيم 
مدينه فاضله يي به نام رقابت كامل مي گويند اگر اين حالت در يك بازار رخ دهد، 
س��ود جامعه در حداكثر خود خواهد بود. ش��ايد در ميان شروط بازار رقابت كامل 
درباره هيچ شرطي به اندازه شفافيت اطالعات كه در بين اقتصاددانان به شرط جونز 
معروف اس��ت، بحث نشده باش��د. در نگاه اوليه بحث شفافيت اطالعات را معموال 
درباره قيمت، كيفيت كاال و مسائل حول و حوش بازار مطرح مي كنند چرا كه اصوال 
شرط جونز و بازار رقابت كامل در مباحث اقتصاد خرد مطرح مي شود. اما اطالع از 
فضاي كلي اقتصاد نيز مي تواند يكي از بحث هاي مربوط به بازار رقابت كامل باشد. 
حال فرض كنيم، ش��رط اطالعات كامل دچار نقصان ش��ود، در اين حالت چه 
اتفاق��ي رخ خواه��د داد؟ نقض اين ش��رط به معني افزايش ريس��ك براي فعاالن 
اقتصادي خواهد بود. طبيعتا افزايش ريس��ك منجر به تصميماتي مي شود كه در 
ابتدا س��ود فعال اقتصادي و در عمل س��ود جامعه را كاهش دهد. در حقيقت هر 
گونه ش��رايطي كه ب��راي گروهي از فعاالن اقتصادي در هاله يي از ابهام باش��د به 
نوعي نقض شرط جونز است. اين اصطالح هميشه در بين فعاالن اقتصادي مطرح 
بوده كه »پول ترس��و است« و زماني كه شرايط به گونه يي پيش مي رود كه فعال 
اقتصادي از فضاي كلي بازار مطمئن نيست در نهايت ريسك فعاليت افزايش پيدا 
مي كن��د.  بياييد به يك مس��ائل عيني در جامعه خودم��ان بپردازيم. در روزهاي 
گذشته خبر بازداشت چند فعال اقتصادي از طريق رسانه ها منتشر شد. هرچند اين 
بحث تا حدي رنگ و بوي سياس��ي به خود گرفت اما واقعيت اين بود كه ماهيت 
افراد بازداش��ت شده اقتصادي است و اين افراد فعال بخش خصوصي و عضو اتاق 
بازرگاني هس��تند. با وجود اين تاكنون هيچ نهاد قضايي علت اين بازداش��ت ها را 

اعالم نكرده است. 
به علت نبود اطالعات درباره اين بازداشت ها هيچ گونه قضاوتي نمي توان كرد اما 

چند نكته در اين ميان واضح به نظر مي آيد. 
اول اينكه مشخص نبودن دليل بازداشت مي تواند خود منجر به التهاب فضاي 
اقتصادي و افزايش ريسك براي فعاالن اقتصادي باشد. اين مساله كه قوه قضاييه به 
دليل هر اتهامي يك فرد – چه فعال اقتصادي و چه غيراقتصادي- را بازداشت كند، 
حق مسلم اين قوه است اما مي توان در خصوص مسائل اقتصادي با شفافيت عمل 
كرد. براي مثال قوه قضاييه مي تواند و بهتر اس��ت در مس��ائل اقتصادي به صورت 
صريح و ش��فاف مسائل را بيان كند تا مانع از گسترش شايعات و ايجاد التهاب در 
بازار شود. مطمئنا اگر فعاالن اقتصادي از داليل تصميمات قوه قضاييه آگاه باشند 
بدون نگراني و ابهام به فعاليت هاي اقتصادي خود خواهند پرداخت.  دومين مساله 
كه بارها از سوي فعاالن اقتصادي درخواست شده است، ايجاد دادگاه هاي تخصصي 
اقتصادي اس��ت. مش��كالت مختلف در اقتصاد بيمار ايران باعث شده كه هر كس 
پاي به عرصه مسائل اقتصادي مي گذارد، خطر مشكالتي همچون معوقات بانكي 
ي��ا افزايش بدهي را ببيند اما مي توان براي حفظ ش��أن و ارزش فعاالن اقتصادي 
دادگاه ه��اي تخصصي اقتصادي را به عنوان زيرمجموعه ق��وه قضاييه ايجاد كرد. 
اين دادگاه ها گذش��ته از آنكه مي توانند باعث بررسي تخصصي مسائل و راي هاي 
عادالنه تر شوند يك كاركرد مهم ديگر دارند و آن كشيدن خط تمايز ميان جرم هاي 
اقتصادي و جرم هاي ديگر است. براي مثال اگر يك فعال اقتصادي به دادگاه هاي 
اقتصادي احضار شود، طبيعتا از سوي جامعه پذيرش بيشتري وجود دارد تا اينكه 
يك فعال اقتصادي در دادگاه هايي كه مجرمان كيفري در آن حضور دارند، پاسخگو 
باش��د.  سومين موضوع بحث اقتصاد مقاومتي و اهميت اين بحث در بيانات رهبر 
معظم انقالب اس��ت. در مفاهيم اقتصاد مقاومتي همه نهادها و ارگان ها بايد براي 
شكوفايي اقتصاد تالش كنند. اين موضوع تنها بخشي از وظايف دولت نيست بلكه 
ساير قوا نيز بايد در اجراي اين مساله بكوشند. نقش قوه قضاييه در رونق اقتصادي 
و اجراي اقتصاد مقاومتي در شرايط فعلي اگر بيشتر از دولت نباشد مطمئنا كمتر 
از آن هم نيس��ت. فعاالن اقتصادي براي س��رمايه گذاري نياز به امنيت دارند و اين 
امنيت بايد از سوي قوه قضاييه تضمين شود. در حقيقت قوه قضاييه نياز به داشتن 
ي��ك ديد اقتصادي و ايجاد فضايي امن براي گس��ترش فعاليت هاي اقتصادي در 
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 مصيبت وارده را به شما تس�ليت می گوييم. برای شما 
و خانواده محترمتان صبر و ش�كيبايی و برای آن عزيز 

درگذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاريم.
                                                                                      روزنامه تعادل

جناب آقای  محمدصادق جنان صفت

يك��ي از ش��روط اصل��ي ب��ازار رقاب��ت كامل، 
ش��فافيت اطالعات اس��ت، بازاري كه شايد تحقق 
شرط هاي آن اگر نگوييم غيرممكن، بسيار دشوار 
اس��ت. اقتصاددانان با ترس��يم مدينه فاضله يي به 
نام رقابت كام��ل مي گويند اگر اين حالت در يك 
بازار رخ دهد، سود جامعه در حداكثر خود خواهد 
بود. شايد در ميان شروط بازار رقابت كامل درباره 
هيچ شرطي به اندازه شفافيت اطالعات كه در بين 
اقتصاددانان به ش��رط جونز معروف اس��ت، بحث 
نش��ده باشد. در نگاه اوليه بحث شفافيت اطالعات 
را معموال درباره قيمت، كيفيت كاال و مسائل حول 
و حوش بازار مطرح مي كنند چرا كه اصوال ش��رط 
جونز و ب��ازار رقابت كامل در مباحث اقتصاد خرد 

مطرح مي شود ...

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
 روز ش��نبه 15مه��ر 96 ن��رخ رس��مي 20 ارز 
افزاي��ش و 17 ارز كاهش يافت و به��اي 2 ارز هم 
ب��دون تغيي��ر مان��ده و در نتيجه دالر ب��ا 47ريال 
افزايش 3404.9توم��ان، پوند با 551 ريال كاهش 
4448.7توم��ان و ي��ورو ب��ا 36ريال اف��ت قيمت 
3994.4تومان ارزش گذاري شد. به گزارش»تعادل« 
در بازار آزاد نيز صرافي هاي پايتخت هر دالر امريكا 
را با 14تومان رشد نسبت به روز پنج شنبه گذشته 
3ه��زار و 954تومان فروختن��د همچنين هر يورو 
ام��روز با 7تومان كاهش 4ه��زار و 705تومان و هر 
پون��د با 20تومان افت 5 هزار و 249تومان بود.  بر 
اين اس��اس فاصله دو نرخ مبادله يي و آزاد به 549 
رسيده كه نس��بت به روزهاي قبل افزايش يافته و 
فاصله دو نرخ اكنون در مرز 550 تومان قرار گرفته  

است ...

 رفتارهاي سياسي
تاثيرات اقتصادي

فاصله 550 توماني ارز به نفع دالالن

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 4  

كالن
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25 درصد از كودكان 
تهران فقر مسكن دارند

ش��كاف طبقاتي در كالن ش��هر ته��ران يكي از 
مهم ترين مس��ائل مورد انتقاد در خصوص پايتخت 
است. ساختار متمركز قدرت در كشور سبب شده 
تا افراد براي نزديكي بيشتر به مراكز تصميم گيري 
و برخ��ورداري بيش��تر از منابع��ي كه ب��ه صورت 
نامتوازني در تهران توزيع شده، به سمت پايتخت 
هجوم بياورند. در چنين ش��رايطي سيل مهاجرت 
به تهران س��بب ش��ده ت��ا پايتخت بس��تري براي 
معضالت اجتماع��ي متعدد همچون فقر، نابرابري، 
محروميت غذايي، افزايش آمار بزهكاري و... شود. 
در اين ميان، بخ��ش مهمي از مهاجران را افرادي 
تش��كيل مي دهند كه در جس��ت وجوي شغل در 
زادگاه خود ناكام مانده اند و دسترس��ي به شغل و 
درآم��د را در نزديكي ب��ه پايتخت يافته اند. در اين 
ش��رايط، گس��ترش فقر در ش��هر تهران كه نماي 
عري��ان آن را به راحتي مي ت��وان با گذر از مناطق 
مختلف پايتخت ديد، آورده توزيع نامتوازن قدرت 
و ثروت است كه روز به روز هم بر عمق و شدت آن 

افزوده مي شود ...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير



 رييس جمه�ور درگذش�ت داود احمدي ن�ژاد را 
تس�ليت گفت؛پاد| رييس جمهور در پيامي درگذشت 
مرحوم حاج داود احمدي نژاد را تس��ليت گفت و از درگاه 
احدي��ت براي آن مرح��وم رحمت واس��عه و براي عموم 
بازماندگان صبر و اجر مس��الت كرد. متن پيام تس��ليت 
حجت االس��ام والمسلمين حس��ن روحاني به اين شرح 
اس��ت: »اناهلل و انااليه راجعون، جناب آقاي دكتر محمود 
احمدي نژاد عضو محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام 
درگذشت اخوي گرامي تان، مرحوم حاج داود احمدي نژاد 
موجب تاثر گرديد. اينجانب ضمن تسليت مصيبت وارده، 
از درگاه احدي��ت براي آن مرحوم رحمت واس��عه و براي 

عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.« 
 قوه قضاييه براساس شكايت سهامداران كاسپين 
اقدام به توقيف اموال اين موسسه كرد؛فارس| الياس 
حضرتي عضو شوراي پول و اعتبار گفت: قوه قضاييه طبق 
روال عادي موضوع شكايت سپرده گذاران موسسه مالي و 
اعتباري كاس��پين را بررسي كرده و براساس اين شكايت 
اقدام به توقيف اموال اين موسس��ه كرده اس��ت. نماينده 
تهران در مجلس ش��وراي اس��امي، با اش��اره به شكايت 
جمعي از سپرده گذاران موسسه مالي و اعتباري كاسپين، 
اظهار داش��ت: چند نفر از س��پرده گذاران موسسه مالي و 
اعتباري كاس��پين كه سپرده بيش��تري در اين موسسه 
داش��تند اقدام به ش��كايت كردند. وي افزود: قوه قضاييه 
طب��ق روال عادي موضوع ش��كايت اين س��پرده گذاران 
را بررس��ي كرده و براساس اين ش��كايت اقدام به توقيف 
اموال اين موسس��ه كرده است. عضو شوراي پول و اعتبار 
همچنين تصريح كرد: دادس��تان در حال حاضر در حال 

تاش براي حل و فصل اين موضوع است.
 تايي�د خبر ش�ليك به چند بانك و دس�تگيري 
2نف�ر از متهم�ان در تهران؛ص�دا وس�يما| فرمانده 
انتظامي تهران بزرگ حادثه ش��ليك چند نفر را به چند 
بانك در تهران تاييد كرد. سردار رحيمي گفت: دو نفر از 
حمله كنندگان به بانك هاي تهران كه با تفنگ ساچمه يي 
دست به چنين اقدامي زدند، شناسايي و دستگير شدند. 
سردار رحيمي افزود: پليس در تعقيب همدستان كساني 
اس��ت كه روز )ش��نبه( به چند بانك در تهران تيراندازي 
كردند. وي گفت: افرادي با اس��تفاده از تفنگ ساچمه يي 
اقدام به حمله به تعدادي از بانك ها و شكستن شيشه آنها 
كردند كه بافاصله با اعام اين خبر، ماموران پليس ماجرا 

را به صورت ويژه در دستور كار قرار دادند. 
 پيام دس�تيار ويژه رييس جمهور به مناسبت آغاز 
سال نو عبري؛ايسنا| دستيار ويژه رييس جمهور در امور 
اقوام و اقليت هاي ديني و مذهبي در پيامي آغاز س��ال نو 
عبري را تبريك گفت. در بخش��ي از اين پيام آمده اس��ت: 
»آغاز س��ال نو عبري )روش هش��انا( و عيد سايبان ها را به 
همه ايرانيان عزيز كليمي و پيروان پيام آور توحيد و عدالت، 
حضرت موسي )ع(، صميمانه تبريك و شادباش مي گويم. 
پيام اين روزهاي بزرگ و اعياد مبارك، بازگشت به زندگي 
معنوي و اخاق اس��ت. اين اعياد بزرگ انسان را دعوت به 
تعاليم و آموزه هاي ارزشمند و جهاني انبياي الهي مي نمايد. 
تعالي��م و آموزه هاي��ي كه هدف آنها اصالت بخش��يدن به 

يكتاپرستي، اخاق، صلح، مدارا و آرامش است.«
 اراده دولت تكميل س�ريع تر پروژه ادامه بزرگراه 
هم�ت اس�ت؛ايرنا| مع��اون رييس جمه��وري و رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه گفت كه اراده دولت بر اين است 
كه پشتيباني الزم و اختصاص اعتبارات ويژه، طرح احداث 
ادامه بزرگراه همت را به اتمام برس��اند. محمدباقر نوبخت 
ديروز در حاشيه بازديد از ادامه پروژه بزرگراه همت، با اشاره 
ب��ه اينكه از ديدگاه مردم زمان زيادي صرف اتمام عمليات 
ادام��ه پروژه بزرگراه همت ش��ده اس��ت، افزود: براس��اس 
گزارش هاي ارائه ش��ده از سوي پيمانكار، مانع اصلي در راه 
ادامه اين پروژه مهم با رفع مشكل نقدينگي و حل معضل 
تملك و معارضين رفع خواهد ش��د. نوبخت گفت: اهتمام 
ويژه يي در مس��ووالن اس��تاني و ملي وجود دارد كه پروژه 

شهيد همت در اسرع وقت بهره برداري كامل شود.

روي موج خبر
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نبايد بعد از انتخابات، جناحي را تشويق و جناحي را مجازات كرد

ادعاي روزنامه امريكايي مبني بر رد برجام از طرف ترامپ 

سفيران اروپايي براي حفظ توافق هسته اي با اعضاي كنگره ديدار كردند
يك روزنامه امريكايي در گزارش��ي هش��دار داد در 
صورتي ك��ه ترامپ پايبندي ايران به برجام را رد كند، 
آنگاه ايران با كش��وري كه توافق امضا ش��ده ميان دو 
ط��رف را از بين برده اس��ت، وارد هيچ گونه مذاكراتي 
نخواهد ش��د. روزنامه لس آنجلس تايمز نوشت: هرگز 
نمي ت��وان فهمي��د ترامپ در مورد ي��ك موضوع مهم 
چ��ه تصميمي خواهد گرفت اما گزارش ها حاكي از آن 
است كه پس از دو بار اعام پايبندي ايران به برجام او 
اين  بار تا ضرب االجل تعيين ش��ده 15 اكتبر پايبندي 
ايران به برج��ام را رد خواهد كرد. اعام عدم پايبندي 
اي��ران به برجام از س��وي امريكا ممكن اس��ت ابتدا به 
معناي خروج از برجام تعبير ش��ود چراكه امكان دارد، 
تحريم هاي اقتصادي بار ديگر عليه ايران صادر ش��ود و 
اين كش��ور فعاليت هاي هسته يي خود را از سر بگيرد. 
در واقع برخي مقامات دولت ترامپ معتقدند كه اعام 
عدم پايبندي ايران به برجام مي تواند باعث ارتقاي اين 
توافق شود. اين مقامات معتقدند كه پس از اعام عدم 
پايبندي مي توان مذاك��رات براي ارتقاي برجام را آغاز 
كرد. درحالي كه چند روز تا پايان فرصت دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا براي ارائه گزارش به كنگره درباره 
پايبندي ايران به برنامه جامع اقدام مش��ترك)برجام( 
باقي مانده اس��ت، نماينده اتحادي��ه اروپا در امريكا در 
گفت وگو با نشريه آتانتيك به سواالتي درباره رويكرد 
ترامپ در قبال ايران پاسخ داد. ديويد او سوليوان با بيان 

اينكه عدم تاييد پايبندي ايران به توافق هس��ته يي به 
منزله خروج امريكا از اين توافق نيست، گفت: بنابراين 
ما هنوز اطمينان داريم كه امريكا از توافق خارج نخواهد 
ش��د. وي در پاس��خ به اين س��وال كه به نظر مي آيد، 
رييس جمه��ور ترامپ قصد دارد در 15 اكتبر پايبندي 
ايران را تاييد نكند، گفت: »عدم تاييد« ممكن اس��ت 
اصطاح درستي نباشد. آنچه ما مي شنويم اين است كه 
وي ممكن است از تاييد پايبندي سر باز بزند. اين دو با 
يكديگر مشابه نيستند. واضح است كه اگر رييس جمهور 
چنين تصميمي بگي��رد و اگر تصميم گيري به كنگره 
سپرده ش��ود، ما يك دوره نامشخص درباره اين داريم 
كه امريكا قرار اس��ت چ��ه كاري انجام دهد و اينكه آيا 
امريكا قرار است، كاري انجام دهد كه مي تواند به توافق 

آسيب بزند يا خير. 

 اگر الزم باشد به دنبال دسترسي
به سايت هاي نظامي ايران مي رويم

آژان��س بين الملل��ي ان��رژي اتمي كه هم��واره بر 
پايبند بودن ايران ب��ه تعهداتش در قبال برجام تاكيد 
مي كرد روز گذشته سخني تازه گفت. مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي با بيان اينكه آژانس به نظارت و 
راستي آزمايي تعهدات هسته يي ايران طبق برجام ادامه 
مي ده��د، گفت: زماني كه ما ضرورت آن را احس��اس 
كنيم ب��ه دنبال دسترس��ي به اين مكان ه��ا خواهيم 

رف��ت. ما تفاوتي ميان مكان ه��اي نظامي و غيرنظامي 
قائل نيس��تيم اما درباره جزئيات جاي��ي كه مي رويم، 
صحب��ت نمي كنيم. يوكيو آمانو در گفت وگو با روزنامه 
لس آنجلس تايمز در اين خصوص كه تمامي گزارشات 
ديد بان هس��ته يي سازمان ملل از برجام نشان مي دهد 
كه ايران بر اين توافق پايبند است اما منتقدان مي گويند 
ك��ه آژانس به ايران س��اده مي گيرد و جزئيات كافي را 
منتشر نمي كند، گفت:» اطاعاتي كه توسط بازرسان 
به دس��ت مي آيد بايد محرمانه حفظ ش��ود. اين افراد 
ش��كايت مي كنند كه آنها اطاعات مرتبط با ايران در 
اختيار ندارند اما آنها اطاعات درباره آلمان، ژاپن يا كنيا 
هم ندارند. اين كار شبيه يك پزشك است. مردم با اين 
درك كه پزشك اطاعات حساس آنها را فاش نخواهد 
ك��رد، نزد وي مي روند.« آمان��و همچنين عاوه بر اين 
مصاحبه ديروز با هلگا اشميد، معاون مسوول سياست 
خارجي اتحادي��ه اروپا در وين دي��دار و درباره اجراي 
برجام گفت وگو كرد. ش��بكه س��ي بي اس گزارش داد: 
گروهي از سفيران كشورهاي اروپايي در امريكا به ديدار 
اعضاي كنگ��ره رفته اند تا بر موضع خود مبني بر لزوم 
حفظ توافق هسته يي تاكيد كنند. همچنين  جمعي از 
سفيران كش��ورهاي اروپايي در امريكا شامل انگليس، 
فرانسه، آلمان و س��فير اتحاديه اروپا در روزهاي اخير 
دست كم با 30سناتور امريكايي ديدار كرده و گفته اند 
كه در ميان اعضاي كنگره سوءتفاهمات زيادي درباره 

توافق هس��ته يي با ايران وجود دارد. شبكه سي بي اس 
ب��ا اعام اين خبر گفت كه اي��ن ديپلمات هاي اروپايي 
بر اين باورند كه بحث هاي متقاعد كننده يي براي حفظ 
اين توافق داشته اند. به عقيده يك ديپلمات غربي درباره 
رايزني ها با كنگره، ب��از كردن مجدد توافق غيرممكن 
اس��ت اما اروپا آماده اس��ت درب��اره موضوعاتي كه در 
توافق گنجانده نش��ده است، گفت وگو كند. به گزارش 
سي بي اس نيوز، اين همان چيزي است كه اين كشورها 
كه همگي طرف هاي ديگر توافق هس��ته يي هس��تند 
به كاخ س��فيد اع��ام كرده اند. براس��اس اين گزارش 
آنها به كاركنان كاخ س��فيد درباره اينكه چه كارهايي 
مي توان در منطقه براي فشار بيشتر بر ايران انجام داد، 
پيش��نهاداتي ارائه داده اند. اين سفيران اروپايي متوجه 
شده اند كه سناتورها مايل به از بين بردن توافق نيستند. 

 رييس جمهور امريكا قصد دارد سپاه پاسداران 
را در ليست تروريست ها قرار دهد

ام��ا نكت��ه عجيب و بي اس��اس در اين ب��اره، قصد 
رييس جمهور امريكا براي گنجاندن س��پاه پاس��داران 
در ليست تروريست هاي جهان است كه رييس جمهور 
امري��كا به جاي وضع مجدد تحريم ه��ا عليه ايران كه 
مي تواند توافق هسته يي را به خطر بيندازد، قصد دارد 
اقدامات جديدي عليه اين كش��ور ازجمله تروريستي 
اعام كردن س��پاه پاس��داران به كار گيرد. به نوش��ته 

روزنامه فايننشال تايمز، انتظار مي رود كه دونالد ترامپ 
رييس جمه��ور امريكا هفته آينده به عنوان بخش��ي از 
راهبرد سختگيرانه خود عليه جمهوري اسامي، نيروي 
ويژه س��پاه پاس��داران در اين كش��ور را به عنوان يك 

سازمان تروريستي اعام كند. 
يك مقام ارشد دولت امريكا گفت كه انتظار مي رود 
ترامپ هفته آينده پايبندي ايران به توافق هسته يي را 
تاييد نكند به دنبال وضع مجدد تحريم هاي گس��ترده 
كه اجراي توافق هسته يي ايران و گروه 1+5 را به خطر 
خواهد انداخت، نيس��ت. به گفته ي��ك منبع آگاه، اما 
انتظار اين است كه دونالد ترامپ اقدامات جديدي عليه 
ايران اعام كند ازجمله چشم انداز تحريم هاي هدفمند 
مضاعف، تروريست اعام كردن سپاه پاسداران انقاب 
اس��امي و به كارگيري موضع سختگيرانه تر در قبال 
آنچه واش��نگتن حضور نيابتي ايران در سوريه، عراق و 
يمن مي خواند. اين منب��ع آگاه افزود: اين يك راهبرد 
يكپارچه در قبال ايران اس��ت كه روي خنثي كردن و 
عقب راندن فعاليت هاي منطقه يي ايران و جهان تمركز 
دارد. يك فرد مطلع از اين راهبرد جديد گفت كه اين 
شامل افزايش اقدام محرمانه عليه ايران و آنچه نيروهاي 

نيابتي اين كشور خوانده مي شود، است. 
رييس جمه��ور امريكا كه بارها توافق هس��ته يي را 
مورد انتقاد قرار داده، گفته است كه مي خواهد در 15 
اكتبر در گزارش خود به كنگ��ره، عدم پايبندي ايران 
ب��ه توافق را اعام كند. چنين كاري سرنوش��ت توافق 
را به كنگره خواهد س��پرد ك��ه 60 روز فرصت خواهد 
داشت درباره وضع مجدد تحريم هاي مرتبط هسته يي 
عليه ايران تصميم گيري كند. حتي اگر كنگره اين كار 
را انج��ام ندهد، احتمال دارد دس��ت به اتخاذ اقدامات 

تنبيهي بيشتر عليه ايران بزند. 

گروه ايران  
ادامه از صفحه اول

روحان��ي در بخش ديگري از س��خنان خود اظهار 
كرد: خيلي حرمت حرم، مهم اس��ت شما نگاه كنيد 
به رواياتي ك��ه مي گويد حرمت آبروي مومن همانند 
حرمت كعبه است. امام حسين)ع( براي اينكه حرمت 
كعبه شكس��ته نش��ود از مكه به س��وي كوفه خارج 
مي ش��ود. وي اضافه كرد: چقدر آس��ان در جامعه ما 
حرمت، حيثيت، جايگاه و ش��خصيت اف��راد خدوم، 
خدمتگ��زار و محبوب مردم توس��ط برخ��ي قلم ها و 
زبان ها شكس��ته مي شود. روحاني در ادامه اظهاراتش 
اضافه كرد: دانش��گاه هميشه گذار بوده است؛ گذار از 
يك جامعه با شرايط استبدادي به سمت يك جامعه 
آزاد و مس��تقل، گذار از يك جامعه اس��تثمار شده به 
سمت استقال جامعه، گذار از شرايط انحصار قدرت 
تا رس��يدن به شايستگي ها و برجستگي هاي علمي و 
اخاقي افراد جامعه. وي يادآور شد: مگر نبود در جامعه 
ما حداقل قبل از مشروطه، سال ها بعد از مشروطه چه 
كساني حاكم بودند؛ آيا يك روستايي زاده و روستايي 
كارگر زاده مي توانست حاكم، وزير، رييس جمهوري يا 
نماينده مجلس شود. مقامات عاليه يا از شاهزادگان و 
خاندان آنها بودند يا از آن ارباب ها و ماكين بود و هر 
كسي نمي توانس��ت به مقام و مرتبه مديريتي جامعه 

برسد، اين انحصاري بود. 
وي اضافه كرد: اين انحصار را چه كس��ي شكست، 
حوزه و دانش��گاه؛ دانش��گاه و حوزه در كنار يكديگر 
اين انحصار را شكس��تند، مديران عالي و ارشد جامعه 
اكثريت قريب به اتفاق تحصيلكرده دانشگاه تعدادي 
ه��م تحصيلكرده ح��وزه هس��تند. وي يادآور ش��د: 
شايستگي هاي فرد مهم است. در كشور اين گونه نبود 
و حوزه و دانش��گاه اين كار را كردند، دانش��گاه امروز 
متولي تربيت مديران جامعه است و البته خيلي مهم 
اس��ت كه اساتيد برجس��ته هم از لحاظ علمي و هم 

اخاقي و رفتاري با شاگرد چگونه برخورد مي كند. 

 در مذاكرات هسته اي ما قدرت سياسي مان 
را ثابت كرديم

روحاني همچنين گفت: نگذاريم عده يي جامعه را 
نس��بت به آينده مأيوس كنند و كار ارزشمند ملت را 

زير عامت س��وال قرار دهند. وي افزود: ممكن است 
در يك كشوري در يك مباني آقايي رييس جمهوري 
ش��ود، همه دنيا را هم نگ��ران كند كارهاي عجيب و 
غريب هم انجام دهد، اگر معضلي در كش��وري ايجاد 
شد و اين معضل هم به كشورهاي مختلف دنيا سرايت 

كرد، ممكن است به ما هم فشار وارد شود. 
ريي��س دولت دوازدهم تصريح ك��رد: چرا عده يي 
خوشحال مي شوند؟ برخي از اينكه كشور دچار مشكل 
ش��ود خوشحال مي شوند. برخي ها نان شان را در دعوا 
مي بينند، چرا ن��زاع و دعوا كنيم؟ جناح ها و تفكرات 
مختلف اش��كالي ندارد، نظرات مختلف داشته باشند، 
بحث كنيم ولي در منافع ملي هم صدا و هم نظر باشيم. 
وي يادآور ش��د: ما در مذاكرات هسته يي و توافق 
برجام به موارد و منافعي رسيديم كه غيرقابل بازگشت 
اس��ت. هيچ كس نمي تواند آن را برگردان��د، نه آقاي 
ترام��پ و نه هيچ كس ديگري، اگر 10 تا ترامپ ديگر 

هم در دنيا درست شود آنها غيرقابل بازگشت است. 
رييس جمهوري اضافه كرد: در مذاكرات هسته يي 
قدرت سياس��ي مان را براي جهانيان روش��ن كرديم 
و نش��ان داديم ك��ه ديپلمات هاي ما آن ق��در قوي و 
قدرتمند هس��تند كه با 6 قدرت بزرگ جهاني حرف 

مي زنند و مذاكره مي كنند. 

 كاهش آمار بيكاري
روحان��ي با بي��ان اينكه م��ا در زمين��ه اقتصادي 
موفقيت هاي غيرقابل بازگش��ت به دس��ت آورده ايم، 
اظه��ار كرد: در طول يك س��ال و نيم نفت و ميعانات 
را دو برابر گذشته فروختيم، پولش را گرفتيم. اينها كه 
قابل بازگشت نيست، ما سرمايه گذاري هاي متعددي 

را با خارجي ها انجام داديم كه قابل بازگشت نيست. 
وي خاطرنش��ان كرد: م��ا اعتبارات مهم��ي را از 
بانك هاي بزرگ دنيا گرفته ايم اينها كه قابل بازگشت 

نيس��ت، ما فناوري هاي مهمي را از دنيا گرفتيم اينها 
كه قابل بازگشت نيست. تا قبل از برجام دنيا مي گفت 
ايران فعاليت هس��ته يي اش غيرقانوني اس��ت و ايران 
حق ندارد غني س��ازي كند، االن اي��ن فناوري از نظر 
حقوق و سازمان ملل يك فناوري مشروع است، البته 
از نظر ما آن وقت هم حرف ش��ان نادرس��ت بود ولي 

ادعا مي كردند. 
رييس جمه��وري تاكي��د ك��رد: امروز م��ا حقوق 
هس��ته يي را تثبيت كردي��م، حق مس��لم كه مردم 
مي گفتند ما در سازمان ملل و دنياي ديپلماسي اثبات 
كرديم كه حق مس��لم ماست. ما حق مسلم را از كف 
خيابان به نيويورك و وين برديم. اين قابل بازگش��ت 
نيست، چرا عده يي نادرست با مردم صحبت مي كنند؟ 
اگر امروز امريكا تخلفي كند، همه دنيا امريكا را محكوم 
مي كنند، ايران را محكوم نمي كنند آن وقت مي گويند 

چرا به امريكا اعتماد كرديد و قرارداد بستيد. 

رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود 
گف��ت: رقابت را آزاد بگذاريم و براي نقد و مش��اركت 
همه را تش��ويق كنيم، هر كس��ي كه نقد مي كند را 

تشويق كنيم زيرا نقد بايد آزاد باشد. 
وي ادام��ه داد: ما بايد ببينيم براي چه ش��غلي به 
دانش��گاه و كاس دانش��گاه نياز داريم يا نه ما همين 
ج��وري دانش��جو را بگيريم و در رش��ته هاي مختلف 
تربيت كنيم و بگوييم حاال ش��ما به آنان شغل دهيد، 
مگر هر ش��غلي نيازمند به دانش��گاه اس��ت، آيا تمام 
مشاغل نياز به تحصيات دانشگاهي يا تكميلي دارد؟

وي ادامه داد: كش��ورهاي مختلف بررسي كردند 
كه چند درصد مش��اغل نياز به تحصيات دانشگاهي 
دارد و چند درصد ندارد، 45 درصد مش��اغل در جامعه 
ما نياز به تحصيات دانشگاهي ندارد، ممكن است 50 
يا 55 درصد هم نياز به تحصيات دانش��گاهي داشته 

باشد آنها همه نياز به تحصيات تكميلي ندارند. 
وي گفت: ما به تخصص تا حدي نياز داريم، خيلي 
مهم است كه ما دانشگاه را بر مبناي نياز جامعه، نياز 
مديريتي و رفع مش��كات جامعه تنظيم كنيم، البته 
اين به آن معنا نيست كه اگر همه اينها تنظيم شود ما 
امروز مشكلي براي اشتغال نداريم، ما مشكل داريم و 

بايد حل و فصل كنيم.
رييس قوه مجريه ادامه داد: من خوش��حالم كه از 
پارس��ال تا امسال بيش از يك درصد بيكاري كم شده 
اس��ت، از 12.5 به 11.5رسيده ايم، اين معنايش اين 
نيس��ت كه به وضع مطلوب رسيديم ولي معناي آن 
اين است كه مسير درست انتخاب شده و بايد سرعت 

بيشتري بگيريم تا به نتيجه برسيم. 
روحان��ي با تاكيد بر اميد دادن به نس��ل جوان ما 
براي آينده كش��ور، اظهار كرد: كشور ما ممكن است 
مشكاتي داشته باشد، كشورهاي ديگر هم مشكاتي 
دارند. ما ملت بزرگي هس��تيم؛ داراي فرهنگ بسيار 
غني هستيم، س��وابق علمي بزرگي را در طول تاريخ 

داشته ايم. 
وي همچنين گفت: امروز دانشگاهيان و دانشجويان 
در مس��ائل روز بايد پيشرو باشند، نمي خواهم بگويم 
يك دانش��جو، يك ديپلمات اس��ت اما بايد مس��ائل 
سياسي جامعه را خوب بداند، خوب نقد و انتقاد كند، 
سن جواني و دانشجويي سن انتقاد و خاقيت است. 
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ايران2

وزارت  سرپرس��ت   
علوم، تحقيق��ات و فناوري 
درباره رس��يدگي ب��ه نتايج 
در  شركت كنندگان  اعتراضات 
كنكور س��ال جاري اعام كرد كه كميته يي متشكل 
از وزارتخانه هاي علوم، بهداش��ت و ساير دستگاه هاي 
ذي ربط براي رفع اشكاالت موجود در كنكور تشكيل 
مي شود. س��يدضياء هاش��مي ديروز در گفت وگو با 
ايرنا، درباره اعتراضات به نتايج كنكور توس��ط برخي 
شركت كنندگان تصريح كرد: سه شنبه شب در شوراي 
عالي انقاب فرهنگي درباره اين موضوع بحث مفصلي 
ش��د و وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي نيز 
گزارش بسيار روش��ني دادند كه البته مشخص شد 
ضعف قانوني بوده و مورد توجه اعضاي شوراي عالي 
انقاب فرهنگي نيز قرار گرفت. سرپرست وزارت علوم 
ادامه داد: پس از اين جلس��ه مقرر شد كه كميته يي 
از وزارتخانه هاي علوم، بهداش��ت و ديگر دستگاه هاي 
ذي ربط تشكيل شود تا در زمينه رفع اشكاالت موجود 
براي س��ال آينده، تصميم گيري شود. وي همچنين 
درب��اره معرفي وزير پيش��نهادي عل��وم، تحقيقات و 
فن��اوري به مجلس گفت: اكثر صاحب نظران حقوقي 
بر اين عقيده هستند كه رييس جمهوري مي تواند در 
يك بازه س��ه ماهه و پس از معرف��ي اكثريت وزرا و 
تش��كيل دولت، وزراي باقي مانده را معرفي كند؛ ولي 
براساس تفسير اصل 135 قانون اساسي، حقوقدانان 
بر اين عقيده هستند كه دولت مي تواند از مهلت سه 

ماهه خود استفاده كند.

كميته اي براي بررسي 
اشكاالت كنكور

نقش نيروي انتظامي 
در ارتقاي امنيت

وزي��ر كش��ور در پيامي 
ب��ه مناس��بت هفت��ه ناجا، 
تاكيد ك��رد: نيروي انتظامي 
در ايج��اد فضاي توأم با امنيت 
و آرامش با مش��اركت ش��هروندان در ارتقاي امنيت 
اجتماعي، گام هاي اساسي برداشته است. به گزارش 
پاد، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور و جانشين 
فرمانده معظم كل ق��وا در امور نيروي انتظامي، در 
پيامي به مناس��بت فرا رسيدن هفته ناجا خطاب به 
سردار سرتيپ پاسدار حسين اشتري، تاكيد كرد: در 
س��الي كه بنا بر تدبير حكيمانه رهبر فرزانه انقاب 
اس��امي و فرمانده معظم كل ق��وا حضرت آيت اهلل 
العظم��ي امام خامن��ه اي »مدظله العالي« به س��ال 
»اقتص��اد مقاومتي، توليد-اش��تغال« مزين گرديده 
اس��ت، بحمداهلل نيروي انتظامي همچون گذش��ته 
بااقت��دار و صابت در راس��تاي اه��داف عالي نظام 
اي��ران، انجام وظيفه نم��وده و در ايجاد فضاي توأم 
با امنيت و آرامش با مشاركت شهروندان در ارتقاي 
امني��ت اجتماعي و احس��اس امنيت، همبس��تگي 
ملي و قانون گرايي گام هاي بلند و اساس��ي برداشته 
است. بدون ش��ك بخش عظيمي از امنيت و اقتدار 
جمهوري اسامي ايران منبعث از تاش هاي بي وقفه 
و بي دريغ رشادت هاي بزرگ مردان نيروي انتظامي 
اس��ت كه خاضعانه ج��ان بر كف اخ��اص نهاده از 
امنيت نظام مقدس جمهوري اسامي ايران حراست 
و محافظ��ت نم��وده و اخاق مداري، دي��ن داري و 

قانون گرايي را سرلوحه اقدامات خود قرار داده اند.

دبي��ر مجمع تش��خيص 
نظام گفت: ممكن  مصلحت 
است در داخل كشور بسياري 
از افراد، مخالف داش��ته باش��ند 
كه همان مخالفان با در دس��ت داشتن هر اطاعاتي به 
اين سرويس هاي جاسوسي كمك مي كنند كه همين 
جمع آوري اطاعات تبديل به ايجاد ش��ايعات مي شود. 
به گزارش ايسنا، محسن رضايي در نشست خبري خود 
كه بعد از دومين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در دوره پنجم برگزار ش��د، گفت: ط��ي ماه هاي آينده 
و تا پايان س��ال جاري جلس��ات مجمع تش��خيص به 
محل س��اختمان مجلس سنا منتقل مي شود. در عين 
حال برخي كارهاي پژوهشي و كارشناسي نيز در آنجا 
استقرار پيدا مي كند. وي در پاسخ به سوالي درخصوص 
وضعيت صنايع دفاعي كش��ور و تهديداتي كه از سوي 
بيگانگان مي شود، گفت: در حوزه دفاعي ما با هيچ كس 
ش��وخي نداريم و دفاع از ملت و سرزمين مقدس مان را 
واجب بزرگي مي دانيم كه قادريم در خارج از مرزها و در 
س��وريه و عراق براي دفاع از اسام، دين و سرزمين مان 
جان خود را فدا كنيم. دبير مجمع تش��خيص مصلحت 
نظ��ام در ادام��ه با اش��اره ب��ه هجمه ه��اي اخير عليه 
رييس قوه قضاييه، اظهار كرد: اخيرا با توس��عه فضاي 
مجازي، يكي از روش هاي جمع آوري اطاعات، توسط 
سازمان هاي جاسوسي همين فضاهاست. رضايي گفت: 
طبق اخباري كه رسيده، آقاي ترامپ مي خواهد به جاي 
اينكه خ��ودش تمديد عدم تحريم يا توقف تحريم ها را 

امضا كند، مي خواهد اين كار را به كنگره بسپارد. 

انتقال جلسات مجمع 
به مجلس سنا

چهرهها

 رهبرمعظم انقالب اسالمي
در پيامي درگذشت حاج داود 

احمدي نژاد را تسليت گفتند
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 

متن پيام رهبر معظم انقاب اسامي به اين شرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

جناب آقاي محمود احمدي نژاد
درگذشت برادر انقابي و صادق مرحوم آقاي حاج داود 
احمدي نژاد را به بازماندگان محترم به خصوص همس��ر و 
فرزندان آن مرحوم تسليت مي گويم و رحمت و مغفرت و 

پاداش شايسته الهي را براي ايشان مسألت مي كنم. 
سيدعلي خامنه اي 
۱۵/  مهر ماه / ۱۳۹۶



 Sun. October  8. 2017  938   يك شنبه        16  مهر 1396     17   محرم 1439  شماره 
kalan@taadolnewspaper.ir  66420769 

3 كالن
انتشار ۱۰ هزار ميليارد 

تومان اسناد خزانه اسالمي
  براس��اس مصوب��ه هيات دول��ت، وزارت اقتصاد 
مجاز به انتش��ار ۱۰هزارميليارد تومان اس��ناد خزانه 
اس��امي شد.  به گزارش تس��نيم، آيين نامه اجرايي 
بند ز تبصره 5 قانون بودجه س��ال 96 توسط هيات 
دولت تصويب شد. در بند ز تبصره مذكور امده است: 
براي اس��تمرار جريان پرداخت ه��اي خزانه داري كل 
كش��ور به دولت اجازه داده مي ش��ود تا مبلغ يكصد 
ري��ال   )۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( هزارميلي��ارد 
اسناد خزانه اسامي منتش��ر و اسناد مزبور را صرف 
تخصيص ه��اي اولويت دار اباغي از س��وي س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه كش��ور موضوع اين قان��ون كند و 
پرداخ��ت اين اس��ناد را قبل از پايان س��ال از محل 
اعتبارات دس��تگاه مزبور تس��ويه نمايد. اين اسناد از 
مالي��ات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد 
و س��تد است.  تس��ويه اين اسناد در سررسيد، مقدم 
بر تمامي پرداخت هاي خزانه داري كل كشور است و 
تس��ويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است. 
انتقال تعهدات مربوط به اس��ناد منتشره به سال بعد 
ممنوع است.  در ماده 2 آيين نامه اجرايي مورد اشاره 
تصريح شده كه انتش��ار اسناد خزانه مذكور تا سقف 
۱۰هزارميليارد تومان با سررس��يد يك ساله و توسط 

وزارت اقتصاد انجام خواهد شد. 

 كشف هفتمين 
محموله قاچاق در گمرك

گمرك ايران از كش��ف هفتمي��ن محموله قاچاق 
انسان در س��ال جاري خبر داد.  به گزارش ايبنا، اين 
دومين محموله قاچاق انس��ان طي يك هفته اخير و 
هفتمين محموله در س��ال جاري است كه توسط تيم 
كنت��رل محموله ها در گم��رك و از داخل بار كاميون 
كشف مي ش��ود.  ماموران گمرك بازرگان در بازرسي 
از كاميون ه��اي خروجي اين  ب��ار يك محموله قاچاق 
انس��ان خانوادگي كش��ف كردند. اين افراد شامل يك 
مرد، يك زن و يك كودك بودند كه قصد داش��تند با 
مخفي ش��دن در داخل بار ورق فلزي و مفتول مسي 
يك دس��تگاه كاميون خروجي به صورت غيرقانوني از 
ايران خارج ش��وند.  هويت اين افراد توس��ط ماموران 
گمرك شناس��ايي ش��ده و اين خانواده تابعيت كشور 
تاجيكستان را دارند و قصد داشتند با روش غيرقانوني 
و قاچاق به كشور تركيه و از آنجا به يكي از كشورهاي 
اروپايي بروند.  هفته گذش��ته نيز ماموران گمرك در 
بازرسي از يك محموله يك زن و 3 مرد كه داخل بار 
مخفي شده بودند و قصد داشتند به صورت غيرقانوني 
و قاچ��اق از كش��ور خارج ش��وند را  كش��ف كردند.  
گمركات مهم ايران درحال حاضر مجهز به تجهيزات 
كنترلي پيشرفته هس��تند و در كنار اين تجهيزات از 
س��گ هاي آموزش ديده نيز جهت كشف مواد مخدر، 
انواع كاال و قاچاق انس��ان اس��تفاده مي شود. ماموران 
گمرك فقط در سال ۱395 موفق به كشف ۴۸۰مورد 

قاچاق انسان در گمركات كشور شدند. 

اخبار كالن

يافته هاي يك پژوهش در مورد فقر مسكن كودكان تهران نشان مي دهد

25 درصد از كودكان تهران فقر مسكن دارند
 گروه اقتصاد كالن| 

ش��كاف طبقاتي در كان ش��هر تهران يكي از مهم ترين 
مس��ائل مورد انتقاد در خصوص پايتخت اس��ت. س��اختار 
متمركز قدرت در كشور سبب ش��ده تا افراد براي نزديكي 
بيشتر به مراكز تصميم گيري و برخورداري بيشتر از منابعي 
ك��ه به صورت نامتوازني در تهران توزيع ش��ده، به س��مت 
پايتخت هجوم بياورند. در چنين شرايطي سيل مهاجرت به 
تهران سبب شده تا پايتخت بستري براي معضات اجتماعي 
متعدد همچون فقر، نابرابري، محروميت غذايي، افزايش آمار 
بزهكاري و... ش��ود. در اين ميان، بخش مهمي از مهاجران 
را افرادي تش��كيل مي دهند كه در جس��ت وجوي شغل در 
زادگاه خود ناكام مانده اند و دسترسي به شغل و درآمد را در 

نزديكي به پايتخت يافته اند. 
در اين ش��رايط، گس��ترش فقر در شهر تهران كه نماي 
عري��ان آن را به راحتي مي توان با گ��ذر از مناطق مختلف 
پايتخت ديد، آورده توزيع نامتوازن قدرت و ثروت است كه 
روز به روز هم بر عمق و ش��دت آن افزوده مي شود. پژوهشي 
در رابطه با فقر مسكن و تغذيه كودكان در شهر تهران نشان 
داده اس��ت كه سكونت در شمال ش��هر تهران احتمال فقر 
مسكن و فقر غذايي را به شدت كاهش مي دهد. اين پژوهش 
ك��ه به قلم حس��ين راغفر و فاطمه يوس��فوند در تازه ترين 
شماره فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( 
دانشگاه تربيت مدرس انتشار يافته است نشان مي دهد كه 
بيش��ترين نرخ فقر مسكن در كودكان زير ۱۸ سال در شهر 
تهران مربوط به جنوب شهر با 53 درصد، منطقه ۱9 با 6۱ 

درصد و منطقه ۱7 با 5۸ درصد است. 
همچني��ن يافته ه��اي اين پژوهش نش��ان مي دهد كه 
سوءتغذيه و ناامني غذايي در همه نواحي شهر تهران وجود 
دارد و بيش��ترين نرخ آن براي جنوب شهر تهران و مناطق 
۱۸، ۱7 و ۱9 است. براساس يافته هاي اين پژوهش، 25.32 
درصد از كودكان ش��هر ته��ران، 32.۱2 درصد از كودكان 
جن��وب و 37.62 درصد كودكان منطق��ه ۱۸ تهران خطر 
ش��ديد ناامني غذايي دارند. بنابراين مي  توان مدعي شد كه 
آمارها هم وجود شكاف طبقاتي و فقر شديد در برخي نواحي 
ته��ران را تاييد مي كند. در اي��ن زمينه، البته پيش تر راغفر 
نس��بت به تشديد ش��كاف طبقاتي در تهران هشدار داده و 
اين كان ش��هر را در آستانه سائوپائولويي شدن خوانده بود؛ 

تهديدي كه پژوهش ها هم مويد آن است. 

 كودكان جنوب شهر در شديدترين فقر مسكن
فقر ك��ودكان بايد به عن��وان پديده ي��ي منحصربه فرد 
پذيرفته شود كه به اقدامات مستقيم احتياج دارد و هر بحث 
مربوط به اين مساله بايد جامع باشد؛ چرا كه كودكان نه تنها 
درصد بااليي از افراد فقير را تشكيل مي دهند بلكه مي توانند 

فرصتي براي شكستن چرخه فقر نيز ايجاد كنند. 
با وجود اينكه نداش��تن س��رپناه مناسب براي كودكان، 
مشكات سامت روان مانند اضطراب و افسردگي، مشكات 
رفتاري از قبيل خش��ونت و غيره را به دنبال دارد و احتمال 
بيكاري، فقر و مجرم شدن را در بزرگسالي افزايش مي دهد، 
اما اين محروميت به طور گس��ترده يي در سطح شهر تهران 
وجود دارد؛ در بين نواحي، بيش��ترين نرخ فقر با 53 درصد 
متعلق به ناحيه جنوب  و در بين مناطق با نرخ 6۱ درصد در 
منطقه ۱9 و با نرخ 5۸ درصد در منطقه ۱7 وجود دارد. در 
اين خصوص، بي س��واد بودن سرپرست، وجود فرد معلول و 
فرد معتاد در خانوار، سكونت در جنوب و شرق شهر تهران، 

از عوامل موثر در ايجاد فقر مسكن براي كودكان هستند. 

 كاهش ۱6درصدي فقر مسكن 
با سكونت در شمال شهر 

يافته هاي پژوهش حاضر حاكي از آن است كه بي سواد 
ب��ودن سرپرس��ت خانوار نس��بت به وضعي��ت تحصيات 
دانشگاهي، احتمال فقر مسكن كودكان را 25 درصد افزايش 
مي دهد. همچنين اگر فرد معلولي در خانوار وجود داش��ته 
باشد، احتمال فقر مسكن كودكان 2درصد افزايش مي يابد. 
عاوه بر اين، وجود فرد معتاد در خانوار، احتمال فقر مسكن 
ك��ودكان را ۱9 درصد افزايش مي ده��د. همچنين، داده ها 
نشان مي دهد كه سكونت خانوار در شمال شهر تهران نسبت 
به س��كونت در مركز ش��هر، احتمال فقر مسكن كودكان را 
۱6 درصد كاهش مي دهد. براساس پژوهش حاضر، سكونت 
خانوار در جنوب شهر تهران نسبت به سكونت در مركز شهر، 
احتمال فقر مس��كن كودكان را ۱۴ درصد افزايش مي دهد. 
همچنين، س��كونت خانوار در شرق ش��هر تهران نسبت به 
 س��كونت در مركز ش��هر، احتمال فقر مس��كن كودكان را
 3 درصد افزايش مي دهد. س��كونت در غرب ش��هر تهران 
نسبت به سكونت در مركز شهر، احتمال فقر مسكن كودكان 

را ۱۱ درصد كاهش مي دهد. 
با توجه به اينكه در قانون اساس��ي، داشتن مسكن جزو 
حقوق اوليه انسان بيان و به طور مستقيم از دولت به عنوان 
مسوول تامين آن نام برده شده است، بنابراين وظيفه دولت 
است كه در اين زمينه ورود كرده و با افزايش تسهيات بخش 
مسكن، نسبت به حل اين معضل در جنوب شهر تهران به 
وي��ژه منطقه ۱9 و س��پس ۱7، ۱5، ۱6، ۱۰ اقدام كند. در 
اين شرايط دولت بايد به فكر راه چاره يي براي كاهش هزينه 
تامين مسكن به ويژه براي اقشار كم درآمدتر باشد. آمارهاي 
تورم س��بد مصرفي خانوار شهري نشان مي دهد كه يكي از 
مهم ترين  هزينه ها در بين اقام مختلف، هزينه تامين مسكن 
است. در اين زمينه، گرچه در دولت هاي پيشين برنامه هايي 
در راس��تاي دسترسي به مسكن ارزان براي اقشار كم درآمد 

جامعه در قالب مسكن مهر اجرا شد، اما اين پروژه نه تنها به 
اهداف نهايي خود دست پيدا نكرد، بلكه هزينه هاي متعددي 
را براي دولت هاي آينده بر جاي گذاش��ت. براين اساس، به 
نظر مي رس��د كه دولت براي دسترس��ي اقشار كم  درآمد به 

مسكن مناسب چاره يي بينديشد. 
اين موضوع را مي توان به طور كلي با موارد متعدد ديگري 
دخيل دانست كه بايد به صورت جداگانه مورد ارزيابي قرار 
گيرند. سطح معيشت خانوارها در حقيقت بازتابي از ميزان 
درآمدها و هزينه هاي آنها اس��ت و عدم دسترسي به شغل 
مناس��ب با درآمد كافي مي تواند عاملي مه��م براي بحران 
معيش��تي خانوارها باش��د. به ويژه مناطق جنوب و حاشيه 
شهر تهران، مهاجران بسياري از شهرستان ها يا روستاهاي 
مختلف را در خود جا داده است كه به اميد دستيابي به شغل 
و درآمد مناس��ب به تهران مهاجرت كرده اند. بنابراين شايد 
مهاجرت را هم بتوان يكي از عوامل تش��ديد فقر دانست. بر 
اين اساس، برنامه ريزي براي كاهش فقر به ويژه در مناطقي 
كه شدت فقر در آنها باالتر است بايد مدنظر قرار گيرد. البته 
در اين زمينه اخي��را وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت 
كه تا پايان دولت دوازدهم فقر مطلق برطرف خواهد ش��د. 
هرچند اين اقدام را هم مي توان به فال نيك گرفت اما بايد 
اين نكته را هم متذكر شد كه تنها رفع فقر مطلق و به نوعي 
بسنده كردن به تامين غذا و رفع گرسنگي نمي تواند معيار 
خوبي براي بهبود معيشت جامعه باشد و در اين زمينه بايد 

شاخص  هاي كيفي را هم گنجاند. 

 25 درصد كودكان تهران ناامني غذايي دارند
پژوهش حاضر در بخشي جداگانه به مساله فقر غذايي 
هم پرداخته اس��ت. در اين خصوص، محاسبات سوء تغذيه 
با استفاده از بررس��ي هاي تن سنجي نشان مي دهد كه اين 
مش��كل براي تمام س��نين وجود دارد؛ بيش��ترين تمركز 
كودكاني كه كم وزن��ي، الغري و كوتاه قدي دارند، در ناحيه 
جنوب شهر و بيشترين درصد آن، مربوط به كودكاني است 
كه در س��ال هاي اول زندگيشان هستند. اين در حالي است 
كه چند سال اول زندگي، مهم ترين دوران رشد كودك است 
و رس��يدن مواد مغذي اعم از پروتئين، انرژي و ريزمغذي ها 
نقش بسيار مهم و اساسي در رشد كودك تا قبل از مدرسه 
دارد، و عوارضي بعضي از اين كمبودها در سنين مدرسه غير 

قابل جبران است. 
بنابر يافته ها، جنوب ش��هر ته��ران و مناطق ۱5، ۱7، 
۱۸، ۱9 و 9 بيش��ترين درص��د ناامن��ي غذاي��ي را دارند، 
25.32درص��د از كودكان ش��هر ته��ران، 32.۱2 درصد از 
كودكان جنوب و 37.62 درصد كودكان منطقه ۱۸ تهران، 
خطر ش��ديد ناامني غذايي دارند. محروميت آموزش��ي و 
بيكار بودن سرپرست، وجود فرد معتاد و معلولي در خانوار، 

زن سرپرس��ت بودن و سكونت در جنوب و شرق تهران، از 
عوامل ايجاد ناامني غذايي هستند. 

 بي سوادي سرپرست مهم ترين عامل فقر غذايي 
يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد كه بي سواد بودن 
سرپرست خانوار نس��بت به تحصيات دانشگاهي، احتمال 
فق��ر غذاي��ي را 26 درصد افزايش مي دهد. اگر سرپرس��ت 
خانوار بيكار باش��د، احتمالي فقر غذايي ۱۰ درصد افزايش 
مي ياب��د. در عين ح��ال، اگر فرد معلول��ي در خانوار وجود 
داشته باش��د، احتمال فقر غذايي 5 درصد افزايش مي يابد. 
زن بودن سرپرس��ت خانوار، احتمال فقر غذايي را ۸ درصد 
افزايش مي دهد. يافته هاي پژوهش حاضر حاكي از آن است 
ك��ه وجود فرد معتاد در خان��وار، احتمالي فقر غذايي را 27 
درصد افزايش مي دهد.  اين در حالي اس��ت كه به ازاي يك 
سال افزايش سن سرپرست، احتمال فقر غذايي ۰.2 درصد 
كاهش مي يابد. در خصوص جهت گيري جغرافيايي فقر در 
مناط��ق مختلف تهران، يافته هاي اين پژوهش نش��ان داده 
است كه سكونت در ش��مال شهر تهران نسبت به سكونت 
در مركز شهر تهران، احتمالي فقر غذايي را 9 درصد كاهش 
مي دهد. در عين حال، سكونت در جنوب شهر تهران نسبت 
به سكونت در مركز ش��هر، احتمالي فقر غذايي را 7 درصد 
افزايش مي دهد. اين در حالي اس��ت كه س��كونت در شرق 
تهران نسبت به سكونت در مركز شهر، احتمالي فقر غذايي 

را يك درصد افزايش مي دهد.  اين يافته ها نش��ان مي دهد 
كه محل سكونت افراد به نوعي در ارتباط با ميزان گسترش 
فقر غذايي كودكان نيز هس��ت. البت��ه اين موضوع با توجه 
به اهميت هزينه هاي تامين مس��كن در سبد خانوار شهري 
چن��دان هم دور از انتظار نيس��ت. چراكه يكي از مهم ترين 
هزينه هاي هر خانواده هزينه تامين مس��كن اس��ت. بر اين 
اس��اس، در صورتي كه درآمد خان��واده با هزينه هاي تامين 
مس��كن هم خواني نداشته باش��د، س��فره خانوار تنگ تر و 
احتماال اقام بسياري از سبد غذايي خانوار حذف خواهد شد.  
يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد كه مساله سوءتغذيه 
در تهران از نوعي جهت گيري منطقه يي و جغرافيايي تبعيت 
مي كند. در اين ميان، در خصوص مساله سوء تغذيه بيشترين 
مش��كل متوجه جنوب شهر تهران به ويژه منطقه ۱9 است 
و زن بودن سرپرس��ت خانوار نيز عامل مهمي در وجود اين 
مساله است. در اين زمينه نيز به مسووالن پيشنهاد مي شود 
كه برنامه هاي مبارزه با فقر و ناامني غذايي را در اين جهت 
طراحي كنند.  البته نگارندگان اين پژوهش متذكر شده اند 
كه نتايج ارائه شده مربوط به فقر كودكان در سال 9۰ است 
و تعميم اين نتايج به سال هاي پس از 9۰ بايد با احتياط زياد 
صورت گيرد چرا كه داده هاي گردآوري شده تنها مربوط به 
يك سال است و چنانچه داده هاي حاصله از يك دوره زماني 
بلندمدت حاصل مي شد، بخت تعميم نتايج به سال هاي بعد 

بيشتر مي شد. 
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تعيين تكليف ۸۵درصد 
سپرده گذاران افضل توس

پيش بيني ها بر اين است كه در پايان مرحله اول از تعيين 
تكليف سپرده گذاران افضل توس كه اكنون تا سقف 3ميليون 
تومان در حال اجراس��ت، وضعيت ح��دود ۸۵ درصد از كل 

سپرده گذاران مشخص شود. 
به گ��زارش ايس��نا، از اول مهرماه و به م��دت ۲۵ روز و 
طي فرآيند مرحله يي تعيين تكليف س��پرده گذاران تا سقف 
3ميليون تومان تعاوني منحله افضل توس در دستور كار بانك 
آينده قرار گرفت. تازه ترين اخبار دريافتي حاكي از آن است 
كه افضل توس حدود 3۶۰هزار س��پرده گذار دارد كه به طور 
مرحله يي تعيين تكليف مي شوند، همچنين در مدت ۲۵روزه 
پيش بيني ش��ده كه تا سقف 3ميليون تومان در دستور كار 
قرار دارد با مراجعه سپرده گذاران مشمول تا حدود ۸۵درصد 
سپرده گذاران تعيين وضعيت خواهند شد. براساس اين آمار 
به نظر مي رس��د تا حدود 3۰۰ هزار نفر از كل سپرده گذاران 
در پايان ۲۵ مهرماه وضعيت مشخص شده يي داشته باشند. 
سپرده هاي تا سقف ميليون تومان تعاوني منحله افضل توس 
حدود ۹۰درصد س��پرده هاي آن را تش��كيل مي دهد. بعد از 
مرحل��ه 3ميليوني نوبت به ارقام باالتري خواهد رس��يد كه 
شرايط و ضوابط آن از طريق دستگاه هاي مربوطه مشخص و 

از سوي بانك آينده اجرايي خواهد شد. 

فعاليت بيش از 3۵0پيشخوان 
شهرنت در 1۸3 شهر

قائم مقام معاونت و مدير امور سازمان و برنامه ريزي بانك 
شهر از فعاليت بيش از 3۵۰پيشخوان شهرنت در 1۸3 شهر 

كشور خبرداد. 
به گزارش مركز ارتباطات و روابط عمومي بانك شهر سيد 
مرتضي صالحي با اعالم اين خبر گفت: تا پايان سال نزديك 
به 7۰درصد خدمات بانكي كه در سطح شعب ارائه مي شود از 
طريق شهرنت هاي داراي دستگاه خود بانك انجام خواهد شد. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه روند توس��عه ش��هرنت ها مطابق با 
پيش بيني ه��اي انجام ش��ده در برنامه اس��تراتژيك بانك تا 
1۰۰۰دستگاه توسعه خواهد يافت، افزود: شهرنت ها در پايان 
س��ال گذشته به 3۵۰دستگاه رسيد و قرار است تا پايان سال 
ج��اري به ۴۰۰دس��تگاه افزايش يابد. صالح��ي تاكيد كرد: از 
س��ال ۹3 تاكنون در بانك شهر حتي يك واحد بانكي نيز به 
آمار ش��عب فيزيكي اضافه نشده و حركت به سمت بانكداري 
ديجيتال، طبق برنامه ريزي هاي انجام شده با سرعت ادامه دارد. 

 نقش بانك صنعت و معدن
در زيرساخت هاي توسعه اي 

افخمي در ديدار با نخس��ت وزير سابق ژاپن گفت: بانك 
صنع��ت و مع��دن نقش مهم��ي در تامين مال��ي طرح هاي 

زيرساختي توسعه يي در كشور داشته است.
 علي اش��رف افخمي ريي��س هيات مدي��ره و مديرعامل 
بان��ك صنعت و معدن گفت: اين بانك در زمينه تامين مالي 
طرح هاي زيرساخت توسعه يي نظير فوالد، سيمان، راه آهن، 
ني��روگاه و پتروش��يمي نقش فعالي داش��ته و در اين زمينه 
مي توان از افتتاح پتروش��يمي كاويان، پتروشيمي لرستان و 
پتروشيمي مهاباد و تامين مالي ايجاد خط آهن سريع السير 
ته��ران – قم – اصفهان و برقي س��ازي خ��ط آهن تهران – 
مشهد، تامين مالي نوسازي ناوگان هواپيمايي كشور نام برد. 

به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، وي 
كه در ديدار با يوكيو هاتوياما نخست وزير سابق ژاپن و مشاور 
بانك سرمايه گذاري زيرساخت آسيا سخن مي گفت، گشايش 
نخستين ال سي از طريق س��وييفت براي بخش خصوصي، 
برق��راري روابط كارگزاري با ۸۲ بانك فعال در 33 كش��ور، 
امضاي تفاهمنامه همكاري MOU با اگزيم بانك كره جنوبي 
و امض��اي قرارداد فرعي به مبل��غ ۴۰۰ميليون دالر با اگزيم 
بانك هندوستان، قرارداد فاينانس يك ميليارد و ۲۰۰ميليون 
يورويي بين بانك صنعت و معدن و ونش اكونوم بانك روسيه، 
قرارداد تامين مالي برقي سازي قطار تهران - مشهد بين بانك 
صنعت و مع��دن و اگزيم بانك چين به مبلغ يك ميليارد و 
۵۰۰ ميليون دالر را از فعاليت هاي بانك صنعت و معدن در 

فضاي پس از برجام برشمرد. 
افخمي تصريح كرد: ايران از نظر سرمايه گذاري امن ترين 
كش��ور منطقه و دومين اقتصاد بزرگ در خاورميانه است و 
ع��الوه بر اينكه نيروي كار جوان و تحصيلكرده دارد در حال 
به روز كردن سيستم هاي بانكي و ايجاد شرايط مناسب براي 

تبادل با سيستم بانكداري بين المللي است. 
وي بيان داش��ت: سيس��تم بانكي ايران شامل 33 بانك، 
۹بانك دولتي، ۲۰بانك خصوصي و ۴موسسه اعتباري است 
ك��ه خود را ب��ا پيش نيازهاي نظام بانكي جهاني س��ازگار و 
همراه كرده اس��ت. به عالوه بورس ايران نيز كه سهم عمده 
آن را صنايع پتروش��يمي، پااليش��ي، بانك ها و شركت هاي 
س��رمايه گذاري تشكيل مي دهند طي س��ال هاي ۲۰13 تا 
۲۰1۶ دوران رش��د مناس��بي را تجربه كرده و در راس��تاي 
پيوستن به اقتصاد جهاني پيشرفت قابل توجهي داشته است. 

حمايت بانك شهر از شهرداري ها 
با وجود مطالبات پرداخت نشده

 رييس كميسيون حمل ونقل و عمران شوراي شهر تهران، 
حمايت بانك ش��هر از پروژه هاي شهري را گره گشا دانست و 
گفت: با توجه به كمبود منابع مالي در شهرداري ها از جمله 
ش��هرداري تهران، اقدام خوبي از سوي اين بانك در راستاي 

حمايت از پروژه ها انجام شده است. 
به گ��زارش مركز ارتباطات و روابط عمومي بانك ش��هر، 
محمد عليخان��ي با بيان اينكه بانك ش��هر به همراه بخش 
خصوصي در عرصه تامين تجهيزات و س��اخت خطوط مترو 
ب��ه خصوص در خط ۶ وارد عمل ش��ده و نقش مهمي را در 
اين زمينه ايفا كرده است، گفت: اين بانك براي پشتيباني از 
مترو كل كشور به خصوص خطوط ۶، 7 و ۸ تهران، 1۰هزار 
ميليارد تومان سرمايه گذاري كرده است كه تاكنون بيش از 
۶هزار ميليارد تومان صرف خريد تجهيزات و توسعه خطوط 
آن شده و در حال حاضر نيز با اعتبار بيش از 3هزار ميليارد 

تومان كار توسعه را در دست اجرا دارد. 
عليخاني در ادامه خاطرنش��ان كرد: ش��هرداري از طريق 
واگ��ذاري زمين، امالك و مس��تغالت، تس��هيالت پرداخت 
ش��ده توسط بانك شهر را تضمين مي كند. وي با بيان اينكه 
شهرداري به بخشي از تعهدات خود در قبال بانك شهر عمل 
نكرده و بانك شهر از شهرداري مطالباتي دارد، تصريح كرد: در 
پرداخت مطالبات بانك شهر توسط شهرداري تهران وقفه يي 
افتاده كه بر همين اساس، مسووالن مربوطه را به كميسيون 
حمل ونقل و عمران ش��وراي ش��هر دعوت كردي��م و در اين 
جلسه تاكيد شد كه بانك ش��هر به ارائه خدمات خود ادامه 
دهد تا خللي در توسعه مترو به خصوص خط ۶ ايجاد نشود 
و همچنين شهرداري هرچه سريع تر به تعهدات خود در قبال 

بانك شهر عمل كند. 

اخبار

افزايش 4۵ توماني قيمت دالر در نيمه اول مهر

فاصله 550 توماني ارز به نفع دالالن

ارزيابي رعايت نرخ سود در جلسه شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي

كاهش جذابيت سپرده گذاري صندوق هاي درآمد ثابت در بانك ها
گروه بانك و بيمه|

رييس ش��وراي هماهنگي بانك ه��اي دولتي از 
عملك��رد بانك هاي عضو اين ش��ورا به دليل رعايت 
نرخ سود س��پرده ها برابر با بخشنامه بانك مركزي 

تقدير كرد. 
محمدرضا حسين زاده گفت: جلسه اصلي شوراي 
هماهنگ��ي بانك ها با حضور مديران عامل بانك هاي 
عض��و در محل دبيرخانه ش��ورا برگزار ش��د. در اين 
جلس��ه از عملكرد بانك هاي عضو ش��ورا درخصوص 
رعايت نرخ س��ود س��پرده ها طبق بخش��نامه بانك 

مركزي تقدير به عمل آمد. 
جلسه شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي آغاز 
ش��د. در اين جلس��ه كه با حضور مديران عامل و 
اعضاي هيات مديره 1۲ بانك دولتي و نيمه دولتي 
از س��اعت 11 صب��ح ديروز آغاز ش��د، محمدرضا 
حس��ين زاده مديرعام��ل بان��ك مل��ي، مرتض��ي 
شهيدزاده مديرعامل بانك كشاورزي، محمدكاظم 
چغازردي مديرعامل بانك س��په، علي صالح آبادي 
مديرعام��ل بانك توس��عه صادرات، علي اش��رف 
افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن، حجت اهلل 
مهديان مديرعامل بانك توس��عه تعاون و تعدادي 
از اعضاي هيات مديره بانك هاي مس��كن، تجارت، 
پس��ت بانك، رفاه كارگران، صادرات و ملت حضور 
داشتند و دستور جلسه اين نشست بررسي آخرين 

وضعي��ت نظام بانكي، اج��راي مصوبه كاهش نرخ 
سود و... بود. 

در همين رابطه، رييس كانون بانك هاي خصوصي 
با اشاره به كاهش نرخ س��ود سپرده و تبديل اضافه 
برداش��ت بانك ها به خط اعتب��اري، گفت: در چنين 
ش��رايطي بانك ها ديگر سود 1۹ درصد به صندوق ها 
نمي دهند و منابع صندوق ها به تدريج به سمت بازار 

سرمايه حركت خواهد كرد. 
ك��وروش پرويزي��ان در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس، 
درخصوص نفوذ صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد 
ثابت در بانك ها و حجم باالي اين س��پرده گذاري ها 
اظهار كرد: صندوق هاي س��رمايه گذاري زيرمجموعه 
ش��ركت هاي تامين سرمايه هستند و سازمان بورس 
هم به تازگي نس��بتي را براي ميزان سپرده گذاري در 

بانك ها تعيين كرده است. 
وي افزود: مشكلي كه تا قبل از بخشنامه ۸ بندي 
بانك مرك��زي وجود داش��ت تف��اوت نرخ هاي اين 
صندوق ها با نرخ مصوب بود. بانك ها سود باالتري را 
به اين صندوق ها پرداخت مي كردند و از طرف ديگر 
باتوجه به اينكه نرخ تنزيل اوراق تا 3۰ درصد و باالتر 
هم رس��يده بود، صندوق ها نرخ هاي بسيار بااليي به 

مشتريان خود پرداخت مي كردند. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه باتوجه به اينكه 
صندوق هاي س��رمايه گذاري ب��ا درآمد ثابت بيش از 

7۰درصد مناب��ع خود را در بانك ها س��پرده گذاري 
كرده ان��د، آيا اين صندوق ها به واس��طه گر وجوه در 
بازار پول تبديل نش��ده اند، گفت: تركيب دارايي هاي 
صندوق ها در حال تعديل ش��دن است همان طور كه 
مي دانيد سقف سپرده گذاري صندوق ها در بانك ها به 

۵۰درصد كاهش يافت. 
پرويزي��ان ادام��ه داد: وقت��ي نرخ س��ود در بازار 
بانكي جذاب اس��ت پول به س��مت اين بازار مي رود 
اما بانك ها براساس بخشنامه بانك مركزي موظف به 
تعديل سود سپرده هاي كالن شده اند به همين دليل 
صندوق هاي با درآمد ثابت به تدريج به سمت خروج 
از بازار پول و حركت به س��مت بازار سرمايه و خريد 

اوراق مي روند. 
وي با اشاره به تبديل اضافه برداشت هاي بانك ها 
ب��ه خط اعتباري به ن��رخ 1۶درصد گفت: در چنين 
شرايطي براي بانك توجيه ندارد كه با نرخ 1۹درصد 
از صندوق هاي س��رمايه گذاري با درآمد ثابت سپرده 
بگيرند بنابراين اين صندوق ها به تدريج به سمت بازار 
س��رمايه و خريد اوراق مي روند و سهم سپرده گذاري 

آنها كاهش مي يابد. 
رييس كانون بانك خصوص��ي، تصريح كرد: اين 
را هم بايد توجه داش��ته باشيم كه برخي صندوق ها 
مانن��د صندوق ه��اي بازنشس��تگي و صندوق ه��اي 
پس ان��داز به دليل ماهيت وجوهي ش��ان بايد بخش 

قابل توجهي از منابع را به عنوان ذخيره نگه دارند تا 
در مواقع نياز از آن اس��تفاده كنيم. كدام بخش بهتر 
از بانك ها مي توانند از منابع صندوق هاي پس انداز و 

بازنشستگي حفاظت كنند. 
پرويزي��ان با اش��اره به احتمال رون��ق قابل توجه 
خريد و فروش اوراق در بازار سرمايه، گفت: مطمئن 
باش��يد اگر بازار خري��د و فروش اوراق داغ ش��ود و 

س��ود انتظاري آن ب��اال برود اي��ن صندوق ها بخش 
عمده منابع خ��ود را در آن بخش متمركز مي كنند 
و حتي ممكن اس��ت به گونه يي ش��ود كه س��ازمان 
بورس در بخش��نامه يي جدي��د صندوق ها را موظف 
به س��پرده گذاري 1۰ ت��ا ۲۰درصد منابع در بانك ها 
كند. بنابراين دغدغه واس��طه گري وجوه توسط اين 

صندوق ها در بازار پول ازبين مي رود. 

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
 روز ش��نبه 1۵مه��ر ۹۶ ن��رخ رس��مي ۲۰ ارز 
افزاي��ش و 17 ارز كاه��ش يافت و به��اي ۲ ارز هم 
ب��دون تغيي��ر مان��ده و در نتيجه دالر ب��ا ۴7ريال 
افزاي��ش 3۴۰۴.۹تومان، پون��د با ۵۵1 ريال كاهش 
۴۴۴۸.7توم��ان و ي��ورو ب��ا 3۶ري��ال اف��ت قيمت 

3۹۹۴.۴تومان ارزش گذاري شد. 
ب��ه گزارش»تعادل« در بازار آزاد نيز صرافي هاي 
پايتخت هر دالر امريكا را با 1۴تومان رشد نسبت به 
روز پنج شنبه گذشته 3هزار و ۹۵۴تومان فروختند 
همچنين هر ي��ورو امروز با 7تومان كاهش ۴هزار و 
7۰۵توم��ان و ه��ر پوند با ۲۰تومان اف��ت ۵ هزار و 

۲۴۹تومان بود. 
بر اين اس��اس فاصل��ه دو ن��رخ مبادله يي و آزاد 
به ۵۴۹ رسيده كه نس��بت به روزهاي قبل افزايش 
يافته و فاصله دو نرخ اكنون در مرز ۵۵۰ تومان قرار 
گرفته و نشان دهنده اين واقعيت است كه با افزايش 
نرخ مبادله يي ك��ه اكنون به 3۴۰۵تومان رس��يده 
همچنان نرخ آزاد نيز از نرخ مبادله يي فاصله خود را 

حفظ و حتي افزايش داده است. 
نرخ دالر آزاد در 1۵روز گذش��ته از 3۹۰۶تومان 
در اول مه��ر ب��ه 3۹۵۴توم��ان در 1۵مهر رس��يده 
و ظ��رف 1۰روز ۴۸توم��ان افزايش داش��ته اس��ت. 
ن��رخ مبادله يي نيز در اين م��دت از 33۶۰تومان به 
3۴۰۵تومان رسيده و ۴۵تومان بيشتر شده و نشان 
مي دهد كه نرخ آزاد افزايش بيشتري داشته است. 

در بازار طال نيز ه��ر اونس جهاني به 1۲7۶دالر 
رس��يده كه از رقم 13۰۰دالري چن��د هفته پيش 
فاصل��ه گرفت��ه و نش��ان دهنده رون��د نزول��ي بازار 
طالس��ت. بر اين اس��اس به دنبال افزايش ۴دالري 
اونس جهاني، روز گذش��ته ه��ر گرم طالي 1۸عيار 
نيز در بازار آزاد با ۹۲تومان رش��د 1۲1هزار و ۶۸۹ 
تومان ارزش گذاري ش��د.  هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد با يك هزار و ۵۰۰ تومان افزايش 
نس��بت به روز پنج ش��نبه گذش��ته ي��ك ميليون و 

۲۵۶هزار تومان داد و ستد شد. 
همچنين هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
قديم با ۹هزار و ۵۰۰ تومان افزايش نس��بت به روز 
پنج ش��نبه گذش��ته يك ميليون و ۲۲۲هزار و ۵۰۰ 

تومان ارزش گذاري ش��د. از س��ويي ديگر نيم سكه 
بهار آزادي شاهد رشد يك هزار و 3۰۰توماني بود و 
۶۵۰ هزار و 3۰۰تومان معامله ش��د. ربع سكه بهار 
آزادي نيز با رشد ۲هزار و ۹۰۰توماني نسبت به روز 
پنج شنبه گذشته 371هزار و ۹۰۰تومان و هر قطعه 
س��كه گرمي نيز با ۲هزار توم��ان افزايش ۲۵1هزار 

تومان بود. 

 نرخ دالر در بودجه
درحال��ي ك��ه براس��اس قان��ون برنامه شش��م 
توس��عه براي هر دالر در س��ال جاري نرخي حدود 
3۴۰۰تومان تعيين شده و نرخ دالر در بودجه سال 
جاري حدود 33۲۰توم��ان بود اما اكنون نرخي كه 
بان��ك مركزي ب��راي دالر مبادله ي��ي اعالم مي كند 
با روندي رو به رش��د و ش��ايد بي س��ابقه طي مدت 

گذش��ته از 3۴۰۰توم��ان ني��ز عبور ك��رده و تا ۸۰ 
توم��ان اختالف قيم��ت دارد و با ادام��ه اين روند با 
ن��رخ مبادله يي 3۵۰۰تومان و نرخ آزاد ۴۰۰۰تومان 

فاصله چنداني نداريم. 
كارشناس��ان ب��ا توجه ب��ه اظهارنظرهايي كه در 
مورد نرخ دالر در بودجه مطرح ش��ده، معتقدند كه 
نرخ هايي بين 3۵۰۰ تا 37۵۰ و حتي 3۴۰۰ تومان 
در هيات دولت مطرح ش��ده و اين موضوع احتماال 
نرخ دالر رسمي را بيش از اين افزايش خواهد داد تا 
هم يكسان س��ازي نرخ ارز به هدف برسد و هم نرخ 
ارز باالت��ر در بودجه، امكان تجهي��ز منابع و درآمد 

بيشتر براي دولت در سال آينده را فراهم كند. 
عده يي از صاحب نظران معتقدند كه در دو س��ال 
اخير به دليل س��هم باالي ارز مبادله يي در عرضه و 
تقاضاي ارز امكان اثرگذاري بر نرخ آزاد باالتر بود و 

ن��رخ آزاد تقريبا ثابت مانده ب��ود اما با حذف بخش 
عم��ده ارز مبادله يي اكنون نقش اصل��ي بازار را ارز 
آزاد بازي مي كند لذا با افزايش بيشتر ارز مبادله يي 
ي��ا تثبيت آن نمي توان نرخ را در بازار تثبيت كرد و 
بر اين اس��اس پيش بيني مي ش��ود كه نرخ ارز آزاد 

باالتر برود. 

 فاصله دو نرخ رسمي و مبادله اي به نفع دالالن 
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به 
سوءاستفاده تاجران پول از شكاف قيمتي ارز آزاد و 
دولتي بر يكسان سازي نرخ ارز در پايان سال جاري 
تاكيد كرد. به گزارش خانه ملت، رحيم زارع با بيان 
اينكه دولت بايد قيمت ارز را تك نرخي كند، گفت: 
در بودجه س��ال ۹۶ قيمت ارز 3ه��زار و3۰۰تومان 
پيش بيني ش��ده بود اما در بازار آزاد به 3۹۰۰تومان 

رس��يد يعني ۶۰۰ تومان تفاوت بين ارز دولتي و ارز 
آزاد وج��ود دارد كه اين تفاوت رانتي به نفع تاجران 

پول و دالالن ايجاد مي كند. 
وي ادام��ه داد: تا زماني كه بانك مركزي اقدامي 
ك��ه ب��ه آن محول ش��ده يعن��ي ارز ت��ك نرخي را 
عملياتي نكند، نوس��انات در بازار ارز ادامه مي يابد؛ 
اين موضوع س��بب مي شود كه برنامه ريزي در حوزه 
واردات و ص��ادرات به خوبي انجام نش��ود و اهدافي 
كه براي حجم تجارت در حوزه اقتصادي پيش بيني 
شده، محقق نشود چراكه عده يي از شكاف بين نرخ 

ارز در بازار آزاد با نرخ دولتي سود مي برند. 
زارع ادام��ه داد: با ايجاد ش��كاف بين ارز دولتي 
و ارز در بازار آزاد توليد كننده آس��يب ديده و قيمت 
تمام ش��ده باال مي رود و از اين ش��كاف تاجران پول 

استفاده مي كنند و از اين شرايط سود مي برند. 
وي با بي��ان اينكه قيمت ارز پ��س از اينكه يك 
ب��ار در تابس��تان افزايش يافت بار ديگ��ر با نزديكي 
به ايام عيد افزايش مي يابد، يادآور ش��د: در بودجه 
سال ۹7 بايد تاكيد ش��ود كه ارز تك نرخي شود و 
براساس آنچه عرضه و تقاضا تعيين مي كند از قيمت 
ارز مش��خص شود لذا يك  بار براي هميشه بايد نرخ 

ارز تك نرخي شود. 

عضو هيات علمي پژوهش��كده پولي و بانكي بانك مركزي با برش��مردن 
داليل اصلي رشد نقدينگي، از بهبود شرايط بنگاه ها براي دريافت تسهيالت 

از بانك ها سخن گفت. 
بان��ك مركزي رقم نقدينگي تيرماه ۹۶ را بي��ش از يك هزار و 333 هزار 
ميليارد تومان اعالم كرد كه اين رقم نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل ۲3. 
3 درصد رشد داشته است. همچنين حجم پول در اين دوره 1۵۹۵. 1 هزار 
ميليارد ريال با 1۴. ۴ درصد رش��د نس��بت به تيرماه سال قبل بوده و حجم 
ش��به پول نيز با ۲۴. ۶ درصد رش��د به 117۴۲. 3 هزار ميليارد ريال رسيد. 
س��جاد ابراهيم��ي در گفت وگو با ايِبنا، با تحليل روند رش��د نقدينگي و آثار 
آن بر اقتصاد ايران، گفت:  بخش��ي از رش��د نقدينگي به تغيير وضعيت پايه 
پولي بر مي گردد. پديده يي كه در س��ال گذشته با آن مواجه شديم افزايش 
ضري��ب فزاينده پولي بود كه بيش��تر ب��ه خلق اعتبار بانك ه��ا باز مي گردد. 
عضو هيات علمي پژوهش��كده پولي و بانكي بانك مركزي اظهارداشت: يك 
بخش ديگر از رش��د نقدينگي به سياس��ت هاي بانك مركزي بازمي گردد به 
نحوي كه كاهش نرخ تورم مدنظر دولت محقق ش��ده بود و پس از آن طرح 
 حمايت از صنايع كوچك و بنگاه ها مطرح ش��د كه نمونه آن برنامه پرداخت

۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت به توليد در سال جاري است. 

 رشد 3۵ درصدي تسهيالت دهي بانك ها
ابراهيمي با اشاره به وضعيت بانك ها به عنوان دليل ديگر رشد نقدينگي، 
افزود: اين موارد باعث شد كه پايه پولي حدود 17 درصد رشد داشته باشد. 
موضوع ديگري كه باعث رشد شبه پول شد مربوط به عملكرد سيستم بانكي 
است به نحوي كه ميزان اعتبارات پرداختي به سيستم بانكي در سال گذشته 
تا 3۵ درصد رش��د داشته اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه برخي مباحث مطرح 
شده از سوي بنگاه ها درباره مشكالت مربوط به نقدينگي قابل نقد و بررسي 
اس��ت، گفت: رشد ش��به پول كه بر افزايش نقدينگي تاثيرگذار بوده به رشد 

تسهيالت دهي بانك ها باز مي گردد. 
عضو هيات علمي پژوهش��كده پولي و بانكي بان��ك مركزي تصريح كرد: 
اينكه بنگاه ها مرتبا مي گويند دچار مش��كالت نقدينگي هس��تند بخشي به 
ساختار توليدي اقتصاد ايران باز مي گردد. به صورت كلي ساختار توليدي در 
بسياري از بخش ها ناكارآمد بوده و در واقع استفاده از تسهيالت ارزان قيمت 

نوعي عادت شده است. 

به گفته ابراهيمي، تا دو س��ال پيش نرخي كه با آن به بنگاه ها تسهيالت 
پرداخت مي ش��د منفي بود و در واقع بنگاه ها با دريافت تس��هيالت از نوعي 
يارانه برخوردار مي شدند. در يكي دو سال اخير نرخ ها تا حدودي مثبت شده 
و از تورم پيش��ي گرفته اس��ت و طبيعتا ش��رايط دريافت تسهيالت بنگاه ها 
متفاوت ش��د، ولي به صورت كل��ي بنگاه ها با دريافت تس��هيالت به نحوي 
كه مطرح مي ش��ود با مشكل مواجه نيس��تند. وي با اشاره به اينكه در طول 
س��ال نياز بنگاه ها به تس��هيالت به ميزان ارزش اسمي محصوالت آن واحد 
رش��د مي كند، گفت: بنابراين رشد ارزش اسمي بنگاه ها يا در افزايش توليد 
يا رش��د قيمت اتف��اق مي افتد. به عنوان نمونه وقتي گ��ردش مالي بنگاه به 
ميزان مش��خصي بوده كه حاال دو برابر ش��ده، طبيعتا نياز مالي بنگاه نيز دو 

برابر مي شود. 

 دسترسي توليد به منابع مالي بهبود يافت
عضو هيات علمي پژوهش��كده پولي و بانكي بانك مركزي اظهارداش��ت: 
حال آمارها به ما نش��ان مي دهد رشد قيمت و ظرفيت بخش توليد در سال 
گذشته زير ۲۰ درصد بوده، ولي تسهيالت دهي بانك ها بيشتر از اين ميزان 
اتفاق افتاد؛ بنابراين مي توانيم بگوييم در س��ال ۹۵ و حتي سال ۹۴، ميزان 
دسترسي بنگاه ها به تسهيالت بهبود يافته و به ازاء هر واحد توليد، دسترسي 
مناس��ب تري به منابع مالي بانك ها داشته اند. ابراهيمي درباره رشد نقدينگي 
و ه��زار ميلي��اردي ش��دن آن و خطرات احتمال��ي آن براي اقتص��اد ايران، 
خاطرنش��ان كرد: رشد نقدينگي بيش��ترين اثر را بر روي تورم خواهد داشت 
و اينكه در يك سال اخير ما مشاهده كرديم كه رشد نقدينگي باال رفته ولي 
تورم به آن ميزان رشد نداشته، نمي توان اين نتيجه را گرفت كه ارتباطي بين 
رشد نقدينگي و تورم وجود ندارد و ما هرقدر بخواهيم مي توانيم پايه پولي را 
افزايش دهيم. به گفته وي، با توجه به متغيرهاي مختلف مي توان گفت تاثير 
رش��د نقدينگي در ساير بخش ها مانند تورم مي تواند در دوره هاي آتي اتفاق 
بيفتد. بنابراين مهم ترين مشكلي كه رشد نقدينگي ايجاد مي كند در افزايش 
نرخ تورم اس��ت كه مي تواند نگراني ها و اثرات منفي در سرمايه گذاري ها در 
اقتصاد ايران را به همراه داش��ته باشد. عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و 
بانكي بانك مركزي اظهارداشت: البته اقتصاد ايران در حال رشد است و اگر 
نرخ رش��د نقدينگي نيز به همان ميزان باش��د، مش��كلي به وجود نمي آيد و 

زماني مشكل به وجود مي آيد كه عدم تناسب در اين زمينه داشته باشيم. 

داليل 3 گانه رشد نقدينگي و پايه پولي
ي��ك اقتص��اددان اظهار كرد: در ش��رايط 
پس��ابرجام كه رايزني هاي الزم براي دريافت 
فاينانس فراهم ش��ده باي��د دولت فاينانس ها 
را به س��مت بنگاه هاي پرب��ازده و همچنين 
بنگاه ه��اي كوچ��ك و متوس��ط هدايت كند 
و ت��الش كن��د ك��ه در پروس��ه دريافت اين 
فاينانس ها زمينه نقدينگ��ي غيرمولد فراهم 

نشود. 
كميل طيبي در گفت وگو با ايس��نا درباره 
موض��وع جذب فاينانس در پروژه هاي داخلي 
اظه��ار كرد: مهم اس��ت كه از چ��ه زاويه يي 
ب��ه فاينانس ها ن��گاه كنيم. به ه��ر حال در 
پس��ابرجام فرصتي فراهم شد كه روابط مالي 
ب��ا جه��ان بين الملل برقرار ش��ود و فاينانس 
ني��ز در دني��ا ي��ك ن��وع تامين مال��ي براي 
سرمايه گذاري به حساب مي آيد كه كشورها 
از آن اس��تفاده مي كنند. اكنون در ايران نياز 
مبرمي داريم براي اينكه از اين ش��يوه تامين 
مالي اس��تفاده كرده و از مناب��ع خارجي در 
جهت س��رمايه گذاري براي پروژه هاي داخلي 

استفاده كنيم. 
اين اقتصاددان ادامه داد: حاال بايد ببينيم 
كه وظيفه دول��ت در اين زمينه چه مي تواند 
باشد. مهم ترين كاري كه دولت در اين زمينه 
مي توان��د انجام دهد، اين اس��ت ك��ه زمينه 
شناسايي و جهت دهي به فاينانس ها را فراهم 
كند. نقش دولت در اين زمينه هدايت كننده 
اس��ت. دولت بايد بتوان��د منابع خارجي را به 
بخش هاي داخلي هدايت و بررس��ي كند كه 
ك��دام بخش ها بازدهي بيش��تري دارد تا اين 
منابع به آن س��و هدايت شده و زمينه اصالح 

منابع مالي فراهم شود. 

اين پژوهش��گر ح��وزه بانك��ي اظهار كرد: 
نكته اينجاس��ت كه دولت بايد تالش خود را 
بكند كه فاينانس متمرك��ز در بخش دولتي 
نش��ود تا تبديل ب��ه بدهي ش��ود. اگر بدهي 
قرار اس��ت به وج��ود بيايد، اي��ن بدهي بايد 
مرب��وط به بخش خصوصي باش��د كه زمينه 
رون��ق بخ��ش خصوصي فراهم ش��ده و خود 
بده��ي را پرداخ��ت كند. اگر اي��ن بدهي به 
دوش دولت بيفتد، ع��وارض جدي به دنبال 
آن خواهد داش��ت. عضو هي��ات علمي گروه 
اقتصاد دانش��گاه اصفهان اظه��ار كرد: دولت 
ب��ا اطالع رس��اني مي توان��د ب��راي فاينانس 
ظرفيت سازي كند. نقش دولت در اين زمينه 
هدايت كننده اس��ت. بايد بتوان��د با برقراري 
ارتباط��ات الزم فاينانس ها را ب��ه پروژه هاي 
پرب��ازده هدايت كن��د. وي همچنين تصريح 
كرد: درب��اره فاينانس ها نكته قابل توجه اين 
اس��ت كه نباي��د فقط عده مح��دودي از آن 
بهره مند ش��وند بلكه دول��ت بايد فرصت ها را 
معرف��ي كرده و زمينه يي را براي رقابت ميان 
بخ��ش خصوصي فراهم كند. ب��ه اين ترتيب 
بايد زمينه س��ازي ش��ود كه حتي بنگاه هاي 
كوچك و متوسط نيز از اين ظرفيت استفاده 
كنند و در جهت رونق آنها به كار گرفته شود. 
اين اقتص��اددان اضافه كرد: دولت بايد در 
اين زمينه نهايت ش��فافيت را ب��ه كار برد تا 
زمين��ه انحراف فاينان��س را فراهم نكند. يك 
نكت��ه مهم ديگ��ر در بخ��ش فاينانس ها اين 
اس��ت كه دولت بايد قواعد و ضوابط استفاده 
از منابع مالي را در جهان بين الملل به خوبي 
لحاظ كند تا با انجام تعهدات به موقع استفاده 

الزم را از موقعيت دريافت فاينانس ببريم. 

پرهيز از تبديل فاينانس ها به بدهي دولت

 جدول قيمت ارز و سكه در بازار 
)قيمت ها به تومان( 

شنبهپنج شنبهنوع سكه و ارز 
1۲۵۴۵۰۰1۲۵۶۰۰۰تمام بهار آزادی طرح جديد

1۲13۰۰۰1۲۲۲۵۰۰تمام بهار آزادی طرح قديم

۶۴۹۰۰۰۶۵۰3۰۰نيم سكه

3۶۹۰۰۰371۹۰۰ربع سكه

۲۴۹۰۰۰۲۵1۰۰۰سكه گرمی

1۲1۵۹71۲1۶۸۹هر گرم طالی 1۸ عيار

3۹۴۰3۹۵۴دالر

۴71۲۴7۰۵يورو

۵۲۶۹۵۲۴۹پوند
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5 بورس و فرابورس
 بازار سرمايه تمام الكترونيكي

محمدرضا محسني 
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي   

شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه )سمات( در راستاي تحقق اهداف دولت الكترونيك 
اقدام به طراحي و راه اندازي سامانه هاي تخصصي فراواني 
براي ذي نفعان مختلف بازار س��رمايه كرده اس��ت. اين 
شركت سال گذشته سامانه الكترونيكي سهامداران )دارا( 
را براي افزايش ارائه خدمات به سهامداران راه اندازي كرد 
و امس��ال نيز س��امانه الكترونيكي كارگزاران )كارا( را به 

بهره برداري رسانده است. 
شركت سمات در سال هاي اخير فعاليت هاي متنوعي 
براي فراهم آوردن بس��تر الكترونيكي پايدار، كارا و امن 
براي توسعه بازار سرمايه كشور انجام داده است. يكي از 
سامانه هايي كه در سال گذشته رونمايي شد، سامانه دارا 

)درگاه الكترونيكي سرمايه گذاران( بود. 
س��امانه دارا در حقيق��ت مي��ز كاري اس��ت ك��ه 
سرمايه گذاران مي توانند خدمات موردنياز خود را از بازار 
سرمايه دريافت كنند. وجود اين سامانه سهامداران را از 
سردرگمي در زمينه اطالع از وضعيت سبد سهام خود، 
وضعيت افزايش سرمايه و پرداخت سود نجات مي دهد. 

هدف س��پرده گذاري مركزي با رونمايي از س��امانه 
دارا اين بود كه عالوه بر اينكه روي وب، س��رويس هاي 
متنوعي به سهامداران ارائه دهد، در زمينه دستگاه هاي 
هوش��مند )موبايل و تبل��ت و...( برنامه ي��ي تهيه كند 
ك��ه س��هامداران بتوانن��د از طريق اين دس��تگاه ها با 
سپرده گذاري در ارتباط باشند و خدمات و گزارش هاي 

مورد نيازشان را دريافت كنند. 
تفاوتي كه اين س��رويس ها با سرويس هاي وب دارد 
اين اس��ت كه به جاي اينكه مخاطب خودش به سايت 
س��پرده گذاري مراجعه كرده و كسب اطالعات كند، اين 
 )Notification( دستگاه ها هستند كه با ايجاد يادآور
اطالعاتي مانند افزايش سرمايه، پرداخت سود و عايدات 
يا برگزاري مجمع و... را به س��هامدار يادآور مي ش��وند. 
همچنين سامانه پيامكي دارا از بستر پيام كوتاه از آخرين 
تغييرات در سبد س��هام به صورت روزانه، سهامداران را 
مطلع مي كند. اطالع روزانه سهامدار از تغييرات پرتفوي 
خ��ود باعث جلوگي��ري از انواع سوءاس��تفاده ها از قبيل 

پولشويي و دخل و تصرف در مال غير مي شود. 
از س��وي ديگر، تجميع سرويس ها و خدمات در يك 
درگاه، غيركاغ��ذي كردن فرآينده��ا، كاهش هزينه ها، 
دس��تيابي ب��ه خدمات متنوع ت��ر، ح��ذف نامه نگاري و 
مراجع��ات حض��وري از مهم تري��ن ويژگي ه��اي درگاه 
الكترونيكي كارگزاران است كه به طور حتم مورداستقبال 

كارگزاران قرار خواهد گرفت. 
در هر صورت، رسالت مهم شركت سمات استفاده از 
به روزترين تكنولوژي ها براي انجام فرآيندها، جابه جايي 
اطالعات، انج��ام تراكنش هاي مال��ي و ارائه خدمات به 
سهامداران بازار سرمايه، كارگزاران، شركت هاي بورسي 
و اركان بازار سرمايه است. به طور حتم استفاده از فناوري 
اطالعات به��ره وري را بهبود مي بخش��د، در هزينه ها و 
نيروي انس��اني صرفه جويي مي كند، خدمات عمومي را 
تسهيل مي كند و امنيت و اطمينان و سرعت در خدمات 
را ب��راي ذي نفع��ان فراهم مي آورد، ع��الوه بر اين باعث 

حذف فرآيندهاي دستي و مراجعات حضوري مي شود. 
البت��ه ما هن��وز در آغاز راه ق��رار داري��م و گام هاي 
زيادي باقي مانده اس��ت. بدون ش��ك به موازات رش��د 
زيرس��اخت هاي IT در كشور، اين ش��ركت حوزه هاي 
الكترونيكي خود را افزايش و توسعه خواهد داد. طراحي 
و راه اندازي درگاه الكترونيكي ناشران بازار سرمايه به نام 
دانا از مهم ترين برنامه هاي آينده مديريت فناوري سمات 
است تا خدمات مناسب تري را براي حدود يك هزار ناشر 

فعال در اين بازار انجام دهد. 

 س�هام عدالت، نقد شونده نيس�ت: يك استاد 
دانش��گاه گفت: پرداخت سود س��هام عدالت طوالني 
ش��ده، در حالي  كه قرار بود اين موضوع 10 س��اله به 
سرانجام برسد اما به دليل آنكه ساز و كار آن آماده نبود 
تاكنون به نتيجه يي نرس��يده اس��ت. اميرحسين  ارضا 
معاون ش��ركت س��رمايه گذاري غدير و استاد دانشگاه 
عالمه، درمورد نحوه پرداخت سود سهام عدالت اظهار 
كرد: س��هامدار كردن مردم با س��هام عدالت چندين 
هدف را دنبال مي كند؛ س��ودآوري، سهيم كردن  افراد 
در س��ود، افزايش ثروت و دارايي  مشمولين و شفافيت. 
وي افزود: زماني  كه س��هامدار جايي هس��تيد مسلما 
بايد تابلويي مانند تابلوي بورس باشد تا قيمت، ارزش 
دارايي، س��ودآوري و تاريخ پرداخت سود در آن تابلو 
مشخص باش��د اما به دليل ساختار سهام عدالت، اين 
موض��وع در حال حاضر وجود ندارد و ميزان دارايي ها 
و برنامه ارزش ها مش��خص نيس��تند. معاون ش��ركت 
س��رمايه گذاري غدي��ر با بيان اينكه نقدش��وندگي در 
س��هام عدالت وجود ندارد، خاطرنش��ان كرد: س��هام 
عدال��ت در زم��ان موردنياز، قابل فروش نيس��ت و در 

سهام عدالت نقدشوندگي وجود ندارد. 

 نوس�ان اونس طال: با انتش��ار آمارهاي نااميد كننده 
اشتغال در امريكا طي ماه سپتامبر و اظهارات مقام هاي 
ارش��د فدرال رزرو درباره وضعيت سياس��ت هاي پولي و 
ن��رخ بهره تاثير زيادي بر افزايش نس��بي قيمت طال در 
پايان مبادالت روز جمعه داش��ته اس��ت. براس��اس اين 
گزارش، قيمت جهاني طال گرچه در پايان مبادالت روز 
گذشته با افزايش روبه رو شده ولي براي چهارمين هفته 
متوالي روندي نزولي را پشت سر گذاشته است. تازه ترين 
آمارهاي وزارت كار امريكا نشان مي دهد كه اقتصاد اين 
كش��ور طي ماه س��پتامبر با افت ۳۳هزار فرصت شغلي 
روبه رو ش��ده كه اين در ۷ س��ال گذشته بي سابقه بوده 
است. به نظر مي رسد انتشار آمارهاي نااميد كننده اشتغال 
مي توان��د مانع بزرگي براي افزايش نرخ بهره فدرال رزرو 
در نشست دسامبر باشد. اظهارات ضد و نقيض مقام هاي 
ارش��د فدرال رزرو درباره افزايش نرخ بهره طي ماه هاي 
آينده س��رمايه گذاران بين المللي را بر س��ر دوراهي قرار 
داده اس��ت. قيمت هر اونس طال در بازارهاي بين المللي 
 در پاي��ان مب��ادالت روز جمعه ب��ا 0.1درصد افزايش به

 1۲۷۶ دالر رس��يده اس��ت. قيمت طال در هفته يي كه 
گذشت با افت 0.8درصدي روبه رو شده است. قيمت طال 

در سه هفته قبل نيز روندي نزولي را آغاز كرده است. 

يادداشت

آخرين خبر

بين الملل

»تعادل« از تاثير پذيره نويسي دومين صندوق سرمايه گذاري طال در شرايط فعلي اقتصاد گزارش مي دهد

حركت سرمايه هاي سرگردان به بازارهاي كااليي
گروه بورس 

راه اندازي صندوق هاي كااليي مبتني بر طال فرصت 
مغتنمي اس��ت كه مي تواند منابع سرمايه گذاران را با 
ساليق مختلف و درجه هاي ريسك پذيري متفاوت به 
خود جذب كرده و سرمايه هاي سرگردان را با رويكرد 

كاالمحور به سمت بازار سرمايه هدايت كند. 
 به گ��زارش »تعادل« در روز هاي اخير انتش��ار 
اخبار مبني بر حذف تضمين سود براي صندوق هاي 
با درآمد ثابت اين نگراني را در بازار س��رمايه ايجاد 
ك��رد كه فرصت ج��ذب نقدينگي توس��ط اين ابزار 
مالي از دس��ت رفته، در حالي كه انتشار خبر پذيره 
نويسي دومين صندوق س��رمايه گذاري طال اميد ها 
را براي س��رمايه گذاران در اين شاخه ابزار مالي به 

نوعي زنده كرده است.
بر اي��ن اس��اس، دومين صن��دوق ط��الي بازار 
س��رمايه از روز  ش��نبه با آغاز پذيره نويسي صندوق 
س��رمايه گذاري قابل معامله زرافش��ان اميد ايرانيان 
و با همكاري شركت تامين س��رمايه اميد راه اندازي 
ش��د. اين شركت به عنوان نخستين شركتي بود كه 
با انتشار اوراق سلف موازي گل گهر اين اوراق را وارد 
بورس كاال كرد. به اعتقاد فعاالن بازار در شرايط فعلي 
اقتصاد ايران، س��رمايه ها به سمت بازارهاي كااليي و 
صندوق ها در حال حركت بوده اين در حالي اس��ت 
كه س��رمايه ها به كمك ابزارهاي مالي به سمت بازار 
س��رمايه كاناليزه شده اند كه يكي از اين ابزارها، ابزار 

گواهي سپرده كااليي است. 
در مراس��م آغاز پذيره نويس��ي دومين صندوق 
س��رمايه گذاري طال حامد س��لطاني نژاد مديرعامل 
ب��ورس كاالي اي��ران بيان كرد: رونق بازار س��پرده 
كاالي��ي به فع��االن و بازارگردان هاي تخصصي نياز 
دارد ك��ه صندوق ه��اي س��رمايه گذاري كااليي هر 
دو نق��ش را ايف��ا مي كنن��د، در همين راس��تا اين 
صندوق ها ب��راي رونق بازار س��پرده كااليي الزم و 
ضروري اس��ت بنابراين در س��ال جاري نخس��تين 
صندوق س��رمايه گذاري با پش��توانه طال به عنوان 
صندوق س��رمايه گذاري پش��توانه طالي لوتوس در 
بورس كاالي ايران راه اندازي ش��د و روز گذشته نيز 
دومين صندوق طال پذيره نويسي خود را آغاز كرد. 
س��لطاني نژاد با بي��ان اينكه زيرس��اخت هاي الزم 
ب��راي راه اندازي صندوق هاي طال در بورس كاال ايجاد 
شده اس��ت، خاطرنش��ان كرد: راحت ترين ابزار براي 
سرمايه گذاري در حوزه طال، صندوق هاي كااليي است 

و با توجه به اينكه قيمت جهاني اونس و نرخ ارز روي 
اين بازار اثرگذار اس��ت، براي پوشش نوسانات نرخ ارز 

مي توان از اين ابزار استفاده كرد. 
سلطاني نژاد با بيان اينكه فعاليت بازارگردان ها در 
زم��ان رونق معامالت مي تواند به نوع��ي بازار را بيمه 
كند، تصريح كرد: در ابتداي راه اندازي بازار آتي سكه 
كه از س��ال 8۷ آغاز شد، شك و ترديدهايي نسبت به 
امكان توس��عه اين بازار وجود داشت؛ اما امروز گردش 
مناس��ب معامالت آن نش��ان مي دهد كه در بازار طال 
پتانس��يل بااليي وجود دارد و اگر حضور صندوق هاي 
كااليي مبتني بر طال توسعه يابد، شاهد بزرگ شدن 

بازار سرمايه خواهيم بود. 

 جذابيت طال براي طراحي ابزارهاي مالي
وي افزود: در وهله نخست بايد سرمايه گذاران براي 
ش��كل گيري اين بازار حضور داش��ته باشند كه براي 
تحقق اين امر الزم است، اقدامات موثري در خصوص 
فرهنگ س��ازي و آموزش به فع��االن بازار طال صورت 

بگيرد. وي با اشاره به وجود قدرت اهرمي در بازار مالي 
همراه با ابزارهايي همچون فيوچرز و آپشن گفت: طي 
س��ال گذشته براي بيش از ۳0ميليون قطعه سكه در 
بازار آتي موقعيت خريد وجود داش��ت كه بيانگر اين 
اس��ت كه پتانس��يل بااليي در اين حوزه وجود دارد و 
شرايط خوبي مهياست تا ابزارهاي مالي در اين بخش 
توس��عه يابد. ضمن اينكه با گواهي سپرده سكه طال، 
امكان خريد و فروش اينترنتي نيز براي سرمايه گذاران 

وجود دارد. 
مديرعام��ل بورس كاالي اي��ران در ادامه از امكان 
ايجاد پرتفو هايي متش��كل از تركي��ب ابزارهاي مالي 
ب��ا دارايي هايي همچون طال س��خن گف��ت و افزود: 
تحليلگران مي توانند پرتفو هايي پيش��نهاد دهند كه 
از بازار س��كه و سهام تشكيل ش��ده باشد زيرا طال با 
بس��ياري از بازارها همبس��تگي منفي دارد. از اين رو 
مي توان��د در تركيب اوراق بهادار با دارايي هايي كه در 
حال حاضر س��كه در بازار سرمايه قابل معامله است، 

پرتفويي بهينه را تشكيل دهد.

 كاهش ريسك سرمايه گذاري
در ادامه مراس��م آغ��از دوره پذيره نويس��ي دومين 
صندوق سرمايه گذاري مبتني بر سكه طال، حبيب رضا 
حدادي مديرعامل شركت تامين سرمايه اميد به تشريح 
مزاي��اي راه اندازي صندوق ط��ال پرداخت و گفت: بايد 
بيش از پيش نهادهاي مالي به اين حوزه ورود پيدا كنند 
و بس��ترهاي زيادي فراهم شود تا بازار سرمايه متنوعي 
براي س��رمايه گذاران داشته باشيم. وي در بيان مزاياي 
صندوق هاي س��رمايه گذاري مبتني بر كاال اظهار كرد: 
در رابطه با مزاياي صندوق هاي س��رمايه گذاري مبتني 
بر كاال و ب��ه خصوص صندوق زرافش��ان اميد ايرانيان 
مي توان عنوان كرد كه مزاياي اين صندوق از دو جنبه 
قابل بررسي است؛ مزايايي كه براي سرمايه گذاران دارد 
و مزايايي كه براي بازار سرمايه به طور عام ايجاد مي كند. 

 انعطاف در سرمايه گذاري
وي در بي��ان مزاي��اي اي��ن صندوق ه��ا ب��راي 
س��رمايه گذاران اظه��ار كرد: در رابطه ب��ا مزاياي اين 

صندوق ها براي سرمايه گذاران نيز بايد اعالم كرد كه 
اين صندوق ها در ايجاد انعطاف در سرمايه گذاري موثر 
هستند. طال دارايي است كه همبستگي كمي با سهام 
و اوراق به��ادار با درآم��د ثابت دارد و نماينده يي براي 

ذخيره ثروت محسوب مي شود. 
 وي در ادام��ه گفت: از همين رو س��رمايه گذاران 
مي توانن��د ه��م ب��ا انگيزه كس��ب بازده��ي و هم با 
انگيزه كاهش ريس��ك روي اين كاال سرمايه گذاري 
كنند و اين صن��دوق به س��رمايه گذاران اين امكان 
را مي دهد ك��ه ضمن بهره من��دي از مزاياي فوق از 
بابت نقدشوندگي واحدهاي سرمايه گذاري خود نيز 

آسوده خاطر باشند. 
ح��دادي اف��زود: نكته بس��يار مهم در س��اختار 
صندوق هاي مبتني بر س��كه طال امكان اس��تفاده از 
ظرفيت هاي ابزارهاي مش��تقه است. بدين معني كه 
س��رمايه گذاران هم در مواقع صع��ود و هم در مواقع 
نزول قيمت س��كه طال اميد به كسب بازدهي در اين 
صندوق خواهند داشت، چرا كه استفاده از قراردادهاي 
آتي و اختيارات معامله امكان معامالت دوسويه را به 

صورت غيرمستقيم به سرمايه گذاران خواهد داد. 
بر اين اساس پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري 
قاب��ل معامل��ه زرافش��ان امي��د ايرانيان ك��ه از نوع 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در گواهي سپرده سكه 
طال و اوراق مش��تقه س��كه طالس��ت، از روز ش��نبه 
آغاز ش��ده و تا تاريخ 1۹ مهرماه ادام��ه دارد. بر اين 
اس��اس تاريخ تمدي��د احتمالي دوره پذيره نويس��ي 
از ۲۲ ت��ا ۲۶ مهرماه جاري به م��دت ۵ روز و تعداد 
واحدهاي سرمايه گذاري قابل انتشار آن 100ميليون 
واح��د و تعداد واحدهاي س��رمايه گذاري عادي قابل 
پذيره نويس��ي ۹۹ميليون واحد به ارزش اس��مي هر 
واحد 10هزار ريال اعالم ش��ده اس��ت كه در صورت 
پذيره نويس��ي حداقل ۹ ميليون واحد سرمايه گذاري 
عادي )۹0ميليارد ريال(، پذيره نويس��ي اين صندوق 

تكميل شده و مورد تاييد خواهد بود.
همچنين معامالت ثانويه واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق س��رمايه گذاري قابل معامله زرافش��ان اميد 
ايراني��ان نيز پس از اتمام دوره پذيره نويس��ي و ثبت 
صن��دوق، در بازار صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامل��ه ب��ورس كاالي ايران آغاز مي ش��ود. عالوه بر 
اين، پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
زرافشان اميد ايرانيان معاف از ماليات بوده و كارمزد 

آن مشابه كارمزد معامالت است.

نگاهي به تحوالت بازار
روان س�ازي بازار: مديرعامل يك شركت تامين 
سرمايه، اقدام س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ابالغ 
دستورالعمل جديد بازگشايي و توقف نمادها را بسيار 
مهم توصيف كرد و گفت: اين اقدام قطعا به روان سازي 
بازار سرمايه و كارايي بيش��تر آن كمك خواهد كرد. 
عليرضا سيري، مديرعامل تامين سرمايه سپهر تصريح 
كرد: در دنيا عموما نمادها بيش از يكي دو روز بس��ته 
نمي مانند، مگر اينكه اتفاق خيلي خاصي در ش��ركت 
رخ دهد؛ يعني مس��اله يي بروز كند كه نشود در يكي 
دو س��اعت، اطالعات را به بازار رس��اند. وي افزود: در 
بازارهاي پيشرفته، وقتي يك نماد با صف هاي خريد يا 
فروش مواجه مي شود، دامنه نوسان باز مي شود؛ براي 
مثال دامنه نوس��ان 10درصدي ب��ه ۲0يا ۵0  درصد 
تغيير مي كند. با اين ح��ال حتي اگر روي ۵0  درصد 
صف خريد و فروش ادامه پيدا كرد، نماد بسته مي شود 
و نهايتا چند ساعت به شركت اجازه داده مي شود كه 
اطالعات جديد را به بازار منعكس كند. س��يري ادامه 
داد: البته اگر ش��ركت اطالع��ات جديدي هم به بازار 
ندهد، نماد باز مي ش��ود و روي همان روند ادامه پيدا 
مي كند. مديرعامل تامين سرمايه سپهر به سنا گفت: 
اما اگر اطالعات خاصي در ش��ركت نهان باشد و ارائه 
نش��ود)چه مثبت و چه منفي( آن زمان مجازات هاي 
س��ختي براي مديران آن نه��اد در نظر مي گيرند؛ به 

عبارت ديگر در تمام دنيا اين مس��اله به اين س��مت 
مي رود كه اوال نماد، صف خريد و فروش نش��ود. ثانيا 
اينك��ه يك نماد حتي براي ۲يا ۳روز متوقف نماند. بر 
اين اس��اس بس��ته بودن نماد معنا پيدا نمي كند. وي 
راهكار جديد س��ازمان بورس در بازگش��ايي و توقف 
نمادها را عالي و كامال عملياتي توصيف كرد و گفت: 
يكي از اصول اوليه كارايي اين است كه فرآيند انتقال 
اطالعات خاص به س��رمايه گذاران ب��ه حداقل زمان 
برس��د. البته س��ازمان با آماده س��ازي سيستم كدال 
اي��ن كار را تا حدود زيادي انجام داده اس��ت؛ چراكه 
قبال همين اطالعات هم از طريق پس��ت مي آمد. وي 
خاطرنشان كرد: دستورالعمل جديد در شركت هايي 
كه مستقيما زير نظر خود سازمان بورس و در اختيار 
اين سازمان است؛ مانند فوالدي ها، پتروشيمي ها و... 
كامال اجرايي است و بسيار هم به شفافيت بازار كمك 
مي كند و طبيعتا هر چه شفافيت باالتر، جذب منابع و 
سرمايه گذاري نيز در وضعيت مطلوب تري خواهد بود. 
مزيت ه�اي كلي�دي: س��رمايه گذاري به صورت 
اهرمي و اعتباري در بازار س��هام يك مزيت محس��وب 
مي ش��ود، زماني كه نمادها با توقف هاي طوالني مدت 
مواجه مي شوند عالوه بر اينكه فرد نمي تواند دارايي اش 
را مديريت  كند با هزينه هاي مالي سنگيني نيز مواجه 
مي شود. كورش شمس، مديرعامل شركت سبدگردان 

پاداش س��رمايه درخصوص كوتاه ش��دن زمان توقف 
و بازگش��ايي نماده��ا و تاثير آن بر بازار س��رمايه بيان 
ك��رد: يكي از ن��كات اصلي و مزيت هاي بازار س��رمايه 
نقدش��وندگي است. وي با اش��اره به برخي توقف هاي 
طوالني م��دت نم��اد گفت: در م��واردي كه س��هام يا 
نمادهايي از ش��ركت هاي بزرگ و معتبر با تعداد باالي 
س��هامدار براي مدت طوالني متوقف مي ش��د به بازار 
س��رمايه آس��يب جدي وارد مي كرد. اين كارش��ناس 
بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه توقف هاي طوالني مدت 
نمادها، فرآيند نقدش��وندگي بازار سرمايه را با مشكل 
مواجه مي كرد به س��نا گفت: س��رمايه گذاراني كه وارد 
بازار سهام مي شوند، ريسك هاي اين بازار همانند شناور 
بودن قيمت ها و اينكه ممكن اس��ت ف��رد در يك بازه 
زماني با نوس��ان قيمت متضرر ش��ود را پذيرفته اند اما 
كسي كه ريسك هاي مرتبط با بازار سرمايه را مي پذيرد 
و وارد آن مي شود به تبع آن انتظار مزيت هايي نيز دارد. 
وي با اشاره به اينكه نقدشوندگي يك اصل بسيار مهم 
در بازار سرمايه است، گفت: يكي از مهم ترين علل اصلي 
كه مردم با وجود ريس��ك بازار باز هم وارد بازار س��هام 

مي شوند، نقدشوندگي اين بازار است. 
كاهش بار مالي دولت: يزدان س��يف، مديرعامل 
ش��ركت بازرگاني دولت��ي ايران با بي��ان اينكه عرضه 
گن��دم در ب��ورس كاال ب��ار مالي دولت را ب��ه كمتر از 
نص��ف تقلي��ل مي دهد، گف��ت: بر اين اس��اس بحث 
پرداخت اول كش��اورزان و مابه التفاوت دولت با سرعت 
بيش��تري به گندمكاران پرداخت مي شود. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان، معاون وزير جهاد كشاورزي 

درخصوص ط��رح قيمت تضميني گندم اظهار كرد: با 
اس��تمرار طرح قيمت تضميني در بورس كاال، اهدافي 
نظي��ر كوچك ش��دن دول��ت، ارائه خدم��ات بهتر به 
كشاورزان، كاهش بار مالي دولت و سرعت در پرداخت 
مطالب��ات گندمكاران مورد نظر ماس��ت ك��ه با به كار 
گرفتن راهكارهاي مناس��ب انتظار مي رود اين اهداف 
محقق ش��وند. وي درخصوص اينكه مكانيسم اجراي 
قيمت تضميني در صورت عرضه گندم در بورس طي 
س��ال آينده به چه صورت خواهد ب��ود؟ اظهار كرد: ما 
براي اينكه خريد تضميني گندم را به بخش خصوصي 
واگ��ذار كنيم بايد ش��رايطي را فراه��م كنيم كه فقط 
توليدكنن��دگان داخلي بتوانند گندم خ��ود را در اين 
چرخه عرضه كنند و فس��اد ايجاد نشود يعني گندمي 

خارج از شبكه توليد وارد اين چرخه نشود. 
ارجحيت اطالعات شركت ها بر نقدشوندگي: 
مديرعامل كارگزاري بانك كش��اورزي ب��ا بيان اينكه 
حداكثر زمان بس��ته ماندن يك نماد شركت حاضر در 
بورس س��اير كشور ها ۵ دقيقه اس��ت اما اين مدت در 
برخي از ش��ركت هاي فعال در بورس ايران به ۳س��ال 
هم رسيده است، گفت: اطالعات شركت ها نبايد فداي 
نقدشوندگي در بازار سرمايه شود. حسين خزلي خرازي 
در گفت وگ��و با ايلن��ا درباره تصميم��ات جديد براي 
بازگشايي نماد شركت هاي حاضر در بازار سرمايه اظهار 
كرد: فعاالن بازار س��رمايه سال هاس��ت كه منتظر اين 
ابالغ براي تعيين شرايط جديد بازگشايي نمادها بودند. 
در اين باره دو نظريه وجود داشت، اول اينكه صحت و 
كيفيت اطالعات در بورس در اولويت قرار دارد و نظريه 

ديگر اين بود كه در بازار سرمايه نقدشوندگي در اولويت 
قرار گيرد. در بازارهاي س��رمايه در دنيا هم اطالعات با 
هر ميزان از كيفيت و كميت اثر خود را در قيمت سهام 
و حجم معامالت مي گذارد. مديرعامل كارگزاري بانك 
كشاورزي با بيان اينكه البته انتظار نداريم كه كميت و 
كيفيت اطالعات آنقدر باال برود كه به س��طح مطلوب 
برسد، گفت: اطالعات را نبايد فداي نقدشوندگي كنيم و 
پس از سال ها مسووالن اقتصاد كشور هم به اين نتيجه 
رس��يده اند و باز بودن نمادها و سرعت باز شدن نمادها 
براي انجام معامالت و باال رفتن ميزان نقدشوندگي بازار 
را نس��بت به كيفيت و كميت اطالعات در اولويت قرار 
دادند. خرازي ادامه داد: با ابالغ دستورالعمل جديد پس 
از سال ها مسووالن به خواسته فعاالن بازار سرمايه عمل 
كردند و قرار است اين دستورالعمل به اجرا برسد. وي 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا اين تصميم منجر به 
افزايش اعتماد سرمايه گذاران به بازار سرمايه مي شود، 
گفت: نمي توان گفت اين تصميم منجر به افزايش ورود 
س��رمايه هاي جديد به بورس مي ش��ود يا اينكه ريزش 
در قيمت س��هام خواهيم داشت، موضوعي كه اهميت 
دارد اين اس��ت كه سرمايه هاي موجود در بازار تمايلي 
به حبس س��رمايه هاي خود براي طوالني مدت در بازار 
را نداشتند. خزلي ادامه داد: سرمايه سرمايه گذاران بازار 
مسكن نه به دليل ممنوع المعامله شدن بلكه به دليل 
ركود بازار حبس شده است و با پايين آمدن كشش بازار 
در اين بخش ش��اهد ريزش قيمت ها بوديم اما در بازار 
سرمايه يك مقام ناظر به صورت دستوري و آمرانه اجازه 

معامالت را به سرمايه گذاران نمي داد. 

گروه بورس 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت نخستين 
روز كاري هفته جاري ب��ا كاهش ۳۶0واحدي رقم 8۵هزار و ۶۹ 
واح��دي را به خود اختصاص داد. بر اين اس��اس در معامالت روز 
گذش��ته اكثر گروه ها ازجمله خودرويي ها و فلزات اساس��ي روند 
كاهش��ي در قيمت پاياني را تجربه كردند. عالوه بر اين ش��اخص 
كل ه��م وزن نيز 18۴واحد كاهش يافت و به رقم 1۷هزار و ۵۹۵ 

واحدي پايين رفت.
افزون بر اين ش��اخص آزاد شناور پس از ۶10 واحد كاهش تا 
رق��م ۹۲هزار و ۴۷واحدي پايين رفت و ش��اخص بازار اول و دوم 
هر يك به ترتيب ۲۶۳و ۷۲۵واحد كاهش يافتند. در معامالت روز 
گذشته سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين، پااليش نفت 
ته��ران و ايران خودرو هر يك ب��ه ترتيب ۵۹، ۳۹و ۳۶واحد تاثير 
كاهنده روي دماسنج بازار سرمايه داشتند و از طرف مقابل صنايع 
پتروشيمي خليج فارس، شركت ارتباطات سيار ايران و گروه مبنا 
به ترتيب ۵۶، ۲۹و ۲۲واحد تاثير افزاينده روي شاخص داشتند.

در س��ويي ديگر روز ش��نبه در گ��روه خودرو ش��اهد معامله 
1۷8ميليون س��هم به ارزش بيش از ۲1ميلي��ون تومان بوديم و 
تعداد معامالت به 1۵هزار و ۴۲۹واحدي رس��يد. در اين گروه در 
اغلب نمادها قيمت پاياني ش��اهد افت بود. در گروه فلزات اساسي 

نيز قيمت اكثر سهم ها رو به كاهش بود.
در اين گروه ۵۹ ميليون س��هم ب��ه ارزش بيش از 1۴ميليارد 
تومان مورد داد و س��تد قرار گرفت. براس��اس اين گزارش، ارزش 
معام��الت بورس ته��ران به رقم 18۹ميليارد تومان بالغ ش��د كه 
اين رقم ناش��ي از دس��ت به دس��ت ش��دن ۶18 ميليون سهم و 
اوراق مال��ي قابل معامله طي ۷0هزار و ۳۶نوبت داد و س��تد بود. 

افزون بر اي��ن، آيفكس نيز در معامالت روز گذش��ته 1۳.8واحد 
كاه��ش يافت و به رقم ۹۳۷.۳ رس��يد. ارزش معامالت فرابورس 
اي��ران نيز رقم ۲۵1ميليارد تومان را تجربه كرد و حجم معامالت 

رقم ۴1۷ميليون سهم و اوراق مالي را تجربه كرد.
ع��الوه بر اي��ن س��هامداران در مجم��وع دو ب��ازار اول و دوم 
1۳1ميليون سهم به ارزش ۳۵1ميليارد ريال را مبادله كردند كه 
باالترين حجم و ارزش معامالت به نمادهاي »ذوب« و »ريشمك« 
اختصاص داش��ت. همچنين در نماد ذوب آهن سهامداران نزديك 
به ۴۶ميليون س��هم به ارزش ۳8ميلي��ارد ريال و در نماد توليد و 
صادرات ريش��مك 11ميليون س��هم به ارزش 11۶ميليارد ريال 

جابه جا كردند.
بر اين اس��اس در جريان بازار 10درصد از سهام ليزينگ ايران 
و ش��رق معادل ۳0ميليون س��هم با قيمت 1۵۷0ريال به فروش 
رسيد تا به اين ترتيب چهارمين عرضه اوليه سال جاري فرابورس 
رقم بخورد. در اين ميان رصد نمادهاي پربازديد فرابورسي نشان 
مي دهد، نماد »ريش��مك« كه به تازگي عرضه اوليه شده و از روز 
ش��نبه ش��اهد آغاز بازارگرداني به روش مبتني بر حراج و تغيير 
دامنه نوسان قيمت تا 10درصد است در صدر نمادهاي پربيننده 

قرار گرفت و 10درصد رشد قيمت را تجربه كرد.
از س��وي ديگر نماده��اي »ريش��مك«، »گكوث��ر«، »افرا« و 
»قچار« درحالي امروز با بيش��ترين افزايش قيمت روبه رو ش��دند 
كه در س��مت مقابل نمادهاي»اوان«، »اپرداز«، »شراز« و »شليا« 
باالتري��ن افت قيم��ت را تجربه كردند. براس��اس اين گزارش روز 
گذش��ته همچنين ش��اهد بازگش��ايي نمادهاي معامالتي شركت 
بيم��ه كارآفرين، خدمات فن��ي فوالد يزد و توقف نماد ش��ركت 

ساختمان اصفهان بوديم. 

گروه بورس  سياوش فرهادي 
روز گذشته بيست و نهمين نشست خبري يك ديدار، يك عرضه 
در خصوص تشريح ظرفيت هاي شركت »آسيا سير ارس«  كه آماده 

عرضه اوليه است، در فرابورس ايران برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« در اي��ن نشس��ت مديرعامل ش��ركت 
سرمايه گذاري توكا فوالد، شركت آسيا سير ارس را ششمين شركت 

از مجموعه توكا فوالد دانست كه به بازار سرمايه وارد مي شود. 
احم��د كارگهي افزود: توكا فوالد ب��ه تنهايي 8.۵درصد از حمل 
و نقل بار ريلي كش��ور را به عهده دارد. وي همچنين هدف از ورود 
ش��ركت هاي زيرمجموعه توكافوالد به بازار س��رمايه را ش��فافيت، 
نزديك ك��ردن قيمت ها به قيمت هاي واقعي، خدمت به اش��تغال، 
ارزش آفريني و الزام به رعايت ضوابط بورس��ي، جذب منابع مالي و 

صرف آن در طرح ها و پروژه هاي توسعه يي ذكر كرد. 
مديرعامل شركت س��رمايه گذاري توكا فوالد همچنين گفت: 
صنع��ت ريل��ي در برنامه هاي دول��ت دوازدهم ج��زو اولويت هاي 
نخست است كه ارزش آن 8۷۷۹ ميليارد تومان است و رتبه 1۲ 

را در ميان كل صنايع دارد. 
كارگهي صنعت ريلي را همچنان صنعتي مطمئن و رو به رش��د 
توصيف كرد و افزود: توكاريل كه صاحب آس��يا س��ير ارس اس��ت، 
بزرگ ترين شركت حمل و نقل باري كشور است كه بيش از يك سوم 

بار ريلي كشور را جابه جا مي كند. 
وي ادام��ه داد: اي��ن مجموعه ۴08۶ واگ��ن دارد كه به عبارتي 
يك پنج��م كل واگن ه��ا را در اختي��ار دارد. مديرعام��ل ش��ركت 
س��رمايه گذاري توكا ف��والد اضافه ك��رد: EPS ش��ركت توكاريل 
1۷۵ريال است و سهم س��ودي كه توكاريل به توكا فوالد مي دهد، 
۳۶درص��د س��ود خالصي اس��ت ك��ه به دس��ت مي آيد. محس��ن 

سعيدبخش مديرعامل شركت توكاريل هم به عنوان سهامدار عمده 
آسيا سير ارس در اين نشست اعالم كرد: توكا  فوالد به عنوان يكي 
از بزرگ ترين هلدينگ هاي كشور مطرح است كه ششمين شركت 

آن در فرابورس شركت كرده است. 
سعيدبخش افزود: آسيا سير جاي خود را به خوبي در بازار پيدا 
كرده اس��ت و با شركت هاي مس سرچشمه، فوالد مباركه، سنگان 
و... همكاري هاي خوبي دارد. وي همچنين از تصميم براي خريد 80 
لكوموتيو خبر داد و گفت: اين لكوموتيوها براي توكا ريل خريداري 
مي شود كه قطعا آسيا سير هم از اين سرمايه گذاري بهره مند خواهد 
شد. سعيدبخش درباره درآمد اين شركت هم عنوان كرد: اين ميزان 
در س��ال ۹۳ حدود ۹0ميليارد تومان، سال ۹۴ حدود 1۲0ميليارد 

تومان و سال ۹۵ حدود 1۴0ميليارد تومان بوده است. 
به گفت��ه مدير عامل ش��ركت توكاري��ل، مذاكره ب��راي خريد 
۴00واگن روسي هم در جريان است؛ ضمن اينكه تعدادي واگن از 
ش��ركت داخلي نورالرضا خريداري شده است. در ادامه اين نشست، 
ش��اهين چراغي رييس هيات مديره مهرآفرين نيز به عنوان مشاور 
عرض��ه اظهار داش��ت: يكي از مهم ترين اولويت هاي دولت توس��عه 
حمل و نقل ريلي اس��ت؛ تمام س��هم بازار »حاس��ا« مربوط به فوالد 
مباركه نيست و ۴0 تا ۵0درصد همكاري آسيا سير ارس با مجموعه 
مس سرچش��مه اس��ت. در اين مراس��م همچنين مه��ران برومند 
مديرعامل آسيا سير ارس گفت: آسيا سير در سال 8۲ تاسيس شده 
است و اين شركت در ميان ۲8 شركت هم رده در جايگاه چهارمين 
شركت از نظر ميزان حق دسترسي كه به راه آهن پرداخت مي كند، 
قرار دارد. به گفته برومند، وضع درآمدي ش��ركت آسيا سير ارس از 
س��ال ۹۳ كه به شركت هاي توكا فوالد و توكاريل پيوسته، افزايش 

چشمگيري يافته است. 

آمار معامالت بازار

كاهش نماگر هاي بورس و فرا بورس
در نشست معرفي ظرفيت هاي »آسيا سير ارس« عنوان شد 

مذاكره براي خريد 400 واگن روسي

گزارش روز گزارش يك

بازار سرمايه 
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چشم انداز مثبت تجارت 
الكترونيك ايران در ۱۴۰۰

 گروه تش�كل ها   طبق وعده وزير صنعت، معدن 
و تجارت رتبه جهاني تجارت الكترونيكي ايران در 
س��ال ۱۴۰۰ با ۹ پله رشد نسبت به سال ۱۳۹۵ 
در جاي��گاه ۶۰ كش��ورهاي جه��ان ق��رار خواهد 
گرفت. در مدت كوتاهي ك��ه از آغاز عمر تجارت 
الكترونيكي در جهان مي گذرد اين فعاليت رش��د 
بي س��ابقه يي را در كشورهاي پيش��رفته داشته و 
پيش بيني مي ش��ود كه در آينده نزديك با سرعت 
شگفتانگيزي در سطح جهان توسعه يابد. تجارت 
الكترونيك در ايران بس��يار نوپا بوده و در مراحل 
اولي��ه خود قرار دارد و اهمي��ت فناوري اطالعات 
باعث شده تا تدوين و اجراي قوانين و لوايح مورد 
نياز در اين عرصه همواره مدنظر باشد، اما به نظر 
مي رس��د با وجود برگزاري دوره ه��ا و كارگاه هاي 
آموزش��ي متعدد هنوز ميزان آگاهي افراد و تجار 
از نحوه اس��تفاده از امكانات موجود براي تجارت 
الكترونيك كم است. از سوي ديگر نبود شناخت از 
ميزان امنيت موجود در شبكه داخلي و جهاني نيز 
باعث ش��ده كه اطمينان الزم در اين زمينه وجود 
نداشته باشد. بر اساس اعالم وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، رتبه جهاني ايران در تجارت الكترونيك 
در س��ال گذشته ۶۹ و سهم تجارت الكترونيك از 
تولي��د ناخالص داخلي طي اين س��ال ۴.8 درصد 
بوده اس��ت. با اين حال محمد شريعتمداري، وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت در اه��داف كمي برنامه 
اعالم��ي خ��ود كه تا س��ال ۱۴۰۰ تعريف ش��ده 
است، اعالم كرده رتبه جهاني تجارت الكترونيك 
ايران در س��ال ۱۴۰۰ با ۹ پله رش��د در رتبه ۶۰ 
جه��ان ق��رار خواهد گرف��ت. عالوه ب��ر اين وزير 
صنعت، معدن و تجارت اعالم كرده س��هم تجارت 
الكترونيك از توليد ناخالص داخلي در سال ۱۴۰۰ 
با رش��دي نيم درصدي به ۵.۳ درصد ارتقا خواهد 
يافت. از س��وي ديگر كنفرانس تجارت و توس��عه 
س��ازمان ملل متحد )آنكتاد( به تازگي از ايران به 
عنوان يكي از برترين كش��ورهاي درحال توس��عه 
جهان ازلحاظ ش��اخص تج��ارت الكترونيك بين 
 )B2C( بنگاه ه��اي اقتص��ادي و مصرف كنندگان
نام برده اس��ت. بايد گفت كه در س��ال هاي اخير 
حج��م و ارزش تج��ارت الكتروني��ك در جه��ان 
به س��رعت در حال رش��د ب��وده اس��ت و نه تنها 
كشورهاي پيش��رفته، بلكه اقتصادهاي نوظهور و 
درحال توس��عه نيز گام هاي بزرگي در راه توس��عه 
تجارت الكترونيك برداشته اند. تجارت الكترونيك 
مي تواند فرصت هاي اقتصادي و بازارهاي جديدي 
را پيش روي كشورهاي درحال توسعه قرار دهد و 
به كاهش نرخ بيكاري در اين كشورها كمك كند. 
در همين راستا كنفرانس بين المللي تجارت و 
توس��عه سازمان ملل متحد )آنكتاد( به كشورهاي 
درحال توس��عه اكيدا توصيه مي كن��د كه فرصت 
پيش��رفت در زمينه تج��ارت الكترونيك را مغتنم 
ش��مرده و تالش كنن��د تا در اين حوزه از س��اير 

كشورها عقب نمانند. 
در جديدترين گزارش آنكتاد وضعيت كشورها 
در زمين��ه تج��ارت الكتروني��ك بي��ن بنگاه هاي 
اقتصادي و مصرف كنندگان و برخي از كشورهاي 
درحال توس��عه مقايس��ه يي انجام گرفته است. در 
اين گزارش آمده اس��ت: اين بنگاه ها توانس��ته اند 
ب��ا عملكردي فراتر از انتظار، در جايگاه مناس��بي 

قرار بگيرند. 

 چهار زيرشاخص براي محاسبه تجارت الكترونيك 
تج��ارت  ش��اخص  محاس��به  ب��راي  آنكت��اد 
و  اقتص��ادي  بنگاه ه��اي  بي��ن  الكتروني��ك 
مصرف كنن��دگان از چهار زيرش��اخص همچون؛ 
»نس��بت تعداد كاربران اينترن��ت به كل جمعيت 
)باالي ۱۵ سال( «، »نس��بت افراد داراي حساب 
بانكي به كل جمعيت «، »تعداد سرورهاي امن به 
ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت« و نيز »قابليت 
اطمينان خدمات پس��تي« اس��تفاده كرده است. 
اطالعات ۱۴۳ كش��ور جهان در اين زيرشاخص ها 
با اس��تفاده از پايگاه ه��اي اطالعاتي بانك جهاني، 
اتحادي��ه بين المللي مخاب��رات و اتحاديه جهاني 
پس��ت جمع آوري و تركيب شده است تا درنهايت 
جايگاه اين كش��ورها در تج��ارت الكترونيك بين 
 )B2C( بنگاه ه��اي اقتص��ادي و مصرف كنندگان
مش��خص ش��ود. »ايران« در حال حاض��ر از نگاه 
آنكتاد ب��ه عنوان نهمين كش��ور درحال توس��عه 
جهان ازلحاظ ش��اخص تج��ارت الكترونيك بين 
 )B2C( بنگاه ه��اي اقتص��ادي و مصرف كنندگان

شناخته مي شود. 
در بين اين ۱۰ كش��ور، ايران ازلحاظ نس��بت 
تع��داد كاربران اينترنت به كل جمعيت باالي ۱۵ 
س��ال، نس��بت افراد داراي حس��اب بانكي به كل 
جمعيت باالي ۱۵ س��ال، تعداد سرورهاي امن به 
ازاي ه��ر يك ميليون نفر جمعي��ت و نيز قابليت 
اطمينان خدمات پستي به ترتيب در جايگاه هاي 

هشتم، چهارم، دهم و هفتم قرار گرفته است. 
در رتبه بندي برترين كشورهاي جهان ازلحاظ 
ش��اخص تج��ارت الكتروني��ك بي��ن بنگاه ه��اي 
اقتص��ادي و مصرف كنن��دگان ني��ز كش��ورهاي 
لوكزامبورگ، س��ويس و ن��روژ در جايگاه هاي اول 
تا س��وم ق��رار گرفته اند و كش��ورهاي هلند، كره 
جنوبي، انگليس، س��وئد، ژاپ��ن، آلمان و نيوزيلند 
نيز رتبه هاي چه��ارم تا دهم را به خود اختصاص 

داده اند. 
ب��ه گفته فع��االن اقتصادي؛ گس��ترش تجارت 
الكترونيك به ويژه براي كس��ب وكارهاي كوچك و 
متوس��ط از اهميت ويژه يي برخوردار است؛ چراكه 
ب��ه آنها امكان مي دهد كااله��ا و خدمات خود را با 
هزينه كمتري به دست مشتريان برسانند؛ هرچند 
در ابتدا چنين به نظر مي رسيد كه تنها شركت هاي 
ب��زرگ مي توانند ب��ا صرف هزينه ه��اي هنگفت از 

مزاياي تجارت الكترونيك بهره مند شوند.

گزارش كوتاه

»تعادل« بررسي مي كند

پشت صحنه عدم نصب صندوق هاي مكانيزه فروش
 گروه تشكل ها  

وزير صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي 
بند 23 سياس�ت هاي كلي اقتص�اد مقاومتي كه بر 
اص�اح نظام توزيع و قيمت گذاري براي ايجاد بازار 
رقابت�ي تاكيد دارد، با ارس�ال نامه يي به وزير امور 
اقتص�ادي و داراي�ي، خواهان »تجهي�ز واحدهاي 
خرده فروش�ي ب�ه صن�دوق مكانيزه ف�روش« در 
كوتاه ترين زم�ان و در اولوي�ت قرارگرفتن اجراي 
اين تصويب نامه هيات وزيران ش�د. براساس ماده 
7۱ قان�ون نظ�ام صنفي جدي�د مصوبه س�ال 82 
ب�راي تس�هيل در داد و س�تد و همچني�ن ثبت و 
مستند سازي فعاليت هاي اقتصادي تمامي واحدهاي 
صنف�ي مكلف ب�ه تجهي�ز و نص�ب صندوق هاي 
مكاني�زه فروش ش�دند، اين در حالي اس�ت كه با 
گذش�ت نزديك به يك دهه از تصويب اين مصوبه 
در تيرماه سال ۱39۴، هنوز شكل عملياتي به خود 
نگرفت�ه اس�ت. در همين رابط�ه، نايب رييس اتاق 
اصناف ته�ران به »تعادل« علت تاخي�ر در اجراي 
اين مصوبه را نبود تجهيزات متناس�ب با واحدهاي 
صنفي موجود مي داند و مي گويد: از اين رو، با توجه 
به هزينه باالي تهيه صندوق هاي مكانيزه، در تفاهم 
نامه يي مقرر شد تا سازمان امور مالياتي هزينه هاي 

نصب را برعهده بگيرد. 
  
 چرا مصوبه اجرا نشد؟ 

اواخر خردادماه سال ۱۳۹2 سازمان نظام صنفي 
رايان��ه اي كش��ور، تفاهم نامه يي با ش��وراي اصناف 
و وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت مبني برتجهيز 
واحده��اي صنفي به صن��دوق مكانيزه فروش امضا 
ك��رد، كه اس��اس آن، اين س��ازمان وظيفه تجهيز 
بيش از ۵۰۰ هزار واحد صنفي را در مدت يكس��ال 
برعه��ده گرفت. اين در حالي اس��ت كه مجري اين 
ط��رح، عدم اجراي اين مصوبه را تغييرات مديريتي 
مك��رر در وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت عنوان 
مي ك��رد. اگرچه دولت در س��ال ۱۳۹۴ اين مصوبه 
را ب��راي اجرا ابالغ كرد، اما در نهايت اتفاقي در اين 

زمينه رخ نداد. در همين رابطه، 
 عل��ي فاضلي رييس اتاق اصن��اف ايران پيش تر 
با تاكي��د بر اينكه اين پروژه ملي اس��ت از انتخاب 
شركت باران از طريق برگزاري مناقصه براي تامين 
تجهيزات مورد نياز با ش��رط اس��تفاده از پتانسيل 

و ظرفيت ش��ركت هاي داخلي خب��ر داد. موضوعي 
كه با واكنش شديد س��ازمان نظام صنفي رايانه يي 
هم��راه بود و متوليان نصر معتق��د بودند نه تنها از 
توليد كنن��دگان س��خت افزاري و نرم اف��زاري براي 
ش��ركت در مناقصه دعوت نشده بلكه شركت باران 
كه پيش��ينه يي 7 ماهه را يدك مي كشد به واسطه 
اينكه زير مجموعه ش��ركت كنتور سازي ايران است 
موفق به انعقاد قرارداد شده است. البته با گسترش 
اعتراضات نصر اتاق اصناف اعالم كرد كه هيچگونه 
قراردادي با ش��ركت باران به عن��وان برنده مناقصه 
ندارد. ام��ا در نهايت به تعويق افت��ادن اجراي اين 
مصوبه كه مي تواند يك��ي از مهم تر ين اقدامات در 
راستاي شفاف سازي بازار كشور باشد نتيجه تمامي 

اين كش مكش ها بود. 
موضوعي كه به نظر مي رس��د، از سوي متوليان 
به دست فراموشي س��پرده شده است. از اين رو به 
گفت��ه آنها، عمده نگران��ي واحدهاي صنفي از عدم 
اج��راي چنين مصوب��ه اي، يك افزاي��ش پرداخت 

ماليات و دليل دوم ع��دم آگاهي از نحوه كاركردن 
با صندوق هاي مكانيزه اس��ت. از آنسو، رييس اتاق 
اصناف ايران، ش��روط اجراي اين مصوبه را تدوين و 
ابالغ آيي��ن نامه اصناف و آموزش واحدهاي صنفي 
عن��وان كرده اس��ت. به گفته فاضل��ي برخي اصرار 
دارند تا اجراي نشدن اين مصوبه را به گردن صنوف 
انداخته و اينگونه نش��ان دهند كه واحدهاي صنفي 
در مورد صندوق هاي مكانيزه اس��تنكاف نمي كنند. 
اين در حالي است كه در جلسات تمامي واحدهاي 
صنفي خواس��تار اجراي ش��دن اين مصوبه بوده اما 
نبود زير س��اخت هاي الزم ب��راي تامين تجهيزات 

مورد نياز دليل اصلي در اين تاخير بوده است. 

 شفاف سازي مالياتي 
از س��وي ديگر، نايب رييس ات��اق اصناف تهران 
گفت: اين صندوق ها مي تواند شفاف س��ازي مالياتي 
را ه��م براي دولت و هم ب��راي واحدهاي صنفي به 
همراه داشته باشد؛ به گونه اي كه در برخي از موارد 

ب��ا توجه به قواني��ن و تبصره هاي موج��ود احتمال 
معافيت مالياتي نيز ب��راي واحدهاي صنفي امكان 

پذير است. 
ابراهيم درس��تي جلوگي��ري از قاچاق به همراه 
افزاي��ش نظارت بر چگونگي توزي��ع وقيمت گذاري 
كاالها را از مزاياي مهم ب��ه كارگيري صندوق هاي 
مكانيزه فروش دانس��ت و در خصوص اجراي طرح 
ح��ذف قيمت گذاري كاالها گف��ت: الزمه واگذاري 
تعيين قيمت به نظام توزيع شفاف سازي و اطالع از 
ميزان هزينه و درآمد واحدهاي خرده فروشي است 
ك��ه نصب صندوق هاي مكانيزه فروش زير س��اخت 

اصلي در اجراي اين طرح محسوب مي شود. 
درستي در پاس��خ به داليل عدم اجراي مصوبه 
تجهيز واحده��اي صنفي به صندوق مكانيزه گفت: 
ع��الوه بر ضعف مالي واحده��اي صنفي به ويژه در 
شهرستان ها كه كاهش استقبال از خريد صندوق ها 
را به همراه داش��ت و همچني��ن نبود اراده و انگيزه 
الزم بين س��ازمان ها و دس��تگاه هاي متولي زمينه 

تاخي��ر در اجرا را فراهم آورده اس��ت. اين در حالي 
است كه مشكالت تكنولوژيكي در تامين تجهيزات 
س��خت و نرم افزاري نيز بر تاخير ايجاد شده دامن 
زده اس��ت. به گفته نايب ريي��س اتاق اصناف تهران 
اج��راي مصوبه فوق به بازنگري در اجرا و بررس��ي 

بيشتر كارشناسان نيازمند است. 
ب��ا وجود اعالم صنوف در نبود تجهيزات مورد نياز 
سيدعليرضا شجاعي سخنگوي وزارت صنعت، معدن 
وتجارت نيز چن��دي پيش اعالم كرد: تمام واحدهاي 
صنفي در كشور ملزم به نصب صندوق مكانيزه فروش 
در واحد خود هس��تند و براي تامين اين دس��تگاه ها 
مذاكرات الزم با ۱۴ شركت توليدي و وارداتي صورت 
گرفته است شجاعي همچنين در پاسخ به ضعف مالي 
صنوف در خريد اين صندوق ها از ارائه تسهيالت بانكي 
نيز گفته است: براي تحقق كامل و سريع تر اين طرح 
به دنبال ارائه تس��هيالت بانكي هستيم تا واحدهاي 
صنفي با مش��كل مالي روبرو نشده و بتوانند با تجهيز 
واحد خود به صن��دوق مكانيزه گامي ديگر در جهت 

مشتري مداري بردارند. 
»اجراي حذف برچس��ب قيمت گ��ذاري برخي از 
كاالها« در راستاي شفاف سازي و افزايش رقابت پذيري 
در بازار از ديگر مصوباتي بود كه از س��وي محمد رضا 
نعمت زاده وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت ابالغ 
ش��د. هر چند اين طرح از س��وي وزي��ر جديد دولت 
دوازدهم و به دليل آنچه فراهم نبودن زير س��اخت ها 
گفته مي شود به تعويق افتاد، اما محمد شريعتمداري با 
تاكيد بر اينكه از الزامات اجراي اين طرح شفاف سازي 
درآمد و هزينه هاي واحدهاي خرده فروش��ي است از 
صندوق هاي مكانيزه فروش به عنوان زير ساخت اصلي 
در حذف قيمت گذاري كاالها نام برده و در نامه يي به 
وزير امور اقتصادي و دارايي، تسريع در اجراي تجهيز 
خرده فروش��ي ها به اين صندوق ها را خواس��تار شده 
است. البته بايد توجه داشت كه همزمان با اعالم طرح 
حذف قيمت گذاري كاالها با وجودي كه بس��ياري از 
كارشناسان و فعاالن اقتصادي معتقد بودند اين طرح 
به بازار رقابتي و حذف واسطه گري منجر شده و گران 
فروشي در سطح واحدهاي خرد ناشي از شفاف نبودن 
هزينه تمام ش��ده توليد و قيمت گذاري در مبدا است 
اما همچون صندوق هاي مكانيزه نيز مخالفان زيادي با 
بهانه هايي همچون گس��ترش داللي و افزايش قيمت 

محصوالت سعي در توقف اين طرح دارند.

آنچه در نخستين كميسيون فناوري اطاعات و ارتباطات اتاق اصناف ايران گذشت

يك صدايي بخش خصوصي در مديريت استارت آپ ها
 گروه تشكل ها  

و  اطالع��ات  فن��اوري  كميس��يون  اعض��اي 
ارتباطات اتاق اصناف ايران به همراه كارشناسان 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
گرده��م آمدند و پيرام��ون دغدغه هاي صنفي و 
چگونگي پيش��برد هر چه بهت��ر امور تبادل نظر 
كردن��د. مس��ائلي چون هجوم نس��ل ج��وان به 
فعاليت ه��اي نوپاي اس��تارت آپ ها، همكاري هر 
چه بيشتر اتاق اصناف ايران و اتاق ايران و به روز 
ش��دن سيستم هاي بانكي هم گام با فعاليت هاي 
تجاري نوين كه در فضاي مجازي انجام مي شود، 
مورد بررس��ي ق��رار گرفت و فع��االن اقتصادي 
ني��ز درب��اره دغدغه هاي  امور صنف��ي گفتند. به 
گزارش پايگاه خب��ري اتاق اصناف ايران، رييس 
كميس��يون فن��اوري اطالع��ات ات��اق بازرگاني 
ايران در ابتداي اين نشس��ت درب��اره اتاق ايران 
و تش��كل هاي فعال آن گفت ك��ه هم اكنون در 
اتاق بازرگاني ۱2 تشكل حوزه فناوري اطالعات 
و ارتباط��ات ثبت ش��ده و هدف م��ا طبق قانون 
ساماندهي تشكل هايي است كه در جاهاي ديگر 

به ثبت مي رسند تا موازي كاري اتفاق نيافتد. 
محمدرض��ا طاليي افزود: ب��ه همين دليل در 
كميس��يون ICT اتاق بازرگان��ي اين موضوع را 
مط��رح كرديم و قصد داريم با اتاق اصناف ايران، 
كميسيون مش��تركي را در حوزه ICT به وجود 
بياوريم كه به دنبال آن امور دبيرخانه مش��ترك 
اتاق اصن��اف ايران، اتاق تع��اون و اتاق بازرگاني 
پيگيري شود. پيرو همين موضوع جلسه يي راجع 
به اس��تارتاپ ها در ات��اق اصناف ايران و با حضور 
مدير فناوري اطالعات اتاق اصناف ايران داشتيم 
كه آنجا هم بر اين موضوع تاكيد شد كه با توجه 
فعاليت هاي مثبت در اين حوزه نياز به هماهنگي 

بيشتر هر سه اتاق است. 
وي در ادام��ه ب��ه تش��ريح فعاليت تش��كل ها 
پرداخ��ت و گفت: تعدادي از اين ۱2 تش��كل در 
ح��وزه س��خت افزار فعاليت مي كنند كه ش��امل 

زيرساخت، شبكه و سخت افزار مي شود. 
از طرفي تشكل هاي همگن در سيستم صنفي 
ه��م وج��ود دارد. اتحاديه صنف فن��اوران رايانه 
ته��ران را داريم كه البته اس��م آن تغيير كرده و 
زماني اتحاديه صنف فروش��ندگان و تعميركاران 
ماش��ين هاي اداري ن��ام داش��ت. وي اظهار كرد: 

در همي��ن راس��تا همان ط��ور ك��ه پيش تر هم 
در نشس��ت  ها مط��رح كرديم، ما براي تش��كيل 
جلس��ه و تصميم گيري ب��راي واردات به گمرك 
مي رويم، اما متوجه مي شويم قبل از ما همكاران 
در تش��كل هاي ات��اق اصن��اف كه بيش��تر هم از 
شهرس��تان ها هس��تند به آنجا مراجعه و مذاكره 
كرده اند تا تعيين ارزش پايه واردات را خودش��ان 
مطرح كنن��د. طاليي در ادامه گفت: اين موضوع 
چندين بار در جلس��ات مطرح ش��ده و برقراري 
چنين جلس��اتي ب��راي هماهنگي و رس��يدن به 

صداي واحد بخش خصوصي الزم است. 
در ح��ال حاضر در كميس��يون اتاق بازرگاني، 
تمام دس��تگاه هاي مرتبط با حوزه ICT را داريم 
و قصدمان بر اين است با دعوت از تمام همكاران 
به اين هماهنگي برس��يم. وي با اش��اره به تقابل 
كاري تش��كل هاي بخش خصوصي، تصريح كرد: 
هدف م��ا تقابل بي��ن تش��كل هاي زيرمجموعه 
نيس��ت و همانط��ور كه هماهنگي در راس س��ه 
ات��اق به وجود آمده، هماهنگي در زيرمجموعه ها 
هم امري اجتناب ناپذير اس��ت. خوشبختانه نگاه 
مثب��ت مديريت به اين موضوع منجر به تش��كل 
اين جلس��ات شده اس��ت و اميدواريم اين اتفاق 
ه��ر چه س��ريع تر رخ بدهد تا در م��واردي مانند 
تعام��ل و تعيين ارزش پاي��ه صادراتي با گمرك، 
اتاق اصناف ايران ات��اق بازرگاني ايران هماهنگ 

باشند و بتوانيم به صدايي واحد برسيم. 
طاليي ادامه داد: هماهنگي بيشتر در اين حوزه 
موجب همفك��ري و ارتقاي جايگاه ITC خواهد 
ش��د. از طرفي جهت رفع موانع و مشكالت حوزه 
ITC فعاليت هاي��ي در زمينه مالي��ات، مالكيت 
فك��ري، تامين س��رمايه در گ��ردش و همچنين 
جلساتي با گمرك در زمينه صادرات و واردات و 
اين قبيل كارها در راس��تاي تعامل اتاق بازرگاني 
اي��ران و اتاق اصناف انجام داده ايم. خوش��بختانه 
هر دو طرف چراغ س��بز را نش��ان داده اند و اين 
هماهنگي وجود خواهد داش��ت. وي با اش��اره به 
تيم مش��اوره اتاق بازرگان��ي در حوزه ITC هم 
گفت: در بدنه كارشناسي هم مشاوران دانشگاهي 
ما را ياري مي دهند كه موجب كارهاي مطالعاتي 
بس��يار خوبي در بخش هاي مختلف ش��ده است. 
اين پتانس��يل مي تواند در اختي��ار اتاق اصناف و 

زيرمجموعه ها هم قرار بگيرد و راهگشا باشد. 

 در ايران ICT به عنوان واگن آخر قطار است
طالي��ي درمورد گرايش بس��ياري از جوان ها به 
كس��ب و كارهاي اينترنت��ي و اس��تارت آپ گفت: 
س��ونامي در اس��تارت آپ ها همه را جذب مي كند و 
جوان هاي زيادي بدون آينده نگري با الگوبرداري از 
ش��ركت هاي موفقي چون »ديجي كاال« و »اسنپ« 
فك��ر مي كنند، مي توانند موفق باش��ند و به اقتصاد 
كمك كنند. وي افزود: اين تفكر اش��تباه اس��ت كه 
اگر كس��ب و كار س��نتي به روز و فعاليت هاي نوين 
جايگزين ش��ود، تمام معضالت برطرف مي ش��وند. 
فكر مي كنم اين وظيفه اتاق ها است كه اين شك و 
ش��بهه را رفع كند و آينده شفاف و روشني را براي 
ح��وزه ICT و جاي��گاه واقعي اش مش��خص كنند. 
رييس كميس��يون فناوري اطالع��ات اتاق بازرگاني 
ايران اظهار كرد: امروزه در تمام دنيا ثابت شده كه 
وزارت فناوري و اطالعات يك وزارت خانه اقتصادي 
اس��ت و مانند محرك اقتصاد كشور عمل مي كند، 
ام��ا در ايران ICT به عنوان واگن آخر قطار اس��ت 
و همچن��ان به عن��وان كاالي لوكس و تجمالتي به 
آن نگاه مي ش��ود. اي��ن وظيفه اتاق اصناف اس��ت 
كه جاي��گاه واقعي آن را مش��خص كند و از طرفي 
راهنم��اي بخش دولتي باش��د و به س��اير حوزه ها 
كمك كند. معتقد هس��تم اين موضوع مي تواند به 
ديگر رش��ته ها هم كمك كند و موجب ش��كوفايي 
اقتصادي ديگر رش��ته ها ش��ود. وي گفت: در حال 
حاضر ۱8۵ تش��كل ملي در اتاق اصناف وجود دارد 
كه ۱2 تشكل ICT است و بقيه تشكل  ها مي توانند 
 ITC براي رش��د و رونق اقتصادي از تش��كل هاي

تاثير بپذيرند و كمك بگيرند. 

 سيستم سنتي در بانك ها 
طاليي موضوع بعدي سخنانش را به عقب ماندن 
بانك ها از كس��ب و كار اينترنتي و ناتواني در حمايت 
چني��ن مجموعه فعاليت هايي اختص��اص داد و گفت: 
در حال حاضر مش��كل بزرگي وج��ود دارد؛ در زمينه 
خريدهاي اينترنتي فقط يكي ، دو فروشگاه هستند كه 
وسايل معيوب را تعويض مي كنند و ديگر فروشگاه ها 
چني��ن امكان��ي را در اختيار مش��تريان خ��ود قرار 
نمي دهند و خري��داران اجناس آنها نمي توانند پيگير 
رسيدگي به مشكلشان باشند. فرض كنيد خريدار در 
ش��هر ديگري باشد و هيچ دسترس��ي اي به فروشگاه 
اينترنتي نداش��ته باش��د. در اين ميان مقصر بانك ها 

هستند كه سيس��تم Trust Account ندارند. وي 
افزود: سيستمي كه تا از رضايت خريدار مطمئن نشود، 
پول را به حساب فروشگاه واريز نكند و در واقع پول را 
تا اعالم رضايت خريدار، نزد خود نگه دارد. اتفاقي كه 
در تمام دنيا رخ مي دهد و فروشگاه هاي اينترنتي تنها 
در اين صورت مي توانند پول شان را پس از هر فروش 
از بانك دريافت كنند. وقتي بانك ها چنين زيرساختي 
را ندارند، خريدار هيچ اطميناني ندارد و شكايت كردن 

راه درستي نيست و پروسه زمان بري است. 
به گفت��ه طاليي؛ امروز مردم ب��ه خاطر كاهش 
هزينه از فروشگاه هاي اينترنتي خريد مي كنند، اما 
موضوعات ديگري وج��ود دارد؛ ۳ اپراتور در زمينه 
خدمات ارزش افزوده يا توليد محتوا، انحصار به وجود 
آورده اند. ش��ما امروز، يك پيام، محتوا يا سيستم را 
مي خريد و ماهانه مبلغي به قبض تلفن ش��ما اضافه 
مي شود و در واقع اقساطي مي شود. وي اضافه كرد: 
در ديگر كش��ورها، پس از خريد، به صورت خودكار 
ماهانه مبلغي از كارت اعتباري تان كسر مي شود اما 
در ايران اين سيس��تم در انحصار چند جاي خاص 
است و متاس��فانه كسب و كارهاي خصوصي موفق 
از اين سيس��تمي بي بهره هستند. قانون ضدانحصار 
اينجا كارايي ندارد. حاال اپراتورهايي كه از سيس��تم 
پرداخت اقس��اط الكترونيك اس��تفاده مي كنند، از 
درآمدهاي سرسام آوري در س��ال بهره مي برند كه 
بخش كوچكي از آن به توليدكننده محتوا مي رسد 
ك��ه كمتر از 2۰ درصد آن س��ود اس��ت. سيس��تم 
اقس��اط الكترونيك به اقتصاد مل��ي كمك مي كند 
اما متاس��فانه سيس��تم بانكي ما بس��يار قديمي و 
ناكارآمد اس��ت. درواقع امروز فقط سيس��تم سنتي 

بانك ها مكانيزه ش��ده اس��ت. طاليي همچنين در 
محور بعدي س��خنانش به خطرات س��رمايه گذاري 
در سيستم هاي نوين اش��اره كرد و گفت: از طرفي 
ب��راي راه اندازي فعاليت هاي اس��تارت آپي و گرفتن 
تس��هيالت از بانك، وثيقه الزم اس��ت. اگر فردا اين 
فعاليت به هر دليل با شكس��ت مواجه ش��د، جواني 
كه وارد اين حوزه ش��ده و از ابتدا با چك كارش را 
آغاز كرده، اگر موفق نش��ود بدهكار بانكي مي شود. 
چطور در حوزه كش��اورزي بيمه حوادث غيرمترقبه 
تعريف شده اما براي فعاليت هاي استارت آپ چنين 

چيزي وجود ندارد؟ 

 مديريت در فعاليت هاي نوين مجازي
»عالق��ه وي��ژه دولت به كس��ب و كارهاي نوين 
منج��ر به س��لطه اش در اين حوزه مي ش��ود«، اين 
جمله نيز بخش��ي از س��خنان مش��اور اقتصادي و 
برنامه ري��زي اتاق اصن��اف ايران اس��ت. محمدباقر 
مجتبايي نيز گفت: موضوع استارت آپ ها و فعاليت  
در حوزه ICT بس��يار داغ اس��ت و ما روزانه چند 
مراجعه كننده داريم كه با چند صفحه كاغذ ادعاي 
نوش��تن نرم افزارهاي ب��ه روز و كارب��ردي را دارند. 
هم��ه هم فكر مي كنند موفق مي ش��وند. وي افزود: 
البت��ه موض��وع ديگري هم وج��ود دارد و بها دادن 
دولت و بخش خصوصي است كه برخالف سال هاي 
دورتر، امروز امكان فعاليت در اين حوزه براي افراد 
بيش��تري مهيا شده است و ديگر در اختيار عده يي 
خاص نيس��ت. هرچند فعاليت هاي نوين مجازي در 
تمام بخش ها ريشه دوانده و بايد مديريت شود تا به 

بهبود وضعيت كمك كند و ثمربخش باشد. 

رييس و نايب رييس اتاق اصناف مش��هد به همراه 2۰ تن از روساي 
اتحاديه هاي صنفي براي بازديد از هنگ مرزي تايباد، پاس��گاه هاي صفر 
م��رزي با افغانس��تان و منطقه مرزي تپه س��فيد و همچني��ن ديدار با 
فرماندهي مرزباني استان خراسان رضوي راهي شهر مرزي تايباد شدند. 
رييس اتاق اصناف مشهد در بازديد از مرزهاي تايباد و افغانستان گفت: 
پديده ش��وم و مخرب قاچاق، صدمات فراواني را بر پيكر اقتصاد كش��ور 
وارد كرده است. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، محمود بنانژاد هدف 
از انجام اين سفر را بررسي موانع و مشكالت نيروهاي انتظامي مرزباني 
در برخورد با قاچاق كاال و ارز در مرزهاي تايباد و افغانستان اعالم كرد و 
اف��زود: پديده قاچاق صدمات فراواني را بر پيكر اقتصاد ملي وارد كرده و 
فعاليت هاي اقتصادي، برنامه ها و سياست هاي كشور را تحت الشعاع خود 

قرار داده است. وي با اشاره به اهميت جلوگيري از ورود قاچاق كاال و ارز 
اظهاركرد: تحقق اقتصاد مقاومتي، مس��تلزم برنامه ريزي، رفع نقص هاي 
موجود در اقتصاد، اصالح و بهبود آنها بوده كه در اين ميان قاچاق كاال 
رويه يي مغاير با اقتصاد مقاومتي است؛ از اين رو مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
يكي از مهم ترين شيوه هاي اصالح نقاط ضعف اقتصاد در راستاي اقتصاد 
مقاومتي اس��ت. وي تصريح كرد: قاچاق هزينه هاي انساني و اقتصادي 
س��نگيني را براي كشور به دنبال داش��ته و مبارزه منطقي و معقول با 
اين پديده زيانبار كه لطمات جبران ناپذيري را به بدنه توليد كشور وارد 
مي كند، اجتناب ناپذير اس��ت. بنانژاد ادام��ه داد: امروزه مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز وارد مراحل پيچيده تري ش��ده كه مقابله با اين پديده در گرو 

هماهنگي و تعامل بيشتر دستگاه هاي مرتبط است.

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران  
رييس اتاق اصناف استان لرستان گفت: اصناف بدون هيچ گونه 
حمايتي بيش��ترين سهم اش��تغال زايي را در اقتصاد كشور دارند. 
آرش راشدي از برگزاري نشست مشترك شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي و ش��وراي توسعه و برنامه ريزي استان لرستان 
كه با حضور اعضاي  كميس��يون برنام��ه، بودجه و حضور نماينده 
ولي فقيه و نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي كه به دعوت اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان لرستان به اين استان 
س��فر كرده اند خبر داد و افزود: در اين جلسه از اعضاي كميسيون 
برنامه و بودجه خواستار تخصيص بودجه و اعتبار و توجه ويژه به 
بنگاه هاي خرد، كوچك و متوس��ط در بودجه س��ال ۹7 در كشور 

شدند. به گفته وي؛ پرداخت نشدن بودجه بازرسان اصناف كشور 
از سهم جرايم موجب گله مندي و نارضايتي صنوف شده و خواستار 
پيگيري موضوع از طريق مجلس شوراي اسالمي هستيم. راشدي 
در اين جلس��ه با تش��ريح بخش خدمات بنگاه هاي خرد، كوچك 
و متوس��ط در حوزه اصناف اف��زود: بيش از ۳ميليون واحد صنفي 
در كش��ور وجود دارد كه بيشترين س��هم اشتغال در كشور بدون 
هيچگونه حمايتي از سوي مجلس و دولت در حوزه اصناف است. 
راش��دي تنها راه برون رفت كش��ور از معضل بيكاري به خصوص 
استان لرستان را توجه و حمايت ويژه به SME ها و اصناف دانست 
و از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه خواستار تخصيص بودجه و 

اعتبار در بودجه سال ۹7 كشور شد. 

ضرورت تخصيص رديف بودجه به اصنافپيامدهاي قاچاق بر توليد داخل
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تعليق مشاركت امريكا در رزمايش با 
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس

كره شمالي براي آزمايش جديد 
موشكي آماده مي شود

چالش دوباره هاوايي براي فرمان 
مهاجرتي ترامپ

گروه جهان|
يكي از قانون گذاران روسيه كه از سفر به پيونگ يانگ بازگشته است گفت كه 
كره شمالي خودش را براي آزمايش جديد موشك دوربرد آماده مي كند كه گمان 

مي رود اين موشك توانايي رسيدن به ساحل غربي امريكا را داشته باشد. 
به گزارش رويترز، آنتون موروزوف، يكي از اعضاي كميته امور بين الملل مجلس 
عوام پارلمان روس��يه و دو نف��ر ديگر از قانون گذاران اين كش��ور روزهاي دوم تا 
ششم اكتبر به پيونگ يانگ س��فر كرده بودند. وي در بازگشت از اين سفر گفت: 
»پيونگ يانگ خودش را براي آزمايش  جديد يك موش��ك دوربرد آماده مي كند. 
آنها حتي محاسبات رياضياتي مربوط به اين آزمايش را در اختيار ما گذاشتند كه 
براساس آنها، اين موشك مي تواند ساحل غربي اياالت متحده را هدف قرار دهد. 
همانطور كه ما مي دانيم كره شمالي تمايل دارد تا يك موشك دوربرد ديگر را در 

آينده يي نزديك آزمايش كند.« 
سفر اين هيات روس به پيونگ يانگ با هدف برگزاري نشست هايي در سطح باال 
صورت گرفته بود. اين قانون گذار نشست با مقام هاي كره شمالي را خوب توصيف 
كرد و ادامه داد: »ما به دنبال تامين منافع تمامي كش��ورهاي منطقه هس��تيم تا 
از اقدام نظامي گس��ترده عليه كره شمالي جلوگيري كنيم.« اگرچه روسيه روابط 
نزديكي با كره ش��مالي دارد، اما والديمير پوتين، رييس جمهوري روسيه، اخيرا به 
جمع كش��ورهاي قدرتمند جهان در محكوم كردن برنامه هاي اتمي و موش��كي 

پيونگ يانگ پيوسته است. 
در واشنگتن نيز يكي از مقام هاي امريكايي گفته است كه كره شمالي احتماال 
خودش را براي آزمايش موش��كي در دهم اكتبر كه سالگرد تاسيس حزب حاكم 
اين كشور و يك روز پس از تعطيالت روز كلمبوس در امريكاست، آماده مي كند. 
اين مقام مس��وول امريكايي كه خواست نامش فاش نش��ود، درباره نوع موشكي 
كه احتماال آزمايش مي ش��ود اظهارنظر نكرد و تنها هش��دار داد: »كره شمالي با 
وجود تحريم هاي اعمال ش��ده از سوي جامعه بين الملل، آزمايشات موشكي خود 
را انجام مي دهد.« تنش ها در شبه جزيره كره در هفته هاي اخير بر سر تسليحات 
و برنامه هاي موش��كي و اتمي كره ش��مالي افزايش يافته و اين در حالي است كه 
پيونگ يانگ چندين موشك از جمله يك موشك قاره پيما و يك بمب هيدروژني 
را آزمايش كرده است؛ اين اقدامات كره شمالي با تحريم هاي جديد شوراي امنيت 

عليه اين كشور همراه بود.

گروه جهان|
 روزنامه وال استريت ژورنال نوشت: تصميم فرماندهي مركزي امريكا درباره 
تعلي��ق مش��اركتش در رزمايش هاي نظامي با كش��ورهاي ش��وراي همكاري 
خليج فارس به دليل بحران با قطر به مثابه ضربه يي به عربس��تان است. در اين 
گزارش آمده: تعليق رزمايش ها نخس��تين ضربه به محمد بن س��لمان وليعهد 

عربستان به عنوان يكي از طراحان اصلي محاصره قطر است. 
خاندان هاي س��لطنتي در منطقه و در راس آن خاندان پادشاهي عربستان 
تقويت شراكت با امريكا را وسيله يي براي تقويت امنيت خود مي دانند در نتيجه 
تعليق رزمايش هاي نظامي ضربه قوي به آنها محسوب مي شود. اين روزنامه به 
نقل از فرماندهي مركزي امريكا نوشته: »توقف رزمايش ها به مثابه پيامي است 
كه مفاد آن اين است كه ارتش امريكا همچنان به همكاري با كشورهاي ديگر 

منطقه تمايل دارد و منظور از اين كشورها قطر است. «
تعلي��ق آموزش هاي نظامي تحولي در موضع امريكاس��ت ك��ه اوايل بحران 
حمايت خود را از كش��ورهاي محاصره كننده براي فش��ار ب��ر قطر اعالم كرده 
ب��ود. جان توماس س��خنگوي فرماندهي مركزي امريكا گفته اس��ت: »تصميم 
تعليق رزمايش ها در راستاي احترام به اصل مشاركت همگان در تحقق منافع 
منطقه يي مش��ترك است و ما از ش��ركا مي خواهيم كه راهكارهاي مشتركي را 
براي تحقق امنيت و ثبات در منطقه بيابند. « تالش مسووالن ارشد امريكايي 
تاكنون براي اينكه عربستان و متحدانش به محاصره قطر پايان دهند، نتيجه يي 

نداشته است. 
اين در حالي است كه خبرگزاري رسمي كويت به نقل از معاون وزير خارجه 
اين كش��ور گزارش داده كويت بر ادامه تالش هاي ميانجيگرانه اش با هدف رفع 
اين بح��ران تاكي��د دارد. خالد جاراهلل گفته اس��ت: »پادرميان��ي كويت براي 
حل وفصل بحران خليج فارس ادامه دارد تا آنكه براي اين اختالف تاسف برانگيز 

به يك پايان خوش برسيم. «
اين مقام كويتي همچنين از آمادگي كش��ورش براي ميزباني نشست سران 
ش��وراي همكاري خليج فارس كه قرار است در دسامبر آينده برگزار شود، خبر 
داده اس��ت. عربس��تان و متحدانش از جمله امارات، مصر و بحرين پنجم ژوئن 
با متهم كردن قطر به حمايت از تروريس��م روابط خود را با دوحه قطع كرده و 

مرزهاي خود را به روي اين كشور بستند. 

گروه جهان|
يك قاضي فدرال اعالم كرد به ايالت هاوايي براي به چالش كشيدن فرمان 
مهاجرتي جديد دولت دونالد ترام��پ، رييس جمهوري امريكا فرصت مي دهد. 
به گزارش آسوش��يتدپرس، ديويد واتس��ون دادستان منطقه يي اياالت متحده، 
اعالم كرده ايالت هاوايي تا سه ش��نبه براي طرح دوباره دعوي عليه اين فرمان 
فرصت دارد. دولت ترامپ نيز تا ش��نبه هفته آينده براي پاس��خ به اين دعوي، 

زمان خواهد داشت. 
جديدترين فرمان مهاجرتي دولت امريكا كه منع س��فر شهروندان سوداني 
به اين كش��ور را حذف و به جاي آن براي ش��هروندان چاد، كره شمالي و چند 
مق��ام ونزوئال اين محدوديت را در نظر گرفته، قرار اس��ت از ۱۸ اكتبر اجرايي 
ش��ود. اين ممنوعيت مسافرتي شامل ش��هروندان ايران و چند كشور ديگر نيز 
مي ش��ود. داگ چين دادس��تان هاوايي، در بيانيه يي اعالم كرده كه اين ايالت 
از آن رو ب��ا دو فرم��ان مهاجرت��ي اول و دوم ترام��پ مخالفت ك��رد كه آنها را 
»غيرقانوني« و مخالف »قانون اساسي« اين كشور و عليه مسلمانان مي دانست. 
به گفته اين مقام قضايي، »متاس��فانه« فرمان مهاجرتي جديد نيز به دو فرمان 
قبلي شباهت زيادي دارد. مخالفان فرمان مهاجرتي جديد دولت اياالت متحده 
مي گويند اين فرمان، »عالوه بر به س��خره گرفتن قوانين مهاجرتي اين كشور، 
اعمال تبعيض مليتي است، اقتدار كنگره را به رييس جمهور منتقل كرده، فاقد 
ارتباط منطقي براي غلبه بر مش��كالتي است كه براي حل آنها طرح شده و به 
نظر مي رس��د قصد دارد وعده انتخاباتي دونالد ترامپ براي منع ورود مسلمان 
ب��ه اياالت متحده را محقق كند.«دولت ترامپ اما مي گويد كه اين فرمان براي 
جلوگيري از ورود افراد مظنون به فعاليت هاي تروريستي به امريكا در دوره يي 
كه نهادهاي مسوول مشغول بازبيني سيستم كنترل و بررسي متقاضيان رواديد 
و پناهجويان از كش��ورهاي معين هس��تند، الزم است. دولت ترامپ همچنين 
مي گويد كه اين فرمان شامل كشورهايي است كه دولت هاي آنها از همكاري با 
امريكا براي شناسايي شهروندان مظنون سر باز مي زنند. دادستان هاوايي از ماه 
فوريه كه دولت اعالم كرد قصد دارد مانع سفر شهروندان هفت كشور مسلمان 
به امريكا ش��ود، با اين تصميم مخالفت كرده و آن را بارها به چالش كش��يده 
است. دادستاني ايالت هاوايي پيش تر نيز اعالم كرده بود به طور رسمي از فرمان 

مهاجرتي جديد ترامپ به اميد تعليق اين قانون اقامه دعوي كرده است. 

 مركل به دنبال ائتالف
با ليبرال هاي دموكرات آزاد 

گروه جهان| صدراعظم آلمان از برنامه اش براي تشكيل 
يك دولت ائتالفي حزبش با حزب دموكرات آزاد )FDP( و 
حزب سبزها خبر داده است. به گزارش آسوشيتدپرس، آنگال 
مركل گفته از نظر او ائتالف حزبش با حزب دموكرات آزاد و 
سبزها بهترين گزينه براي حكمراني بر آلمان است. ائتالف 
محافظه كاران دموكرات مسيحي و اتحاد سوسيال مسيحي 
به رهبري مركل در انتخابات ۲۴ سپتامبر آلمان توانست ۳۳ 

درصد آرا را به دست آورد. 
آنگال مركل ش��نبه در نشست شاخه جوانان حزب خود 
موسوم به حزب اتحاد دموكرات مسيحي گفته مذاكراتي را با 
حزب حامي تجارت دموكرات آزاد و حزب چپ گراي سبزها 
انجام خواهد داد و پس از آن پيشنهاد رسمي تشكيل ائتالف 

را در اختيار حزبش قرار مي دهد. 
حزب ليبرال دموكرات هاي آزاد كه ۲۰۱۳ نتوانس��ت از 
حد نصاب ۵ درصد براي ورود به پارلمان عبور كند امس��ال 
با كسب حدود ۱۰ درصد آرا و ۷۰ كرسي پارلماني با قدرت 
بيشتري به صحنه بازگشت. به اعتقاد ناظران، ليبرال ها اين 
پيروزي را بيش از همه مدي��ون رهبر جوان و كاريزماتيك 
خود، كريستيان ليندنر هستند. ليندنر سال گذشته پيروزي 
ديگري را در ايالت پرجمعيت نوردراين وستفالن براي حزب 
خود رقم زد و اكنون ش��ريك حزب دموكرات  مسيحي در 
دولت اين ايالت اس��ت. ائت��الف بين بلوك متعلق به مركل 
)CSU/CDU( و ح��زب دموك��رات آزاد و س��بزها قبل از 
انتخاب��ات پارلماني به عنوان محتمل ترين گزينه بعد از اين 
انتخابات مطرح ش��ده بود و با توجه به رنگ هاي سياه، زرد 
و س��بز در پرچم اين ائتالف و ش��باهت آن با پرچم كشور 
جاماييكا از آن به عنوان ائتالف جاماييكا ياد مي شود. گفته 
شده، مركل قرار است يك شنبه )امروز( مذاكراتي را با حزب 
»اتحاد سوسيال مس��يحي«، انجام دهد. اين حزب خواهان 
تعيين س��قف س��االنه ب��راي ورود مهاجران به اين كش��ور 
اس��ت. در دو سال گذش��ته بيش از يك ميليون نفر مهاجر 
وارد آلمان شده اند. حزب متحد مركل در شرايطي خواستار 
تعيين س��قف براي ورود مهاجران به آلمان است كه از نظر 
صدراعظم اين كش��ور قوانين مهاجرتي اجازه تعيين چنين 
سقف را نداده است. البته مركل تاكيد كرده كه براي رسيدن 
توافق بر س��ر اين موضوع با حزب اتحاد سوسيال مسيحي 
تالش خواهد كرد. گرچه مركل پيروز انتخابات ۲۴ سپتامبر 
بود اما كس��ب ۱۳ درصد آراي اين انتخابات توس��ط حزب 
راس��ت گراي افراطي »آلترناتيوي براي آلمان« شيريني اين 
پيروزي را كمرنگ كرد. براي نخس��تين بار در تاريخ پس از 
جنگ جهاني دوم آلمان، حزبي وارد پارلمان آلمان ش��د كه 
راست تر از حزب حاكم دموكرات مسيحي است. آلترناتيوي 
براي آلمان اكنون س��ومين فراكسيون قدرتمند در پارلمان 

آلمان )بوندستاگ( است. 

درخواست عراق براي بستن 
مرزهاي اقليم كردستان 

س��خنگوي وزارت خارجه عراق اع��الم كرد كه به طور 
رسمي از ايران و تركيه درخواست كرده گذرگاه هاي خود 
با اقليم كردس��تان عراق را بسته و تمامي تعامالت تجاري 
ب��ا اين اقليم را متوق��ف كرده و اين تعام��الت را به بغداد 
منحصر كنند. به گزارش سومريه نيوز، وزارت خارجه عراق 
همچنين توقف تمامي تعام��الت تجاري به ويژه در زمينه 
صادرات نفت و فروش آن توس��ط اقليم كردس��تان عراق 
را درخواس��ت كرده و بايد در اين پرونده منحصرا با دولت 
فدرال عراق تعامل شود. روابط بغداد و اربيل در پي برگزاري 
همه پرسي استقالل كردستان عراق تيره شده چراكه بغداد 
و چند كشور در راس آنها تركيه، ايران، امريكا و بريتانيا با 
برگزاري اين همه پرسي مخالفت كردند. براساس داده هاي 
كميسيون همه پرسي كردس��تان عراق بيش از ۹۲ درصد 
از شركت كنندگان در همه پرس��ي به جدايي از عراق راي 
آري دادند. دولت عراق نيز از كردستان عراق خواسته است 
اداره دو ف��رودگاه اربيل و س��ليمانيه و گذرگاه هاي مرزي 
كه جمهوري عراق را با كش��ورهاي هم جوار از طريق اقليم 
مرتبط مي سازد، واگذار كرده و نتايج همه پرسي را لغو كند 

كه اربيل با تمامي اين درخواست ها مخالفت كرده است. 

فروش سامانه موشكي 
امريكايي »تاد« به عربستان 

وزارت خارجه امريكا با فروش سامانه دفاع موشكي تاد 
به عربستان س��عودي موافقت كرد. به گزارش خبرگزاري 
فرانس��ه، ارزش اين قرارداد ۱۵ ميليارد دالر برآورد ش��ده 
است. خبر فروش سامانه موشكي تاد به رياض يك روز پس 
از س��فر ملك سلمان، پادشاه سعودي به مسكو و توافق دو 
طرف براي فروش سامانه اس۴۰۰ به عربستان منتشر شد. 
سامانه دفاع موشكي تاد، به دليل توانايي رهگيري و انهدام 
موشك هاي بالس��تيك ميان برد، به ويژه در مراحل پاياني 

حركت آنها مشهور هستند. 

 سفر وزير خارجه امريكا
به پاكستان 

رك��س تيلرس��ون وزي��ر خارج��ه امريكا، م��اه جاري 
مي��الدي ب��راي رايزني با مقامات پاكس��تان در راس��تاي 
مبارزه با تروريس��م و بررسي اوضاع افغانستان به اسالم آباد 
س��فر مي كند. رسانه هاي پاكستان نوشته اند دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا قصد دارد هفته جاري هيات بلندپايه 
نظامي و دولتي را براي هشدار به پاكستان و رساندن پيام 
وي به اس��الم آباد در راستاي مبارزه جدي واشنگتن عليه 
تروريس��م، راهي پاكستان كند. پاكستان بارها اتهام دولت 
ترامپ مبني بر همكاري مس��تقيم با گروه هاي تروريستي 
را رد كرده اس��ت. ترامپ چندي پيش ضمن اعالم راهبرد 
جديد خود درباره افغانس��تان با اش��اره به اسالم آباد اعالم 
كرد امريكا ديگر نمي تواند در قبال حضور گروه هايي مانند 

طالبان در پاكستان ساكت بماند. 

حمله به كاخ پادشاهي 
عربستان در جده

 منابع رس��انه يي از حمله مس��لحانه به كاخ پادشاهي 
عربس��تان در شهر جده و كشته ش��دن ۲ تن از نيروهاي 
گارد سلطنتي خبر مي دهند. به گزارش العالم، اين حمله به 
كاخ الس��الم در جده انجام شده و در جريان آن يك نفر از 
مهاجمان كشته شده است. جزئيات بيشتري از اين واقعه 

منتشر نشده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

كاتالونيا احتماال سه شنبه اعالم استقالل مي كند

تظاهرات وحدت در سراسر اسپانيا

»ترزا مي«  از مذاكرات »دوره انتقالي« نااميد شد

سنگ اندازي آلمان و فرانسه در مذاكرات برگزيت
گروه جهان|طال تسليمي|

ديويد ديويس، وزير برگزيت بريتانيا هفته آينده 
گفت وگو با ميشل بارنيه، مذاكره كننده ارشد اتحاديه 
اروپا را از س��ر مي گيرد؛ اما ظاهرا تا زماني كه دولت 
ت��رزا مي  موض��ع خود را در م��ورد هزينه جدايي به 
شفافي بيان نكند هيچ پيشرفتي در مذاكرات حاصل 
نخواهد ش��د. ديپلمات هاي اتحادي��ه اروپا همچنان 
درگي��ر يافتن راه��ي براي تعامل با نخس��ت وزير به  
شدت تضعيف ش��ده بريتانيا هستند به  ويژه پس از 
سخنراني ترزا مي  در شهر فلورانس ايتاليا باور دارند 
كه وي خواس��تار مصالحه اس��ت اما براي بروكسل 
همچنان مساله هزينه جدايي يا همان سهم بريتانيا 
از بودج��ه اتحاديه اروپا بي��ش از هر موضوع ديگري 
اهميت دارد. بروكس��ل ظاهرا تا شفافيت بيشتر اين 
مس��اله از سوي لندن حاضر به مذاكره در مورد هيچ 
موضوع ديگري نيست. آلمان و فرانسه نيز روز شنبه 
با تاكيد بر همين مس��اله اميد دول��ت ترزا مي  را به 
توافق زودهنگام بر سر دوره انتقالي برگزيت)تا پيش 
از نشس��ت رهبران اروپايي در دو هفته آينده( نقش 

بر آب كردند. 
به گزارش فايننش��ال تايم��ز، مقام��ات بريتانيا 
امي��دوار بودند كه بتوانند در نشس��ت حائز اهميت 
رهبران اروپايي از تاييد آغاز گفت وگوها با بروكس��ل 
بر س��ر دوره انتقالي خروج خب��ر دهند؛ اما به  گفته 
ديپلمات هاي اروپايي، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 

به رهبري آلمان ش��فافيت بيش��تر در مورد تعهدات 
مال��ي بلندمدت پي��ش از هر موضوع ديگ��ري را از 
بريتانيا خواس��تار ش��ده  اند. اين درحالي اس��ت كه 
بريتاني��ا همچنان اص��رار دارد تنها زمان��ي در مورد 
تعه��دات مال��ي تصميم گي��ري مي كند ك��ه آينده 
روابطش با كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا ش��كل 
گرفته باش��د. بارني��ه گفته رويك��رد برلين كه مورد 
حمايت ديگر كش��ورها ني��ز قرار گرفت��ه، مي تواند 
نشس��ت رهبران اتحاديه اروپا را به نقطه عطفي در 
مسير دستيابي به توافق بالقوه در ماه دسامبر تبديل 
كن��د؛ توافقي كه در آن پيش��رفت هاي قابل  توجهي 
در هزينه برگزيت صورت گرفته باش��د و امكان آغاز 

گفت وگوهاي انتقالي را فراهم آورد. 
خودداري برلين و پاريس از قائل ش��دن هر گونه 
امتيازي درحالي آش��كار شد كه س��فراي ۲۷كشور 
اتحاديه اروپا)بدون بريتانيا( نخستين جلسه مناظره 
در مورد رويكرد اتحاديه به گفت وگوها در مورد دوره 
انتقالي را برگزار كردند و ازجمله موضوعات مناظره، 
تاييد يا عدم تايي��د مذاكره در مورد آينده روابط در 
نشس��ت ماه اكتبر بود. ميش��ل بارنيه مزاياي بالقوه 
آغ��از گفت وگوها در مورد توافق انتقالي در نشس��ت 
بروكس��ل را بيان و تاكي��د كرد كه س��ران اروپايي 
مي توانند فضاي مناس��بي براي حل اختالف نظرها 
بر سر هزينه برگزيت همچنين به رسميت شناختن 
موضع گيري مناس��ب تر بريتاني��ا در هفته هاي اخير 

فراهم آورند. اما اين گزينه با مخالفت شديد گروهي 
از كش��ورها به رهبري آلمان و فرانس��ه مواجه شد. 
آلمان بر اين باور است كه با وجود تغيير رويكرد ترزا 
مي  در كنفرانس فلورانس، كش��ورهاي اتحاديه نبايد 
در ماه هاي آتي از اعمال فش��ار بر سر مسائل جدايي 
بكاهند. يكي از س��فراي اتحاديه اروپا به همكارانش 
گفت:»ما اينجا نيستيم كه حزب محافظه كار بريتانيا 

را نجات دهيم.«
اما اتحاديه اروپا به نش��انه تاييد پيش��رفت ها در 
موض��ع بريتانيا در نظ��ر دارد »دامنه« توافق انتقالي 
آزمايش��ي را ب��ه اجرا گذارد؛ تمريني كه ۲۷كش��ور 
ديگر عض��و اتحاديه براي گفت وگوها ب��ا بريتانيا در 
مرحله يي بعدي آماده ش��وند. اگرچه چنين اقدامي 
به  نوعي پيشروي محس��وب مي شود اما با اميدهاي 
بريتانيا به آغاز گفت وگوهاي رسمي در همين زمينه 
پس از نشس��ت ماه اكتبر فاصله بس��يار دارد. برخي 
ديپلمات ه��اي آگاه گمانه زن��ي كرده ان��د كه موضع 
سرس��ختانه برلين ب��راي افزايش فش��ارها و كاهش 
سطح انتظارات در آس��تانه اجالس رهبران اروپايي 
اقدامي تاكتيكي است؛ چراكه انتظار مي رود، مقامات 
ارشد كشورها در نشست رويكرد مصالحه آميزتري در 

پيش گيرند. 
موضع گيري س��ختگيرانه برلين به  ويژه با توجه 
به ديدار هفته گذش��ته آنگال مركل، صدراعظم اين 
كش��ور و ترزا مي  براي گفت وگ��و در مورد برگزيت 

و س��خنراني فلورانس، اهميت ويژه ي��ي براي لندن 
خواهد داش��ت به وي��ژه اينكه اين مانع تراش��ي ها در 
ميان��ه درگيري هاي جدي��د وزراي كابينه ترزا مي  و 
آش��فتگي ها در كنفران��س اخير ح��زب محافظه كار 
صورت گرفته اس��ت. طبق ايميلي كه نس��خه يي از 
آن به دست فايننشال تايمز رسيده دو مذاكره كننده 
اصل��ي بريتانيا در روزهاي باقي مان��ده تا دور پنجم 
گفت وگوهاي برگزيت بر سر منابع و نيرو با يكديگر 
نزاع مي كنند. اولي رابينز كه ماه گذش��ته از رياست 
اداره خروج از اتحاديه اروپا كناره گيري كرد تا »واحد 
اروپ��ا« را در دول��ت راه ان��دازي كند، آش��كارا عليه 

ديويس، همكار پيشين خود موضع گرفته است. 
اگر در نشس��ت ماه اكتبر بر س��ر ج��دول زماني 
ديگري غير از برنامه هاي كنوني توافق ش��ود، ضربه 
بزرگي به تجارت هاي بريتانيا وارد خواهد آمد و اين 
همان چيزي اس��ت كه وزراي نگ��ران بريتانيايي در 
مورد آن هش��دار داده اند: توافق بر س��ر دوره انتقالي 

تا پيش از پايان سال جاري ميالدي براي جلوگيري 
از كوچ دس��ته جمعي ش��ركت ها از بريتانيا به ديگر 
كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپ��ا در پ��ي نگراني از 
آشفتگي ها الزامي  است. گفته شده، بزرگ ترين البي 
تجاري آلمان به اعضاي خود هشدار داده است براي 
يك »برگزيت به  ش��دت سخت« آماده شوند به اين 
دليل كه بريتانيا استراتژي شفافي براي خروج ندارد. 
ترزا م��ي  در كنفرانس فلورانس پيش��نهاد كرده 
ب��ود از پرداخت ه��اي مربوط ب��ه دوره انتقالي براي 
تامين كردن كس��ري بودجه اتحاديه اروپا اس��تفاده 
ش��ود. گروه مذاكره كننده بريتانيايي اميدوار اس��ت 
ك��ه در گفت وگوهاي هفته آين��ده در زمينه حقوق 
ش��هروندان اروپايي س��اكن بريتانيا پيش��رفت هايي 
داشته باشد اما در زمينه هزينه خروج انتظار دريافت 
پيشنهاد جديدي از سوي اتحاديه را ندارد. يك مقام 
بريتانيايي پيش بيني كرد اين دور مذاكرات نس��بتا 

آرام پيش برود. 

گروه جهان|
ده ها ه��زار اس��پانيايي ها در مادريد، بارس��لون و 
ش��هرهاي ديگر اين كش��ور در مخالفت ب��ا جدايي 
كاتالوني��ا و با هدف وحدت و يكپارچگي اين كش��ور 
دس��ت به راهپيماي��ي زدند. اس��پانيايي ها با ش��عار 
»مي ش��ود صحبت كنيم؟« در واكنش به همه پرسي 
هفته گذش��ته كاتالونيا و خش��ونت بي س��ابقه دولت 

اسپانيا، به خيابان ها آمدند. 
گرچه دولت اسپانيا اعالم كرده كه به دليل خشونت 
بي سابقه پليس در برخورد با كساني كه قصد داشتند 
در همه پرسي ش��ركت كنند، عذرخواهي مي كند اما 
نشريه اينديپندنت نوشته: »عذرخواهي پليس اسپانيا 
هم احتماال نمي تواند مانع از اعالم استقالل كاتولونيا از 
سوي رهبران جدايي طلب اين منطقه شود، تصميمي 
كه احتماال سه شنبه به طور رسمي اعالم خواهد شد.« 
اين همه پرسي پيش تر از سوي دادگاه عالي اسپانيا و 

دولت غيرقانوني اعالم شده بود. 
در پي ب��اال گرفتن تنش ه��ا در اس��پانيا، فعاالن 
اجتماعي و تحليلگران بسياري خواستار مذاكره دولت 
مركزي و دولت محلي كاتالونيا شده اند. اكونوميست، 
بلومبرگ و فارين پالسي از جمله رسانه هايي هستند 
كه شنبه با اش��اره به تحوالت اخير منطقه كاتولونيا 
از دولت مركزي اس��پانيا خواس��ته اند تا دير نشده به 
خواست ها و انتقادهاي كاتالون ها توجه كرده و با ايجاد 
همدلي، مانع از تش��ديد اختالف��ات و در نهايت رقم 

خوردن اين جدايي ناخوشايند شود. 
قرار اس��ت يك ش��نبه )ام��روز( ه��م موافقان و 
مخالف��ان جدايي كاتالونيا در بس��ياري از ش��هرهاي 
اسپانيا تظاهرات كنند. به گزارش دويچه وله، گروهي 
موسوم به »طرفداران گفت وگو« ميان كاتالونيا و دولت 
مركزي اسپانيا مردم را به تجمع در مقابل ساختمان 
ش��وراي ش��هرها دعوت كرده اند. اين گروه شنبه نيز 
فراخواني را در يك پرتال اينترنتي منتشر كرده بود كه 
بيش از ۹ هزار نفر آن را امضا كردند. در اين فراخوان 
آمده است: »اسپانيا بهتر از رهبران سياسي آن است.«
ب��ه اعتق��اد ناظران، س��ازش ناپذيري و سياس��ت 
رويارويي دو س��وي مناقشه باعث ش��ده كه فراخوان 
گفت وگو ميان مادريد و بارس��لونا طرف��داران زيادي 

پيدا كند؛ در اين فراخوان از مردم خواس��ته شده بود 
كه لباس س��فيد به تن كرده و در مقابل س��اختمان 
شوراي شهرها تجمع و از بالكن خانه هاي خود پارچه 
س��فيد آويزان كنند. همزمان با اين فراخوان، حاميان 
»اسپانياي يكپارچه« نيز در مركز مادريد تجمع كردند. 
گفته شده، نيروهاي پليس در پي برنامه تظاهرات ها به 

حالت آماده باش درآمده است. 

 اختالف ميان جدايي طلبان 
گرچ��ه اينديپندن��ت از احتمال اعالم رس��مي 
استقالل منطقه كاتالونيا در روز سه شنبه خبر داده 
اما برخي گزارش ها از تشديد اختالفات ميان رهبران 
جدايي طلب بر س��ر طرح اعالم يك جانبه استقالل 

خبر مي دهند. 

خبرگزاري فرانس��ه گزارش داده، در ش��رايطي 
كه كارلس پوجدمون رهب��ر كاتالونيا، تهديد كرده 
در عرض چند روز اس��تقالل اي��ن منطقه را اعالم 
مي كند، س��انتي ويال وزي��ر تجارت اي��ن منطقه، 
پيشنهاد آتش بس با دولت مركزي اسپانيا را مطرح 
كرده اس��ت. س��انتي ويال در مقاله ي��ي در روزنامه 
»كاتاالن آرا« از اردوي جدايي طلبان خواسته نسبت 
به ثمربخشي و تبعات يك اعالم استقالل يك جانبه 
بينديشند. قرار اس��ت كارلس پوجدمون سه شنبه 
در پارلمان كاتالونيا در اين باره حاضر ش��ود. اين در 
حالي اس��ت كه دادگاه قانون اساسي اسپانيا جلسه 
دوشنبه پارلمان كاتالونيا را به حال تعليق در آورده و 
هشدار داده كه اگر قانونگذاران اين دستور را ناديده 

بگيرند با اقدامات قانوني مواجه خواهند شد. 

دول��ت منطقه ي��ي كاتالونيا اعالم ك��رده نتايج 
نهايي همه پرسي استقالل نشان مي دهد ۹۰درصد 
راي دهندگان حامي جدايي اين منطقه از اس��پانيا 
هس��تند. به گزارش اينديپندنت، نتايج رسمي اين 
همه پرس��ي مش��ابه نتايج اوليه منتشر شده توسط 
مقامات در آس��تانه برگزاري راي گيري است. گرچه 
اي��ن آمار ۹۰درصدي بيانگر ديدگاه تمام س��اكنان 
منطقه كاتالونيا محسوب نمي شود زيرا پس از آنكه 
اعالم شد اين همه پرسي غيرقانوني است بخشي از 
مخالفان استقالل كاتالونيا در اين همه پرسي شركت 
نكردند. همه پرسي غيررسمي مشابهي كه در سال 
۲۰۱۴ مي��الدي برگزار ش��ده بود نيز نش��ان داده 
بود كه ۸۰درصد از راي دهندگان حامي اس��تقالل 

كاتالونيا از اسپانيا هستند. 

 رييس پليس در دادگاه
در ادام��ه تحوالت اس��پانيا، رس��انه ها گزارش 
داده ان��د كه ج��وزپ لوئيس تراپ��رو رييس پليس 
منطق��ه خودگ��ردان كاتالونيا، جمعه ب��راي اداي 
توضيحاتي در ارتباط با اتهام ايجاد آشوب در دادگاه 
امنيت ملي اس��پانيا حاضر ش��ده است. به گزارش 
بي بي س��ي، رييس پلي��س كاتالوني��ا و چند نفر از 
مسووالن اس��تقالل طلبان متهم هستند در آشوب 
روزه��اي ۲۰ و ۲۱ س��پتامبر از نيروهاي انتظامي 
حماي��ت نكرده اند. در اين روزها به دنبال بازرس��ي 
برخي دفاتر محلي كاتالونيا و دستگيري تعدادي از 
مقام هاي مسوول استقالل طلب، حركات اعتراضي 
وسيعي در بارسلون انجام شد و جمعيت خشمگين 
به تشويق پارلمان محلي و انجمن فرهنگي كاتالونيا 
چند س��اعت نيروهاي انتظام��ي را در اماكن خود 
 محاص��ره كردند. گفته ش��ده، اين ج��رم مي تواند

۱۵ سال زندان براي مس��ببان آن به دنبال بياورد. 
ع��الوه ب��ر رييس پلي��س كاتالونيا، يك��ي ديگر از 
مقام هاي پليس و دو مس��وول مهم محلي ش��امل 
مدي��ر يك انجمن فرهنگ��ي جدايي طلب و رييس 
مجلس ملي كاتالونيا به همين اتهام احضار شده اند. 
آسوش��يتدپرس گ��زارش داده ك��ه همزم��ان 
ب��ا انتش��ار گزارش هاي��ي مبني بر احتم��ال اعالم 
يكطرفه استقالل از س��وي رهبران كاتالونيا، آنگال 
م��ركل صدراعظم آلم��ان و ژان كلود يونكر رييس 
پارلم��ان اروپا، درب��اره بحران كاتالوني��ا با يكديگر 
تلفن��ي صحبت كردند. نگراني از مناقش��ه بر س��ر 
اس��تقالل خواهي كاتالونيا در اتحاديه اروپا در حال 
افزايش است به طوري كه رييس فراكسيون احزاب 
محافظه كار در پارلمان اروپا هشدار داده در صورت 
تش��ديد اين تنش، اتحاديه اروپا ب��ا بحران تازه يي 

مواجه خواهد شد. 
مانف��رد وبر ريي��س آلماني فراكس��يون احزاب 
محافظه كار در پارلمان اروپا، به روزنامه آلماني بيلد 
گفته اس��ت: »اختالفات سياسي در مورد كاتالونيا 
مي تواند ب��ه يك حريق در اروپا تبديل ش��ود. اگر 
دولت محلي كاتالونيا به اين بحران دامن بزند، بروز 

بحران در اتحاديه اروپا نيز منتفي نيست.« 
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پرونده8
 حكايت فعاليت انجمن هاي 
خصوصي و بي توجهي دولت

با ق��وت گرفتن صناي��ع مختلف در دني��ا، به تدريج 
ش��اهد ظهور انجمن ها و ان جي اوهاي مختلف صنعتي 
بوديم، تا جاييكه بعضي از اين سنديكاها توانستند قدرت 
زيادي پي��دا كنند و تاثيرگذاري باالي��ي در تصميم ها و 
سياس��ت گذاري هاي دولتي در ارتباط با صنعت داش��ته 
باش��ند. در كش��ور مانيز همزمان با ش��كل گيري صنايع 
مختلف، انجمن ها متولد ش��دند و در س��ال هاي گذشته 
برتعداد و ميزان فعاليت آنها افزوده ش��ده اس��ت. در اين 
ميان، سوال اصلي اين است كه وظيفه انجمن هاي بخش 
خصوصي صنعتي چيس��ت و تا چه مي��زان مي توانند در 
تصميمات دولتي دخالت كنند و آيا تا به حال آزادي الزم 
براي فعاليت اين ان جي او هاي صنعتي به آنها داده ش��ده 
اس��ت يا خير. محموداس��اميان رييس انجمن فوالد، در 
رابطه با اهميت انجمن هاي بخش خصوصي، اظهار كرد: 
ما در انجمن فوالد، تيمي تشكيل داده ايم تا با چند انجمن 
خوب و مطرح دنيا ارتباط برقرار كنند و هدف اين اس��ت 
كه بدانيم تشكل هاي موفق دنيا روي چه موضوعاتي بيشتر 

تمركز مي كنند تا بتوانيم از تجربيات آنها بهره ببريم. 
وي در ادامه افزود: اكنون چاره يي جز خصوصي سازي 
ش��ركت هاي دولت��ي نداري��م، زي��را 80 درصد مفاس��د 
اقتص��ادي مرب��وط به مجموعه ه��اي دولتي اس��ت و در 
صورت خصوصي س��ازي، دولت هم بهت��ر مي تواند روي 
وظايف حاكميتي خود تمركز كند. اساميان تصريح كرد: 
هدف اصلي خصوصي س��ازي، افزايش بهره وري و كاهش 
تصدي گري اس��ت و نبايد از خصوصي كردن ش��ركت ها 
و كارخانه ها به دنبال پول درآوردن باش��يم. وي با اش��اره 
به مصمم بودن دولت در تقويت تش��كل هاي خصوصي، 
بيان ك��رد: در واگذاري هاي موسس��ات دولتي به بخش 
خصوصي بايد اهليت مبتني بر اس��تانداردهاي مشخص، 
ماك قرار گيرد تا بنگاه��ي بدون هيچ ارزيابي و تنها بر 
مبناي پي��روزي در مناقصه، واحد خصوصي را به نابودي 
س��وق ندهد. رييس انجمن فوالد در پايان تاكيد كرد: با 
وجودي كه دايم از اجراي اصل 44 قانون اساسي صحبت 
مي ش��ود، هنوز در عملي ك��ردن آن موف��ق نبوده ايم و 
نتوانس��ته ايم از تجربيات كش��ورهاي موفق در اين حوزه 
بهره ببريم.  هوشنگ گودرزي رييس سنديكاي آلومينيوم 
كشور با بيان اينكه باال بودن قيمت مواد اوليه از مشكات 
محوري بخش خصوصي است، اظهار كرد: مواد اوليه حوزه 
آلومينيوم با قيمت ارزان صادر ش��ده اما با قيمت باالتري 
به بازار داخل فروخته مي ش��ود. رييس سنديكاي صنايع 
آلومينيوم ايران افزود: در كنار باال بودن قيمت مواد اوليه 
كمبود نقدينگي چالش بسيار بزرگي است كه تمام صنايع 
كش��ور را دربرگرفته اس��ت. وي ادامه داد: از سوي ديگر 
متاس��فانه نرخ تسهيات در كشور بسيار باالست كه اين 
مس��اله نياز به اتخاذ تدابير اساسي دارد. اميدواريم تدابير 
ايران در دستگاه ديپلماسي در قالب بيانيه يا توافق نهايي 
بتواند ش��رايط را براي اعطاي تس��هيات خارجي با نرخ 
ارزان ت��ر به توليدكنندگان فراهم كن��د. گودرزي تصريح 
ك��رد: در واقع به دليل گران بودن مواد اوليه و نرخ باالي 
تس��هيات، توليد داخل هم بازارهاي خارجي و هم بازار 
داخل را از دس��ت داده اس��ت. رييس س��نديكاي صنايع 
آلومينيوم ايران اظهار داشت: به هر سو اميد مي رود توافق 
نهايي اي��ران در عرصه ديپلماس��ي، راه ورود به بازارهاي 
داخلي و خارجي را هموارتر كند و همچنين كمبودهاي 
حوزه آلومينيوم را با قيمت مناسب تري وارد كنيم. غزاله 
معصومي عضو اتحاديه توليد كنندگان محصوالت معدني 
در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و كشاورزي، گفت: 
اينكه ناظران نظام مهندسي از خود انجمن ها و اتحاديه ها 
حقوق مي گيرند، يكي از اش��كاالت بزرگي اس��ت كه در 
قانون معدن وجود دارد. وي در ادامه افزود: متاسفانه شاهد 
هس��تيم كه اگر انجمن هاي بخش خصوصي موافق همه 
تصميمات دولتي ها باش��ند مورد توجه قرار مي گيرند اما 
اگر انتقاد يا مخالفتي كنند، ناديده گرفته شده و بنگاه هاي 
توليديشان به خطر مي افتد. معصومي با اشاره به اهميت 
نقد در س��ازندگي، تصريح كرد: براي رس��يدن به رش��د 
صنعتي و جلوگيري از عقب ماندگي، مسووالن بايد توجه 
ويژه يي به نقدهاي صورت گرفته از طرف بخش خصوصي 
نش��ان دهند. عضو اتحاديه توليد كنن��دگان محصوالت 
معدني در پايان تاكيد كرد: پيشنهاد ما به دولت دوازدهم 
اين اس��ت كه در تشكيل بدنه دولت تا حد امكان از نظر 
كارشناس��ان امر و بخش خصوصي استفاده شود. حسن 
حسينقلي نايب رييس كميسيون معادن و صنايع معدني 
ات��اق بازرگاني ايران گفت: اتفاقي كه در اين س��ال ها در 
حوزه معادن كش��ور رخ داده، كمبود شديد نقدينگي به 
علت پرداخت هزينه هايي همچون حقوق دولتي يا ماليات 
بر ارزش افزوده اس��ت. وي در ادامه افزود: متاس��فانه در 
دولت، مجلس شوراي اسامي و قوه قضاييه به تشكل هاي 
بخش خصوصي اهميت داده نمي شود و اظهارنظرها فقط 
در حد مش��ورت گرفتن است. حسينقلي اضافه كرد: اگر 
تمايل داريم كه بخش معدن دوباره احيا شده و تغييراتي 
در اي��ن حوزه رخ دهد بايد قواي س��ه گانه در اين زمينه 
تصمي��م ج��دي گرفته و با بخش خصوص��ي همكاري و 
مشاركت هاي الزم را صورت دهند. وي با انتقاد از مصوبه 
اخير مجلس شوراي اسامي در حوزه معدن، تاكيد كرد: 
اين قانون موجب تشكيل ش��وراي معادن در استان هاي 
كشور مي شود كه س��ازمان نظام مهندسي و معدنكاران 
در آن حض��ور ندارند. عليرضا سياس��ي راد، دبير انجمن 
سنگ آهن ايران گفت: با وجود سياست گذاري هاي خوبي 
كه س��ازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني در 
چند سال گذشته انجام داده است اما ما همچنان در گير 
مسائل و مشكات مختلفي در اين حوزه هستيم. وي در 
ادامه افزود: اساسا تصميمات شوراي عالي معادن و ديگر 
نهادها مبتني بر واقعيت نيست، به عنوان مثال ما چه در 
شرايط رونق و چه در شرايط ركود به يك ميزان عوارض 
براي محصوالت معدني تعيين كرده ايم و اين نشان از عدم 
وج��ود مبناي صحيحي ب��راي تصميم گيري هاي معدني 
كشور دارد. سياسي راد تصريح كرد: در تصميماتي كه در 
بخش معدن گرفته مي شود، ذي نفعان اين حوزه دخالت 
ندارن��د و در نتيجه هر روز ش��اهديم قوانين مختلفي به 
بخش خصوصي تحميل مي ش��ود ك��ه در واقعيت معيار 
درس��تي ب��راي آن وجود ندارد. دبير انجمن س��نگ آهن 
ايران متذكر ش��د: دولت فرصت دارد در 4 س��ال آينده، 
متوليان امر در حوزه هاي اس��تراتژيكي همچون معدن را 
تغيي��ر داده و با اصاح نظام حقوق��ي به تغييرات در اين 
حوزه ش��تاب بيش��تري دهد. وي همچني��ن اظهار كرد: 
در صورتي كه اولويت دولت، اش��تغال و توليد اس��ت بايد 
سيس��تم يكپارچه يي براي حوزه تج��اري معادن تعيين 
شود. سياسي راد اذعان كرد: مسائل حقوق دولتي و تامين 
س��رمايه هم بايد نظام مند ش��ده و ساختار آنها تغييرات 
اساسي پيدا كند. وي در پايان يادآور شد: متاسفانه حتي 
س��ازمان ايميدرو به عنوان متولي حوزه معادن كشور در 
بسياري از تصميم گيري هاي معدني دخالت داده نمي شود 

كه ضرورت رسيدگي به اين موضوع انكار ناپذير است. 

گزارش كوتاه

در چهارمين مجمع اقتصادي ايران و اروپا چه گذشت

اتحاديه اروپا: مردم ايران بايد نتايج برجام را حس كنند
راهكارهاي جذب س��رمايه گذاري و مش��اركت 
خارجي از طريق اصاح��ات داخلي در كنار جلب 
اعتماد بين المللي با پشتوانه برجام، در مجمع ايران 
و اروپا در زوريخ بررس��ي ش��د و اتحادي��ه اروپا بار 
ديگر با تكرار پيام محك��م حمايت از برجام تاكيد 

كرد كه مردم ايران بايد نتايج آن را حس كنند. 
هماي��ش دو روزه چهارمي��ن مجم��ع اي��ران - 
اروپا)EIF4( درحالي در هفته گذش��ته در »دولدر 
گراند هتل« زوريخ برگزار ش��د ك��ه اتحاديه اروپا 
حماي��ت قاطع خود را از برجام با صداي بلند اعام 
و تاكيد ك��رد كه مردم و ش��ركت هاي ايراني بايد 

نتايج برجام را حس كنند. 
»اس��فنديار باتمانقليج« موس��س مجمع ايران 
و اروپ��ا در پايان اين هماي��ش در گفت وگو با ايرنا 
اعام كرد كه چندين جلس��ه بسيار مهم و اساسي 
در حاش��يه همايش امسال زوريخ بين شركت هاي 

ايراني و خارجي برگزار شد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه در همايش امس��ال نزديك 
به 450نفر از حدود 150ش��ركت ايراني و خارجي 
ازجمله 25ش��ركت بزرگ و ش��ناخته شده حضور 
داش��تند، گف��ت: هيات هاي خارجي ب��ا حضور در 
اي��ن همايش اس��تراتژي تجارت در اي��ران را بهتر 
مي شناس��ند و با ش��ريكان ايراني آشنا مي شوند و 
امسال از هيات هاي كه آمده بودند چندين شركت 
بزرگ ايران توانس��تند با شريكان اروپايي جلسات 
خصوصي مهمي داشته باش��ند اما بهتر است فعا 

اسم شركت ها را ذكر نكنيم. 
باتمانقلي��ج در خصوص دورنم��اي فعاليت ها و 
همكاري ه��اي اقتصادي ايران و اروپا گفت: در كل، 
كار زياد مانده اما خوش��بختانه مشكات موجود را 

مي توانيم حل كنيم. 

 پيام قاطع اتحاديه اروپا در حمايت از برجام 
سخنراني »هلگا اشميد« دبيركل بخش روابط 
خارج��ي اتحادي��ه اروپ��ا)EEAS( در دومين روز 
از اي��ن همايش توجه بس��ياري از رس��انه ها را به 
خود جلب كرد. اش��ميد در اين سخنراني به طور 
تلويحي ادعاه��اي امريكا را درباره ارتباط برجام با 
مس��ائل منطقه ي��ي رد كرد و گف��ت: برجام توافق 
صل��ح يا تواف��ق منطقه يي نبوده بلك��ه يك توافق 
عدم اش��اعه هس��ته يي بود و مهم است كه توافق 
هس��ته يي مقصر مس��ائلي كه قرار نب��وده به آنها 

بپردازد، شناخته نشود. 
وي ب��ا بي��ان اينكه »مهم اس��ت ك��ه مردم و 
ش��ركت هاي ايران به طور مس��تقيم مزاياي توافق 
هس��ته يي را احساس كنند«، افزود: ما در اتحاديه 
اروپا از هم��كاري اقتصادي بين اي��ران و اروپا در 
تمام س��طوح سياسي و در س��طح سياست گذاري 

حمايت مي كنيم. 
اش��ميد گفت: م��ا در اتحاديه اروپ��ا هر كاري 
مي توانيم براي توضيح چارچوب قانوني موجود در 
ايران براي نظام مالي و بانكي اروپا انجام مي دهيم 
و يك راهنماي 50 صفحه يي درباره اوضاع پس از 
برداش��ته شدن تحريم ها ارائه كرده ايم و همچنين 
در اين زمينه با بخش خصوصي و ش��ريكانمان در 

جهان تعامل مي كنيم. 
وي در عين حال افزود: مسلم است كه اتحاديه 
اروپ��ا يا كش��ورهاي عض��و نمي توانن��د بانك ها يا 
ش��ركت هاي ديگ��ر را به اتخ��اذ تضميم��ي وادار 
كنن��د اما م��ا همچنان به تعامل ب��ا بخش مالي و 
نظام بانكي براي تش��ويق آنها ب��ه كار ايران ادامه 

مي دهيم. 
دبي��ركل بخش رواب��ط خارج��ي اتحاديه اروپا 
در بخ��ش ديگري از س��خنانش گف��ت: همچنين 
كارهايي هم هست كه ايران الزم است انجام دهد. 
م��ا از تاش هاي ايران ب��راي پرداختن به موضوع 
مقابله با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم 
اس��تقبال مي كنيم. تطبيق يافتن با استانداردهاي 
بانكي بين المللي و تبعيت از استانداردهاي قانوني 
بين الملل��ي در بخ��ش خدمات مالي بس��يار مهم 
اس��ت. ايران را تش��ويق مي كنيم به اين تاش ها 

ادامه دهد. 
اشميد گفت: پس از منقطع شدن طوالني مدت 
ايران از نظ��ام بانكي و تجاري بين المللي روش��ن 
بود كه تطبي��ق يافتن جامعه تجاري بين المللي با 
واقعيت جديد پس از اجراي برجام زمان مي برد. 

وي خاطرنشان كرد: كميسيون اروپا به عنوان 
نش��انه يي از اعتم��اد به روابط مال��ي و اقتصادي 
آين��ده با ايران پيش��نهاد ك��رده كه ب��ه »بانك 
سرمايه گذاري اروپا« اجازه كار در ايران در آينده 
داده بش��ود. تمام 28دولت عضو اتحاديه اروپا در 
ش��وراي اروپا از توس��عه روابط اقتصادي با ايران 
همچني��ن از عضويت ايران در س��ازمان تجارت 

جهاني حمايت مي كنند. 
»اولري��ش فان زانتير« مدير ش��ركت مش��اوره 
بانكي آلماني »KPMG« يك��ي ديگر از مقامات 
اروپايي بود كه در مجمع ايران و اروپا س��خنراني 
كرد و گفت: ايران گام هاي مهمي در مسير جذب 
فاينانس و منابع مالي خارجي برداشته و بانك هاي 
بس��ياري در اروپا آماده همكاري با ايران هستند. 
پس از برداش��ته ش��دن تحريم ه��ا اقدامات خوبي 
در مس��ير بهبود اقتص��ادي ايران انجام ش��ده هر 
چند هنوز انتظارات به طور كامل محقق نش��ده و 

كارهاي بيشتري بايد انجام شود. 
ف��ان زانتي��ر گف��ت: فاينانس و ج��ذب اعتبار 
خارج��ي از چالش ه��اي مهم بوده اس��ت و ايران 
گام ه��اي خوبي در اين مس��ير برداش��ته اما الزم 
اس��ت كه اقدامات بيش��تري انجام شود. توصيه ما 
به شركت ها و بانك هاي اروپايي اين است كه جلو 
برويد و با ايران كار كنيد؛ اگر شركت ها جلو بروند 
به تب��ع آنها دولت ها نيز خ��ود را تطبيق خواهند 
داد زي��را كار ب��ا ايران منافع زي��ادي براي تجارت 

بين المللي دارد. 
اين مدير شركت مشاوره بانكي آلماني در پاسخ 
به س��وال يك��ي از حاضران درب��اره موضوع خطر 
»بازگش��ت تحريم ه��ا« )snap back( گفت: من 

سياستمدار نيس��تم اما برداشت من اين است كه 
خارج از امريكا همه خواس��تار كار با ايران هستند. 
اروپايي ها خواس��تار بازگش��ت تحريم ها نيستند. 
من خوش��بين هس��تم؛ هر چند موضوع بازگشت 
تحريم ه��ا يك نگراني اس��ت و موجب اكراه برخي 
ش��ركت ها از كار با ايران مي ش��ود، اما با اطمينان 
مي گوي��م كه هزاران بانك و ش��ركت متوس��ط و 
كوچك و شماري از شركت هاي بزرگ هستند كه 

آماده كار با ايران هستند. 
مدي��ر اي��ن موسس��ه مش��اوره بانك��ي آلماني 
همچنين گفت كه بانك هاي ايراني بايد س��اختار 
مالكيت��ي خ��ود را اع��ام )disclose( كنن��د تا 
موسسات مالي خارجي بهتر بتوانند فرآيند بررسي 
حقوقي )Due Diligence( پيش از ايجاد روابط 

كاري را انجام دهند. 

 تاكيد سفيران 5 كشور اروپايي
بر همكاري اقتصادي با ايران

س��فيران 5 كش��ور اروپاي��ي در اي��ران ني��ز 
چهارش��نبه هفته گذشته در دومين روز از مجمع 
اي��ران و اروپا بر اهميت تداوم برجام به عنوان يك 
توافق بين المللي و توس��عه زمينه هاي همكاري با 

ايران تاكيد كردند. 
»دني عنان« س��فير دانمارك با اش��اره ارقام و 
آم��ار افزايش مراودات تج��اري ايران با دانمارك و 
ساير كشورهاي اروپايي، اين مساله را يكي از نتايج 
برجام دانست و گفت: برجام مزاياي بسيار ديگري 
هم داش��ته اس��ت اما در اين مجمع تجاري بيشتر 

مورد توجه است. 
»فرانس��وا داليه« س��فير بلژيك نيز با اشاره به 
س��خنان اش��ميد گفت: ما 100درصد از اظهارات 
اشميد حمايت مي كنيم و ما 100درصد به دنبال 

اجراي اين توافق هستيم. 
»س��وزانا ترس��تال« س��فير هلند ني��ز در اين 
ميزگرد گفت: دو س��ال پيش در آغ��از كار خودم 
در اي��ران پيش از روز اجراي برجام در وزارت امور 
خارجه ايران با مقامات ايران صحبت كردم و آنان 
تاكيد داش��تند كه شركت هاي شل، ك. ال. ام بايد 
بازگردند و ش��ما امروز مي بينيد كه اين شركت ها 
در ح��ال كار در ايران هس��تند و در اين همايش 
حضور دارند اما كارهاي بس��يار بيش��تري بايد در 
زمينه هاي مختلف انجام شود. از روز اجراي برجام 
تاكن��ون اتفاقات زي��ادي روي داده و تا زماني كه 
برجام پا برجاست و همه ما به آن متعهد هستيم، 

اين روند ادامه خواهد داشت. 
»جوليوس گويلو« س��فير لهس��تان اظهار كرد: 
برداشت من اين است كه افرادي در دولت روحاني 
هس��تند كه به روشني درك مي كنند بدون برخي 
تغيي��رات عميق در سيس��تم اقتص��ادي وضعيت 
خيل��ي پيش��رفت نخواهد كرد و به نظ��ر من نياز 
است كه ايران تغييراتي ساختاري در اقتصاد انجام 
ده��د و ش��فافيت را افزايش دهد. اروپ��ا و جامعه 
بين المللي در اين مس��ير بايد به ايران كمك كنند 
و كم��ك به ايران به معن��ي پايبند بودن به توافق 
هسته يي است؛ به نظر من راه ديگري وجود ندارد 
ما بايد گفت وگو داش��ته باشيم و اگر اين توافق را 

نداشته باشيم گفت وگويي هم نيست. 

 بررسي رويكرد امريكا به برجام 
ميزگرد )پنل( ديگري براي بررس��ي سياس��ت 
دول��ت امري��كا در قبال برج��ام روز چهارش��نبه 
با حضور »باربارا اس��اوين« كارش��ناس ش��وراي 
آتانتي��ك و »ج��ارت بان��ك« عض��و موسس��ه 
»كارنگي« و از مقام هاي سابق وزارت امور خارجه 

امريكا در دولت باراك اوباما برگزار شد. 
اس��اوين در اين ميزگ��رد گفت: تصور من اين 
است كه ترامپ بار ديگر اجراي برجام توسط ايران 
را تايي��د نمي كند ام��ا اين مس��اله الزاما به معني 
بازگش��ت تحريم ها نيس��ت. البته در مورد ترامپ 
هيچ وقت نمي ش��ود گفت كه مس��اله يي قطعي و 

نهايي است زيرا او آدمي دمدمي مزاج است. 
اس��اوين در گفت وگو با ايرنا در پايان جلس��ه 
گفت: مقامات امريكا از تبعات لغو برجام و منزوي 
ش��دن امريكا آگاه هس��تند اما ترامپ هم دوست 
ن��دارد هر 90روز يك  بار اين توافق را تاييد كند و 
به دنبال س��ازوكاري با كنگره هستند كه ترامپ از 
شر اين الزام رها شود اما گمان نمي كنم كه امريكا 

با بازگرداندن تحريم هاي هس��ته يي توافق را نقض 
كن��د اما تحريم هاي جديدي وضع خواهد ش��د تا 

امريكا در توافق باقي بماند. 

 تاكيد بر تحول نظام بانكي در ميزگرد مسائل 
بانكي و خدمات مالي 

در روز اول هماي��ش، ميزگ��ردي درخص��وص 
مس��ائل بانك��ي و خدمات مالي با حض��ور »پرويز 
عقيلي« مدير بانك خاورميانه »مصطفي بهش��تي 
روي« عضو هيات مديره بانك پاس��ارگاد، »مهدي 
سيف اللهي« مدير موسس��ه مالي »پويا« و »يورن 
سورنسن« از مديران ارشد موسسه اعتبار صادراتي 
»اي كي اف« دانمارك برگزار ش��د. سورس��ن در 
اي��ن ميزگرد بر بهبود ش��رايط كاري با ايران پس 
از برج��ام تاكيد و خاطرنش��ان كرد ك��ه بانك ها و 
موسس��ات مالي اروپايي بيش��تري درصدد كار با 
ايران هس��تند. وي با اش��اره به امضاي قرارداد اي 
كي اف و »دانس��كه بانك« دانمارك و »اوبربانك« 
اتريش با اي��ران گفت: اين قراردادها بس��يار مهم 
هس��تند و م��ا خطر ناش��ي از بازگش��ت احتمالي 

تحريم ها را پوشش مي دهيم. 
وي خاطرنش��ان كرد كه بانك هاي��ي از ايتاليا، 
انگليس و ديگر كش��ورهايي اروپاي��ي نيز با ايران 

همكاري مي كنند. 
موض��وع تحول نظ��ام بانكي در اي��ران نيز در 
اين ميزگرد مطرح ش��د و در اين ارتباط اظهارات 
پروي��ز عقيلي، مدير بانك خاورميانه مبني بر لزوم 
تعطيلي يا ادغ��ام تعدادي از بانك ه��اي ايران در 
6 س��ال آينده مورد توجه برخي رس��انه ها ازجمله 
رويت��رز قرار گرفت. عقيلي لزوم اجراي يك برنامه 
چند مرحله ي��ي براي تطابق نظ��ام بانكي ايران با 
اس��تانداردهاي جهان��ي »ب��ازل 3« را مورد تاكيد 

قرارداد. 
برخي رسانه ها از جمله »المانيتور« نيز اين صحبت 
عقيلي را مورد توجه قرار دادند كه حدود 20درصد از 
وام هاي بانكي در در ايران وام سررسيد گذشته هستند 

)non-performing loan )NPL هستند.
وي خاطرنش��ان ك��رد كه دول��ت نمي تواند در 
ي��ك مرحل��ه 180ت��ا 200ميلي��ارد دالر هزينه 
تجديد س��اختار بانكي را متحمل ش��ود و اين كار 
را در مراحل��ي در 6 س��ال آين��ده انج��ام خواهد 
داد ت��ا بانك ها فرصت افزايش س��رمايه يا ادغام با 

بانك هاي ديگر را داشته باشند يا تعطيل شوند. 
مدير موسس��ه اعتبار صادرات��ي دانمارك نيز با 
تاييد اظه��ارات مدير بان��ك خاورميانه، گفت كه 
تجديد س��اختار بانكي در ايران براي جلب اعتماد 
ش��ريكان بين الملل��ي مهم اس��ت و تاكيد كرد كه 
اصاحاتي به شيوه منظم و آرام بايد صورت گيرد. 

 تاكيد بر اهميت بخش انرژي ايران
در ميزگرد انرژي 

در روز اول هماي��ش چهارمي��ن مجمع ايران و 
اروپا همچني��ن ميزگردي فرعي درب��اره انرژي با 
حضور مقاماتي از چند شركت خارجي برگزار شد 
كه »هانس نيكامپ« معاون امور ايران در ش��ركت 

انگليسي- هلندي »شل« چهره شاخص آن بود. 
اين مقام ش��ركت شل با تاكيد بر اهميت ايران 
براي بازار جهاني انرژي گفت: ايران يكي از آخرين 
كش��ورهايي در جهان است كه امكان دسترسي به 
نف��ت و گاز با هزينه پايين در آن وجود دارد و اين 
موجب جذابيت ايران براي شركت هايي مانند شل، 
توتال و بس��ياري از ديگر ش��ركت هاي بين المللي 
نفت)IOCs( مي ش��ود. در اين ميزگرد »س��اريم 
ش��يخ« مدير بخش پاكس��تان و آس��ياي مركزي 
شركت »جنرال الكتريك« و عضو هيات مديره يك 
ش��ركت ژاپني نيز درخص��وص همكاري در بخش 

انرژي ايران مطالبي بيان كردند. 

اهميت بخش انرژي ايران س��اعتي پس از اين 
ميزگ��رد، در س��خنراني مهدي كرباس��يان معاون 
وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت و ريي��س هيات 
عامل س��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع 
معدني ايران)ايميدرو( نيز مورد تاكيد قرار گرفت. 
كرباس��يان با بيان اين مطلب كه ايران خواس��تار 
گس��ترش بيش از پيش روابط تجاري با اروپاست، 
بر اهميت صادرات اي��ران براي امنيت انرژي اروپا 

تاكيد كرد. 
كرباس��يان با اش��اره به روابط چند 100س��اله 
اي��ران با اروپا از زمان ش��اه عب��اس تاكنون گفت: 
اروپا همواره پيش از تحريم ها، بزرگ ترين شريك 
تجاري ايران محس��وب مي ش��د و اكنون در دوره 
پس��اتحريم نيز ن��ه تنها به دنبال آن هس��تيم كه 
روابطي عادي داشته باشيم بلكه درصدد گسترش 

بيش از پيش روابط هستيم. 
وي اف��زود: ما با داش��تن ذخاي��ر عظيم نفت و 
گاز درص��دد افزاي��ش ظرفيت براي ص��ادرات به 
اروپا به عنوان يك��ي از واردكنندگان اصلي انرژي 
هس��تيم و اين مساله موجب افزايش امنيت انرژي 
اروپ��ا خواهد ش��د. از س��وي ديگر، اي��ران نيز به 
دنبال جذب 250ميليارد دالر س��رمايه گذاري در 

زيرساخت ها، نفت و گاز و صنايع مختلف است. 

 ظرفيت رقابت ايران با امارات
در ميزگرد حمل و نقل

ميزگ��ردي با عنوان »ايجاد ش��بكه هوش��مند 
حمل و نقل« نيز در روز چهارش��نبه برگزار ش��د 
ك��ه در آن ظرفيت هاي ايران براي توس��عه بنادر 
و ش��بكه هاي حمل و نقل منطقه يي بررس��ي شد. 
»وي��م ديل��ن« رييس بخش توس��عه تجاري بندر 
آنت��ورپ بلژيك گفت كه مش��كات زيرس��اختي 
همچني��ن تحريم ه��ا موجب عدم توس��عه در اين 
زمينه ش��ده اما تاكيد كرد همانطور كه در شمال 
غربي اروپا بنادر بزرگ نزديك به هم وجود دارند. 
ايران نيز مي تواند در خليج فارس قطب تجاري در 

كنار بندر »جبل علي« امارات داشته باشد. 

 ظرفيت هاي سرمايه گذاري
در بخش بيمه ايران 

يك��ي از ميزگرده��اي فرع��ي روز دوم مجمع 
ب��ا موض��وع بيم��ه ب��ود ك��ه در آن ظرفيت هاي 
س��رمايه گذاري در بخش بيمه ايران مورد بررسي 

قرار گرفت. 
احس��ان همتي مدير بيمه ه��اي اتكايي و امور 
بين الملل »بيمه ما« نيز در سخنان خود گفت: به 
لطف دكتر روحاني و به لطف برجام ما اين فرصت 
را به دس��ت آوردي��م كه بار ديگر با ش��ركت هاي 
بزرگ بيمه در كش��ورهاي اروپايي به خصوص در 
فرانس��ه، آلمان، س��ويس و انگليس دوباره مرتبط 

شويم و همكاري كنيم. 
در اين ميزگرد از جمله مطرح شد كه 11درصد 
واحدهاي مس��كوني اي��ران بيمه دارن��د و حدود 
90درصد بيمه آتش سوزي ندارند. در ايران حدود 
25ميليون خ��ودرو وجود كه حدود 87 درصد آن 
پوشش بيمه يي ندارند. همچنين در خصوص بيمه 
عم��ر تنها 14ميليون نفر بيمه عم��ر دارند و اينها 
نشان دهنده ظرفيت كار در بخش بيمه ايران است. 
پروي��ز خسروش��اهي معاون بيم��ه مركزي در 
اين ميزگرد گفت: با ش��رط رعايت استانداردهاي 
نظارتي، ما تمام تاش��مان را به كار مي گيريم كه 
س��رمايه گذار خارجي در صنعت بيمه ايران حضور 

داشته باشد. 
وي ب��ه عنوان مثال گفت: در ايران از زماني كه 
صنعت بيمه ش��كل گرفته در حوزه بيمه هاي عمر 
واگذاري بيمه اتكايي وجود نداشته اما در يكي دو 
س��ال اخير براي تقويت ارتباط ش��ركت هاي بيمه 

با ش��ركت هاي خارجي و انتقال دانش فني، براي 
نخستين بار مجوزهاي الزم به يكي از شركت هاي 
بيمه داده ش��د كه بتواند قرارداد واگذاري اتكايي 

داشته باشد. 

 ميزگرد معادن و فلزات 
»سلمان نصر« از كارشناس��ان سازمان توسعه 
و نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايران)ايميدرو( 
در يك��ي از ميزگردهاي فرعي روز چهارش��نبه با 
موضوع س��رمايه گذاري در مع��ادن و فلزات ايران، 
فرصت هاي سرمايه گذاري را در اين بخش تشريح 
كرد. وي در پاس��خ به يكي از حاضران درخصوص 
محدوديت قانوني براي خصوصي س��ازي در ايران 
گفت: محدوديت قانوني براي خصوصي س��ازي در 
ايران حرف درس��تي نيست. در بخش معادن هيچ 
محدوديتي وجود ندارد. برخي اوقات شما تبليغات 
يا مطالب اغراق ش��ده درباره ايران مي ش��نويد اما 

بايد حقايق را پيدا كنيد. 

 تاكيد بر جذابيت هاي گردشگري ايران 
روز  ميزگرده��اي  از  ديگ��ر  يك��ي  موض��وع 
چهارشنبه گردشگري بود. در اين ميزگرد »ديرك 
بوليتار« مدير بخش ايران در ش��ركت هواپيمايي 
فرانس��وي- هلن��دي »ايرفران��س - ك��ي ال ام« 
همچنين مجي��د حس��يني نژاد مدير»علي بابا« و 
مجيد مش��كيني، رييس ش��ركت »پارسيان پرواز 
مهر« وابس��ته به بريتيش ايروي��ز در ايران حضور 
داشتند و مس��ائل مربوط به توسعه گردشگري را 

مورد بررسي قرار دادند.
مدير بخش ايران ش��ركت ايرفرانس-كي. ال. ام 
ب��ا تمجي��د از جاذبه هاي گردش��گري در ايران به 
افرادي ك��ه تاكنون از ايران ديدن نكرده اند توصيه 
كرد كه حتما به ايران س��فر كنند. وي در پاس��خ 
به س��والي درباره مش��تريان هدف اين ش��ركت با 
توجه به برخي محدوديت هاي گردشگري در ايران 
گفت: مش��تري هاي هدف ما كس��اني هس��تند كه 
مي خواهند ايران را آنگونه كه امروز هست، ببينند. 

 ميزگرد سرمايه گذاري خصوصي
و تحول اقتصادي 

روزه  )پن��ل( هماي��ش دو  آخري��ن ميزگ��رد 
چهارمين مجمع ايران و اروپا عصر چهارش��نبه با 
موضوع سرمايه گذاري خصوصي و تحول اقتصادي 

برگزار شد. 
»مجيد زمان��ي« عضو هيات مديره و مديرعامل 
ش��ركت مديريت س��رمايه »كيان« در گفت وگو با 
ايرن��ا در خصوص مباحث اين ميزگرد گفت: بحث 
اي��ن ميزگرد راجع به اين بود كه چگونه مي توانيم 
سرمايه خارجي را براي س��رمايه گذاري در بخش 
خصوص��ي و ش��ركت هاي خصوصي اي��ران كه در 
بورس نيس��تند بياوريم و باعث رشد و توسعه اين 
ش��ركت ها از طريق انتقال فن��اوري و انتقال پول 
بش��ويم كه مس��ائل مختلف بررسي ش��د و نتيجه 
اين بود كه ايران از لحاظ اين نوع س��رمايه گذاري 
موقعيت خوبي دارد و بازده س��رمايه گذاري بسيار 
باال اس��ت اما كس��اني هم كه مي آيند بايد تجربه 
و تخصص اين كار را داش��ته باش��ند و بتوانند جز 
پولي ك��ه مي آورند براي ش��ركت ها ارزش افزوده 

ايجاد كنند. 
وي در توضي��ح »س��رمايه گذاري خصوص��ي« 
)private equity( گف��ت: اي��ن ي��ك نوعي از 
س��رمايه گذاري اس��ت معم��وال از طري��ق خريد 
س��هام، كنترل ش��ركتي را به دست مي گيرند و از 
طريق تقوي��ت مديريت، تغيير مدل تجاري، تغيير 
س��اختارها و ارتقاي سطح كيفي محصوالت سعي 
مي كنند، رشد سريعي به ش��ركت مربوط بدهند. 
يعن��ي آوردن تخصص و مديريت به ش��ركتي كه 

درحال كار است. 
زماني درخصوص پيش��نهاد خود درباره ايجاد 
سياس��ت واحد اقتصادي كه در ميزگرد هم مطرح 
ك��رده بود گفت: اگر يك نفر يا يك نهاد مس��وول 
همه سياست هاي اقتصادي باشد، فكر مي كنيم كه 
نتيجه بسيار بهتر خواهد بود از اينكه بانك مركزي، 
وزارت اقتصاد، س��ازمان حمايت از مصرف كننده و 
نهاده��اي ديگر ه��ر كدام يك ح��رف بزنند. واقعا 
تجرب��ه خوبي را نداريم اگر بتوانيم مثل سياس��ت 

خارجي تمركز ايجاد كنيم بهتر خواهد بود. 

 ارائه نتايج نظرسنجي ها
در حمايت از برجام و تعامل با خارج

امي��ر فرمنش از موسس��ه نظرس��نجي »ايران 
پ��ل« )Iran Poll( ب��ه تش��ريح نتاي��ج يكي از 
نظرس��نجي هاي اخي��ر اي��ن موسس��ه پرداخت و 
خاطرنش��ان كرد ك��ه ايرانيان ب��ه موفقيت برجام 

همچنين تجارت خارجي خوشبين هستند. 
هماي��ش دو روزه مجمع ايران و اروپا در زوريخ 
با تاكيد مقام هاي ارشد جمهوري اسامي ايران بر 
تعامل گس��ترده با دنيا و ارتباطات وسيع با ملت ها 
و دولت هاي جهان، تبلور خوبي از تعامل گسترده 
اقتص��ادي و تج��اري اي��ران ب��ود كه ب��ا توجه به 
رايزني ها و بحث ها و ديدارهاي انجام شده، انتظار 
مي رود در آينده شاهد نتايج عملي و خوبي از اين 
نشس��ت در قالب توافق ها و قراردادهاي همكاري 

مختلف باشيم. 
س��فير انگليس در ايران در گفت وگ��و با ايرنا، 
اين همايش را بس��يار خ��وب ارزيابي كرد و گفت 
مهم است كه اثبات شود برجام افرادي را كنار هم 
مي آورد و كارهايي درحال انجام شدن است. سفير 
هلن��د در ايران ني��ز برگ��زاري چهارمين همايش 
ايران و اروپا را بس��يار مفي��د ارزيابي كرد و گفت: 
ش��ركت هاي هلندي عاقه وافري به كار در ايران 
دارند و من خبرهاي خوبي از ش��ركت هاي هلندي 
ش��نيدم. مجيد زماني از ش��ركت كيان نيز گفت: 
برگزاري ساالنه چنين همايشي با توجه به بازتابي 
كه در رس��انه هاي خارج��ي دارد همچنين ايجاد 

فرصت هاي كاري بسيار خوب است. 

افرادي در دولت روحاني هستند كه به روشني درك مي كنند بدون برخي تغييرات 
عميق در سيستم اقتصادي وضعيت خيلي پيشرفت نخواهد كرد و به نظر من نياز 

است كه ايران تغييراتي ساختاري در اقتصاد انجام دهد و شفافيت را افزايش دهد. 
اروپا و جامعه بين المللي در اين مسير بايد به ايران كمك كنند و كمك به ايران به 
معني پايبند بودن به توافق هسته يي است؛ به نظر من راه ديگري وجود ندارد ما بايد 

گفت وگو داشته باشيم و اگر اين توافق را نداشته باشيم گفت وگويي هم نيست
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گزارش »تعادل« از ميزگرد بررسي تقلب در صنعت بيمه

عبور جرايم بيمه از خط قرمز
 تعيين مصاديق تقلب در صنعت بيمه براي جلوگيري از خسارت 1500 ميليارد توماني 

گروه بانك وبيمه   احسان شمشيري  
موضوع تقلب در صنعت بيمه از موضوعات مهمي 
اس��ت كه بخشي از س��رمايه و انرژي صنعت بيمه را 
به خ��ود اختصاص مي دهد. گفته مي ش��ود بيش از 
10درص��د خس��ارت پرداختي كل صنع��ت بيمه به 
سمت تقلب ها و خسارت هاي صوري مي رود كه اين 
رقم بيش از 1500 ميليارد تومان در س��ال مي شود 
در اين شرايط سوالي كه مطرح مي شود اين است كه 
مگر صنعت بيمه چقدر سود مي كند و با اين رقم چه 

مي توان كرد ؟
به گزارش تعادل، در ميزگرد بررسي موضوع تقلب 
كه با حضور حبيب ميرزايي معاون نظارت، ميرقاسمي 
معاون حقوقي، زندي مدير روابط عمومي بيمه مركزي 
و مديران��ي از بيمه هاي رازي و دانا برگزار ش��د ابعاد 

مختلف موضوع بررسي شد 
در ابت��داي ميزگرد حبيب ميرزايي معاون نظارت 
بيم��ه مركزي گفت: م��ا در صنعت بيمه اصل مهمي 
به نام كمال حس��ن نيت داري��م. در اين اصل تصريح 
شده كه روابط بين بيمه گر و بيمه گذار و حتي بيمه گر 
اتكايي از اصل كمال حس��ن نيت، تبعيت مي كند به 
نوع��ي كه ما به دليل مختصات صنعت بيمه چاره يي 
نداريم جز اينكه روابط خود را بر اساس اعتماد متقابل 
شكل بدهيم. اين اصل به عنوان يك اصل پايه يي در 
صنعت بيمه از كشوري به كشور ديگر تفاوت هاي در 
چارچوب ه��ا و اقتضائ��ات دارد. از طرفي ديگر همين 
اصل مي تواند بس��ترهايي را فراهم كند كه تخلفات، 
تقلبات و سوءاس��تفاده هايي در صنعت بيمه ش��كل 

بگيرد كه به آن كالهبرداري بيمه يي مي گويند. 
وي افزود: نهادهاي درگير با صنعت بيمه ش��امل 
نه��اد ناظر، بيمه گ��ذاران، بيم��ه گران، واس��طه ها، 
حسابرسان، ارزيابان خس��ارت و تمامي بازيگران اين 
عرصه، هر يك مي توانند در گسترش اين پديده نقش 

آفريني كنند تا راه را بر اين اتفاق ببندند. 
در ادامه ميرقاس��مي، مديركل امور حقوقي بيمه 
مركزي گفت: اين موضوع از مهم ترين مسائل صنعت 
بيمه اس��ت كه بايد با دقت و حساس��يت به جزئيات 
آن پرداخته ش��ود. در چند وقت اخير مساله تقلبات 
صنعت بيمه در كالس ها و دوره هاي آموزشي قضات 
نيز مطرح ش��ده و به نظر مي رسد با توجه به شرايط 
اقتصادي و اجتماعي امروز اين مساله بيش از گذشته 
م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت و با پرداختن به مقوله 
بزهكاري ه��اي اجتماعي ش��اهد دو رويكرد متفاوت 
هس��تيم. يكي آسيب شناسي و ريشه يابي اين مساله 
و ديگري شيوه برخورد با جرم وآثار آنكه مساله مهمي 

به حساب مي آيد. 
وي اضاف��ه كرد: ما بيش��تر با معلول ه��ا مبارزه 
مي كني��م پي��ش از آنكه به س��راغ علت ه��ا برويم و 
اين يك ضعف جدي به ش��مار مي رود. ش��ايد ما به 

عن��وان مديران صنعت بيم��ه چاره يي جز برخورد با 
پيامدهاي جرم صورت گرفته نداش��ته باش��يم و به 
ريش��ه ها نپردازيم. به گمان من ريشه اين تقلبات را 
بايد در مش��كالت اقتصادي و مسائلي نظير افزايش 
نرخ ديه جس��ت وجو كرد. باال بودن نرخ ديه در چند 
س��ال اخير يك محرك جدي ب��راي متقلبان بوده و 

زمينه هاي جرم را فراهم كرده است. 
ميرقاسمي تصريح كرد: برخورد قضايي با متخلفان 
در ح��وزه ماموريت ها و مس��ووليت هاي ما نيس��ت و 
اص��وال ما با مقوله اقتص��اد كالن كاري نداريم. اما در 
حوزه مساله صنعت بيمه اينكه چه مي تواند بكند كه 
اوال اين پديده را خوب شناس��ايي كند و بتواند با آن 
برخورد مناسبي داشته باشد و همين طور آثار مالي و 
اجتماعي آن را كاهش بدهد كه اين محقق نمي شود 
مگ��ر در گروي همكاري ب��ا عوامل اصلي ذي مدخل 
در برخ��ورد با پديده هاي مجرمانه كه پليس اس��ت، 
وقوه قضاييه و س��اير دستگاه هاي مرتبط كه در ادامه 

جلسات خدمتتان عرض خواهم كرد. 
از حيث حقوقي هم در قانون بيمه هم به صورت 
متن قانون هم اش��اره شده در مواد 12 تا 14 بيمه 
هم صراحت��ا به اين بحث كه اگر فرد حس��ن نيت 
نداش��ته باش��د برايش ضمانت اجرا در نظر گرفته 
شده و حسن نيت جزو ضمانت هاي اجرايي سنگين 
اس��ت. در م��اده 14 صراحت��ا بي��ان ش��ده كه اگر 

خسارت عمدي وارد شود، ديگر تحت پوشش بيمه 
نيست و خسارت قابل پرداخت نيست. 

وي گف��ت: از حيث حقوقي ه��م در قانون جديد 
بيمه شخص ثالث 95، براي نخستين بار جرم انگاري 
ش��ده؛ چون اي��ن پديده براي مجلس هم ش��ناخته 
ش��ده بود: هر گونه صحنه سازي براي خسارت جرم 
محسوب شده در قديم بايد تحت عنوان كالهبرداري 
طرح ش��كايت مي ش��ده ولي در قان��ون جديد بيمه 
ش��خص ثالث ماده 61 اعمال متقلبانه صحنه سازي 
صوري تص��ادف، تعويض خودرو يا ايجاد خس��ارت 
عمدي يك جرم خاص )جديد( تلقي ش��ده و كسي 
ك��ه از باب��ت اين تص��ادف صوري خس��ارتي بگيرد 
مشمول مجازات هاي قانوني خواهد شد. بنده نكاتي 
را ب��ه عنوان مقدمه مط��رح كردم ك��ه در ادامه در 

خدمت دوستان خواهيم بود. 
در ادامه نشست باختري مدير امور اتومبيل شركت 
بيمه دانا گفت: هرگونه رخنه، تعدي و تجاوزي كه وارد 
حريم شخصي فردي شود )چه حقيقي و چه حقوقي( 
باي��د ديد كه اين رخنه و تجاور و تعدي از چه محلي 
به ش��خص وارد ش��ده. هر فردي كه به او اين مسائل 
برخورده باشد مثال فردي خانه اش را دزد زده باشد يا 
بانكي كه سرقتي از آن صورت گرفته باشد؛ نخستين 
كاري كه آن شخص حقيقي يا حقوقي بايد بكند اين 
است كه بيايد بررسي كند كه نقاط آسيب پذير من، 

زندگ��ي من و كار من چه بوده كه اين اتفاق براي من 
افتاده. وي تاكيد كرد: كساني كه كارشان كالهبرداري 
از بيمه اس��ت شايد خيلي زيرك تر از از افرادي كه به 
عنوان مس��وول در دستگاه هاي بيمه هستند مي آيند 
و دو دو ت��ا چهارتا مي كنند كه مثال مني كه ش��غلم 
كالهب��رداري از بيمه اس��ت آيا از اين ب��ه بعد با اين 
جرايمي كه پيش بيني ش��ده، مي صرفد كه اين كار 
رابكنم؟ جايي شايد به اين نتيجه برسد كه نه به صرفه 

نيست و اين كار را ادامه ندهد.
وي تصريح كرد: به فرض ما گروهي را در ش��هريار 
به كمك آگاهي شناسايي كرديم كه اينها يك سري 
افراد معتاد را پيدا مي كردند و با س��نباده يا چيزهاي 
ديگر روي دستش��ان را خراش مي دادند كه مثال روي 
آسفالت كشيده ش��ده، بعد دندان ها و بيني فرد را با 
چكش مي شكستند و او را مي انداخنتد جلوي موتور 
س��يكلت يا اتومبيل كه مثال تص��ادف كرده و پليس 

مي آمد و كروكي تهيه مي كرد. 
وي گف��ت: بايد نقاط ضعفمان را پيدا كنيم. چون 
در هر صورت يك س��ري افراد هس��تند ك��ه انگيزه 
كالهب��رداري از بيم��ه را دارند. ي��ك زماني ما بيمه 
مي فروختيم و تعهدمان 8 ميلي��ون تومان بود و ديه 
40 ميليون است. االن ما داريم معادل مبلغ ديه بيمه 
نامه مي فروشيم يعني 280 ميليون تومان. با بيمه نامه 

280 ميليون طرف انگيزه پيدا مي كند. 

در پرون��ده ديگ��ري خانمي دو قلو ب��اردار بوده و 
پراي��دي در اتوبان از روي پ��اي )كفش( اين خانم رد 
مي ش��ود و ايش��ان مي افتند زمين. كروكي كش��يده 
مي ش��ود و انتقال داده مي شوند به بيمارستان. سقط 
جنين اتف��اق مي افتد بر اثر آمپولي كه براي س��قط 
جني��ن قبال زده بودند. اين خان��م مي آيند و تقاضاي 
300 ميلي��ون دي��ه مي كنند. بررس��ي كه مي ش��ود 
مشخص مي ش��ود كه عين اين پرونده در بيمه آسيا 
تشكيل داده و مي خواسته بگيرد يعني براي يك وضع 

حمل از دو تا بيمه پول بگيرد. 
در ادام��ه ميزگ��رد محمود امر الله��ي، مديرعامل 
ش��ركت بيمه رازي گفت: طبق آمار، ساالنه در امريكا 
در بيمه درماني هزينه تقلب باالي 150 ميليارد دالر 
اس��ت. )اين آمار براي س��ال 2003 اس��ت.( و عنوان 
مي كنن��د ك��ه كالهب��رداري در بيمه ه��اي تكميلي 
درمان بس��يار گسترده است و حدود 20درصد از كل 
خسارت هاي پرداختي است. ما اگر بخواهيم همين را 
به كشورمان تعميم بدهيم، مي گوييم اگر 10درصد از 
خس��ارت هاي دريافتي تقلب باشد، بايد بررسي كنيم 
امار پرداختي خس��ارت در سال 95 چقدر بوده و چه 

عددي را مي شود از اين نتيجه گيري كرد. 
بنابراين مي طلبد كه صنعت بيمه بيايد وسازماني 
را ب��راي برون رفت از اي��ن وضعيت و مقابله با جعل 
و تقل��ب كالهبرداري راه اندازي كند. )كارگروهي كه 
كارش��ان همين باشد( كه اوال بتوانند مصاديق جعل 
و كالهب��رداري را مش��خص كنند. م��ا در خيلي از 
مفاهيم مي بينيم كه برداش��ت ها متفاوت است. اين 
كار گروه اوال مي تواند مصاديق را مش��خص كند بعد 
بحث آم��وزش را جدي بگيرد: آموزش به پرس��نل، 
آم��وزش به بيمه گ��ذاران، آموزش به بيمه ش��دگان، 
آموزش به ذينفعان بيمه يي كه دچار آس��يب نشوند 
و به عنوان زيان ديده وسواس��تفاده شده قرار نگيرند 
و هم خدايي نكرده خودشان سهوا مرتكب اين خطا 
نشوند. بنابراين ما با اين كارگروه و تشكل مي توانيم 
به مصاف با كساني برويم كه باعث شدند قيمت تمام 
شده محصوالت بيمه باالبرود و طبيعتا هزينه اش را 
هم مردم مي دهند و هم شركت هاي بيمه. بحث هاي 
حقوقي هم در اين مورد بسيار موسع است كه دراين 

كارگروه مي تواند تعيين تكليف شود. 
در ادامه جلسه مصطفي زندي مدير روابط عمومي 
بيمه مرك��زي گفت: بحث هاي خوبي مطرح ش��د و 
س��والي در اين زمينه قابل تامل اس��ت. آيا آماري از 
ميزان كالهب��رداري و تقلب در صنع��ت بيمه وجود 
دارد؟ يعن��ي اگر رقم تقل��ب در صنعت بيمه آنقدرها 
سنگين نباشد شايد نيازي به تشكيل سازمان مقابله 
با تخلفات و حتي تشكيل يك كارگروه نيست اما اگر 
ارقام جدي و تامل برانگيز باش��د بايد در اين خصوص 

چاره انديشي كرد. 

عوامل عدم استقبال از فناوري NFC و حركت به سمت تراكنش هاي آفالين

پرداخت با NFC فراگير نيست
گروه بانك وبيمه  

فناوري NFC در كش��ور به دليل تازگي هنوز با 
استقبال عمومي مواجه نشده كه البته شيوه اجرايي آن 
و ارائه نشدن يك اپليكيشن واحد به منظور بهره مندي 
 NFC از خدم��ات تمام درگاه هاي پرداخت مجهز به
ني��ز در اين  بين خيلي موثر بوده اس��ت همچنين در 
اي��ن مدل از پرداخت هنوز نياز به واردكردن رمز دوم 
از سوي مشتريان است كه از جذابيت استفاده از اين 
فناوري مي كاهد درصورتي كه اگر اين فناوري با شيوه 
پرداخت آفالين و استفاده از كيف پول الكترونيكي و 
بدون واردكردن رمز همراه شود به طور قطع با استقبال 
عمومي مواجه خواهد شد و هزينه باالي تجهيز شبكه 
پرداخت ب��ه فناوري NFC در كش��ور كه به تدريج 

اجرايي مي شود، توجيه منطقي مي يابد. 
 ب��ه گ��زارش »تع��ادل« در مهرماه س��ال 95 با 
تواف��ق ص��ورت گرفته بي��ن همراه اول و ش��ركت 
خدمات انفورماتيك، ش��ركت هم��راه اول به عنوان 
اپراتور پيش��رو در ارائه خدمات ارتباطي با همكاري 
بان��ك  و  اطالع��ات  فن��اوري  و  ارتباط��ات  وزارت 
مرك��زي، مجوز بس��تر تب��ادالت س��ريع مبتني بر 
فناوري NFC و كارت هاي بانكي شبيه سازي ش��ده 
روي س��يم كارت هاي اپراتورها در كش��ور صادر شد 
و پ��س از آن اپراتوره��اي هم��راه اول با س��رويس 
جيرينگ، ايرانس��ل و رايتل هريك ش��يوه پرداخت 

ب��ا NFC را اجراي��ي كردند كه هنوز با اس��تقبال 
 عمومي مواجه نش��ده اس��ت.  NFC مخفف كلمه

و  اس��ت   Near Field Communication
همان طور كه از اس��م آن پيداس��ت مجموعه يي از 
استانداردهاي مخابرات بي سيم در فاصله هاي بسته 
و كوت��اه اس��ت. اين فناوري از قبل از س��ال 2004 
ميالدي در دنيا ورود و ش��ركت هاي نوكيا، سوني و 
فيليپس در س��ال 2004 انجمن NFC را تاسيس 
كردند و تا س��ال 2015 در حدود 54 ميليون كاربر 
پرداخت از اي��ن طريق را تجربه كردند و پيش بيني 
مي ش��ود تا سال 2018 در حدود 166ميليون كاربر 
در جهان از اين نوع پرداخت استفاده كنند. در ايران 
نيز از ارديبهش��ت ماه امس��ال بانك ها با مجوز بانك 
 NFC مركزي در حوزه ارائه خدمت بر پايه فناوري
وارد و تاكنون پنج بانك ملت، شهر، پارسيان، رفاه و 

صادرات از اين فناوري رونمايي كرده اند. 
اما آنچه در اين  بين اهميت دارد، اين است كه تا 
پايان مردادماه امسال بنا بر آمار شركت شاپرك در 
 NFC طي چهار ماه تنها 2198 تراكنش با فناوري
رقم خورده كه بسيار اندك است و نشان دهنده اين 
واقعيت اس��ت كه اين فناوري با اس��تقبال عمومي 
در ايران مواجه نش��ده كه مي تواند داليل متعددي 
داشته باش��د. سيد ابراهيم حس��يني نژاد كارشناس 
پرداخت الكترونيك با تشريح داليل عدم استقبال از 

فناوري NFC در كشور گفت: به منظور بهره مندي از 
فناوري NFC بايد به س��مت پرداخت هاي آفالين و 

استفاده از كيف پول الكترونيكي حركت كنيم. 
وي در گفت وگو ب��ا ايبنا در اين خصوص گفت: 
ع��دم اس��تقبال م��ردم از فن��اوري NFC داليل 
متعددي دارد و البته هنوز قضاوت در اين خصوص 
زود و ش��تاب زده است و بايد به اين نوع فناوري در 

كشور فرصت توسعه و ارتقا داد. 
س��يد ابراهيم حس��يني نژاد اف��زود: البته مدل 
اجرايي فعلي اين فناوري در كشور فراگير نيست و 
اميدواريم در نسخه هاي اجراي بعدي NFC كه از 
س��وي بانك مركزي ارائه مي شود به فراگيري مدل 

توجه ويژه يي شود. 
وي يادآور شد: در مدل فعلي يك بانك با همكاري 
يك شركت پرداخت الكترونيك بايد نرم افزاري را ارائه 
كند كه NFC را ساپورت كند و پايانه هاي فروشگاهي 
ش��ركت پرداخت الكترونيك به منظ��ور بهره مندي از 
اين فناوري بايد مجهز به NFC باش��د و اپليكيشن 
طراحي ش��ده تنه��ا روي پوزهاي ش��ركت پي اس پي 
همكار قابل استفاده است كه به اين مدل با اين روند از 

فراگيري برخوردار نيست. 
حس��يني نژاد با بيان اينكه بانك مرك��زي در فاز 
بع��دي به منظور فراگير كردن بهره من��دي از فناوري 
NFC بايد يك اپليكيشن جامع براي استفاده از اين 

فناوري، طراحي و ارائه كند، اظهار داشت: استفاده از 
فناوري NFC بايد براي تمام متقاضيان با نصب يك 
نرم افزار جامع در تمام پايانه هاي فروشگاهي مجهز به 

NFC امكان پذير باشد. 
وي يكي ديگر از داليل عدم اس��تقبال از فناوري 
NFC در كش��ور را در پرداخ��ت آنالين آن در حال 
حاضر دانست و گفت: به منظور بهره مندي از فناوري 
NFC بايد به سمت پرداخت هاي آفالين و استفاده از 
كيف پول الكترونيكي حركت كنيم تا استفاده از اين 

فناوري با اقبال عمومي مواجه شود. 
حسيني ن ژاد اذعان داشت: در حال حاضر در كشور 
همچنان حجم تراكنش هاي آنالين باالست و همچنين 
در مكانيسم كارمزد تفاوتي براي تراكنش هايي با مبالغ 
پايي��ن و باال در بانك پذيرنده وج��ود ندارد و كارمزد 
اين خدمات نيز براي مردم رايگان اس��ت و شايد يكي 
از داليل اصلي توسعه نيافتن پرداخت هاي آفالين در 

كشور نظام كارمزد در حوزه پرداخت باشد. 
وي ادام��ه داد: ع��دم فراگي��ري م��دل فعلي در 
پرداخت ه��اي NFC، بهره گي��ري از پرداخت ه��اي 
آنالي��ن در اين فناوري و نظام كارمزد فعلي حاكم در 
كشور را مي توان س��ه عامل كليدي توسعه نيافتن و 

عدم استقبال از فناوري NFC در كشور ذكر كرد. 
حسيني نژاد در پاسخ به اين سوال كه مدل اجرايي 
NFC ب��ا تراكنش ه��اي آفالين براي اي��ن فناوري 
مناسب است و از امنيت كافي برخوردار است، گفت: 
به طور قطع اين مدل براي بسياري از كسب وكارهاي 
خ��رد مانند بليت الكترونيكي در حمل ونقل بس��يار 
مناس��ب اس��ت البته درصورتي كه ش��يوه تراكنش 
آفالي��ن و در نهاي��ت مزي��ت و ارزش افزوده يي براي 
مردم به نس��بت تراكنش هاي آنالين داش��ته باشد 

كه اي��ن امر به دليل نظام كارمزدي فعلي ش��ايد از 
جذابيت براي مردم برخوردار نباشد. 

وي ادام��ه داد: در ش��رايط فعلي كه بر اس��اس 
مدل كارمزد حاكم در نظام پرداخت فرقي در انجام 
تراكن��ش به ص��ورت آفالين و آنالين وج��ود ندارد 
به منظور توس��عه تراكنش هاي آفالين اين شيوه از 
پرداخت باي��د همراه باارزش افزوده يي باش��د تا با 

استقبال عمومي مواجه شود. 
حسيني ن ژاد با تاكيد بر اينكه در حال حاضر درصد 
باالي��ي از تراكنش هاي در ش��بكه پرداخ��ت زير 10 
هزار تومان اس��ت، يادآور ش��د: با توجه به تجربه هاي 
بين الملل��ي ك��ه نش��ان دهنده اهميت وج��ود نظام 
پرداخت هاي آفالين براي مديريت پرداخت هاي خرد 
است، رواج استفاده از پرداخت هاي آفالين بايد هر چه 
زودتر در نظام پرداخت كش��ور عملياتي شود تا حجم 
بزرگي از ترافيك ش��بكه پرداخت كاهش و به تبع آن 

هزينه هاي اجرايي كار نيز كمتر شود. 
وي در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه گفته مي ش��ود 
ش��ركت هاي پي اس پي دليل اصلي توس��عه نيافتن 
تراكنش ه��اي آفالين به دلي��ل كاهش تراكنش هاي 
آنالي��ن و ب��ه آن درآم��د كارم��زدي در اي��ن روش 
هس��تند، گفت: اين گفته نمي تواند درست باشد زيرا 
به منظور حل اين مس��اله مي توان كارمزدي نيز براي 
تراكنش ه��اي آفالي��ن ب��راي ش��ركت هاي پرداخت 

الكترونيك در نظر گرفت. 
حسيني نژاد ادامه داد: در حال حاضر پرداخت هاي 
آفالين تنها توس��ط چند ش��ركت پي اس پي اجراي 
شده و اجراي اين روش، هزينه ها اجرايي كار را كاهش 
و به تبع كل هزينه زيرساختي نظام پرداخت در كشور 

را نيز كمتر مي كند. 

  برنامه ريزي افزايش
ضريب نفوذ 3.2 درصدي بيمه

ريي��س كل بيم��ه مرك��زي ب��ا تش��ريح مهم ترين 
چالش ه��اي درون��ي و بيرون��ي صنع��ت بيمه كش��ور، 
چشم انداز اين صنعت را دس��تيابي به ضريب نفوذ 3.2 
درصدي تا پايان س��ال 1400 و تا پايان دولت دوازدهم 
عنوان كرد. عبدالناصر همتي در گفت وگو با ايبنا درباره 
مهم ترين چالش هاي دروني و بيروني صنعت بيمه گفت: 
چالش دروني صنعت بيمه كشور مطلوب نبودن عملكرد 

بازيگران و فعاالن بازار بيمه است. 
وي افزود: مهم ترين عوامل اين مساله نامتعادل بودن 
تركيب پرتفوي صنعت بيمه، پايين بودن سهم بيمه هاي 
زندگي در پرتفوي بيمه كش��ور، پايين بودن حق بيمه 
سرانه، باال بودن سهم بخش دولتي از پرتفوي بازار بيمه و 
پايين بودن سطح تعامالت بين المللي صنعت بيمه است. 
رييس شوراي عالي بيمه چالش هاي بيروني صنعت 
بيمه را نيز وضع عوارض متعدد مستقيم و غيرمستقيم 
بر حق بيمه شخص ثالث و ساير رشته ها، اخذ ماليات بر 
ارزش افزوده از عمليات بيمه و موانع مقرراتي براي جذب 

و حفظ منابع انساني كارآمد برشمرد. 
همتي، مديريت مناب��ع ارزي را از جمله اركان مهم 
اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و افزود: صنعت بيمه با هدف 
خنثي كردن اثر تحريم ها، اقداماتي مانند ايجاد حساب 
اتكايي ويژه تحريم، تش��كيل كنسرسيوم هاي اتكايي و 
كلوپ هاي P&I، ارائه پوش��ش هاي اتكايي مناس��ب در 
تمامي رش��ته ها و افزايش ظرفيت نگهداري ريسك در 
داخل كش��ور را انجام داده ك��ه نتايج خوبي را به همراه 
داش��ته اس��ت. رييس كل بيمه مركزي در پاسخ به اين 
سوال كه چش��م انداز صنعت بيمه را در دولت دوازدهم 
چگونه ارزيابي مي كند، گف��ت: با برنامه ريزي هاي انجام 
شده تا سال 1400 سهم بخش غيردولتي در بازار بيمه 
به حدود 65 درصد و سهم بيمه هاي زندگي نيز به 20.1 
درصد خواهد رسيد. رييس شوراي عالي بيمه ادامه داد 
كه تا س��ال 1400، حق بيمه س��رانه ساالنه 20 درصد 
رشد خواهد داشت و ضريب نفوذ بيمه نيز به 3.2 درصد 

خواهد رسيد. 

 سهام دولتي 3 بيمه گر ايراني 
واگذار مي شود 

گروه بانك وبيمه   س��هام دولت در 3شركت بيمه 
البرز، دانا و آس��يا به زودي به بخ��ش خصوصي واگذار 
مي شود. اين واگذاري در راستاي سياست هاي كلي يكي 
از اصول قانون ايران انجام مي ش��ود كه 11س��ال پيش 
اعالم ش��د و در اين رابطه مسعود كرباسيان وزير اقتصاد 
نيز اعالم آمادگي كرده است تا اين امر تحقق پيدا كند. 

به گزارش »تعادل« بر اس��اس برنامه توس��عه 6ساله 
)2017-2022( براي توسعه فعاليت هاي صنعت بيمه و 
بهبود فضاي كسب و كار، سهام هاي دولتي در شركت هاي 
بيمه به استثناي بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و 

شركت بيمه ايران واگذار خواهد شد. 
ماده 21 در بخش چهارم قانون برنامه ششم توسعه، 
اذع��ان دارد كه دولت موظف اس��ت در جهت توس��عه 
فعاليت هاي صنعت بيمه و بهبود محيط كس��ب و كار و 
بخش غيردولتي بر اساس قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل چهل و چهارم )44( قانون اساس��ي، س��هام دولت 
در شركت هاي بيمه به استثناي بيمه مركزي جمهوري 
اسالمي ايران و شركت سهامي بيمه ايران را در دو سال 
اول اج��راي قانون برنامه از طريق عرضه س��هام در بازار 
سرمايه و سازمان خصوصي س��ازي به بخش غيردولتي 

واگذار كند.
ب��ا توجه به نقش حياتي بيمه ها در اقتصاد كش��ور و 
ض��رورت عملياتي ش��دن خصوصي س��ازي، عبدالناصر 
همت��ي رييس كل بيمه مرك��زي در خصوص وضعيت 
3ش��ركت بيمه واگذار شده )آسيا، البرز و دانا( در دولت 
دوازده��م صراحتا اعالم كرده اس��ت كه دولت به زودي 
واگذاري س��هم خود در اين 3ش��ركت را آغ��از خواهد 
كرد. همچنين متذكر شده اند كه دولت و وزارت اقتصاد 
اص��راري به تعيي��ن مدير براي اين ش��ركت ها ندارند و 
بدون شك با واگذاري سهم دولت در اين 3شركت روال 
تعيين مديرعامل به سياق شركت هاي خصوصي پيگيري 

خواهد شد. 

 ريشه بحران هاي بانكي 
كجاست

مدير گروه مدل سازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك 
مركزي با تشريح برخي داليل كه مي تواند استقالل بانك 
مركزي را تضعيف كند، نوسان درآمدهاي نفتي را باعث 

بروز بيماري هلندي در اقتصاد ايران دانست. 
س��يدعلي مدن��ي زاده در گفت وگ��و با ايبن��ا در اين 
خصوص كه استقالل بانك مركزي چه نشانه هايي دارد؟ 
گفت: اگر بخواهيم وضعيت كش��ورهاي ديگر را ببينيم 
درحال حاضر دايره كشورهايي كه قوانين بانك مركزي 
خود را به روز مي كنند و اس��تقالل بانك مركزي درحال 
حفظ شدن است، گس��ترده شده و از سويي قوانين نيز 

مدرن تر شده است. 
مدير گروه مدل سازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك 
مركزي اظهار كرد: حتي در مورد كش��ورهاي متكي به 
درآم��د نفت نيز اين اتفاق افتاده و نگاه به قوانين برخي 
كش��ورها مانند عراق، آذربايجان و افغانستان نيز حاكي 
از آن اس��ت كه قوانين كامال جديد و مترقي بوده كه در 
آن استقالل بانك مركزي به صورت مناسبي تامين شده 
و اين مي تواند منجر به اين ش��ود كه هدف اصلي بانك 

مركزي در كنترل تورم تامين شود. 
مدني زاده افزود: در اي��ران هنوز اين اتفاق نيفتاده و 
در دوره هاي مختلف وابستگي بانك مركزي به دولت را 
داش��ته ايم و تا قبل از سال 79 دولت به صورت مستقيم 
از بانك مركزي استقراض مي كرد و اين بانك مجبور بود، 
مناب��ع در اختيار دولت قرار دهد ولي بعد از اين س��ال 
دولت از طريق تس��هيالت گرفتن از بانك ها وارد ش��د و 
عمال منابع بانك ها تخليه مي شد و به صورت غيرمستقيم 
اين كار صورت پذيرفت و اين وضعيت عالوه بر استمرار 

وابستگي باعث شد تا بانك ها نيز دچار مشكل شوند. 
وي تاكيد كرد: موضوع بعدي فروش درآمدهاي ارزي 
اس��ت كه دولت بانك مركزي را مجب��ور مي كند كه با 
قيمت مشخص آن را خريداري كند و چون حجم خريد 
باالس��ت عمال كنترل در اين بخش دش��وار مي شود. در 
زماني كه قيمت نفت باال مي رود اين موضوع در ترازنامه 
بانك مركزي نيز وارد شده و باعث ايجاد تورم مي شود و 
متاسفانه ديديم كه در ايران تورم باال و بحران ارزي ايجاد 
ش��د و بانك مركزي در مقاطعي همواره مجبور به انجام 

كارهاي ارزي دولت بود. 

اخبار

سجاد ابراهيمي  صاحب نظر پولي و بانكي 
شناس��ايي زيان هاي نهفته يا ناترازي بانك ها از محل مطالبات 
غيرجاري و دارايي ه��اي منجمد و لحاظ كردن آن در صورت هاي 
مالي يكي از اقدامات مهم در تكميل سياس��ت كاهش نرخ س��ود 
محسوب مي شود. با كاهش نرخ تورم در سال هاي اخير، نرخ سود 
بانكي متناسب با نرخ تورم كاهش پيدا نكرده است. به گونه يي كه 
نه تنها نرخ س��ود حقيقي سپرده بانكي )تفاوت نرخ سود سپرده و 
تورم( بعد از سال ها منفي بودن مثبت شده، بلكه اين نرخ در برخي 
مواقع به بيش از 7 درصد هم رس��يد. در چنين شرايطي بر اساس 
هر منطقي، سياس��ت گذاري بايد در جهت كاهش نرخ سود باشد. 
مهم ترين بحثي كه در اين حوزه مطرح است، چگونگي كاهش نرخ 

سود و نحوه سياست گذاري صحيح در اين راستاست. 
شرايط خاصي كه بانك ها با آن مواجه هستند )يعني حجم باالي 
مطالبات غيرجاري و دارايي هاي منجمد( باعث عطش سيري ناپذير 
نقدينگي از طرف بانك ها ش��د كه به جنگ قيمتي در نرخ گذاري 
س��پرده انجاميد. در اين شرايط طبيعتا پيش شرط ها، ساختارها و 
نهادهاي الزم براي شكل گيري بازاري كه بتواند قيمت ها )نرخ ها( 

را با هزينه كم به س��مت تعادل س��وق دهد، وجود ندارد و دخالت 
دولت )يا همان بانك مركزي( در بازار بانكي براي كنترل نرخ سود 

ضروري به نظر مي رسيد. 
اين دخالت يا همان سياس��ت گذاري به طور بالقوه مي تواند به 
دو صورت انجام ش��ود. در حالت اول دولت به طور مس��تقيم وارد 
نرخ گذاري شده و با بازوي نظارتي خود تالش مي كند اين نرخ در 
بانك ها اعمال ش��ود. در حالت دوم )چيزي مشابه عمليات بازار باز 
در بانكداري متعارف( بانك مركزي به واسطه عرضه اعتبار بر نرخ ها 

اثرگذار خواهد بود. 
از مزاياي حالت اول مي توان به س��ريع االثر بودن آن اشاره كرد. 
با اين حال مش��كل اين سياس��ت آن اس��ت كه فقط در دوره هاي 
كوتاه مدت جوابگو خواهد بود و به هيچ وجه يك رويكرد مس��تقل 
حتي براي ميان مدت به شمار نمي رود. شواهدي در سال هاي اخير 
و در دولت ه��اي قبلي وجود دارد كه تاييد مي كند تنها با دس��تور 

نمي توان نرخ ها را براي مدت زيادي كاهش داد. 
از ط��رف ديگر، حالت دوم سياس��ت گذاري كه در واقع دخالت 
غيرمس��تقيم در نرخ ها به شمار مي رود، اگر چه باثبات تر از حالت 

اول بوده و به بهبود ساختارهاي بازار بانكي كمك مي كند، ولي به 
نظر مي رسد كه با توجه به شرايط خاص شبكه بانكي كشور ممكن 
است اين نوع سياست گذاري مناسب نباشد و منجر به تورم شود. از 
اين رو با توجه به شرايط موجود مي توان تصميم بانك مركزي در 
تعيين دس��توري نرخ سود براي بانك ها را در صورت رعايت برخي 

موارد و پيش شرط ها، سياست مناسبي دانست. 
يكي از الزامات به كارگيري اين سياس��ت اين است كه بايد به 
عنوان يك رويكرد كوتاه مدت تلقي ش��ود و سياست گذاران بايد به 
دنبال روش بلندمدت تر و اصولي تري براي كاهش باثبات نرخ سود 
باش��د. لذا در كنار نرخ دس��توري، سياست هاي مكمل نيز بايد در 

پيش گرفته شود. 
يكي از سياست هاي مكمل كاهش دستوري نرخ سود، اعطاي 
تسهيالت بانك مركزي به بانك ها براي حفظ اين نرخ است. طبيعي 
است كه وقتي نرخ ها به صورت دستوري كاهش پيدا مي كند، ممكن 
اس��ت بانك ها با كمبود نقدينگي بيشتري مواجه شوند. اگر بانك 
مركزي نتواند با اعطاي تسهيالت به بانك ها اين كمبود نقدينگي 
را تا حدودي جبران كند، پايداري سياس��ت دستوري بسيار پايين 
خواهد ب��ود. اگرچه اين توجه وجود دارد ك��ه اين رويكرد مكمل 
مي تواند آثار منفي از جمله تورم را به همراه داش��ته باشد، ولي به 
نظر مي رس��د براي به دس��ت آوردن نرخ سود پايين تر بايد هزينه 

كرد. سياست مكمل ديگري كه در اين راستا بايد مدنظر قرار گيرد، 
توجه به مساله س��المت بانكي است. در اين راستا شناسايي زيان 
نهفته يا نات��رازي بانك ها از محل مطلبات غيرجاري و دارايي هاي 
منجم��د، لحاظ كردن آن در صورت هاي مالي و اختصاص منابع از 
طرف دولت و س��هامداران بانك براي حل اين معضل، راهي است 
كه اگرچه اجراي آن بسيار دشوار است، اما تعويق اين كار مساله را 

بغرنج تر خواهد كرد. 
سياس��ت هاي مكمل ديگ��ري كه بايد مورد توج��ه قرار گيرد، 
اصالح��ات و درمان هاي بلندمدت براي سيس��تم بانكي اس��ت تا 
مش��كالت فعلي بانك ها به صورت ريش��ه يي برطرف شود. يكي از 
اي��ن رويكردها، توجه به اصالح قوانين و مقررات و مكانيس��م هاي 
تخصيص منابع )مانند فرآيندهاي اعتبارس��نجي( در بانك هاست. 
اصالح قوانين و مقررات طبيعتا بايد در راس��تاي تطبيق بيشتر با 
استانداردهاي بين المللي باشد تا مشكل ارتباط با سيستم هاي مالي 

بين المللي نيز حل شود. 
در پايان الزم به ذكر اس��ت كه بس��ياري از مشكالت سيستم 
بانكي ناشي از سياست هاي ناصحيح در ساير بخش هاست. بارزترين 
اين موارد تحميل برخي اقدامات تكليفي از طرف مجلس و دولت 
است. بر اين اساس اصالح چالش هاي موجود در نظام بانكي نيازمند 

اقداماتي همه جانبه است. 

الزامات موفقيت سياست كاهش سود بانكي

يادداشت
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دانشوفن10

شبيه سازي اندام حياتي بدن انسان براي نخستين بار 
 نيواطلس|

 محققان براي نخستين بار موفق شدند عملكرد 
قل��ب، ريه ها و كبد را در محيط آزمايش��گاهي و در 
قالب مدلي بس��يار كوچك و يكپارچ��ه با موفقيت 

شبيه سازي كنند. 
آن��ان همچنين از يك مايع غني ش��ده با ارزش 
تغذيه يي باال به جاي خون استفاده كرده و آن را در 
اندام هاي شبيه سازي شده بدن به گردش درآوردند. 

مهم ترين مزيت اين دس��تاورد بي س��ابقه علمي 
تسهيل آزمايش تاثير داروهاي جديد بر بدن انسان 
اس��ت. درحال حاضر براي اين كار ابتدا از حيوانات 
آزمايش��گاهي اس��تفاده شده و س��پس از مدل هاي 
مصنوعي اس��تفاده مي ش��ود. اما اين نتايج چندان 
قطعي و اطمينان آور نيس��ت و ل��ذا نمي توان آنها را 

به بدن انسان تعميم داد. 
تا به حال از اندام انس��اني رش��د داده ش��ده در 

آزمايشگاه بدين منظور استفاده شده، اما اين روش 
قادر به نمايش تاثير داروها بر ديگر اجزاي مهم بدن 
انسان نيست. حال محققان موسسه پزشكي »ويك 
فارس��ت« در كاروليناي ش��مالي تمامي ارگان هاي 
مه��م ب��دن را در قال��ب ي��ك سيس��تم يكپارچه 
شبيه س��ازي كرده و براي نخستين بار بدن انسان را 

با جزييات فراوان بازسازي كرده اند. 
محققان مغ��ز، كليه و قلب انس��ان را به صورت 

آزمايش��گاهي پرورش داده اند و با كاشت سلول هاي 
ارگان ه��اي مختل��ف روي تراش��ه هاي پيش��رفته 
توانس��ته اند كاركرد آنها را تقليد كنند. در اين روش 
organs- ك��ه ارگان هاي بدن روي تراش��ه ها ي��ا

on-chips نامي��ده مي ش��ود، مي ت��وان كارآيي و 
تاثيرگذاري داروهاي مختلف را به س��ادگي بررسي 
كرد و تاثير بيماري هاي مختلف يا سيگار كشيدن و 

غيره روي كل اندام بدن را بهتر بررسي كرد. 
از اين سيستم تا به حال براي بررسي تاثير برخي 
داروهاي ضد س��رطان و همين طور خطرات سيگار 

براي كل بدن استفاده شده است. 

علمي

امكان كنترل صوتي لوازم 
خانگي هوشمند با ويندوز ۱۰ 

انگج�ت| مايكروس��افت قابلي��ت جدي��دي را به 
دس��تيار صوتي كورتاناي خود افزوده تا مديريت لوازم 
خانگي هوش��مند و صدور دس��تور براي آنها از طريق 
سيس��تم عامل ويندوز ۱۰ ممكن شود. از سوي ديگر 
گفته مي ش��ود مايكروس��افت خود در ح��ال طراحي 
يك بلندگوي هوش��مند اختصاصي است كه با كورتانا 
س��ازگاري داش��ته باش��د. با اين كار مايكروسافت هم 
در كن��ار گ��وگل، آم��ازون و چن��د ش��ركت ديگر به 
توليدكنن��دگان اين ن��وع بلندگوها افزوده مي ش��ود. 
 Connected Home مايكروسافت بخشي موسوم به
را ب��ه منوي »نوت بوك كورتان��ا« در برخي رايانه هاي 

مجهز به ويندوز ۱۰ افزوده است. 
براي دسترس��ي به اين خدمات بعد از به روز كردن 
 Cortana Notebook وين��دوز ۱۰ تنها بايد عبارت
را در منوي استارت تايپ كنيد تا بخش جديدي به نام 
Connected Home را مش��اهده كنيد. بعد از فعال 
كردن اين بخش، كورتانا قابليت اتصال به لوازم خانگي 

هوشمند را پيدا مي كند. 
ازجمله محصوالت س��ازگار با اي��ن فناوري مي توان 
به هوو، اسمارت تينگز، نست، اينستئون و وينك اشاره 
كرد. قرار اس��ت در آينده بر تع��داد اين نوع ابزار افزوده 
ش��ود. خدمات ياد شده از طريق ويندوز ۱۰ موبايل هم 

در دسترس است. 

 فناوري اي كه ساعت اتمي
را ۶ برابر دقيق تر كرد

 ديجيت�ال ترن�د| محقق��ان امريكاي��ي با كمك 
فن��اوري دقت س��اعت هاي اتمي را ۶ برابر بيش��تر از 

نمونه هاي فعلي كردند. 
س��اعت هاي اتمي نخس��تين  بار در س��ال ۱۹۴۸ 
ساخته شدند و دقيق ترين ابزار سنجش زمان در جهان 
به حس��اب مي آيند اما طرحي جديد با كمك فناوري 

دقت اين ساعت ها را بيش از پيش افزوده است. 
در طرح جديد محققان انسيس��تو ملي استاندارد و 
فناوري امريكا اتم هاي استرانيوم )كه براي اندازه گيري 
زم��ان ب��ه كار مي روند( درون يك مكعب س��ه بعدي 
كوچك قرار دادند كه تراكم آن هزار برابر س��اعت هاي 
اتم��ي تك بع��دي اس��ت. در مرحله بع��د محققان با 
استفاده از ليزرهاي فوق ثابت رفتار گازهاي كوانتومي 
را هماهنگ كردند تا يك دس��تگاه زمان س��نج عملي 
بسازند. نتيجه حاصل دقيق ترين مترونوم جهان است 
ك��ه زمان را ۶ برابر دقيق تر از نمونه هاي قبلي نش��ان 
مي دهد. جون يي فيزيكدان انس��تيتو ملي استاندارد و 
فن��اوري امريكا در اين ب��اره مي گويد: تنها محدوديت 
ميزان صحت س��نجش زمان در دستگاه ما به قوانين 
بني��ادي طبيعت يعن��ي مكانيك كوانتوم��ي مربوط 
مي ش��ود. اتم هاي به كار گرفته ش��ده در اين س��اعت 
در وضعي��ت مكانيك كوانتومي كامل آماده ش��ده اند. 
هرچقدر از اتم هاي بيش��تري اس��تفاده كنيم، ساعت 

عملكرد دقيق تري خواهد داشت. 

 ايموجي هاي جديد
با  IOS :11 مي آيند

 انگج�ت| اپل قصد دارد در آپديت سيس��تم عامل 
جديد خود ايموجي هايي جديد را عرضه كند. 

 مجموعه جديد ايموجي هاي اپل ش��امل: اسمايلي 
فيس هاي بيشتر، گزينه هاي لباس بيشتر مانند باراني 
و روس��ري همچنين كاراكترهاي مرموز و جديد مانند 
فرشته ها و خون آشامان است. عالوه بر آن ايموجي هاي 
جديد شامل حيوانات مختلف مانند زرافه، جيرجيرك 
و دايناس��ورها نيز هس��ت. در كنار آن م��واد غذايي و 
خوراكي نيز به اين گروه افزوده ش��ده اند. ايموجي هاي 
 مذك��ور هفت��ه آت��ي در رونماي��ي از نس��خه بت��اي

iOS:11 معرفي خواهند شد. 

 همكاري »فيس بوك« 
با كنگره امريكا

ريانووس�تي| فيس بوك به كنگ��ره امريكا كپي 
تمامي تبليغات مربوط به روسيه را ارائه مي دهد. 

جوئ��ل كاپالن، معاون رييس كمپاني فيس��بوك در 
امور سياست اجتماعي گفت: فيس بوك به كنگره امريكا 
3ه��زار كپي تبليغات روس��يه را در چارچوب تحقيقات 
مرب��وط به دخالت روس��يه در انتخاب��ات ۲۰۱۶ امريكا 
تحوي��ل داد. وي اف��زود: م��ا تالش مي كنيم كه س��هم 
خود را در راس��تاي پيش��گيري از دخالت هاي مضر ايفا 
كنيم. مارك زاكرب��رگ، بنيانگذار فيس بوك پيش تر بر 
عدم ارائ��ه اطالعات كاربران خود ب��ه نهادهاي امنيتي 
تاكيد مي ك��رد و همواره اذعان كرد ك��ه فيس بوك به 
عنوان تركيبي از فناوري و انس��انيت، از انتشار محتواي 
غيراخالقي، غيرانساني و افراطي جلوگيري كرده است. 
اما سرانجام پس از درخواست هاي متعدد اياالت متحده 
امريكا و كشورهاي اروپايي مبني بر آنكه آنها بايد براي 
مقابله با حركات تروريس��تي و اقدامات مداخله جويانه 
امنيت��ي همكاري كنن��د، پذيرفت كه با س��ازمان هاي 
پليس��ي اين كش��ورها همكاري كند و در صورت لزوم، 
اطالعات محرمانه مورد نظر را در اختيار آنها قرار دهد. 

روسيه موبايل سربازان »ناتو« را 
هك كرد

وال اس�تريت ژورنال| طبق گ��زارش مقامات ارتش 
كشورهاي اروپايي، روسيه با استفاده از پهپادها و آنتن هاي 
مخصوص، موبايل سربازان ناتو مستقر در شرق اروپا را هك 
كرده است. مقامات ارتش كشورهاي اروپايي ادعا مي كنند 
روسيه موبايل هاي سربازان ناتو در شرق اروپا را هك كرده 
است. روسيه سعي دارد با سرقت اطالعات، نيروهاي نظامي 
را رديابي كند و بترس��اند. به گفته اين مقامات پيچيدگي 
اين عمليات هك نش��ان مي دهد احتماال دولت روسيه آن 
را رهبري مي كند. كارشناسان نظامي معتقدند جاسوسان 
روسي با استفاده از آنتن و پهپادهاي مخصوص موبايل هاي 
سربازان ناتو مستقر در مرزهاي روسيه با كشورهاي بالكان 
را هك مي كنند. جاس��وس هاي روس با هك موبايل هاي 
س��ربازان مكان آنها و اطالعات شخصي ش��ان را س��رقت 
مي كنند. در اين ميان برخي مقامات معتقدند اين عمليات 
فقط نوعي آزار نيروهاي ناتو است، اما برخي ديگر معتقدند 
روسيه تصميم دارد هنگام حمله نظامي واقعي در ارتباطات 

مشكالتي جدي ايجاد كند. 

اخبار

ظهور دوباره باجگيران اينترنتي

كدهاييكهبرايكالهبرداراندرآمدزاييميكند
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

باجگيران اينترنتي دوباره ظهور كرده اند با نگاهي 
به برخي پرونده ها در دس��تگاه هاي انتظامي مي توان 
ديد كه برخي از كاربران به دليل نداشتن آگاهي الزم 
طعمه اين كالهب��رداران اينترنتي قرار گرفته اند و در 
برخي مواقع مبلغي را كه آنها درخواس��ت كرده اند را 

نيز پرداخت و از دام آنها رهايي پيدا كرده اند 
در حالي كه روز به روز به تعداد باج افزارها اضافه 
مي شود، خبر مي رسد كه اين باج افزارهاي اينترنتي 
و كالهبرداران دنياي س��ايبر از ترفندها و روش هاي 
هوشمندانه تري استفاده مي كنند تا به راحتي كاربران 
را طعم��ه قرار دهند. درحال حاضر باج افزارها به يك 
منبع پردرآمد براي برخي از هكرها و برنامه نويس ها 
تبديل ش��ده اس��ت و اين افراد مي توانند با نفوذ به 
اطالع��ات يك نهاد، س��ازمان، ارگان و هر جاي مهم 
ديگر به اطالعات دس��ت پيدا كنند و در قبال مبالغ 
هنگفت مانع از ايجاد يك فاجعه شوند. حتي ممكن 

است اين اتفاق براي يك كاربر هم رخ بدهد. 
نمونه اينگونه باجگيري ها در دنيا بسيار زياد است 
و روز به روز هم درحال افزايش است، طبق گزارشي 
كه در ماه آوريل س��ال جاري توسط شركت امنيت 
س��ايبري Symantek در م��ورد تهديدات امنيت 
س��ايبري اينترنت منتشر ش��د، تعداد باج افزارهاي 
جديد كشف شده در طول سال ۲۰۱۶ نسبت به قبل 
به بيش از 3برابر افزايش يافته اس��ت و به ۱۰۱مورد 

رسيده است. 
تعداد س��ازمان هاي قربان��ي اين بداف��زار نيز به 
3۶درصد افزايش پيدا كرده است. اين درحالي است 
ك��ه در جديدترين گزارش س��ال ۲۰۱۷ مش��خص 
ش��د كه ۷۲درصد از حم��الت بدافزارها و باجگيران 
اينترنتي به بيمارستان ها و مراكز درماني بوده است، 
مراكزي كه بطور مستقيم با جان افراد سروكار دارد. 
درحال حاض��ر باجگيران اينترنتي در ايران نيز 
فعاليت خود را ش��روع كرده اند و هر از گاهي مركز 
ماهر و پليس فتا به كاربران هش��دار مي دهد كه با 
انتخاب پسوردهاي سخت و باز نكردن ايميل هاي 

ناش��ناس درصد مورد حمله قرار گرفتن را كاهش 
دهند. 

برخ��ي كارشناس��ان معتقدند كه كارب��ران بايد 
از سيس��تم هاي خود محافظت كنن��د، كاربران بايد 
هرلحظ��ه اي��ن احتم��ال را بدهند كه م��ورد حمله 
باج افزارها قرار بگيرند در نتيجه بايد سيس��تم خود 

را با باج افزارياب مجهز كنند. 
گفته مي ش��ود، مراكز ب��زرگ اطالعاتي از قبيل 
بانك ه��ا، مراكز درماني و بيمارس��تاني و هر مركزي 
كه با اطالعات مردم سروكار دارد بايد از نرم افزارهاي 

باج ياب استفاده كنند تا مورد تهديد واقع نشوند. 
كارشناس��ان امنيت اين هش��دار را ب��ه كاربران 

مي دهند كه از ورود به سايت هايي كه داراي تصاوير 
و فيلم هاي غيراخالقي است جدا خودداري كنند چرا 
كه بس��ياري از ويروس هاي باج افزار در اين سايت ها 
در انتظار ورود كاربر جديد هستند و سريعا سيستم 
را آلوده مي كنن��د. همچنين اتصال يك يو اس پي به 
سيس��تم آلوده ب��ه راحتي ويروس را ب��ه آن منتقل 
مي كند و اين يو اس پي به هر سيس��تمي كه متصل 
شود سيستم را آلوده و ويروس را گسترش مي دهد. 
كاربران بدانند و آگاه باش��ند ك��ه در ايام خاص 
مانن��د ماه محرم از ب��از كردن فايل هاي��ي با عنوان 
تصاويري از صحنه عاش��ورا يا نوحه هاي خاص و… 
ج��دا خودداري كنند چراكه چندي پيش پليس فتا 

اين هش��دار را داد تا برخي از اي��ن فايل ها آلوده به 
ويروس هاي اينترنتي است و تاكنون گزارش هايي نيز 
در اين خصوص اعالم ش��ده است. برخي ايميل ها با 
عنوانهاي وسوسه كنند كارب را ترغيب به بازگشايي 
ايميل��ي مي كند كه آن را نمي شناس��د و اين همان 
ويريوسي است كه سيستم را آلوده مي كند. درحالي 
كه بس��ياري از كاربران متوجه آلوده شدن سيستم 
خود نمي ش��وند و با اتصال يو اس بي  و انتقال آن به 
دستگاه هاي مختلف تمام دستگاه ها را آلوده مي كنند 
و فرد باج گير به همين راحتي به هدف خود مي رسد. 
در پاره يي از مواقع به دليل برخي مسائل امنيتي 
باج گير نمي تواند از كاربر اخاذي كند ولي درنهايت 

سيس��تم وي را آلوده مي كند و با انتش��ار عكس ها و 
فايل هاي محرمانه براي وي دردسر ايجاد مي كند. 

ط��ي تحقيقات به عمل آمده، گفته مي ش��ود كه 
باج افزاره��ا به مراتب خطرناك تر از هكرها هس��تند، 
باج افزاره��ا اطالعات��ي را كدگ��ذاري مي كنند و در 
قب��ال دادن كد مبالغ هنگفت��ي را دريافت مي كنند 
در صورت��ي كه اين باج ها پرداخت نش��ود، اطالعات 

از بين مي رود. 
بسياري از كارشناسان در اين حوزه معتقدند كه 
رمزگش��ايي از اين كدها امكان پذير نيست و فقط 
شخصي كه اقدام به كدگذاري كرده است مي تواند 
اين كدها را از بين ببرد. از اين رو به كاربران هشدار 
مي دهند كه ايميلي را كه نمي شناس��ند باز نكنند 
چرا كه به محض باز ش��دن ايمي��ل اطالعات كاربر 
براي باجگير اينترنتي ارس��ال مي شود و كدگذاري 
صورت مي گيرد اين روش براي باجگيران اينترنتي 
بسيار مرسوم است و بعد از اين اتفاق بايد هزينه يي 
ك��ه باجگي��ر اينترنتي مي گويد، پرداخت ش��ود تا 

اطالعات بازگردد. 
گفته مي ش��ود كه انتش��ار محرمانه براي برخي 
نهادها و مكان هاي س��ري اتف��اق مي افتد كه نمونه 
آن رمزگ��ذاري هكرها و باجگيرها ب��ر روي نيروگاه 
چرنوبيل بود كه چندي پيش اتفاق افتاد و باجگيران 
اينترنت��ي دولت اكراين را تهدي��د كردند در صورتي 
كه رقم درخواس��تي آنها پرداخت نشود، اين نيروگاه 
هس��ته يي را فعال مي كنند و فاجع��ه رقم مي زنند، 
مس��اله يي كه باعث ش��د رقم درخواستي باجگيرها 
پرداخت شود و اين دزدان سايبري كدهاي رمزنگاري 
شده را براي فعال كرده نيروگاه چرنوبيل برداشتند. 

نمونه اي��ن باجگيري ها در دنياي س��ايبر فراوان 
است اما مساله مهم آگاهي و هشياري كاربران است 
از س��وي ديگر نهاد ها و دس��تگاه هاي دولتي و غير 
دولت��ي و مراكز امنيتي و س��ري بايد راه هاي مقابله 
ب��ا اين باجگي��ران اينترنتي را بدانن��د و با باال بردن 
امنيت دستگاه هاي خود اجاز ورود و سوءاستفاده به 

كالهبرداران اينترنتي را ندهند. 

 فيوچريسم|
شركت بلواوريجين مي گويد اعزام جهانگرد به فضا را از ماه آوريل سال ۲۰۱۹ آغاز مي كند. 

اين شركت قبال وعده داده بود از سال ۲۰۱۸ اين كار را آغاز مي كند. 
در س��ال هاي اخير رقابت برخي شركت هاي خصوصي فضانوردي براي اعزام فضانورد در 
قالب جهانگرد به خارج از كره زمين آغاز شده است و بلواوريجين مي گويد نخستين گروه از 

فضانوردان جهانگرد را در بهار سال ۲۰۱۹ به فضا مي فرستد. 
بلواوريجين سرمايه جمع آوري شده از اين طريق را براي پيشبرد طرح هاي كالن خود و 
از جمله پرتاب تعدادي ماهواره پيشرفته به فضا هزينه خواهد كرد. درحالي كه هنوز هزينه 
اين سفرها بطور دقيق اعالم نشده، اين شركت وعده داده ارقام اعالمي مقرون به صرفه و قابل 

دسترس براي مردم باشند. 
دو ش��ركت ديگر كه به دنبال اعزام جهانگرد به فضا هس��تند اسپيس ايكس و ويرجين 
گاالتي��ك نام دارند كه اولي وعده داده تا اواخر س��ال ۲۰۱۸ اي��ن طرح را عملياتي كند. اما 
ويرجين گاالتيك از آغاز سفرهاي فضايي براي افراد عالقه مند از اوايل سال ۲۰۱۸ خبر داده 
است. درحالي كه اسپيس ايكس مسافران فضايي را به دور ماه خواهد چرخاند، بلواوريجين 
آنهارا تنها تا بدان حد از زمين دور مي كند كه شرايط بي وزني را تجربه كنند و كره خاكي را 

از دور مشاهده كنند. 

 مشبل|
 اس��تارت آپي قصد دارد تا ۲۰۲۲ ميالدي يك هواپيماي الكتريكي با حداكثر س��رعت 
۵۴۷كيلومتر برساعت بسازد. اين هواپيما با يك بار شارژ مسافت ۷۰۰كيلومتر را طي مي كند. 
استارت آپ Zunum Aero با پشتيباني دو شركت جت بلو و بويينگ فعاليت مي كند. 
اين ش��ركت قصد دارد تا ۲۰۲۲ميالدي يك هواپيماي الكتريكي هيبريدي بسازد. درهمين 
راستا اين استارت آپ مشخصات طرحي براي هواپيمايي با ۱۲صندلي را منتشر كرده است. 
طبق طراحي هاي منتشر شده حداكثر سرعت هواپيماي هيبريدي الكتريكي ۵۴۷كيلومتر 
برساعت است و مي تواند با يك بار شارژ مسافت ۱۱۲۶كيلومتر را طي كند. اين هواپيما ۸۰ 

درصد گازهاي گلخانه يي و سروصداي كمتري منتشر مي كند. 
باتري هاي هواپيما با بال هاي آن يكپارچه شده است و به گفته شركت سيستم نيرو محركه 
آن نيز با توجه به فناوري هاي نوين ساخته مي شود تا هر نوع باتري را بتوان در آن به كار برد. 
 اس��تراتژي اصلي اين شركت س��اخت هواپيماهاي هيبريد الكتريكي است تا از ساعات 
طوالني پرواز و هزينه هاي كالن بليت هاي هواپيما بكاهد. اين شركت اميدوار است كه بتواند 
از هواپيماي هيبريدي خود در پروازهاي منطقه يي به كار گيرد. درهمين راستا ادعا مي كند، 

مدل منطقه يي آن پرواز ۴:۵۰دقيقه يي ميان بوستون تا واشنگتن را به ۲:3۰دقيقه بكاهد. 
 پروازهاي آزمايشي هواپيماي اين استارت آپ در ۲۰۱۹ آغاز مي شوند. 

 نيواطلس|
اداره تحقيقات نيروهاي دريايي ارتش امريكا موفق به توليد نوعي پاي مصنوعي شده كه 
هم راحت تر قابل اس��تفاده اس��ت و هم مي توان از آن براي شناسايي موارد ابتال به عفونت و 

همين طور فشار استفاده كرد. 
استفاده از پاهاي مصنوعي موجود در بازار با وجود پيشرفت هاي به عمل آمده ممكن است 
هنوز هم براي افراد معلول دردناك باشد و به علت فشارها و ديگر مشكالت موجب بروز عفونت 
در افراد شود. از اين رو پژوهشگران پاي مصنوعي هوشمند و راحت تري توليد كرده اند كه سر 
هم كردن و باز كردن بخش هاي تشكيل دهنده آن به سادگي ممكن است و همچنين كنترل 
و نظارت بر عملكرد آن براي شناسايي موارد ابتال به عفونت يا وارد آمدن فشار با استفاده از 

تعدادي حسگر صورت مي گيرد. 
ميزان سازگاري اين پاي مصنوعي در تماس با ديگر اجزاي باقي مانده بدن معلول هم به 
طور آني قابل كنترل است تا فشار زياد باعث ضايعات بيشتر براي معلوالن نشود. در توليد اين 
اجزاي مصنوعي از تيتانيوم هم استفاده شده و تعدادي حسگر زيستي نيز براي اندازه گيري 
دماي بدن، ميزان pH و غيره در درون آن تعبيه شده است. انتقال اين داده ها به تجهيزات 
پزشكي و الكترونيك به صورت بي سيم ممكن است. درحال حاضر تنها يك نمونه اوليه از اين 

پاي مصنوعي توليد شده و زمان عرضه نسخه نهايي آن مشخص نيست. 

جهانگردانازبهار۲۰۱۹بهفضاميروند توليدپايمصنوعيهوشمندساختهواپيمايالكتريكيتا۲۰۲۲ميالدي

دريچه رويدادفراسو

ديلي ميل|
يك استاد دانشگاه منچستر مي گويد، آپلود مغز روي يك رايانه براي 

رسيدن به جاودانگي به زودي مي تواند به واقعيت تبديل شود. 
ادعاي پرفسور برايان كاكس، فيزيكدان كوانتومي و استاد دانشگاه 
منچستر ممكن است جديدترين داستان علمي تخيلي به نظر بيايد اما 
آپلود مغز روي يك رايانه براي رسيدن به جاودانگي به زودي مي تواند 
تبديل به واقعيت ش��ود. پروفس��ور»برايان كاكس« در مصاحبه جديد 
خود در مورد »تكينگي تكنولوژيك« به مواردي قابل تامل اشاره كرد. 
كاك��س گفت كه اين تكنيك به ن��ام »تكينگي تكنولوژيك« مي تواند 
زودتر از آنچه تصور مي ش��ود، در دسترس باشد. وي مي گويد كه هيچ 
دليلي نمي بيند كه چرا هوش انسان نتواند توسط رايانه ها شبيه سازي 
شود، گرچه زمان مشخصي را براي وقوع اين اتفاق ذكر نكرد. پروفسور 
 The Sun كاكس در مورد تلفيق انس��ان با ماش��ين طي مصاحبه با
Online  صحبت كرد. وي گفت: هيچ دليلي براي اينكه نتوان هوش 
انس��اني را شبيه سازي كرد، پيدا نمي كنم، عالوه بر اينكه طبق فيزيك 
كوانتومي)رش��ته يي كه او در آن تخصص دارد( ايجاد هوش مصنوعي 
واقعي قطعا امكان پذير اس��ت. تكينگي تكنولوژيكي روشي است كه به 

گفته كارشناسان مي تواند در آينده براي تبديل ذهن فرد به داده هاي 
ديجيتال و آپلود آن روي يك كامپيوتر بس��يار قدرتمند استفاده شود. 
اي��ن كار به ش��ما اين امكان را مي دهد ك��ه در يك جهان از تجربيات 

مجازي بي حد و حصر زندگي كنيد و به جاودانگي حقيقي برسيد. 
پروفسور كاكس گفت: من فكر نمي كنم كه ذهن مردم متفاوت از 
كامپيوترها باشد. پروفسور كاكس در آرزو و ادعاي خود تنها نيست. 
س��ال پيش »ري كورزويل«، مدير مهندسي گوگل پيش بيني كرد 
كه در 3۰سال آينده، انسان ها قادر خواهند بود كل ذهن خود را به 

رايانه ها منتقل كنند و از لحاظ ديجيتالي جاودانه شوند. 
كورزويل همچنين ادعا كرد كه قسمت هاي بيولوژيكي بدن ما با 
قطعات مكانيكي جايگزين خواهد شد و اين امر ممكن است تا اوايل 

سال ۲۱۰۰ اتفاق بيفتد. 
وي گفت: براساس برآوردهاي محافظه كارانه از ميزان محاسبات، 
ش��ما نياز داريد كه يك مغز انس��ان را شبيه س��ازي كنيد، ما قادر 

خواهيم بود كه محدوده هوش مان را يك ميليارد برابر كنيم. 
الون ماس��ك مديرعامل شركت تس��ال و SpaceX هم در مورد 

»تكينگي تكنولوژيكي« با اين ۲نفر هم نظر است. 

 نيواطلس|
محققان به تازگي چسب زخم هوشمندي را توليد كرده اند كه 
ع��الوه بر التيام جراحات قادر ب��ه انتقال تدريجي انواع دارو به بدن 

است و با تلفن همراه كنترل مي شود. 
اين چسب زخم كه توسط پژوهشگران دانشگاه هاي نبراسكا – 
لينكولن، هاروارد و ام اي تي توليد شده، مجهز به اليافي رساناست 
كه با اليه يي از هيدروژل پوشانده شده اند. ژل ياد شده قابليت جذب 
و هدايت ان��واع داروها مانند آنتي بيوتيك ها، داروهاي ضد درد و... 

را دارد. 
بنابراين مي توان با تغيير الياف مورد اس��تفاده در اين چس��ب 
زخ��م، داروهاي مختلفي را با كاربرده��اي گوناگون وارد بدن كرد. 
چس��ب زخم ياد شده، مجهز به يك ريزكنترل كننده در ابعاد يك 
تمبر پستي نيز هست كه براي ارسال ولتاژ از طريق الياف منتخب 
در زمان هاي تعيين ش��ده به كار مي رود. ب��ا اين كار الياف مذكور 
گرم مي ش��وند و ژل پوشاننده خود را هم گرم مي كنند. همين ژل 

داروهاي موجود در خود را به درون زخم هدايت مي كند. 
ريزكنترل كننده اين چس��ب زخم به طور بي سيم و با استفاده 

از ي��ك برنامه تلفن همراه يا تبلت قابل كنترل اس��ت و در صورت 
لزوم مي توان حسگرهاي بيش��تري را به آن افزود تا شاخص هايي 
مانند گلوكوز، pH و... نيز قابل اندازه گيري باش��ند. با اندازه گيري 
اين شاخص ها در صورتي كه چسب زخم احساس نياز كند، مي تواند 
به طور خودكار براي جذب دارويي خاص اقدام كند تا شاخص هاي 
حياتي بدن ارتقا يابد. استفاده از اين چسب زخم ها به خصوص براي 
افراد مبتال به ديابت و انواع زخم هاي مزمن يا سربازان آسيب ديده 

در ميدان نبرد مفيد است. 
علي تمايل، استاديار دانشگاه نبراسكا و فارغ التحصيل دكتراي 
رشته مهندسي مكانيك از دانشگاه سيمون فريزر كه در توليد اين 
چسب زخم همكاري داش��ته مي گويد: اين نخستين چسب زخم 
موجود در دنياست كه قادر به انتقال خودكار دارو به بدن بر مبناي 

دوز مورد نياز است. 
وي كه در ايران در دانش��گاه هاي شيراز و شريف تحصيل كرده، 
مي افزايد: از اين روش مي توان براي انتقال انواع دارو به بدن با يك 
چسب زخم استفاده كرد و اين پيشرفتي بزرگ در مقايسه با ديگر 

روش هاست. 

انتقالداروبهبدنباچسبزخمموبايليآپلودمغزرويرايانه

زاويهكاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 مديرعامل ش�ركت انتقال گاز اب�ران از منطقه 9 
عمليات تقدير كرد- س�اري| 125مورد برنامه نگهداري و 
تعميرات پيشگيرانه به تاسيسات رش��ت افزوده شد. با توجه 
به تشكيل جلس��ات تخصصي RCM مربوط به توربين گاز 
نفسكي تعداد 125مورد برنامه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه 
به برنامه هاي جاري هر واحد از تاسيس��ات رش��ت اضافه شد 
ك��ه 17درصد از اي��ن برنامه ها CBM و بي��ش از 40 درصد 
آن از نوع پايش چش��مي و سرويس است همچنين با اجراي 
روش PMO مربوط به تجهيزات تاسيس��ات، برنامه هاي نت 
 )CBM مكانيك به ميزان 42درصد كاهش)شامل 37درصد
برنامه هاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه برق و ابزار دقيق به 
ترتيب به ميزان 6 )شامل 35درصدي CBM( و64 درصدي 

افزايش داشته است. 
 پيگير تقويت جايگاه صادرات در مرز بين المللي 
مهران هس�تيم- ايالم| استاندار ايالم گفت: دولت تدبير و 
اميد به دنبال اس��تفاده از تمام ظرفيت هاي بخش خصوصي 
براي توس��عه اقتصادي است. »قاس��م سليماني دشتكي« در 
دي��دار با ريي��س اتاق بازگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي 
اس��تان ايالم اظهار كرد: استان ايالم مي تواند با جلب و جذب 
س��رمايه گذاري هاي جديد ب��ه نقطه مطلوبي برس��د و براي 
رس��يدن به اين مهم نياز اس��ت كه دس��تگاه هاي اجرايي در 
كنار بخش خصوصي باشند. وي از هر گونه همكاري با بخش 
خصوصي استقبال كرد و افزود: مزيت هاي بسيار زيادي ازجمله 
نفت و گاز، مرز طوالني با عراق و آب و خاك مناس��ب در اين 
استان وجود دارد كه بايد به سرعت و نه به كندي اين استان 
را توس��عه يافته كند. استاندار ايالم اضافه كرد: رفع مشكالت 
بخش توليد، تقويت جايگاه صادرات در مرز بين المللي مهران 
همچنين پيگيري افزايش بازارچه هاي مرزي با عراق در دستور 

كار قرار دارد.
 افزايش تورم با ش�يب ماليم در اس�تان زنجان- 
زنجان| معاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي 
اس��تان زنجان گفت: طي 12ماه اخير شاخص تورم در استان 
9ماه افزايشي و 3ماه كاهشي بوده و به 8.3 درصد در شهريور 
ماه رسيده اس��ت. »حس��ين اميدمقدم« اظهار كرد: تورم به 
عنوان يكي از شاخص هاي كالن اقتصادي محسوب مي شود 
كه از اساس��ي ترين وظايف و اهداف دولت ها، كنترل آن است 
و مقادير اين شاخص از بررسي مستمر تغييرات قيمت كاالها 
و خدم��ات در دوره هاي زماني ماهانه و س��االنه و در س��طوح 
اس��تان ها و كش��ور محاسبه مي شود. اين مس��وول ادامه داد: 
براساس آخرين گزارش اعالم شده توسط مركز آمار ايران، نرخ 
تورم شهري استان در شهريورماه امسال)درص�د تغيي�ر 12ماه 
منتهي به شهريور ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل( 
معادل 8.3 درصد بوده كه نس��بت به م�اه گذش�ته 0.6 درصد 
كاهش يافته است. نرخ تورم شهري كشور در همين ماه معادل 
7.8 درصد بوده كه نس��بت به ماه گذش�ته 0.1 درصد افزايش 

يافته است. 
 مخابرات آماده اج�راي طرح تجارت الكترونيك 
در هرمزگان است- بندرعباس|  عضو هيات مديره شركت 
مخابرات ايران گفت: اين ش��ركت براي اجرايي كردن تجارت 
الكتروني��ك و هوش��مند در هرم��زگان آمادگي كام��ل دارد. 
باب��ك تراكمه دي��روز در آيين تودي��ع و معارفه مدير منطقه 
هرمزگان ش��ركت مخابرات ايران در بندرعباس افزود: اجراي 
اين خواسته مسووالن استان در هرمزگان به عنوان يك طرح 
آزمايش��ي)پايلوت( بايد با همراهي، استقبال و آمادگي ساير 
اداره هاي دولتي باشد. وي ادامه داد: ساير نهادهاي دولتي بايد 
زيرس��اخت هاي الزم را داش��ته باشند و همگام با اين شركت 
پيش بروند. وي در بخش ديگري از س��خنان خود اظهار كرد: 
شركت مخابرات ايران برنامه 5 سال آينده و مسير حركت خود 

را مشخص كرده است. 
 رك�ود در ب�ازار فرش هاي�ي كه سفارش�ي بافته 
نمي شوند-زنجان| مدير اداره فرش سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان زنجان گفت: بازار براي فرش هايي كه بدون 
س��فارش قبلي بافته مي ش��وند، راكد اس��ت.  »سيدمحسن 
جعفري« اظهار كرد: در اس��تان زنجان مدتي اس��ت كه بافت 
تابلو فرش ها رواج پيدا كرده است و اين در شرايطي است كه 
اين نوع فرش بازار فروش در اس��تان ندارد و بافندگان استان 
ب��ا وجود اينكه هزينه مي كنند، زيان مي بينند و از بازار فرش 
خارج مي شوند. اين مسوول ادامه داد: وضعيت بازار براي فرش 
ابريشم نيز مانند تابلو فرش است و با اينكه بازار براي اين نوع 
فرش راكد بوده اما نسبت به سال قبل بهتر است ولي همچنان 
به  علت نبود مصرف داخلي، توليدكننده بازار مناس��بي براي 

فروش ندارد. 
 قاچ�اق و صادرات غيرقانوني دام در خوزس�تان 
متوقف ش�د- اهواز| رييس دامپزش��كي خوزستان با بيان 
اينكه قاچاق و صادرات غيرقانوني دام در اس��تان متوقف شده 
اس��ت، گفت: اس��تان خوزس��تان بزرگ ترين و پرحجم ترين 
واردكننده نهاده هاي دامي اس��ت. مصطفي كناركوهي ديروز 
اظهار كرد: سازمان دامپزشكي يكي از ارگان  هاي تاثيرگذار در 
بهداش��ت عمومي جامعه است؛ فعاليت هاي اين ارگان شامل 
كنترل انواع دام هاي سبك، سنگين، تفريحي، مسابقه و آبزيان 
در تمام بخش هاي آن است. وي ضمن اشاره به اينكه سازمان 
دامپزشكي يكي از دس��تگاه هاي مهم جهاد كشاورزي است، 
افزود: استان خوزستان بزرگ ترين و پرحجم ترين وارد كننده 
نهاده هاي دامي است به گونه يي كه ساالنه حدود 10ميليون 
تن از بنادر استان خوزستان نهاده هاي دامي وارد مي شود كه 

نظارت بر اين امر به عهده اداره كل دامپزشكي است. 
 افتتاح 15 طرح هادي روس�تايي در شهرس�تان 
ريگان-ري�گان| همزم��ان با روز روس��تا 15ط��رح هادي 
روس��تايي در شهرستان ريگان به بهره برداري رسيد. فرماندار 
ريگان گفت: براي اجراي اين طرح هاي هادي روستايي شامل 
بيش از 67 هزار متر مكعب آس��فالت 15ميليارد ريال هزينه 
شد. امين باقري از اجراي طرح جدول گذاري و پياده روسازي 
در اين روستاها خبر داد و افزود: با اجراي طرح هادي روستايي 

تردد در اين روستاها آسان تر شد. 
 آغاز برداشت رازيانه از قطب توليد اين محصول 
در كش�ور- همدان| مدير جهاد كشاورزي شهرستان رزن 
گفت: برداشت رازيانه از قطب توليد اين محصول در كشور آغاز 
شد. محمود فتحي با اشاره به توليد بيش از 90 درصد رازيانه 
كشور در شهرستان رزن گفت: محصول توليدي شهرستان به 
س��اير استان هاي كشور به ويژه تهران، اصفهان و مشهد صادر 
مي شود. وي متوسط توليد رازيانه در هر هكتار را بيش از 2هزار 
و 500 كيلوگ��رم بيان كرد و افزود: متوس��ط توليد رازيانه در 
شهرس��تان رزن 6 هزار و 250تن است. مدير جهاد كشاورزي 
شهرس��تان رزن گفت: نحوه برداشت گياه رازيانه دستي است 
كه بعد از خش��ك ك��ردن محصول، عمليات كوبش توس��ط 

كمباين انجام مي شود. 

اخبارشهرستانها

بوشهر|
 هيات��ي از س��رمايه گذاران يوناني روز 
شنبه از ظرفيت هاي منطقه ويژه اقتصادي 

بوشهر ديدن كردند. 
به گزارش ايرنا، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني 
استانداري بوش��هر در جريان اين بازديد گفت: با توجه به ظرفيت هاي 
توسعه يي اين استان، حضور سرمايه گذاران خارجي و بهره گيري از اين 
فرصت ها گامي در جهت توسعه استان قلمداد مي شود. سعيد زرين فر 
افزود: اين استان از نظر ساحلي و بندري بودن با آتن شباهت هايي دارد، 
زيرا دريا در حوزه اقتصادي، منبع فرصت هاي زيادي اس��ت و به همين 
دليل مزيت اول اس��تان بوشهر درياست. وي اضافه كرد: استان بوشهر 
از نظ��ر پ��رورش آبزيان، صيد و صيادي و س��ازه هاي دريايي فرصت ها 
و ظرفيت هاي مناس��بي دارد. وي يادآور ش��د: با وجود اينكه بوشهر از 
اس��تان هاي كم آب كشور به شمار مي رود ولي از نظر كشاورزي خارج 
از فصل و توليد خرما در موقعيت مناس��بي قرار دارد. معاون هماهنگي 
امور اقتصادي و توس��عه منابع انس��اني استانداري بوش��هر با اشاره به 
حضور سرمايه گذاران يوناني در استان بوشهر يادآور شد: سرمايه گذاران 
يوناني در ادامه س��فر به اين استان براي بررسي و شناسايي ظرفيت ها 
و قابليت هاي صنعتي و توليدي از منطقه ويژه اقتصادي بوشهر و براي 
ش��ناخت توانمندي ها، قابليت هاي بندري و ظرفيت ه��اي صادراتي و 

وارداتي از محوطه بندر بوشهر و جزيه نگين ديدن مي كنند.

 بازديد سرمايه گذاران يوناني
از منطقه ويژه اقتصادي بوشهر

همدان|
سرپرست شركت آب منطقه يي همدان 
حجم سدهاي استان همدان را 66ميليون 
مترمكعب اعالم كرد و گفت: مشكلي در تامين 

آب شرب استان همدان وجود ندارد. 
به گزارش تسنيم، منصور ستوده ديروز در جمع خبرنگاران اظهار 
داش��ت: در س��ال آبي 96-95 حدود 406ميليمتر بارش برف و باران 
در س��طح استان همدان رخ داده كه خوشبختانه وضعيت ذخاير آبي 
همدان با اين  بارش ها بهبود يافته است. وي افزود: سال آبي 94-95، 
467 ميليمتر بارندگي در س��طح اس��تان همدان رخ داد كه اين رقم 
سال 93، 302ميليمتر و در متوسط بلندمدت 330ميليمتر بوده است. 
س��توده با اعالم اينكه در حال حاضر ذخيره س��دهاي استان همدان 
به 62ميليون و 820هزار مترمكعب كاهش يافته اس��ت، عنوان كرد: 
در حال حاضر سد سرابي تويسركان 6ميليون و 700هزار مترمكعب، 
سد كالن مالير 38ميليون مترمكعب و سد اكباتان همدان 18ميليون 
و 120هزار مترمكعب ذخيره آبي دارند. وي تصريح كرد: حجم س��د 
اكبات��ان در حال حاضر به 18ميلي��ون و 120هزار مترمكعب كاهش 
يافته و 54 درصد از ذخيره س��د پر شده است. سرپرست شركت آب 
منطقه يي همدان با اشاره به اينكه سد اكباتان سال آبي گذشته سرريز 
كرده اس��ت، عنوان كرد: در حال حاضر ميزان ورودي سد اكباتان به 

صفر رسيده و ميزان خروجي 1160 ليتر در ثانيه است.

ذخاير سدهاي همدان به 
۶۶ميليون مترمكعب رسيد

مازندران|
پخ��ش  مل��ي  ش��ركت  س��خنگوي 
 فرآورده ه��اي نفت��ي منطقه س��اري گفت: 
اچ اس اي منطقه ساري در ارزيابي انجام شده 
بين 37 منطقه در سطح كشور رتبه اول عملكرد را از آن خود كرد. 
به گزارش روابط عمومي ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
منطقه س��اري، عباس خليل پور با تقدي��ر از تالش هاي كاركنان واحد 
اچ اس اي منطقه ساري و مديريت موثر مدير منطقه در به ثمر رسيدن 
و كس��ب رتبه اول عملك��رد بين 37 منطقه بيان كرد: در نخس��تين 
مراس��م بزرگداش��ت روز ملي ايمني و آتش نشاني و هفته اچ اس اي در 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، حسينعلي طالبي مدير 
منطقه س��اري به رسم يادبود توس��ط مديرعامل لوح تقدير و تنديس 
دريافت كرد. عباس خليل پور بهداش��ت، ايمني و محيط زيست را سه 
ركن اساسي توسعه پايدار دانست. در ادامه مراسم از روساي اچ اس اي، 
محيط زيست و ايمني آتش نش��اني منطقه ساري نيز تقدير شد. وي 
تاكيد كرد: با توجه به حساسيت هاي باالي عملياتي در اين تاسيسات ها 
از قبيل شناخت محيط هاي پرخطر، شرح وظايف و تقسيم كار هر يك 
از اعضا و انجام مانورهايي براي انجام كار بدون حادثه و ايمن، رفع نقاط 
ضعف، آماده رويارويي با خطرات احتمالي و با داش��تن تاسيسات هاي 
بدون حادثه در نيم قرن گذش��ته، موجب ارتقاي سطح عملكردي اين 

واحد در بين 37 واحد در مناطق ايران شده است. 

اچ اس اي منطقه ساري رتبه 
نخست كشور را كسب كرد

آذربايجان شرقي|
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان از افزاي��ش 8.5درصدي ص��ادرات 
اس��تان در 6ماهه نخست سال جاري نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته خبر داد. به گزارش »تعادل« و به  نقل از 
روابط عمومي صنعت، معدن و تجارت آذربايجان ش��رقي، حسين نجاتي 
با بيان اينكه صادرات استان از گمركات مختلف كشور در سال گذشته 
2ميلي��ارد و 300 ميليون دالر بوده اس��ت، اظهار كرد: مقصد صادراتي 
اقالم غيرنفتي استان 89 كشور خارجي است و ميزان صادرات در سال 
95 نسبت به سال قبل، 14.5درصد افزايش يافته است. وي در خصوص 
صدور جواز تاسيس و توسعه بيان كرد: در سال 95 توسعه صنايع استان 
5  برابر افزايش يافته و براي واحدهاي توليدي 160 جواز توس��عه صادر 
شده است و آذربايجان شرقي از لحاظ تعداد صدور جواز تاسيس، در رتبه 
چهارم و از نظر سرمايه گذاري و ميزان اشتغال بر اساس جواز تاسيس ها 
در رتبه پنجم كشوري قرار دارد. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان افزود: آذربايجان ش��رقي در بخش مع��دن از لحاظ ذخيره مقام 
نخس��ت و در زمينه اس��تخراج و اشتغال مقام دوم كش��وري را به خود 
اختصاص داده اس��ت. وي با بيان اينكه در آذربايجان شرقي 736 معدن 
وجود دارد، گفت: 445معدن ش��ن و ماسه نيز در استان فعال است كه 
مجموعا بالغ بر 12500 نفر در معادن اس��تان اش��تغال دارند كه از اين 

ميزان 3500 نفر در معدن مس سونگون مشغول به كار هستند.

صادرات آذربايجان شرقي 
8.5درصد افزايش يافت

»تعادل« سهم تعاوني ها در توسعه كسب و كار را بررسي مي كند

دورنماي ايجاد 2ميليون شغل از طريق تعاوني ها در كشور

رييس سازمان برنامه و بودجه:

 22درصد نرخ بيكاري جوانان در روستاست
گروه بنگاه ها|

 كاه��ش يك درصدي نرخ بيكاري طي يك س��ال 
گذش��ته دستاوردي اس��ت كه هم رييس جمهوري و 
هم م��ردان اقتصادي كابينه اش اي��ن روزها روي آن 
مانور زيادي مي دهند، دس��تاوردي ك��ه دولت را در 
مس��ير تحقق يكي از مهم ترين وعده هايش در زمان 
انتخابات دوازدهم رياست جمهوري قرار مي دهد و به 
عنوان الگويي براي اجراي ساير برنامه هاي اقتصادي 

ياد مي كند. 
روز گذش��ته س��خنگوي دولت و رييس سازمان 
برنامه و بودجه با اشاره به برنامه هاي دولت دوازدهم 
براي مهار بيكاري در مناطق روس��تايي و عش��ايري 
از ارتب��اط متقابل تع��داد بي��كاران و افزايش تعداد 
دانش آموخت��گان دانش��گاهي صحبت ك��رد. ارتباط 
متقابلي كه طي دهه هاي گذش��ته نمودارهاي رشد 
بي��كاري در كش��ورمان را افزاي��ش داده و براي مهار 
آن باي��د برنامه هاي مدون و علمي به كار برد. معاون 

رييس جمهوري با اشاره به دو سرشماري سال 90 و 
95 گفت: جمعيت روستايي در اين دو سرشماري از 
21ميليون و 700هزار نفر به 20 ميليون و 466هزار 
نفر رسيده كه بر اين اساس 3.3 درصد از جمعيت اين 

مناطق كاسته شده است. به گزارش ايرنا، »محمدباقر 
نوبخت« ديروز در چهارمين همايش ملي روز روستا 
و عش��اير با رويكرد نخبگان روستايي در محل سالن 
اجالس علت اين كاهش جمعيت را از يك سو به دليل 

تغيير مناطق جغرافيايي )تبديل روستا به شهر( و از 
سوي ديگر مهاجرت دانست. 

وي با اشاره به افزايش نرخ بيكاري جوانان 15تا 
29 س��اله در روس��تاها از 18.8 به 22 درصد گفت: 
در حال��ي كه جمعي��ت بيكار افزاي��ش يافته تعداد 
فارغ التحصي��الن بي��كار از 530 هزار نف��ر به 910 
هزار نفر رسيده است. وي گفت: در حالي كه تعداد 
بيكاران باال رفته، تعداد دانش آموختگان هم فزوني 
گرفته كه اين براي ما پيام دارد. وي گفت: ترديدي 
نيس��ت اگر برنامه ريزي مناس��بي در حوزه اشتغال 
روستايي نداشته باشيم با وجود بازسازي و نوسازي 
مس��كن روستايي باز هم شاهد مهاجرت روستاييان 
خواهيم بود. وي خاطرنشان كرد: امروز ديگر منابع 
طبيعي ثروت يك كش��ور نيست بلكه منابع انساني 
ثروت اصلي هر جامعه محسوب مي شود. وي افزود: 
در مدت برنامه ششم توسعه كشور بايد يك ميليون 
و 914هزار ش��غل در مناطق روستايي كشور ايجاد 

ش��ود. نوبخت با اشاره به تخصيص 1.5ميليارد دالر 
منابع ارزي معادل 5هزار ميليارد تومان به اش��تغال 
روس��تايي گفت: به همي��ن ميزان ه��م بانك هاي 
عامل مناب��ع در اختي��ار مي گذارن��د. نوبخت بهره 
منابع صندوق را صفر درصد اما تس��هيالت بانكي را 
18درص��د عنوان كرد و گفت: حاص��ل اين دو رقم 
تقس��يم بر دو مي ش��ود، 9درصد كه از اين ميزان، 
درصدي هم توس��ط دولت به شكل يارانه پرداخت 
مي شود؛ مبلغ يارانه 1500ميليارد تومان است. وي 
يادآور شد، نمي توان نسخه يي واحد براي روستاهاي 
كشور نوشت زيرا روستاي حاشيه زاگرس با روستاي 
حاش��يه البرز يا تفتان متفاوت است و نياز به برنامه 
جدا دارد. وي از آماده شدن سند آمايش 21 استان 
كش��ور خبر داد و گفت كه 10 اس��تان ديگر هم به 
زودي تهيه مي ش��ود.نوبخت در خاتمه گفت: اليحه 
بودجه س��ال 97 تا 15 آذرماه عملياتي و به مجلس 

شوراي اسالمي تقديم مي شود. 

گروه بنگاه ها|
براس��اس اس��ناد باالدس��تي اقتصادي كش��ور، 
تعاوني ها تا پايان برنامه پنجم  بايد حداقل 25درصد 
حجم اقتصاد كش��ورمان را در دست داشته باشند. 
اع��داد و ارقامي كه با گذش��ت بيش از يك س��ال از 
موعد نهايي برنامه پنجم و آغاز برنامه شش��م هنوز 
در محدوده اعداد و ارقام تك رقمي باقي مانده است. 
اين در حالي اس��ت كه تعاوني ه��ا در بطن خود 
ظرفيت هاي بالقوه فراواني براي اش��تغال زايي دارند 
و در ص��ورت حمايت از آنها مي توان به بخش��ي از 

نيازهاي اشتغال زايي كشور پاسخ داد. 
 بنابراي��ن افزايش دامنه هاي اش��تغال از طريق 
توسعه بخش هاي تعاوني، يكي از راهكارهايي است 
كه دولت دوازدهم از طريق آن مي تواند به مطالبات 
م��ردم در خصوص مه��ار بيكاري پاس��خ دهد. روز 
گذش��ته دبير اتاق تعاون ايران از اشتغال زايي بيش 
از 2ميليون نفري تعاوني ها در سراس��ر كش��ور خبر 
داد. حجم قابل توجهي از اش��تغال زايي كه از طريق 
100هزار تعاوني فعال در كشورمان ايجاد شده است 
و در ص��ورت حمايت بيش��تر از تعاوني ها مي تواند 

حجم بيشتري را شامل شود. 
يك��ي از بخش هايي كه تعاوني ه��ا با ورود به آن 
مي توانند به فرآيند اش��تغال زايي كش��ورمان كمك 
كنند، حوزه كس��ب و كار كوچك و متوس��ط است 
ك��ه با س��رمايه گذاري در آن ظرفيت ه��اي ويژه يي 
در بخش اش��تغال زايي افزوده مي ش��ود. با توجه به 
اهميت موض��وع در جريان اين گزارش و با در كنار 
هم قرار دادن اظهارنظرهاي مس��ووالن تالش شده 
تا نگاهي به ظرفيت هاي اش��تغال زايي تعاوني ها در 

بستر كسب و كار كوچك و متوسط انداخته شود. 

 بهبود وضعيت تعاوني ها
ماش��ااهلل عظيم��ي دبير ات��اق تعاون دي��روز در 
آيين گش��ايش س��اختمان اتاق تعاون البرز با اشاره 
به راهبرده��اي دولت براي بهبود وضعيت تعاوني ها 
گفت: ل��زوم اصالح مقررات تعاوني ها، تامين مالي و 
نبود عدالت ماليات��ي از جمله چالش هاي تعاوني ها 
اس��ت. دول��ت در 3 بخش ات��اق اصن��اف، تعاون و 
بازرگاني فعاليت و برنامه ريزي خوبي داش��ته كه در 
اين زمين��ه 28 مولفه براي 2ه��زار بنگاه اقتصادي 

بررسي شده است. 
اين مس��وول اظهار كرد: مش��كل مش��ترك اين 
3 اتاق، تامين مالي اس��ت كه ات��اق تعاون خود دو 
مشكل اساسي دارد كه شامل عدم عدالت مالياتي و 

پيچيدگي مقررات است. 

عظيمي گفت: بنابراي��ن بايد پيچيدگي مقررات 
تعاوني ها را اصالح و با تامين مالي هرچه بيشتر راه 

را براي اين عرصه مشاركتي فراهم كرد. 
وي افزود: براساس گزارش ها در اتاق تعاون البرز 
فعاليت هاي خوبي در حوزه بسيج هيات هاي تجاري 

و اعزام به كشورها صورت گرفته است. 
عظيم��ي ادامه داد: بحث نبود عدالت مالياتي در 

بخش تعاوني را نيز بايد مدنظر قرار داد. 

 هدايت به سمت بازاريابي و صادرات بيشتر 
مدي��ركل توس��عه تع��اون وزارت تع��اون، كار و 
رف��اه اجتماعي گفت كه يك��ي از موارد مهم در اين 
وزارتخانه بازاريابي و صادرات براي تعاوني ها اس��ت، 
زيرا صادرات و فروش يك پيش��ران در حوزه توليد 

به شمار مي رود. 
پيمان باباخانلو ديروز در افتتاح س��اختمان اتاق 
تعاون البرز، افزود: در زمينه برون سپاري، 8 فعاليت 

به اتاق هاي تعاوني داده شده است. 
وي ادام��ه داد: دراين زمينه مي توان به آموزش، 
برپايي نمايش��گاه، فرآيند ثبتي و مش��اوره يي اشاره 
كرد كه از جمله فعاليت هاي ويژه اتاق هاي تعاون به 

شمار مي رود. باباخانلو ادامه داد: توليد بدون فروش 
استمرار خوبي ندارد و بايد به بخش صادرات بيشتر 
پرداخت، اگرچه از برپايي نمايش��گاه نيز نبايد غافل 
مان��د. وي تاكي��د كرد: بخش تولي��د داخل و توجه 
ب��ه آن نيز از ديگ��ر موضوعات مهم اس��ت كه بايد 

تعاوني ها موضوع برند سازي را مدنظر قرار دهند. 
مديركل توس��عه تعاون خاطرنشان كرد: البرز در 
بين اتاق هاي تعاون كش��ور به لحاظ برون سپاري و 
واگذاري تصدي ها توانس��ته اس��ت رتبه ششم را به 

خود اختصاص داده است. 
باباخانلو تاكيد كرد: نقش البرز در تمام اين امور 
پر رنگ بوده و در تصميم س��ازي ها توانسته عملكرد 

قابل قبولي داشته باشد. 
احم��د عبداللهي رييس اتاق تع��اون ايران نيز با 
اش��اره به اينكه بخش تعاون به عنوان يكي از اركان 
اقتص��اد ملي اس��ت، اظهار داش��ت: باي��د در حوزه 

استان ها تعاون فعاليت جدي داشته باشد. 
وي ادام��ه داد: برنامه ه��اي مفص��ل در دول��ت 
دوازدهم براي تعاوني ها پيش بيني شده كه طي 20 
روز آينده با اس��تانداران و مديران تعاون اس��تان ها 

جلسه يي برگزار مي شود. 

 تعاوني ها توان حل مشكل بيكاري را دارند
 در همي��ن خصوص مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي اس��تان زنجان نيز مي گوي��د: تعاوني ها 
ظرفيت اش��تغال زايي بااليي دارند و مي توانند در 
حل مش��كل بيكاري در كش��ور و اين استان موثر 

باشند. 
محمدرضا يوس��في مي افزايد: يكي از مهم ترين 
مشكالت كش��ور كه از ابعاد مختلف حايز اهميت 
اس��ت و رييس جمهوري در گفت وگوي مس��تقيم 
خود با مردم بر ل��زوم رفع آن تاكيد كرد، موضوع 

بيكاري جوانان است. 
وي يادآورش��د: از س��ويي مطالب��ه م��ردم از 
رييس جمه��وري رفع مش��كل بيكاري اس��ت و از 
س��وي ديگر رييس جمهوري تاكيد كرده است كه 

تمام وزرا به آن توجه ويژه داشته باشند. 
يوس��في اظه��ار ك��رد: اولويت نخس��ت دولت 
دوازدهم در س��ال جاري ايج��اد 976 هزار فرصت 
شغلي جديد در كشور است و براي تحقق آن بايد 

از همه ظرفيت هاي موجود استفاده كرد. 
مدي��ركل تع��اون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان 
زنجان گفت: بهره گيري از ظرفيت بخش تعاون در 

اين بين بسيار مهم و فرصت ساز است. 
وي ب��ا بيان اينك��ه عمده تعاوني ه��ا در حوزه 
كسب و كارهاي كوچك و متوسط فعاليت دارند و 
اشتغال زايي در آنها ارزان تر است، خاطرنشان كرد: 
هر ش��غل در بخ��ش تعاون به يك چه��ارم هزينه 
اشتغالزايي در ساير بخش ها نياز دارد كه اين رقم 

در حوزه تعاون روستايي به يك ششم مي رسد. 
يوس��في ادامه داد: طي 38 س��ال گذش��ته در 
بخش خدمات رساني به روس��تاها اقدامات وافري 
انجام ش��ده اس��ت، اما آنچه مغفول مانده، موضوع 
توانمند سازي روس��تاها با شكل گيري تعاوني هاي 

روستايي است. 
مدي��ركل تع��اون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان 
زنجان ش��كل گيري تعاوني هاي روستايي را زمينه 
مناسبي براي اشتغال روستاييان خواند و گفت: به 
اين طريق مي توان از مهاجرت آنان به شهرها براي 

اشتغال جلوگيري كرد. 
وي اضافه كرد: بناست نزديك 10درصد معادل 
65هزار فرصت ش��غلي اشتغال پيش بيني شده در 

سال جاري در بخش تعاون ايجاد شود. 
يوس��في ابراز كرد: بنا بود تا پايان برنامه پنجم، 
س��هم بخش تعاون از اقتصاد كش��ور به 25درصد 
برس��د اما در گذش��ته اين اتفاق رخ نداد كه يكي 
از داليل مهم آن نبود باور وجود توانمندي در اين 

بخش است. 
وي افزود: با وجود تاكيد اصل 44 قانون اساسي، 
تاكنون فق��ط يك درصد واگذاري تصدي گري هاي 
دولتي به بخش تعاون محقق ش��ده است در حالي 

كه بنا بود اين رقم به 15درصد برسد. 
يوسفي يادآورشد: براساس همين قانون، بنا بود 
30درصد از درآمدهاي حاصل از اين واگذاري ها به 
سمت تعاوني ها سوق يابد كه مورد بي مهري واقع 
ش��د. مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعي اس��تان 
زنجان گفت: در ش��رايط كنوني بخش تعاون نياز 
ب��ه همدلي و فضاي هم��كاري دارد كه بايد ميان 
نهادهاي خصوصي و دولتي متولي اين بخش قرار 

گيرد. 
مجموعه اي��ن اظهارنظرها نش��ان مي دهد كه 
دولت دوازدهم از طريق س��رمايه گذاري بيش��تر و 
بستر سازي مناسب روي تعاوني ها مي تواند بخشي 
از نيازهاي خود در زمينه اش��تغال زايي را پوشش 
دهد. رس��يدن به س��همي كه اس��ناد باالدس��تي 
اقتص��ادي براي بخش تع��اون در نظ��ر گرفته اند 
نخس��تين گام از مس��يري اس��ت ك��ه مي توان��د 

ظرفيت هاي خاصي را در اين بخش آزاد كند. 
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اقتصاد اجتماعي12
تالش براي ثبت جهاني 

آرامگاه »شمس«
دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران گفت: در 
تالشيم مقبره شمس تبريزي را ثبت جهاني كنيم. 

س��عداهلل نصيري قيداري در هماي��ش بين المللي 
»ش��مس و موالنا« در خوي با بيان اينكه ش��مس به 
عنوان ميراث معن��وي ايرانيان اين قابليت را دارد كه 
در س��طح جهاني مطرح ش��ود افزود: ب��ا وجود ثبت 
مش��اهير در يونسكو سعي داريم آرامگاه شمس را نيز 
ثب��ت جهاني كنيم. او با اش��اره به ض��رورت توجه به 
تولي��د محتوا در خصوص مفاخر كش��ور تصريح كرد: 
ثبت جهاني شمس پايان كار نيست؛ بايد براي معرفي 

شمس محتوا توليد كنيم. 
دبيركل كميسيون ملي يونسكو با بيان اينكه آموزش 
براي بالفعل كردن بالقوه هاي بشريت ضروري است افزود: 
دود پراكنده مولوي از شمس تربيت پذيرفت و اين نشان 
مي دهد ك��ه آموزش ح��رف اول را مي زند. او همچنين 
تاكيد كرد كه انديشه موالنا انديشه صلح و مهرورزي بود. 
نصيري با ابراز تاس��ف از اينكه مفاهيم غربي را به خورد 
فرزندان مان مي دهند اظهار كرد: بايد س��عي شود براي 
ش��مس و موالنا و س��اير مفاخرمان محتوا توليد شود تا 
جهانيان از ميراث فرهنگي و ادبيات ايران زمين برخوردار 
شوند.  او همچنين گفت: اساس هدف يونسكو ايجاد فهم 

مشترك در جهان و در بين فرهنگ ها است. 

عقب ماندگي ايران از 
دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم 
وزير بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي گفت: 
دانشگاه هاي نس��ل اول مدرك گرا، دانشگاه هاي نسل 
دوم، علم محور، دانش��گاه هاي نس��ل سوم با محوريت 
فناوري و دانش��گاه هاي نسل چهارم با هدف توليد رفاه 
در دنيا گسترش يافتند و متاسفانه بايد قبول كنيم كه 
در ايران در تحقق دانش��گاه هاي نس��ل سوم و چهارم 
عقب مانده ايم. حسن قاضي زاده هاشمي گفت: محققان 
سال هاي نه چندان طوالني، تاسيس دانشگاه را به چهار 
نسل تقس��يم مي كنند؛ شاخص نسل اول، ارائه مدرك 
ب��وده و تع��داد فارغ التحصيالن، نش��انه فعاليت و رتبه 
دانشگاه ها محس��وب مي شده كه عمر اين دوره پس از 

جنگ جهاني دوم به پايان رسيده است. 
او افزود: در نسل دوم كه تا دهه 1960 ادامه داشت، 
شاخص فعاليت دانشگاه ها توليد علم از طريق نوشتن 
مقاالت بود. در دانش��گاه هاي نسل سوم، فناوري مورد 
توج��ه قرار گرفت و دانش��گاه، نقش خ��ود را در توليد 
ث��روت ايفا كرد و عمر آن تا س��ال 2000 ب��ود اما در 
حال حاضر نقش دانشگاه هاي نسل چهارم، توليد رفاه 
تعيين ش��ده و دانشگاه ها حركت خود را به اين سمت 
و س��و آغاز كرده اند. وزير بهداش��ت اظهار كرد: جايگاه 
و نقش دانشگاه ها، تالش براي ساختن جامعه يي آگاه، 
ثروتمند و داراي رفاه اجتماعي از طريق تربيت نيروهاي 
ارزش��مند، توليد عل��م و دانش براي توس��عه و ارتقاي 

فرهنگ جامعه و افزايش سرمايه اجتماعي است. 
هاش��مي افزود: بر مديريت ارش��د كشور است كه 
ضمن سياس��ت گذاري و تامين زيرس��اخت هاي الزم، 
حركت با ش��تاب و البته با دقت الزم براي رس��يدن به 
دانشگاه هاي نسل س��وم و چهارم را در دستور كار قرار 
دهد تا در حداقل زمان بتوانيم نسبت به تصحيح مسير 

و جبران عقب ماندگي ها اقدام كنيم. 

آخرين مهلت ثبت نام اتباع 
در نهضت سوادآموزي

رييس س��ازمان نهضت س��وادآموزي با بيان اينكه 
هدف گذاري ما در سال جاري پوشش تحصيلي 18هزار 
و 500 نفر از اتباع اس��ت گفت: طبق روال عادي همه 
س��اله تا پايان آذرماه فرصت ثبت ن��ام در كالس هاي 

نهضت براي اتباع وجود دارد. 
علي باق��رزاده درباره اقدامات انجام ش��ده پيرامون 
پوش��ش تحصيلي اتب��اع خارجي اظهار كرد: امس��ال 
در قالب طرح ويژه يي با مش��اركت كميس��ارياي عالي 
پناهندگان 3000 نف��ر از اتباع در كرمان و 2500 نفر 
در 16 استان ديگر را با اولويت افراد زير 20 سال تحت 
پوش��ش برديم. او افزود: اي��ن دو طرح زمان دار بودند و 
حتما بايد طبق برنامه تا پايان س��ال ميالدي آن را به 
نتيجه مي رسانديم به همين علت اين افراد در چندين 

استان به صورت ويژه تحت پوشش رفتند. 
رييس س��ازمان نهضت س��وادآموزي با بيان اينكه 
ع��الوه بر اين گفت وگوهاي اوليه، پوش��ش 4000 نفر 
ديگر از اتباع با اولويت افراد زير 20 سال سن در استان 
تهران در حال انجام است به ايسنا گفت: اگر اين طرح 
نيز به نتيجه برس��د گام بسيار خوبي در زمينه پوشش 
اتباع برداشته ايم. باقرزاده افزود: اين دو طرح ويژه بودند 
و بر آن تمركز كرديم. ولي طبق روال عادي همه ساله 
تا پايان آذرماه فرص��ت ثبت نام در كالس هاي نهضت 
براي اتباع وجود دارد. او با بيان اينكه هدف گذاري ما در 
سال جاري پوشش تحصيلي 18هزار و 500 نفر از اتباع 
اس��ت عنوان كرد: برآوردهاي بين المللي از وجود اتباع 
درس نخوانده باالست، اما توان ما آموزش 22 تا 23هزار 

نفر در سال است. 

جمع آوري نزديك به هزار كودك 
متكدي در پايتخت

فرماندار تهران از جمع آوري نزديك به 1000 كودك 
متكدي در س��طح شهر تهران خبر داد و افزود: به هيچ 
عنوان با كودكان كار كاري نداريم چرا كه اين كودكان 
در كارخانه ها و مغازه ها حضور دارند و به هيچ عنوان با 
آنها كاري نداريم. عيسي فرهادي به ايسنا گفت: طبق 
قانون و برابر مصوبه  ش��وراي اجتماعي كشور مبني بر 
جم��ع آوري متكديان، اين كار در س��طح شهرس��تان 
ته��ران انج��ام مي ش��ود. وي افزود: ك��ودكان متكدي 
توسط بهزيستي جذب مي شوند و در خالل جمع آوري 

كودكان متكدي با كودكان كار، كاري نداريم. 
او درباره اظهارنظر برخي از اعضاي شوراي اسالمي 
ش��هر تهران، ري و تجريش مبني بر اعمال خشونت به 
كودكان متكدي در هنگام جمع آوري از س��طح ش��هر 
تهران گفت: اگر اعضاي ش��ورا موردي مبني بر برخورد 
نامناس��ب با كودكان متكدي در س��طح خيابان دارند 
اعالم كنند تا ما پيگيري كنيم. در حال حاضر نزديك به 
1000 كودك متكدي از سطح شهر تهران جمع آوري 
ش��دند. او تاكيد كرد: جمع آوري كودكان متكدي يك 
طرح نيست، بلكه قانون مصوب شوراي اجتماعي كشور 

است و هميشه ادامه خواهد داشت.

اخبار

نگاهي به وضعيت مدارس طبيعت در روز »كودك و محيط زيست«

گامي براي دغدغه شدن محيط زيست

اسحاق جهانگيري:

به بهانه مبارزه با فساد، تسويه حساب سياسي نكنيد
هماي��ش، هماي��ش روز ملي توس��عه روس��تا و 
عش��اير بود، اما مهم ترين صحبت ه��اي معاون اول 
رييس جمهور درباره فس��اد بود. به فش��ار به بخش 
خصوصي و برخوردهاي امنيتي اش��اره كرد، گفت 
»خود من مي دانم كه فس��اد تا كجاها رفته است« 
و از تس��ويه حساب سياسي به بهانه مبارزه با فساد 

حرف زد. 
برخ��ي، اش��اره هاي او را ب��ه موضوع بازداش��ت 
برادرش نس��بت دادند، ام��ا جهانگيري پيش از اين 

هم درباره فساد، حرف هايي مشابه زده بود. 
او صبح ديروز طي سخناني در چهارمين همايش 
روز ملي توسعه روستا و عشاير در سالن اجالس سران 
با بيان اين عقيده كه فس��اد در كش��ور سازمان يافته 
شده، اظهار كرد: هيچ خط قرمزي براي مقابله با فساد 
نيس��ت و هيچ كس در اين زمينه مصونيت ندارد، اما 
هيچ كس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسويه 
حس��اب سياس��ي كند و نهادهاي حاكميتي بايد در 

چارچوب قانون حركت كنند. 
او اف��زود: امروز مدار اقتصاد كش��ور در دس��ت 
بخش خصوصي اس��ت و بخش خصوصي دانا، عاقل 
و آگاه است و با هر حركت مسووالن مي داند چقدر 
به حرف ها پايبند هس��تند و به آنها عمل مي كنند. 
هيچ ك��س ح��ق ن��دارد خودس��ر به حري��م بخش 
خصوص��ي تجاوز كند و هر كس غير از اين حركت 
كند، قطعا در مس��ير امريكا و دشمن قرار مي گيرد. 
جهانگي��ري همچني��ن ادام��ه داد: وقت��ي بخ��ش 
خصوص��ي ببيند با افراد بخش خصوصي در جاهاي 
مختلف برخورد مي ش��ود، مي گويد اين مس��ووالن 
فقط ح��رف مي زنند و اهل ميدان دادن نيس��تند. 
بخش خصوصي هم مي خواهد حتما با فساد مقابله 
شود. متاسفانه فس��اد در كشور سازمان يافته شده 

و خود من مي دانم كه فساد تا كجاها رفته است. 

 چالش بيكاري، آب و محيط زيست 
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه امروز كشور با 
چالش هاي مختلفي روبرو است، يادآور شد: به چالش 
كليدي كه به ويژه با مسائل زندگي روستاييان و عشاير 
وابستگي دارد، چالش بيكاري، آب و محيط زيست است. 
در بخش بيكاري كل جامعه ايران يكي از اساسي ترين 
دغدغه هايش اين موضوع اس��ت و سياست هايي در آن 
موفق است كه هم اقتصاد را در آن بزرگ و مقاوم كنيم 
و هم اشتغال زايي داشته باشيم. به همين دليل تاكيد 
شده كه دولت بايد به دنبال رشد مستمر پايدار اشتغال زا 
باش��د. او اضافه كرد: بايد رشد مستمر پايدار متكي به 
همه بخش هاي كش��ور باشد و اين رشد اقتصادي بايد 
اشتغال زا باش��د و امنيت توليد كننده و سرمايه گذار را 
فراهم كند. مقام معظم رهب��ري در پيام نوروزي خود 
بعد از نامگذاري سال با عنوان اقتصاد مقاومتي، توليد 
و اش��تغال مهم ترين نكته يي كه بعد از آن گفتند اين 
بود كه براي اين كار بايد س��رمايه گذاري ش��ود و براي 
س��رمايه گذاري بايد امنيت س��رمايه گذار فراهم شود. 
جهانگيري در ادامه بيان كرد: ما بايد چالشي كه امروز 
تك تك خانواده هاي ايراني را آزار مي دهد يعني بيكاري 
را حل كني��م. چالش ها با برنامه، پش��تكار و مديريت 
صحيح قابل حل اس��ت و ما با اتكا به ظرفيت هاي روز 
كش��ور مي توانيم بيكاري را حل كنيم تا مردم زندگي 

شرافتمندانه يي داشته باشند و اذيت نشوند. 
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به 
چالش آب يادآور شد: ما بايد توسعه پايدار روستايي را 
به روش صحيح و بهره ور از منابع آب داش��ته باش��يم. 
در برنامه شش��م توسعه و در دولت دوازدهم حتما بايد 
با آبخيزداري به عنوان روش هاي كوچكي كه مي توان 
منابع آب را حفاظت كرد تا به صورت سيل از دسترس 
خارج نشود، اقدام كنيم و آبياري مدرن در دستور كار 
قرار گيرد كه در اين زمينه روستاييان بايد كمك كنند. 

 زمين خواري يكي از مشكالت كشور شده است
وي همچنين درباره چالش محيط زيس��ت گفت: 
ما بايد ب��راي حفاظت از منابع ذي قيمتي مثل خاك 
حاصل خيز، جنگل ها و مرات��ع بايد جدي حفاظت و 
حراس��ت كنيم. زمين خواري يكي از مشكالت كشور 
ش��ده و در مقطع فعلي س��ودجودها نبايد زمين هاي 
حاصل خي��ز را ب��ه كارب��ري ديگري تبدي��ل كنند. 
زمين ه��اي حاصل خي��ز كش��اورزي ك��ه ايجاد يك 
سانتي متر آن قرن ها طول مي كشد نبايد از دسترس 
خارج شود مثل مراتع حاصلخيز و از طرفي جنگل ها 
بزرگ ترين س��رمايه ملت ايران است كه براي اين سه 
موض��وع برنامه هاي خوبي را اجرا كرده ايم. معاون اول 
رييس جمهور با اشاره به صحبت هاي نماينده عشاير 
كه پيش از س��خنراني او با وجود تذكرهايي كه داده 
ش��د تا پايان حرف هايش پش��ت تريبون ايس��تاد و 
صحبت هايش را كامل كرد، خاطرنش��ان كرد: من از 
اين دوست عزيزمان ياد گرفتم كه همه بايد اين گونه 
پاي كار باش��يم. از هيچ چيز دلس��رد نشويم. برخي  
مي خواهند ش��ما را سرگرم كنند و به مسير انحرافي 
بكشانند، اما بايد محكم بر سر عقيده خودتان بايستيد، 

در راه تان حركت كنيد و دلسرد نشويد. 
جهانگيري با بيان اينكه در توس��عه روستايي بايد 
به خدمات مورد نياز روستاييان پرداخته شود، يادآور 
شد: در اين زمينه بايد مثل راه روستايي عمل شود كه 
خوشبختانه امروز 92 درصد جمعيت روستايي از راه 
آسفالته مناسب برخوردار هستند و بايد تالش كنيم 
بقي��ه نقاط هم متصل ش��ود يا ما ني��از داريم كه آب 
آشاميدني سالم به روستاييان برسد كه پارسال 500 
ميليون دالر و امسال 300 ميليون دالر در اين زمينه 
اختصاص داده ش��د و پارسال اندازه 10 سال گذشته 

آب سالم به 2 هزار و 950 روستا رسانده شد. 
وي ادامه داد: گازرس��اني جزو برنامه هايي بود كه 

هر سال چند ميليارد منابع به آن اختصاص پيدا كرد 
كه به روستاييان گاز برسانيد تا از اين نعمت استفاده 
كنند. از طرفي شبكه بهداشت و درمان است كه كليه 
روس��تاها بايد از خانه بهداشت و ش��بكه بهداشت و 
درمان مناسب برخوردار باش��ند و اين از اولويت هاي 
دولت اس��ت كه انجام ش��ده و در آن  جاهايي هم كه 

كسري وجود دارد برنامه هايي داريم كه تامين شود. 

 پوشش اينترنتي 26 هزار و 800 روستا 
جهانگيري با اشاره به اينكه پوشش اينترنتي بسيار 
مهم اس��ت، اظهار كرد: امروز 26 هزار و 800 روس��تا 
فرصت دارند تا از پوشش اينترنتي استفاده كنند. برخي 
روس��تاييان كارهاي مهمي در اين زمينه انجام داده اند 
و از طريق اينترنت روس��تاي خود را معرفي كردند. هر 
روس��تا مي تواند جاذبه هاي خود را از اين طريق مطرح 
كند كه به عنوان يك هدف گردش��گري بر اي كشور و 
خارج كشور به حساب مي آيد. برخي خارجي ها كه به 
ايران آمدند مي گفتند كه آمده ايم به فالن روستا برويم، 
چراكه در اينترنت معرفي ش��ده بود. گردشگري و بوم 

گردي از ساده ترين روش ها براي كار است. 

رييس س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در بخش 
ديگ��ري از صحبت هاي خود يادآور ش��د: ما به منابع 
مورد نياز براي س��رمايه گذاري روستاها فكر كرده ايم، 
البته دوستان هم زحمتي كشيده اند كه از طريق بنياد 
مستضعفان و بانك سينا وام داده شود. امكان جديدي 
هم فراهم كرده ايم كه از امس��ال حدود 6 هزار ميليارد 
تومان از صندوق توسعه ملي و 6 هزار ميليارد تومان از 
موسسات مالي و اعتباري با نرخ هاي سود پايين كه در 
مناطق مرزي و براي شركت هاي دانش بنيان 4درصد و 
براي بقيه 6درصد است، دراختيار روستاييان قرار گيرد 
كه بخشي از آن دراختيار استانداران و كارگروه استاني 
اس��ت كه بايد فعال شوند و بخش��ي هم كه دراختيار 
مركز است را سعي مي كنيم به سمت مسووالن محلي 

سوق دهيم. 
او افزود: از منابعي كه وجود دارد مي تواند در مناطق 
روستايي و عشايري استفاده كرد. بخش خصوصي هم 
اس��ت كه البته نبايد فكر كند به بهانه روستا مي تواند 
از تس��هيالت روستايي به نفع خود استفاده كند،  بلكه 
بايد طرح هايي كه مكمل ظرفيت روس��تايي است در 

روستاها اجرا شود. 

ريحانه جاويدي 
با گذش��ت س��ه س��ال از اي��ده اولي��ه راه اندازي 
مدارس طبيعت در ايران،  س��رانجام پاي اين مدارس 
به 22 اس��تان كشور باز ش��د؛ طرحي كه مسووالن و 
كارشناسان محيط زيست معتقدند در صورت فراگير 
ش��دن مي تواند نس��ل آينده را با دغدغه هاي محيط 
زيستي آشنا كرده و شهروندان مسووليت پذيرتري را 
تربيت كند و از طرف ديگر روزنه اميدي براي اشغال 

فارغ التحصيالن محيط زيست باشد. 
سال هاس��ت كارشناس��ان از ضعف نظام آموزشي 
كش��ور گاليه مي كنند. سيستمي كه كودكان را تنها 
براي آزمون هاي آزمايشي سخت آماده كرده و تمركز 
بر ابعاد ديگر ش��خصيتي آنها كمتر مورد توجه است، 
غافل از اينكه بخش وس��يعي از رفتار شهروندي بايد 
در مدارس به كودكان آموزش داده ش��ود تا در سنين 
بزرگس��الي كنش طبيعي و مناسبي با محيط اطراف 
خود و با شهروندان ديگر در جريان زندگي اجتماعي، 
داش��ته باشند. آنچه از آن به عنوان فرهنگ سازي نام 
برده مي شود، حكايت نهادينه كردن رفتار درست در 
افراد اس��ت كه زمان ش��روع آن به گفته كارشناسان 
آموزش��ي به دوران ابتداي��ي و حتي مهد هاي كودك 
باز مي گردد. در دوراني كه به س��بب صنعتي ش��دن، 
 افزايش جمعيت و تغيير سبك زندگي، تعامل انسان 
با محيط زيست كم شده و در پاره يي موارد به سمت 
رفت��ار تخريب كنن��ده طبيعت پيش م��ي رود، جاي 
خالي تغير در روند تحصي��ل كودكان به گونه يي كه 
با محيط زيست بيش��تر عجين شوند، بيش از پيش 
حس مي ش��د، تا اينكه سرانجام از سوي عبدالحسين 
وهاب زاده، مولف، پژوهش��گر و بوم ش��ناس برجسته 
ايراني، پيش��نهاد تاس��يس م��دارس طبيعت مطرح 
ش��د تا در س��ايه آن تجربه جديدي در روند آموزش 
مسائل محيط زيس��تي به كودكان و نوجوانان ايجاد 
شود. مدارسي كه مي تواند بخشي از طبيعت يا فشاي 
شبيه س��ازي از آن باش��د تا كودكان با حضور در اين 
مكان،  س��اعتي از روز را صرف شناخت محيط زيست 
كنند، با كاشت گياهان آش��نا شده و رفتار درست با 
طبيع��ت را بياموزند. در اين مدارس تس��هيل گراني 
كه اغلب فارغ التحصيالن رشته محيط زيست يا افراد 
عالقه مند به اين حوزه هستند، نقش راهنما و معلم را 
ايفا مي كنند. مدارسي كه تنها يك قانون اصلي دارد: 
كودكان نبايد به خودشان،  ديگران،  حيوانات،  درختان 

و سازه هاي مدرسه آسيب بزنند. 
مش��ابه اين مدارس در كش��ورهايي مانند سوئد و 
امريكا سال هاس��ت راه اندازي شده و حاال از سه سال 
پيش ايران هم به جرگه كش��ورهاي داراي مدرس��ه 

طبيعت پيوسته است. 

 ايجاد اشتغال به كمك مدارس طبيعت
مدارس طبيعت از س��ه سال پيش با همت بخش 
خصوصي ش��كل گرف��ت و اكنون آنط��ور كه محمد 
درويش، مديركل دفتر مشاركت هاي مردمي سازمان 
حفاظت محيط زيست به تعادل مي گويد،  تعداد اين 
مدارس به 55 مورد در 22 استان كشور رسيده است. 
او افزود: »با توجه به اينكه تمام هزينه هاي راه اندازي 
و پيش��رفت اين طرح از طرف بخش خصوصي تامين 
مي ش��ود و دولت در اين ميان تنها تس��هيل گر طرح 
اس��ت، مي توان گفت يكي از طرح هاي موفقي كه در 
س��ال هاي اخير در حوزه محيط زيست شكل گرفت، 
مدارس طبيعت اس��ت، چرا كه در مدت زمان اندكي، 
افراد بس��ياري با اين طرح آش��نا ش��ده و خواس��تار 

سرمايه گذاري در آن شدند. «
او با بيان اينكه م��دارس طبيعت نقش مهمي در 
ايجاد اشتغال به خصوص براي فارغ التحصيالن محيط 
زيس��ت داشته است،  افزود: «تاكنون مدارس طبيعت 
زمينه اش��تغال 800 نفر را فراهم كرده و پيش بيني 
مي شوداين مدارس بتوانند دورنماي يك بازار اشتغال 
تا حد يك و نيم ميليون ش��غل باشند كه مي تواند به 

اهداف دولت در زمينه اش��تغال بسيار كمك كند. از 
طرف ديگر تاكنون 45 هزار نفر از خدمات اين مدارس 
استفاده كرده كه اين ميزان اميدواري براي ادامه دادن 

را باال مي برد.«

 طرحي كه كودكان را عاشق محيط زيست مي كند
مدي��ركل دفتر مش��اركت هاي مردمي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت كش��ور معتقد اس��ت نتايج 
پژوهش ها تاثير مثبت م��دارس طبيعت بر عملكرد 
ك��ودكان و نوجوانان را تاييد مي كن��د. او مي گويد: 
»پژوهش هايي كه بر 500 هزار دانش آموز در س��وئد 
و امريكا انجام شد نشان مي دهد ، حضور در مدارس 
طبيع��ت مي��زان 25 درصد در يادگري��ري كودكان 
موث��ر ب��وده و 40 درصد از بيش فعال��ي كودكان را 
كم مي كند. از طرفي مهارت كار گروهي و توان حل 
مشكالت را در كودكان افزايش مي دهد. كودكان در 
اين مدارس ياد مي گيرند كه چگونه نوعي از اشتغال 
را ايج��اد كنن��د كه به طبيعت لطم��ه نزند. در واقع 
قرار اس��ت كودكان از اين طريق عاشق سرزمينشان 
ش��وند.«درويش درباره برنامه آين��ده طرح مدارس 

طبيع��ت اظهار كرد: »تالش مي كنيم تا پايان برنامه 
پنج س��اله ششم توسعه، تعداد مدارس طبيعت را به 
500 مدرسه افزايش دهيم. احداث مدارس طبيعت 
در تم��ام كالن ش��هرهاي كش��ور، مراكز اس��تاني و 
ش��هرهاي ب��زرگ اولويت س��ازمان حفاظت محيط 
زيست است. اكنون 65 درخواست جديد براي ايجاد 
مدارس طبيعت در كش��ور به سازمان محيط زيست 

رسيده است كه در حال بررسي آنها هستيم.«
اگرچه سال گذشته برخي كارشناسان از جمله، 
 عبدالحسين وهاب زاده،  مبدع طرح مدارس طبيعت، 
 از هم��كاري نكردن وزارت آموزش و پرورش با اين 
طرح گاليه داش��تند اما درويش همكاري آموزش و 
پرورش را در شرايط فعلي مناسب ارزيابي مي كند و 
درب��اره اين موضوع مي گويد: »با توجه به اينكه اين 
طرح هنوز در ابتداي راه اس��ت، همكاري آموزش و 
پرورش تاكنون روند مناسبي داشته است. بسياري 
از مدارس و مهدهاي كودك كه در نزديكي مدارس 
طبيعت هس��تند دانش آموزان خود را مرتب به اين 
مدارس مي آورند و از خدمات آموزش��ي اس��تفاده 
مي كنن��د. هنوز تعداد مدارس ب��ه اندازه كافي زياد 

نيس��ت و توان ما هم براي خدمات دهي بيش��تر از 
اين ميزان اندك اس��ت بنابراين با توجه به امكانات 
فعلي م��دارس طبيعت،  همكاري آموزش و پرورش 

را مي توان در حد مناسبي ارزيابي كرد.« 

 كودكان محدود به چهارديواري كالس
عبدالحس��ين وهاب زاده، معتقد اس��ت نظام غلط 
آموزش��ي م��ا با نس��ل جدي��د كاري ك��رده كه همه 
توانايي هايش گرفته ش��ده يعني استعدادهاي حسي، 
حركت��ي، ش��ناختي و عاطفي ك��ودكان در اين نظام 
آموزش��ي ناقص مي ماند و چون حضورش��ان به چهار 
دي��واري كالس و آموزش مس��تقيم محدود ش��ده نه 
تجرب��ه اجتماعي به دس��ت مي آورند و نه خالقيتي از 
خود نش��ان مي دهن��د در حالي كه م��دارس طبيعت 
امكان حض��ور خالقان��ه بچه ها را به ويژه در س��نين 
دبستان در محيط بيرون براي كسب تجربيات جديد 
فراهم مي كند. مش��كل نظام آموزش ما بس بزرگ تر 
از كنكور اس��ت. مش��كل از نگاه غيرواق��ع بينانه ما به 
كودك و نوج��وان و تاكيد بيش از حد و بيمارگونه بر 
آموزش مستقيم برمي خيزد. نظام تربيتي رسمي، يك 
نظام آموزش زده است و مي پندارد بايد بطور مستقيم 
به كودكان و نوجوانان آموزش داده شود. اين يك نگاه 
غير علمي و به ش��دت نادرست است. رشد خالقيت نه 
در كالس، بلك��ه در محيط طبيع��ي و از طريق بازي 
است كه ميسر مي شود. نگاه ما به بازي مي بايد تغيير 
بنيادي��ن كند. بازي نه يك ات��الف وقت، بلكه تمرين 

زندگي براي كودك است. 
او نياز كودكان تا س��نين 12-11 سالگي را پرورش 
استعدادهاي جس��مي و روحي دانسته و اعتقاد دارد از 
اين طريق كودكان از تكليف، امتحان، مس��ابقه، رقابت 
و هم��ه برنامه هاي اضطراب آوري كه امروز به رنگ هاي 
مختلف آنه��ا را مي آزارد، رنج��ور مي كند و مطب هاي 
روانپزشكان و مشاوران رواني را از آنان آكنده، رها شوند 

و به آنان فرصت فراغت، بازي و شادماني داده شود. 
اين پ   ژوهش��گر مي گويد: »توس��عه واقعي كشور در 
گرو نس��ل هاي خالق، توانا و پرانگيزه است و اين مهم 
بدون به رسميت شناختن يك كودكي سرشار از بازي 
و سرخوش��ي تحقق نخواهد يافت. ب��ه عالوه مي دانيم 
كه ش��رط عالقه مندي و تعهد نسبت به محيط  زيست 
و طبيعت در بزرگس��الي آن نيست كه در كالس ها به 
دانش آم��وزان در اين موارد آم��وزش دهيم، بلكه تعهد 
نسبت به طبيعت و محيط  زيست از عشق آغاز مي شود؛ 
يعني اينكه اگر ك��ودك در محيط هاي طبيعي بازي و 
ش��ادماني كرده و طوالني م��دت در آنها وقت گذرانده 
باشد عشق و عالقه به اين محيط ها در او ريشه مي دواند، 

چيزي كه امروزه فرزندان ما به كلي از آن محرومند.«

وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي توس��عه نيافتن مهارت براي 
اش��تغال هاي نوين را از مش��كالت روس��تاها عنوان كرد و گفت: 
روس��تاييان ما مهارت هاي شغل هاي نوين را آموزش نديده اند. در 
كنار اين موض��وع، ما وام هايي را بدون اينكه اش��تغال هاي پايدار 
روستايي ايجاد كنيم به روستاييان پرداخت كرده ايم كه در نتيجه 
روس��تاييان را بدهكار كرده ايم. اين نيز از اش��تباهات ما محسوب 
مي ش��ود. علي ربيعي ربيعي در تشريح راهكارهاي حل معضالت 
موجود در مسير توسعه روستاها، گفت: بايد روستاها به كانون هاي 
رش��د صنايع خرد و كوچك تبديل شوند تا زندگي مردم روستاها 
توس��ط اين صنايع تغييرات اساسي داشته باش��ند. بايد روستا با 
صنعت خرد و متوسط هم شناخته شود و ما به دنبال تحقق چنين 
اهدافي هستيم. او تاكيد كرد: توسعه كشاورزي سازگار با اقليم هر 
منطقه بايد مد نظر قرار گيرد و در روس��تاها به س��مت كشاورزي 
مدرن و آبياري مدرن حركت كنيم. در اين مسير نيز سازمان فني 
حرفه يي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي توسعه فناوري 
نوين و آموزش هاي فني و حرفه يي آماده همكاري و ارائه خدمات 

به روستاييان است. 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود به تجربه موفق تعاوني هاي روستايي اشاره كرد و افزود: تجربه 
ما براي به كارگيري تعاوني هاي روس��تايي تجربه يي موفق بود. اما 
بايد ش��كل ايجاد تعاوني ها را تغيير دهيم و در اين مس��ير برنامه 
ايجاد 1000 تعاوني متكي به روستا را دنبال مي كنيم. بايد برنامه 
تعاوني ها مبتني بر توانايي هاي هر روس��تا پيگيري شود. او افزود: 
بايد روستاها را به بازارهاي جهاني متصل كنيم. اگر ما تغييراتي در 
اقتصادي كردن روستاها انجام داديم و بر اين مبنا حركت كرديم 
مي توانيم موفق باشيم. بايد مزيت توليدي، اشتغالي و اجتماعي را 
براي آينده بازنشسته روستايي ايجاد كنيم تا باعث ماندن جمعيت 

و افزايش جاذبه روستاها شويم. 
ربيعي با تاكيد بر لزوم اتصال روس��تاهاي كش��ور به بازارهاي 
جهاني براي توس��عه پاي��دار، گفت: بي ترديد توليدات روس��تايي 

مي تواند در عرصه بازارهاي جهاني عرضه شود. 
به گفته وزير كار، روستاها كانون توليد و نماد اقتصاد خودكفا 
در كشور هستند اما ظرف 100 سال اخير جامعه روستايي ناشي از 

توسعه نامتوازني كه داشته ايم آسيب هاي جدي ديده است. 

انتقاد ربيعي از وام هايي كه روستاييان را بدهكار كرده است
مدت ها بود نابينايان، اجراي قانون عصاي س��فيد را به عنوان 
يكي از مطالباتش��ان مط��رح مي كردند؛ مطالبه ي��ي كه ديروز 
ريي��س پليس راهور ناجا خب��ر از اجراي آن داد و با بيان اينكه 
قانون عصاي س��فيد يك قانون بين المللي است گفت: از امروز 

قانون عصاي سفيد در پليس راهور اجرا مي شود. 
تق��ي مهري در تش��ريح قانون عصاي س��فيد و الزام اجراي 
آن در كش��ور افزود: هيات وزيران در جلس��ه هشتم مرداد ماه 
سال 96 به پيشنهاد وزارت كشور و استناد به اصل 138 قانون 
اساس��ي تصويب كرد كه اصالحاتي در آيي��ن نامه راهنمايي و 
رانندگي انجام ش��ود. به موجب اين اصالحاتي كه به شرح زير 
اس��ت پياده ها يعني شخصي غيرس��وار كه بدون استفاده از هر 
گونه وس��يله نقليه موتوري و غيرموت��وري حركت مي كنند يا 
ف��ردي كه از صندلي چرخ دار اس��تفاده مي كن��د يا مبادرت به 
جابه جايي با صندلي چرخ دار، كالس��كه يا س��بدهاي چرخ دار 
مي كند جزو افراد خاص محس��وب ش��ده و در صورت مشاهده 
اين افراد رانندگان بايد حق تقدم عبور را به آنها دهند. مهري به 
مهر گفت: »صندلي چرخ دار يا همان ويلچر در قانون وسيله يي 

عنوان ش��ده اس��ت كه با ظرفيت يك نفر براي جابه جايي فرد 
معلول، ناتوان يا كم توان اس��تفاده مي شود و تجهيزات كنترلي 
مناسب دارد. رانندگان موظفند در صورت نزديك شدن به اين 
افراد يا افراد نابينايي كه داراي عصاي س��فيد هستند از سرعت 
خود كاس��ته و با س��رعت مطمئنه عبور كنند و حق تقدم را به 

اين افراد دهند.«
قانون عصاي سفيد يك قانون بين المللي است كه در تمامي 
كشورها اجرا مي ش��ود از امروز و با توجه به اصالحيه آيين نامه 
راهنماي��ي و رانندگي اين قان��ون در ايران نيز به اجرا درمي آيد 
و رانن��دگان موظف هس��تند در صورت نزديك ش��دن به فرد 
استفاده كننده از عصاي سفيد كه عصاي خود را به صورت افقي 
به معناي ايس��ت به رانندگان نشان مي دهد توقف كرده و پس 

از عبور آن فرد به حركت خود ادامه دهند. 
مهري با اش��اره به اينكه در صورت عدم رعايت اين قانون از 
س��وي رانندگان قانونگذار براي راننده متخلف جريمه صد هزار 
توماني در نظر گرفته است، گفت: اميدوارم با اجرايي شدن اين 

قانون تردد براي معموال در سطح شهر آسان شود. 

اجراي قانون »عصاي سفيد« در ايران 
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شرفبافي: قراردادهاي خريد هواپيما پيچيده و فوق  محرمانه است

پاسخ ضمني مديرعامل هما به 2 نماينده امريكا
گروه راه و شهرسازي 

به تازگي دو نماينده كنگره امريكا در نامه يي به 
دادس��تان كل اين كشور خواستار افشاي جزئيات 
ق��رارداد بويينگ و ايران اير ش��دند، خواس��ته يي 
كه بارها از س��وي برخي نماين��دگان مجلس نيز 
مطرح ش��ده و تا ديروز از سوي مسووالن ايران اير 
بي ج��واب مانده ب��ود. ديروز اما فرزانه ش��رفبافي 
مديرعام��ل هواپيمايي جمهوري اس��امي ايران، 
درب��اره انتقادهاي مطرح ش��ده درب��اره محرمانه 
ماندن مفاد قراردادهاي خريد هواپيما از بويينگ، 
ايرباس و ATR اعام كرد كه محرمانه بودن اين 
قراردادها به دليل تقاضاي كارخانه هاي س��ازنده و 
طرفين مذاكره است و جزئيات قراردادهاي خريد 
هواپيماهاي غربي پيچيده و فوق  محرمانه است. 

شرفبافي اظهار كرد: اظهارنظرهايي كه درباره 
هواپيماهاي خريداري ش��ده، مطرح مي ش��ود به 
اين دليل اس��ت كه بس��ياري از افراد قراردادهاي 
پيچي��ده خريد هواپيم��ا را نمي دانند و هر فردي 
ممكن اس��ت برداشتي داشته باش��د اما مطمئن 
باش��يد س��عي مي كنيم منطقي ترين و اصلح ترين 

تصميمات را اجرايي كنيم. 
مديرعامل ايران اير با اش��اره ب��ه معامله خريد 
خودرو گف��ت: زماني كه قصد خريد خودرو داريد 
 فقط قيمت آن مهم نيس��ت و آپشن هاي خودرو، 
زمان تحوي��ل و... به هم مرتبط اس��ت، از اين رو 

اعام قيمت هواپيما باعث بروز اشتباه مي شود. 
تاكيد ب��ر محرمانه خواندن مف��اد قراردادهاي 
بويينگ،  ايرباس و ATR در ش��رايطي از س��وي 
مديرعام��ل ايران اي��ر مطرح مي ش��ود ك��ه »پيتر 
روس��كام« عضو جمهوري خواه مجلس نمايندگان 
امريكا و »ت��ام كاتن« عضو جمهوري خواه مجلس 
س��نا پيگير افش��اي مفاد اين ق��رارداد بويينگ با 

ايران اير هستند.
در ماه هاي اخير نيز يك دادگاه فدرال در شهر 
شيكاگو هم از دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، 
خواس��ته بود درب��اره اين موضوع كه آيا ش��ركت 
بويينگ بايد جزئيات توافق خود با ايران را افش��ا 

كند، اعام نظر نمايد. 
ب��ه گزارش العالم به نقل از رس��انه هاي غربي، 
اين درخواس��ت بع��د از آن مطرح ش��ده كه يك 
موسس��ه حقوقي متعلق به رژيم صهيونيس��تي به 
ش��ركت بويينگ درباره پيش��برد قرارداد خود با 

ايران هشدار داده بود.
در م��اه ج��والي ش��ركت »ش��ورات هادين« 
ب��ه نمايندگ��ي از مدعياني كه خان��واده  قربانيان 
تروريس��م ايران خوانده مي شوند، اعام كرده بود 
كه ايران بايد پي��ش از خريد هواپيما به پرداخت 

بدهي خود به اين افراد وادار ش��ود. دليل آن هم 
اين اس��ت كه دادگاه هاي ف��درال امريكا پيش از 
اين ب��ا طرح اتهامات بي پايه و اثبات  نش��ده عليه 
ايران، اين كش��ور را به پرداخت غرامت به كساني 
كه اصطاحا قربانيان تروريس��م خوانده ش��ده اند، 
موظ��ف كرده اند و در يكي از اي��ن پرونده ها، يك 
دادگاه ف��درال امري��كا ب��ا متهم ك��ردن ايران به 
دس��ت داش��تن در يك حمله تروريستي در سال 
2003 ته��ران را ب��ه پرداخت مبل��غ 67 ميليون 
دالر ب��ه خانواده يك��ي از قربانيان اي��ن حمله به 
ن��ام »ليبووي��چ« محكوم كرد و اي��ن خانواده هم 
با تنظيم شكواييه يي خواس��تار آن شده كه تمام 
اموال ايران كه در اختيار ش��ركت بويينگ است، 

توقيف شود. 
بويينگ ادعا كرده كه افش��اي جزئيات مربوط 
ب��ه فروش هواپيما ب��ه ايران، با ايج��اد اخال در 
يكي از بخش هاي اصلي توافق هس��ته يي به منزله 
دخالت در سياس��ت خارجي امريكا در قبال ايران 
خواهد بود. به گفته رسانه ها، بويينگ براي مخفي 
نگه داش��تن جزئيات توافق با ايران تاش مي كند 
و حتي اس��تدالل هايش درباره مخفي نگه داشتن 
مبادالتش ب��ا ايران را به صورت مهر و موم  ش��ده 

تقديم دادگاه كرده است. 

 تعلل اوفك براي ارائه مجوز 
در اين ميان و در حالي كه حدود يك ماه پيش 
ه��م متمم ممنوعيت ف��روش هواپيماهاي تجاري 
به ايران در كنگره امريكا تصويب ش��د و نگراني ها 
درباره سرنوش��ت قراردادهاي ايران اير با بويينگ، 
 ايرباس و ATR را تش��ديد كرد، يكي از مسووالن 
ش��ركت هواپيماي��يATR اع��ام ك��رد ك��ه هر 
تصميمي كه درباره برجام گرفته ش��ود، اجراي آن 
6 م��اه به طول مي انجامد و در اين مدت نمي توان 
قرارداد را متوقف كرد. ميلكو راپوليبا مقام مسوول 
در ش��ركت ATR در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه 
 ATR باتوجه به وابس��تگي شركت هاي ايرباس و
به بويينگ، هر تصميم احتمالي امريكا براي خروج 
 ATR از برجام، مي تواند شرايط قرارداد ايرباس و
با ايران اير را تغيير دهد، اظهار كرد: برخي قطعات 
هواپيماه��اي ايرباس توس��ط برخي ش��ركت هاي 

امريكايي غير از بويينگ تامين مي شود. 
او در پاس��خ به اين سوال كه آيا غير از ايران اير 
با ش��ركت هواپيماي��ي ايراني ديگ��ري هم براي 
فروش هواپيما وارد مذاكره ش��ده ايد، اظهار كرد: 
غير از ايران اير با س��اير شركت هاي هواپيمايي در 
ايران هم در حال مذاكره هستيم اما هنوز مجوزي 
از اوف��ك براي فروش هواپيما به آس��مان دريافت 

نكرده اي��م و در حال مش��خص ك��ردن چارچوب 
همكاري ه��ا هس��تيم و تا زماني ك��ه اوفك مجوز 

ندهد نمي توانيم كاري را از پيش ببريم. 
معاون فروش شركت ATR ادامه داد: شركت 
آس��مان از هواپيماهاي ATR استفاده مي كند و 
اگر بتوانيم مجوزهاي موردنياز از اوفك را دريافت 
كنيم، همكاري ها با آسمان اير افزايش پيدا مي كند. 
او اظهار كرد: حدود يك سال قبل درخواستي 
ب��راي دريافت مج��وز از اوفك ارائ��ه كرده ايم كه 
متاسفانه اوفك هنوز به ATR پاسخ نداده است. 

 رقابت سوخو با ايرباس و بويينگ
اگرچه متم��م ممنوعيت ف��روش هواپيماهاي 
تجاري به ايران در كنگره تصويب ش��ده و امكان 
تصويب اين متمم در س��نا و امضا توس��ط ترامپ 
هس��ت و نگراني ها درباره لغ��و مجوز اوفك درباره 
ف��روش هواپيما ب��ه ايران اير وج��ود دارد و اوفك 
هنوز مجوز فروش هواپيما به آسمان اير را با وجود 
گذشت يك س��ال نداده اس��ت، روس ها از وجود 
روزنه هايي براي فروش س��وپرجت به ايران بدون 

مجوز اوفك خبر دادند. 
 وزي��ر صنايع و بازرگاني روس��يه در اين زمينه 
اعام كرده اس��ت كه اين كشور امكان جايگزيني 

قطعات امريكايي هواپيماهاي مس��افربري س��وخو 
س��وپرجت-100 را براي فروش به ايران بررس��ي 
مي كند تا ديگر نيازي ب��ه دريافت مجوز از امريكا 
نباش��د. به گزارش ايرنا، دني��س مانتوروف گفت: 
بررس��ي امكان اجراي جايگزيني قطعات امريكايي 
با تجهيزات ديگر را ب��راي صادرات اين هواپيماها 
به ايران بدون نياز به كس��ب موافقت واشنگتن در 

دستور كار داريم. 
او اظهار ك��رد: در نامه يي به اداره كنترل اموال 
 ،)OFAC( خارجي س��ازمان خزانه داري امري��كا
 درخواست موافقت با فروش هواپيماهاي مسافربري 
س��وپرجت-100 را به ايران كرده ايم و مدتي است 

منتظر دريافت پاسخ هستيم. 
ب��ه گفت��ه وزي��ر صناي��ع و بازرگاني روس��يه، 
تجهي��زات امريكاي��ي اي��ن هواپيم��ا را نمي توانيم 
به س��ادگي تعوي��ض كنيم و اين امر س��ريع انجام 
نمي گيرد ضمن اينكه در صورت جايگزيني قطعات 
و تجهيزات هواپيما مجوز )سرتيفيكات( بين المللي 
آن را از دس��ت مي دهيم اما اگر اين وضعيت ادامه 
يابد، به فكر تعويض و جايگزيني تجهيزات امريكايي 

هواپيماي سوخو سوپرجت-100 خواهيم بود. 
براساس گزارش هاي فني و تخصصي ارائه شده، 
س��وپرجت-100، نخس��تين هواپيماي 100 نفره 
 »FLY-BY-WIRE« دنياس��ت كه به ص��ورت
هدايت مي ش��ود كه هيچ تفاوتي ب��ا هواپيماهاي 
مدرن »ايرباس« ندارد و سطوح فرامين آن توسط 
فرمان هاي الكترونيكي هدايت مي شود و در نتيجه 
با كمترين ميزان فش��ار بر خلبان، بيشترين دقت 
را دارد. اين هواپيما محصول همكاري مجموعه يي 
از صناي��ع هواپيمايي غرب و ش��رق اس��ت و تمام 
س��ازندگان قطع��ات اصل��ي آن مانن��د موت��ور، 
س��امانه هاي ف��رود، الكترونيكي و ديگ��ر قطعات 
كمپاني ه��اي مع��روف امريكاي��ي و اروپايي مانند 

Goodrich, Sutton و... هستند. 
براساس مش��خصات اعام ش��ده، اين هواپيما 
هيچ تفاوتي با ديگر هواپيماهاي س��اخته شده در 
غرب ن��دارد و باتوجه به تع��داد صندلي ها، قدرت 
موتور و همچنين فركانس ه��اي مختلف مي تواند 
در فرودگاه هاي كش��ورهاي مختلف ازجمله ايران 
با وضعيت جغرافيايي متفاوت تا س��قف 6 پرواز در 
روز فعالي��ت كند، ضمن اينك��ه افزايش پرواز اين 
نوع هواپيما در ايران مي تواند براي ديگر مشتريان 
بازار جهاني سوخو سوپرجت تبليغات خوبي باشد 
و برداشت قبلي تفاوت كيفيت هواپيماهاي روسي 
با غربي را كمرنگ تر كند برهمين اس��اس س��وخو 
ت��اش مي كند كه ايرالين هاي ايراني را ترغيب به 

خريد يا اجاره اين نوع هواپيما كند. 

 بررسي گزارش محرمانه 
بازرسي كل كشور در شورا

افش��ين حبي��ب زاده، معاون نظارت ش��وراي ش��هر 
ته��ران با اش��اره به بررس��ي گزارش محرمانه س��ازمان 
بازرس��ي كل كشور در ش��ورا گفت: گزارش هايي كه از 
س��وي نهادهاي نظارتي به دست ش��ورا رسيده، جنبه 
محرمانه دارد و بايد در يك جلس��ه غيرعلني بررس��ي 
شود. به گزارش ايلنا، جلسه روز يك شنبه شوراي پنجم 
به ص��ورت غيرعلني برگزار خواهد ش��د. پي��ش از اين 
محسن هاشمي رفس��نجاني، رييس شوراي شهر تهران 
علت برگزاري غيرعلني جلس��ه را بررسي نامه و گزارش 
محرمانه يكي از سازمان هاي نظارتي عنوان كرده بود. اين 
نخستين باري است كه شوراي پنجم طي 40روز گذشته 
جلسه غيرعلني و بدون حضور خبرنگاران برگزار مي كند 
و همين موضوع انتقاداتي را به دنبال داشته است. با اين  
حال افشين حبيب زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران 
معتقد است؛ برگزاري جلسه غيرعلني با موافقت دوسوم 
اعضاي شوراي ش��هر به هيچ  وجه غيرطبيعي نيست و 
برخي رسانه ها و كانال هاي تلگرامي با اهداف مشخص از 
محل شورا اخبار نادرست منتشر مي كنند. او با تاكيد بر 
اينكه طبق قانون، ش��ورا مي تواند در مواقعي كه دو سوم 
اعضا تشخيص دهند، جلسه غيرعلني داشته  باشد، گفت: 
شورا براساس موضوعاتي كه در دستور كار خود دارد به 
اين نتيجه رسيد كه جلسه روز يك شنبه غيرعلني باشد 
تا به دستوراتي محرمانه رسيدگي شود. گزارشاتي كه از 
سوي نهادهاي نظارتي به دست شورا رسيده است، جنبه 
محرمانه دارد و بايد در يك جلسه غيرعلني بررسي شود. 
حبيب زاده جزييات بيشتر درباره محتواي گزارش ها ارائه 
نداد با اين حال به نام اين س��ازمان نظارتي اش��اره كرد 
و گفت: متولي اين گزارش س��ازمان بازرسي كل كشور 
اس��ت. اينكه برخي اينگونه تلقي مي كنند كه ش��ورا از 
مصوبه خ��ود درباره علني بودن جلس��ات تخطي كرده 
است، اشتباه است. براساس آيين نامه شورا، همه جلسات 
بايد به صورت علني برگزار شود، مگر آنكه دو سوم اعضا 
راي به غيرعلني بودن جلس��ه دهند. اين درحالي است 
كه در ش��وراي چهارم بر خاف آيين نامه تمام جلسات 

يك شنبه بدون حضور خبرنگاران برگزار مي شد. 

 ضرورت همكاري نيروي 
انتظامي و مديريت شهري

محسن هاش��مي، رييس شوراي اسامي شهر تهران 
گفت: همكاري نيروي انتظامي و مديريت شهري مي تواند 
در جهت حل چالش هاي اجتماعي شهر تهران مثمر ثمر 
باش��د و از اين رو شوراي پنجم آمادگي خود را در جهت 
همكاري هر چه بيش��تر در اين زمينه اعام مي كند. به 
گزارش ايلن��ا به نق��ل از اداره كل ارتباطات و بين الملل 
شوراي اسامي شهر تهران، رييس شوراي اسامي شهر 
تهران در ديدار با سردار حسين رحيمي، فرمانده نيروي 
انتظامي تهران بزرگ و نيز سردار مهماندار، رييس پليس 
راهور تهران بزرگ به مناسبت گراميداشت هفته نيروي 
انتظامي بر ضرورت همكاري هر چه بيشتر نيروي انتظامي 
و مديريت شهري تاكيد كرد. هاشمي گفت: امروز تهران 
با چالش هاي متعددي به ويژه در حوزه اجتماعي دست 
به گريبان اس��ت كه حل اين موضوعات جز با همكاري 
نهادهايي نظير نيروي انتظامي، بهزيس��تي و نيز س��اير 
نهادهاي مسوول با ش��هرداري تهران ميسر نخواهد بود. 
وي افزود: مشكاتي مثل ترافيك يا آسيب هاي اجتماعي 
چالش هاي فرابخشي هستند كه در سايه همكاري همه  
جانبه از س��وي نهادهاي مس��وول مرتفع خواهد شد. در 
اين زمينه ش��وراي اسامي شهر تهران آمادگي هر گونه 

همكاري در اين زمينه را خواهد داشت. 

 سهم ۵۵ درصدي سواري ها 
در حوادث درون  شهري

رييس مركز اطاعات و كنترل ترافيك پليس راهور 
ناجا گفت: سواري ها و موتورسيكلت ها در شهريور امسال 
بيش��ترين نقش را در حوادث درون  ش��هري داش��تند. 
ب��ه گزارش مهر س��رهنگ نادر رحماني ب��ا اعام اينكه 
س��واري ها ۵۵ درصد در وقوع تصادفات درون ش��هري 
نقش داش��ته اند، گفت: همچنين طي شهريور سال ٩6 
موتورس��يكلت ها در نزديك به 3٨درصد كل تصادفات 
درون ش��هري نقش داش��ته اند. به گفته س��رهنگ نادر 
رحماني در ش��هريور سال ٩6 كاميون ها و مسافربر هاي 
عمومي با سهم نزديك به يك درصد، كمترين نقش را در 
تصادفات درون ش��هري داشته اند. طبق اين آمار وانت ها 
نيز سهم ۵ درصدي را در بروز تصادفات داخل شهرها به 

خود اختصاص داده اند. 

 كوتاهي در پرداخت سوبسيد 
بليت  قطار هاي حومه اي

دبير انجمن صنفي ش��ركت هاي حمل ونقل ريلي با 
انتقاد از سهل انگاري دولت در پرداخت مابه التفاوت نرخ 
بليت به قطارهاي حومه يي، گفت: اگر اين مش��كل حل 
نشود، ممكن است چنين خدمات و سرويس دهي حذف 
ش��ود و اي��ن به نفع مردم و بخش ريلي نيس��ت.  مجيد 
بابايي در گفت وگو با فارس درخصوص پيگيري پرداخت 
يارانه قطارهاي حومه يي از س��وي دولت به شركت هاي 
ريل��ي ارائه دهنده خدم��ات  حومه يي، اظهار ك��رد: ارائه 
خدمات در قطارهاي حومه يي پرهزينه است، ضمن آنكه 
قيمت هاي بسيار نازل بليت  اين قطارها كفاف هزينه هاي 
شركت هاي بهره بردار را نمي دهد. بابايي با اشاره به اينكه 
قطارهاي حومه يي ويژگي هايي دارد كه با ش��رايط بازار 
حمل ونقل عادي چندان منطبق نيس��ت، ادامه داد: در 
حال حاضر قيمت بلي��ت قطارهاي حومه يي، نمي تواند 
سرمايه گذاري سنگين انجام  شده در اين بخش را پوشش 
ده��د، ضمن آنكه هزينه هاي جانب��ي را هم بايد درنظر 
بگيريم، از س��وي ديگر به دليل لزوم وجود مشوق جذب 
مسافر در قطار حومه يي، امكان افزايش نرخ در سيستم 
قطارهاي حومه يي وجود ن��دارد. او اضافه كرد: بنابراين 
اين ام��ر به عنوان يك وظيفه تكليفي از س��وي راه آهن 
به عنوان نماينده دولت به ش��ركت هاي بهره بردار واگذار 
مي شود تا خدمات حمل ونقل حومه يي را ارائه دهند، اين 
درحالي اس��ت كه مابه التفاوت نرخ بليت  و قيمت تمام  
شده به آنها پرداخت نمي شود. بابايي با اشاره به اينكه در 
حال حاضر قطارهاي حومه يي در اختيار رجاست، بيان 
كرد:   سال هايي كه شركت رجا دولتي بود، اين يارانه ها را  
دريافت مي كرد اما متاسفانه پس از خصوصي سازي رجا، 
تصور اين اس��ت كه اين شركت  خصوصي نياز به كمك 
و حماي��ت ندارد، در حالي ك��ه در همه دنيا، دولت ها به 

توسعه بخش ريلي كمك مي كنند.

ايرانشهر

ميرلوحي: شهرداري روزي 10 ميليارد تومان از جيب خرج مي كند

نظام مالي شهرداري پايتخت نيازمند مهندسي دوباره
براساس گزارش مالي منتش��ره از ميزان درآمد و 
هزينه شهرداري تهران در 6 ماهه اول سال، هزينه هاي 
شهرداري نزديك به يك هزار و 3۵0ميليارد تومان از 
ميزان درآمد آن بيش��تر شده است، اختافي كه قابل 
تامل است. براساس اين گزارش اين اختاف مربوط به 
٩73ميليارد تومان وام دريافتي و 2٩٨ميليارد تومان 
استرداد واحدهاي ش��هرداري است كه هيچ كدام در 

سيستم درآمدي ثبت نشده است. 
براساس اين گزارش كل هزينه هاي شهرداري در 
6 ماهه اول سال جاري معادل 7هزار و ٩26ميليارد 
تومان و كل درآمدهاي وصولي 6 هزار و 766ميليارد 
تومان بوده اس��ت. نكته جالب توجه اين اس��ت كه 
كل بودجه مصوب يك س��اله وزارت راه و شهرسازي 
نزديك به ٨ هزار و 600 ميليارد تومان اس��ت يعني 
فق��ط 1600ميلي��ارد توم��ان از هزينه 6 م��اه اول 

شهرداري بيشتر است. 
به گزارش ايلنا، محمود ميرلوحي، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه ش��وراي شهر درباره اين گزارش مالي 
گفت: براس��اس ماده 71، ش��هرداري باي��د هر 6 ماه 
يك بار گ��زارش مالي خود را به اط��اع عموم مردم 
برس��انند اما متاسفانه سال هاس��ت كه به اين قانون 
عمل نمي ش��ود. ميرلوحي با تاكي��د بر اينكه حرف و 
حديث هاي فراواني بر س��ر درآم��د 6 هزار ميلياردي 
شهرداري هم وجود دارد، گفت: براساس اين گزارش 

ش��هرداري 13۵0ميليارد تومان قرض كرده است تا 
توانس��ته خود را در 6 ماه اخير اداره كند، حال جاي 
سوال دارد كه تا كي مي تواند به اين مسير ادامه دهد. 
او افزود: قابل ذكر است از كل هزينه ها 74درصد به 
صورت نقدي و 26درصدي به صورت غيرنقدي ثبت 
ش��ده و از س��وي ديگر فقط 6٨ درصد از درآمدهاي 
نقدي به خزانه ش��هرداري تهران واريز شده در نتيجه 
ش��هرداري قابليت تصميم گيري و هزينه  كردن براي 

32درصد از درآمدهاي نقدي خود را نداشته است. 
ميرلوح��ي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه تكليف 
32درص��د درآمده��ا كه ب��ه خزانه واريز نش��ده، چه 
شده اس��ت؛ جواب روش��ني نداش��ت با اين  حال به 
س��ازوكارهاي نامنظم مالي در شهرداري اشاره كرد و 
گفت: در شهرداري تهران اگر منطقه يي درآمد بيشتر 
داشته باشد در تصميمات اثرگذاري قوي تري داشته و 
ارتباط او با مركز نيز بيشتر است. در بحث هولوگرام ها 
و امثال اينها ش��هرداران مناطق و موسسات مختلف 
رويه ه��اي متفاوتي در نحوه هزينه كرد درآمدها اتخاذ 
كرده بودند و اين هم از مواردي اس��ت كه بايد نظم و 

انضباط پيدا كند و قانونمند شود. 

 بدهي هاي شناسايي شده
اين عضو ش��وراي شهر با تاكيد بر اينكه گزارشي 
كه در اختيار رييس شورا قرار گرفته با اطاعاتي كه 

از ش��ورا و ش��هرداري قبلي ارائه شده است، تناقض 
دارد، گف��ت: فاصله زياد اس��ت. چندي��ن ماه قبل از 
حضور نجفي بدهي ه��ا زير 20هزارميلي��ارد تومان 
گزارش مي ش��د و تازه ادعا مي كردند، درآمد معوق 
ني��ز دارن��د و كاالي آماده ف��روش را طوري گزارش 
مي دادند كه انگار اين ميزان بدهي سر به سر مي شود 
و شهرداري در حقيقت اصا بدهي ندارد اما نجفي در 
آخرين نشس��ت فصلي مديران شهري اعام كرد كه 
تا اين لحظه ۵2 ه��زار و ۵00 ميليارد تومان بدهي 
شناسايي شده كه از اين ميزان 30هزارميليارد تومان 

بدهي قطعي است. 
وي ادام��ه داد: البته من معتقدم كه بدهي واقعي 
از اين هم بيشتر اس��ت چراكه براساس اساسنامه ها، 
شركت هاي وابسته شهرداري امكان گرفتن وام دارند و 
اگر همه اينها تجميع و تلفيق شود احتمال اينكه اين 

ميزان بيشتر شود، وجود دارد.
 

 ۶۸ هزار نفر در شهرداري مشغول به كارند
ميرلوحي ادامه داد: همچنين آمارهاي متناقضي 
از ميزان كاركناني كه در ش��هرداري تهران مشغول 
به كار هس��تند، ش��نيده مي ش��د ما از رقم ۵0 هزار 
ش��نيديم تا جايي كه باالخره خودشان اعام كردند 
63 هزار نفر در ش��هرداري مش��غول به كارند كه باز 
هم با حقيقت فاصله داش��ت و براساس اعام نجفي 

چيزي حدود 6٨ هزار و 300نفر در شهرداري تهران 
مشغول به كارند. اين گزارشات بحث برانگيز موجب 
ش��د كه از ش��هردار بخواهيم كه 100روزه گزارشي 
مستند از وضعيت مالي، بدهي ها و وضعيت اقتصادي 

شهرداري ارائه دهند. 
براس��اس اين گ��زارش در اين 6 م��اه نزديك به 
3هزارميليارد تومان صرف هزينه هاي اجتناب ناپذير 
ازجمل��ه حق��وق و رفت وروب ش��ده اس��ت. يعني 
13درص��د مبال��غ پرداختي س��هم حق��وق و مزايا، 
20درصد سهم ديون و فقط ۵ درصد سهم نگهداشت 
شهر و 2درصد سهم اجراي برنامه ها و تعمير و تجهيز 
شده است. جالب اس��ت كه مطالعه و پژوهش فقط 
6 هزارم درصد از س��هم مبال��غ پرداختي را به خود 

اختصاص داده است. 
براس��اس اين گزارش شهرداري تهران در 6 ماهه 
اول روزي 10ميلي��ارد توم��ان از جيب خرج كرده و 
به همين دليل ميرلوحي معتقد است، ساختار مالي 
شهرداري نياز به تحول جدي دارد و ادامه داد: اينكه 
تصور شود، شهرداري س��ازماني جدا از مردم است، 
منابع��ي بيش از ح��د دارد و مي تواند به تنهايي هر 
كاري كه مي خواهد و اراده كند، انجام دهد، اش��تباه 
است و اين تصور بايد تغيير كند چراكه براساس اين 
گزارش 16۵0ميليارد تومان كسري نسبت به بودجه 

مصوب شهرداري وجود دارد. 
وي اظهار كرد: همانطور كه بارها گفته ام؛ اساس 
و ساختار مالي شهرداري بايد متحول شود چراكه با 
اس��تانداردهاي معمول منطبق نيست. اعداد و ارقام 
نشان مي دهد؛ شهرداري تهران در 6 ماهه اول روزي 

10ميليارد تومان از جيب خرج كرده است. 
اين عض��و كميس��يون برنامه و بودجه ش��وراي 

شهر معتقد اس��ت؛ امروز با معضات جدي مالي در 
ش��هرداري تهران مواجه هستيم و افكار عمومي بايد 
در جريان اين مش��كات قرار گيرند تا پيام ش��ورا و 

شهرداري شنيده شود. 
ميرلوح��ي با تاكيد بر اينك��ه درآمدهاي ناپايدار 
شهرداري درآمد محسوب نمي شود، گفت: براساس 
اي��ن گ��زارش 6٩ درصد منابع درآمدي ش��هرداري 
ناپاي��دار اس��ت به نظر م��ن اينها درآمد محس��وب 
نمي ش��ود هر چند احتم��اال درآمد ناپاي��دار از اين 
درصد هم باالتر اس��ت. من حتي به پايدار بودن اين 
31درصد هم ش��ك دارم و اي��ن درصدها قابل تامل 
اس��ت. اين گزارش نش��ان مي دهد ك��ه دارايي هاي 
شهرداري فروخته شده و عمده درآمد از محل تغيير 

كاربري ها بوده است.
 

 تدوين برنامه سوم شهرداري 
از نظر ميرلوحي س��اختار اقتصادي شهرداري از 
نقطه ش��روع درآمدها تا عق��د قراردادها بايد با نگاه 
جديد بازمهندس��ي ش��ود. وي در اين ب��اره توضيح 
داد: هم��ه اين موارد بايد از نو بررس��ي و مهندس��ي 
ش��ود تا س��اختار اداري و اقتصادي، مالي و اجرايي 
همه از نو شكل بگيرد. در گفت وگويي كه با معاونان 
آقاي شهردار داشتم، اعام شد كه آنها در اين راستا 
اقداماتي را آغاز كردند. اتاق هاي فكري تشكيل شده 
و اميدواري��م در بودجه س��ال ٩7 و برنامه ۵ س��اله 
سوم شهرداري ديده شود. نجفي احتماال قصد دارد، 
تدوين برنامه س��وم را جلو بيندازد و اگر بشود سال 
٩7 را براس��اس برنامه س��وم آغاز كنيم. اگر چنين 
اتفاق��ي بيفت��د، ماه هاي آينده در اصاح س��اختار و 

انتخاب رويكرد ماه هاي مهم و حياتي خواهد بود. 

 منافذ فساد در شهرداري تهران بسته مي شود
مجي��د فراهاني، عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
ش��وراي شهر تهران، ري و تجريش از بررسي تاثيرات 
دو بخشنامه اخير شهردار تهران در مبارزه با فسادهاي 

مالي در شوراي شهر خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، فراهاني با اشاره به جلسه اخير 
كميس��يون برنامه و بودجه درخصوص دو بخشنامه 
اخير شهردار تهران گفت: جلسه ويژه يي براي بررسي 
بخشنامه هاي اخير شهردار تهران در كميسيون برنامه 
و بودجه برگزار ش��د كه در اين جلسه معاون مالي و 
اقتصادي ش��هردار تهران، منتقدان اين بخشنامه ها و 
چند عضو ش��وراي ش��هر همچنين اعضاي تيمي كه 
شهردار تهران براي بررس��ي وضعيت فروش تراكم و 

اماك تعيين كرده اند نيز حضور داشتند. 
وي با بيان اينكه بحث هاي مختلفي در اين جلسه 
انجام ش��د، گف��ت: در نهايت اعضاي جلس��ه به اين 
جمع بندي رسيدند كه شهرداري تهران به عنوان نهاد 
خدمات دهنده اقتصادي نيازمند شركت هاي كارگزاري 
و واسط براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي و پيشبرد 
اهداف كان خود است و در اين جلسه بر لزوم حضور 

و گسترش نقش شركت هاي كارگزار تاكيد شد. 
وي افزود: با اين حال اساسا فلسفه تاسيس شركت 
كارگزار اين بود كه واس��ط پيمانكار و شهرداري شود 
اما حاال اين رابطه از بين رفته و در واقع ش��ركت هاي 

كارگزار واسطي بين موديان و شهرداري قرار گرفتند 
ب��ه گونه يي كه بده��كاران هنگامي ك��ه مي خواهند 
ع��وارض خود را پرداخت كنن��د، بخش زيادي از آنها 
به سمت ش��ركت هاي كارگزاري سوق داده مي شوند 
و اين درحالي اس��ت كه ٩0درص��د پولي كه موديان 
به شركت هاي كارگزاري پرداخت مي كنند، نقد است. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه ش��وراي شهر 
ته��ران، ري و تجريش با بيان اينكه بخش��نامه هاي 
اخير شهرداري تاكيد دارد كه موديان بايد عوارض 
و حق الزحمه شهرسازي خود را مستقيما به حساب 
شهرداري و نه ش��ركت هاي كارگزاري واريز كنند، 
گفت: متاس��فانه ش��اهد هس��تيم كه در سال هاي 
اخير شركت هاي كارگزاري از اهداف اوليه و فلسفه 
وجودي تاسيس شان دور شده اند كه بايد اين مساله 

مديريت شود. 
فراهاني با بيان اينكه متاس��فانه ش��ايعاتي در پي 
اباغ اين بخش��نامه ها بين موديان ايجاد شده بود كه 
موجب��ات دل نگراني آنه��ا را فراهم كرده، گفت: الزم 
است ش��هرداري تهران با اطاع رس��اني درست ابعاد 
مختلف بخش��نامه خود را روش��ن كند ت��ا موجبات 
نگران��ي موديان مرتفع ش��ود و كميس��يون برنامه و 
بودجه و شوراي شهر نيز آمادگي خود را براي بررسي 
دس��تورالعمل هايي در راس��تاي شفاف سازي بيشتر 

ضوابط شركت هاي كارگزاري اعام كرده است. 

 تشكيل كميته سالمت روان در شوراي شهر
ناهيد خداكرمي، عضو ش��وراي شهر تهران گفت: 
آلودگي صوتي در دو كميته زيرمجموعه كميس��يون 

سامت درحال بررسي است. 
به گ��زارش مهر، خداكرم��ي درخصوص وضعيت 
آلودگي صوت��ي در پايتخت گفت: براي كميس��يون 
س��امت 6 كارگ��روه تعري��ف كرده ايم ك��ه يكي از 
آنها آلودگي هاي ناش��ي از ترافيك اس��ت كه يكي از 

زيرمجموعه هاي اين كميته آلودگي صوتي است. 
وي ادام��ه داد: مس��اله آلودگي صوتي موضوعي 
بس��يار جدي اس��ت به همين دلي��ل در كميته به 
عن��وان س��امت روان نيز اين موض��وع را پيگيري 
مي كنيم. بنابراين ش��ورا، آلودگي صوتي پايتخت را 

در دو حوزه دنبال مي كند. 
خداكرم��ي اظهار ك��رد: از كارشناس��ان مختلف 
دع��وت كرده ايم تا به ط��ور دقيق تمام��ي ابعاد اين 
مساله را بررسي كنند. اين عضو شورا افزود: برنامه هاي 
توسعه يي تهران، خودرو محور بوده و اتومبيل ها يكي 
از منابع اصلي توليد آلودگي صوتي هس��تند و بايد به 
طور تدريجي محدوده ته��ران را براي تردد خودروها 
محدودتر و فضا را ب��راي عابران پياده آزاد كنيم و به 
دنبال توسعه حمل و نقل پاك ازجمله دوچرخه سواري 

يا وسايل حمل و نقل برقي، تراموا و... باشيم. 
وي ب��ا بيان اينك��ه منبع اصل��ي آلودگي صوتي 

در پايتخ��ت خودروه��ا هس��تند، تصريح ك��رد: بايد 
شهروندان نيز در كاهش اين نوع آلودگي ها با مديريت 
ش��هري همراهي كنند و وس��ايل نقليه پر سر و صدا 
مانند موتورس��يكلت ها ب��ه تدريج جاي خ��ود را به 
موتورس��يكلت هاي برقي بدهند. خداكرمي در پاسخ 
ب��ه اينكه آيا مي ت��وان ركورد ته��ران در افزايش نزاع 
و خش��ونت را حاص��ل بحراني ب��ودن آلودگي صوتي 
دانس��ت؟ گفت: مس��ائل تهران در هم تنيده است و 
مش��كات آن به صورت زنجير به هم وصل اس��ت و 
نمي ت��وان گفت فقط آلودگي صوت��ي باعث بروز اين 
مشكات است. اين موارد مي تواند تاثيرگذار باشد اما 

عامل اصلي نيست. 

 جريمه براي نقض قانون عصاي سفيد
سردار تقي مهري، رييس پليس راهور ناجا با اعام 
اينكه قانونگذار براي رانندگاني كه قانون عصاي سفيد 
را رعايت نمي كنند 100ه��زار تومان جريمه در نظر 
گرفته اس��ت، گفت: معلوالن ويلچري و عصاي سفيد 

به منزله عابر پياده هستند. 
به گزارش مهر، س��ردار تقي مهري گفت: يكي از 
خألهايي كه در س��ال هاي گذشته وجود داشت براي 
افراد معلولي بود كه به دليل عدم توانايي مناس��ب از 
ويلچر اس��تفاده مي كردند. حق اين افراد هنگام وقوع 
تصادفات راهنمايي و رانندگي ضايع مي شد از اين رو 

ب��ا بازبيني قوانين مربوط ب��ه تصادفات و راهنمايي و 
رانندگي موفق به الحاق قانوني ش��ديم كه از اين پس 
افراد نات��وان و داراي ويلچر همچني��ن افرادي كه از 
عصاي سفيد اس��تفاده مي كنند به عنوان عابر پياده 
محسوب مي ش��وند و در تصادفات، حقوقي براي آنها 

در نظر گرفته مي شود.
وي با اش��اره به اينكه قانون مربوط به معموالن 
و اف��راد كم توان در مق��ررات راهنمايي و رانندگي 
وج��ود داش��ت اما كمتر ب��ه آن پرداخته مي ش��د، 
اف��زود: با پيش��نهاد پلي��س راهور و عناي��ت ويژه 
كميسيون اجتماعي مجلس همچنين هيات وزيران 
خوش��بختانه قانون الحاقي تصويب شد و از اين پس 
افراد معل��ول داراي ويلچر و نابينايان داراي عصاي 
س��فيد به عنوان عابر پياده محس��وب مي ش��وند و 
عصاي س��فيد به منزله تابلو ايس��ت براي رانندگان 
اس��ت به صورتي كه اگر نابينايي عصاي خود را به 
صورت افقي نش��ان دهد، راننده موظف به توقف و 

اعطاي حق تقدم عبور به فرد نابيناست. 
ريي��س پلي��س راهور ناجا ب��ا اعام اينك��ه براي 
رانندگاني كه اين حق را رعايت نكنند از سوي قانون 
100هزار تومان جريمه در نظر گرفته ش��ده اس��ت، 
اف��زود: درحال حاضر اي��ن قانون اباغ ش��ده و اجرا 
مي شود ما به دنبال تشديد جرايم براي افرادي هستيم 

كه اين مهم را رعايت نمي كنند

در شهر
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صنعت، معدن و جتارت14
 اعالم قيمت تضميني گندم

تا هفته آينده
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي از اعالم قيمت تضميني 
گندم براي س��ال زراعي 97-1396 تا هفته آينده خبر داد و 
گفت: باقي مانده پول خريد گندم س��ال قبل نيز به زودي به 
 حساب كشاورزان واريز شود. يزدان سيف اظهار كرد: ۸ ميليون 
و ۸6۴ هزار تن گندم تا 1۴مهر ماه به يك هزار و 112 مراكز 
خريد گندم در سراس��ر كشور تحويل داده شده كه ارزش آن 
11۵هزار و ۸۵۸ ميليارد ريال است و ۸۵هزارميليارد ريال آن 

معادل 7۴درصد پول گندم كاران پرداخت شده است. 

 مقررات سختگيرانه
در معادن زغال  سنگ

ايرنا| رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران با تاكيد بر 
لزوم اعمال مقررات سخت گيرانه ايمني در معادن زغال سنگ 
گفت: پ��س از وقوع حادثه در معدن يورت گلس��تان از همه 
11۵معدن زغال سنگ بازديد شد و حتي دستور تعطيلي چند 
معدن صادر شده است. نادعلي اسماعيلي دهج با اشاره به حادثه 
معدن يورت گلستان در سيزدهم ارديبهشت ماه امسال افزود: 
تهويه مناس��ب و گازسنج هاي به روز در ايمني هر چه بيشتر 
معادن زغال س��نگ نقش اساسي دارد. وي با بيان اينكه آماده 
اعمال مقررات سختگيرانه در زمينه ايمني معادن زغال سنگ 
هستيم از نامه نگاري با ۵ استان برخوردار از معادن زغال سنگ 
پس از حادثه معدن زغال س��نگ گلس��تان خبر داد. به گفته 
اين مقام مسوول زغال سنگ ازجمله معادني است كه نيازمند 
متخصصان حرفه يي اس��ت و در اين زمينه هيچ كمبودي در 

كشور نداريم. 

حمايت از واردات قانوني 
ف�ارس| رييس مجمع واردات گفت: باي��د از واردات 
قانوني حمايت شود؛ چراكه هر لحظه قابل مديريت شدن 
است و هر جا كه تشخيص داده شود با منافع توليد مغاير 
اس��ت، مي توان از طريق ابزارهاي تعرفه يي آن را به نقطه 
تعادل بازگرداند. عليرضا مناقبي اظهار كرد: واردات در همه 
جاي دنيا، يك بخش تجارت خارجي است و هيچ كشوري 
آن را حذف نكرده است. بلكه همه به دنبال آن هستند كه 

واردات را در راستاي منافع ملي خود جهت دهي كنند.
وي افزود: نكته اساس��ي اين اس��ت ك��ه واردات، يك 
عقبه يي دارد و جهت دهي به آن صرفا با سياست گذاري هاي 
دس��توري در حوزه تجارت خارجي محقق نمي شود بلكه 
ريش��ه اصلي واردات نياز م��ردم و تقاضاي مصرف كننده 
اس��ت و اگ��ر به نياز م��ردم به عنوان مهم ترين ش��اخص 
سياس��ت گذاري توجه نش��ود در واقع از اصول حمايت از 

حقوق مصرف كننده تخطي كرده ايم.
رييس مجمع واردات گفت: با وجود همه تالش  هايي كه 
در راستاي محدودسازي قاچاق در كشور ما صورت گرفته 
اعم از فعاليت هاي انتظامي، قضايي و جزايي، آمارها حكايت 
از آن دارد كه حدود 10ميليارد دالر كاالي قاچاق به كشور 
وارد مي ش��ود و اين براي كشوري كه جمع سطح تجارت 

خارجي آن حدود۵0 ميليارد دالر است، تاسف بار است. 

اخبار

كميسيون رقابت، خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق ايران تحليل كرد 

اصالح مديريت رانت نفتي
تعادل| 

محيط سياسي بستري را فراهم مي كند تا كارآفرينان 
در سايه آن بتوانند كسب وكارهاي خود را شكل داده و 
گس��ترش دهند. بر همين اساس كميس��يون رقابت، 
خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق ايران در گزارشي 
تحليلي به بررس��ي»اثر متقابل رانت هاي نفتي، محيط 
سياس��ي و رقابت پذيري« پرداخته و سعي كرده به دو 
پرسش اساسي پاسخ دهد؛ اول اينكه آيا رانت هاي نفتي 
بر كيفيت محيط سياس��ي تاثير دارند و ديگر اينكه آيا 
بهبود محيط سياسي مي تواند سبب افزايش بهره برداري 
از فرصت هاي كارآفريني و ارتقاي رقابت پذيري ش��ود؟ 
يافته هاي اين تحقيق نش��ان مي دهد، رانت هاي نفتي 
مي تواند بسته به نحوه مديريت آنها بر مولفه هاي محيط 
سياس��ي تاثيرات مثبت يا منفي بگذارد كه اين مساله 
در مورد ايران اثري منفي بر جاي گذاشته است. اما در 
مورد گزاره دوم يعني ارتباط اصالح مديريت رانت هاي 
نفتي و اصالحات در محيط سياس��ي با ارتقاي س��طح 
رقابت پذيري در كشور اثر آن مثبت گزارش مي شود. از 
سوي ديگر براساس اين تحليل، متغيرهاي مهم محيط 
سياس��ي ازجمله »شاخص ريس��ك سياسي، شاخص 
آزادي هاي مدني و سياس��ي، ش��اخص دموكراس��ي و 
شاخص ادراك فساد« همگي هم جهت حركت مي كنند 
و به طور كلي با بهبود محيط سياسي، سطح بهره برداري 
از فرصت ه��اي كارآفريني افزاي��ش مي يابد. به عبارتي 
ديگر همه اين متغيرها در كش��ورهاي درحال توس��عه 
صادركننده نفت وضعيت نامناس��ب تر و در كشورهاي 
توس��عه يافته صادركننده نفت وضعيت مناس��ب تري 
نسبت به ساير كشورها دارند. بنابراين به  نظر مي رسد، 
چگونگي مديريت رانت نفت مي تواند بر محيط سياسي 
تاثيرگذار باشد. در كشورهاي درحال توسعه صادركننده 
نفت، قسمت اعظم رانت هاي نفتي از طريق بودجه دولت 
به اقتصاد تزريق مي شود؛ اما در كشورهاي توسعه يافته 
صادركننده نفت، قسمت اعظم رانت هاي نفتي به صورت 
مازاد بودجه دولت در سيس��تم بانكي يا خارج از كشور 
پس انداز مي ش��ود. از اين رو اين تحليل بر اين نكته نيز 
تاكي��د مي كند، بخش بزرگي از رانت هاي نفتي بايد در 
سيس��تم بانكي پس انداز شود و به تضمين و گسترش 
آزادي هاي مدني و سياسي و مبارزه با فساد بيشتر توجه 
ش��ود. همچنين داده هاي اين تحليل گوياي اين است 
كه »محيط سياس��ي و كارآفريني« در گروه كشورهاي 
درحال توسعه صادركننده نفت از ساير كشورها شرايط 
نامناسب تري دارند؛ اما در گروه كشورهاي توسعه يافته 
صادركننده نفت از س��اير كشورها شرايط مناسب تري 
دارند. مبن��ي بر اينكه نظام هاي اقتصادي و سياس��ي، 
هر دو يا به دسترس��ي باز گرايش دارند يا به دسترسي 

محدود. اين بدان معناست كه تغييرات بنيادين با ثبات 
در هر يك از نظام هاي اقتصادي يا سياس��ي نمي توانند 
بدون تغيي��رات بنيادين در نظام ديگ��ر روي دهند. از 
اين رو، اصالح مديري��ت رانت هاي نفتي و اصالحات در 
محيط سياسي مي تواند به ارتقاي سطح كارآفريني در 

كشور كمك كند. 

 رانت نفتي و محيط سياسي
براساس اين گزارش، اگرچه رانت هاي نفتي در برهه يي 
مي توانند موجب تقويت ثبات سياسي شوند؛ اما از آنجا كه 
جريان رانت هاي نفتي تحت تاثير قيمت و مقدار توليد نفت 
نوس��ان زيادي دارند، اين امكان وج��ود دارد در دوره زماني 
كه رانت نفت كاهش مي يابد، ثبات سياسي كاهش يافته و 
رژيم سياسي از بين برود. بر همين اساس كميسيون رقابت، 
خصوصي سازي و س��المت اداري اتاق ايران در گزارشي به 
تحلي��ل تاثير متقاب��ل رانت هاي نفتي، محيط سياس��ي و 
رقابت پذيري در ايران پرداخته است. براساس داده هاي اين 
پژوهش، از آنجا كه نفت منبع انرژي پايان پذيري اس��ت و 
به تبع رانت هاي نفتي پايان پذير هس��تند، نمي توان ثبات 
سياس��ي پايدار بلندمدتي به ات��كاي رانت هاي نفتي انتظار 
داشت. بر همين اساس كشورهاي درحال توسعه صادركننده 
نفت معموال در مواجهه با رونق نفتي، مخارج بودجه يي خود 
را به  شدت افزايش مي دهند و با كاهش رونق و ركود نفتي 
متعاقب رونق در كنترل اقتصاد با مش��كل مواجه مي شوند. 
عقالنيت سياس��ي در پش��ت جهش »غيرعقاليي« مخارج 
و از دس��ت رها ش��دن كنترل اقتصادي در دوره رونق اخير 
نفتي كه نه فقط در ايران و ونزوئال بلكه همچنين در س��اير 
كشورهاي درحال توسعه صادركننده نفت اتفاق افتاد، نمونه 
روشني از شالوده هاي سياسي و نهادي پديده هاي اقتصادي 

مانند نفرين منابع و بيماري هلندي را فراهم مي كند. 
داده هاي اين گزارش حاكي از اين اس��ت در جايي كه 
اثرات رونق باال هس��تند، بي ثباتي سياسي هميشه حضور 
دارد. در جايي كه اثرات رونق متوس��ط يا اندك هس��تند، 
سياس��ت ها با ثبات تر باقي مي مانند. رژيم ه��اي »ايران و 
نيجريه« با نخستين نشانه اختالل اقتصادي از اين مخارج 
در پايان دهه 1970 س��رنگون شدند. با كاهش رانت هاي 
نفتي و ب��روز كس��ري ها و ركود عميق، كمب��ود كاالها و 
سختي هاي بيشتر براي جمعيت سبب نارضايتي عمومي و 
خطر بي ثباتي سياسي مي شود. تجربه نشان داده كه در هر 
كشوري، جابه جايي از ذهنيت رونق به رياضت كشي به لحاظ 
سياسي ناگوار بوده و به تغيير حكومت ها يا تحوالت سياسي 
مهم منجر شده است. جهت حركت قابل پيش بيني نبوده 
است: انقالب در ايران، تغييرات سياسي در مكزيك، كودتاي 
نظامي در نيجريه، تهديد جنگ داخلي در الجزاير و بحران 
دموكراسي در ونزوئال. تنها استثناي اندونزي بود كه ظاهرا 

با ثبات تر از همتايان خود بود. واضح است كه رونق نفتي به 
الگوي مشترك اضمحالل اقتصادي و تباهي سياسي منجر 
شد. از سوي ديگر، ميانگين شاخص ريسك سياسي برگرفته 
 )ICRG(از گزارش راهنماي ريس��ك كشوري بين المللي
نشان مي دهد در گروه كشورهاي درحال توسعه، كشورهاي 
صادركننده نفت از ميانگين شاخص ريسك سياسي نسبت 
به كشورهاي غيرصادركننده نفت برخوردار هستند كه به 
معناي آن اس��ت كه به طور ميانگين در گروه كش��ورهاي 
در حال توسعه، جوامع كشورهاي صادركننده نفت نسبت 
به جوامع كشورهاي غيرصادركننده نفت از ريسك سياسي 
بيشتري برخوردارند. اما برعكس به طور ميانگين در گروه 
كشورهاي توسعه يافته، جوامع كشورهاي صادركننده نفت 
نسبت به جوامع كشورهاي غيرصادركننده نفت از ريسك 

سياسي كمتري برخوردارند. 
وجود رانت هاي نفتي س��بب مي ش��ود كه دولت ها در 
كشورهاي درحال توسعه صادركننده نفت مجبور نباشند 
كه سازوكارهاي قوي پاسخگويي مالي به شهروندان خويش 
داشته باشند. همچنين ساختار بودجه يي ويژه دولت هاي 
نفتي اثرات عميق ديگري بر ظرفيت دولت و رفتار مقامات 
داشته است. نخست آنكه توس��عه درك مدرن از »دولت« 
را به تاخير انداخت. دوم، وابس��تگي بودجه يي به دالرهاي 
نفتي تمايل دايمي به س��مت رانت جويي توس��ط مقامات 
دولتي را نهادينه كرد. وجود رانت هاي نفتي از يك سو منابع 
درآم��دي دولت را از ابزار توليد داخلي و طبقات اجتماعي 
مس��تقل مي كند. از سوي ديگر در بسياري موارد خود اين 
طبقات اجتماعي به دولت وابس��ته مي شوند؛ ازجمله براي 
كار، كمك هاي مستقيم و امتيازات گوناگون ديگر دريافت 

وام براي سرمايه گذاري و... 
از طرف��ي، ميانگين ش��اخص آزادي هاي مدني نش��ان 
مي ده��د در گ��روه كش��ورهاي درح��ال توس��عه، جوامع 
كش��ورهاي صادركننده نفت از ميانگين شاخص آزادي هاي 
مدني باالتري)۴.7۸( نس��بت به كشورهاي غيرصادركننده 
نف��ت)۴.16( برخوردارند كه به معناي آن اس��ت كه به طور 
ميانگين در گروه كشورهاي درحال توسعه، جوامع كشورهاي 
صادركننده نفت نسبت به جوامع كشورهاي غيرصادركننده 
نف��ت از آزادي هاي مدني كمت��ري برخوردارند. اما برعكس 
به طور ميانگين در گروه كش��ورهاي توس��عه يافته، جوامع 
كش��ورهاي صادركننده نفت نس��بت به جوامع كشورهاي 
غيرصادركننده نفت از آزادي هاي مدني بيشتري برخوردارند. 
همچنين ميانگين ش��اخص آزادي هاي سياسي برگرفته 
از خان��ه آزادي نش��ان مي ده��د در گروه كش��ورهاي درحال 
توس��عه، جوام��ع كش��ورهاي صادركننده نف��ت از ميانگين 
شاخص آزادي هاي مدني)۴.92( باالتري نسبت به كشورهاي 
غيرصادركنن��ده نف��ت)۴.22( برخوردارند كه ب��ه معناي آن 
اس��ت كه به طور ميانگين در گروه كشورهاي درحال توسعه، 

جوامع كشورهاي صادركننده نفت نسبت به جوامع كشورهاي 
غيرصادركننده نفت از آزادي هاي سياسي كمتري برخوردارند. 
اما برعكس به طور ميانگين در گروه كش��ورهاي توسعه يافته، 
جوامع كشورهاي صادركننده نفت نسبت به جوامع كشورهاي 
غيرصادركننده نفت از آزادي هاي سياسي بيشتري برخوردارند. 
از س��وي ديگر داده هاي اين گزارش نش��ان مي دهد در گروه 
كشورهاي درحال توسعه، ميانگين شاخص دموكراسي جوامع 
كش��ورهاي صادركننده نفت)۴.3۸( نس��بت به كش��ورهاي 
غيرصادركننده نف��ت)۵.23( پايين تر اس��ت؛ اما برعكس در 
گروه كش��ورهاي توس��عه يافته، ميانگين شاخص دموكراسي 
جوامع كش��ورهاي صادركننده نفت)۸.۸6( نسبت به جوامع 
كش��ورهاي غيرصادركننده نفت)۸.1۸( باالتر است. اين الگو 
در زيرشاخص هاي مشاركت سياسي، فرآيند انتخابات و تكثر، 

فرهنگ سياسي و آزادي هاي مدني نيز مشاهده مي شود.
 

  رانت نفتي و فساد 
حال اين پرسش ها مطرح مي شود كه آيا رانت نفت، مايه 
فساد است؟ آيا رانت هاي نفتي سبب توسعه ساير بخش هاي 
اقتصادي مي شود يا آنكه سبب گسترش رانت جويي و فساد 
مالي مي شود؟ براساس اين تحليل يك منبع بزرگ فساد در 
برخي كشورهاي درحال توسعه، تمركز قدرت در انحصاراتي 
است كه به خاطر منافع شخصي، تاثيراتي سياسي بر دولت 
دارن��د. اين مش��كل به خصوص در كش��ورهايي ك��ه داراي 
منابع خدادادي هس��تند، شديدتر است زيرا در اين كشورها 
مثال انحصارهاي خصوصي در نفت و گاز، قدرت سياس��ي و 
اقتصادي قابل  توجهي در اختيار دارند كه به اشكال مختلف 
فس��اد منجر مي ش��ود. عدم پرداخت ماليات ها، حساب هاي 
برون م��رزي، خريد مجوزها و پروانه و خريد آرا و احكامي كه 
ورود و رقابت را محدود مي كند از آن جمله است. داده ها نشان 

مي دهد، ميانگين ش��اخص ادراك فساد در گروه كشورهاي 
توسعه يافته در كشورهاي صادركننده نفت ۴.۸2 نسبت به 
كشورهاي غيرصادركننده نفت 1.6۸ فساد كمتر است اما در 
گروه كشورهاي درحال توسعه در كشورهاي صادركننده نفت 
33.6 نس��بت به كشورهاي غيرصادركننده نفت 37.2 فساد 
بيشتر اس��ت. از اين رو مي توان گفت، فساد موجب افزايش 
ريس��ك و عدم اطمينان براي كسب وكار شده كه بنگاه ها را 
به س��مت اقتصاد غيررسمي سوق داده و در نهايت با كاهش 
سرمايه گذاري خصوصي باعث كاهش رشد اقتصادي مي شود. 
همچنين نتايج اين پژوهش حاكي از اين اس��ت كه در 
كشورهاي درحال توس��عه صادركننده نفت، قسمت اعظم 
رانت ه��اي نفتي از طري��ق بودجه دولت ب��ه اقتصاد تزريق 
مي ش��ود؛ اما در كشورهاي توس��عه يافته صادركننده نفت، 
قس��مت اعظم رانت هاي نفتي به صورت مازاد بودجه دولت 
در سيس��تم بانكي يا خارج از كش��ور پس انداز مي ش��ود. به 
ط��وري كه مطابق آمارها طي س��ال هاي 201۴- 2011 به 
طور ميانگين در كش��ورهاي توسعه يافته از ۴.9 درصد رانت 
منابع طبيعي)شامل نفت و گاز و زغال سنگ و معادن و چوب 
جنگل( توليد شده در اقتصاد تنها 2 درصد در بودجه دولت 
هزينه شده؛ اما در كشورهاي درحال توسعه صادركننده نفت 
از 3.13 درص��د رانت منابع طبيعي توليد ش��ده در اقتصاد، 
12.۴ درصد در بودجه دولت هزينه شده است. همچنين در 
رابطه با تاثير محيط سياسي بر فرآيند كارآفريني بايد گفت 
كه در وهله نخس��ت محيط سياس��ي و كارآفريني در گروه 
كش��ورهاي درحال توسعه صادركننده نفت از ساير كشورها 
شرايط نامناسب تري دارند؛ اما در گروه كشورهاي توسعه يافته 
صادركننده نفت از ساير كشورها شرايط مناسب تري دارند. 
دوم اينك��ه به طور كلي با بهبود محيط سياس��ي، س��طح 

بهره برداري از فرصت هاي كارآفريني افزايش مي يابد. 

اهواز | محمدعلي بهوندي | 
 به گزارش خبرنگار ما دكتر غالمرضا ش��ريعتي روز پنجش��نبه س��يزدهم مهرماه 
از پروژه هاي در دس��ت اجرا در م��رز چذابه بازديد كرد و آخرين وضعيت پيش��رفت 
پروژه هاي زيرس��اختي براي خدمت رساني و تس��هيل تردد زائران اربعين حسيني را 

مورد بررسي قرار داد. 
در ادامه نشس��ت ستاد اربعين حسيني به رياست اس��تاندار خوزستان و با حضور 
معاون عمراني اس��تاندار، فرماندار شهرس��تان دش��ت آزادگان و مديران دستگاه هاي 

اجرايي در محل پايانه مرزي چذابه برگزار شد. 
در اين نشس��ت مديران دس��تگاه هاي اجرايي آخرين وضعيت پيشرفت پروژه هاي 
زيرس��اختي براي ارائه خدمات و تسهيل تردد زائران اربعين حسيني از مرز چذابه را 

تشريح كردند و مسائل مربوط به اين پروژه ها مورد بررسي قرار گرفت. 
در پايان نشست ستاد اربعين مديران دستگاه هاي اجرايي متعهد شدند ظرف يك 

ماه آينده پروژه هاي خدماتي و زيرساختي تكميل شود. 
از جمل��ه پروژه هاي��ي كه هم اكنون ب��ا تاكيدات نماينده عالي دولت در اس��تان و 
پيگيري جدي مس��ووالن استان براي رويداد ملي اربعين حسيني در دست اجراست 
مي توان به مواردي چون احداث و تعريض محورهاي مواصالتي، توسعه پاركينگ ها و 
بهسازي زمين هاي مشخص ش��ده براي استقرار مواكب، انتقال شبكه آب به مواكب، 
احداث ش��بكه انتقال فاضالب، استقرار چشمه هاي س��رويس بهداشتي، برق رساني و 
روش��نايي براي پاركينگ ها و مواكب و مالچ پاش��ي زمين هاي اطراف مرز چذابه براي 

جلوگيري از برخاستن گرد و غبار حين تردد زائران اشاره كرد.  

 استاندار خوزستان با اشاره به مصوبات هيات دولت درخصوص پنج طرح مهم در 
خوزستان، سرعت اجراي برخي را خوب و عمليات اجرايي برخي ديگر را كند ارزيابي 
كرد و گفت: نياز اس��ت در راس��تاي اجراي اين طرح ها عالوه بر دستگاه هاي استاني، 

دستگاه هاي ملي نيز ورود كنند. 
غالمرضا ش��ريعتي در پايان جلس��ه بررس��ي مصوبات هيات دولت كه شامگاه 
12 مهرماه در س��الن ش��هيد رجايي اس��تانداري خوزس��تان برگزار شد در جمع 
خبرن��گاران اظهار كرد: اين جلس��ه پيرام��ون پيگيري مصوب��ات دولت در مورد 
مش��كالت اساس��ي و زيرساختي اس��تان و اقداماتي كه تاكنون انجام شده و قرار 

است انجام شود، بود. 
وي در ادام��ه به پنج ط��رح مهمي كه 16 فروردين ماه س��ال جاري به تصويب 
هيات دولت براي تخصيص بودجه رس��يد اش��اره كرد و افزود: مقابله با ريزگردها، 
اجراي فاز دوم طرح ۵۵0 هزار هكتاري و بهبود زيرساخت هاي آب، برق و فاضالب 
اس��تان، پنج طرحي هس��تند كه در اين ميان طرح آب خود ش��امل س��ه پروژه 
بزرگ يعني طرح آب رس��اني غدير، طرح آب رساني به مناطق شمال شرق و طرح 
آب رس��اني به جنوب ش��رق استان مي باشد كه خوش��بختانه كارها در اين باب به 

خوبي پيش رفته است. 
اس��تاندار خوزس��تان عنوان كرد: طي اين مدت برخي اقدامات با س��رعت خوب و 
برخي با س��رعت كند پيش رفته اند كه در اين جلسه هماهنگي هاي الزم با مسووالن 
ذي ربط براي پيگيري موضوع انجام شد تا پروژه هاي كند نيز سرعت بيشتري به خود 
بگيرند و درنهايت ما نيز بتوانيم طبق برنامه زمان بندي ش��ده پروژه ها را به س��رانجام 

برسانيم. 
وي با بيان اين كه جلس��ه امشب، جلس��ه سنگين و نفس گيري بود و سه ساعت و 
نيم به طول انجاميد گفت: تمام دس��تگاه ها در اين جلسه به ارائه گزارش درخصوص 
اقدام��ات صورت  گرفت��ه و نگرفته از جانب خود پرداختن��د و درباره آن ها توضيحات 

الزم را دادند. 
ش��ريعتي تصريح كرد: برخي از اين اقدامات با هماهنگي هاي دستگاه هاي استاني، 
اجرايي خواهند شد درحالي كه در برخي ديگر نياز است تا دستگاه هاي ملي نيز ورود 
كنند؛ كما اين كه در طول جلس��ه نيز همگان شاهد بودند كه گفت وگويي تلفني را با 
آقاي پورمحمدي )معاون امور اقتصادي س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور( انجام دادم 
و موضوعات را جويا ش��دم؛ ضمن اين كه طي دو روز گذش��ته نيز كه در تهران حضور 
داشتم، با معاون اول رييس جمهور در راستاي اجراي فاز دوم طرح ۵۵0 هزار هكتاري 
جلس��ه اي داشتم كه او نيز دس��توري مبني بر برگزاري جلسه اي طي هفته آينده در 

تهران براي تخصيص آب در اين خصوص صادر كرد. 
وي در پايان با اشاره به اين كه ساير اقدامات نيز تاكنون به خوبي پيش رفته است 
ابراز اميدواري كرد اين اقدامات و پروژه ها جدي تر و با س��رعت بيش��تر دنبال شوند و 

به سرانجام برسند. 

نشست ستاد اربعين حسيني به رياست استاندار خوزستان در پايانه مرزي چذابه برگزار شد و مديران 
دستگاه هاي اجرايي متعهد شدند ظرف يك ماه آينده پروژه هاي خدماتي و زيرساختي تكميل شود

 هم استاني عزيز: 
 معاونت حفاظت و بهره برداري از منابع آب خوزستان و امور آب مناطق سازمان آب و برق استان آمادگي دارد تا از طريق شماره تلفن هاي 

33350401- پاسخگوي سواالت هم استاني هاي عزيز در زمينه بستر و حريم رودخانه ها باشد. 
روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
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15 نفت و انرژي
 افت برنت به كمترين سطح 

3هفته اخير 
ايرنا  قيمت نفت خام در بازار نيويورك به كمترين سطح 
در 3هفت��ه اخير رس��يد. به گزارش پاي��گاه خبري تحقيقي 
اينوستينگ قبرس در پايان معامالت روز جمعه بازار نايمكس 
امريكا، قيمت آتي نفت خام اين كشور با 2.95درصد كاهش 
نس��بت به آخرين قيمت پنج شنبه گذشته به 49 دالر و 29 
سنت در هر بشكه رسيد كه كمترين قيمت در سه هفته اخير 
است. قيمت اين نفت هفته گذشته 4.5درصد كاهش يافت. در 
بازار لندن نيز هر بشكه نفت برنت درياي شمال در بازار لندن 
با 2.23درصد كاهش به بهاي 55دالر و 70سنت معامله شد. 
اختالف قيمت زياد اين دو نفت، ممكن است توليدكنندگان 
نفت شيل در امريكا را تشويق به افزايش توليد و صادرات آن 
كند. همچنين احتمال مي رود، توفان نيت با نزديك ش��دن 
به خليج مكزيك و افزايش قدرت آن، اين منطقه را به شدت 
تح��ت تاثير قرار دهد و در زيرس��اخت هاي انرژي آن اخالل 
به وجود آورد. سرمايه گذاران همچنين خطرات ژئوپليتيكي 
به وجود آمده در عراق به دليل همه پرس��ي اقليم كردستان 
اين كشور كه ممكن است موجب اختالل در عرضه نفت اين 

كشور شود را نيز به دقت رصد مي كنند. 

 نياز 5.5 ميليارد دالري نفت 
مناطق مركزي 

تعادل  بسته سرمايه گذاري براي استفاده از فرصت هاي 
مالي س��رمايه گذاران در ش��ركت نفت مناطق مركزي ايران 
براي توس��عه ميدان هاي گازي، نفتي و احداث ايستگاه هاي 
تقويت فش��ار مش��تمل بر 5/5ميليارد دالر برآورد شده كه 
حدود يك ميليارد دالر آن در بسته پيشنهادي ميدان محور 
ارائه شده است.  شهريار آقايي مدير برنامه ريزي شركت نفت 
مناطق مركزي ايران در رابطه با پروژه هاي عمده در دس��ت 
اجراي اين شركت خاطرنشان كرد: طراحي، ساخت و نصب 
واحدهاي فرآورش��ي بخش گاز پااليشگاه فراشبند با هدف 
ف��رآورش روزانه 20ميليون مترمكع��ب گاز از ميدان آغار با 
حدود 30درصد پيش��رفت در حال اجراست. همچنين طرح 
جمع آوري و تزريق گاز همراه ميدان سروستان و سعادت آباد 
در مراحل پاياني آن قرار دارد. آقايي درباره طرح جمع آوري 
و تزريق گاز همراه ميدان نفتي چشمه خوش اظهار داشت: 
اين طرح با هدف جمع آوري گازهاي همراه نفت جهت تامين 
خوراك NGL3100 و تزريق گاز در ميدان چشمه خوش 
بوده و هم اكنون پيش��رفت قابل مالحظه يي داش��ته است و 
بايد تا قبل از اتمام واحد NGL3100 به بهره برداري برسد. 

 شروع پربار سال آبي جديد 
 پ�اون   ارتف��اع كل ريزش هاي ج��وي از اول مهر تا

15 مه��ر س��ال آبي ج��اري ب��ه 7.2ميليمتر رس��يد. 
بارش هاي خوب در روزهاي پاياني هفته گذشته باعث 
شد كه ارتفاع كل ريزش هاي جوي در دو هفته نخست 
 امس��ال يعن��ي از اول مه��ر تا 15 مهر س��ال جاري به

7.2 ميليمتر برس��د كه 5 ميليمتر از اين بارش ها در دو 
روز اتفاق افتاد. اين مقدار بارندگي نس��بت به ميانگين 
دوره هاي مشابه درازمدت )2.7ميليمتر( 166.7درصد 
افزايش و نس��بت به دوره مش��ابه س��ال آبي گذش��ته 
)2.1ميليمت��ر( 242.9 درصد افزايش نش��ان مي دهد. 
حجم بارش كشور از اول مهر تا پايان 15مهرماه جاري 
معادل 11ميليارد و 866ميليون مترمكعب بوده است. 
بر اس��اس اين گزارش، حوضه آبريز اصلي درياي خزر 
ش��اهد بيش��ترين ميزان بارش ها 55.2ميليمتر بوده و 
 پ��س از آن حوض��ه آبريز اصلي درياچه اروميه ش��اهد

7.8 و حوضه هاي آبري��ز اصلي فالت مركزي و قره قوم 
هر يك شاهد 1.8ميليمتر بارندگي بوده اند. اين گزارش 
در ادامه اعالم مي كند كه بيش��ترين بارش ها مربوط به 
ايستگاه رامس��ر- صفارود در استان مازندران به ميزان 
505 ميليمتر بوده اس��ت. برپايه اين گزارش، از ابتداي 
مهرماه تا 15 مهرماه سال آبي جاري حوضه آبريز خزر 
در مجموع از 55.2 ميليمت��ر بارش برخوردار بوده كه 
اين ميزان بارش در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال آبي 
گذشته 16ميليمتر، 245درصد و در مقايسه با متوسط 
درازمدت 16.2 ميليمتر، 240.7درصد افزايش را نشان 
مي دهد. گفتني است، ميزان بارش در حوضه هاي آبريز 
اصل��ي خليج فارس و درياي عمان و مرزي ش��رق صفر 

اعالم شده است. 

كوتاه از دنياي انرژي

اكونوميست بررسي كرد

آب؛ كاالي قيمتي يا حق اوليه بشر؟

ماجراي افزايش هزينه برقراري انشعاب برق چيست؟

انتقال نابساماني هاي اقتصادي حوزه نيرو به جيب مردم 

دبيركل پيشين مجمع كشورهاي صادركننده گاز:

استفاده از پول ملي در معامالت انرژي با تركيه عملي است

گروه انرژي   
وزارت نيرو و شركت هاي آب و برق اوضاع اقتصادي 
نا بساماني دارند. اين مساله هم از حجم شديد بدهي هاي 
اي��ن وزارتخانه و ه��م از اظهارنظر مكرر مس��ووالن آن 
پيرامون اوضاع ماليش��ان مشخص اس��ت. در اين ميان 
اما س��اده ترين راه براي حل اين مشكالت به كار بسته 
شده است. روش��ي كه چيزي جز انتقال نابساماني هاي 

اقتصادي حوزه هاي آب و برق به جيب مردم نيست. 
در روزهاي گذش��ته مس��اله افزايش هزينه برقراري 
انشعاب برق براي وزارتخانه بي وزير نيرو حاشيه ساز شده 
است. گروهي از نمايندگان مجلس اين اقدام وزارتخانه 
را مورد انتقاد قرار دادند اما معاون برقي وزارتخانه عنوان 
كرده كه اين اقدام اجراي مصوبه مجلس بوده اس��ت. به 

گزارش »تعادل« فارس ديروز در اين مورد نوشت: دولت 
يازدهم در ش��هريورماه سال گذش��ته اقدام به افزايش 
50درص��دي هزينه هاي برقراري انش��عاب برق در تمام 
شهرها و روستاها كرد و اين اقدام توسط چيت چيان وزير 
نيروي دولت يازدهم به توانير و تمام شركت هاي توزيع 
برق ابالغ شد. كشمكش ميان وزارت نيرو و نمايندگان 
مجلس براي افزايش تعرفه انشعاب برق در آذرماه سال 
92 با حضور چيت چيان ختم به خير ش��د و وزير نيرو 
به نمايندگان در مجلس ش��وراي اسالمي قول داد تا در 

خصوص افزايش انشعاب برق تجديدنظر صورت دهد. 
قيمت انش��عاب برق )كنتور تك فاز( در سال 92 از 
360هزار تومان به يك ب��اره به يك ميليون و 610 هزار 
تومان افزايش يافت، همي��ن موضوع موجب نارضايتي 

مردم و نمايندگان در مجلس را فراهم كرد و باعث شد تا 
چيت چيان وزير نيروي دولت يازدهم به نمايندگان قول 

دهد كه در اين خصوص تجديدنظر خواهد كرد. 
عب��داهلل تميمي عضو كميس��يون انرژي مجلس در 
همان روزهاي آذرماه 92 با بيان اينكه وزير نيرو از موضع 
قبلي خود مبني بر افزايش 4برابري انش��عاب برق كوتاه 
آمده است، گفت: وزير نيرو در صحن علني مجلس قول 

داد، قيمت انشعاب برق كاهش  يابد. 
اس��تارت افزايش قيمت انش��عاب برق در سال 94 
مجددا در حالي از س��وي وزارت نيرو زده شد كه اين بار 
چيت چيان تمام مراحل دريافت مجوز براي اين اقدام را 
با ارسال گزارش هاي مفصل به شوراي اقتصاد و سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان اخذ كرد و 

بر اساس اين مجوزات قانوني مقرر شد تا افزايش قيمت 
انشعاب نه 4 برابر بلكه به يك شكل معقول و طي 6سال 

از سال 95 انجام و به قيمت تمام شده برسد. 
حال با گذش��ت دو س��ال از اجراي اين اقدام از سوي 
وزارت نيرو برخي نمايندگان مجلس با ارس��ال نامه يي به 
روحان��ي رييس جمهور واكنش تندي نس��بت به افزايش 
تعرفه انشعاب برق داش��ته اند. غالمرضا كاتب عضو هيات 
رييسه مجلس شوراي اسالمي از ابالغ افزايش 24درصدي 
قيمت حق انش��عاب برق از سوي سرپرس��ت وزارت نيرو 
خبر داده و مي گويد: اين بخشنامه در حالي ابالغ شده كه 
سرپرست وزارت نيرو نمي توانسته اين اقدام را انجام دهد. 
وي با بيان اينكه با بخش��نامه جديد، حق انش��عاب برق 
براي ش��هرهاي كوچك يك ميلي��ون و 600 هزار تومان 
و براي ش��هرهاي بزرگ 2ميليون تومان مي شود، ادامه 
داد: پيش از اين حق انش��عاب 800هزار تومان بود، ولي 
دول��ت آن را يك ميلي��ون و 200هزار توم��ان كرد و در 
روزهاي اخير نيز با ابالغيه جديد سرپرست وزارت نيرو 
به يك ميلي��ون و 600هزار تومان افزايش يافته اس��ت. 
براس��اس اين گزارش، هوش��نگ فالحتيان مع��اون برق 

و ان��رژي وزير ني��رو با واكنش به اين خب��ر اعالم كرد كه 
براساس قانون ما مكلف به ايجاد فضاي كسب و كار مناسب 
براي فعاالن در بخش صنعت برق نيز هستيم و تغيير تعرفه 
انش��عاب بر اس��اس مصوبه مجلس بوده است.  فالحتيان 
درباره علت افزايش قيمت انشعاب هاي برق اظهار داشت: 
براس��اس ماده 4 قانون حمايت از صنعت برق وزارت نيرو 
موظف است، هزينه برقراري انشعاب برق به تفكيك نقاط 
مختلف كشور و در كالن شهرها به تفكيك مناطق شهري 
را ب��ه گونه يي تعيين و ابالغ كند كه ميانگين آن از قيمت 
تمام ش��ده بيشتر نشود.  وي افزود: با اينكه براساس اين 
مصوبه ما مي توانستيم افزايش تعرفه ها را هر چه زودتر 
در دس��تور كار قرار دهيم اما وزارت نيرو براي انجام كار 
كارشناس��ي بيشتر آن را در در دستور كار ستاد تنظيم 
بازار دولت قرار داد. وي ادامه داد: اين س��تاد نيز با انجام 
بررسي هاي كارشناسي گوناگون در نهايت در مردادماه 
سال 1395 در مورد چگونگي افزايش تعرفه انشعاب  برق 
تصميم گرفت و بر اساس آن قرار شد طي 6 سال يعني 
تا سال 1401 قيمت تعرفه انشعاب  برق به هزينه تمام 

شده آن برسد. 

ترجمه:  حميد مظفر   
اين روزها وقت��ي واژه آب روي كاغذ مي آيد، بحران را 
به س��ختي مي توان دور ديد. گفته مي ش��ود كه آب، نفت 
جديد اس��ت. منبعي كه مدت هاس��ت حيف و ميل شده 
و اكن��ون در حال گران ش��دن اس��ت و ب��ه زودي زير بار 
تقاضاي س��يرايي ناپذير جمعيت جهان، كمر خم خواهد 
كرد. س��فره هاي آب در حال خشك ش��دن ، يخچال هاي 
طبيعي در حال آب شدن و ذخاير آب رو به اتمام هستند 
و روده��ا ديگر به دري��ا نمي ريزند. در اي��ن بين تغييرات 
اقليمي تهديدي براي ش��ديدتر ش��دن بحران آب اس��ت. 
اگر مي خواهيم جل��وي قحطي، طاعون و موج هاي عظيم 
مهاجرت گرفته شود، همه بايد آب كمتري مصرف كنند. 
اگر هنوز به پايان دنيا نرس��يده ايم به خاطر اين اس��ت كه 
چهار س��وار آخرالزمان)عج( و اسب هاي ش��ان گوش��ه يي 
به دنبال يافتن آبي براي نوش��يدن هس��تند )چهار س��وار 
آخرالزمان)عج( چهار ش��خصيتي هستند كه در مكاشفه 
يوحنا در كتاب مقدس در آخرالزمان)عج( آزاد مي شوند(. 

اغلب صحبت در مورد بحران با لحني اغراق آميز انجام 
مي ش��ود اما پيام اصلي آن اش��تباه نيست. آب حقيقتا در 
نقاط بس��ياري با محدوديت روبه رو است و اين محدوديت 
بيشتر نيز خواهد شد. تحليل وضعيت عرضه و تقاضا و نقطه 
تعادل آن دردناك خواهد بود و در عين حال ممكن است 
شمار اختالفات سياسي و ظرفيت آنها در ايجاد بحران هاي 
جديد افزايش يابد. ادامه وضعيت تعامل با اين بحران با اين 

شكل و شمايل، دعوت رسمي از يك فاجعه است. 
چرا؟ آغاز مش��كالت با ش��مار بي ش��مار مردمي است 
كه از آب اس��تفاده مي كنند. 60 س��ال پيش كه جمعيت 
جهان 2 ميليارد و 500 ميليون نفر بود، كمتر كسي نگران 
وضعيت منابع آبي بود. البته در آن زمان هم خشكسالي و 
هم گرسنگي وجود داش��ت، اما تغذيه اكثر مردم از مزارع 
آبياري شده صورت مي پذيرفت. اما در ادامه انقالب سبز رخ 
داد كه با تركيبي الهام بخش از گونه هاي جديد محصوالت، 
كودها و آب امكان رش��د عظيمي در جمعيت را به وجود 
آوردند. در س��ال 2000، جمعيت جهان به 6 ميليارد نفر 
رسيد و امروز اين رقم به 7 ميليارد نفر نزديك شده است 
و پيش بيني مي شود كه شمار انسان هاي ساكن كره  زمين 
تا سال 2050 به 9 ميليارد نفر برسد. در اين فاصله شمار 
زمين هاي تحت آبياري دو برابر و ميزان آب استفاده شده 
براي كشاورزي سه برابر شد. پيش بيني مي شود كه نسبت 
جمعيت س��اكن در كشورهاي با كمبود مزمن آب تا سال 
2050 به ميزان 45درصد رشد كرده و به سطح 4 ميليارد 
نفر برسد. همين حاال نيز حدود يك ميليارد نفر در جهان با 
شكم گرسنه شب را به صبح مي رسانند كه علت عمده آن 

كمبود آب براي كشت غذاست. 
البته س��اكنان كش��ورهاي ب��ا آب و ه��واي معتدل و 

بارندگ��ي فراوان در طول س��ال ممكن اس��ت نياز به آب 
براي كشاورزي را در ك نكنند. به عنوان مثال بريتانيا تنها 
3درصد از مجموع برداشت از آب اين كشور را به كشاورزي 
اختص��اص مي دهد. ام��ا در امريكا اوضاع برعكس اس��ت 
و 41درصد برداش��ت آب در اين كش��ور صرف كشاورزي 
مي ش��ود كه عمده آن مربوط به آبياري است. اين رقم در 
چين به 70درصد و در هند تقريبا به 90درصد مي رس��د. 
در س��طح جهان��ي به طور ميانگين، كش��اورزي س��همي 

70درصدي از مصرف آب را داراست. 
تقاضاي روزافزون كش��اورزان ب��راي آب تنها به خاطر 
افزايش شمار ش��كم هايي كه بايد سير شوند نيست بلكه 
ناشي از سليقه مردم براي طعم هاي بهتر و غذاهاي جالب تر 
است. متاسفانه كشت يك كيلو بادام زميني دو برابر بيشتر 
از كشت يك كيلو سويا، چهاربرابر توليد يك كيلو گوشت 
گاو و تقريبا معادل توليد يك كيلو مرغ آب مي برد. در حال 
حاضر حدود 2ميليارد نفر در حال ورود به طبقه متوس��ط 
هستند و همين حاال نيز اگر رشد جمعيت متوقف شود باز 
هم تقاضا براي محصوالت كشاورزي افزايش خواهد يافت. 
از س��وي ديگر، صنعت نيز به آب نياز دارد. اين بخش 
س��همي قريب به 22درصد از برداش��ت جهان��ي آب را به 
خود اختصاص داده اس��ت. فعاليت هاي خانگي نيز س��هم 
8درصدي را به خود اختصاص داده اس��ت. س��هم مصرف 
صنعت و خانگ��ي در مجموع، در نيمه دوم قرن بيس��تم 
چهاربرابر ش��د كه دوبرابر سرعت رشد بخش كشاورزي به 
حساب مي آيد. كارشناسان براي آينده چيزي جز افزايش 

بيش از پيش مصرف آب در همه بخش ها نمي بينند. 
پاس��خ به تقاضا براي آب، متفاوت از پاس��خ به تقاضا 
براي ساير كاالهاس��ت. دليل نخست اين است كه عرضه 
آب محدود اس��ت. اما اين منابع تا سال 2020 يا 2050 يا 
هر تاريخ نامعلوم ديگري به پايان خواهند رسيد و شرايط 
مانند امروز يا زماني كه آب به عرش��ه كش��تي نوح رسيد، 
نخواهد بود. اين همان چيزي اس��ت كه قانون بقاي جرم 
نيوتن مي گويد كه هر چند شما چيزي مانند آب را استفاده 
مي كنيد اما نمي توانيد آن را از بين ببريد يا به راحتي آن را 
بسازيد. اگر به نظر مي رسد كه آب از ابرهاي آسمان فرود 
مي آيد به خاطر اين است كه ابرها از تبخير آب هاي سطح 

زمين تشكيل مي شوند و به سطح زمين بازمي گردند. 
97درصد آب هاي سطحي زمين شامل درياها مي شوند 
كه بسيار شورند. اساس��ا مي توان براي افزايش عرضه آب 
تازه، آب دريا را ش��يرين كرد اما در ح��ال حاضر اين كار 
بس��يار پرهزينه و انرژي بر است. اگرچه هزينه هاي اين كار 
در س��ال هاي اخير كمتر شده است اما هنوز كسي انتظار 
شيرين س��ازي آب دريا براي آبياري در مقياس گس��ترده 
را ن��دارد. همچني��ن از دو و نيم درصد آب هاي ش��يرين، 
تقريبا 70درصد به صورت كوه هاي يخ هس��تند. بنابراين 

تمام موج��ودات زنده زمين جز آنهايي كه در دريا زندگي 
مي كنند باي��د روي 75صدم مجم��وع آب هاي كره زمين 
حس��اب باز كنند. عمده اين آب در دسترس نيز زير زمين 
به صورت س��فره هاي آب و فرمت هاي مشابه است. مابقي 
به صورت بارش اس��ت كه در درياچه ها و رودخانه ها فرود 
مي آيند. جوليا باكنال كارش��ناس بان��ك جهاني در حوزه 
آب معتقد اس��ت كه عرضه و تقاض��ا مفاهيمي اقتصادي 
هستند كه دانشمندان اين علم به صورت مالل آميز مدام 
مي خواهن��د آنها را به يكديگر برس��انند و نقطه تعادل آن 
را پيدا كنند. در كانتكس��ت آب، اگرچه عرضه يك مفهوم 
فيزيكي اس��ت اما نكته اين است كه عرضه آب همواره در 

نقطه ماكزيمم خود ثابت است. 
همچنين مصرف آب نيز يك واژه چالش برانگيز است. 
اگر سوخت ماشين شما تمام شود شما كل باك بنزين را 
مصرف كرده ايد. در واقع بنزين تمام ش��ده اس��ت و امكان 
بازسازي آن وجود ندارد. اما اگر شما يك تانكر آب را خالي 
كني��د تا دوش بگيريد، آيا آب را مصرف كرده ايد؟ پاس��خ 
به نحوي مثبت اس��ت. اما آي��ا اين آب براي آبياري باغچه 
منزل تان قابل جمع آوري نيس��ت؟ و آيا بخشي از آن وارد 
زمين نخواهد شد تا سفره هاي آب زيرزميني را مجددا پر 
كند يا ش��ايد وارد يك رود ش��ود؟ از اين زاويه آيا مي توان 
گفت كه كسي آب را مصرف كرده و به اتمام رسانده است؟ 
اين آب اس��تفاده شده اس��ت اما نه به اين معنا كه امكان 
استفاده بيشتر از آن وجود ندارد. بنابراين آب، نفت جديد 
نيس��ت. البته انواعي از مص��رف آب وجود دارند كه امكان 
اس��تفاده مجدد از آن را براي هر شخص ديگر غيرممكن 
مي كنند. از جمله تبخير آب از سطح زمين، استخر، ذخاير 
آب ي��ا برج هاي خنك كننده. در ح��ال حاضر 60درصد از 
بارش باران و برف كه به زمين مي رس��ند قابل جمع آوري 
نيس��ت چرا كه اين آب در خاك و گياهان نفوذ كرده و از 
طريق آنها تبخير مي شود. عالوه بر عرضه و تقاضا، مفهوم 
به��ره وري در آب نيز پيچيدگي ها و تفاوت هايي با س��اير 
بخش هاي اقتص��ادي دارد. كريس پري اقتصاددان بخش 
كش��اورزي و آبياري، بهره وري در مص��ارف خانگي آب را 
ش��امل جلوگيري از هدررفت از طريق تبخير يا نفوذهاي 
غيرقابل بازيابي مي داند. اگرچه آبياري بهره ورانه، غالبا براي 
توصيف سيستم هايي توصيف مي شود كه منجر به تبخير 
85درصد آب مي ش��وند. به طور مشابه، ذخيره آب تنها از 
طريق مصرف كمتر در بخش شست وشو و آبياري محقق 
نمي ش��ود. ذخيره س��ازي موفق آب جايي است كه مقدار 

كمتري از آن تبديل به حاالت غيرقابل بازيابي شود. 
بس��ياري از اي��ن مش��كالت مفهومي، ناش��ي از ابعاد 
غيرمعم��ول آب اس��ت. آب كااليي اس��ت ك��ه ارزش آن 
براس��اس موقعيت، هدف و شرايط تغيير مي كند. ابتدا به 
بحث موقعيت بپردازيم. آب به صورت مس��اوي در جهان 

توزيع نشده اس��ت. تنها 9 كشور دنيا سهم 60درصدي از 
مجموع آب تازه قابل عرضه را به خود اختصاص داده اند و 
از اين 9 كشور تنها برزيل، كانادا، كلمبيا، كنگو، اندونزي و 
روسيه داراي فراواني )آب( هستند. امريكا نيز نسبتا وضع 
مناس��بي در اين زمين��ه دارد، اما چين و هند با داش��تن 
يك س��وم جمعيت جهان داراي كمت��ر از 10درصد منابع 

آبي هستند. 
حت��ي در داخل يك كش��ور نيز ممكن اس��ت تفاوت 
بسيار فاحش باشد. به عنوان مثال، ميانگين بارش ساالنه 
در شمال ش��رقي هند 110 برابر بيشتر صحراهاي غربي 
اين كش��ور اس��ت. همچنين ممكن است در يك منطقه، 
در برخي از ماه هاي سال فراواني بارش وجود داشته  باشد 
اما در س��اير ماه هاي سال ممكن است اين  بارندگي كافي 
نباشد. بخش عمده يي از بارش هاي هند، باران هاي موسمي 
فصل تابستان است كه در خوش بينانه ترين حالت در خالل 

چند هفته بين ماه ژوئن و ماه سپتامبر اتفاق مي افتد. 
مش��كل محدوديت يا فراواني آب، فراتر از مكان است. 
آب س��نگين است و هر مترمكعب آن هزار كيلو وزن دارد 
و جابه جايي آن بس��يار پرهزينه اس��ت. آب هاي سطحي 
همچون رودخانه ه��ا و درياچه ها بدون تغييرات مصنوعي 

امكان تغيير مسير ندارند. 

 دارايي مايع يا حق بشر؟
آب چه قيمت گذاري بشود يا نشود، بسيار ارزشمند 
است. مصارف صنعتي در كش��ورهاي ثروتمند حدود 
60درص��د مصرف آب را ش��امل مي ش��ود و در باقي 

كشورها اين رقم تقريبا 10درصد است. تفاوت در بخش 
خانگي بسيار كمتر است، به گونه يي كه در كشورهاي 
ثروتمند اين رقم 11درصد و در ساير كشورها 8درصد 
است. البته همه انس��ان ها، روزانه به مصرف حداقل 2 
ليتر آب نياز دارند و اين مس��اله غيرقابل بحث اس��ت. 
به همين دليل در كشورهاي فقير، زنان و كودكان بايد 
صب��ح زود زحمت رفتن به نزديك ترين چاه را به خود 
بدهن��د و بعد از 5 تا 6 س��اعت با محموله يي از كاالي 
ارزش��مند بازگردند. به همين دليل عده زيادي بر اين 
باورند كه آب بايد جزو حقوق بش��ر به حس��اب بيايد 
چراكه نيازي اساسي تر از نان و سقف باالي سر است. 

چنين نگاهي نتايجي را نيز به همراه دارد. از جمله 
اينك��ه هيچ كس نبايد براي آب خود هزينه يي بپردازد. 
جاستينيان امپراتور بيزانس در قرن ششم اعالم كرده  
بود كه براس��اس قوانين طبيعي، هوا، آب هاي جاري، 
دريا و س��احل متعلق به همه اس��ت. بس��ياري از اين 
هنديان نيز بر اين باورند كه مشخصا آب هاي زيرزميني 
يك منبع دموكراتيك است. در آفريقا اصطالحي وجود 

دارد كه حتي شغال نيز حق نوشيدن دارد. 
نتيجه بعدي چنين نگاهي اين اس��ت كه آب غالبا 
جنبه ي��ي مقدس و عرفاني پي��دا مي كند كه منجر به 
ظهور خداياني همچون كونگ كونگ در چين يا ازيريس 
در مصر ش��ده است. آب در طول تاريخ با جسم و روح 
بشر در آميخته شده و شگفت انگيز نيست كه كااليي با 
اين تاريخ، كيفيت، مصارف و همراهي را نتوان به راحتي 

سازمان دهي كرد. 

گروه انرژي  
محمدحس��ين عادل��ي روز پنج ش��نبه و در آخري��ن روز دوران كاري 
خود به عنوان دبيركلي مجمع كش��ورهاي صادركننده گاز به مصاحبه با 

خبرگزاري تركيه يي آناتولي پرداخت. 
او در اين جلس��ه درباره امكان اس��تفاده از ارز ملي در مبادالت انرژي 
اي��ران و تركيه، كاهش اختالف هاي تجاري 2كش��ور و وضعيت بازارهاي 

جهاني گاز سخن گفت.  
عادلي، تصميم تركيه و ايران براي تجارت با واحد پولي ملي را از نظر 
فني، عملي دانست كه به ويژه مي توان اين روش را در مبادالت انرژي بين 
2 طرف پياده س��ازي كرد. وي از توافق اين 2كشور براي استفاده از واحد 
پولي ملي اس��تقبال كرد و آن را در راستاي روند جهاني افزايش مبادالت 

غيردالري دانست. 
عادلي بيان كرد:»اگر تحريم ها، محدوديت ها و مالحظات سياس��ي به 
ش��كلي تجارت آزاد ميان كش��ورها را محدود كنند، آنها تمايل بيشتري 

براي انجام اين كار)استفاده از ارزهاي ملي( خواهند داشت.«
دبيركل پيشين مجمع كشورهاي صادركننده گاز تاكيد كرد: اين اقدام 
اثري دومينويي روي س��اير كش��ورها خواهد داش��ت و آنه��ا هم اقدام به 
الگوبرداري از مبادالت با پول ملي خواهند كرد؛ چراكه مش��اهده خواهند 

كرد اين كار نه تنها عملي بلكه سودآور نيز است. 
عادلي همچنين درباره اختالف ايران و تركيه بر س��ر قيمت گاز، ابراز 
اميدواري كرد كه در ديدار انجام ش��ده روز چهارشنبه بين رييس جمهور 
تركيه، رجب طيب اردوغان و همتاي ايراني خود، حسن روحاني تصميمي 

در اين باره گرفته شده باشد. 
وي اظه��ار كرد:»اگر اردوغان ب��ه ايران رفته اس��ت، فرصتي بزرگ و 
تاريخي براي رسيدن به برخي توافق هاست. چراكه نه؟ من به عنوان يك 
ايران��ي اميدوارم كه ارتباط بس��يار نزديك تري بين اي��ران و تركيه وجود 
داشته باشد. 2كشور بزرگ منطقه بايد با هم دوست باشند و پتانسيل هاي 

خوبي هم )براي اين موضوع( دارند.«
حس��ن روحاني در خالل كنفرانس مطبوعاتي چهارش��نبه شب گفته 
بود:»يكي از مهم ترين تصميمات گرفته شده در ديدارش با رييس جمهور 
تركي��ه اس��تفاده از پول ملي در تجارت براي توس��عه رواب��ط بانكي بين 

2كشور است.« 
وي اضافه كرد كه اين تصميم، هفته بعد نهايي خواهد ش��د.  در سال 
2012 تركيه از ايران به دليل قيمت گذاري سنگين گاز صادراتي خود در 

دوره 4س��اله 2011تا 2015 به دادگاه بين المللي حكميت شكايت كرد. 
اين دادگاه به نفع تركيه راي داد و هر 2طرف را ملزم كرد كه با كاهش��ي 

10تا 15درصدي در قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه موافقت كنند. 
عادل��ي همچني��ن در واكنش به اخبار اخير درباره دس��تيابي ايران به 
جايگاه نخس��ت در صادرات نفت به تركيه، اعالم كرد اين مس��اله طبيعي 
است و گفت: از آنجا كه دو كشور مشتركات زيادي دارند، تعجب نمي كنم 
كه تصميم بگيرند همكاري نزديك تري داش��ته باش��ند؛ اين نشان دهنده 

هوشمندي سران دو كشور است. 
وي در نهاي��ت، ثبات بيش��تر در مناطق جغرافيايي اي��ران و تركيه را 

عاملي براي افزايش تجارت بين 2كشور دانست.
 

 گاز شيل امريكا، قاعده بازي را تعيين نمي كند
دبيركل پيشين مجمع كشورهاي صادركننده گاز نقش بالقوه گاز شيل 

امريكا را براي اثرگذاري در بازار جهاني بس��يار ناچيز دانس��ت. وي گفت: 
اياالت متحده امريكا در س��ال گذشته 3.5ميليون تن گاز شيل صادر كرد 

اما در سال جاري تاكنون اين رقم به 8 ميليون تن رسيده است. 
عادلي با تش��ريح اين موض��وع كه چنين رقمي تنه��ا 3درصد از بازار 
جهاني ال ان جي است، تاكيد كرد: »بازيگري كه تنها 3درصد را در اختيار 

دارد، نمي تواند قاعده بازي را تغيير دهد.«
وي توضي��ح داد: هزينه حمل ال ان جي صادراتي امريكا و رس��اندن آن 
به بخش هاي ديگر جهان ازجمله اروپا و آسياي شرقي نيز بسيار باالست. 
اين موضوع يك عامل بس��يار مهم در دس��تيابي به بازارها و ايفاي نقش 

در آنهاست. 
عادل��ي افزود:»من فكر نمي كنم كه تج��ارت ال ان جي امريكا چه براي 
صادركننده و چه براي خريدار توجيه پذير باشد. كساني كه آن را مي خرند 
درحال خريد با قيمتي باالتر از رقمي هس��تند كه مي توانستند به عنوان 
مثال از قطر يا اس��تراليا خريد كنند. آنها ممكن است يك، 2 يا 3محموله 
ال ان جي)امري��كا( خري��داري كنند ام��ا در نهايت دس��ت از اين تجارت 
برخواهند داش��ت. از نظر صادركننده، اگر آنها)بازارهايش��ان( را از دست 
بدهند، كه البته چنين اتفاقي درحال رخ دادن اس��ت، تجارتش��ان پايدار 

نيست و به هيچ  وجه يك تغييردهنده قواعد بازي نخواهند بود.«

دادنامه
خواهان: خانم فيروزه خسروي فرزند ابوالقاسم به نشاني: رباط كريم سفيدار ك تربيت پ 35

خوانده: آقاي حسن اسالمي عابد فرزند قمرعلي به نشاني: مجهول المكان
خواسته: طالق به درخواست زوجه )غيابي(

گردشكار: بنا به مراتب و محتويات پرونده دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه

درخصوص دعوي خانم فيروزه خس��روي فرزند ابوالقاس��م بطرفيت آقاي حسن اسالمي عابد فرزند قمرعلي بخواسته صدور 
گواهي عدم امكان سازش جهت اجراي صيغه طالق غيابي به علت مواجه بودن با عسر و حرج به علت ترك زندگاني و عدم 
پرداخت نفقه بدين ش��رح كه بداللت س��ند نكاحيه شماره 9239 دفترازدواج 15 رباط كريم با خوانده رابطه زوجيت دائمي 
داشته لكن مشاراليه حدود دو سال زندگي مشترك را ترك و در اين مدت نفقه اينجانبه را پرداخت نمي نمايد. فائزه متولد 
86/2/17 بالغ مي باش��د لذا دادگاه تكليفي ندارد جهازيه طبق ليس��ت دريافت گردد از حقوق مالي خويش 570 عدد سكه 
تمام بهار آزادي و اجرت المثل و نفقه گذش��ته و آينده را در قبال طالق بذل مي نمايد و 30 عدد س��كه تمام بهار آزادي را 
در پرونده ديگر مطالبه خواهد كرد حامله نبوده باكره نمي باش��م. دادگاه توجهاً به ش��رح دادخواس��ت تقديمي، تحقيقات 
مرجع انتظامي، گواهي گواهان، استعالمات واصله كه جملگي مشعر بر صحت ادعاي خواهان بوده و خوانده علي رغم دعوت 
از طريق انتش��ار آگهي در دادگاه حاضر نش��ده و تحقيقات دادگاه درخصوص آخرين اقامتگاه خوانده مش��عر بر ترك محل 
مي باش��د و اينكه خوانده اليحه اي ارس��ال نداشته نتيجتاً دفاعي معمول  ننموده و مس��اعي وافيه و مواعظ شافيه دادگاه و 
داوران جه��ت اص��الح ذات البين منتج به نتيجه نگرديده و زوجه اصرار بر ط��الق دارد بنا به مراتب معنون و اينكه مجموع 
اقدامات تحطي زوج در زندگي مش��ترك موجبات عس��ر و حرج و مش��قت زوجه را محقق نموده دادگاه دعوي خواهان را 
محمول بر صحت تلقي به استناد ماده 1130 قانون مدني و مواد 29، 26 قانون حمايت خانواده  مصوب 91/12/1 وقاعده 
فقهي ))الحاكم ولي الممتنع(( حكم بر الزام زوج به طالق بائن صادر و اعالم مي دارد اعتبار حكم طالق ش��ش ماه از تاريخ 
انقض��اي مهلت فرجام خواهي يا ابالغ رأي فرجام خواهي مي باش��د. زوج مكلف اس��ت با حض��ور در دفترخانه طالق مبادرت 
ب��ه اج��راي صيغه طالق نمايد. دفاتر طالق ب��ا  رعايت منطوق ماده 37، 35، 33 قانون مارالذك��ر اقدام در صورت ممانعت 
زوج، سردفتر در اجراي تبصره ماده 33 همان قانون نماينده دادگاه جهت اجراي صيغه طالق مي باشد فرزند مشترك بالغ 
مي باش��د لذا دادگاه تكليفي ندارد زوجه به داللت نظريه پزش��كي قانوني شماره 5061 مورخ 96/7/1 باردار نمي باشد رأي 
ص��ادره غياب��ي تلقي ظرف مهلت بيس��ت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پ��س از انقضاي مهلت واخواهي 
ظرف مهلت بيس��ت روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديد نظر اس��تان و پس از آن ظرف مهلت بيس��ت روز قابل 

فرجام خواهي در ديوان عالي كشور مي باشد./خ
محمدزاده-رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي رباط كريم-م الف/1473

 آگهي مزايده اموال منقول
به موجب پرونده كالس��ه 923/96 صادره از اجراي احكام مدني ش��وراي حل اختالف همدان له نفيسه زارعي و عليه محمدرضا 
حسني محكوم است به پرداخت 14 عدد سكه تمام بهار آزادي به عنوان اصل خواسته در حق محكوم له و مبلغ 5 درصد  محكوم 
به بعنوان نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت، چون نامبرده در موعد مقرر قانوني مفاد حكم را اجراء نكرده است، حسب تقاضاي 
محكوم له اموال منقول محكوم عليه به شرح زير به وسيله اين اجراء توقيف و توسط كارشناس ارزيابي گرديده است و مقرر است 
از طريق مزايده در تاريخ  1396/08/06 س��اعت 10 الي 11 صبح در محل اجراي احكام مدني دادگس��تري رباط كريم به فروش 
برس��د. از قيمت ريال ش��روع مي شود و مال متعلق به كسي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. 10 % از قيمت مزايده به 
صورت وجه نقد يا چك بانكي )تضمين شده( في المجلس از برنده مزايده دريافت مي شود و الباقي وجه مزايده ظرف مهلتي كه از 
سوي دادورز اجراء تعيين مي گردد و حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد، از خريدار اخذ و اموال به نامبرده تحويل 
خواهد شد، در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت 
ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. درصورتي كه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل شود، مزايده فرداي اداري همان روز در همان 
ساعت و مكان برگزار مي گردد. شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي شود 
و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم اموال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است: دادگاه 
)در صورت وصول شكايت(  مال به خريدار تسليم نخواهد شد. ضمناً طالبين مي توانند ظرف 7 روز قبل از مزايده به دفتر اجراء 

مراجعه و با هماهنگي اجراء از اموال بازديد نمايند./خ
 مورد مزايده خودرو پيكان به شماره 229 ج 21 ايران 21 مدل 1383 كه توسط كارشناس رسمي 32000000 ريال ارزيابي گرديده  

دادورز اجراي احكام مدني دادگستري رباط كريم- موسوي-م الف/ 1471

آگهي ابالغ
دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهي به آقايان 1-حسين فرزانه فر 2- علي فرزانه فر 3- مسعود كاشف زاده 4-خانم فاطمه اسدي 
تجديدنظر خواه خانم فاطمه فرهنگي دادخواس��ت تجديد نظرخواهي به طرفيت تجديدنظر خوانده آقايان حس��ين فرزانه فر و علي 

فرزانه فر و  مسعود كاشف زاده و خانم فاطمه اسدي 
نسبت به دادنامه شماره 897-96 در پرونده كالسه 951196 شعبه دوم  تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسي 
مدني به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار  آگهي مي گردد 
تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتش��ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود، نس��خه ثاني 
دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهي را دريافت و چنانچه پاسخي دارد كتباً به اين دادگاه ارائه نمايد. در غير اين صورت پس از 

انقضاء مهلت مقرر قانوني نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر اقدام خواهد شد.
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رباط كريم-محمدي _ م الف/1473

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
شركت كارگزاري بورس بيمه ايران )سهامي خاص(

به شماره ثبت 123683 و شناسه ملي 10101671551
بدينوس��يله از كليه صاحبان س��هام ش��ركت كارگزاري بورس بيمه ايران )س��هامي خاص( يا نمايندگان قانوني آنها 
دعوت مي ش��ود، در جلس��ه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اين ش��ركت كه از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1396/07/26، در محل اصلي شركت واقع در تهران، ميدان آرژانتين، خيابان عماد مغنيه )بهاران(، نبش خيابان 25، پالك 

4، طبقه دوم برگزار مي گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده:

1. انتخاب اعضاء هيات مديره؛
2. ساير مواردي كه در اختيار مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد.

نايب رئيس هيئت مديره

همزمان با هفته دفاع مقدس

مشعل گاز 9 روستاي دهستان الويج 
چمستان نور روشن شد

همزمان با هفت��ه دفاع مقدس 
و ب��ا حضور مع��اون هماهنگي امور 
مازن��دران،  اس��تانداري  عمران��ي 
فرمان��دار ن��ور، نماينده م��ردم نور 
و محمودآب��اد در مجلس ش��وراي 
و  نظام��ي  مس��ووالن  اس��المي، 
مس��ووالن  و  روحانيون  انتظام��ي، 
محل��ي، مش��عل گاز 9 روس��تاي 
منطقه الويج در شهرس��تان نور با 
اعتب��اري بالغ بر 75 ميلي��ارد ريال 
روش��ن ش��د.  »محمد اس��ماعيل 

ابراهيم زاده« مديرعامل شركت گاز استان در اين مراسم ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس، اظهار 
داش��ت: براي گازرساني به اين روستاها 60 كيلومتر شبكه گذاري و 15 كيلومتر خط تغذيه اجرا شد.  
وي سرانه هر خانوار در روستاهاي مذكور را 90 ميليون ريال عنوان كرد و افزود: با گازرساني به اين 
9 روستا بيش از 850 خانوار از نعمت گاز طبيعي بهره مند شدند.  ابراهيم زاده در ادامه با بيان اينكه 
وزارت نفت، بند »ق« را در بخش گازرساني مصوب كرده است، گفت: طبق اين بند، همه روستاهاي 
باالي 20 خانوار كشور تا سال 1397 با استفاده از روش هايي مانند لوله گذاري، LPG و ميني ال.ان.
جي از نعمت گاز طبيعي بهره مند خواهند ش��د.  وي همچنين با اشاره به تالش كاركنان وزارت نفت 
براي اس��تخراج گاز از اعماق زمين در شرايط بسيار س��خت، اظهار كرد: كلنگ زني اين پروژه حاصل 
چندين سال تالش و پيگيري مسووالن اجرايي و كاركنان خدوم شركت گاز است.  مديرعامل شركت 
گاز مازندران با اش��اره به صعب العبور بودن مس��ير لوله گذاري و سختي كار در گازرساني به دهستان 
الويج، ادامه داد: همكاران ما در شركت گاز مازندران با جان و دل در اين پروژه فعاليت كرده و موجب 
به ثمر رس��يدن آن شدند.  مديرعامل ش��ركت گاز مازندران، آسايش و آرامش امروز كشور را مديون 
خون ش��هداي گرانقدر و ايثار رزمندگان دانس��ت و با اشاره به آغاز نهضت گازرساني در مازندران طي 
ماه هاي اخير، گفت: ان شاء اهلل با انضباط و احساس مسووليت، طبق برنامه ريزي انجام شده، در راستاي 
گازرس��اني به مردم ش��ريف استان تالش خواهيم كرد تا مردم، از غرب تا شرق مازندران از نعمت گاز 
طبيعي بهره مند ش��وند.  گفتني اس��ت در حاشيه اين مراسم مش��عل گاز به صورت نمادين در منزل 

خانواده شهيد ايرج كياني در الويج نيز روشن شد. 
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

اجراي»زمستان«اخوانثالثدروين
فرامرز گرمرودي آهنگس��از، مدرس، نوازنده و پژوهش��گر موس��یقي ايراني روز جمعه چهاردهم مهر ماه با موضوع »سیري 
در موس��یقي ايران و آذربايجان« تازه ترين برنامه پژوهش��ي خود را با ارائه اثري جديد به همراهي اركس��تر سمفونیك كشور 

آذربايجان در وين اجرا كرد. 
اين هنرمند طي روزهاي حضور خود در اتريش كارگاه هاي آموزش��ي را نیز با موضوع »بررس��ي هاي گس��ترده و تطبیقي 
در حوزه موس��یقي رديف ايران و موغامات آذربايجان« با ارائه نمونه هايي از آواز و س��از عود اجرا كرد. وي براي نخس��تین بار 
بخش هايي از اثر »زمستان« را با اجراي اركستر سمفوني آذربايجان براي مخاطبان ارائه كرد. گرمرودي كه طي سال هاي اخیر 
تحقیقات زيادي روي رديف ايراني داش��ته طي يكي، دو دهه گذش��ته تحقیقاتي را با همكاري كنسرواتوار باكو روي موسیقي 
موغامات آذربايجان انجام داده اس��ت. وي هم اكنون سرپرست گروه »كونول آنسامبلي )دلنوازان آذربايجان(« است كه در اين 

گروه نوازندگان شاخص موسیقي موغامات آذربايجان حضور دارند. 

چهرهروز

بررسيكشورهاييكهبيشترينتبليغاتآنالينتقلبيرادارند

كليكهاييبهسودكالهبرداران
گروهگوناگ�ونبا افزاي��ش كاربران 
اينترنت در جهان، تبلیغات در س��ايت ها 
اجتناب ناپذير است. هر چند كه همچنان 
بخ��ش قابل  توجه��ي از صنع��ت تبلیغ��ات از طريق 
روش هاي س��نتي مانند تلويزيون تامین مي ش��ود اما 
تبلیغات آنالين به رقیبي قدرتمند براي ساير رسانه ها 
تبديل شده است. افزايش چشمگیر مخاطبان تبلیغات 
آنالين باعث شده كه در میان انواع آگهي هاي اينترنتي، 
نگراني هاي بس��یاري در مورد تبلیغ��ات و كلیك هاي 
جعلي ايجاد ش��ود. طبق آمارهاي اعالم شده از سوي 
موسسه فورستر در 3 ماهه نخست 2017 مبلغي معادل 
7.4میلیارد دالر براي تبلیغات و كلیك هاي جعلي هدر 
رفته اس��ت. كالهبرداري هاي تبلیغاتي معموال به چند 

روش صورت مي گیرد. 
در اين میان رايج ترين روش ها، استفاده از برنامه هاي 
خودكاري اس��ت كه روي آگهي ها نصب مي ش��ود. در 
تبلیغات آنالين حتي در بس��یاري از سايت هاي معتبر 
و ش��ناخته ش��ده موارد گوناگوني در رابطه با تبلیغات 
يا كلیك جعلي ديده مي ش��ود. در اين موارد معموال با 
كلی��ك روي يكي از تبلیغات با كلیك هاي جديدتري، 
مخاطب درگیر مي شود. بر اين اساس كاربران بسیاري 
از ادام��ه پیگیري تبلیغ منصرف ش��ده و بودجه روزانه 
آگهي  دهنده، هدر مي رود. در واقع كلیك جعلي نوعي 
تقلب است كه در تبلیغات اينترنتي »پرداخت به ازاي 

هر كلیك« صورت مي گیرد. 
 براس��اس آمارهاي ارائه شده، ژاپن بیشترين سهم 
آگهي هاي آنالين تقلبي را دارد. در اين كشور، تبلیغات 
و كلیك ه��اي فريب دهنده در 3 ماهه اول 2017 گاهي 
ت��ا 80 درصد از تبلیغات آنالي��ن را به خود اختصاص 
مي دهند. گسترش استفاده از اينترنت يكي از مهم ترين 
داليل گسترش تبلیغات آنالين به  شمار مي رود. طبق 
اخبار منتشر شده، ژاپن نیز در فهرست 10كشور برتر 
دنیا در سرعت اينترنت قرار دارد. بر اين اساس به نظر 
مي رسد، كالهبرداران اينترنتي آزادي عمل بیشتري در 
اين كش��ور داشته باش��ند. آن طور كه در اين گزارش 

آمده ژاپن با اختالف بس��یاري از س��اير كشورها، سهم 
قابل  توجهي از تبلیغات و كلیك هاي تقلبي را به خود 
اختصاص داده است. بعد از اين كشور، بیشترين درصد 
تبلیغ��ات آنالي��ن در برزيل را آگهي ه��ا و كلیك هاي 
فريب دهنده تشكیل مي دهند. براساس آمار ارائه شده 
ح��دود 38درصد از تبلیغات اينترنتي در اين كش��ور، 
آگهي هاي تقلبي هس��تند كه اين ع��دد در امريكا به 

37درصد مي رسد. 
در آلم��ان نیز بخش قابل  توجه��ي از ارتباطات به  
صورت ديجیتال صورت  مي گیرد. طبق گزارش هاي به 
دس��ت آمده بیش از نیمي از مردم اين كش��ور روزانه 
از اينترن��ت اس��تفاده كرده و س��اعات طوالني را براي 
جس��ت وجو و خريد محصوالت م��ورد نظر خود صرف 
مي كنن��د. اين موارد بهترين فرص��ت را براي تبلیغات 
اينترنتي فراهم مي كند. بر اين اس��اس كالهبرداري ها 
نیز از آگهي هاي آنالين افزايش مي يابد. طبق آمار اعالم 
شده سهم تبلیغات و كلیك هاي تقلبي حدود 35درصد 

از مجموع آگهي هاي اينترنتي در اين كشور است. اين 
سهم در بريتانیا 18درصد و در فرانسه 17درصد اعالم 
ش��ده است. براس��اس گزارش به دس��ت آمده، اسپانیا 
آخرين كش��ور معرفي ش��ده در فهرس��ت كشورهايي 
است كه به میزان قابل  توجهي درگیر تبلیغات تقلبي 
آنالين هس��تند. در اين كشور حدود 16درصد از سهم 
آگهي هاي اينترنتي مربوط ب��ه تبلیغات و كلیك هاي 

جعلي است. 
كلیك تقلبي يكي از موضوعات جنجالي اس��ت كه 
پیگیري هاي قضايي پیرام��ون آن روزانه رو به افزايش 
است و معموال متهم اين شكايت ها، شبكه هاي تبلیغاتي 
هستند كه از كلیك هاي تقلبي منفعت مي برند. بسیاري 
از اي��ن تقلب ه��ا تنها ب��ه قصد لطمه  كالهب��رداري و 
خسارت وارد كردن به آگهي دهنده است. طبق بسیاري 
از گزارش ها، ش��بكه هاي تبلیغات��ي تالش مي كنند تا 
كلیك ه��اي تقلبي را متوقف كنند اما گاهي نمي دانند 
كه كدام كلیك واقعي و قانوني و كدام  يك تقلبي است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

»پاپسرخ«بيخريدار
 حراجي »كريس��تي« موف��ق به فروش 
نقاشي گران قیمت »فرانسیس بیكن« نشد. 
ب��ه گ��زارش »بلومبرگ« نقاش��ي »مطالعه 
پاپ س��رخ«  كه »فرانسیس بیكن« در سال 
1۹71 كش��یده، 45 سال از ديد همه پنهان 
بوده و پیش بیني مي شد 60 میلیون پوند در 

»كريستي« لندن به فروش برسد، بدون خريدار باقي ماند. عرضه اين تابلو كه بسیاري 
منتظر فروش آن بودند، از 50 میلیون پوند شروع شد و تا 58 میلیون هم رسید اما 
سرانجام كسي حاضر به خريد آن نشد. پس از اين اتفاق سالن حراجي »كريستي« 
را همه حضار پر كرد. اين اتفاق در حالي افتاد كه كارشناسان »كريستي« لندن اين 
نقاش��ي را يك شاهكار خوانده بودند كه توجه جهانیان را به خود جلب كرده است. 
در همین حراجي، تابلوي كوچك تري از »بیكن« با عنوان »س��ر با دست هاي باال« 
به قیمت 11میلیون و 500 هزار پوند خريداري ش��د. در »مطالعه پاپ سرخ«، پاپ 
با بدني خمیده و بیني اي قرمز به تصوير كشیده شده و روي دست هايش لكه هايي 
قهوه يي ديده مي شود. اين نقاشي نسخه دوم از مجموعه »مطالعه پاپ سرخ« است 
كه »بیكن« در س��ال 1۹62 میالدي كش��ید. به گزارش ايسنا، اين اثر نخستین بار 
در س��ال 1۹71 در پاريس و يك سال بعد در دوس��لدورف آلمان به نمايش درآمد. 
از آن پس نزد مجموعه داري خصوصي نگهداري مي ش��د كه تاكنون آن را نه جايي 
نمايش داده و نه به حراج گذاشته بود. ارزش تابلوي »پاپ سرخ« 60 میلیون پوند، 
 اندكي كمتر از نقاشي ركورددار »سه اتود از لوسین فرويد« تخمین زده شده بود كه

8۹ میلیون و 300 هزار پوند قیمت دارد. مدير و كارشناس��ان حراجي »كريستي« 
براي فروش اين اثر هنري، هیجان زده و گفته بودند اين تابلو نشان مي دهد »بیكن«، 
»كاراواجوي قرن بیستم« است.  با اين حال پیش بیني آنها درست از آب درنیامد و 
اين نقاشي به فروش نرسید. »فرانسیس بیكن« هنرمند اهل ايرلند در سال 1۹۹2 
در 82سالگي در مادريد اسپانیا درگذشت و آثار سورئال او نزد بسیاري از كلكسیونرها 
محبوبیت ويژه يي دارد. مرگ »بیكن« در دهه ۹0میالدي بر شهرت او افزود و موجب 
ش��د، نقاشي »سه اتود از لوسین فرويد« كه او در سال 1۹6۹ آن را خلق كرده بود، 
پس از مرگش به قیمت بیش از 142میلیون دالر به فروش برس��د و ركورد فروش 

آثار هنري آن زمان را جابه جا كند.

آغازفازسوممرمت»پلشكسته«خرمآباد
اس��تان لرس��تان با موقعیت استراتژيك 
خود همواره در طول تاريخ به عنوان يكي از 
مهم ترين گذرگاه هاي شمال به جنوب كشور 
مطرح بوده و مس��یر اين استان با دارا بودن 
بی��ش از 100پل تاريخي به عنوان پايتخت 
پل هاي تاريخي ايران مطرح است، آثاري كه 

از آنها به عنوان حیرت انگیزترين پل هاي تاريخي دنیا ياد مي ش��ود و ثبت جهاني 
آنها در دستور كار قرار گرفته است.  در اين میان پل شكسته يا پل شاپوري يكي 
از ش��اهكارهاي معماري دوره ساس��انیان محسوب مي شود و در ضلع جنوبي قلعه 
فلك افالك در جنوب شهر خرم آباد در استان لرستان واقع شده است. پل شاپوري 
عامل ارتباط غرب استان لرستان )طرهان( با شرق و از آنجا به خوزستان و تیسفون 
)پايتخت ساس��انیان( بوده است. اين پل حدود 230متر طول و بیش از 1۹چشمه 
طاق داشته كه در حال حاضر فقط 5چشمه طاق از آنها بر جاي مانده است. چشمه 
طاق هاي پل به صورت جناقي س��اخته شده و سبك سازي پل در قسمت طولي پل 
در زير روگذر پل صورت گرفته است و پايه هاي پل و موج شكن هاي آن به صورت 
لوزي 6ضلعي از س��نگ س��اخته شده اس��ت مصالح اين پل از سنگ، مالت گچ و 
ساروج اس��ت. مصالح پل را س��نگ هاي قلوه رودخانه يي و الشه سنگ در چشمه 
طاق ها و از س��نگ هاي پاكتراش در قس��مت پايه ها استفاده ش��ده  است. كف پل 
س��نگ فرش است. نوع سنگ فرش، سنگ بلوك قرمز است كه بر اثر فرسايش آب 
از صورت كادر بودن خارج ش��ده است. به گفته سرپرست معاونت میراث فرهنگي 
لرس��تان تا به حال سه بار اين اثر كف س��ازي شده و كار مرمت آن همچنان ادامه 
دارد. ب��ه تازگي نیز زهرا بهاروند نیز از آغاز فاز س��وم مرمت پل تاريخي شكس��ته 
خرم آباد خبر داد. به گزارش ايس��نا، زهرا بهاروند بیان كرد: در راس��تاي اهداف و 
وظايف س��ازماني، اداره كل میراث فرهنگي همزمان با س��اخت پارك مینیاتوري 
شاپوري، مرمت پل تاريخي شكسته خرم آباد را نیز انجام مي دهد. تاكنون اقداماتي 
ازجمله خواناس��ازي پل از رس��وبات رودخانه يي و نمايان ك��ردن بقاياي معماري 
و س��ازه يي آن انجام ش��ده اس��ت. او ادامه داد: همچنین مرمت هاي استحفاظي و 
استحكامي عناصر اثر و بسترسازي و محوطه سازي به صورت سنگ فرش پیراموني 

اين بنا از ديگر اقدامات هستند كه روي اين اثر انجام مي شوند.

تاريخنگاري

اعتراض به تصويبنامه انجمن هاي ايالتي و واليتي 

ش��انزدهم مهر 1341 در پ��ي اعالم تصويب اليحه 
انجمن ه��اي ايالت��ي و واليتي، علم��ا و مراجع قم در 
تلگرافي به محمدرضا پهلوي اعتراض خود را نسبت به 

اين مصوبه اعالم كردند. 
قان��ون انجمن هاي ايالتي و واليتي در نخس��تین 
دوره مجلس ش��وراي ملي براي تش��كیل شوراهاي 
اس��تان و شهرستان به تصويب رسیده بود و تا زمان 
نخس��ت وزيري اس��داهلل علم اين قانون بدون تغییر 
مانده ب��ود. اين قانون چهاردهم مه��ر 1341 با ۹2 
م��اده و هفده تبصره از تصويب كابینه اس��داهلل علم 
گذشت و خبر آن در 16 مهر در روزنامه هاي كیهان 

و اطالعات منتش��ر ش��د. به موجب اين مصوبه كه در 
غیاب مجلس، حكم قانون را داش��ت به زنان حق راي 
داده مي شد و همچنین شرط مسلمان بودن و سوگند 
به قرآن مجید از شرايط انتخاب شوندگان حذف شد. 

برخي معتقدند شاه با اين تصويبنامه قصد زورآزمايي 
با علما را داشته است. 

پس از تصويب اين قانون جلسه يي در قم در منزل 
حاج ش��یخ عبدالكريم حائري برگزار ش��د كه درآن 
حاج مرتض��ي آيت اهلل زاده حائ��ري )میزبان(، آقايان 
آيت اهلل گلپايگاني، آيت اهلل ش��ريعتمداري و آيت اهلل 
خمیني)ره( ش��ركت داش��تند. امام خمیني)ره( اين 

تصويبنامه را دسیس��ه خطرناكي براي لطمه زدن به 
اس��الم و روحانیت خواندند و خطاب به شاه نوشتند: 
»از قوانی��ن و خیمه تخلف از ق��رآن و احكام علماي 
ملت و زعماي مس��لمین و تخلف از قانون بترسید و 
ب��دون جهت مملكت را به خطر نیندازيد واال علماي 
اسالم درباره شما از اظهارعقیده خودداري نخواهند 
ك��رد.« رژيم پهلوي در ابتدا قص��د مقاومت در برابر 
جريان هاي مخالف را داشت اما هنگامي كه مخالفت 
روحانیت، برخي مردم و نش��انه هاي قیام عمومي را 
ديد، دهم آذر همان س��ال با تصوي��ب هیات دولت 

اعالم شد كه اين تصويبنامه قابل اجرا نیست.

بازارهنر

حاشيه

اعالمبرنامههايدبيرخانهطرح»گرنت«

»آدمخانگي«درجمع10انيميشنبرتر»اينسبروک«

»يواشكي«درسائوپائولو

حملهبهبانكهاباتفنگساچمهاي

دبیر طرح حمايت از ترجمه و انتش��ار 
كت��اب ايراني )گرن��ت( برنامه ه��اي اين 
دبیرخانه را براي حضور در نمايشگاه كتاب 

فرانكفورت 2017 تشريح كرد. 
عل��ي فريدوني دبیر ط��رح حمايت از 
ترجم��ه و انتش��ار كتاب ايران��ي )گرنت( 
درباره ضرورت توسعه نشر ايران در مجامع 

بین المللي گفت: در راستاي تحقق سیاست هاي كالن 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي در حوزه ديپلماسي 
فرهنگي و نیل به منوي��ات مقام معظم رهبري مبني 
بر توس��عه و ترويج فرهنگ ايراني-اسالمي در جهان، 
طرح حمايت از ترجمه و انتشار كتاب ايراني در معاونت 
امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي راه اندازي 
شده است. به گزارش ايلنا، او حمايت دولت ها و كشورها 
از گسترش نش��ر فرهنگ مكتوب در ساير كشورها را 
اقدامي موثر دانس��ت و گفت: وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي نیز براي ترويج فرهنگ ايراني-اسالمي در قالب 
كتاب، ط��رح گرنت را ايجاد كرده ت��ا از اين طريق به 

گسترش فرهنگ مكتوب كمك كند. 
فريدون��ي با اش��اره به جاي��گاه نمايش��گاه كتاب 
فرانكفورت به عن��وان يكي از رويدادهاي مهم فرهنگي 

جه��ان در ح��وزه كتاب و نش��ر گفت: با 
توجه به اس��تقبال چش��مگیر مخاطبان 
اعم از ناش��ران، نويس��ندگان، مترجمان، 
آژانس ه��اي ادبي و... از نمايش��گاه كتاب 
فرانكفورت، حضور پررنگ و برجس��ته در 
اين روي��داد جهاني فرصت مغتنمي براي 

معرفي طرح گرنت محسوب مي شود. 
او اف��زود: معرفي شايس��ه طرح گرن��ت در مجامع 
بین الملل��ي، يك��ي از وظاي��ف دبیرخانه اس��ت كه در 
دس��تورالعمل مصوب بر ضرورت آن تاكید شده است. 
به همین منظور، دبیرخانه گرنت نیز از س��ه ماه پیش 
اق��دام به رصد و برقراري ارتباط با ناش��ران، مترجمان 
و آژانس هاي ادبي كه در نمايش��گاه امس��ال ش��ركت 
مي كنند، كرده است. همچنین با هماهنگي هاي انجام 
شده با موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي چندين برنامه 
و نشس��ت با موضوع معرفي طرح گرنت برگزار خواهد 
ش��د. فريدوني درباره برنامه هاي دبیرخانه طرح گرنت 
در نمايشگاه فرانكفورت 2017 گفت: برگزاري نشست 
مش��ترك با انجمن بین المللي ناشران كتاب كودك و 
نوجوان، انجمن ناشران دانشگاهي و انجمن بین المللي 

حمايت از ترجمه از جمله نشست ها خواهد بود. 

انیمیش��ن »آدم خانگ��ي« از تولیدات 
مركز گسترش سینماي مستند و تجربي به 
كارگردان��ي مرضیه ابرار پايدار در جمع 10 
فیلم انیمیشن برتر جشنواره محیط زيست 
و طبیعت »اينسبروك« اتريش قرار گرفت. 
ش��انزدهمین دوره جشنواره بین المللي 
محیط زيس��ت و طبیع��ت »اينس��بروك« 

طي روزهاي 18 تا 21 مهر ۹6 در كش��ور اتريش برگزار 
مي شود و انیمیش��ن »آدم خانگي« ساخته مرضیه ابرار 
پايدار به عنوان يكي از 10 فیلم انیمیش��ن برتر جشنواره 
روي پرده مي رود. اين فیلم ها تولید كش��ورهاي اتريش، 

ايران، آلمان، فرانسه، هلند، كرواسي و سويیس هستند. 
به گزارش مهر، پیش از اين اعالم ش��ده بود كه »آدم 
خانگي« موفق به كس��ب جايزه بهترين فیلم انیمیش��ن 

سومین دوره جشنواره بین المللي NEZ هند 
و نامزد دريافت جايزه از دهمین جش��نواره 
فیل��م محیط زيس��تي كواالالمپور  جهاني 
هم شده اس��ت كه طي روزهاي 23 تا 2۹ 
اكتب��ر 2017 در مال��زي برگزار مي ش��ود. 
 اي��ن فیلم ضمن ق��رار گرفتن در لیس��ت

 15 فیلم كوتاه انیمیش��ن برتر جش��نواره 
»كانتربري« انگلیس، در جش��نواره  بین المللي كارتون و 
انیمیشن سئول و جشنواره فیلم هاي بسیار كوتاه سئول 
كره جنوبي نیز به نمايش درآمده اس��ت. انیمیشن »آدم 
خانگي« داستان يك مرد فروشنده حیوانات است كه در 
مغازه اش به خواب رفته و خود را گرفتار در قفس حیوانات 
و كابوس��ي ترسناك مي بیند. او در پي نجات از حیوانات 

مي گريزد، ولي هر بار به مانعي برخورد مي كند. 

فیلم س��ینمايي »يواش��كي« س��اخته 
رضا درمیش��یان در چهل و يكمین دوره از 
فستیوال بین المللي فیلم سائوپائولو رونمايي 
خواهد ش��د. به گزارش ايلن��ا، در حالي كه 
محمدرضا دلپاك در ح��ال آخرين مراحل 
صدا و میكس »يواش��كي« است، اين فیلم 
به زمان رونمايي خود نزديك مي ش��ود. اين 

فیلم چهارمین فیلم بلند س��ینمايي رضا درمیشیان پس 
از فیلم ه��اي »بغض«، »عصباني نیس��تم!« و »النتوري«، 
فیلمي عاش��قانه اس��ت كه تمام صحنه هاي آن در شهر 
كراس��ت چ��رچ نیوزيلند فیلمبرداري ش��ده اس��ت. اين 
فیلم فرمالیس��تي به زبان انگلیس��ي و با حضور بازيگران 
نیوزيلندي در ادامه تجربه هاي فرمي درمیش��یان اس��ت. 

»يواش��كي« داس��تان عش��ق دو جوان به 
يكديگر است. براي نمايش اين فیلم در ايران 
قرار است دو بازيگر سرشناس صداپیشگان 
يواش��كي باش��ند. »يواش��كي« نخس��تین 
محصول مش��ترك ايران و نیوزيلند اس��ت. 
فستیوال »سائوپائولو« از بیست و هفتم مهر 
تا دهم آبان در كش��ور برزيل برگزار خواهد 
ش��د. پخش كننده بین المللي »يواشكي«، محمد اطبايي 
)مستقل هاي ايراني( است. بازيگران اين فیلم عبارتند از: 
ماتیو جويلز، امیلي هرلي، مايكل ادمز، استیون آر� كاران، 
الكس اولسن سمیس، گريس اسینتورپ، الرا تامسون و... 
خالصه داستان: هر كدوم از ما يه ماجراي يواشكي داريم، 

اين يه داستان يواشكیه... 

صبح دي��روز خبرهايي بود ك��ه از حمله چند نفر 
به چند بانك در تهران و حتي برخي ش��هرهاي ديگر 
منتشر شد؛ خبري كه ساعتي بعد منابع رسمي نیز آن 
را تايید كردند. طبق خبرهاي رسیده افرادي با استفاده 
از تفنگ ساچمه يي اقدام به حمله به تعدادي از بانك ها 

و شكستن شیشه آنها كردند. 
اين خبر بازتاب زيادي هم در شبكه هاي اجتماعي 
داش��ت و دست به دس��ت بین كاربران مي چرخید تا 
اينكه فرمانده انتظامي تهران بزرگ با تايید خبر حمله 
به برخي بانك هاي تهران با استفاده از تفنگ ساچمه يي 
گفت: در همان ساعات اولیه دو نفر از حمله كنندگان 

شناسايي و دستگیر شدند و بعد تعداد ديگري مظنون 
نیز بازداشت شدند. حسین رحیمي افزود: بالفاصله با 
اعالم اين خبر، ماموران پلیس ماجرا را به صورت ويژه 
در دس��تور كار خود قرار دادند و تا اين لحظه تعدادي 
از اين افراد شناسايي و دستگیر شدند. رحیمي با اعالم 
اينكه تالش پلیس براي شناس��ايي ديگ��ر افراد ادامه 
دارد، افزود: »پلیس به طور جدي اين پرونده را پیگیري 
خواهد كرد و اطالعات تكمیلي آن متعاقبا اعالم خواهد 
شد.« هنوز انگیزه مهاجمان به بانك ها مشخص نشده 
و خبر رسمي از تايید وقوع اين اتفاق در شهرهاي ديگر 

نیز منتشر نشده است.

اقتداررنگباخته»مي«
تايمز:

اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خود به انتشار گزارشي 
از تاكی��د ترزا م��ي بر باقي 
ماندن در ق��درت پرداخته 
است. به گزارش اين نشريه، 
از  رس��انه ها  از  بس��یاري 
حمايت 30 نماينده حزب 
بركناري  براي  محافظه كار 
ترزا م��ي خب��ر مي دهند. 

اين در حالي است كه نخس��ت وزير بريتانیا همچنان 
بر اين باور اس��ت كه از حماي��ت كامل اعضاي كابینه 
خود برخوردار است و نمي خواهد از قدرت كناره گیري 
كند. اظهارات ترزا مي  پس از آن بیان ش��ده است كه 
رهبر سابق حزب محافظه كار گفته، 30 نماينده حامي 
و مخالف برگزيت خواستار بركناري ترزا مي  از قدرت 
هستند. در حالي كه بريتانیا وارد مرحله حساس و مهم 
مذاكرات برگزيت ش��ده اس��ت، ترزا مي  سعي دارد تا 
با ش��ورش برخي نمايندگان حزب محافظه كار مقابله 
كند. ترزا مي  نخست وزير بريتانیا روز جمعه در سخناني 
تاكید كرده است كه همچنان به عنوان رهبر به فعالیت 
سیاسي اش ادامه مي دهد تا ثبات را حاكم كند.ريیس 
سابق حزب محافظه كار بريتانیا در اين باره گفت: هم 
حامیان و هم مخالفان برگزيت در بین 30 نماينده يي 
بوده اند كه از توطئه بركناري ترزا مي  حمايت كرده اند. 

الپايس:
اخب��ار  همچن��ان 
همه پرسي استقالل كاتالونیا 
از اسپانیا در صفحه اول اكثر 
رسانه ها به چشم مي خورد. 
ال پايس نی��ز در صفحه اول 
خود به بررس��ي بحران هاي 
اقتصادي پیش روي كاتالونیا 
پ��س از اس��تقالل پرداخته 
است. به گزارش اين روزنامه 

ب��ا وجود درآمدهاي اقتص��ادي قابل توجهي كه منطقه 
كاتالونیا دارد، اما حج��م بدهكاري ها، هزينه هاي دولت 
مس��تقل و تحريم احتمالي از س��وي بازار اتحاديه اروپا 
به میزان زيادي موفقیت اقتصادي اس��تقالل كاتالونیا را 
زير س��وال مي برد. كاتولونیا در حالي كه تنها 16درصد 
از خاك اس��پانیا را شامل مي ش��ود، اما 1۹درصد تولید 
ناخالص داخلي و يك چهارم صادرات كل اسپانیا متعلق 
به اين منطقه اس��ت. از نظر توسعه علمي و صنعتي نیز 
ايال��ت كاتالونیا در وضعیت قابل قبولي به س��ر مي برد. 
همچنین بیشترين درصد پرداخت مالیات اسپانیا در اين 

ايالت صورت مي گیرد. 

واشنگتنپست:
در صفحه  روزنامه  اين 
اول خود به انتشار گزارشي 
از بحران هاي پس از حادثه 
الس وگاس پرداخته است. 
واشنگتن پس��ت،  گفته  به 
بس��یاري از كارشناس��ان، 
دس��ته جمعي  كش��تار 
امريكايي ها را يك تراژدي 
ملي مي دانند؛ چرا كه اين 

حادثه توس��ط يك امريكايي و با س��الح هاي قانوني 
در اين كش��ور رخ داده است. در روزهاي پس از اين 
حادثه، تحلیل هاي بس��یاري از زندگي و انگیزه مرد 
مهاجم ارائه شده است. بالفاصله پس از انتشار اخبار 
تیراندازي الس وگاس، گروه داعش مس��وولیت اين 
حمل��ه را پذيرفت و فرد مهاج��م را در ارتباط با اين 
گروه تروريس��تي معرفي كرد. بر اين اس��اس به نظر 
مي رسد، تالش رسانه ها براي شناسايي هويت ضارب، 
به نوعي توجیه اين اقدام به عنوان حركتي غیرسیاسي 
و مذهبي باش��د. »دونالد ترام��پ« ريیس جمهوري 
امريكا نیز در س��فر به الس وگاس و در جمع خانواده 
قربانیان، حادثه تیراندازي الس وگاس را وحشتناك 
توصیف كرد. به گفته بس��یاري از تحلیلگران از آنجا 
كه اين قبیل تیراندازي ها كه موجب كش��تار جمعي 
از ش��هروندان امريكايي مي شوند در اين كشور نوعي 
تراژدي ملي به شمار مي آيند؛ ترامپ راهي جز نشان 

دادن واكنش به قواعد راحت اسلحه نخواهد داشت.

كيوسك
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