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    سخنگوي شركت دي اچ ال: 

 ايران را تحريم نكرده ايم
»دانيل مگ گرت« س��خنگوي ش��ركت »دي اچ ال« گفت كه اين شركت ارسال بسته 
به ايران را تحريم نكرده اس��ت.  پيش تر يك منبع آگاه در اين ش��ركت گفته بود به دليل 
تحريم هاي ايران، محدوديت هايي براي ارسال بسته به ايران در نظر گرفته است. به گزارش 
ايرنا سخنگوي »دي اچ ال« به دويچه وله  فارسي گفت كه شعبه بريتانيا احتماال به دليل باال 
بودن تقاضاي ارس��ال بسته براي اش��خاص حقيقي در ايران، ارائه اين سرويس را متوقف 
كرده اس��ت. اما ارائه اين سرويس براي ش��ركت هايي كه در ايران داراي حساب كاربري با 
»دي اچ ال« هس��تند، ادامه دارد. وي گفت: شعبه هاي »دي اچ ال« مي توانند به طور مستقل 
در مورد ارائه خدمات خود تصميم بگيرند. اما سياس��ت هاي كلي ما براي ارائه خدمات به 
ايران تغيير نكرده است و در آلمان شما مي توانيد از اين خدمات استفاده كنيد. ارسال بسته 
پس��تي به ايران با سرويس »دي اچ ال« اكسپرس به صورت تلفني هماهنگ مي شود و فرد 
متقاضي بايد فرم هاي مشخصي را براي ارسال بسته به ايران پر كند. بسته پستي سپس با 
سرويس »دي اچ ال« در محل سكونت فرستنده دريافت و به مقصد مورد نظر ارسال مي شود.  
»دي اچ ال« بخشي از دويچه پست، بزرگ ترين شركت پست آلمان است كه سال 1995 و 
در پي خصوصي سازي شركت پست دولتي آلمان تاسيس شد. »دي اچ ال« در 220 كشور 
و منطقه خودمختار يا نيمه خودمختار جهان ش��عبه دارد و »دي اچ ال« اكس��پرس يكي از 

سرويس هاي آن است. دفتر مركزي اين شركت در شهر بن است. 

   جهانگيري ابالغ كرد

مصوبه ۴ بندي عيدي كاركنان
مع��اون اول رييس جمهور مصوب ۴ بندي هيات وزيران درباره نحوه پرداخت عيدي پايان 
س��ال كاركنان ش��اغل در دس��تگاه هاي دولتي را براي اجرا ابالغ كرد.  به گزارش فارس، در 
ابالغيه اسحاق جهانگيري آمده است: هيات وزيران در جلسه 1396.11.15 به پيشنهاد شماره 
1652۴61 مورخ 1396.11.3 س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور و به استناد ماده واحده قانون 
نح��وه پرداخت عيدي ب��ه كاركنان دولت مصوب 137۴ و م��اده 75 قانون مديريت خدمات 
كش��وري مصوب 1386 تصويب كرد: دس��تگاه هاي اجرايي موضوع م��اده 5 قانون مديريت 
خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور، نيروهاي مسلح، نيروهاي انتظامي 
و قوه قضاييه و س��اير دستگاه هاي اجرايي مش��مول قوانين خاص مجازند به كارمندان خود 
رس��مي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت و اعضاي هيات علمي دانش��گاه ها و 
موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي. قضات كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ ثابت 
8ميليون و ۴75هزار )8.۴75.000( ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1396 به 
عنوان پاداش آخر سال )عيدي( در بهمن ماه سال جاري از محل مصوب دستگاه هاي اجرايي 
پرداخ��ت كنند.  تبصره - پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر س��ال )عيدي( 
يا عناوين مش��ابه، عالوه بر مبلغ موضوع اين بند توس��ط دستگاه هاي مزبور و تمام واحدهاي 
وابسته و تابعه و ساير واحدهايي كه اجراي مقررات در مورد آنها مستلزم ذكر نام است، ممنوع 
اس��ت. ذي حسابان و مديران امور مالي دس��تگاه هاي اجرايي مكلفند نظارت الزم را اعمال و 
موارد خالف را گزارش نمايند.  تبصره- پرداخت پاداش آخر سال )عيدي( موضوع اين بند به 
كاركنان خريد خدمت، قراردادي ها و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1396 
است و در هر حال ميزان عيدي اينگونه افراد از 50درصد رقم مذكور كمتر نخواهد بود.  ميزان 
پرداخت پاداش آخر سال )عيدي( بازنشستگان، مستمري بگيران، حقوق وظيفه ازكارافتادگي، 
حقوق وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوق هاي بازنشستگي كشوري، سازمان 
تامين اجتماعي نيروهاي مس��لح و س��اير صندوق هاي بازنشستگي و نيز ش��هدا و جانبازان 
ازكارافتاده كلي نيز مبلغ 8ميليون و ۴75هزار )8.۴75.000( ريال حسب مورد از محل بودجه 
مصوب صندوق بازنشس��تگي يا دستگاه اجرايي ذي ربط قابل پرداخت است.  تبصره - عيدي 
بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي كشوري كه در سال 1396 حق عائله مندي اوالد و 
بيمه خدمات درماني آنها را صندوق مذكور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت 
اس��ت. ساير مواردي كه مش��مول صندوق هاي مندرج در بند 2 نيس��تند، از محل اعتبارات 
دستگاه اجرايي، سازمان يا شركت دولتي ذي ربط قابل پرداخت است.  3- خدمت نيمه وقت 
بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب نامه، تمام وقت محس��وب مي ش��ود و معلمان حق التدريس 
نسبت به ساعات تدريس مشمول اين تصويب نامه خواهند بود.  ۴- شركت هاي دولتي موظفند 
از پرداخت هر مبلغي تحت عنوان پاداش آخر س��ال )عيدي( يا عناوين مشابه، عالوه بر مبلغ 

موضوع اين تصويب نامه به مديران و اعضاي هيات  مديره خودداري كنند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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اخبار سخن نخست

 روياي اقتصاد بدون نفت 

 از زمان تش��كيل س��ازمان برنامه و بودجه در سال 1327 تاكنون 70 
س��ال است كه اين س��ازمان وظيفه تدوين اليحه بودجه كشور را به عهده 
دارد. همزماني تشكيل سازمان برنامه و بودجه با ملي شدن صنعت نفت و 
فروش نفت توسط دولت ايران، پيوند ناگسستني پنهاني را بين درآمد هاي 
نفت��ي و تدوي��ن جدول بودجه به وجود آورده اس��ت، به نحوي كه تاكنون 
هيچ دولتي موفق نش��ده اين پيوند ناگسس��تني را بگشايد. طي 70 سال 
گذش��ته فروش نفت به مهم تري��ن درآمدهاي ارزي ايران در اليحه بودجه 

تبديل شده است. 
تدوين بودجه س��االنه كشور بدون درآمد فروش نفت به امري محال و 

غيرممكن تبديل شده است. 
هر چند ميزان وابس��تگي اليحه بودج��ه در دوره هاي مختلف، متفاوت 
بوده اس��ت، ول��ي چه در دوره حكومت س��ابق و چه طي عمر ۴0 س��اله 
جمهوري اس��المي اين وابس��تگي همچن��ان ادام��ه دارد. موضوع كاهش 
وابس��تگي به درآمدهاي نفتي هم��وار موردتوجه برنامه ريزان و دولتمردان 
كش��ور بوده اس��ت. اگر نگاهي گذرا به س��هم درآمد نفتي در بودجه هاي 
تدوين ش��ده ط��ي برنامه هاي بلندمدت داش��ته باش��يم، درمي يابيم كه، 
س��هم نفت در بودجه تا پايان برنامه دوم توسعه  55.5درصد، برنامه سوم  
50.7درصد، برنامه چهارم 31.۴درصد و س��هم اين محصول حياتي براي 

اقتصاد ايران در برنامه پنجم ۴3.2درصد بوده است. 
براساس پيش بيني هاي كارشناسان اين رقم در پايان برنامه ششم  بايد 
ب��ه 20درصد كاهش يابد. بازخواني اليحه بودجه كش��ور از س��ال 1380 
الي س��ال 1397 اين واقعيت را پيش روي ما قرار مي دهد كه بيش��ترين 
وابس��تگي اليحه به درآمدهاي نفتي با 69درصد مربوط به س��ال 1385 و 

كمترين وابستگي با 30درصد مربوط به سال 1395 است. 
بي ثبات��ي ب��ازار نف��ت و متاثر بودن آن از تحوالت سياس��ي طي س��ه 
ده��ه اخي��ر برنامه ريزان و دولتمردان را بارها بر آن داش��ته تا نس��بت به 
س��هم درآمدهاي نفتي در تدوين اليحه بودج��ه تجديدنظر كنند، كاهش 
وابس��تگي به نفت و رهايي از تله اقتصاد تك محصولي از زمان دولت دكتر 

مصدق تاكنون دغدغه همه دولت ها بوده است. 
ولي متاس��فانه بنا به داليل گوناگ��ون و همچنين پيچيدگي هاي نظام 
اقتصادي كشور، هيچ گاه اين مهم تحقق پيدا نكرده است. خوشبختانه طي 
چهار سال گذشته به دليل تحريم هاي اقتصادي كه منجر به كاهش فروش 
نفت ازس��وي ايران شد و همچنين س��قوط بي سابقه قيمت نفت خام طي 
سه سال گذشته، اين توفيق اجباري را نصيب اقتصاد ايران كرد تا گام هاي 

هر چند كوچكي جهت تحقيق اين آرزوي ديرينه بردارد. 
دول��ت در تدوي��ن اليح��ه بودج��ه طي چهار س��ال گذش��ته چاره يي 
نداش��ت جز اينك��ه درآمدهاي قابل اتكا ت��ري را جايگزين نفت كند. يكي 
از قديمي تري��ن و مطمئن ترين راهكارها براي جايگزيني و تامين كس��ري 
بودج��ه، اخذ ماليات از موديان اس��ت. افزايش درآمده��اي مالياتي و صد 
البته انقباضي بودن اليحه هاي پيشنهادي طي چند سال گذشته به خوبي 
توانس��ت ش��كاف به وجود آمده ناش��ي از عدم فروش و وصول درآمدهاي 

نفتي را پر كند. 
درآمدهاي مالياتي در سال 139۴ براي نخستين بار در نيم قرن گذشته 
از درآمدهاي نفتي پيش��ي گرفت. جايگزين ك��ردن درآمدهاي مالياتي به 
ج��اي درآمده��اي نفتي جداي از آنكه درآمدهاي كش��ور را از تالطم هاي 
بازارهاي جهاني دور نگه مي دارد، موجب مي شود فرهنگ پرداخت ماليات 
در بلندمدت نهادينه ش��ده و كشور با گام هاي بلند تري به سوي رهايي از 

اقتصاد تك محصولي قدم بردارد. 
براس��اس اطالعات وزارت اقتصاد، درآمد هاي مالياتي دولت از 39 هزار 
ميليارد تومان در سال 1391 به 130 هزار ميليارد تومان در سال 1395 
افزايش يافته، ولي بايد توجه داشت هنوز معادله اخذ ماليات با كشورهاي 

پيشرفته فاصله هاي فراواني دارد. 
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سازمان امور مالياتي خواستار دريافت اطالعات معامالت ارزي شد

اعمال تعزيرات در بازار ارز
 صفحه 4 

بانك تسويه حساب هاي بين المللي درباره ارزهاي رمزنگار هشدار داد

امكان نابودي ارزهاي 
ديجيتال جدي است

 صفحه 7 

نفت و انرژي

 بازار در قبضه شيل 
تا 2020
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 از زمان تش��كيل س��ازمان برنام��ه و بودجه 
در س��ال 1327 تاكنون 70 س��ال است كه اين 
س��ازمان وظيفه تدوين اليحه بودجه كش��ور را 
به عهده دارد. همزماني تش��كيل س��ازمان برنامه 
و بودج��ه با ملي ش��دن صنعت نف��ت و فروش 
نف��ت توس��ط دولت اي��ران، پيوند ناگسس��تني 
پنهاني را بي��ن درآمد هاي نفتي و تدوين جدول 
بودجه به وجود آورده است، به نحوي كه تاكنون 
هيچ دولتي موفق نش��ده اين پيوند ناگسس��تني 
را بگش��ايد. طي 70 س��ال گذش��ته فروش نفت 
به مهم تري��ن درآمدهاي ارزي اي��ران در اليحه 
بودجه تبديل شده اس��ت. تدوين بودجه ساالنه 
كش��ور بدون درآمد فروش نفت به امري محال و 

غيرممكن تبديل شده است ...

نو سازي بافت فرس��وده و نوسازي ناوگان حمل ونقل 
دو وعده ي��ي بود كه رييس جمهور در آخرين گفت وگوي 
تلويزيون��ي اش مطرح كرد و با قاطعي��ت تمام گفت كه 
تفاوت ها در اين دو حوزه در س��ال آينده احساس خواهد 
شد. دوشنبه هفته جاري، روحاني نخستين وعده يعني 
نوسازي ناوگان حمل و نقل را آغاز كرد. دومين وعده هم 
ام��روز و با حضور رييس جمهور در برنامه ملي بازآفريني 
شهري كليد مي خورد.  براساس طرحي كه براي نوسازي 
ناوگان جاده يي اجرايي مي شود، قرار است ساالنه 70 هزار 
كاميون نو جايگزين كاميون هاي فرسوده شود كه باتوجه 
به وجود 2۴0 هزار كاميون فرسوده در كشور،  اجراي اين 
طرح 3 سال زمان مي برد و براي شتاب بخشي به اين طرح 
ك��ه اهداف چهارگانه كاهش آلودگي هوا، اش��تغال زايي، 
صرفه جوي��ي در مصرف فرآورده هاي نفتي و صرفه جويي 

در منابع مالي را دنبال مي كند...

روياي اقتصاد بدون نفت

 مختصات اقتصادي 
دومين وعده روحاني

سخن نخست

يادداشت

 همين صفحه  

 صفحه 13  

صنعت، معدن و تجارت
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»نه« به باال  رفتن ديوار 
تعرفه واردات خودرو

»تعرفه واردات خودرو به حالت قبل برمي گردد«؛ رأي 
ديوان عدالت اداري بر ابطال مصوبه دولتي مبني بر افزايش 
تعرفه واردات خودرو در واقع رأي اوليه تلقي مي ش��ود كه 
از ابتداي هفته آينده الزم االجراس��ت و رأي نهايي ديوان 
احتماال 3 تا 6 ماه ديگر صادر مي ش��ود. براساس اين راي 
مقرر شد تا زمان صدور رأي قطعي از سوي هيات عمومي 
ديوان عدال��ت اداري، واردات خ��ودرو با تعرفه هاي قبلي 
صورت گيرد. از اين رو دولت موظف است طبق حكم ديوان 
عدالت اداري، ترخيص خودروهاي وارداتي را با تعرفه هاي 
قبلي انجام دهد؛ چراكه پس از مصوبه دولت براي افزايش 
تعرفه واردات خودرو هيچ خودرويي با تعرفه هاي جديد از 
گمرك ترخيص نشده است. البته مديركل حوزه رياست 
ديوان عدالت اداري ضمن ارائه توضيحاتي درخصوص خبر 
منتشر شده مبني بر ابطال مصوبه هيات دولت توسط اين 
ديوان و كاهش تعرف��ه واردات خودرو اين توضيح را داده 
است كه ديوان عدالت هنوز در اين خصوص تصميم نهايي 
را اتخاذ نكرده و فقط دستور موقت صادر شده است. حال 
از آن س��و، اگرچه فعاالن ح��وزه خودرو همچنان منتظر 

هستند تا قيمت ها به سطوح تعادلي خود برگردد...

 داريوش صارمي   

شماره بعدي روزنامه روز دوشنبه مورخ 23 بهمن منتشر مي شود سي ونهمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي مبارك باد

 داريوش صارمي   
تحليلگر اقتصادي 

گروه بانك و بيمه|
 در پايان آذر ماه امس��ال بدهي بانك هاي 
خصوصي و موسسات اعتباري به بانك مركزي 
به رقم 58هزار و 8۴0 ميليارد تومان رس��يده 
كه نس��بت به ماه قبل 2230 ميليارد تومان 
رشد داشته و در مقايسه آذر ماه سال گذشته 

125 درصد رشد نشان مي دهد. 
به گ��زارش »تعادل«، براس��اس آمارهاي 
خالص��ه دارايي ها و بدهي هاي نظام بانكي در 
پايان آذر ماه امس��ال، داراي��ي خارجي بانك 
مرك��زي 370 ه��زار و 1۴0 ميلي��ارد تومان 
اس��ت.  اين رقم نسبت به پايان سال گذشته 
9.1 درصد و در مقايسه با آذر ماه سال گذشته 
10.۴ درصد رش��د كرده اس��ت.  بدهي دولت 
به بانك مركزي با 39.9 درصد رش��د نس��بت 
به 9 ماهه امس��ال و 8 درص��د افزايش در يك 
سال منتهي به آذر ماه سال جاري 38 هزار و 
300 ميليارد تومان درج شده است. اما بدهي 
ش��ركت ها و موسس��ات دولتي با 17.1 درصد 
كاه��ش 25 هزار و 50 تومان اس��ت.  بدهي 
بانك ه��ا به بانك مرك��زي 113 ه��زار و 70 
ميليارد تومان محاسبه شده كه در مقايسه با 
پايان سال گذشته 13.۴ درصد و در يك سال 
منتهي به آذر ماه امس��ال 26.3 درصد رش��د 
داشته است.  سپرده قانوني بانك ها و موسسات 
اعتباري نزد بانك مرك��زي 1۴6 هزار و 550 
ميليارد تومان ش��ده است كه در مدت 9ماهه 
س��ال جاري 16.9 درصد رشد نشان مي دهد.  
رقم سپرده بخش دولتي نزد بانك مركزي هم 
35 هزار و 360 ميليارد تومان درج ش��ده كه 
در س��ال جاري 5.3 درصد كاهش يافته است.  
همچني��ن بدهي بخش دولت��ي به بانك هاي 
تجاري دولتي 50 هزار و ۴50 ميليارد تومان 
اس��ت. اي��ن بده��ي در مدت 9ماهه امس��ال 
15.7 درصد افزايش داش��ته است.  در مقابل 
بدهي بانك هاي تجاري دولتي به بانك مركزي 
به 11 هزار و 120 ميليارد تومان رس��يده كه 
اين رقم در يك سال منتهي به آذر ماه امسال 
۴5 درص��د و در 9 ماه��ه امس��ال 7.5 درصد 
كاهش نشان مي دهد.  سپرده بخش غيردولتي 
نزد اين بانك ه��ا 279 ه��زار و 290 ميليارد 
تومان محاس��به شده كه نسبت به اسفند ماه 
سال گذشته 22.9 درصد و در 12 ماه منتهي 
به آذر ماه امسال 35 درصد رشد داشته است.  
مانده تسهيالت اعطايي اين بانك ها به بخش 
غيردولت��ي 162 ه��زار و 370 ميليارد تومان 
اس��ت.   در بخش بانك هاي تخصصي دولتي، 
بدهي بخش دولتي به اين بانك ها 51 هزار و 
۴50 ميليارد تومان است. اين ميزان، نسبت به 
آذر ماه س��ال گذشته 8.9 درصد و در مقايسه 
با پايان سال گذشته 12.2 درصد رشد داشته 
اس��ت.  بدهي  بانك ه��اي تخصصي دولتي به 
بان��ك مركزي با كاه��ش 12.8درصدي در 9 
ماهه امسال به ۴3 هزار و 110ميليارد تومان 
رسيده است. رقم بدهي در يك سال منتهي به 

آذر ماه امسال 26.2 درصد كاهش يافته است.  
حجم كل سپرده هاي بخش غيردولتي در اين 
بانك ها 1۴۴ هزار و 180 ميليارد تومان است. 
اين رقم نس��بت به ابتداي س��ال 21.2 درصد 
رشد داش��ته است. همچنين س��پرده بخش 
دولتي نزد بانك ه��اي تجاري دولتي 12 هزار 
و 860ميليارد تومان اس��ت.  مانده تسهيالت 
اعطايي بانك هاي تخصصي به بخش غيردولتي 
223 هزار و 700 ميليارد تومان اس��ت كه در 
س��ال ج��اري فقط 8.5 درصد رش��د داش��ته 
است.  سپرده هاي بخش غيردولتي بانك هاي 
خصوصي 86 ه��زار و 680 ميليارد تومان در 
پايان  آذر ماه امس��ال گزارش شده است. اين 
س��پرده ها در 9 ماهه امسال 13.7 درصد و در 
12 ماهه منتهي به آذر ماه امسال 18.9 درصد 
رش��د نش��ان مي دهد.  اما بده��ي بانك هاي 
خصوص��ي و غيردولت��ي به بان��ك مركزي از 
ابتداي س��ال جاري تا آذر م��اه با 53.9 درصد 
رشد به 58هزار و 8۴0 ميليارد تومان رسيده 
اس��ت. اين رقم در يك سال اخير 125 درصد 
افزايش يافته اس��ت.  مانده تسهيالت اعطايي 
بانك هاي غيردولتي به بخش غيردولتي 630 
هزار و 110 ميليارد تومان است كه در 9ماهه 
امسال 10.۴ درصد رش��د داشته است.  بانك 
مركزي نقدينگ��ي در آذرماه س��ال جاري را 
بيش از يك ه��زار و ۴۴5 هزار ميليارد تومان 

اعالم كرد كه نسبت به اسفندماه سال گذشته 
15.3 درصد رش��د داشته است.  بانك مركزي 
با انتش��ار گزيده آمارهاي اقتصادي در آذر ماه 
سال جاري، حجم نقدينگي را بيش از هزار و 
۴۴5هزار ميليارد تومان اعالم كرد كه نسبت 
به اس��فندماه س��ال گذش��ته، 15.3 درصد و 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد.  حجم پ��ول در اين 
دوره به 173۴.۴هزار ميليارد ريال رس��يد كه 
نسبت به آذر ماه سال گذشته 12.6 و نسبت 
به اسفندماه س��ال گذش��ته 6.۴ درصد رشد 
يافته اس��ت. ميزان ش��به پول در گزيده هاي 
آماري منتش��ر ش��ده در آذر ماه سال جاري 
به 12715.7هزار ميليارد ريال رس��يده است 
كه نس��بت به اسفندماه گذش��ته 16.6درصد 
رش��د داش��ته اس��ت.  بانك مرك��زي، بدهي 
بخش غيردولت��ي را در آذر ماه س��ال جاري 
10161.8هزار ميليارد ري��ال اعالم كرده كه 
به نسبت اسفندماه سال گذشته 10.7 درصد 
و به نسبت مدت مشابه سال گذشته 17 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد.  براساس اين گزارش، 
ميزان دارايي هاي خارجي سيس��تم بانكي در 
آذر م��اه امس��ال 6609.3هزار ميلي��ارد ريال 
اعالم شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
17.7 درصد افزايش و نسبت به اسفندماه 95، 
13.5درصد رشد يافته اس��ت. در عين حال، 

بده��ي بخش دولت��ي در دوره مورد بررس��ي 
2551 ه��زار ميليارد ريال اس��ت كه نس��بت 
به آذر ماه س��ال 95 به مي��زان 21.8درصد و 
نسبت به اسفندماه س��ال گذشته 16.1رشد 
نش��ان مي دهد.  ج��داول گزيده ه��اي آماري 
منتشر ش��ده نش��ان مي دهد كه دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي در آذر ماه سال جاري به 
3701.۴هزار ميليارد ريال رسيده كه افزايشي 
9.1درصدي نسبت به اسفندماه 1395 داشته 
اس��ت؛ اين رقم در مقايس��ه با آذر ماه 95 نيز 
به 10.۴ درص��د افزايش يافته اس��ت.  ميزان 
اسكناس و مسكوك دراختيار بانك مركزي در 
آذر ماه 96، 7۴.8هزار ميليارد ريال اعالم شد 
كه نسبت به اس��فندماه ۴9.3 درصد و نسبت 
به آذر س��ال گذش��ته 20.5درصد رشد نشان 

مي دهد. 
بده��ي بخش دولت��ي به بان��ك مركزي 
در آذر م��اه رقم 633.5هزار ميلي��ارد ريال را 
نشان مي دهد كه نسبت به اسفندماه گذشته 
10 درصد و نس��بت به آذر ماه س��ال گذشته 
1۴ درصد رش��د داشته اس��ت.  بدهي بانك ها 
ب��ه بان��ك مرك��زي در آذر ماه س��ال جاري 
1130.7هزار ميليارد ريال بود كه نس��بت به 
اسفندماه سال گذشته 13.۴درصد و نسبت به 
مدت مشابه س��ال گذشته 7.9درصد افزايش 

يافته است. 

نقدينگي يك تريليون و ۴۴۵ هزار ميليارد تومان شد

افزايش ۲۲۳۰ ميليارد توماني بدهي بانك هاي خصوصي در يك ماه

 درصد رشد آذر ماه 9۵عنوان
در 9 ماهه 96

 درصد رشد 
در 1۲ ماهه منتهی به آذر 96

10.۴+9.1+370،1۴0دارايی های خارجی بانك  مركزی

8+39.9+38،300بدهی دولت به بانك مركزی

7.9+13.۴+113،070بدهی بانك ها به بانك مركزی

21.۴+16.9+1۴6،550سپرده قانونی بانك ها نزد بانك مركزی

6.6-5.3-35،360سپرده بخش دولتی نزد بانك مركزی

32.8+15.۴+۴8،870بدهی دولت به بانك های تجاری دولتی

مانده تسهيالت اعطايی بانك های تجاری دولتی به 
بخش غيردولتی

162،370+15.6+22.5

35+22.9+279،290سپرده بخش غيردولتی نزد بانك های تجاری دولتی

۴5-7.5-11،120بدهی بانك های تجاری دولتی به بانك مركزی

9+12.3+51،370بدهی دولت به بانك های تخصصی دولتی

مانده تسهيالت اعطايی بخش غيردولتی به بانك های 
تخصصی دولتی

223،700+8.5+12

سپرده بخش غيردولتی نزد بانك های تخصصی 
دولتی

1۴۴،180+21.2+2۴.7

26.2-12.8-۴3،110بدهی بانك های تخصصی دولتی به بانك  مركزی

۴6.5+25.8+88،510بدهی دولت به بانك های غيردولتی )خصوصی(

17.۴+10.۴+630،110مانده تسهيالت اعطايی بانك های غيردولتی 

18.9+13.7+986،680به بخش غيردولتی )خصوصی(

سپرده بخش غيردولتی نزد بانك های 
غيردولتی)خصوصی(

58،8۴0+53.9+125



 كشف يك تن مواد مخدر در بندرعباس توسط وزارت 
اطالعات؛ پايگاه اطالع رس�اني وزارت اطالعات  وزارت 
اطالعات در اطالعيه يي اعالم كرد: سربازان گمنام امام 
زمان )عج( توانس��تند يك تن مواد مخدر از نوع ترياك 
را در بندرعباس كش��ف و ضبط كنند. در بخش��ي از 
اطالعيه مزبور آمده است: نيروهاي اداره كل اطالعات 
استان هرمزگان با رصد اطالعاتي، اين مواد مخدر را كه 
در سنگ هاي عظيم الجثه 10تني و به شكل ماهرانه يي 

جاساز شده بود، كشف كردند. 
وزارت اطالعات افزود: با هوشياري سربازان گمنام امام 
زمان )عج( اين محموله شامل 100بسته مواد مخدر به 
وزن تقريبي يك تن از داخل سنگ ها كشف و ضبط و 

يك نفر دستگير شد. 
 22بهم�ن نماد ايس�تادگي و قي�ام ملت ايران 
اس�ت؛ مي�زان  رييس قوه قضايي��ه ۲۲ بهمن را نماد 
اس��تقالل طلبي، عزت خواهي، ايس��تادگي و قيام ملت 
اي��ران دانس��ت و با دع��وت از مردم ب��راي حضور در 
راهپيمايي اين روز گفت: ملت ايران مردمي منس��جم، 
يكپارچه و داراي وحدت هستند و بزرگ ترين سرمايه 
كشور همين وحدت، انسجام و بصيرت است كه در اين 
راهپيمايي ها تبلور پيدا مي كند.  آيت اهلل آملي الريجاني 
با بي��ان اينك��ه بزرگ ترين س��رمايه كش��ور وحدت، 
انسجام و بصيرتي است كه در اين راهپيمايي ها تبلور 
پيدا مي كن��د، افزود: مردم ما با وج��ود اختالف نظر و 
س��ليقه هاي سياس��ي، وقتي پاي امنيت ملي به ميان 
مي آيد و بحث اقتدار ملي و مصالح عامه كش��ور مطرح 
مي ش��ود همه در صحنه حاضر مي شوند و اين سرمايه 
بسيار گرانبهايي است كه همه به ويژه ما مسووالن بايد 

به آن توجه داشته باشيم. 
 بازديد دادستان تهران از زندان فشافويه؛ ايسنا   
دادستان عمومي و انقالب تهران صبح روز چهارشنبه 

18 بهمن ماه از زندان فشافويه بازديد كرد. 
در اي��ن بازديد كه با حضور 60 مقام قضايي دادس��را 
ش��امل معاونان دادستان، سرپرس��تان نواحي و دواير 
نظارت بر زندان هاي استان تهران و قضات ناظر زندان 
دادسراها به عمل آمد، با 3000نفر از زندانيان مالقات 
شد، درخواست هاي مكتوب آنان اخذ و مشكالت آنان 
بررس��ي ش��د.  عباس جعفري دولت آبادي دادس��تان 
ته��ران در اين بازديد با 400 نفر از مددجويان مالقات 
چهره ب��ه چهره كرد و از حيث رفع برخي مش��كالت 

و مساعدت هاي قانوني، دستورات الزم را صادر كرد. 
 وزير كش�ور با تبديل 3روستا به شهر موافقت 
كرد؛ پاد   وزير كش��ور در ابالغيه ه��اي جداگانه يي به 
اس��تانداران اردبيل، اي��الم و چهارمحال و بختياري به 
ترتيب با تبديل روس��تاهاي ارديموس��ي، هندميني، 

يانچشمه به شهر موافقت كرد. 
در ابالغيه هاي عبدالرضا رحماني فضلي به اكبر بهنامجو 
استاندار اردبيل، قاسم سليماني استاندار ايالم و اقبال 
عباسي اس��تاندار چهارمحال و بختياري آمده است: در 
اجراي م��اده 1 قانون اصالح م��وادي از قانون تعاريف 
و ضوابط تقس��يمات كش��وري و با توجه به مطالعات 
كارشناسي با پيش��نهاد آن استانداري مبني بر تبديل 
روس��تاي مزبور به ش��هر موافقت مي شود.  همچنين 
وزير كش��ور در اي��ن ابالغيه ها خطاب به اس��تانداران 
مزبور درخواست كرده است، اقدامات الزم برابر قانون و 

مقررات موجود انجام و مراتب اعالم شود. 
 وزيران خارجه ايران و تركيه در تهران ديدار كردند؛ 
ايرن�ا   مولود چاووش اوغلو وزير ام��ور خارجه تركيه با 
محمدجواد ظريف وزير ام��ور خارجه ديدار و گفت وگو 
ك��رد. در اين ديدار طرفين در خصوص راه هاي مختلف 
تقويت روابط دوجانبه به ويژه در بخش هاي اقتصادي و 
فرهنگي به تبادل نظر پرداختند. گفت وگو در خصوص 
اوضاع منطقه از جمله پيگيري نتايج حاصل از نشست 
اخي��ر در س��وچي درباره س��وريه از ديگ��ر محورهاي 
گفت وگوي وزيران خارجه دو كش��ور ب��ود. به گزارش 
ايرنا، مولود چاووش اوغلو قرار است در جريان اين سفر 
يك روزه به تهران با حجت االسالم والمس��لمين حس��ن 

روحاني رييس جمهوري نيز ديدار و گفت وگو كند. 
 ۴۵ امضا بر طرح استيضاح آخوندي؛ فارس   تعداد 
امضاه��اي نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي براي 
تقاضاي استيضاح عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي 
ب��ه 45 رس��يد. بنا بر اي��ن گزارش، تع��دادي ديگر از 
نمايندگان مجلس از طراحان استيضاح خواسته اند كه 
تا آغاز روز كاري مجلس در هفته آينده از تحويل نامه 
اس��تيضاح آخوندي به هيات رييسه خودداري كنند تا 
آنها نيز بتوانند اين نام��ه را امضا كنند. ناكارآمدي در 
ح��وزه راه��داري و رويكرد آخوندي به س��ازمان نظام 
مهندسي كشور از جمله محورهاي استيضاح وزير راه 

و شهرسازي است. 
 احتم�ال برگزاري نشس�ت س�ه جانبه تهران، 
آنكارا و مسكو؛ ايلنا  »ديميتري پسكوف« سخنگوي 
كاخ كرملي��ن با بي��ان اينكه زماني ب��راي ديدار ميان 
روس��اي جمهوري روس��يه، ايران و تركيه مش��خص 
نش��ده اس��ت، گفت كه در صورت ضرورت اين ديدار 
برگ��زار خواه��د ش��د. او اف��زود: »والديمي��ر پوتين« 
رييس جمهوري روسيه در ارتباط مستمر با رجب طيب 
اردوغان و حس��ن روحاني همتايان ترك و ايراني خود 
اس��ت و در اين گفت وگوها اوضاع سوريه مورد بررسي 
ق��رار مي گيرد. پوتين روز گذش��ته ب��ا روحاني تلفني 
گفت وگو كرد و درباره نتايج نشس��ت س��وچي درباره 
س��وريه رايزن��ي و دوطرف بر همكاري ميان روس��يه، 
ايران و تركيه درباره توافق آستانه با هدف حل و فصل 

مسائل سوريه تاكيد كردند. 
 بازدي�د از زندان هاي كش�ور ادامه مي ياب�د؛ برنا   
محمد كاظمي نماينده مجلس درباره اظهارات سخنگوي 
كميسيون قضايي مجلس كه از توقف بازديد نمايندگان 
از زندان هاي كش��ور به دليل برخ��ي اختالف ها در بين 
اعضاي كميته ويژه بررس��ي ناآرامي هاي اخير خبر داده 
بود، گف��ت: اختالفي بين اعضاي كميته ويژه بررس��ي 
ناآرامي ه��اي اخير وجود ن��دارد و در اين كميته برنامه 
داريم از س��اير زندان هاي كشور با اولويت شهرهايي كه 
در آن اغتشاشات صورت گرفته است، بازديد كنيم. اين 
عضو هيات بازديدكننده از زندان اوين افزود: كميسيون 
قضاي��ي ماهيتا مي تواند از زندان ه��ا بازديد كند، چراكه 
زندان، دادگاه نيس��ت كه بگوييم با ورود مجلس شوراي 

اسالمي استقالل آن زير سوال مي رود. 
 دفع حمالت اسراييل به دمشق؛ ايسنا  سامانه هاي 
پدافند هوايي ارتش س��وريه ديروز س��ه حمله متوالي 
رژيم صهيونيس��تي به مواضعي در ريف دمش��ق را دفع 
ك��رد. س��امانه هاي دفاعي ارتش س��وريه ب��ه مقابله با 
جنگنده هاي اسراييلي پرداخته و تعدادي از موشك هاي 
شليك ش��ده را قبل از اصابت به هدف منفجر كرد. در 
پي اين حمالت، صداي انفجارهاي مهيبي در دمشق و 
اطراف آن شنيده شد. منابع رسانه يي سوري افزودند كه 
در پي حمله جنگنده هاي اسراييلي به اهدافي در شمال 

دمشق، انفجارهاي بزرگي به وقوع پيوست.

روي موج خبر

هيات دولت آيين نامه اجرايي مربوط به دوره آزمايشي خدمت رسمي را اصالح كرد

تعيين وضعيت شركت هاي دولتي زيانده سال ۹۴

مقامات ايراني براي شركت در كنفرانس »يوروماني« به فرانسه رفتند

اتاق فكر اقتصاد ايران در پاريس
گروه ايران 

يك ماه پس از س��فر سياس��ي عباس عراقچي به 
فرانسه، او بار ديگر به پاريس رفت؛ اما اين بار رييس كل 
بان��ك مركزي و رييس كل بيمه مركزي و چند نفر از 
مديران اقتصادي هم عراقچي را همراهي مي كنند. بهانه 
هم حضور در دومين نشست يوروماني با موضوع ايران 
است كه به ميزباني بانك مركزي ايران و حمايت مالي 
چند بانك ايراني در پاريس برگزار مي ش��ود. براساس 
آنچه س��ايت دولت منتشر كرده، مهم ترين اهداف اين 
كنفرانس، بحث در مورد مسائل كليدي درمورد ادغام 
مجدد ايران در اقتصاد جهاني توسط بانكداران و رهبران 
صنعت��ي ايران با همتاي��ان بين المللي خود، همچنين 
بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري گسترده در ايران در 
حوزه بازارهاي سرمايه، نفت و گاز، حمل و نقل هوايي، 
خودرو، گردش��گري و بيمه است. در عين حال در اين 
سفر مقامات ايراني و فرانسوي ديدارهاي مهم سياسي 

و اقتصادي هم خواهند داشت. 
اما در كنفرانس يوروماني، مديران، كارشناس��ان و 
نماين��دگان بيش از ۲50 بانك، موسس��ه رتبه بندي و 
موسسه مالي بزرگ اروپا ش��ركت مي كنند و به دنبال 
راهكاري مي گردند كه منجر به توسعه روابط اقتصادي 

ايران با جهان شود. 
صفحه كنفرانس يوروماني در س��ايت اين موسسه 
نش��ان مي دهد كه 31 نفر از مقام��ات اقتصادي ايران 
و كارشناس��ان و مقامات اقتصادي ديگر كش��ورها در 
اي��ن كنفرانس س��خنراني مي كنند؛ از ولي اهلل س��يف 
ريي��س بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران گرفته 
تا مسعود نيلي مش��اور رييس جمهور كه از او به عنوان 

يكي از چهره هاي تاثيرگذار در سياست گذاري اقتصادي 
دولت روحاني نام برده مي ش��ود. در عين حال محمد 
خزايي رييس س��ازمان س��رمايه گذاري ه��م در راس 
هياتي از كارشناسان بانك مركزي و وزارت اقتصاد براي 
گفت وگو درباره توسعه همكاري هاي اقتصادي و بانكي 
با فرانس��ه و ش��ركت در كنفرانس يوروماني به پاريس 
رفته است. اما اين دومين كنفرانس يوروماني با موضوع 
ايران اس��ت كه طي س��ال هاي اخير برگزار مي ش��ود. 
خرداد س��ال 95 نيز نخس��تين كنفرانس يوروماني با 
موضوع ايران برگزار ش��ده بود؛ اما نه در پاريس كه در 
لندن. در آن سال ولي اهلل سيف رييس كل بانك مركزي 
به همراه مس��عود نيلي مشاور اقتصادي رييس جمهور 
براي شركت در كنفرانس موسسه يوروماني با موضوع 
»راهكاره��ا و الزامات و گام ه��اي پيش روي ايران براي 
اس��تقرار در جامعه مالي بين المللي« به لندن رفتند و 
از سياس��ت هاي اقتصادي ايران در اين حوزه س��خن 
گفتند. اين نشست كه در ماه هاي ابتدايي پس از توافق 
هس��ته يي برگزار شد، روي جديت طرف هاي غربي در 
اجراي تعهدات بانكي شان براساس برجام معطوف شد. 
سيف در آن نشست خواستار جديت طرف هاي مقابل 
در اجراي تعهدات مرتبط با برجام در زمينه امور مالي 
و بانكي شد و از عزم نه چندان جدي غربي ها براي حل 
اين مش��كل انتقاد كرد. انتق��ادي كه با واكنش معاون 
وزير دارايي انگليس مواجه ش��د. »داميان هيندز« هم 
كه از س��خنرانان اي��ن كنفرانس بود ب��ا تاكيد بر رفع 
موانع موجود در تعامالت بانكي با ايران، گفت كه لندن 
آمادگي اجراي تعهدات��ش را در چارچوب برجام براي 
رفع اين موانع دارد. معاون وزير دارايي انگليس با بيان 

اينكه بذر گس��ترش روابط اقتصادي با ايران پاش��يده 
ش��ده است، افزود كه راه بازگشت ايران به مدار اقتصاد 
جهاني س��اده نيس��ت اما آنهايي كه متعهد به اين راه 
هس��تند از منافعش بهره مند خواهند شد. با اين حال 
مقامات اقتصادي و سياسي ايران بار ديگر در كنفرانس 
يوروماني ش��ركت مي كنند كه اين ب��ار در ديگر قطب 

اقتصادي اروپا يعني پاريس برگزار مي شود. 
اين س��فر در حالي انجام مي ش��ود كه روابط ايران و 
فرانسه طي چند ماه اخير سينوسي بوده است. يك روز 
اين دو كشور بر سر برنامه موشكي ايران دچار اختالفات 
شديد شدند، روزي ديگر، زماني كه ترامپ مي خواست 
زير برجام بزند، حمايت هاي پاريس از توافق هسته يي دو 
كشور را به هم نزديك كرد. اما آخرين مواجهه آنها مثبت 
بوده است؛ آنجا كه مدير بانك سرمايه گذاري دولتي »بي 
پي اي فرانس��ه« اعالم كرد ب��راي دور زدن تحريم هاي 
امريكا و كمك به رونق تجارت، از امس��ال به خريداران 

ايراني كاالهاي خود به يورو وام مي دهد. 
اي��ن اقدام بان��ك دولتي فرانس��ه در حالي صورت 
گرفت كه دونالد ترام��پ رييس جمهور امريكا، تهديد 
كرده از برجام خارج خواهد ش��د و واش��نگتن برخي 
محدوديت ه��اي مال��ي عليه اي��ران را حف��ظ كرده و 
بانك ه��اي خصوصي حت��ي بانك هايي ك��ه در خارج 
از امريكا هستند را نس��بت به انجام قراردادهاي مالي 

محتاط كرده است. 
هدف بانك فرانس��وي از اين برنام��ه عرضه اعتبار 
صادراتي به ي��ورو به خريداران ايراني كاالها و خدمات 

فرانسوي و اجتناب از نقض تحريم هاي امريكاست. 
 براس��اس آنچه نيكوالس دوفورك مديرعامل بانك 

»بي پي اي فرانس« گفته بود در سال ۲01۷ مقدمات اين 
كار فراهم شده و به شرط ورود آنها به ايران، هر روز به اين 
كار ادامه مي دهند.  اين اقدام بانك فرانسوي در شرايطي 
 انجام شد كه جريمه 9 ميليارد دالري امريكا عليه بانك 
»ب��ي ان پي پاريبا« در س��ال ۲014 كه به دليل نقض 
تحريم هاي مالي امريكا بود، براي بانك هاي فرانسوي 
بازدارن��ده بوده اس��ت. به طوري كه غ��ول هوافضاي 
اروپايي ايرباس نس��بت ب��ه عدم هم��كاري بانك ها 

اعتراض كرده است. 
پي��ش از اي��ن ني��ز دو كش��ور مذاكرات سياس��ي 
جدي داش��تند. از سفر روحاني به فرانس��ه و ديدار با 
رييس جمهور اين كشور گرفته تا سفر پاييزي عراقچي 
به پاريس ك��ه هدف آن ش��ركت در چهارمين دور از 
گفت وگوهاي سياسي بين دو كشور بود؛ گفت وگوهايي 
كه در چارچوب يادداش��ت  تفاهم امضا ش��ده در سفر 
روحان��ي به فرانس��ه و به طور منظم ه��ر 6 ماه يك بار 
به ط��ور دوره يي در تهران و پاريس برگزار مي ش��ود. از 

س��وي ديگر به گفته مقامات سياس��ي دو كشور، وزير 
امور خارجه فرانس��ه اس��فند ماه به اي��ران مي آيد تا با 
مقامات ايراني بر سر آينده برجام و راهكارهاي افزايش 
مبادالت تجاري و اقتصادي ميان دو كشور مذاكره كند. 
مذاكرات ميان ايران و فرانس��ه از آنجا اهميت مي يابد 
كه بزرگ تري��ن قراردادهاي تجاري طرف هاي غربي با 
ايران پس از برجام از س��وي فرانسه منعقد شده است. 
از ق��رارداد فروش هواپيماهاي ايرباس به ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي ايران��ي كه در 40 س��ال پ��س از انقالب 
بي سابقه بود تا بازگشت شركت نفتي توتال به ايران و 
عقد قرارداد 5 ميليارد دالري با وزارت نفت. با اين حال 
آنچه روابط دو كشور براي آينده را تحت تاثير قرار داده، 
از يك سو سياست هاي ترامپ و احتمال خروج امريكا از 
برجام و از سوي ديگر اختالف نظر هاي جدي دو كشور 
درب��اره بحران هاي خاورميانه و بحث برنامه موش��كي 
ايران بوده كه ه��ر از گاهي منجر به موضع گيري هاي 

تند دوطرف عليه يكديگر مي شود. 

گروه ايران  
تعيين تكلي��ف وضعي��ت به كار گي��ري نيروها در 
دس��تگاه هاي اجراي��ي مهم ترين خبري ب��ود كه روز 
گذش��ته از نشست هيات وزيران رسانه يي شد. هيات 
دول��ت با توجه به ض��رورت پيش بيني احكام الزم در 
خصوص ج��ذب نيروي انس��اني به صورت رس��مي 
ي��ا پيماني در قوه مجري��ه و تبديل وضعيت كاركنان 
پيماني به رس��مي، آيين نامه اجراي��ي مربوط به دوره 

آزمايشي خدمت رسمي را اصالح كرد. 
 در كن��ار اين مباح��ث و در آس��تانه راهپيمايي 
۲۲بهمن ماه رييس جمهور و برخي چهره هاي كابينه 
مانن��د نوبخ��ت و واعظي نيز با اش��اره به اهميت اين 
راهپيماي��ي از مردم و گروه ه��ا و طيف هاي مختلف 
سياس��ي و اجتماع��ي خواس��تند كه به حض��ور در 
راهپيمايي ۲۲بهمن، كشور را براي عبور از چالش هاي 

پيش رو ياري كنند. 
به گزارش پاد، هيات وزيران در جلسه ديروز خود 
كه به رياست روحاني رييس جمهور برگزار شد، مصوب 
كرد استخدام رسمي كارمندان پيماني در پست هاي 
سازماني مربوط با رعايت سياست هاي دولت و قوانين 
و مقررات مربوط، بنا به پيش��نهاد دس��تگاه اجرايي و 
تاييد و صدور مجوز استخدام رسمي از سوي سازمان 
اداري و استخدامي كش��ور و رعايت موارد مندرج در 

آيين نامه مذكور انجام شود. 
همچنين به موجب اصالح آيين  نامه ياد ش��ده، 
دس��تگاه هاي اجرايي مي توانند بر اساس مجوزهاي 
ص��ادره، كارمن��دان پيماني خود را پ��س از آزمون 
و س��نجش شايس��تگي هاي تخصص��ي و رفت��اري 
متناسب با پست هاي سازماني حاكميتي و حصول 
اطمينان از دارا بودن شايس��تگي  هاي مورد نظر به 

استخدام آزمايشي درآورند. 

 مصوبات شوراي عالي مناطق آزاد
دول��ت در ادامه جلس��ه در خص��وص 10 فقره از 
مصوبات ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي 
و وي��ژه اقتصادي مربوط به صورت هاي مالي و گزارش 
عملكرد هيات مديره س��ازمان مناطق آزاد اروند، ماكو، 
انزلي، كيش، ارس، قش��م و چابهار و همچنين صورت 
وضعيت ط��رح تملك دارايي س��رمايه  هاي س��ازمان 
منطقه آزاد قش��م، تغيير ضريب بهاي خدمات ناوبري 
و فرودگاهي در مناطق آزاد كش��ور مطابق با سرزمين 

اصلي و طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي پتروش��يمي 
تصميم  گي��ري ك��رد.  هي��ات وزيران با ه��دف فراهم 
كردن بسترهاي قانوني براي توانبخشي بيشتر جامعه 
حس��ابداران رس��مي ب��راي ارائه خدم��ات حرفه يي و 
باكيفيت، آيين  نامه تعيين صالحيت حسابداران رسمي 
و چگونگي انتخاب آنان را اصالح كرد.  دولت با تصويب 
اليح��ه احكام و مصوبات بيس��ت و شش��مين كنگره 
اتحاديه جهاني پس��ت موافقت كرد.  هيات وزيران در 
ادامه ضمن بررس��ي گزارش س��ازمان برنامه و بودجه 
كش��ور از ش��ركت هاي دولتي زيانده مربوط به س��ال 
مالي 1394، در خصوص ش��ركت هاي قابل واگذاري و 

شركت هايي كه بايد منحل شوند، تصميم  گيري كرد. 

 دعوت از مردم   براي حضور در راهپيمايي
رييس جمهور همه مردم ايران در سراس��ر كشور 
اع��م از زن و م��رد و جوانان را به حضور باش��كوه تر و 
مصمم تر در راهپيمايي ۲۲ بهمن دعوت كرد و گفت: 
بايد در اين راهپيمايي با خلق حماسه يي جديد، اراده، 
انسجام، اتحاد و پايبندي خود را به منافع و حاكميت 

ملي نشان داده و به بدخواهان ايران اسالمي در سراسر 
جهان بگوييم كه راه امام خميني )ره( همچنان ادامه 

خواهد داشت. 
روحاني در جلس��ه هيات دول��ت با بيان اينكه آنچه 
امروز دنيا از اراده، اعتماد و نش��اط مردم تفسير خواهد 
كرد ب��ر مبناي حض��ور باش��كوه در راهپيمايي عظيم 
روز ۲۲ بهمن ماه اس��ت، خاطرنش��ان كرد: دش��من در 
ماه هاي گذشته با محاسبات غلط و تفكراتي كه داشت 
توطئه هايي عليه نظام جمهوري اس��المي ايران و ملت 
بزرگ ايران طراحي كرده بود البته هر آنچه قدرت هاي 
اس��تكباري تاكنون عليه ملت اي��ران طراحي كرده اند، 
همواره با شكس��ت مواجه بوده اس��ت و مردم با حضور 
هوش��مندانه پاس��خ قاطع و محكمي به آنان داده اند و 
امسال نيز به واسطه اقداماتي كه داشته اند بايد مصمم تر 
از سال هاي گذشته، حمايت قاطع خود را از فرهنگ ملي 

و ديني و اهداف بلند انقالبي و ملي شان نشان دهند. 
رييس جمهور خاطرنشان كرد: در ماه هاي گذشته 
توانسته ايم، تروريس��ت هاي خطرناكي كه در منطقه 
نفوذ كرده و قدرت هاي استكباري كه از آنان حمايت 

مي كردند را درهم بكوبيم و اين پيروزي بزرگي است. 
همچنين در ماه هاي گذش��ته توطئه هايي كه دولت 
امريكا عليه مردم ايران و سياس��ت خارجي كشورمان 
طراحي كرده بود با شكست مواجه شده و در اين مدت 
شوراي امنيت س��ازمان ملل و بسياري از كشورهاي 
بزرگ جهان به دولت امريكا پاسخ »نه« داده  و با بيان 
روشن، مسير درست و قانوني ملت ايران را مورد تاييد 

قرار دادند. 
روحاني خاطرنش��ان كرد: نسل جوان هم بايد در 
اين راهپيمايي، عزم خود را براي شكوفايي اقتصادي 
و اش��تغال زايي در كش��ور و طرح هاي ك��ه مي تواند 

بازآفريني و شكوفايي ايجاد كند، نشان دهد. 
رييس جمهور خاطرنش��ان ك��رد: بازآفريني فقط 
ب��راي حمل و نقل و ساختمان س��ازي نيس��ت بلكه 
بايد در سراس��ر كشور و در همه زمينه ها با بازآفريني 
ش��اهد اشتغال مولد، نشاط و رونق اقتصادي باشيم و 
در اين زمينه دولت طراحي هايي انجام داده اس��ت و 
اميدواريم مجلس ش��وراي اسالمي نيز از آن حمايت 
كند. پشتيباني و حمايت مردم هم ضروري است، چرا 

كه با حضور و مشاركت مردم بهتر و سريع تر مي توان 
مسير پيشرفت و تعالي را پيمود. 

 حضور تعيين كننده مردم در راهپيمايي
از مي��ان اعضاي كابين��ه دوازده��م، رييس دفتر 
رييس جمهور نيز با اش��اره به شرايط حساس منطقه 
و توطئه هاي دولت امريكا عليه ملت ايران و مسلمانان 
منطقه گفت: در چنين شرايط حساسي حضور باشكوه 
مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن در سراسر كشور بسيار 
تعيين كننده اس��ت و باعث خواهد شد، توطئه يي كه 
همواره دشمنان براي ايران و اسالم دارند، خنثي شود. 
محمود واعظي در حاش��يه جلسه هيات دولت در 
جمع خبرنگاران با تبريك دهه فجر به ملت ايران اظهار 
داشت: دهه فجر همواره براي مردم ايران پرافتخار بوده 
و مردم خاطرات بس��يار خوبي از اي��ن دهه دارند، در 
اي��ن ايام مب��ارك، اعضاي كابين��ه و وزرا وظيفه خود 
مي دانسته كه به اس��تان ها و شهرستان هاي مختلف 
س��فر و گزارش عملكرد خود را به مردم ارائه دهند و 

پروژه هاي مختلفي را افتتاح كنند. 
واعظي خاطرنش��ان كرد: خوش��بختانه شروع اين 
دهه با سفر روحاني به استان كرمان بود كه همه وزرا 
و معاونان رييس جمهور به شهرستان هاي مختلف آن 
سفر كردند و در مجموع بيش از 10هزار ميليارد تومان 
پروژه به بهره برداري رسيد و دو روز بعد هم جهانگيري 
سفر بس��يار خوبي به استان يزد داش��ت و پروژه هاي 

خوبي در آنجا به بهره برداري رسيد. 
واعظي در ادامه با اشاره به شرايط حساس منطقه 
گفت: در منطقه يي زندگ��ي مي كنيم كه بحران هاي 
مختلفي در آن اس��ت و ت��ا چندي پيش توطئه يي به 
نام حضور داعش در اطراف كشورمان به ويژه در عراق 
و س��وريه داشتيم و همچنين بحران هايي كه در يمن 
هست همه اينها شرايط ويژه يي را براي منطقه ايجاد 
كرده اس��ت.  رييس دفتر رييس جمهور اظهار داشت: 
تالش  امريكا بر اين اس��ت كه به نوعي بر ايران فش��ار 
بي��اورد لذا حضور م��ردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن در 
سراسر كشور بسيار تعيين كننده است و باعث خواهد 
شد، توطئه يي كه همواره دشمنان براي ايران و اسالم 
دارند، خنثي ش��ود. اميدوارم كه مردم همانند گذشته 
بل��وغ خود را نش��ان دهند و با حضور گسترده ش��ان 
بتوانن��د حمايت خودش��ان را از مقام معظم رهبري و 

نظام  مجددا به جهانيان نشان دهند. 
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چهرهها

دبير ش��وراي عالي امنيت ملي گفت: 
س��تاد اجراي��ي نه��ادي اس��ت پربركت 
كه به فرمان امام راحل تش��كيل ش��د و 
ناش��ي از عمق ديد و هوشمندي ايشان 
در پايه گ��ذاري مجموعه ي��ي اس��ت كه 
ه��دف آن خدمت رس��اني ب��ه محرومان 
و خدمت عام المنفعه اس��ت ك��ه فارغ از 
دولت ه��ا به ص��ورت متمرك��ز ماموريت 
خدمت رس��اني به مردم را پيوس��ته پيگيري كند.  به گزارش ايسنا، 
دريابان علي شمخاني ديروز با حضور در مجموعه ستاد اجرايي فرمان 
امام خميني )ره( افزود: اقدامات گسترده اين نهاد ارزشمند پشتيباني 
از اركان مهم و معنوي برخاسته از انقالب اسالمي است كه در مجموع 
موجب حمايت مس��تقيم و غيرمس��تقيم از محرومان و مستضعفان 
به عنوان ستون هاي اصلي اين انقالب مي شود.  او گفت: ستاد اجرايي 
بايد مكمل سياس��ت هاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي باشد نه 
رقيب آنها و در اين زمينه متمركز بر اجراي پروژه هايي مانند صنايع 
دانش بنيان و پيش��ران شود كه امكان تحقق آن توسط ساير بخش ها 
نيست.  او با بيان اينكه »بايد نهضت خدمت رساني و محروميت زدايي 
را به شايس��تگي تبيين و دستاوردهاي آن را به افكار عمومي معرفي 
كرد« تاكيد كرد: حجم وسيعي از خدمات به صورت بي ريا و بدون ادعا 
توس��ط مجموعه هاي انقالبي نظام به مناطق محروم ارائه شده است 
كه چون به درستي و به شيوه هاي صحيح، اطالع رساني نشده اند، فضا 
را ب��راي طرح ادعاهاي ضدانقالب براي فضاس��ازي هاي منفي در اين 

خصوص فراهم كرده است. 

 ستاد اجرايي فرمان امام )ره(
خدمات بي ريا ارائه مي دهد

نشست بررسي نتايج نظرسنجي هاي 
اخي��ر درب��اره اعتراض��ات دي ماه 96 
با حض��ور جمعي از جامعه شناس��ان و 
اقتصاددان��ان و پژوهش��گران در مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري 
برگ��زار ش��د.  به گ��زارش ايس��نا، در 
اي��ن نشس��ت گزارش هاي��ي از نتاي��ج 
نظرس��نجي هاي انج��ام ش��ده درباره 
اعتراض��ات اخي��ر، ارائه و پس از آن افراد حاضر در جلس��ه به بيان 
نظرات كارشناسي خود در اين زمينه پرداختند.  پس از ارائه نتايج 
نظرسنجي ها، حسام الدين آشنا رييس مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياس��ت جمهوري با تاكيد ب��ر اينكه هرقدر اف��كار عمومي قدرت 
و امكان تش��كل پيدا كنند، شيوه هاي س��نجش افكار عمومي نيز 
اهميت مي يابد، گفت: ديگر به راحتي نمي توان در اتاق هاي در بسته 
تصمي��م گرفت و افكار عمومي را موردتوجه قرار نداد. كس��اني كه 
افكار عمومي را ناديده مي گيرند بايد منتظر باشند كه با سيلي هاي 
محكم تري از س��وي افكار عمومي مواجه شوند. او با اشاره به نتايج 
حاصل از نظرسنجي هاي انجام شده درباره اتفاقات دي ماه 96 اظهار 
كرد: بايد باور كنيم كه اين اعتراضات يك هشدار جدي بود؛ معلوم 
نيس��ت كه چه تعداد از اين هشدارهاي جدي ديگر خواهيم داشت 
اما آنچه معلوم است اين است كه اگر اين هشدارها را جدي نگيريم 
با فاجعه مواجه خواهيم شد. او اظهار كرد: زماني كه شعارهاي افراد 
شركت كننده در اعتراضات را تحليل مي كنيم، مشاهده مي كنيم كه 

عمدتا شعارها رنگ سياسي و اجتماعي دارند.

 ديگر نمي توان در اتاق هاي دربسته 
تصميم گرفت

عضو كميس��يون قضاي��ي و حقوقي 
مجلس با تاكيد بر اس��تقالل كانون وكال 
گفت: جذب تع��داد وكيل بي��ش از نياز 
جامعه منجر به كارچاق كني در دس��تگاه 
قضايي مي شود.  محمدجواد فتحي با بيان 
اينكه نهاد وكالت حوزه يي مستقل است، 
افزود: ب��ه عنوان مثال در ح��وزه تجارت 
خارجي در ش��رايطي كه ق��راردادي بين 
يك شركت خارجي با طرف ايراني منعقد مي شود، با اين پشتوانه اين 
كار انجام مي شود كه در كشور ما يك دستگاه قضايي مستقل فعاليت 
مي كند تا در صورت وجود مش��كل حقوق تضييع ش��ده افراد استيفا 
شود؛ ضمن اينكه در كانون وكالي مستقل انتخاب وكيلي مستقل انجام 
مي شود.  او تصريح كرد: دستگاه و نهاد وكالت مستقل بوده و وكيل براي 
دفاع از موكل هزينه يي را از خود ش��خص دريافت مي كند، اما اگر اين 
نهاد ذيل دس��تگاه قضايي قرار گيرد، يعني از امكانات حكومتي به نفع 
افرادي بهره برداري مي كنيم كه منافع شخصي به آنها مي رسد، بنابراين 
درحال حاضر همين ايراد به مركز مش��اوران اص��ل 18۷ قوه قضاييه 
وارد اس��ت؛ البته ممكن است كه اين نهاد نيز مطرح كند كه استقالل 
داريم، اما آنچه مسلم است، اين است كه مسووالن آن مركز حقوق بگير 
دولت هستند.  فتحي افزود: كانون وكال انحصاري عمل نكرده و شوراي 
مربوطه تعداد وكالي مورد نياز را اعالم مي كند، ضمن اينكه كانون وكال 
ب��ه نيازهاي واقعي جامعه توجه مي كند؛ اگر بيش از ظرفيت مورد نياز 
مردم وكيل انتخاب شود؛ به طور حتم منجر به كارچاق كني در دستگاه 

قضايي شده و وكال بايد دوره هاي كارآموزي و تكميلي را طي كنند.

 پذيرش گسترده وكيل
زمينه ساز بروز كارچاق كني در دستگاه قضا

در  جنت��ي  آي��ت اهلل  اعتق��اد  ب��ه   
زمينه مش��كالت اقتصادي و معيش��تي 
راه ها بس��ته و قفل نيس��ت، ول��ي بايد 
مس��ووليت ها را ب��ه آدم ه��اي انقالبي و 
توانمند س��پرد.  آيت اهلل جنتي با اشاره 
به برخي مشكالت اقتصادي و معيشتي 
مردم گفت: دش��منان در طول 40سال 
گذش��ته با كارش��كني هاي گوناگون از 
جمله جنگ تحميلي 8ساله، توطئه هاي نظامي، تحريم هاي سنگين 
و جن��گ ن��رم، قصد نابودي نظام اس��المي را داش��تند كه بحمدهلل 
تاكن��ون در اي��ن زمينه هم شكس��ت خورده اند.  او ب��ا بيان اينكه 
دش��منان نمي خواهند مردم 40س��اله ش��دن انقالب خود را جشن 
بگيرن��د، درباره برخي تالش ه��ا براي پايه گ��ذاري فتنه هاي جديد 
هش��دار داد و افزود: مس��ووالن بايد مراقب باشند و مجال ندهند تا 
فرصت طلبان و هتاكان به مقاصد ش��وم خود دس��ت يابند.  آيت اهلل 
جنتي به س��خنان امام راحل كه خطاب به مسووالن فرموده بودند: 
»كاري نكنيم كه بگويند اس��الم توان مديريت ندارد، بلكه بايد ثابت 
كنيم كه اس��الم مي تواند مديريت كند«، اش��اره ك��رد و افزود: در 
زمينه مشكالت اقتصادي و معيشتي راه ها بسته و قفل نيست، ولي 
بايد مسووليت ها را به آدم هاي انقالبي و توانمند سپرد. دبير شوراي 
نگهبان در ادامه با اش��اره به مشكالت شديد گوناگون اقتصادي در 
ديگر كش��ور ها به وي��ژه در امريكا تاكيد كرد: م��ردم عزيز ما ضمن 
اينك��ه حق دارند اصالح اوضاع اقتص��ادي را از دولت بخواهند، ولي 

بايد صبر و تحمل نيز داشته باشند.  

 مسووالن مجال ندهند تا هتاكان
به مقاصد شوم خود دست يابند
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3 كالن
خصوصي سازي، واگذاري 

المهدي را قانونمند اعالم كرد
 س��ازمان خصوصي س��ازي اعالم كرد: واگذاري س��هام 
ش��ركت آلومينيوم المه��دي قانونمند ب��وده و در مجموع 
ش��كايات مطرح  ش��ده درخصوص واگذاري اين شركت رد 

و اين پرونده مختومه اعالم شده است. 
به گزارش تسنيم؛ س��ازمان  خصوصي سازي اعالم كرد 
اين سازمان در راستاي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
44 قانون اساسي با رعايت كليه قوانين و مقررات و تشريفات 
قانوني معادل 77/22درصد سهام شركت آلومينيوم المهدي 
به هم��راه 100درصد دارايي هاي طرح هرمزال پس از 3بار 
برگزاري مزايده عموم��ي در تاريخ 1393/12/18 با قيمت 
پيشنهادي حدود 5 درصد باالتر از قيمت پايه واگذار كرد. 

بر اين اس��اس طبق قانون و مصوب��ات هيات واگذاري، 
سازمان خصوصي سازي مكلف به واگذاري اين شركت بوده 
و بديهي است عدم واگذاري اين شركت غيرقانوني محسوب 
مي ش��د.  در اوايل سال 95 هم علي طيب نيا، وزير محترم 
وق��ت امور اقتصادي و دارايي براي پاس��خ به س��وال احمد 
مرادي، نماينده بندرعباس در مجلس درباره علت واگذاري 
مجتمع آلومينيوم المهدي و هرمزان به بخش خصوصي در 
مجلس حاضر شدند كه در نهايت نمايندگان از توضيحات 
وزير وقت اقتصاد قانع شدند. ضمن اينكه راي نهايي هيات 
داوري نيز تاييد س��المت و ش��فافيت در واگذاري مجتمع 
آلومينيوم المهدي و هرمزان به بخش خصوصي بوده است. 
بر اين اس��اس با توجه به آراي صادره از س��وي مراجع 
قضاي��ي همچني��ن اقناع نماين��دگان محت��رم مجلس از 
واگ��ذاري ياد ش��ده و...  بايد همه به قان��ون تمكين كرده و 
با طرح ابهامات و اتهامات بي جهت فضاي اقتصادي كش��ور 
و خصوصي س��ازي را مشوش نكنند.  بديهي است، سازمان 
خصوصي سازي حق شكايت و پيگيري حقوقي اين موضوع 

را براي خود محفوظ مي دارد. 

بازار را به مردم واگذار كنيد
يك فعال اقتصادي گفت: هيچ وقت خصوصي س��ازي 
در ايران به معناي واقعي انجام نش��ده و ش��ركت هايي به 
وجود آمده اند ك��ه دولتي و ش��به دولتي اند و افرادي كه 
اين ش��ركت ها را خريداري كرده اند از دل ديوان ساالري 
دولت و سيس��تم بانكي بيرون آمده اند.  محمود جامساز 
كارشناس ارش��د اقتصادي در گفت وگو ب��ا ايلنا در مورد 
آزاد سازي قيمت ها و عواقب اقتصادي و سياسي آن اظهار 
داش��ت: اقتصاد ما اقتصادي دولتي است و دولت در تمام 
زمينه هاي كااليي و ارزي در كشور تصميم گير است.  وي 
افزود: هم  اكنون اقتصاد دولتي 85درصد فعاليت ها را در 
بردارد و در همه زمينه ها حاكميت و تصدي گري دارد اما 
دولت در واقع بازار را به نابازار تبديل كرده زيرا كامال همه 
امور در انحصار دولت اس��ت.  جامس��از خاطرنشان كرد: 
بازاري كه متعلق به 85درصد يك تصميم گيرنده باش��د 
در حقيق��ت رقابتي در آن وجود ن��دارد، زيرا قيمت ها از 
طريق مكانيس��م عرضه و تقاضا مشخص نمي شوند.  اين 
كارش��ناس اقتصادي گفت: در اقتصاد رقابتي قيمت ها به 
محض  تعيين به نفع عرضه كننده و تقاضاكننده اس��ت و 

قيمت ها به نحوي تعيين مي شوند كه عادالنه باشند. 

اخبار كالن

گزارش بانك مركزي از عملكرد 9 ماهه بودجه عمومي دولت نشان مي دهد

ترمز انتشار اوراق كشيده شد
گروه اقتصاد كالن| 

روز گذش��ته بان��ك مرك��زي عملك��رد 9ماهه 
بودجه عمومي دولت را منتش��ر كرد كه براس��اس 
آن مي توان توقف روند انتش��ار اوراق را كه در آبان 
ماه ش��دت يافته بود به خوب��ي ديد. گرچه گزارش 
عملك��رد ماه هاي پيش��ين بودجه ج��اري حاكي از 
ش��دت يافتن انتش��ار اوراق بود، عملك��رد 9ماهه 
بودجه نش��ان مي دهد كه در آذر ماه تنها به ميزان 
2هزارميليارد تومان اوراق منتش��ر شده كه نيمي از 
اين ميزان ص��رف پرداخت هاي عمراني و نيم ديگر 

صرف تملك دارايي هاي مالي شده است. 
عملكرد آب��ان ماه بودجه عمومي دولت نش��ان 
م��ي داد در 8 ماهه ابتدايي س��ال ج��اري واگذاري 
دارايي ه��اي مال��ي ب��ه اوج خ��ود رس��يد و از رقم 
34هزارميلي��ارد تومان در مهر م��اه يك باره به رقم 
58 هزارميليارد توم��ان افزايش يافت. با اين وجود 
گزارش عملكرد 9ماه��ه بودجه جاري حاكي از آن 
اس��ت كه واگ��ذاري دارايي هاي مال��ي در آذر ماه 
امس��ال به رقم 60 هزارميليارد تومان رسيده است. 
بدين ترتيب همزمان با شدت يافتن هشدارها نسبت 
ب��ه وضعيت نگران كنن��ده انتش��ار اوراق در اليحه 
بودجه 97 عملكرد 9ماهه بودجه نشان داد كه روند 
انتش��ار اوراق متوقف شده اس��ت. همزمان با توقف 
روند انتش��ار و اوراق، تملك دارايي هاي سرمايه يي 
هم كه در آبان ماه به يك باره افزايش چش��مگيري 
پي��دا كرده ب��ود، در آذر م��اه با اندك��ي افزايش از 
29هزارميلي��ارد تومان به 30ه��زار و 200ميليارد 

تومان رسيد. 

 صرفه  جويي 29 هزار ميليارد توماني
گ��زارش عملكرد 9ماهه بودج��ه عمومي دولت 
حاكي از آن اس��ت ك��ه درآمدهاي دولت با افزايش 
7.7درصدي نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل به 
رقم 95هزار و 300ميليارد تومان رس��يده اس��ت. 
نكته جالب توجه اينجاس��ت كه رقم مصوب 9ماهه 
براي پرداخت هاي هزينه يي 192هزارميليارد تومان 
بوده اما عملكرد 9ماهه نشان مي دهد، پرداخت هاي 
هزينه يي 163هزار و 500 ميليارد تومان بوده كه از 
صرفه جويي 29هزارميليارد توماني خبر مي دهد. به 
اين وجود تراز عملياتي در 9ماهه ابتدايي امسال به 
منفي 72هزار و 500 ميليارد تومان رس��يده است؛ 
درحالي كه ت��راز عملياتي منف��ي 60 هزارميليارد 
تومان��ي براي اين مدت در بودجه پيش بيني ش��ده 

بود. 
عملكرد بانك مركزي همچنين نش��ان مي دهد 

كه واگذاري دارايي هاي سرمايه يي در مدت 9ماهه 
امسال به رقم 64 هزار و 200 ميليارد تومان رسيده 
اس��ت. اين رقم گرچه افزايش 35.6درصدي را در 
مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد 
ام��ا هنوز با رقم 89ه��زارو 950ميليارد توماني كه 
براي 9ماهه نخس��ت س��ال جاري پيش بيني شده، 
فاصله زيادي دارد. بدين ترتيب آمارها نشان مي دهد 
درحالي دولت توانس��ته در 9ماهه نخس��ت امسال 
تنه��ا 95هزارميلي��ارد توم��ان از 131هزارميليارد 
توم��ان درآمد پيش بيني ش��ده ب��راي اين مدت را 
محقق كند كه واگذاري دارايي هاي س��رمايه يي هم 
25هزارميليارد تومان كمتر از رقم پيش بيني شده 

در بودجه 9ماهه است. 

خأل 20 هزار ميلياردي در درآمد مالياتي
در عي��ن ح��ال بررس��ي عملك��رد درآمده��اي 
ماليات��ي دول��ت نش��ان مي ده��د ك��ه در 9ماهه 
ابتداي��ي امس��ال درآمده��اي مالياتي ب��ه رقم 68 
هزارميليارد تومان رس��يده؛ اين درحالي اس��ت كه 
درآمده��اي ماليات��ي پيش بين��ي ش��ده در بودجه 
براي اين مدت 88هزارميليارد تومان اس��ت. جمع 
ماليات هاي مس��تقيم در 9ماهه امس��ال 33هزار و 
600 ميليارد تومان و رقم ماليات هاي غيرمس��تقيم 
34ه��زار و 750ميلي��ارد تومان بوده اس��ت. جمع 
ماليات هاي غيرمس��تقيم در بودج��ه 9ماهه بايد به 
45هزارميليارد تومان مي رس��يد كه بر اين اس��اس 
بي��ش از 10هزارميلي��ارد توم��ان درآم��د از محل 
ماليات هاي غيرمس��تقيم تحقق پيدا نكرده اس��ت. 
مالي��ات مس��تقيم هم باي��د در 9ماهه امس��ال به 
43هزارميليارد تومان مي رس��يد كه بر اين اس��اس 
حدود 10هزارميليارد توم��ان درآمد مالياتي هم از 

اين محل از تحقق باز مانده است. 
نس��بت هاي تحليل��ي بودج��ه نش��ان مي دهد 
نس��بت درآمدها به پرداخت ه��اي هزينه يي 58.3 
درصد اس��ت. به عبارت بهتر درآمدها توانسته تنها 
58 درص��د از پرداخت ه��اي هزينه يي را پوش��ش 
دهد. اي��ن درحالي اس��ت كه نس��بت درآمدها به 
پرداخت هاي هزينه يي در بودجه 68.6 درصد است 
همچنين نسبت ماليات ها به پرداخت هاي هزينه يي 

41.8درصد اعالم شده است. 

 توقف روند انتشار اوراق
گزارش بانك مرك��زي از عملكرد 9ماهه بودجه 
عمومي دولت حاكي از آن است كه خالص واگذاري 
دارايي ه��اي مال��ي در اين مدت به رق��م 38هزار و 

500 ميليارد تومان رس��يده اس��ت. رقم مصوب در 
بودجه ب��راي اين بخ��ش 24ه��زار و 300ميليارد 
تومان بوده اس��ت. همچنين واگ��ذاري دارايي هاي 
مالي به 60 هزار ميليارد تومان رس��يده كه افزايش 
75درصدي را نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
نش��ان مي دهد. تملك دارايي هاي مالي هم به رقم 
21ه��زار و 600 ميليارد تومان رس��يده كه افزايش 
187درصدي را نس��بت به 9ماهه س��ال 95 نشان 
مي ده��د. البت��ه مقايس��ه اي��ن آمارها ب��ا عملكرد 
واگ��ذاري و تمل��ك دارايي ه��اي مال��ي در 8 ماهه 
امسال حاكي از كند شدن روند انتشار اوراق در آذر 
ماه است كه همزمان با آن پرداخت هاي عمراني هم 

تقريبا متوقف شده است. 
البته ش��ايد بتوان توقف روند انتشار اوراق را به 
ش��يوه ديگري هم تعبير كرد. همزماني اين روند با 
افزايش نرخ ارز و انفعال بانك مركزي در برابر بازار 
ارز اين فرضيه را تقويت مي كند كه دولت از افزايش 
نرخ ارز به عنوان ابزاري براي كاهش كسري بودجه 
خود اس��تفاده كرده اس��ت. اين مس��اله از آنجا به 
اذه��ان خطور مي كند كه دولت باي��د براي جبران 
كسري تراز عملياتي خود به دنبال راه چاره يي باشد 

و افزايش نرخ ارز منب��ع درآمدي براي دولت براي 
جبران كسري بودجه خواهد بود. 

 جبران كسري بودجه از محل پرداخت عمراني
در اي��ن زمينه محمدرضا عبداللهي، پژوهش��گر 
اقتصادي بر اين باور اس��ت با توجه به اينكه سقف 
انتشار اوراق پر شده است اين انگيزه وجود دارد كه 
انتشار اوراق متوقف شود اما در واقعيت هاي موجود 
مس��اله جبران كس��ري بودجه از محل افزايش نرخ 

ارز را تاييد نمي  كند. 
عبداللهي در گفت وگو با »تعادل« در اين زمينه 
توضيح داد: رييس جمه��وري، رييس بانك مركزي 
و وزي��ر امور اقتص��ادي و داراي��ي در مصاحبه هاي 
مختلف اعالم كرده اند كه نرخ ارز فعلي نرخ تعادلي 
نيس��ت و كاهش مي يابد. اگر هم انگيزه درآمدزايي 
براي افزايش نرخ ارز در دولت وجود داش��ته باش��د 
درحال حاضر شخص رييس جمهوري اعتبار خود را 
خرج كرده تا نرخ ارز پايين بيايد. بر اين اس��اس به 
نظر مي رسد درحال حاضر عواملي به جز چيزهايي 

كه در اختيار دولت است در بازار ارز نقش دارد. 
اي��ن كارش��ناس اقتصادي با بي��ان اينكه دولت 

هميش��ه از تمل��ك دارايي ه��اي س��رمايه يي براي 
كنترل كس��ري بودجه استفاده مي كند، اظهار كرد: 
اگر عملكرد بودجه س��ال گذش��ته را هم بررس��ي 
كنيم، مي بينيم كه عملكرد 11ماهه بودجه عمراني 
بس��يار ناچيز اس��ت و در ماه دوازده��م يك باره به 
40هزارميليارد تومان رس��يده است. پرداخت هاي 
عمراني بخش��ي از بودجه اس��ت كه دولت مي تواند 
در آن هزين��ه كن��د يا نكند. تنه��ا جايي كه دولت 
مي تواند هزينه نكند، پرداخت هاي عمراني اس��ت. 
بر اين اس��اس افزاي��ش پرداخت ه��اي عمراني در 
ماه هاي آتي بس��يار بعي��د به نظر مي رس��د. البته 
ب��رآورد عملكرد بودجه عمراني براي كل س��ال 96 
حدود 40هزارميليارد تومان يعني كمي بيش��تر از 
50 درص��د بودجه عمراني اس��ت. در اليحه بودجه 
97 ه��م دول��ت در بخ��ش پرداخت ه��اي عمراني 
تقريبا 40هزارميليارد تومان پيش بيني كرده است. 
اين امر مويد اين اس��ت كه امس��ال هم بعيد است، 
تحق��ق بودجه عمراني به بي��ش از 40هزار ميليارد 
تومان برس��د.  عبداللهي با بيان اينكه مكانيسم ارز 
به درآمدهاي دولت در كش��ور ما غيرش��فاف است 
احتم��ال برنامه ري��زي دولت براي جبران كس��ري 
بودج��ه از محل افزايش نرخ ارز را ضعيف دانس��ت 
و افزود: نرخ ارزي كه در بودجه ديده مي شود، نرخ 
ارزي كه بان��ك مركزي در بازار مي فروش��د و نرخ 
ارز بازار متفاوت اس��ت. البته اگ��ر افزايش نرخ ارز 
را دايم��ي تصور كنيم، مي توان��د روي افزايش نرخ 
ارز اثر بگ��ذارد اما با توجه به اينكه افزايش نرخ ارز 
منجر به تورم مي ش��ود و مخ��ارج دولت را افزايش 
مي دهد، باال رفتن نرخ ارز از كانال ديگري دولت را 
متض��رر مي كند بنابراين به نظر نمي آيد كه درحال 
حاضر دولت از افزايش نرخ ارز براي كسري بودجه 

استفاده كند. 
وي اف��زود: اگ��ر بخواهيم ن��رخ ارز را ثابت نگه 
داريم بايد نرخ ارز متعادل با تورم افزايش پيدا كند 
بنابراين افزايش 10درصدي نرخ ارز متعادل اس��ت 
و بر اين اس��اس نرخ ارز 4200توماني قابل توجيه 
خواهد بود. اما حتي كس��اني كه مدافع افزايش نرخ 
ارز بودند بيشتر از اين رقم را پيش بيني نمي كردند 
چراكه افزايش بي��ش از اين ميزان از محل افزايش 
هزينه واردات كاالهاي واس��طه يي به توليد آسيب 
مي زند.  بر اين اس��اس و ب��ا توجه به اينكه احتمال 
جبران كس��ري بودج��ه از محل افزاي��ش نرخ ارز 
ضعيف به نظر مي رس��د، محكم تري��ن گزينه توقف 
انتشار اوراق و به دنبال آن توقف تملك دارايي هاي 

سرمايه يي خواهد بود. 

معاون وزير امور اقتص��ادي و دارايي حجم تجارت 
خارج��ي در 10ماهه ابت��داي امس��ال را 80 ميليارد 
دالر اع��الم كرد و گفت: 37ميليارد دالر از اين ميزان 
صادرات و بيش از 42ميليارد دالر واردات بوده اس��ت. 
آماره��اي 9ماهه كه مي ت��وان از آنها به عنوان آخرين 
آمارهاي رس��مي ارائه شده از س��وي گمرك ياد كرد، 
گوياي آن اس��ت كه تراز تجاري به منفي 5 ميليارد و 
930ميليون دالر رس��يده اين رقم كه در مدت مشابه 
سال گذش��ته مثبت 658 ميليون دالر بوده در مدت 

يك ساله بيش از هزار درصد تغيير كرده است. 
فرود عس��گري در حاش��يه افتتاح پيش��رفته ترين 
دستگاه ايكس ري پرسرعت كاميوني كشور در گمرك 
ش��هيد رجايي در جمع خبرن��گاران اظهار كرد: حجم 
ص��ادرات كش��ور در دوره مورد بررس��ي 1.7درصد و 

حجم واردات نيز 22درصد رشد داشته است. 
آماره��اي رس��مي گوي��اي آن اس��ت ك��ه ت��راز 
تجاري)كاالهاي غيرنفتي با احتس��اب ميعانات گازي( 
در 9ماهه امس��ال به منف��ي 5 ميليارد و 930ميليون 

دالر رسيده است. 
يازدهمي��ن ماه س��ال درحال پايان اس��ت و هنوز 
از س��وي گمرك حت��ي آماره��اي رس��مي 10ماهه 
نيز منتش��ر نش��ده اس��ت. با اين وجود اظهارنظرهاي 
مس��ووالن گوياي اين است كه در 10ماهه اول امسال 

حجم صادرات 37ميليارد دالر بوده است. 
طبق برنامه ريزي صورت گرفته، قرار بر اين بود كه 
صادرات ايران در س��ال جاري نيز با رشدي رو به جلو 
به رقم 55 ميليارد دالري برسد. درحالي كه تنها چند 
هفته به پايان س��ال باقي اس��ت، آمارهاي اعالم شده 
درباره صادرات 10ماهه اول گوياي آن است كه فاصله 
قابل توجهي با اهداف تعيين ش��ده، وجود دارد و بعيد 
به نظر مي رسد با احتساب آمارهاي اين دو ماه فاصله 
موجود قابل جبران باش��د. از س��وي ديگر تراز تجاري 
كه پس از س��ال ها مدتي ب��ه حالت مثبت درآمده بود 
از تابس��تان امس��ال بار ديگر به حال��ت منفي درآمده 

و مي��زان اين تراز هر ماه منفي تر مي ش��ود.  آمارهاي 
گمركي ارائه ش��ده، نش��ان مي دهد كه در 6ماهه اول 
س��ال جاري ت��راز تجاري با احتس��اب ميعانات گازي 
منف��ي 3ميلي��ارد و 55 ميليون دالر بوده اس��ت. اين 
درحالي اس��ت كه در مدت مش��ابه سال قبل اين تراز 
مثب��ت 772ميليون دالر ب��وده و در اي��ن مدت بالغ 
بر 496درصد رش��د منفي داش��ته اس��ت.  اما كاهش 
ص��ادرات ب��ه همين نقطه ختم نش��ده و م��روري بر 
آمارهاي 7ماهه نش��ان مي دهد كه تراز منفي تجارت 
به ح��دود 3ميليارد و 107ميليون دالر مي رس��د. در 
آمار 8 ماهه بار ديگر اين ارقام ش��اهد س��يري نزولي 
ب��وده و رقم آن به منفي 3ميليارد و 931ميليون دالر 
مي رس��د. اين اتفاق درحالي رخ مي دهد كه در مدت 
مش��ابه س��ال قبل تراز تجاري مثبت ي��ك ميليارد و 

251ميليون دالر بوده است. 
در نهاي��ت آمارهاي 9ماهه كه مي ت��وان از آنها به 
عنوان آخرين آمارهاي رس��مي ارائه ش��ده از س��وي 
گمرك ياد كرد، گوياي آن اس��ت ك��ه تراز تجاري به 
منفي 5 ميليارد و 930ميليون دالر رسيده. اين رقم كه 
در مدت مشابه سال گذشته مثبت 658 ميليون دالر 

بوده در مدت يك ساله بيش از هزار درصد تغيير كرده 
است.  در ماه هاي گذشته بس��ياري از صادركنندگان 
مس��اله كاهش ص��ادرات را ب��ه نرخ ارز رب��ط داده و 
غيرواقعي بودن ن��رخ ارز را عاملي تاثيرگذار در پايين 
بودن حجم صادرات اعالم مي كردند. حال مدتي است 
با افزايش نرخ ارز مواجه بوده ايم اما همچنان وضعيت 
آمارها گوياي آن است كه ظاهرا حتي افزايش نرخ ارز 
هم تاثير چنداني در مثبت شدن تراز تجاري كشور يا 
افزايش ميزان صادرات نداشته چراكه به گفته بسياري 
از صادركنندگان افزايش يك باره نرخ ارز موجب شده 
اس��ت، تهيه مواد اوليه نيز با چالش هايي مواجه شده 
و به مراتب گران تر از قبل تمام ش��ود. از س��وي ديگر 
وضعيت فعلي اجازه برنامه ري��زي براي توليد را نداده 
و باعث مي ش��ود، توليدكننده و صادركننده هر دو در 

برزخ آينده نامعلوم نرخ ارز درگير بمانند. 
حال با اين ش��رايط جاي س��وال اس��ت كه آيا در 
 زمان باقي مانده س��ال ج��اري، امكاني ب��راي تحقق 
اهداف صادراتي وجود خواهد داش��ت يا همانند سال 
گذش��ته صادرات از دستيابي به اهداف از پيش  تعيين 

شده، باز مي ماند. 

رييس كارگروه علوم اقتصادي شوراي تحول علوم 
انس��اني، برنامه تجديد نظر ش��ده مقطع كارشناس��ي 
رش��ته علوم اقتصادي كشور را رونمايي كرد. براساس 
گزارش ايسنا، غالمرضا مصباحي مقدم در يك نشست 
خب��ري كه براي رونمايي از برنامه جديد رش��ته علوم 
اقتص��ادي برگزار ش��ده، اظه��ار كرده اس��ت: برنامه 
آموزشي رشته اقتصاد پس از پيروزي انقالب اسالمي 
و تعطيلي دانش��گاه ها در س��ال 62 به تصويب س��تاد 
انقالب فرهنگي رسيد. اين برنامه مهر ماه سال 1365 
در كميته برنامه ريزي آموزش��ي تا سال 1366 تجديد 
نظر ش��د و واحدهاي آموزشي رشته علوم اقتصادي از 
162ت��ا 166واحد به 142ت��ا 146واحد كاهش يافت 
نهايتا هم يك برنامه يكدس��ت 145واحدي را در سال 

65 و 66 به تصويب رساندند. 
وي ادامه داد: اي��ن برنامه داراي 6 گرايش اقتصاد 
نظ��ري، بازرگان��ي، صنعت��ي، حم��ل و نق��ل، پول و 
بانكداري و كش��اورزي بود. مجموعه 145واحد به اين 
شكل تقسيم شده بود كه 20واحد دروس عمومي بود 

كه تمام دانشجويان مي گذراندند، دروس اصلي اقتصاد 
78و دروس اجباري 38و دروس اختياري 9واحد بود. 
مصباحي مق��دم گف��ت: در س��ال 1392 ش��وراي 
عال��ي انقالب فرهنگي و وزارت علوم دس��ت به ايجاد 
ش��وراي تحول علوم انس��اني زدند. اين شورا 14رشته 
را در دس��توركار خ��ودش قرار داد و براي هر رش��ته 
كارگروهي از استادان دانش��گاه تشكيل داد. كارگروه 
تخصصي شورا از 1362 آغاز به كار كرد. پيش نويسي 
كه دانشگاه عالمه قبال در سال 1392 زير نظر وزارت 
عل��وم تهيه كرده بود در دس��توركار اين كارگروه قرار 
گرفت و بنا ش��د كه با رعايت 4محور، بازنگري رشته 

كارشناسي اقتصاد انجام شود. 
وي درخص��وص اي��ن رويكردها توضي��ح داد: يك 
رويك��رد، رويكرد روزآمدي اس��ت؛ رش��ته اقتصاد در 
كش��ور ما به روز نبود و دانشگاه هاي ما از دانشگاه هاي 
كشورهاي پيشرفته عقب بودند. كارگروه، سرفصل هاي 
كارشناس��ي اين رش��ته را از 20دانشگاه معتبر جهان 
مورد اس��تفاده قرار داد و تمام همت اين بود كه رشته 

اقتصاد در آموزش عالي ايران از اين جهت به روز شود. 
رويك��رد  دوم،  رويك��رد  اف��زود:  مصباحي مق��دم 
كارآمدي اس��ت. دانش آموختگان كارشناس��ي اقتصاد 
ب��ا پاي��ان دوره تحصيل وقتي ب��ازار كار مي ش��دند، 
آمادگي كار را نداشتند و غالبا سرگردان با ميدان كار 
رو به رو مي ش��دند. بايد دوره تكميلي را براي آش��نايي 
مي گذراندند و از مهارت هاي الزم هم برخوردار نبودند. 
وي اضاف��ه كرد: ت��الش همكاران ما اي��ن بود كه 
دروس مهارتي و كارگاهي و آش��نايي دانش��جويان با 
حوزه هاي اقتصاد ملي افزوده شود و اين كار انجام شد. 
مصباحي مق��دم گفت: رويكرد س��وم اين بازنگري 
بومي سازي رش��ته اقتصاد بود. رشته اقتصاد همانطور 
ك��ه در كش��ورهاي ديگر تجربه ش��ده عين��ا ترجمه 
ش��ده بود و در كشور مورد اس��تفاده قرار مي گرفت و 
درس اقتصاد اي��ران درس 3واحدي بود كه به صورت 
اختي��اري بود. بر همين اس��اس مصباحي مقدم افزود: 
يك رش��ته كارشناسي ارشد با عنوان اقتصاد مقاومتي 

در دستوركار ماست. 

بر اساس آمارهاي رسمي گمرك

تراز تجاري منفي 6 ميليارد دالر شد

ايجاد رشته اقتصاد مقاومتي در مقطع كارشناسي  ارشد
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بانك انصار تنديس زرين 
جشنواره نوآوري گرفت

در دومين جشنواره ملي نوآوري محصول برتر ايراني 
كه با حضور فعاالن حوزه كس��ب وكار، بانك ها و حمايت 
ستاد علمي و فناوري رياست جمهوري و دانشگاه صنعتي 
شريف در س��الن جابرابن حيان دانشگاه صنعتي شريف 
برگزار ش��د، بانك انصار با ارائ��ه نرم افزار موبايلي افتتاح 
س��پرده قرض الحسنه بدون حضور مش��تري در شعبه 
موفق به كس��ب تنديس زرين اين جش��نواره ش��د.  به 
گ��زارش اداره كل روابط عموم��ي و تبليغات و به نقل از 
معاونت فناوري اطالعات و ارتباطات، در جشنواره مذكور 
كه با مشاركت بانك هاي كشور، سازمان ها و شركت ها در 
رقابتي تنگاتنگ برگزار مي شود، بيش از 160محصول و 
ايده نوآورانه از س��وي شركت ها ارائه شد كه تنها تعداد 
15محصول برگزيده ش��دند و به آنان جوايز اهدا ش��د.  
بر اس��اس اين گزارش، اين جش��نواره گونه يي كلينيك 
نوآوري محصول بر اساس يك نظام پيشرفته و كاربردي 
ارزياب��ي و عارضه ياب��ي فرآينده��اي ن��وآوري محصول 
سازماني به ش��مار مي آيد كه در آن ضمن بررسي بلوغ 
فرآيندهاي نوآوري به بررسي خروجي هاي مدل نوآوري 
در قال��ب محصوالت نوآورانه و جديد س��ازمان پرداخته 
و با مقايس��ه شرايط موجود و ش��رايط ايده آل و تحليل 
شكاف موجود به ارائه پيشنهادها، بهبود فرآيند نوآوري 
محصول در س��ازمان ها و شركت ها و بانك ها مي پردازد. 
گ��زارش اداره كل  روابط عمومي  و تبليغات حاكي از اين 
است كه ش��رايط حضور و ارزيابي محصول از بررسي و 
انتخاب محصوالت برتر و نوآور توس��ط داوران جشنواره 
و مرحله تكميل فرم خوداظهاري توس��ط بانك، ارزيابي 
حضوري توس��ط ارزيابان حرفه يي دبيرخانه و در نهايت 
اخذ نظرات و تصويب نتايج در كميته علمي و ش��وراي 
سياس��ت گذاري جش��نواره صورت گرفت. ش��ايان ذكر 
 اس��ت كه بانك انصار در س��ال گذش��ته ني��ز با معرفي

2 محصول طرح حاتم و نرم افزار پرداخت جرايم راهنمايي 
و رانندگي از طريق موبايل بانك در اين جشنواره شركت 

كرد و موفق به كسب 2 تنديس زرين آن شد. 

 اوراق رهني مسكن
منتشر مي شود

ش��وراي پول و اعتب��ار با توجه به م��اده 1۴ قانون 
س��اماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، ضوابط 
ناظر بر انتش��ار اوراق رهني توسط بانك ها و موسسات 
اعتب��اري را در 10 م��اده تصويب كرد. براس��اس ماده 
1۴ قان��ون س��اماندهي و حماي��ت از تولي��د و عرضه 
مس��كن »وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با 
همكاري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت 
مس��كن و شهرس��ازي از طريق ايجاد بازار رهن ثانويه 
و انتشار اوراق مش��اركت به پشتوانه تسهيالت رهني، 
منابع موردنياز براي توليد مس��كن در كشور را تامين 
كند.«به گزارش »تعادل« در يك هزار و دويست و چهل 
و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار كه عصر سه شنبه 
تشكيل شد، همچنين اين شورا تاكيد كرد بانك مركزي 
با توجه به ضرورت تعامل با بازار سرمايه در دوره اجراي 
اي��ن طرح چنانچه نيازي به اص��الح در ضوابط مذكور 
وجود داشته باشد با هماهنگي فيمابين اقدام كند. بانك 
مركزي ني��ز با توجه به مصوبه اخير، درخواس��ت هاي 
بانك ها را به فوريت بررس��ي و نس��بت به صدور مجوز 

انتشار اقدام خواهد كرد. 

كنترل تراكنش هاي حساب 
شهروندان با سامانه پيامكي

بان��ك مركزي براي پيش��گيري از كالهب��رداري و 
سوءاس��تفاده برخي افراد متخلف از حساب هاي بانكي 
مش��تريان از ش��هروندان درخواست كرد اس��تفاده از 
خدمات پيامكي واريز و برداش��ت حس��اب بانكي خود 
را جدي بگيرن��د. در پي دريافت گزارش هاي متعدد از 
مراجع انتظامي و قضايي مبني بر اينكه حس��اب هاي 
بانكي برخي مشتريان، هدف سوءاستفاده قرار مي گيرد، 
بان��ك مرك��زي در اطالعيه ي��ي به ضرورت اس��تفاده 
مش��تريان از ابزارهاي ارتباط��ي در اختيار براي اعمال 
كنترل الزم بر حساب خود و جلوگيري از كالهبرداري 
متخلفان تاكيد مي كند. بر اين اساس گزارش مي شود 
كه اخيرا اش��خاصي با استفاده از وكالتنامه هاي جعلي 
قصد برداشت از حساب هاي افراد را داشته اند كه با اقدام 
به موقع مس��ووالن ش��عب بانك ها مبني بر استعالم از 
صاحبان حس��اب و همچنين محرز شدن عدم آگاهي 
صاحبان حس��اب از موضوع، جعلي بودن وكالتنامه ها 
مش��خص ش��ده و با اطالع رس��اني به پلي��س آگاهي، 
اقدام سوء متهمان به س��رانجام نرسيده است. از اين رو 
الزم اس��ت، هموطنان و مشتريان بانك ها براي اعمال 
روش ه��اي كنترلي الزم براي جلوگي��ري از بروز موارد 
مشابه، نسبت به برقراري سرويس اطالع رساني پيامكي 
برداش��ت و واريز حس��اب بانكي اقدام كنند تا از تمام 

تراكنش هاي حساب خود اطالع دقيق داشته باشند. 

اهداي قرآن  طباخ بانك  
پاسارگاد به استان زاهدان

بانك پاس��ارگاد در راس��تاي ايفاي مس��ووليت هاي 
اجتماع��ي خ��ود و جه��ت بهره من��دي عالقه مندان، 
پژوهش��گران و محقق��ان به اس��تانداري سيس��تان و 
بلوچس��تان و امام جمعه اهل س��نت زاهدان هر كدام 
يك جل��د كتاب نفيس ق��رآن طباخ را اه��دا كرد. به 
گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، اين بانك در ادامه 
طرح اهداي كتب نفيس به مراكز علمي، دانش��گاه ها، 
نهادها و س��ازمان هاي مختلف طي مراسمي يك جلد 
كتاب نفيس قرآن طباخ را به دانيال محبي اس��تاندار 
سيستان و بلوچس��تان و مولوي عبدالحميد اسماعيل 
زهي امام جمعه اهل سنت زاهدان اهدا كرد. همچنين 
امام جمعه اهل س��نت زاهدان اينگونه حمايت ها را در 
راستاي توسعه فرهنگ اسالمي و ديني ارزشمند خواند 
و نگاه مديران بانك پاسارگاد را به مقوله مسووليت هاي 
اجتماعي س��تود. وي همچنين كت��اب نفيس »قرآن 
طباخ« را هديه يي گرانسنگ خواند و ضمن تشكر ويژه 
از دكتر مجيد قاس��مي مديرعامل بانك پاسارگاد اظهار 
كرد: بي ش��ك ارزش��مندتر، فاخرتر و گرانمايه تر از اين 
هدي��ه وجود ندارد. اين كتاب نفيس در مس��جد مك، 
براي بهره مندي عالقه مندان قرار داده  خواهد ش��د. در 
اين مراس��م، اس��تاندار زاهدان از توج��ه و اهتمام ويژه 
بانك پاس��ارگاد به فرهنگ و هنر كشور قدرداني كرد و 
اينگونه اقدامات را بسيار ارزشمند خواند. وي خواستار 

استمرار حمايت هاي بانك پاسارگاد در اين مسير شد. 

اخبار

اطالعيه مهم ارزي سازمان مالياتي

اطالعات معامالت ارزي به سازمان ماليات ارسال شود
 حساب اخاللگران ارزي مسدود شد        بازگشت دالر به كانال ۴۷۰۰ تومان

گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري  
روز چهارش��نبه 18 بهمن 96 به دنبال بازگشت 
نرخ دالر به كان��ال ۴700 توماني و ثبت نرخ ۴765 
تومان و همچنين انتش��ار خبر مسدود شدن صدها 
حس��اب مربوط به اخاللگران بازار ارز، س��ازمان امور 
مالياتي نيز با انتش��ار اطالعيه مه��م ارزي از فعاالن 
بازار ارز، خريداران و فروشندگان انواع ارز خواست كه 
اطالعات مالي خود را در اختيار سازمان امور مالياتي 

قرار دهند. 
به گزارش »تعادل«، س��ازمان امور مالياتي كشور 
درباره خريداران و فروش��ندگان انواع ارز، اطالعيه يي 
ص��ادر كرد. تم��ام فعاالن اقتصادي اعم از اش��خاص 
حقيق��ي و حقوق��ي و همچنين كليه دس��تگاه هاي 
اجرايي موض��وع ماده )5( قانون خدمات كش��وري، 
من جمل��ه صرافي ها، بانك ه��ا و موسس��ات مالي و 
اعتباري و بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران در 
اج��راي مواد )169( و )169( مكرر قانون ماليات هاي 
مس��تقيم و براي ش��فافيت فعاليت هاي اقتصادي و 
استقرار نظام يكپارچه اطالعات مالياتي موظفند كليه 
اطالع��ات مربوط به معامالت خ��ود )خريد و فروش 
هرگونه كاال و خدمات من جمله انواع ارز( و همچنين 
اطالعات هويتي، عملكردي و دارايي اش��خاص نظير 
اطالعات مالي، پولي و اعتباري، معامالتي، سرمايه يي 
و ملكي اش��خاص حقيق��ي و حقوق��ي را در اختيار 

سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
س��ازمان امور مالياتي كشور نيز در راستاي انجام 
وظايف س��ازماني خود موظف به شناس��ايي موديان 
مالياتي بالقوه و ميزان درآمد آنهاس��ت. بدينوس��يله 
اعالم مي دارد، اطالعات كليه اش��خاصي كه اقدام به 
خريد و فروش انواع ارز مي كنند در اختيار س��ازمان 
مالياتي كش��ور قرار گرفته و حسب قوانين موضوعه 
نسبت به مطالبه ماليات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد 
ش��د. از اين رو به كليه خريداران و فروشندگان انواع 
ارز توصيه مي شود، ضمن دريافت و كنترل مستندات 
معام��الت خود )صورت حس��اب خريد و ف��روش( با 
صرافان، اسناد و مدارك مربوط به معامله را براي ارائه 
به اداره امور مالياتي نزد خود محفوظ دارند. يك مقام 
آگاه ني��ز از برخورد با اخاللگ��ران ارزي خبر داد. اين 
مق��ام آگاه به فارس گفت: در راس��تاي مبارزه جدي 
با پولشويي و با دستور مقام قضايي، صدها حساب از 

حساب هاي عامالن غيرمجاز ارزي بسته شد.
روند مب��ارزه با دالالن و اخاللگ��ران بازار ارز كه 
به صورت ش��بكه يي ص��ورت مي گيرد ب��ا قاطعيت 
ادامه خواهد داش��ت. اين مقام آگاه به فعال ش��دن 
اين ش��بكه هاي داللي در دوره هاي نوس��انات ارزي 
اش��اره كرد و از اطالع رساني بيش��تر در اين باره در 
آين��ده نزديك خب��ر داد. اخيرا بازار ارز با نوس��انات 
قابل توجهي مواجه ش��ده و اين نوسانات سوداگران 
بازار ارز را فعال كرده اس��ت. بر اين اس��اس بررسي 

حساب هاي س��وداگران و دالالن يكي از راهكارهاي 
موثر براي مبارزه با داللي و تشديد نوسانات نرخ ارز 

محسوب مي شود. 
قيمت س��كه تمام بهار آزادي روز چهارشنبه 18 
بهمن 96 در بازار ته��ران در حالي افزايش يافت كه 
نرخ سه ارز اصلي دالر، يورو و پوند نيز با رشد همراه 
بود. به گزارش »تعادل« ديروز در بازار آزاد هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي با يك هزار و 500 تومان رشد 
نسبت به روز سه شنبه يك ميليون و 5۳2 هزار و 500 
تومان به فروش رفت. همچنين هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم بدون تغيير قيمت نس��بت به 
روز سه ش��نبه يك ميليون و ۴86 هزار تومان معامله 
شد. هر قطعه نيم بهار آزادي با يك هزار تومان رشد 
نسبت به روز سه ش��نبه 759 هزار و 500 تومان داد 
و ستد شد. همچنين در بازار آزاد هر قطعه ربع سكه 
بهار آزادي با يك هزار تومان كاهش در مدت مشابه 
۴51 هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي بدون تغيير 
قيمت 299 هزار تومان فروخته ش��د. هر گرم طالي 
18 عيار نيز با 550 تومان افزايش 1۴8 هزار و 850 

تومان ارزش گذاري شده بود. 
همچني��ن صرافي هاي پايتخت نيز ديروز هر دالر 
آمريكا را با 9۳ تومان رشد نسبت به روز سه شنبه ۴ 
هزار و 765 تومان فروختند. ديروز و در بازار آزاد هر 
يورو با ۳۳ تومان افزايش نس��بت به روز سه شنبه 6 
هزار و 107 تومان و هر پوند با 7۴ تومان رشد 6 هزار 

و 807 تومان داد و ستد شد. 

 استقبال خريداران خرد از پيش فروش سكه
از بانك ها نيز خبر مي رس��د كه پيش فروش سكه 
با استقبال مواجه شده است، البته عمده ترين افرادي 
كه در طرح پيش فروش س��كه مش��اركت مي كنند، 
خريداران خردي هس��تند كه تمايل دارند، بخش��ي 
از سرمايه خود را در بازار سكه سرمايه گذاري كنند. 
 ط��رح پيش فروش س��كه از صبح روز سه ش��نبه

17 بهم��ن ماه با هدف پوش��ش تقاض��اي مصرفي 
خانوارها و تقاضاي سرمايه گذاري، در يك هزار و 1۳1 

شعبه بانك ملي در سراسر كشور آغاز شده است. 
بررس��ي هاي ميداني نشان مي دهد كه بانك ملي 
ايران به عنوان بانك عامل پيش فروش سكه تمام بهار 
آزادي در شعب اصلي اجراي اين طرح، باجه يي را به 
اين موضوع اختصاص داده است. البته صف انتظار در 
شعبه هاي بزرگ تر بانك ملي و نزديك به بازار تهران 

نسبت به ديگر شعبه ها شلوغ تر هستند. 
داشتن حس��اب در بانك ملي از ديگر شرايط اين 
پيش خريد اس��ت. هر مشتري بايد قبل از مراجعه به 
ش��عبه به تعدادي كه قصد خريد سكه دارد، پول به 
حس��اب خود نزد بانك ملي ايران واريز و س��پس به 
ش��عب منتخب مراجعه و نسبت به پيش خريد سكه 
اقدام كند. البته بررس��ي هاي ميداني حاكي اس��ت، 

شعب امكان پاسخگويي در صورت شلوغي و افزايش 
مراجعات را دارند. مش��تريان در بدو ورود به ش��عب 
منتخ��ب بانك مل��ي مي توانند فرم ه��اي مربوط به 
پيش خريد را از باجه هاي خدمت الكترونيك دريافت 
كرده و سپس در صف انتظار باجه در نظر گرفته شده 

براي اين موضوع منتظر بمانند. 
براس��اس اين طرح س��كه هاي تمام به��ار آزادي 
منقش به تصوير حضرت امام خميني)ره( كه توسط 
بانك مركزي ضرب شده است به متقاضيان فروخته 

خواهد شد. 
هم��ه افراد باالي 18س��ال به هر تع��داد و بدون 
هيچ گون��ه محدوديت��ي در تع��داد مي توانند س��كه 
پيش خريد كنند. س��كه ها در دو سررسيد 6 ماهه و 

يك ساله به متقاضيان تحويل خواهد شد. 
وديعه دريافتي براي هر قطعه سكه 10ميليون ريال 
)يك ميليون تومان( است و مابه التفاوت قيمت آن در 
زمان تحويل سكه به قيمت روز دريافت خواهد شد. 
براي سكه هاي تحويلي در سررسيد 6ماهه ۴درصد و 
براي سكه هاي تحويلي در سررسيد يك ساله 9درصد 
تخفي��ف از قيمت روز تحويل در نظر گرفته ش��ده و 
9درص��د ماليات بر ارزش افزوده ني��ز از آنها دريافت 
نمي شود. براين اساس با توجه به سرمايه يك ميليون 
توماني نرخ سود براي پيش خريد سكه در دوره 6ماه 
حدود 11درصد و در دوره يك ساله 15درصد خواهد 
بود. خريداران براي تحويل سكه هاي پيش خريد شده 
در زم��ان سررس��يد فقط مي توانند به ش��عبه يي كه 
عمليات پيش خريد در آن انجام شده مراجعه كنند. 

 اعطاي كارت سكه به جاي حواله كاغذي
در اين رابطه عض��و هيات مديره و معاون فناوري 
بان��ك ملي اي��ران اعالم كرد كه به ج��اي حواله هاي 
كاغذي به افرادي كه در طرح پيش خريد سكه شركت 
مي كنند، كارت سكه داده خواهد شد. مسعود خاتوني 
گف��ت: بانك ملي ايران به مش��ترياني ك��ه در طرح 
پيش فروش سكه تمام بهار آزادي مشاركت مي كنند، 
به جاي حواله هاي كاغذي »كارت سكه« ارائه مي كند. 
وي توضي��ح داد كه خريداران س��كه تمام بهار آزادي 
مي توانن��د هر زماني اراده كنند، موجودي كارت خود 
را از طريق دستگاه هاي بانك ملي دريافت كنند. عضو 
هيات مديره بانك ملي با اش��اره به سررسيد هاي 6 و 

يك ساله سكه هاي طرح پيش فروش اظهار داشت: بعد 
از 6 ماه يا پايان سررسيد يك ساله، مشترياني كه كارت 
س��كه دريافت كرده اند، مي توانند سكه هاي خود را از 
طريق دستگاه هاي در نظر گرفته شده يا شعب بانك 

ملي دريافت كنند. 
خاتوني تاكيد كرد كه كارت س��كه هاي اعطا شده 
ب��ه پيش خريداران س��كه ابزار ارتباط��ي بين بانك و 
مش��تريان است. كارت س��كه از جمله ابزار هاي بانك 
ملي است كه دارندگان آن به جاي وجه نقد، سكه طال 
در آن به وديعه مي گذارند و مي توانند در هر ساعتي از 
شبانه روز موجودي سكه خود را به صورت وكيوم شده 

از دستگاه هاي مشخص شده دريافت كنند. 

در نشست آسيب شناسي نظام بانكي تاكيد شد

ضرورت اصالح ساختاري در عمليات بانكي

گروه بانك وبيمه  
 در جلس��ه بيست و يكم سلسله نشست هاي نقد 
و بررس��ي پژوهش هاي بانكداري و مالي اس��المي در 
پژوهشكده پولي و بانكي، موضوع آسيب شناسي نظام 
بانكي كش��ور مورد بررسي قرار گرفت و ليال محرابي 
مهم ترين نكات مطرح در اين نشست را گزارش كرده 
و پژوهشكده پولي و بانكي متن كامل آن را به تازگي 
منتشر كرده اس��ت. به گزارش »تعادل«، اين نشست 
با سخنراني بيژن بيدآباد پژوهشگر بانكداري اسالمي 
مورد نقد و بررسي قرار گرفت و سيدعباس موسويان 
عض��و هيات علم��ي پژوهش��گاه فرهنگ و انديش��ه 
اسالمي، حسين صمصامي عضو هيات علمي دانشگاه 
ش��هيد بهشتي و حس��ين بازمحمدي مش��اور بانك 
مركزي ب��ه طرح ديدگاه هاي خ��ود پيرامون موضوع 
نشست پرداختند. بيژن بيدآباد گفت: مشكالت مهم 
و موانع دست و پاگير نظام بانكي ايران به چهار محور 
مهم ازجمله مسائل موجود در بانك مركزي، عمليات 
بانكي، اصالحات ساختاري بانكي و سيستم يكپارچه 
بانكي تقسيم مي شود. در اين ميان، بازتعريف جايگاه 
و اس��تقالل بانك مركزي، توجه ب��ه بخش نظارتي و 
همچنين لزوم اس��تفاده از ابزاره��اي جديد در حوزه 
سياس��ت گذاري پولي نقش مهم��ي در اصالح نظام 
بانكي كشور ايفا مي كنند. در مجموع، مسائل موجود 
در بانكداري كش��ور را مي توان به چند مورد تقس��يم 
كرد. بانك مركزي شامل جايگاه بانك مركزي، وظيفه 

نظارتي و سياست پولي است. 

 عمليات بانكي
اين پژوهش��گر اقتصادي در اين نشس��ت گفت: 
عمليات بانكي نيز ش��امل اص��الح قوانيني كه اخذ 

وثيق��ه را ممنوع ي��ا محدود ك��رده، قيمت ارزيابي 
كارش��ناس رسمي، شمول قانون محاسبات عمومي 
و ضواب��ط معام��الت دولت��ي ب��ر معام��الت بانكي 
)تسهيالت(، س��لب اختيار مديران بانك در عزل و 
نص��ب و جابه جايي كاركنان، ابطال مالكيت بانك ها 
بر اراضي ش��هري، حق رج��وع بانك ها ب��ه ديوان 
عدال��ت اداري در رابطه با آراي محاكم اختصاصي، 
حفظ اطالعات مش��تريان بانك ها، عدم پيش بيني 
اعتراض به احكام ديوان محاسبات در ديوان عدالت 
اداري ب��راي مدي��ران و كاركنان بانك ها، ش��مول 
ضوابط اس��تخدامي دولتي ب��ر بانك ها، محدوديت 
در مشاركت حقوقي، تفاسير محدودكننده سازمان 
ثبت اس��ناد در امتناع از صدور اجراييه بر بخش��ي 
از قراردادهاي بانكي، ورشكس��تگي و توقف تاجر به 
تاريخ مقدم بر دادخواست، مطالبه عوارض گوناگون 
توسط ش��هرداري، مصوبات هيات دولت خطاب به 
دستگاه هاي اجرايي، تس��هيالت تكليفي، پرداخت 
نقدي س��ود س��هام دولت و ماليات، تكاليف و الزام 
بانك ها توس��ط دولت، ش��فافيت صورت هاي مالي 
بانك ه��ا، اب��زار تامين مال��ي بين بانك��ي، مديريت 
ريس��ك، اساس��نامه بانك ه��ا، تش��كل حرفه ي��ي، 
ع��دم رعاي��ت حقوق صاحبان س��هام در مقايس��ه 
با س��پرده گذاران، حس��ابداري مس��تقل ش��عب و 
حسابداري مكانيزه و يكپارچه، شماره سريال اسناد 
تج��اري، بودجه ريزي، تعامالت اطالع��ات بانكي و 

محاكم تخصصي بانكي است. 

 اصالحات ساختاري بانكي
ب��ه گفته بيدآباد،  اصالحات س��اختاري بانكي نيز 
شامل سازمان و تش��كيالت، بررسي طرح ها، نواقص 

عق��ود، نظارت بر طرح ها، مطالبات معوق، تضمينات، 
وثايق و آورده ها، رقابت س��الم )داخلي و بين المللي(، 
حذف نرخ ثاب��ت بهره در حس��ابداري عمليات، نرخ 
كفايت سرمايه، تبديل بانك به واسطه وجوه، تفكيك 
حس��اب ها، تبديل ابزاره��اي تامين مالي به س��هام، 
افزاي��ش توان تس��هيالت دهي بانك ه��ا و روش هاي 
تامين مالي كاراي اس��المي، بازدهي پايين س��رمايه 
در بيمه ه��اي اجتماعي و تامين��ي، تكافل و حمايت، 
اعتبارات خ��رد، ابزارهاي تامين مال��ي، اوراق قرضه، 
سپرده بانكي، كارت اعتباري، پوشش ريسك، جريمه 
تاخير تاديه، طوالني بودن فرآيندهاي قضايي، كنترل 
داخلي، نحوه تخصيص منابع، تعدد شعب و باال بودن 

هزينه عملياتي بانك، اراضي موات و پولشويي است. 

 سيستم يكپارچه بانكي
بيدآباد با اعتقاد بر اين نكته كه سيستم يكپارچه 
بانك��ي نيز ش��امل جزيره ي��ي بودن ح��وزه فعاليت 
نرم افزاره��ا، توس��عه بانكداري الكتروني��ك، نظارت 
يكپارچه بانك مركزي، اطالعات مش��تري، برقراري 
ارتب��اط بازاره��اي اوراق به��ادار و بانك ه��ا، امنيت 
پرداخت ها، مزايده اموال و وثايق است، مي گويد: در 
ارتباط با گواهي راس��تين به عنوان يكي از ابزارهاي 
تامي��ن مال��ي مي توان گف��ت: اي��ن اوراق مجموعه 
گواهي هاي طراحي ش��ده در بانكداري مشاركت در 
سود و زيان راستين است كه طبق ضوابط بانكداري 
راس��تين تعريف و صادر مي ش��وند. اي��ن گواهي ها 
 مي توان��د با نام يا بي نام باش��د و قابل انتقال به غير 
به قيمت اس��مي و براي يك دوره مش��خص منتشر 

مي شوند. 
تعيين قيمت معامالتي اين گواهي نيز برحس��ب 
مكانيسم عرضه و تقاضا در بازار گواهي راستين است. 
از س��وي ديگر، بازرس��ي و پايش عمليات بانكي، 
اصالح الگوي مصرف مناب��ع، روش اصولي برخورد با 
مبحث جريمه تاخير و توسعه زيرساخت هاي بانكداري 
الكتروني��ك در جهت جلوگيري از ات��الف منابع كه 
تبعات زيانبار اقتصادي و اجتماعي آن بيش از ربا است 
و همچني��ن افزايش بهره وري و اصالح نظام يكپارچه 

بانكي كشور نقش قابل توجهي را ايفا مي كنند. 
بانكداري مش��اركت در سود و زيان راستين يكي 
از بخش هاي اصلي بانكداري راس��تين اس��ت كه نرخ 
بازدهي حاصل از سرمايه گذاري منابع سپرده گذاران 
با حذف س��ود ثابت و براساس سود مبتني بر بازدهي 
بخش حقيقي اقتصاد محاس��به و تعيين مي شود. در 
اينج��ا بانك به نمايندگي از طرف س��پرده گذار براي 
تامين تمام يا قس��متي از مناب��ع مالي موردنياز طرح 
س��رمايه گذاري مج��ري، منابع س��پرده گذار را طبق 
ضوابط مدون دراختيار مجري قرار مي دهد تا مجري 

با استفاده از اين منابع نسبت به اجراي طرح نامه خود 
اقدام و س��ود يا زيان ناشي از اجراي طرح را به نسبت 
س��رمايه و مدت مشاركت بين طرفين تقسيم نمايد. 
براي تسهيل امور حقوقي عمليات بانكداري راستين 
ني��ز اصالحاتي بر عقود معين انجام ش��ده اس��ت كه 
برخي عقود معين باتوجه به ش��رايط كس��ب و كار و 

توليد امروزي اصالح مي شوند. 
در ارتباط با مش��كل درياف��ت مطالبات معوق در 
سيستم بانكي از س��وي محاكم قضايي، در بانكداري 
راس��تين طرح اجراي مفاد اس��ناد الزم االجراي بانك 
تدوين شده است كه براساس آن يك نهاد زيرنظر قوه 
قضاييه در بانك تشكيل مي شود كه ظرف يك ماه بايد 

به اين پرونده ها رسيدگي كند. 
او معتقد است: بانك مركزي بايد پروتكل برداشت 
بين بانكي را اجرايي كند تا بانك ها بتوانند مطالبات 
معوق ش��ان را از حس��اب فرد بده��كار در بانك هاي 
ديگر برداش��ت كنند. از سوي ديگر، باتوجه به امكان 
گذاش��تن يك وثيقه در چند بانك س��عي ش��ده در 
بانكداري راستين برنامه تسويه حساب و الزامات روي 
وثايق و آورده ها تدوين و طراحي ش��ود. سامانه ثبت 
وثيقه به گونه يي است كه براساس آن مي توان زيرنظر 
دفتر اسناد رسمي دارايي را به گواهي ضمانت تبديل 
كرد. براي مثال مي توان يك سندهزار ميليون توماني 
را ب��ه 10 گواهي 100 ميليون توماني تقس��يم كرد. 
همچني��ن طرح تهاتر تعهدات پشت س��ر هم نيز در 
بانكداري راستين طراحي شده كه براساس آن دنباله 
ضامن ها بررسي و تضمين نفر آخر به نفر اول منتقل 
مي ش��ود كه اين امر موجب آزادسازي تضمين افراد 

مياني دنباله و بازگشايي فعاليت آنها خواهد شد. 
عالوه بر اين، سيستم كشف پولشويي در بانكداري 
راستين تدوين ش��ده كه با مقايسه ماليات بر ارزش 
اف��زوده با دريافتي و پرداختي حس��اب هرگونه ظن 
پولشويي را به صورت مكانيزه كشف مي كند. همچنين 
تعاريفي تحت عنوان حس��ابداري مشاركت راستين 
ايجاد شده كه هر فرد به اندازه ميزان و زمان مشاركت 
مي تواند از سود بهره مند شود، لذا براساس اين نوع از 
حس��ابداري با تغيير ماهيت عمليات حسابداري نرخ 
كفايت س��رمايه باال مي رود و 8درصد منابع بانك ها 

آزاد مي شود. 
بيدآب��اد با تاكيد بر اين موضوع كه اهميت اصالح 
نظام بانكي كش��ور به اندازه يي اس��ت كه براي پياده 
كردن بانكداري اسالمي راستين بايد تحوالت خاصي 
در نظام فعلي بانكي ب��ه وجود آورد كه اين تحوالت 
از اص��الح قان��ون عمليات بانكي ب��دون ربا تا حذف 
حيله هاي شرعي بانك ها و تغيير ساختار سازماني آنها 
را ش��امل مي شود، مي افزايد: براي اصالح نظام بانكي 
بايد برنامه دقيقي در راستاي رفع نقايص و مشكالت 
عمليات��ي ج��اري و موجود نظام بانك��ي و همچنين 
تدوين راه حل ه��اي بديع براي تحقق عمليات بانكي 
اس��المي به اجرا درآورد. ع��الوه بر اين مواردي چون 
س��ازماندهي، س��اماندهي، نظارت بر اجرا، آموزش و 
تربيت و همچنين صيان��ت و حل اختالف به عنوان 
فازهاي مختلف اج��راي تحول بانكي از اهميت قابل 

توجهي برخوردار اس��ت. لذا ب��ر مبناي نتايج حاصل 
از بررس��ي ها و مطالعات انجام ش��ده مي توان اليحه 
اصالح نظام بانكي مبتني بر الزامات جديد بانكداري 
و اصالحيه ه��اي قانون��ي را تهي��ه ك��رد و همچنين 
آيين نامه هاي اجراي��ي مربوطه را به صورت عملياتي 
ي��ا تكاليف و الزامات قانون��ي اصالح نظام بانكي ذيل 
محوريت موضوع مطرح ش��ده در اليحه مزبور مطرح 
كرد. با اين حال شيوه تغييرات در سيستم بانكداري 
راس��تين يك دفعه و يك روزه نخواهد بود و بايد با به  
كارگيري ساختار بانكداري فعلي، سعي در پيوند زدن 

سيستم جديد به آن باشيم. 

 مشكالت نظام بانكي كمتر توسعه يافته ايران 
حس��ين بازمحم��دي ني��ز در بررس��ي موض��وع 
آسيب شناس��ي نظ��ام بانكي گف��ت: در م��دل ارائه 
ش��ده، بانك به عن��وان يك صندوق س��رمايه گذاري 
مخاطره پذير در نظر گرفته ش��ده اس��ت و ابزارهايي 
كه طرح بانكداري راس��تين تولي��د مي كنند، دانش 
مهندسي مالي پيشرفته يي را مي طلبد. اين در حالي 
است كه در نظام مالي كمتر توسعه يافته يي همچون 
ايران هنوز به مباحث اوليه بانكداري پاس��خ درستي 
نداديم و داراي مشكل هستيم، لذا نمي توانيم به اين 
سرعت به سمت مهندس��ي مالي و طراحي ابزارهاي 

مالي برويم. 
او ب��ا تاكيد بر اي��ن نكته كه در قان��ون بانكداري 
عمليات بدون ربا، عقودي معرفي شده اند كه متاسفانه 
به دليل وجود مشكالت فراوان از تمام عقود در نظام 
بانكي اس��تفاده نمي ش��ود، گفت: به نظر بنده الگوي 
پيش��نهادي بانكداري راس��تين چندان در بانك هاي 
ما قابليت اجرا ندارد. اگر ما داراي نظام مالي توس��عه 
يافته يي بوديم كه نهادهاي تخصصي گوناگوني در آن 
وجود داش��ت و ش��يوه هاي متنوع تامين مالي در آن 
پذيرفته شده بود در نتيجه استفاده از اين مدل توسط 
يك موسسه خاص امكان پذير بود. به طور كلي مي توان 
گفت كه اين ابزارها پاسخ سپرده گذاران ريسك گريز را 
نمي دهد، زيرا آنها به دنبال مكاني هستند كه پول را به 
عنوان سپرده بانكي بگذارند و اصل پول تضمين شده 
باشد، بنابراين انتظار استفاده از ابزارهاي گواهي پذيره 
راستين در بانكداري ايران تا حدودي زودهنگام است. 

 فاصله با مسير فقهي 
حجت االسالم سيدعباس موسويان نيز آخرين فرد 
در اين نشست بود كه در سخنان خود گفت: بهتر بود 
در كنار اين مجموعه يك مشورت و مشاور فقهي نيز 
وجود داش��ت. به اعتقاد بنده مباحث مطرح ش��ده تا 
حدودي از مسير فقهي فاصله افتاده است كه به ناچار 

يكسري نقدهايي را مطرح مي كنم. 
در بحث نهادسازي و طراحي ابزارها بايد جامعه را 
نيز در نظر گرفت. در اين راس��تا بايد توجه داشت كه 
جامعه ايراني متشكل از 70درصد شيعه اماميه، حدود 
15درصد ش��افعي، 10درصد حنفي و 5درصد س��اير 
اديان مذاهب اس��ت، يعني حدود 95درصد جمعيت 

ايران را شيعيان تشكيل مي دهند.
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5 بورس و فرابورس
 گامي بزرگ

در ارتقاي استانداردها
گ�روه بورس  مديرعامل ش��ركت س��پرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه )سمات( از اجراي 
موفقيت آمي��ز كاهش زمان تس��ويه معامالت بورس و 
فراب��ورس از  T+3 به T+2 خبر داد. حس��ين فهيمي 
با بيان مطلب فوق افزود: شركت سپرده گذاري مركزي 
پس از مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
مبني بر كاهش تس��ويه معامالت از س��ه ب��ه دو روز، 
اقدامات زيرس��اختي الزم را در كوتاه ترين زمان انجام 
داد تا ش��رايط براي اجراي اين مصوبه در بازار سرمايه 
مهيا ش��ود. اين در حالي است كه اقدامات زيرساختي 
انجام ش��ده ني��ز بالفاصله عملياتي ش��د و بدون هيچ 
مش��كلي آغاز ب��ه كار كرد. وي اظهار داش��ت: با توجه 
ب��ه اينكه زمان اجراي مصوبه ف��وق روز پانزدهم بهمن 
ماه جاري بود، نخس��تين تس��ويه معام��الت بورس و 
اوراق بهادار تهران و فرابورس تهران عصر سه ش��نبه با 
موفقيت در ش��ركت سپرده گذاري مركزي انجام شد تا 
گامي بزرگ براي ارتقاي استانداردهاي تسويه و پاياپاي 
و هماهنگي با استانداردهاي بين المللي در بازار سرمايه 
ايران برداشته ش��ود. فهيمي خاطرنشان كرد: طراحي 
و اج��راي نظام تس��ويه »تحويل در مقاب��ل پرداخت« 
)DVP( و راه اندازي واحد تس��ويه مركزي )CCP( از 
برنامه هاي آتي شركت س��پرده گذاري مركزي است تا 
مكانيسم هاي تس��ويه و پاياپاي در بازار سرمايه به طور 

كلي با استانداردهاي جهاني مطابقت داشته باشد. 

 عرضه مجدد سهام
بيمه البرز و آسيا

بل��وك 17.34درصدي س��هام ش��ركت بيمه البرز 
و بلوك 18.84درصدي س��هام بيمه آس��يا در روز 12 
اس��فندماه امسال در بورس عرضه مي شوند. به گزارش 
تس��نيم، در پي ناكامي س��ازمان خصوصي س��ازي در 
واگذاري س��هام دو بيمه البرز و آسيا، اين سازمان اقدام 
به آگهي عرضه دوباره سهام اين دو بلوك بيمه يي كرد. 
بر اين اس��اس بلوك 17.34درصدي سهام بيمه البرز 
ش��امل 693 ميليون و 666هزار و 777سهم به قيمت 
تابلوي بورس در روز عرضه )معادل قيمت بسته شدن 
روز قبل از عرضه( به اضافه 20درصد به ش��رط آنكه از 
مبلغ 1275ريال كمتر نباشد، در روز 12 اسفند امسال 
در بورس عرضه خواهد شد. همچنين قرار است، بلوك 
18.84درصدي سهام بيمه آسيا شامل 433ميليون و 
397هزار و 841 س��هم به قيمت تابلوي بورس در روز 
عرضه )معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه( به 
اضافه 20درصد به شرط آنكه از مبلغ 1920ريال كمتر 

نباشد در اين روز در بورس عرضه شود. 

خبر

كف بازار

»تعادل« از پتانسيل باالي بازار سهام براي عرضه و تامين مالي صد ها شركت گزارش مي دهد

تحولتازهدربورستهران

گروه بورس  مسعود كريمي  
ب��ورس اوراق  به��ادار ته��ران يك��ي از بازار  هاي 
استراتژيك در حوزه تامين  مالي صنايع و شركت   ها 
محسوب مي شود. فرصت هاي تامين مالي از طريق اين 
 بازار به دليل شفافيت باال براي اغلب سرمايه گذاران 
قابل مالحظه اس��ت و حضور ش��ركت هاي مختلف 
براي تامين مالي از طريق اين سازوكار عالوه بر ايجاد 
تنوع در پرتفوي س��هامداران، بس��تري جذاب براي 

س��ليقه هاي مختلف در بازار س��هام را ايجاد خواهد 
 كرد. از طرفي آمارها در بودجه 97 حاكي از افزايش 
قابل توجه سهم بازار بدهي در تامين مالي از طريق 
بازار س��رمايه اس��ت و به نوعي دولت از اين روش، 
بورس كشور را به عنوان يكي از مهم ترين بخش هاي 
بازار هاي مالي در اين اليحه منظور كرده اس��ت. بر 
اين اس��اس چني��ن حالتي مي تواند نش��ان از نقش 
پر رنگ بورس در حوزه تامين مالي و تاثير بس��زاي 

آن در كالن اقتصاد كشور داشته باشد چراكه انتشار 
اوراق متنوع و جذب آن در معامالت بازار سهام تاثير 
قابل توجهي در عمق دهي به بازار سرمايه ايران دارد. 
به هر حال، انتشار »اوراق مالي اسالمي« همان طور 
كه در اليحه پيش��نهادي دولت ذكر ش��ده اس��ت، 
مي تواند بازار اين گونه اوراق را نس��بت به سال هاي 
گذش��ته داغ تر كن��د. هر چند در روز هاي گذش��ته 
ب��ر ضرورت تامين مالي  ش��هرداري ها از طريق بازار 

س��رمايه درراستاي تس��ويه بدهي اين  نهاد ها تاكيد 
ش��د كه اين امر ه��م در جاي خ��ود مي تواند براي 
شهرداري ها فرصتي طاليي محسوب شود اما در اين 
بين، نهاد ناظر بورس هم  بايد با برنامه ريزي مشخص 
جهت انتشار اوراق در بازار اقدام كند تا شاهد تبعات 
نابس��مان اين مه��م در بازار س��هام و به تبع آن در 
اقتصاد نباشيم. به هر روي، در تازه ترين اظهارنظر ها 
س��كان دار بورس تهران از آمادگي كامل اين شركت 
ب��راي ميزباني س��هام صدها ش��ركت زيرمجموعه 
بانك ه��ا، بنيادها و صندوق هاي بازنشس��تگي خبر 
داده اس��ت كه اين مه��م مي تواند در صورت تعيين 
يك اس��تراتژي مشخص و متداوم، به رشد و توسعه 

بورس در سطح كشور منجر شود. 

 اعالم آمادگي 
در همين رابطه، حس��ن قاليباف اصل مديرعامل 
ش��ركت بورس ته��ران، عن��وان كرد: ب��ورس اوراق 
بهادار با پش��توانه نيم قرن تجربه مي تواند در تسريع 
اج��راي برنامه ه��اي دول��ت ب��راي عرض��ه و تامين 
مال��ي ش��ركت هاي زيرمجموعه بانك ه��ا، بنيادها و 
صندوق هاي بازنشستگي نقش موثري ايفا كند. وي 
ضم��ن بيان اين مطلب خاطرنش��ان ك��رد: بورس با 
زيرساخت هاي فني مناسب و گستردگي جغرافيايي 
كشوري، طي 16 س��ال گذشته در انجام برنامه هاي 
گس��ترده خصوصي س��ازي و واگذاري هاي اصل 44 
بس��يار موثر ب��وده و از آمادگي الزم ب��راي ميزباني 
سهام صدها ش��ركت زيرمجموعه بانك ها، بنيادها و 

صندوق هاي بازنشستگي برخوردار است. 

 واگذاري در 16 سال
وي افزود: كارنامه ب��ورس اوراق بهادار تهران در 
فرآيند خصوصي سازي شركت هاي مشمول اصل 44 
و پذيرش شركت هاي خصوصي بيانگر ارتقاي سطح 
تامين مالي از درگاه بورس تهران، رش��د و توس��عه 
عمق بازار در سطح كشور است. تاالرهاي منطقه يي 
كه توس��ط بورس ته��ران ايجاد، حمايت و توس��عه 
يافته ان��د، بازوي اجرايي قوي ب��راي افزايش ضريب 
نفوذ در سطح كش��ور و مشاركت در عرضه و تامين 

مالي ش��ركت هاي فوق و هلدينگ هاي آنهاس��ت. به 
گزارش بورس تهران، مديرعامل شركت بورس تهران 
به آمار واگذاري ها در 16س��ال گذشته از طريق بازار 
س��رمايه اش��اره كرد و افزود: از سال 1380 مجموع 
واگذاري ه��اي خصوصي س��ازي بالغ ب��ر 144 هزار 
ميليارد تومان اس��ت كه 97 هزار ميليارد تومان آن 
معادل 67درصد از طريق بازار س��رمايه انجام ش��ده 

است. 

 بورس در اولويت
قاليباف اصل افزود: جايگاه منحصر به فرد بورس 
ته��ران در فرآيند خصوصي س��ازي معيار مناس��بي 
ب��راي س��نجش جاي��گاه و توانمندي ب��ورس اوراق 
بهادار تهران براي عرضه و تامين مالي ش��ركت هاي 
دولت��ي و غيردولت��ي و زيرمجموعه ه��اي بانك ها، 
بنيادها و صندوق هاي بازنشستگي است. مديرعامل 
بورس تهران با اش��اره به صحبت ه��اي وزير اقتصاد 
در مورد اولويت دولت در خصوصي س��ازي از طريق 
ب��ورس تاكيد ك��رد و گفت: باتوجه ب��ه فراهم بودن 
زيرساخت هاي مناسب در بورس، بورس تهران آماده 
ميزباني از صندوق ها و شركت هاي تابعه وزارت رفاه 
است و اين امر مي تواند به تامين مالي و شفاف سازي 

و ارتقاي عملكرد شركت هاي تابعه منجر شود. 
 قاليباف اص��ل ب��ه تفاهمنامه همكاري مش��ترك 
در راس��تاي نقش آفرين��ي و حض��ور فعال تر تامين 
اجتماعي در بازار سرمايه كشور در سال 94 اشاره كرد 
و اظهار داشت: مهم ترين مساله اين تفاهمنامه ايجاد 
هماهنگي و ارتباط بيش��تر در پذيرش ش��ركت هاي 
گروه تامين اجتماعي در بورس است. همچنين انجام 
همكاري ها و هماهنگي هاي الزم جهت بهره برداري 
از خدمات 22 تاالر منطقه يي، برگزاري نشست هاي 
تخصصي و كارگاه هاي تخصصي براي ارتقاي دانش 
مال��ي، مقررات بازار س��رمايه، فرصت هاي حضور در 
بازار هاي س��هام داخلي و بين المللي، همكاري براي 
توس��عه حضور بيشتر س��رمايه گذاران خارجي براي 
تامين مالي طرح ه��ا و پروژه هاي گروه تامين و رفع 
موان��ع س��رمايه گذاري و حضور فع��ال در بورس در 

چارچوب اين تفاهمنامه صورت مي گيرد. 

 ثب�ات قيمت حامل ه�اي ان�رژي به نفع 
اقتص�اد و ب�ورس: به گفت��ه مديرعامل ش��ركت 
س��بدگردان س��رمايه ايراني��ان موضوعي ك��ه بايد 
درخصوص ا تحليلگران چه مي گويند فزايش قيمت 
حامل ه��اي انرژي درنظر گرفت اين اس��ت كه همه 
صنايع درگير مس��اله حمل و نقل هستند، بنابراين 
با گران نش��دن حامل ه��اي انرژي مانن��د بنزين و 
گازويي��ل اث��ر آن روي همه بخش ه��اي اقتصادي 
ديده مي ش��ود. مصطفي صفاري مديرعامل شركت 
س��بدگردان س��رمايه ايرانيان، درب��اره نقش قيمت 
حامل هاي انرژي در اقتصاد و بازار س��رمايه، گفت: 
در ن��گاه اول با ثبات قيم��ت حامل ها تنها نمادهاي 
پااليش��گاهي اث��ر مي پذيرن��د. درآمد پااليش��ي ها 
به صورت كارمزدي اس��ت يعن��ي نفت را مي خرند و 
بعد محصوالت حاصل از آن را به دولت مي فروشند، 
در نتيجه س��ودآوري اين گروه در گرو قيمت خريد 
نف��ت و قيمت ف��روش حامل هاي انرژي اس��ت، در 
نتيج��ه قيمت حامل ها تعيين كننده صرف س��ود و 
زيان ش��ركت هاي پااليش��ي نيس��ت. صفاري ادامه 
داد: در صنعت پااليش��ي كارمزد تعيين كننده است 

به ط��وري كه در برخي ادوار ب��ا وجود اينكه قيمت 
حامل هاي انرژي پايين بود اما پااليشي ها سودهاي 
خوبي مي كردند. به گزارش س��نا، وي با بيان اينكه 
سياس��ت هاي دولت در تعيي��ن كارمزدها در ميزان 
سودآوري شركت هاي پااليشي اثرگذار است، اظهار 
ك��رد: نمي توانيم به صراحت بگوييم قيمت حامل ها 
باعث افزايش يا كاهش درآمد پااليش��ي ها مي شود 
بلكه سياس��ت هاي وزارت نفت تعيين كننده ميزان 
س��ودآوري ش��ركت هاي پااليش��ي اس��ت. صفاري 
خاطرنش��ان كرد: نكته مهم اين است كه با مخالفت 
مجلس براي افزايش قيمت حامل ها، در سال آينده 
ش��اهد ش��وك تورمي در صنايع نخواهي��م بود و با 
تثبي��ت قيمت ارز نيز رخ��داد غيرقابل پيش بيني و 

غيرقابل كنترلي رخ نمي دهد. 
 آخرين وضعيت پرونده »هاي وب«: دبيركل 
جامعه حس��ابداران رس��مي ايران از 8 سوال و ابهام 
 سازمان بورس نسبت به صورت هاي مالي سه سال اخير 
»ه��اي وب« خبر داد و زمان اع��الم نتيجه اين نهاد 
مرجع را اعالم كرد. س��يدمحمد علوي درباره آخرين 
وضعيت بررسي صورت هاي مالي شركت داده گستر 
عصر نوين )هاي وب( كه از سوي سازمان بورس براي 
دريافت نظر به جامعه حسابداران رسمي ايران ارسال 
 ش��ده، توضيح داد: س��ازمان بورس ط��ي نامه يي در

 10 بهمن، 8 س��وال و ابه��ام را درمورد صورت هاي 
مالي سال هاي 94 و 95 و 6 ماهه سال جاري مطرح 
و خواهان اعالم نظر ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: اين 
مورد شامل 300 صفحه مستندات بوده كه طبق روال 
در جريان رس��يدگي قرار گرفته و به اعضاي كارگروه 
كنترل كيفيت داده شده تا بعد از بررسي، چند جلسه 
برگ��زار و راي نهايي صادر ش��ود. اين مقام مس��وول 
در پاس��خ به اين س��وال كه با اين اوصاف چه زماني 
نتيجه راي جامعه حس��ابداران رسمي ايران مشخص 
و به سازمان بورس ارسال مي شود تا زمينه بازگشايي 
نماد »هاي وب« )كه از 22 آذر بس��ته ش��ده( فراهم 
ش��ود؟  گفت: در حالي س��ازمان بورس از حدود سه 
تا 4 ماه پيش اقدام به بررس��ي صورت هاي مالي اين 
ش��ركت كرده كه باتوجه به م��وارد اعالمي و نو بودن 
صنع��ت و همچنين اهميت موضوع، به بررس��ي هاي 
همه جانبه و تازه و انطباق با استانداردهاي حسابداري 
نياز است. به گزارش بورس پرس، علوي افزود: با اين 
حال درمورد اعالم نظر جامعه حسابداران رسمي ايران 
 به س��ازمان ها و ارگان ها، دس��تورالعمل و زمان بندي 
30 روزه يي وجود دارد كه طبق آن عمل خواهد شد. 
بنابراين ب��ه احتمال زياد تا نيمه اس��فند يا حداكثر 
تا 20 اسفند، نظر جامعه حس��ابداران خبره ايران به 

سازمان بورس داده خواهد شد. 

براس��اس آخرين اطالعات منتش��ر شده از سوي 
بورس، نماد معامالتي چهار بانك بنا به داليل متفاوت 
همچنان در بازار س��هام متوقف است و هيچ خريد و 
 فروش��ي روي س��هم اين بانك ها صورت نمي گيرد. 
به گزارش ايبنا، تازه ترين فهرس��ت نمادهاي متوقف 
ش��ده بازار ب��ورس تهران تا هجده��م بهمن ماه 96 
نش��ان مي ده��د ك��ه نم��اد معامالتي چه��ار بانك 
»ص��ادرات، پارس��يان، پاس��ارگارد و تج��ارت« در 
بورس در حالت »ممنوع-متوقف« دچار تعليق نماد 
ش��ده اند كه از اين بين دو بانك مجمع ساالنه خود 
را برگزار كرده اند و احتماال به زودي بازگش��ايي نماد 

آنها در بورس انجام خواهد شد. 

 بانك صادرات
بر اين اس��اس،  نم��اد معامالتي بان��ك صادرات 
از روز بيس��ت و نهم تي��ر ماه 95 تاكن��ون در بازار 
س��هام متوقف شده اس��ت و باتوجه به اينكه مجمع 
آن در چند روز گذش��ته برگزار شده، انتظار مي رود 
به زودي با شفاف س��ازي صورت هاي مالي و وضعيت 
عملك��ردي اين ش��ركت نماد آن باز ش��ود. در عين 
ح��ال تعيين مديرعام��ل جديد بانك ص��ادرات نيز 
به اين گش��ايش نماد مي تواند كم��ك ويژه يي كند. 
همچنين آخري��ن وضعيت بانك ص��ادرات در بازار 
س��هام نش��ان مي دهد »P/E« س��هام اين شركت 
بانكي، منفي )4.37( مرتبه و »EPS« آن نيز منفي 
)230( ريال در آخرين صورت هاي مالي درج ش��ده 
اس��ت. براس��اس اين گزارش، پنج س��هامدار عمده 
بان��ك صادرات، ش��امل »دولت ب��ا 18.310درصد، 
س��ازمان خصوصي س��ازي با 4.990درصد، شركت 
سرمايه گذاري استاني با 4.060درصد، بيمه سالمت 
ايران با 3.510درصد و خدمات پشتيباني مهر 78 با 

3.400درصد« است. 

 بانك پارسيان
اف��زون بر اي��ن، نماد معامالتي بانك پارس��يان از روز 
پانزدهم آبان ماه 95 تاكنون براس��اس اع��الم ناظر بازار 
به عل��ت ابهام در ارائ��ه اطالعات در بازار س��هام متوقف 
ش��ده اس��ت و تا زماني كه شفاف س��ازي در اين زمينه 
صورت نگيرد بازگش��ايي اي��ن نماد در تاالر شيش��ه يي 
ص��ورت نمي گيرد. البت��ه مجمع عمومي عادي س��االنه 
نوبت دوم بانك پارس��يان، روز دوش��نبه شانزدهم بهمن 
 م��اه 96، براي بررس��ي عملكرد س��ال مال��ي منتهي به
30 اس��فند ماه س��ال 1395 با حض��ور اكثريت بيش از 
80درصدي س��هامداران اين بانك برگزار ش��ده است. در 
عين حال آخرين وضعيت بانك پارس��يان در بازار سهام 
نيز نشان مي دهد »P/E« سهام اين شركت بانكي، 63.61 
مرتب��ه و »EPS« آن نيز 18 ريال در آخرين صورت هاي 
مالي درج شده است. براس��اس اطالعات گردآوري شده، 
پنج سهامدار عمده بانك پارسيان، شامل »سرمايه گذاري 
ب��ا 100.8درص��د، گس��ترش س��رمايه گذاري  تدبي��ر 
ايران خ��ودرو با 5.970درصد، س��رمايه گذاري س��مند با 
5.740درصد، مهرآفرينان دوران با 4.990درصد و توسعه 

اقتصادآينده سازان با 4.990درصد« است. 

 بانك پاسارگارد
در س��ويي ديگر، نماد معامالتي بانك پاس��ارگارد از 
روز دوم آذر ماه 95 تاكنون در بازار س��هام متوقف شده 
اس��ت و ناظر بازار س��هام در آخرين اطالعيه درباره اين 
بانك اعالم كرده كه نماد بانك پاس��ارگارد به دليل ابهام 
در ارائه اطالعات متوقف ش��ده است. همچنين آخرين 
وضعيت بانك پاس��ارگارد در تاالر شيش��ه يي نيز نشان 
مي دهد »P/E« س��هام اين شركت بانكي، 6.09 مرتبه 
و »EPS« آن نيز 164 ريال در آخرين صورت هاي مالي 
درج شده است. براساس اين گزارش، پنج سهامدار عمده 
بانك پاسارگارد، شامل »س��رمايه گذاري پارس آريان با 

7.170درصد، نيك انديشان سروش فجر با 4.780درصد، 
هوردادرايان با 4.630درصد، سام گروه با 3.750درصد و 

ميالدگسترنوآوران با 3.690درصد« است. 

 بانك تجارت
عالوه بر اين، براساس اطالعات منتشر شده از سوي 
بورس تهران، نماد معامالتي بانك تجارت از روز بيست 
و هفت��م تير ماه 96 تاكنون ب��ه علت برگزاري مجمع 
عمومي عادي ساالنه براي تصويب صورت هاي مالي در 
بازار سهام متوقف شده است و پس از برگزاري مجمع 
اين ش��ركت كه در 18 دي ماه سال جاري انجام شد، 
مي توان انتظار داش��ت كه در آينده يي نزديك ش��اهد 
رف��ع توق��ف نماد آن در ب��ورس باش��يم. الزم به ذكر 
اس��ت، آخرين وضعيت بانك تجارت در بازار سهام نيز 
نشان مي دهد »P/E« سهام اين شركت بانكي، منفي 
)9.05( مرتب��ه و »EPS« آن نيز منفي )66( ريال در 
آخرين صورت هاي مالي درج شده است. بر اين اساس، 
پنج س��هامدار عم��ده بانك تجارت، ش��امل »دولت با 
17درصد، س��رمايه گذاري صبا تامين با 7.640درصد، 
سازمان خصوصي سازي با 4.990درصد، سرمايه گذاري 
اس��تان تهران با 4.060درصد و سرمايه گذاري استان 

خراسان رضوي با 3.240درصد« است. 

 توقف 11 نماد غيربانكي
گفتني اس��ت ع��الوه ب��ر توقف نماد چه��ار بانك 
در بورس، براس��اس آمارهاي موج��ود نماد معامالتي 
11شركت ديگر نيز از مدت ها پيش تا به امروز در بازار 
س��هام متوقف شده اند. بر اين اساس، نماد شركت هاي 
»كنتورسازي، س��يمان بهبهان، بهنوش ايران، صنايع 
آذر، كاشي و سراميك حافظ، تامين ماسه ريخته گري، 
 هاي وب، س��رمايه گذاري البرز، سرمايه گذاري صنعت 
بيمه، سرمايه گذاري صنعت نفت و سرمايه گذاري نيرو 
با داليلي همانند »افش��اي اطالعات مال��ي، برگزاري 
مجمع و...« در بورس متوقف شده و عمال سرمايه هاي 

سهامداران به روي اين سهم ها بلوكه شده است. 

بانكهاپشتدرهايبورس

تحليلگرانچهميگويند

گروه بورس   
ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در داد 
 و س��تد هاي آخري��ن روز كاري هفت��ه ب��ا افزاي��ش 
 398 واح��دي هم��راه ش��د و رق��م 98 ه��زار و 
317 واحدي را به خود اختصاص داد. بر اين اس��اس، 

شاخص آزاد شناور با رشد 497 واحد رقم 105هزار و 
480 را تجربه كرد و ش��اخص بازار اول و دوم هر يك 
به ترتي��ب 371 و 333 واحد افزاي��ش پيدا كردند. از 
همين رو، در جريان معامالت ديروز بازار سرمايه تعداد 
يك هزار و 377 ميليون س��هم و حق تقدم به  ارزش 

355 ميليارد تومان در 61 هزار نوبت مورد دادوستد 
قرار گرفت. بيش��ترين تاثير مثبت بر رش��د دماسنج 
بازار س��هام در روز گذشته به نام نمادهاي معامالتي 
شركت هاي فوالد مباركه اصفهان، سرمايه گذاري نفت 
و پتروشيمي تامين و گسترش نفت و گاز پارسيان شد 
و در مقابل نمادهاي معامالتي پتروشيمي مبين، گروه 
مديريت سرمايه گذاري اميد و گروه مپنا با افت خود 

مانع افزايش بيشتر شاخص شدند. 

 آيفكس در ارتفاع 1103 واحدي
در س��ويي ديگر، فرابورس ايران معامالت آخرين 

روز كاري خ��ود در هفت��ه ج��اري را ب��ا رش��د 17 
 واحدي )1.5درصدي( شاخص كل و خريد و فروش 
252 ميلي��ون ورقه به ارزش يك هزار و 363ميليارد 
ريال به پايان رساند. بر اين اساس، در حالي كه طي 
روزه��اي قبل آيفك��س روندي نزول��ي را طي كرده 
بود روز گذش��ته متاثر از سبزپوش��ي اغلب نمادهاي 
موردمعامله در گروه هاي پااليش��ي، پتروش��يمي و 
فلزات اساسي بود. همچنين، در ميان 7 نماد اثرگذار 
بر ش��اخص كل فراب��ورس نام نماده��اي »مارون«، 
»زاگرس«، »سرچشمه«، »ميدكو«، »بساما«، »شراز« 
 و »حس��ينا« ديده مي ش��ود كه تا س��طح حداكثر

 10.5 واح��د تاثي��ر مثب��ت بر اين نماگر داش��تند. 
نگاه��ي ب��ه نماده��اي پربازدي��د ديروز نيز نش��ان 
مي دهد »زشگزا«، »س��مگا«، »زنگان« و »زاگرس« 
پربيننده تري��ن نماده��اي معامالتي ب��ازار فرابورس 
بودند. در حالي دو نماد »اوان« و »ميهن« بيشترين 
رش��د قيمتي را تجربه كردند كه نمادهاي »ثعمرا« 
و »كوثر« باالترين افت قيمتي را تا س��طح حداكثر 
4.3درصد متحمل ش��دند. در جريان بازار همچنين 
ش��اهد بازگش��ايي نمادهاي »دتوليد«، »قش��ير« و 
»زاگ��رس« بوديم. اين در حالي اس��ت كه نمادهاي 

»غشهداب« و »حسينا« نيز متوقف شدند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

شاخص در مدار نوساني
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چالش هاي پيش روي پوشاك 
ايران

صنايع پوشاك ونساجي در 
ايران از بازاري ۱۷هزار ميليارد 
توماني برخ��وردار اس��ت، اما 
۷۰ درصد پوش��اك موجود در 
ب��ازار ايران خارجي اس��ت كه 
نزديك ب��ه ۱۰۰ درصد آن به 
صورت قاچاق وارد مي ش��ود. 
بايد بپذيريم كه طي سال هاي 
گذشته و با رواج آشكار قاچاق 
پوش��اك، اين صنع��ت دچار 
آس��يب شده اس��ت؛ چراكه اين يك صنعت مادر است 
و صناي��ع ديگري آن را پش��تيباني مي كنند. حال كه 
صنعت اصلي با يك ضربه جدي مواجه ش��ده، صنايع 
وابسته را هم دچار چالش كرده است. نيروهاي انساني 
و كارشناسان اين صنايع هم رفته رفته در حال تحليل 
رفتن هستند و روند تربيت نيروهاي فني و كارشناس 

در اين صنعت به كندي پيش مي رود. 
دس��ت اندركاران مي گويند زمان��ي كه يك صنعت 
تضعيف ش��ود، ت��وان صادرات��ي خود را هم از دس��ت 
مي دهد؛ به طوري كه حجم صادرات پوش��اك از حدود 
۱۲۰ميليون دالر در سال ۱۳۸۹ حدود ۴۰ ميليون دالر 
كاهش داش��ته اس��ت. اين در شرايطي است كه تركيه 
۲۰ميليارد دالر صادرات پوشاك داشته و قصد دارد اين 

رقم را تا سال ۲۰۲۰ به ۸۰ ميليارد دالر برساند. 
ايراني ه��ا س��االنه ۳ ميليون كت وش��لوار مصرف 
مي كنند، در حالي كه سقف ظرفيت توليد شركت هاي 
داخلي ۵۰۰ هزار دس��ت در اين محصول اس��ت و در 
نتيجه ۲.۵ ميليون دست ديگر از خارج تامين مي شود؛ 
از اين رو چنانچه دولت از توليدكنندگان تنها در همين 
بخش حمايت كند، هم حجم قابل توجهي ارز از كشور 
خارج نمي ش��ود و هم فرصت هاي شغلي جديدي براي 
جوانان ايجاد مي ش��ود؛ در اي��ن ميان ناگفته نماند كه 
صنعت نساجي و پوشاك ايران به خصوص در يك سال 
اخير دس��تخوش فراز و نشيب هايي هم شده است كه 
هرچن��د همواره برخي از اين مباح��ث مطرح بوده، اما 
مواردي چون حاش��يه هاي نمايش��گاه پوشاك، قرارداد 
تجارت ترجيح��ي ميان ايران و تركي��ه و … بيش از 
ساير موضوعات سايه بر سراتفاقات اين حوزه انداخت. از 
جمله موضوعاتي كه در ساليان گذشته صنعت نساجي 
وپوش��اك ايران با آن دس��ت و پنجه نرم كرده اس��ت، 
ميزان واردات از طريق رس��مي يا به صورت غيرقانوني 
اس��ت كه متاسفانه توليدكنندگان داخل كشور پس از 
گذشت اين همه سال، بازهم از آمار باالي قاچاق در اين 

محصوالت ناالنند. 
يكي از داليل باال بودن ميزان قاچاق در پوش��اك و 
پارچه را مي ت��وان تعرفه هاي غيرمنطقي در اين حوزه 
دانس��ت، هرچند كه توليدكنندگان معتقدند كه نبايد 
تعرف��ه واردات كاهش يابد، اما خواه ناخ��واه باال بودن 
تعرف��ه واردات از ديگر جه��ات به صنعت داخلي ضربه 
مي زند. با توجه به اينكه پوشاك را مي توان جزو نيازهاي 
اوليه بش��ر دانس��ت، دور از ذهن به نظر نمي رسد كه با 
بس��تن حقوق ورودي باال ب��راي واردات آن در صورتي 
كه موفق ترين كشور در اين حوزه در همسايگي كشور 
ما قرار دارد، س��بب  شود تا افراد بسياري زمينه رابراي 
واردات آن به صورت غير رسمي براي خود فراهم كنند. 
با اين وجود به نظر مي رس��د، تنه��ا راهكار براي اصالح 
وضعيت پوش��اك در كش��ور كه خودبه خود منجر به 
تقويت توليد پوش��اك در كشور هم مي شود، تمركز بر 
جلوگيري از قاچاق در اين صنعت اس��ت. يكي ديگر از 
اتفاقاتي كه پوش��اك ايران در س��ال جاري با آن دست 
و پنجه نرم كرد، برگزاري نمايش��گاه پوش��اك ايران و 
تركيه به صورت همزمان در نمايش��گاه بين المللي بود، 
كه حاشيه هايي را به همراه داشت. نمايشگاه تخصصي 
پوشاك ايران در س��ال ۱۳۹۳ قرار بود در آذر تشكيل 
ش��ود كه با دو ماه تاخير، مقرر شد در ۱۲ تا ۱۵ بهمن 
و همزمان با نمايشگاه پوش��اك تركيه در ايران برگزار 
ش��ود كه اين موضوع در ابتدا با مخالفت و گاليه برخي 

توليدكنندگان پوشاك همراه شد.

سرمايه ها به سمت توليد 
هدايت شود

پايگاه خب�ري اتاق اصناف اي�ران  رييس اتحاديه 
بنك��داران و طاق��ه فروش��ان پارچ��ه ب��ا انتق��اد از 
هزينه هاي توليد در كش��ور گفت: مس��ووالن بايد به 
گونه يي برنامه ريزي كنند كه س��رمايه ها به س��مت 
توليد هدايت ش��ود ن��ه اينكه به واردات س��وق پيدا 
كن��د. امير قديمي ن��ژاد افزود: با حج��م عظيمي از 
وارادات پوش��اك از تركيه و چين مواجه هس��تيم و 
همين امر س��بب شده تا توليدكنندگان رغبتي براي 
خريد پارچه براي توليد نداش��ته باشند؛ چرا كه نرخ 
توليد در كشور باالست و توان رقابت با ديگر كشورها 
را نداري��م. او ادام��ه داد: در ح��ال حاضر در روزهاي 
پاياني س��ال با كس��ادي بازار مواجه هستيم و هيچ 
ش��ور و انگيزه يي براي بازاريان وجود ندارد؛ چرا كه 
صنف ما فروش ندارد و دچار ركود ش��ده ايم. قديمي 
نژاد اظهار كرد: مس��ووالن و دولت بايد ضرورت هاي 
تولي��د و اقتصاد كش��ور را درك كنن��د و راه را براي 
وارادات ارزان قيم��ت ببندن��د و توليدكننده را براي 

توليد تشويق كنند.
او تصريح كرد: چنانچه توليدكنندگان پوشاك به 
سمت خريد پارچه و توليد روي بياورند، قطعا چرخه 
صنعت نس��اجي به حركت در خواه��د آمد و بازار از 
رك��ود نجات پيدا مي كند. ريي��س اتحاديه بنكداران 
و طاقه فروش��ان پارچه تصريح ك��رد: صنف بنكداران 
پارچه و طاقه فروش��ان بيش از ۷ هزار عضو داش��تند 
ام��ا به دليل كس��ادي در خريد و ف��روش، برخي از 
آنها تغيير ش��غل داده اند يا به واردات روي آورده اند. 
قديمي ن��ژاد تصريح ك��رد: ما بارها به دس��تگاه هاي 
مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه 
ارس��ال و تقاضا كرديم كه به ه��ر طريقي كه صالح 
مي دانن��د، جلوي قاچاق پوش��اك را بگيرند اما هنوز 
بطور كامل محقق نش��ده است بطوري كه هنوز هم 
قاچاق اصلي ترين مشكل صنعتگران و توليدكنندگان 
است كه مجبور مي ش��وند هزينه هاي باالي توليد را 
بپردازند و اين پرداخت ها در نهايت منجر به افزايش 

قيمت توليد مي شود.

يادداشت

خبر

»تعادل« گره هاي كور فعاليت  اصناف را در شبكه اقتصاد كشور بررسي مي كند

تورمواحدهايصنفيدركالنشهرها
تعادل  محمدمهدي حاتمي 

اين روزها، راه انداختن يك كس��ب وكار جديد 
براي بس��ياري از جوانان ايران��ي معموال در دو واژه 
خالصه مي شود:»اجاره مغازه«. روند كار هم معموال 
به س��ادگي قابل ردگيري اس��ت:»مغازه يي در يك 
م��كان پر تردد اج��اره مي كني، جنس ه��ا را هم از 
چي��ن، تركيه يا امارات وارد مي كني و به راحتي به 
سود مي رس��ي.« تعدد حيرت آور واحدهاي صنفي 
در ايران )يك واحد صنفي به ازاي هر 6 تا ۷خانوار( 
هم نش��ان از اقب��ال چنين رويك��ردي دارد. همين 
موضوع اما موجب شده سودآوري واحدهاي مشابه 
كاه��ش پيدا كند. ام��ا اين تنها مش��كل دارندگان 
واحدهاي صنفي نيس��ت. تعدد مراكز صدور مجوز 
ب��راي اين واحدها هم يكي ديگر از مش��كالت اين 
بخش از اقتصاد ايران اس��ت. البته از آن سو نگاهي 
ب��ه آمارهاي ۸ ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نش��ان مي دهد، صدور مجوز براي واحدهاي صنفي 
در كشور در قياس با مدت مشابه سال گذشته افت 
۱.۵درصدي را تجربه كرده اس��ت. به طوري  كه در 
۱۵ استان كش��ور نيز مجوزهاي صادر شده صنفي 

كمتر از سال گذشته بوده است. 

 معضل اصناف چيست؟ 
تعداد واحدهاي صنفي فعال در كشور بيش از اندازه 
زياد است و اين موضوع نه فقط به كسب وكار خود اين 
واحدها ضربه زده، كه نظارت بر آنها را هم دشوار كرده 
است. رييس اتاق اصناف ايران چندي پيش در گفت وگو 
با »تعادل« به »تورم تعداد واحدهاي صنفي« در ايران 
اشاره كرده و گفته بود: در ايران حدود ۳ميليون واحد 
صنف��ي در وجود دارد كه بر اين اس��اس، به ازاي هر 6 
يا ۷ خانوار يك واحد صنفي به ثبت رسيده است. اين 
درحالي است كه عرف جهاني در اين حوزه، يك واحد 

صنفي به ازاي هر ۳۸تا ۴۱خانوار است. 
بناب��ه اظهارات متوليان صنفي كش��ور، مش��كلي 
ديگ��ري كه ما ب��ا آن روبه رو هس��تيم، وج��ود تعداد 
بس��يار زيادي واحد صنفي بدون پروانه اس��ت. آمارها 
نش��ان مي دهند حدود ۸۰۰ ه��زار واحد صنفي بدون 
پروان��ه در اي��ران به فعاليت مش��غول اند ك��ه نظارتي 
ب��ر فعاليت آنها وج��ود ندارد. عالوه بر اين، بر اس��اس 
خوش بينانه ترين گمانه زني ها، حدود ۴۰۰هزار نفر در 
ايران با دست فروشي امرار معاش مي كنند كه آنها هم 
بطور كلي خارج از س��اختار رسمي اقتصاد كشور قرار 
دارند. همين موضوع موجب مي شود كه بازرسي صنفي 
حتي در صورتي كه بتواند به شكل كامالً دقيق كار كند 
عمال توانايي بررسي بخش بزرگي از واحدهاي صنفي را 
نداشته باشد. اين در حالي است كه اعطاي مجوزهاي 
متعدد به واحدهاي صنفي مشابه، شكاف ميان عرضه 
و تقاض��ا را به دنبال خواهد داش��ت و اين بازار فعاليت 

اصناف را دچار »توهم رونق« مي كند. 
عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران و رييس اتاق 
اصناف استان خوزستان در گفت وگو با »تعادل«، ضمن 
اشاره به تعدد واحدهاي صنفي در كشور مي گويد: يكي 
از داليل رو آوردن مردم به ايجاد واحدهاي صنفي، نبود 
فرصت هاي شغلي در عرصه هاي ديگر است. به همين 
دليل شاهد اين هستيم كه حدودا به ازاي هر ۲۵نفر در 

كشور يك واحد صنفي وجود دارد

س��عيد ممبيني ادامه مي ده��د: البته در اين بحث 
بايد به اين نكته هم توجه كنيم كه در گذشته شرايط 
تورمي در كش��ور موجب مي ش��د كه تاسيس و ايجاد 
واحده��اي صنفي مق��رون به صرفه باش��د. به عنوان 
مثال، ف��ردي مغازه يي را به قيمت ۱۰۰ميليون تومان 
مي خريد و حتي اگر فروش هم نداشت چند سال بعد 
مي توانست همان مغازه و احيانا اجناس آن را به قيمت 
باالتر به فروش برساند. اما حاال كه ما در شرايط ركودي 
هستيم، ايجاد واحدهاي صنفي جديد توجيه اقتصادي 

زيادي ندارد. 
آمارهاي منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هم مويد آن هستند كه دست كم در هشت ماه 
ابتدايي سال ۱۳۹6 تعداد مجوزهاي صادرشده صنفي 
در بسياري از استان هاي كشور احتماال متاثر از شرايط 
ركودي با افت مواجه بوده اس��ت. به عنوان مثال تعداد 
مجوزهاي صنفي صادره در استان آذربايجان شرقي در 
۸ ماه نخس��ت سال ۱۳۹6 در قياس با مدت مشابه در 
سال گذشته، ۱۲.۷ درصد افت داشته و از ۱۳۱۵۱واحد 
به ۱۱۴۸۴واحد رسيده است. اين بزرگ ترين افت تعداد 

مجوزهاي صنفي صادره در اين گزارش است. 
باالترين رش��د نيز در جنوب كرم��ان رخ داده كه 
تعداد مجوزهاي صنفي صادر شده در زمان مورد اشاره، 
۴۸.۸ درصد رشد داش��ته و از 666 واحد به ۹۹۱واحد 
رس��يده است. اس��تان تهران نيز با افت ۱۰.۹درصدي 
در تع��داد مجوزهاي صنفي صادر ش��ده رو به رو بود. 
تع��داد مجوزهاي صنفي صادر ش��ده در ۸ ماه ابتدايي 
س��ال ۱۳۹۵ در استان تهران ۴۲6۹۱مورد بوده كه در 
۸ ماه ابتدايي سال ۱۳۹6 به ۳۸۰۱۷مورد رسيده است. 

از مجموع ۳۲ استان كشور ۱۵ استان با كاهش صدور 
مجوزهاي صنفي مواجه بوده اند و بطور كلي نيز صدور 
مجوزهاي صنفي در قياس زماني مورد اشاره ۱.۵ درصد 

كاهش داشته است. 

 از كافه- كتاب ها تا عطاري هاي داروفروش
ماج��راي تعدد بيش از ان��دازه واحدهاي صنفي 
در ايران اما وج��ه ديگري هم دارد. ماهيت فعاليت 
بس��ياري از اصناف به گونه يي اس��ت كه عمال آنها 
را ناچ��ار به اخذ مج��وز از نهادهاي متعدد مي كند. 
اين موضوع في نفس��ه مشكل ساز نيست اما معضل 
از جايي شروع مي ش��ود كه سياست هاي نهادهاي 
ذي نف��ع در اعطاي مجوزهاي فعالي��ت يا نظارت با 

يكديگر مغاير از آب درمي آيند. 
به عن��وان نمون��ه در دوران رياس��ت جمهوري 
محمود احمدي نژاد به يك باره اعالم ش��د كه كافه 
كتاب ه��ا به عل��ت آنچه »تداخل صنف��ي« خوانده 
مي ش��د، با ممنوعي��ت فعاليت مواجه ان��د. اجراي 
ضربت��ي طرح��ي كه عمال ه��زاران كاف��ه كتاب را 
در يك ش��ب تعطيل كرد، يكي از نخس��تين موارد 

استناد به بند قانوني »تداخل صنفي« بود. 
همي��ن روند چند س��ال بعد در ماجراي س��فره 
خانه هاي س��نتي ه��م رخ داد، يعني جايي كه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اصرار بر ممنوعيت 
عرضه قليان داش��ت و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مي گف��ت با اي��ن كار صدها هزار نفر شغل ش��ان را از 
دس��ت خواهند داد. رفت و برگشت طرح ممنوعيت 
عرضه قليان در سفره خانه هاي سنتي و اجراي نيم بند 

آن بار ديگر مض��رات نبود يك رويكرد واحد در مورد 
فعاليت اصناف را علني كرد. 

يك��ي از آخري��ن موارد ب��روز تداخل ه��اي صنفي 
كه از قضا س��ر و صداي زيادي هم ب��ه پا كرد، فروش 
دارو در عطاري ه��ا بود. عطاري ها مجوز فعاليت خود را 
از وزارت صنعت مي گيرند اما اين وزارت بهداش��ت)به 
طور دقيق تر، س��ازمان غذا و دارو( اس��ت كه بر عرضه 
محص��والت دارويي)كه ش��امل داروه��اي گياهي هم 
مي ش��ود( نظ��ارت مي كن��د. همين موض��وع موجب 
درگيري هاي پش��ت پرده دو وزارتخانه ش��ده بود و در 
اين ميان البته صداي انجمن داروخانه داران هم درآمده 
بود كه معتقد بودند، عطاري ها به عنوان رقيب آنها در 
بازار فروش دارو، عمال بخش��ي از گردش مالي آنها را از 
آن خود كرده اند. ممبيني در پاس��خ به اين پرس��ش 
ك��ه چرا واحده��اي صنفي در م��واردي ناچار اند از 
نهادهاي مختلفي مجوز درياف��ت كنند؟ مي گويد: 
قوانين باالدستي ما در اين زمينه دچار ابهام بودند 
و موجب دش��واري فرآيند اخذ مجوز مي ش��دند. با 
اين همه، اين قوانين اكنون اندكي اصالح ش��ده اند 
و در م��وارد بس��ياري نياز به اس��تعالم از نهادهاي 

مختلف جهت اخذ مجوز وجود ندارد. 
عض��و هيات رييس��ه ات��اق اصناف اي��ران ادامه 
مي ده��د: با اين همه، اين موضوع لطمات زيادي به 
اصناف زده است. به طور مثال در مبحث ساماندهي 
مشاغل آالينده، واحدي كه مي خواست به شهركي 
در خارج از ش��هر منتقل ش��ود، گاه��ي ناچار بود 
۳س��ال صبر كند ت��ا فرآيند اس��تعالم از نهادهاي 

مختلف تكميل شود. 

 چه كسي نظارت مي كند؟
در م��اده 6۸ قانون نظ��ام صنفي كه موضوع آن 
»تداخل صنفي« اس��ت، ذكر شده كه عدم مقررات 
موضوع بند »ك« ماده ۳۷ اين قانون از س��وي فرد 
صنفي، تخلف محسوب شده و مرتكبين براي مرتبه 
اول ۲۰۰هزار توم��ان، مرتبه دوم ۵۰۰ هزار تومان 
و مرتبه سوم يك ميليون تومان جريمه مي شوند. 

با اي��ن همه قانون نظ��ام صنفي در م��ورد اينكه 
چه قس��م فعاليت هاي صنفي را مي توان ذيل عنوان 
»تداخل صنفي« در نظر گرفت، س��اكت مانده است. 
به عبارت ساده تر، نبود يك نظام واحد تصميم گيري 
در مورد تمامي امور مرتبط با فعاليت واحدهاي صنفي 
موجب بروز عدم ش��فافيت در زمينه اخذ مجوزهاي 

الزم براي راه اندازي واحدهاي صنفي شده است. 
اين موضوع موجب مي ش��ود نهاد نظارت كننده 
بر اصناف مختلف، در بس��ياري از موارد مش��خص 
نباش��د و ع��الوه بر ايج��اد هزين��ه ب��راي اصناف 
هزينه هاي فس��اد در اين حوزه ه��ا هم كاهش پيدا 
كن��د. عالوه بر اين، ل��زوم اخذ مج��وز از نهادهاي 
متع��دد و البته موازي، هزين��ه راه اندازي بنگاه هاي 
اقتصادي يا هم��ان واحدهاي صنفي را هم افزايش 
خواهد داد. اين موضوع بخشي از چيزي است كه به 
»موانع كسب وكار« موسوم شده و موجب مي شود 
رون��د راه اندازي يك كس��ب وكار در ايران، معموال 
طوالني تر و هزينه برتر از نمونه هاي جهاني باش��د. 
چنانچه ش��ما مجبور باش��يد براي راه اندازي واحد 
صنفي ت��ان از ۱۰نه��اد يا دس��تگاه دولتي مختلف 
مجوز اخذ كنيد، ناچار خواهيد بود دس��ت كم براي 
جبران مدت زمان خواب سرمايه تان، هزينه فروش 

هر واحد كاال را هم افزايش دهيد. 

 چه بايد كرد؟
براي تخفيف مش��كالت ناش��ي از تعدد واحدهاي 
صنف��ي و تعدد نهادهاي مجوز دهن��ده اما چه راه حلي 
وج��ود دارد؟ ممبين��ي مي گوي��د: در گذش��ته ماده 
قانوني اي وجود داشت كه اصطالحا »حدود صنفي« را 
مشخص مي كرد. به اين ترتيب صدور مجوز صنفي در 
حريم هاي مشخص محدود مي شد و كسي نمي توانست 
در جايي كه واحدهاي صنفي مشابه وجود دارد، واحد 
جديدي ايجاد كند. اتحاديه هاي محلي و شهرس��تاني 
هم مي توانس��تند ضوابطي معين كنند كه بنا به آنها، 
سقف تعداد واحدهاي مجاز در يك محدوده مشخص 
ش��ود. با اين همه، اين قوانين همگي در راس��تاي رفع 
موانع كسب و كار ملغي شده اند و شايد به همين دليل 
باشد كه در برخي موارد، شاهد افزايش تعدد واحدهاي 

مشابه در بعضي مناطق شهري هستيم. 
رييس اتاق اصناف استان خوزستان ادامه مي دهد: 
من فكر مي كنم س��اماندهي معض��ل تعدد نهادهاي 
مجوز دهنده و نيز تعدد واحدهاي صنفي مش��ابه تنها 
ي��ك راه حل دارد و آن هم بهب��ود وضعيت اقتصادي 
كشور است. در شرايط تورمي اجاره يك مغازه راهي 
براي س��ود بردن از جريان تورم است اما اگر شرايط 
اقتصادي مس��اعد باش��د، افراد با دقت بيشتري براي 
ورود به اين حوزه تصميم گيري مي كنند و ش��ايد به 
اين نتيجه برس��ند كه راه هاي بهتري هم براي كسب 

وكار وجود دارد. 

مرتضي حاجي 
كارشناس ارشد 

وتوليد كننده پوشاك 

روز گذش��ته در كميس��يون فناوري اطالعات و 
ارتباطات اتاق ايران نشس��تي با موضوع جمع بندي 
»نظ��رات درباره اصالح قانون اس��تفاده حداكثري از 
توان توليد داخلي« با حضور فعاالن و تصميم گيران 
ح��وزه فاوا برگزار ش��د. در اين نشس��ت، به گزارش 
پايگاه خبري اتاق ايران؛ عبدالرضا نوروزي نايبرييس 
كميس��يون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق ايران 
اداره آن را بر عهده داشت. پيش نويس اصالح قانون 
اس��تفاده حداكثري از توان تولي��دي و خدماتي در 
تامين نيازهاي كش��ور بررسي شده و پيشنهادهايي 
براي اصالح آن توس��ط اعضاي كميسيون ارائه شد. 
نوروزي با اش��اره به پيش نويس تنظيم شده از قانون 
اس��تفاده حداكثري از توان توليد داخلي گفت: اين 
قان��ون به عن��وان گل��وگاه حمايت از تولي��د ملي، 
ظرفيت هاي فراواني براي ارتقاي توان داخلي و رفع 
موانع پيش روي شركت ها و متخصصان داخلي دارد؛ 
اما قانون فعلي نتوانس��ته اس��ت از اين ظرفيت ها به 
خوبي اس��تفاده كند و زمينه رون��ق توليد داخلي را 
فراه��م آورد. او افزود: ض��رورت دارد براي رفع موانع 
دس��تيابي به اهداف تعيين شده، ضمانت اجراي آن 
مورد توج��ه قانون گذاران قرار گرفته و مجازات هايي 
ب��راي افراد حقيقي و حقوقي متخلف در نظر گرفته 
شود. همچنين قرار دادن بار مسووليت اثبات اينكه 
كاالي��ي توليد داخل اس��ت بر عهده ش��ركت هاي 
پيمانكار ب��ا ابزار مالي��ات بر ارزش اف��زوده از ديگر 

مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
نايب رييس كميس��يون ICT اتاق ايران تصريح 
كرد: اس��تفاده از س��ازوكارهاي نظارت عمومي براي 

كش��ف تخلفات و نظارت بر اج��راي قانون، توجه به 
ارتقاي نيروي انس��اني به عنوان ش��رط الزم انتقال 
فناوري در پروژه ها و ايجاد س��امانه پروژه ها در كنار 
س��امانه شركت ها و تجهيزات از جمله ديگر مواردي 
اس��ت كه بايد مورد توجه قانون گ��ذاران قرار گيرد. 
در اي��ن جلس��ه مديرعامل مرك��ز تحقيقات صنايع 
انفورماتي��ك با ذكر اين نكته كه ضمانت اجراي اين 
قان��ون در پيش نويس ديده نش��ده، گف��ت: در هيچ 
كجاي اين پيش نويس نكته يي در خصوص ضمانت 
اجراي��ي آن عنوان نش��ده و مراحل اج��راي آن نيز 
به صورت ش��فاف مطرح نشده اس��ت. وقتي از توان 
توليد داخلي صحبت مي ش��ود بايد توجه داشت كه 
يك ت��وان بالقوه و يك توان بالفعل وجود دارد؛ مثال 
وقتي درباره صندوق هاي فروشگاهي صحبت مي شود 
توان توليد آن به صورت بالقوه وجود دارد. از س��وي 
ديگر، سمانه س��ليمان پور كارشناس دفتر نوآوري و 
حمايت از سرمايه گذاري وزارت ارتباطات نيز گفت: 
مش��كلي كه وجود دارد اين اس��ت كه توان توليد و 
خدمات براي تامين نيازهاي كشور لزوما نمي بايست 
سخت افزاري باشد؛ چرا كه ما نرم افزارنويسان خوبي 
نيز داريم. از س��وي ديگر ما در كشورمان هيچ بانك 
اطالعاتي در مورد ني��روي كار آزاد نداريم، لذا وقتي 
قرار مي شود كه قانوني وضع شود بهتر است كه قبل 
از آن داده ه��اي الزم از توان و ظرفيت هاي انس��اني 
خود در اختيار داش��ته باشيم. او افزود: حتي پس از 
اينكه اين قانون مصوب شد مشخص نيست كه وقتي 
ش��ناختي از ظرفيت ها و توان داخل��ي وجود ندارد 
چگونه قرار اس��ت از اين توان استفاده شود. ما قانون 

روي قان��ون مي گذاريم بدون آنكه ظرفيت ها و توان 
داخلي خود را شناخته باشيم. 

از س��وي ديگ��ر، بابك عابدين عضو كميس��يون 
ICT ات��اق اي��ران هم دباره مش��كالت پيش نويس 
تنظيم ش��ده گفت: در ماده ۸ اين پيش نويس آمده 
كه تمام معامالت ب��زرگ فقط از طريق نظام بانكي 
مي بايس��ت انج��ام گيرد و با اين ش��رط اگر بانك ها 
امكانات الزم را نداشته باشند عمال معامالت اجرايي 
نمي شود. همچنين مشكل ديگري كه وجود دارد اين 
اس��ت كه برخي از شركت ها فعاليت CKD دارند و 
در مقابل برخي ديگر با مشقت فراوان توليد داخلي 
انجام مي دهند. در چنين شرايطي طبيعي است كه 
قيمت ش��ركتي ك��ه CKD وارد مي كند به مراتب 
بهتر است و به راحتي برنده مزايدات دولتي مي شود 
لذا مي بايس��ت براي حل اين مشكل نيز اصالحاتي 
در قان��ون ديده ش��ود. همچنين عل��ي آزادي، دبير 
سنديكاي توليدكنندگان تجهيزات فناوري اطالعات 
هم درباره پيش نويس اين قانون گفت: اين پيش نويس 
كه قرار است تبديل به قانون شود هدفش حمايت از 
واحدهاي توليدكننده در كشور است پس مي بايست 
خيلي موارد براي آن در نظر گرفته شود. او افزود: در 
ماده ۲ اين پيش نويس آمده كه تمامي سازمان هايي 
ك��ه به نوعي از بودجه دولتي ي��ا از درآمدهاي خود 
يا تسهيالت دس��تگاه هاي دولتي استفاده مي كنند 
مشمول اين قانون مي شوند. بر همين اساس تقاضاي 
ما اين اس��ت كه نام اين س��ازمان ها به صراحت در 
قانون ذكر ش��ود و نام ش��هرداري ها، دانش��گاه هاي 
آزاد، ISP ها و PSP ها مش��خصاً ذكر ش��ود؛ چرا كه 
مثاًل دانش��گاه آزاد اعالم مي كند كه دولتي نيست و 
كيبورد، ماوس و مواردي از اين دس��ت را از توليدات 
غيرداخلي خري��داري مي كن��د؛ در حالي كه نمونه 
داخلي اي��ن كاالها تولي��د مي ش��ود. در عين حال 
مجيد س��روش، دبير كميس��يون فناوري اطالعات، 
ارتباطات و اقتصاد رس��انه با اشاره به نبود ابزارهاي 
تامين مالي براي پوش��ش نياز س��رمايه گذاران براي 
اس��تفاده از توان توليد داخلي، الزام بخش خصوصي 
به رعايت اين قانون در استفاده ۵۱ درصدي از توليد 
داخلي بدون احتس��اب زمين و تاسيسات را موجب 
عدم امكان اس��تفاده از ابزارهاي تامين مالي خارجي 
دانست. او پيشنهاد داد كه اين قانون در مورد بخش 
خصوصي تنها به ۵۱ درصد از حجم تسهيالت داراي 
يارانه دريافتي از س��وي سرمايه گذار محدود شود تا 
امكان اس��تفاده  فعاالن اقتصادي از ابزارهاي تامين 

مالي بين المللي را محدود نسازد.

در نشست كميسيون فناوري اتاق ايران بررسي شد

اماواگرهايقانوناستفادهحداكثريازتوانتوليدداخلي
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مي گويد

اثرروانيارزبربازار

زماني كه در مسير غلطي در اقتصاد قرار مي گيريد، 
مس��ير به دليل ش��يبي كه دارد به حركت اشتباه شما 
شتاب مي دهد و در نهايت به سمت بن بست اقتصادي 
پيش مي رويد. به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران؛ طي 
دو روز گذش��ته حسن روحاني، رييس جمهور و ولي اهلل 
سيف، رييس كل بانك مركزي اعالم كردند كه افزايش 
قيمت ارز در روزهاي گذش��ته اص��ال اقتصادي نبوده و 
دالي��ل ديگ��ري دارد؛ نكته يي كه حس��ن فروزان فرد، 
عض��و هيات نماين��دگان اتاق تهران هم ب��ر آن تاكيد 
دارد و مي گوي��د: اعتم��اد عمومي خدش��ه دار ش��ده و 
مي توان گف��ت در بخش هاي��ي مانند اقتصاد آس��يب 
ش��ديدي ديده اس��ت و اين دليل اصلي تحوالت بازار و 
چالش هاي اقتصاد اس��ت. اتفاقي كه متاسفانه پيش از 
هر چيزي از س��وي كارشناسان نس��بت به آن هشدار 
داده ش��ده بود اما مورد توجه قرار نگرفت و حاال شاهد 
اثرات آن هستيم. او در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر 
جنبه هاي انسان شناس��ي، جامعه شناسي، روان شناسي 
بر افزايش قيمت ارز و چالش هاي فضاي كس��ب و كار 
كشور قالب اس��ت، مي گويد: در شرايط كنوني بيش از 
اثرات اقتصادي روي شاخص ها و بازار، آن چه شاهديم 
پارامترهاي جامعه شناختي و روان شناختي است كه ما 
هميش��ه به آن بي توجه بوده ايم و باي��د در اين حوزه از 
كارشناسان و توانمندان كشور استفاده كنيم. بايد دولت 
و حاكميت وارد عرصه اجتماعي شوند و اقداماتي را براي 
ترميم اعتماد عمومي آسيب ديده انجام دهند و اگر غير 
از اين باش��د مطمئن باشيد كه با تدابير اقتصادي ما به 
نتيجه مطلب نخواهيم رسيد.  به گفته اين عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران؛ وقتي ش��ما در مسير غلطي در 

اقتصاد قرار مي گيريد، مس��ير به دليل ش��يبي كه دارد 
به حركت اش��تباه شما ش��تاب مي دهد و در نهايت به 
س��مت بن بس��ت اقتصادي پيش مي رويد. فروزان فرد 
مي گويد: چنانچه در اين ش��رايط به جنبه هاي انساني 
مورد توجه قرار بگيرد تا اندازه يي ممكن اس��ت شرايط 
كنترل ش��ود يا آثار زيان بار كمتري را شاهد باشيم اما 
اگر به بخش هاي جامعه ش��ناختي و روان شناختي آن 
بي توجه باشيم و فكر كنيم كه اقتصاد يك دانشي است 
مثل مهندس��ي كه مكانيكي است در نهايت نه تنها به 
نقطه يي نمي رسيم كه با سرعت بيشتري به سمت ناكجا 
آباد حركت مي كنيم و در نهايت ش��رايط بدتر مي شود. 
او با اشاره به اينكه ما از گذشته درس نمي گيرم و بازهم 
آزم��ون و خطا انجام مي دهيم گف��ت: با اين اتفاقي كه 
در دولت آق��اي روحاني در روزهاي گذش��ته رخ داد و 
ما ش��اهد جهش ناگهان��ي نرخ ارز بودي��م، عمال ما در 
تمام دولت هاي گذش��ته اين فاجعه ارزي را بدون اينكه 
شرايط را مديريت كنيم، تجربه كرديم و اتفاقا داليل هم 
همچون گذشته بوده و نكته تاسف برانگيز اين است كه 
هر بار كه اين اتفاق مي افتد، شرايط وخيم تر از دفعه قبل 

مي شود و جبران آن سخت تر.  
فروزان فرد مي گويد: امروز بايد به تقاضاي ارز با دقت 
نگاه كرد و تحليلي همه جانبه از شرايط داشت، جامعه يي 
كه واقعيت ها را نمي بيند به نتيجه نمي رسد حكومت و 
جامع��ه بايد حقايق را خوب ببيند و براي خود فلس��فه 
بافي اشتباه نكند، زيرا برداشت اشتباه و برنامه ريزي غلط 
ب��ر مبناي آن ما را به ناكج��ا آباد خواهد برد. ما نبايد با 
اين موضوع به صورت مكانيكي برخورد كنيم و براي آن 

تصميم گيري كنيم. 
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7  جهان

 فرمول جديد پوجدمون
براي رياست كاتالونيا

 هشدار ترامپ به دموكرات ها
درباره تعطيلي مجدد دولت

 اتحاديه اروپا مي تواند
بريتانيا را تنبيه كند

گروه جهان  
دونال��د ترامپ، رييس جمهوري امري��كا به نمايندگان دموكرات در كنگره هش��دار 
داد در صورت��ي كه از ط��رح او براي تغيير قوانين مهاج��رت حمايت نكنند از تعطيلي 
مجدد دولت استقبال خواهد كرد.  به گزارش رويترز، اين درحالي است كه دموكرات و 
جمهوري خواهان در كنگره در تالش هستند تا بر سر بودجه تامين مالي دولت فدرال به 
توافقي درازمدت دست يابند. پيش تر به  دليل عدم توافق بر سر بودجه تامين مالي دولت، 
بخش هايي از دولت فدرال 19ژانويه به مدت 3روز تعطيل شدند اما در نهايت نمايندگان 
كنگره بر س��ر طرح تامين موقت بودجه دولت فدرال تا پنج ش��نبه به توافق رسيدند. با 
اين حال دونالد ترامپ تصريح كرده هر گونه بودجه هزينه هاي جاري بايد در برگيرنده 

تغييرات قوانين مهاجرتي نيز باشد. 
رييس جمهوري امريكا گفته است:»اگر ما نتوانيم اين كارها را به سرانجام برسانيم، من 
از تعطيلي دولت استقبال مي كنم. ما نياز داريم مرزهاي خود را تقويت كنيم نه ذره ذره 
بلكه به مقدار زياد.« رهبران جمهوري خواه و دموكرات مي گويند به توافق بر سر طرحي 
براي جلوگيري از تعطيلي دولت نزديك شده اند. ميچ مك كانل، رهبر جمهوري خواهان 
در س��نا گفته است:»خيلي خوش بين هس��تم كه به زودي توافق حاصل خواهد شد.« 
تعطيل��ي دولت فدرال به  دليل اصرار نمايندگان دموك��رات بر ضرورت تعيين وضعيت 
قانوني مهاجران در چارچوب برنامه موسوم به »داكا« روي داد. »داكا« به صدها هزار نفر 
از كساني مربوط مي شود كه در كودكي به طور غيرقانوني به امريكا آورده شده اند و اكنون 
در آس��تانه اخراج از اياالت متحده قرار دارند. اين درحالي اس��ت كه چاك شومر، رهبر 
اقليت دموكرات در سنا گفته كه حزبش تمايلي به تعطيلي دولت ندارد.  كشمكش احزاب 
سياسي در شرايطي است كه رسانه ها گزارش داده اند، ترامپ از پنتاگون خواسته براي به 
رخ كشيدن قدرت ارتش اين كشور تا پايان سال ميالدي جاري يك رژه نظامي عظيم در 
واشنگتن برگزار كند. گفته شده، رييس جمهوري امريكا قرار است بدون هيچ مناسبتي 
تنها با انگيزه به رخ كشيدن قدرت نظامي اين كشور و واداشتن امريكايي ها به قدرداني از 
ارتش در خيابان هاي واشنگتن يك رژه نظامي عظيم برگزار كند. آسوشيتدپرس نوشته 
هنوز تاريخ مشخصي براي اين نمايش تبليغاتي كه شامل رژه نيروهاي نظامي و تانك ها 

در سطح خيابان هاي واشنگتن مي شود در نظر گرفته نشده است.

گروه جهان 
كارلس پوجدمون رييس بركنار ش��ده دولت محلي كاتالونياي اسپانيا كه در تبعيد 
خودخواس��ته در بلژيك به سر مي برد، گفته روي يك فرمول كامال جديد براي تحقق 
هدف خود كار مي كند. پوجدمون براي جلوس مجدد بر كرسي رياست ايالت كاتالونيا 
با موانع قانوني دولت مركزي اس��پانيا و دس��تگاه قضايي اين كش��ور مواجه است.  به 
گزارش ايرنا، در چارچوب اين فرمول بحث اصالح قانون 2008/13 مربوط به رياست 
ايالت كاتالونيا در پارلمان اين ايالت مطرح مي ش��ود، به  شكلي كه با ايجاد »دپارتمان 
جمهوري« و انتصاب پوجدمون در راس آن، وي كه به بروكسل گريخته است، بتواند 
عمال از اين شهر اداره امور كاتالونيا را عهده دار شود. در راستاي چنين فرمولي كه البته 
فعال در دس��ت بررسي اس��ت، يك رييس ايالت هم براي كاتالونيا انتخاب خواهد شد 
كه عمال يك س��ري وظايف كارپردازي صرف به وي سپرده خواهد شد. پوجدمون اين 
فرمول را براي بررس��ي به دو شريك انتخاباتي خود يعني حزب چپ جمهوري خواه و 
حزب كوپ ارائه كرده است.  اين در حالي است كه حزب چپ جمهوري خواه كاتالونيا 
ب��ر لزوم انتخاب »موثر« يك رييس ايالتي تاكيد مي كند تا به چنين وضعي بر اعمال 
ماده 155 قانون اساس��ي اسپانيا عليه اين ايالت پايان دهد و تعليق خودمختاري اين 
ايال��ت هم پايان يابد. جمهوري خواهان در همين راس��تا از پوجدمون خواس��ته اند از 
نامزدي براي پست رياست ايالت انصراف دهد، چرا كه اين گزينه حداقل تا االن امكان 
عملياتي شدن ندارد. حزب جمهوري خواه تاكيد كرده است اگر پوجدمون اين پيشنهاد 
را بپذيرد، به صورتي ويژه مورد تجليل قرار خواهد گرفت. ظاهرا منظور اين اس��ت كه 
پوجدمون رياست »نمادين« ايالت را عهده دار شود كه البته به هيچ وجه جنبه اجرايي 
و ارزش قانوني نخواهد داش��ت.  اما آنچه كارلس پوجدمون اين روزها دنبال مي كند، 
عملياتي ش��دن رياس��تش بر دولت محلي ايالت كاتالونيا بدون حضور فيزيكي در اين 
ايالت اس��ت. وي حدود 4 ماه پيش و پس از اعالم اس��تقالل كاتالونيا در فرار از دادگاه 
اسپانيا به بلژيك رفت و اكنون در اين كشور به سر مي برد. پوجدمون و استقالل طلبان 
به عبارتي روي گزينه »اداره امور از راه دور« كار مي كنند كه غيرممكن به نظر مي آيد. 
پارلمان محلي كاتالونيا 135 كرسي دارد كه اكثريت كرسي ها به احزاب استقالل طلب 

دموكرات، چپ جمهوري خواه و كوپ رسيده است.

گروه جهان 
منابع مطلع در بروكس��ل مي گويند: طبق طرح هاي توافقي جديد اتحاديه اروپا قادر 
خواه��د بود، بريتانيا را بابت نقض قوانين دوره انتقالي برگزيت تنبيه كند. بريتانيا هنوز 

نگفته است كه آيا پيشنهاد بروكسل را مي پذيرد يا خير. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، طبق اين طرح ها لندن بايد در دوره انتقالي 21 ماهه 
پ��س از خروج از اتحاديه اروپ��ا در 29 مارس 2019، بدون قدرت تصميم گيري از همه 
قوانين بلوك تبعيت كند. بدين ترتيب لندن به آنچه منتقدان يك »كش��ور خراج گذار« 

توصيف مي كنند، تبديل مي شود. 
در جديدترين پيش نويس طرح پيشنهادي اتحاديه اروپا براي دوره انتقالي تاكيد شده 
است در صورت سوءرفتار بريتانيا يا در صورتي كه زمان كافي براي ارجاع اين موضوع به 
دادگاه عالي اين نهاد در لوكزامبورگ وجود نداشته باشد، اتحاديه اروپا مي تواند دسترسي 
لندن به بازار واحد اروپايي را قطع كند. كميسيون اروپايي ديروز چهارشنبه همزمان با 
از س��رگيري مذاكرات برگزيت در بروكس��ل اين بند مجازاتي را مطرح كرده است. يك 
منبع اروپايي كه خواس��ت نامش فاش نشود، گفت: پيش نويس مذكور خواستار تدوين 
مكانيس��مي مي شود كه به اتحاديه اروپا اجازه مي دهد، منافع خاص حاصل از مشاركت 

بريتانيا در اين بازار داخلي را قطع كند. 
مش��اركت در بازار مشترك اتحاديه اروپا به بريتانيا اجازه مي دهد تا از مزيت تجارت 
بدون تعرفه يا بازرسي هاي گمركي حين دوره انتقالي بهره مند شود. همچنين شهروندان 
بريتانيايي حق سكونت و كار در هر كشوري كه مايل باشند را به دست مي آورند. بريتانيا 
و اتحاديه اروپا دسامبر گذشته روي سه مساله كليدي درباره جدايي به توافق رسيدند؛ 
س��ازش مالي، مرز ايرلند و حق ش��هروندان اتحاديه اروپا پس از برگزيت. مذاكرات فني 
اين هفته در بروكسل با موضوعيت دوره انتقالي 21ماهه متمركز است و مساله مرز ميان 
ايرلندشمالي )بخش��ي از بريتانيا( و جمهوري  ايرلند )عضو اتحاديه اروپا( بار ديگر مورد 
بررس��ي قرار مي گيرد.  اتحاديه اروپا و بريتانيا اميد دارند، توافق بر س��ر دوره انتقالي تا 
پايان مارس و پيش از مذاكرات درباره روابط آتي از جمله يك توافق تجاري احتمالي به 
سرانجام برسد؛ اما دو طرف هنوز سر مساله حقوق شهروندي اتباع اتحاديه اروپا در بريتانيا 

در دوران پسابرگزيت اختالف نظر دارند.

بانك تسويه حساب هاي بين المللي درباره ارزهاي رمزنگار هشدار داد

خطر نابودي ارزهاي ديجيتال جدي است

پايان بن بست سياسي، ائتالف بزرگ آلمان تشكيل مي شود

»مركل« صدراعظم؛ »شولتز« وزير خارجه
گروه جهان  

س��رانجام چهار ماه پس از انتخابات سراس��ري 
در آلمان، بن بست سياس��ي در برلين شكسته شد 
و احزاب دموكرات مس��يحي، سوس��يال مس��يحي 
و سوس��يال دموكرات آلمان بر س��ر تشكيل دولت 
ائتالف بزرگ به توافق رس��يدند. مطابق توافق هاي 
تازه آنگال م��ركل صدراعظم باقي مي ماند و مارتين 
شولتز وزارت خارجه را به عهده مي گيرد. پيش بيني 
مي ش��ود كه دولت جديد كار خود را در ماه آوريل 
امسال آغاز كند تا آن زمان مركل سرپرست دولت 

آلمان محسوب مي شود. 
يوروني��وز نوش��ته، رهبران احزاب در نشس��تي 
بزرگ ش��امل 90نماينده تواف��ق را تاييد كردند. بر 
اس��اس توافق ه��اي صورت گرفته حزب سوس��يال 
دموكرات 6وزارت را به دس��ت آورده است، از جمله 
وزارتخانه هاي خارجه، دارايي، كار و امور اجتماعي. 
مارتين ش��ولتز رهبر ح��زب سوس��يال دموكرات، 
س��مت وزارت خارجه را كه تاكن��ون هم حزبي اش 
زيگم��ار گابرييل رهبري مي كرد ب��ه عهده خواهد 
گرفت. تش��كيل ائتالف بزرگ در آلمان بي س��ابقه 
نيس��ت، اما به خاطر نحوه تقسيم آرا در انتخابات، 
اين بار با مذاكراتي دشوار و درازمدت همراه بود كه 

هفته به هفته تشكيل دولت را به عقب انداخت. 
اختالف��ات در مذاكرات به ح��دي جدي بوده كه 
حتي تا صبح چهارش��نبه هم برخ��ي افراد مطلع از 
مذاك��رات از احتمال شكس��ت در مذاكرات س��خن 
مي گفتن��د. ح��ال قرار اس��ت، اوالف ش��ولتز كه در 

حال حاضر ش��هردار هامبورگ اس��ت، وزير دارايي 
آلم��ان ش��ود. عالوه بر اي��ن سوس��يال دموكرات ها 
وزارتخانه هاي خانواده، دادگستري و محيط زيست را 
نيز به عهده مي گيرند. بر اين اساس هورست زهوفر 
از حزب سوسيال مس��يحي قرار است، وزارت كشور 
را ب��ه عهده بگيرد. زهوفر مدت ها بر س��ر سياس��ت 
پناهندگ��ي دولت م��ركل با وي اختالف داش��ت و 
حت��ي تهديد كرده بود كه به اتحاد كهن حزب خود 
با حزب دموكرات مسيحي تحت رهبري مركل پايان 
خواهد داد. وزير كشور آينده آلمان همواره خواستار 
تعيين س��قف براي پذيرش پناهجويان در آلمان بود 
و س��رانجام نيز توانست خواس��ت خود را در پيمان 
ائتالف به كرس��ي بنش��اند. در اين پيمان قيد شده 
است كه آلمان در آينده ساالنه حداكثر 180 تا 220 

هزار مهاجر خواهد پذيرفت. 
وزارت حمل و نقل و زيرس��اخت هاي ديجيتالي 
و وزارت عم��ران نيز به اين حزب واگذار مي ش��ود. 
حزب دموكرات مس��يحي به رهب��ري آنگال مركل 
وزارتخانه هاي دفاع، اقتصاد، كش��اورزي، بهداشت و 

آموزش را به عهده مي گيرد. 
متح��دان اروپايي آنگال مركل از جمله فرانس��ه، 
آلمان را يكي از اركان ثبات اين اتحاديه مي دانند و 
اميدوار بودند، خانم صدراعظم در مذاكرات تشكيل 

دولت ائتالفي موفق شود. 
دويچه وله نوشته، حزب سوسيال دموكرات قصد 
دارد نظام بيمه سالمت دوگانه يعني بيمه شخصي 
و قانوني برداش��ته شود. در بخش سياست بازار كار 

نيز حزب سوسيال دموكرات عمدتا به دنبال اصالح 
در بخ��ش قرارداده��اي كاري اس��ت. اختالفات در 
سياس��ت خارجي آلمان نيز وجود داش��ته است؛ از 
جمله اينكه احزاب دموكرات مس��يحي و سوسيال 
مسيحي قصد دارند هزينه هاي دفاعي را نزديك به 
2درصد توليد ناخال��ص داخلي )تاكنون1,2درصد( 
كه مورد نظر ناتو است، نزديك كنند. از سوي ديگر، 
حزب سوسيال دموكرات افزايش بودجه عمراني از 
1,52درصد در سال 2016 ميالدي به 1,۷درصد را 

خواستار شده است. 
پوليتيكو نوش��ته ك��ه مارتين ش��ولتز كه پيش 
از اي��ن ريي��س پارلمان اروپا بود با پذيرش پس��ت 
وزارت خارجه در دولت مركل، رهبر حزب سوسيال 
دموكرات را به آندريا ناهلز واگذار مي كند. ناظران بر 
اين باورند كه ش��ولتز در جريان مذاكرات نفس گير 
تشكيل دولت ائتالفي تالش كرد با گرفتن امتيازات 
حداكثري در اي��ن بخش ها پايگاه درون حزبي خود 
را ب��راي تاييد توافقنامه ائتالف��ي تقويت كند. حال 
در هفته ه��اي آينده، 463ه��زار و ۷23 عضو حزب 
سوسيال دموكرات بايد به توافقنامه جديد حزبشان 
با احزاب سوس��يال مس��يحي و دموكرات مسيحي 
راي بدهن��د. اي��ن راي گيري ح��دود 3 هفته طول 

خواهد كشيد. 
گمان نمي رود كه اعضاي حزب ش��ولتز مانعي بر 
س��ر تش��كيل دولت ايجاد كنند، زيرا در اين صورت 
تنها راه تجديد انتخابات يا تش��كيل دولت اقليت به 
وس��يله مركل خواهد بود كه هي��چ يك از آنها مورد 

پس��ند اكثريت مردم آلمان نيس��ت. ح��زب مارتين 
ش��ولتز كه به خاطر افت آرا در انتخابات به انتقاد از 
خود دست زده بود، ابتدا قصد داشت به جاي شركت 
در دولت ائتالفي، نقش اپوزيسيون اصلي را ايفا كند. 
خبرگزاري فرانس��ه با اش��اره به تش��كيل دولت 
ائتالفي آلمان پس از چهار ماه بن بس��ت سياس��ي 
در اين كش��ور نوش��ته: »آن��گال م��ركل تاكنون از 
بحران ه��اي چندگان��ه جان س��الم به در ب��رده اما 
موان��ع بي ش��مار پي��ش پ��اي او براي رس��يدن به 
چهارمين كرس��ي صدراعظم��ي او را از اوج به زير 
كش��انده و ح��اال آلماني ها ب��ه روزهاي پس��اآنگال 
مركل مي انديشند. خانم صدراعظم پس از 12سال 
رهبري قدرتمندترين اقتصاد اروپا مجبور شد براي 
تش��كيل دولت امتيازات زي��ادي بدهد. هنوز هم با 
وجود تش��كيل دولت ائتالف ب��زرگ، برخي ناظران 
سياسي بدبينانه پيش بيني مي كنند كه او نمي تواند 
چهارس��ال صدراعظم��ي خود را به پايان برس��اند؛ 

امري كه باعث ش��ده ت��ا ب��ازار گمانه زني ها درباره 
جانشين احتمالي وي همچنان داغ باشد.«

در جريان انتخابات پارلماني آلمان 61,5ميليون 
نفر از ش��هروندان اين كشور 24 س��پتامبر به پاي 
صندوق ه��اي راي رفتن��د و نماين��دگان خ��ود در 
بوندس ت��اگ را انتخ��اب كردن��د. بر اس��اس نتايج 
قطع��ي اعالم ش��ده، اتح��اد دموكرات مس��يحي و 
سوس��يال مسيحي توانست با كس��ب 33درصد آرا 
پيروز انتخابات ش��ود. حزب سوسيال  دموكرات به 
رهبري مارتين ش��ولتز نيز با كسب 20,5 درصد آرا 

در جايگاه دوم قرار گرفت. 
پارلم��ان آلمان ۷09 كرس��ي دارد كه به ترتيب 
حزب اتحاد دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي 
246 كرسي، حزب سوسيال  دموكرات 153كرسي، 
آلترناتي��و ب��راي آلمان 94كرس��ي، ح��زب ليبرال  
دموكرات آلمان 80 كرس��ي، حزب چپ 69 كرسي 

و حزب سبزها 6۷ كرسي را در اختيار دارند. 

گروه جهان  طال تسليمي  
رييس بان��ك تس��ويه حس��اب هاي بين المللي 
ب��ه بانك هاي مرك��زي در جهان هش��دار داده، ارز 
ديجيت��ال بيت كوين را تحت كنت��رل درآورند و از 
»سوء اس��تفاده« ارزهاي رمزنگار از نهادهاي اصلي 
بانكي و تبديل ش��دن آنها به »تهديدي براي ثبات 
مالي« جلوگيري كنند. اين درحالي است كه رييس 
تحقيقات س��رمايه گذاري »گلدمن س��اكس« اعالم 
ك��رده، افت ارزش ارزهاي رمزن��گار كه در يك ماه 
گذشته نزديك به 500 ميليارد دالر رسيده احتماال 
همچن��ان ادامه خواهد داش��ت. طبق گزارش تهيه 
شده در اين زمينه بيشتر ارزهاي ديجيتال در شكل 
فعلي خود دوام نخواهند آورد و سرمايه گذاران بايد 
حتي براي بدترين ش��رايط يعني از بين رفتن كل 

ارزش اين ارزها آماده باشند. 

 هشدار عليه ارزهاي رمزنگار
به گزارش فايننشال تايمز آگوستين كارستنز، 
رييس بانك تس��ويه حس��اب هاي بين المللي كه 
به بانك بانك هاي مركزي مش��هور اس��ت)بانكي 
ك��ه بانك ه��اي مركزي جه��ان در آن حس��اب 
دارن��د( بيت كوي��ن را »تركيب��ي از حباب، طرح 
كالهبرداري و فاجعه زيس��ت محيطي« توصيف 
كرد. اين اظهارات كارس��تنز درحالي بيان ش��ده 
كه نش��انه هاي فزاينده يي از واكنش هاي ش��ديد 
نهاده��اي مال��ي مطرح علي��ه ارزه��اي رمزنگار 
مشاهده مي ش��ود كه با كاهش قيمت بيت كوين 
هم��راه بوده تا اندازه يي كه اين ارز ديجيتال تنها 
در ي��ك ماه نزديك به دو س��وم از ارزش خود را 
در بازار از دست داده است. كارستنز سه شنبه در 
س��خنراني در دانش��گاه گوته در آلمان گفت:»تا 
امروز قضاوت بس��ياري اين ب��وده كه با توجه به 
ان��دازه كوچ��ك و همبس��تگي مح��دود ارزهاي 
رمزنگار نگراني اي درباره رس��يدن آنها به س��طح 
نظام من��د پي��ش نخواهد آم��د. اما اگ��ر مقامات 
اقدامات پيش��گيرانه يي ص��ورت ندهند، ارزهاي 
رمزنگار مي توانند همبس��تگي فزاينده يي با نظام 

مال��ي پيدا كنند و به تهدي��دي براي ثبات مالي 
تبديل شوند.«

ارزهاي رمزنگار در س��ال 201۷ از نظر تعداد و 
ارزش توجه زيادي را به خود جلب كردند و جمع 
مبلغ س��رمايه ارزهاي ديجيت��ال در بازار در اوايل 
ژانويه به ح��دود 830 ميليارد دالر رس��يد؛ اما از 
همان زمان با ف��روش ناگهاني اين ارزها به قيمت 
پايين در بازار حدود ۷0درصد از ارزش آنها كاسته 
شد. بيشتر بانك ها همچنان از پرداختن به ارزهاي 
ديجيتال سر باز مي زنند چراكه نگراني هايي درباره 
استفاده از اين ارزها در پول شويي به  دليل گمنامي 
مبادله كنن��دگان وجود دارد. براي نمونه بانك هاي 

وام دهن��ده در بريتاني��ا از ارائه وام ب��ه افرادي كه 
پس انداز خ��ود را از طريق فروش ارزهاي رمزنگار 
جمع كرده اند، خودداري مي كنند چراكه در عمل 
ام��كان ردگيري پول  آنها وجود ندارد. بس��ياري از 
بانك ه��اي امري��كا و بريتانيا ني��ز از خريد ارزهاي 

رمزنگار با كارت هاي اعتباري ممانعت مي كنند. 
ي��ك روز پيش از س��خنراني كارس��تنز ماريو 
دراگي، رييس بانك مركزي اروپا هش��دار داد كه 
ارزهاي رمزنگار»دارايي هايي پر مخاطره« هستند 
و شاخه نظارت بانك مركزي اروپا در تالش است 
كه »مخاطرات احتمالي اين دارايي هاي ديجيتال 

براي نهادهاي مالي« را شناسايي كند. 

ام��ا همي��ن حاال هم مي ت��وان نش��انه هايي از 
نفوذ دارايي هاي مربوط ب��ه ارزهاي رمزنگار را به 
وال اس��تريت مش��اهده كرد. براي نمونه مي توان 
به ايجاد قراردادهاي مرتبط با بيت كوين توس��ط 
دو ش��ركت بزرگ مب��ادالت ارز در امريكا در ماه 
دسامبر)سي ام اي و س��ي بوئه( اشاره كرد. گلدمن 
س��اكس و م��ورگان اس��تنلي به صورت واس��طه 
قراردادهايي براي مش��تريان خود فراهم مي آورند 
اما از تجارت مستقيم ارزهاي رمزنگار يا نگهداري 
از اين ارزها براي مش��تريان خودداري مي كنند. با 
اين حال توجه س��رمايه گذاران به اين ارزها رو به 

افزايش است. 

 سقوط تا نابودي مطلق
به گزارش بلومبرگ، گروه بانكي گلدمن  ساكس 
تحقيقات��ي را در زمينه بيت كوي��ن و ديگر ارزهاي 
ديجيتال صورت داده كه طبق آن امكان جايگزيني 
ارزهاي رمزن��گار با گزينه هاي رقابت��ي احتمال به 
صفر رس��يدن ارزش اين ارزها را در پي دارد. استيو 
استرانگين، مسوول تحقيقات سرمايه گذاري گلدمن 
س��اكس در گزارش��ي به تاريخ 5 فوريه)دوش��نبه( 
گفت نوس��انات اخير در ارزش ارزه��اي رمزنگار از 
يك حباب حكايت دارد. ظاهرا اين گرايش در بازار 
وج��ود دارد كه ارز ديجيتالي جدي��د جايگزين ارز 
قبلي شود و بدين ترتيب يك ارز مي تواند همه ارزش 
خود را از دست بدهد و اين روند غيرمنطقي سبب 
مي شود تنها شمار اندكي برنده بيشترين سود را از 
اين شرايط ببرند. استرانگين افزود:»همبستگي باال 
مي��ان ارزهاي رمزنگار گوناگ��ون نگرانم مي كند. به 
دلي��ل اينكه اين ارزها ارزش حقيقي و ذاتي ندارند، 
احتمال دوام  نياوردنش��ان زياد است و ممكن است 

ارزش آنها تا نابودي مطلق سقوط كند.«
مس��وول تحقيقات گلدم��ن س��اكس در ادامه 
به اين مس��اله اش��اره كرد كه س��كه هاي ديجيتال 
امروزي به دليل سرعت پايين مبادالت، چالش هاي 
امنيت��ي و هزينه باالي نگهداري از آنها قدرت دوام 
در بلندمدت را ندارند و حت��ي معرفي قراردادهاي 
قانون من��د بيت كوين نيز در كاه��ش اين نگراني ها 
تاثيري نداش��ته اس��ت. او در ادامه به تشابه شرايط 
حباب افزايش ارزش شركت هاي فناوري در بحران 
مال��ي اواخر دهه 1990 اش��اره ك��رد و افزود:»آيا 
هيچ ي��ك از ارزه��اي رمزن��گار ام��روزي مي توانند 
آمازون يا گوگل باش��ند يا عاقبت آنها مشابه شمار 
زيادي از موتورهاي جس��ت وجوي ناكارآمد خواهد 
بود؟ تنه��ا به اين دليل كه در تفكر حباب به س��ر 
مي بري��م به اين معنا نيس��ت كه احتم��ال افزايش 
ارزش قيمت ها براي ش��مار اندكي از نجات يافتگان 
وجود نخواهد داش��ت. اما در عين حال به اين معنا 
هم نيس��ت كه ب��ار ديگر افزايش قيم��ت اخير اين 

ارزها را يك مرتبه ديگر شاهد خواهيم بود.«

بورس هاي جهان ۴ تريليون 
دالر ضرر كردند 

گروه جهان   بورس هاي جهان در چند روز اخير 4هزار 
ميليارد دالر ارزش خود را از دست دادند. به گزارش رويترز، 
سه ش��نبه بورس هاي اصلي اروپا حدود 2,5درصد از ارزش 
خود را از دست داده اند و معامالت آتي بورس وال استريت 
امريكا با ضرر قابل توجه و كم سابقه يي روبه رو شد. در همين 
حال ميانگين ش��اخص بورس 4۷ كشور جهان از جمعه به 
بعد تقريبا 8درصد سقوط كرده و در مجموع 4تريليون دالر 
بورس هاي جهان متضرر شده اند. گفته شده، در حال حاضر 
سرمايه گذاران روي دو گزينه سرمايه هاي امن سنتي، يعني 

طال و دالر متمركز شده اند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، گرچه برخي سهام آسيايي 
در معامالت چهارش��نبه هم بخشي از سود خود را از دست 
دادند بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه هجوم به فروش 
سهام تحت اضطراب و نگراني، ديگر به پايان رسيده است و 
همين مساله اجازه داده كه نوسانات اندكي فروكش كنند، 
اما همچنان چشم انداز سفت  و سخت تر شدن شرايط مالي 

در جهان، چالشي براي بلندمدت محسوب مي شود. 
تام كني استراتژيست ارشد اي ان زي، گفته است: »اگر ما 
به برخي داليل و محرك هاي نوسانات اخير نگاهي بيندازيم 
اصالح طبيعي قيمت ها و هجوم به فروش سهام هيچ كدام 
از اين عوامل در دوره بلندمدت نوس��انات ش��ديد ش��ركت 
نخواهند داش��ت. احتماال اين اصالح قيمت يك پيشرفت 
براي س��المت بازار خواهد بود و منعكس كننده چشم انداز 

اقتصاد كالن نيست.«
تحليلگران بانك جي پي مورگان نيز با اشاره به سالمت 
اقتصادي شركت ها، خصوصا شركت هاي امريكايي معتقدند 
كه كاهش تدريج��ي و بلندمدت بورس ها توجيه اقتصادي 
ندارد. مسوول استراتژي بانك بزرگ تجاري امريكايي جي 
پي مورگان با اعالم اينكه شرايط عيني يك سقوط فاحش 
بورس هنوز ايجاد نش��ده، گفته است: »در سطح اقتصادي 
هيچ تغيير منفي مش��اهده نمي شود و آخرين شاخص ها از 
س��المت اقتصاد جهاني حكايت دارند.« به گزارش مهر، در 
جريان سقوط شاخص هاي س��هام وارن بافت سومين فرد 
ثروتمند جهان كه رييس بركشاير هاتاوي است، بيشترين 
ضرر را متحمل شده و طبق شاخص ميلياردرهاي بلومبرگ 
5,1 ميلي��ارد دالر از ث��روت خود را از دس��ت داده اس��ت. 
بركش��اير بزرگ ترين سهامدار ش��ركت ولزفارگو است كه 
9,2درصد سقوط كرد كه بزرگ ترين سقوط يك شركت در 
شاخص اس اندپي است. بافت، 8۷ ساله، يكي از 18 ميلياردر 
فهرست بلومبرگ اس��ت كه بيش از يك ميليارد دالر را از 
دست داد. مدير اجرايي ارشد فيس بوك، مارك زاكربرگ هم 
3,6 ميليارد دالر زيان ديد كه دومين زيان بزرگ ديروز بوده 
است. حتي ثروت مدير اجرايي ارشد شركت آمازون دات كام، 
جف بزوس كه ثروتمندترين فرد جهان است، از سقوط بازار 
در ام��ان نبود. ثروت او هم 3,3 ميليارد دالر كاهش يافت و 

به 116,4 ميليارد دالر رسيد.  

مقامات عراقي بين لغو تابعيت 
دوم يا واگذاري پست

دادگاه عالي فدرال عراق راه را براي پارلمان هموار كرد 
تا قانوني را تصويب كند كه در آن مقامات يا بايد تابعيت 
دوم شان سلب شود يا پست هاي خود را ترك كنند. اين 
مساله ش��امل حال ده ها وزير، نماينده، سفير و استاندار 
مي شود. به گزارش ايالف طبق ماده 18 قانون اساسي در 
بند چهارم داشتن چند تابعيت براي هر عراقي مجاز است 
اما اگر اين افراد پستي كليدي يا امنيتي داشته باشند بايد 
از تابعي��ت دوم خود صرف نظر كنند. دولت عراق 2009 
پيش نوي��س قانون لغو تابعيت خارجي براي پس��ت هاي 
مه��م حكومتي و امنيتي را به پارلم��ان ارائه داد اما اين 

پيش نويس هنوز در پارلمان تصويب نشده است. 

پاكستان پرداخت هاي 
معوق  را از امريكا مي خواهد

مقام هاي ارش��د وزارت خارجه پاكس��تان گفته اند، 
اس��الم آباد از امريكا مي خواهد ت��ا حداقل پرداخت آن 
اعتباراتي كه سررس��يد آنها گذشته است، انجام دهد. 
به گفته اسالم آباد، واشنگتن مي تواند كمك ها را تعليق 
كند اما نه براي اعتباراتي كه مهلت آنها گذشته است. به 
گزارش نيشن، پاكستان پرداخت هاي معوق امريكا را كه 
ميلياردها دالر مي شوند، طلب خواهد كرد. به گفته آنها 
دو كشور براي اعتمادسازي تالش مي كنند. ماه گذشته 
امري��كا كمك امنيتي به پاكس��تان را به حالت تعليق 
درآورد و گفت اگر پاكستان اقدامات قاطعي عليه شبكه 
حقاني و طالبان افغانستان انجام دهد، مي تواند اعتبارات 
معوق را دريافت كند. گرچه جان ساليوان، معاون وزير 
خارجه امريكا اخيرا در اظهاراتي با چرخش در مواضع 
واشنگتن گفته، كشورش از اقدامات پاكستان در مبارزه 

با تروريسم تقدير مي كند. 

 ۴ هزار عضو داعش
در زندان هاي اقليم كردستان 
مس��ووالن اقليم كردس��تان عراق مي گويند حدود 
4ه��زار نفر از اعض��اي داعش در بازداش��ت دولت اين 
منطقه هس��تند. به گزارش يوروني��وز، ديندار زيباري، 
مش��اور امور بين الملل دولت اقليم كردستان همچنين 
از دستگيري حدود 2500عضو داعش توسط نيروهاي 
پيش��مرگه از 2014 تا تابستان 201۷ خبر داده است. 
ديد  بان حقوق بشر پيش تر از سرنوشت حدود 350نفر 
كه از زمان تصرف شهر كركوك توسط نيروهاي دولتي 

عراق مفقود شده اند، ابراز نگراني كرده بود. 

كشف گور جمعي در عربستان
يك تيم تحقيقاتي س��عودي از كشف گور جمعي 
در منطق��ه ج��ازان واقع در جنوب غرب اين كش��ور 
شامل ده ها اسكلت و قطعات استخواني مدفون شده 
در حفره ي��ي بزرگ در مي��ان صخره هاي اين منطقه 
خبر داد. به گزارش س��ي ان ان، داليل يا تاريخ مرگ 
اين افراد كه با ش��يوه يي كه در عربس��تان آن زمان 
مرسوم نبوده، دفن شده اند هنوز مشخص نيست. فائز 
حس��ن عثماني، باستان شناس گفته، مشخص كردن 
س��ن اس��كلت ها با توجه به آس��يب هايي كه عوامل 

جوي روي آنها گذاشته است، كار دشواري است.

دريچه

كوتاه از منطقه
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پرونده8
امسال؛ بي سابقه ترين 
خشكسالي كشاورزي 

معاون وزير كش��اورزي با اش��اره به مواجه ش��دن 
استان ها با تنش آبي، گفت: امسال در خصوص كم آبي 
و مواجه شدن با خشكسالي نسبت به ۴۷ سال گذشته، 
س��ال بي سابقه يي را پشت سر گذاش��ته ايم. به گزارش 
ايسنا، محمدعلي طهماسبي در آيين نمادين افتتاح ۵۳ 
طرح و پروژه كشاورزي در چهارمحال و بختياري اظهار 
كرد: در سال ۱۳۹۲ ميزان توليد محصوالت كشاورزي 
۹۷ ميليون تن بود كه اين رقم تا پايان س��ال گذشته 
به ۱۲۰ ميليون تن رس��يد كه با رش��د هفت درصدي 
مواجه بوده اس��ت. وي افزود: افزايش توليد محصوالت 
كش��اورزي به واس��طه تالش كش��اورزان بوده اس��ت. 
طهماسبي با اشاره به اينكه در دنيا ۸۰ درصد از مساحت 
كشاورزي از طريق كشاورزي ديم انجام مي شود، تصريح 
كرد: در ايران ۹۰ درصد توليدات كش��اورزي از طريق 
كشاورزي آبي بوده و تنها ۱۰ درصد از طريق كشاورزي 
ديم است. وي با اشاره به مواجه شدن استان ها با تنش 
آبي، گفت: امسال در خصوص كم آبي و مواجه شدن با 
خشكسالي نسبت به ۴۷ سال گذشته، سال بي سابقه يي 
را پش��ت سر گذاشته ايم. طهماسبي با اشاره به كاهش 
ش��ديد بارش در چهارمحال و بختي��اري، تصريح كرد: 
ب��ا تكنول��وژي و فناوري هاي جديدي ك��ه وجود دارد 
مي توان بر چنين مش��كالتي فائق آمد. وي گفت: الزم 
اس��ت در خصوص استفاده از منابع آبي تمهيدات الزم 
انديش��يده و صرفه جويي سر لوحه كارها قرار گيرد كه 
خوشبختانه در اين استان همكاري و مشاركت جمعي 
وجود دارد. طهماسبي ادامه داد: طي چند سال گذشته 
۵۰۰ هزار هكتار از اراضي كشور به سامانه آبياري تحت  
فشار افزوده ش��ده كه ۸۵ درصد از آبياري تحت فشار 
توس��ط دولت يارانه داده مي شود و با حضور مشاركتي 
كش��اورزان براي منابع آبي به ص��ورت ۱۰۰ درصد از 
س��وي دولت يارانه تعلق مي گي��رد. وي ادامه داد: الزم 
است با فرصتي كه توسط دولت و مجلس فراهم شده از 
روش هاي نوين استفاده كرد و از دانش جديد بهره مند 
شد. معاون وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني گفت: 
گردش نقدينگي در بسياري از فعاليت هاي كشاورزي از 
جمله گلخانه، دامداري و تا حدودي مرغداري ها به دليل 
فصلي نبودن انجام فعاليت ها، بيش��تر است. وي ايجاد 
سردخانه ها براي عرضه به بازار در موقع تقاضاي مردم و 
صنايع تبديلي و تكميلي به دليل فسادپذيري برخي از 
محصوالت در استان ها را ضروري دانست و تصريح كرد: 
ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي موجب اش��تغال پايدار 
و درآمد خواهد ش��د. طهماسبي خاطرنشان كرد: براي 
نوسازي ادوات كش��اورزي از سوي بانك كشاورزي ۵۸ 
هزار ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت شده كه خط 
اعتباري مكانيزاس��يون كش��اورزي تا زماني كه ناوگان 

كشاورزي نوسازي شود، پابرجاست. 

 ورود تعاون روستايي
براي تنظيم بازار

مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روستايي الزمه 
حل مشكالت اقتصادي كشور را فعاليت هر سه بخش 
دولت��ي، تعاون��ي و خصوصي دانس��ت و گفت: بخش 
تعاوني بايد از وابس��تگي به دولت خارج شود تا بتواند 
نقش خودش را بدرستي ايفا كند. به گزارش ايرنا، علي 
اوسط هاش��مي در جلسه شوراي اداري تعاون روستايي 
مازندران در س��اري افزود: در قانون اساس��ي جمهوري 
اس��المي براي اقتصاد كشور س��ه بخش در نظر گرفته 
ش��ده ولي هنوز بعد از گذشت ۴۰ سال بخش تعاوني 
و خصوصي به دولت وابستگي دارند. وي يكي از داليل 
اي��ن وضعيت را ضع��ف اخالق كار جمعي در كش��ور 
دانس��ت و گفت: امروز براي حل مش��كالت اقتصادي 
كش��ور نياز به تغيير نگرش داريم و بايد از وابستگي به 
دولت خارج ش��ويم و بايد مردم باوري و مردم محوري 
را از طري��ق اتحاديه ه��ا و ش��ركت هاي تعاوني تقويت 
كنيم. وي خطاب به مديران اتحاديه هاي روس��تايي و 
شركت هاي تعاوني مازندران گفت: بايد شايستگي هاي 
خود را در اقتصاد نشان دهيد تا دولت از اقتصاد كشور 
فاصله بگيرد. هاش��مي يك��ي از مهم ترين عرصه هاي 
فعاليت ش��ركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي كش��اورزي 
را شناس��ايي بازار مصرف محصوالت كشاورزي دانست 
و افزود: ش��ركت هاي بايد براي تمامي ۳6۵ روز س��ال 
در كشور برنامه داش��ته باشند و حمايت دولتي نيز به 
ان��دازه كافي وج��ود دارد. مديرعامل س��ازمان مركزي 
تعاون روس��تايي كش��ور با بيان اينك��ه دالالن بر بازار 
محصوالت كش��اورزي س��ايه انداخته اند، گفت: حضور 
دولت براي تنظيم بازار و كم رنگ كردن حضور دالالن 
است و در اين ميان براي موفقيت در اين رويكرد نقش 
اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني و بخش خصوصي بسيار 
مهم اس��ت. وي با بيان چند مثال درباره تفاوت فاحش 
قيمت محصوالت توليدي كشاورزي در سر زمين با بازار 
به خاطر حض��ور دالالن افزود: اينكه توليدكنندگان ما 
گوج��ه را در محل توليد ۸۰۰ توم��ان و پرتقال را هزار 
تومان بفروش��ند و در بازار تا چهار هزار تومان به دست 
مصرف كننده برس��د، نشانه سايه پر رنگ دالالن است. 
معاون وزير جهاد كش��اورزي گفت: شركت هاي تعاوني 
و اتحاديه ه��ا باي��د بايد ب��راي فعاليت ه��اي اقتصادي 
محصوالت كش��اورزي برآورد صحيح داش��ته باشند و 
هيج فعالي��ت اقتصادي بدون ب��رآورد نمي تواند موفق 
باش��د. وي با بيان اينكه بر اس��اس قان��ون ۲۵ درصد 
فعالي��ت اقتصادي كش��ور باي��د از طري��ق تعاوني ها و 
اتحاديه هاي روس��تايي كش��ور صورت بگيرد، گفت: به 
همين دلي��ل بايد ۲۵درصد غرفه ه��اي ميادين تره بار 
تهران و كالن ش��هرها به شركت هاي تعاوني و اتحاديه 
واگذار ش��ود. او افزود: تعاوني هاي روستايي استان هاي 
كش��ور به ويژه مازندران ك��ه در ۱۰ نوع از محصوالت 
كشاورزي از جمله برنج، مركبات، چاي، كيوي، گوشت 
مرغ و ماهي و گل و گياه رتبه نخس��ت كش��ور را دارد، 
بايد سهم بسزايي در بازار ميادين تهران داشته باشند. 
هاش��مي گفت: نوع نقش آفريني شركت هاي تعاوني و 
اتحاديه هاي كشاورزي در استان هاي مختلف بسيار مهم 
و ضروري اس��ت تا بازار را در اختيار بگيرند و البته بايد 
مشكالت شركت هاي تعاوني از جمله ماليات ها را حل 
كنيم. وي به حمايت دولت براي ايجاد اشتغال و افزايش 
توليدات روس��تايي اشاره كرد و افزود: تخصيص يك و 
ني��م ميليارد دالر از صندوق توس��عه ملي و اختصاص 
همين مقدار از سوي بانك ها با سود چهار تا ۱۰ درصد، 
فرصت استثنايي براي شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي 
روس��تايي اس��ت. مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون 
روستايي گفت شركت هاي تعاون روستايي و اتحاديه ها 
بايد نسبت به ايجاد زنجيره توليد محصوالت كشاورزي 

با فرآوري مناسب را جدي بگيرند. 

اخبار كشاورزي

گفت  و گويي با نويسندگان كتاب »تاريخ جهان در هفت چيز ارزان«

سرمايه داري: تاريخي از هزينه هاي گزاف براي رسيدن به ارزاني

ديس�نت- در اين گفت وگو، سارا جف، عضو 
شوراي سردبيري مجله ديسنت با جيسون دابليو. 
م��ور و راج پاتل درباره كتاب جديدش��ان، تاريخ 
جه��ان در هفت چيز ارزان، به گفت وگو نشس��ته 
اس��ت. گفت وگ��وي آنه��ا در روز نه��م نوامبر در 
]موسس��ه فرهنگي[ ناينتي س��كند استريت واي 

انجام شده است. 
س�ارا جف: اين گفت وگو را با پرس�ش از 
ناگت مرغ ش�روع مي كنم. ناگت مرغ درباره 

تاريخ سرمايه داري به ما چه مي گويد؟
راج پات�ل: اگر پ��س از انس��ان ها تمدني به 
وجود بيايد، ردي از بقاياي آزمايش هاي هسته يي 

و پالستيك در دريا پيدا خواهد كرد.
اما استخوان مرغ هم پيدا خواهد كرد. در اين 
لحظه ۱۲ميليارد مرغ زنده موجود است هر چند 
نه براي مدتي طوالني زيرا ما س��االنه ۵۰ ميليارد 

قطعه از آنها را مي خوريم.
بنابراي��ن در س��ابقه فس��يلي م��ا، تريليون ها 
اس��تخوان م��رغ وجود خواهد داش��ت و س��وال 
جالب اين اس��ت ك��ه مرغ ها چطور س��ر از اينجا 
درآورده اند؟ اين موج��ود چگونه به محبوب ترين 

پرنده جهان تبديل شد؟
اين پرن��ده از جنگل هاي آس��يا آمده اس��ت. 
وزارت كشاورزي اياالت متحده امريكا، دانشگاه ها 
و ش��ركت ها براي درست  كردن نوعي مرغ كبابي 
كه س��ينه هايش آنقدر بزرگ اس��ت كه نمي تواند 
راه برود با ژن ه��اي آن ور رفته اند. اين نمادي از 
طبيعت ارزان است. اما اين مرغ نمي تواند خودش 
را تبديل ب��ه ناگت كند؛ براي اين كار نياز به كار 
ارزان هم داري��د. دريافتي كارگ��ران براي كاري 
عجي��ب  و غري��ب و خطرناك اگر اص��ال دريافتي 

داشته باشند بسيار ناچيز است.
بدن هايش��ان با س��رعتي وحش��تناك در هم 
مي ش��كند. زماني  كه بدن هايشان در هم شكست 
و صنعتش��ان آنه��ا را بي��رون كرد، اي��ن وظيفه 
»اجتماع«- كه همه جاي دنيا اغلب زنان هستند- 
اس��ت كه آنها را براي ي��ك كار ارزان جديد احيا 
كن��د. اين فقط يكي از جنبه ه��اي مراقبت ارزان 

است. 
اين مرغ بدون آنكه خوراك ارزان برايش فراهم 
شود به دست نمي آيد. معنايش ۱.۲۵ميليارد دالر 
يارانه ساالنه به صنعت مرغ است فقط در امريكا. 
اما كارگران هم بدون غذاي ارزان با دستمزدهاي 
ك��م دوام نمي آورن��د. ب��راي س��رپا نگه داش��تن 

مرغداري به انرژي ارزان نياز داريد.
براي پش��تيباني مالي پروانه هاي كسب وكار به 
پ��ول ارزان نياز داري��د. و درنهايت، به جان ارزان 
احتي��اج داري��د. به رژيم��ي نياز داريد ك��ه انواع 
خاص��ي از جان و بدن را ارزان كند. اين يعني در 
صنعت مرغ احتمال اينكه زنان و رنگين پوس��تان 
در ش��رايط خطرناك آس��يب ببينن��د و در حين 

فرآوري مرغ له شوند، بيشتر است. 
اين ه��ا هفت چيز ارزان هس��تند كه در ناگت 
مرغ تجس��م يافته اند: طبيعت، پول، كار، مراقبت، 
غذا، انرژي و جان. اينها توضيحي براي تريليون ها 
اس��تخوان مرغ در سابقه فسيلي اند. دليل ما براي 
نوشتن اين كتاب، اين است كه مي خواهيم از اين 
ايده گ��ذر كنيم كه اين قصه قصه آنتروپوس��ين 
است يعني انسان ها انسان اند همانطور كه پسرها 
هميش��ه ش��يطنت مي كنن��د و عقرب ه��ا نيش 
مي زنند. ماجرا آنتروپوسين نيست، كاپيتالوسين 

است. 
جيس�ون دابلي�و. م�ور: نكته مه��م درباره 
داس��تاني كه م��ا در تاريخ جه��ان در هفت چيز 
ارزان تعري��ف مي كنيم، اين اس��ت كه داس��تاني 
درباره قدرت، و به خصوص درباره اين توهم است 
ك��ه ما در دو قلم��روي متفاوت، يعن��ي جامعه و 

طبيعت زيست مي كنيم.
اين فكر اش��تباه اس��ت كه م��ا در قلمرويي از 
ساختمان هايي مثل اين، گفت وگوهايي مثل اين، 
امور مالي و سياست زيست مي كنيم كه به نحوي 
اجتماعي اند و ما را از بقيه طبيعت جدا مي كنند. 
ايده طبيع��ت در جهان مدرن هرگ��ز محدود به 
درخ��ت و جنگل و خاك و نهر نبوده بلكه مربوط 
به وارد كردن بخش بزرگي از زندگي و كار انساني 

به درون عالم طبيعت بوده است. 
ج�ف: مي خواهم كمي بيش�تر درباره اين 
دوگان�ه جامع�ه و طبيعت و چرايي اش�تباه 

 بودن آن بدانم. 
مور: بخشي از اشتباه  بودن آن به اين دليل است 
كه اين دوگان��ه در جهان مدرن هرگز صرفا مربوط 
به تفكيك نيس��ت. مربوط به سلسله  مراتب قدرت 
اس��ت. مربوط به ش��يوه هاي نامرئ��ي و ارزان كردن 

زندگي و كار اكثريت بزرگي از انسان هاست.

گرچ��ه اين درس��ت اس��ت كه س��رمايه داري 
آسيب هاي وحش��تناكي به طبيعت مي رساند اما 
اي��ن دليل عملكرد آن به ش��يوه يي كه مي بينيم، 
نيس��ت. به اي��ن ش��يوه ها عم��ل مي كن��د زيرا 
مي خواه��د كار -كار انس��ان ها، ام��ا همين ط��ور 
كار جان��وران، خ��اك و همه چيزه��اي ديگر- را 
ب��ه ارزان ترين حال��ت ممكن به خدم��ت بگيرد 
 و اين خواس��ت اساس��ا فرآيندي خش��ونت آميز

است. 

ما سرمايه داري را به منزله يك نظام اقتصادي 
ص��رف در نظر مي گيريم، درحالي كه درواقع بايد 
آن را انقالب��ي ژرف در ش��يوه هاي س��ازماندهي 
انس��ان ها و س��اير بخش ه��اي طبيع��ت بدانيم؛ 
]سازماندهي[ ازطريق مجموعه يي از اسطوره هاي 
س��ازمان دهنده قدرتمن��د كه با ن��ژاد، طبيعت و 
جنسيت س��روكار دارند و نسبش��ان درنهايت به 
دوگانه بنياديني مي رس��د كه در دوره كريستوف 
كلمب و توس��ط او آغاز ش��د: تفكيك متمدن از 

وحشي. 
پاتل: خصيصه تمايزبخش دوره مدرن، اعتقاد 
به اصلي است كه مي گويد طبيعت متضاد جامعه 
اس��ت؛ اينكه هنر و گفت وگو و علم در جامعه اند 
و هر چيز رام  نش��ده و وحشي»در فراسوي پيل« 
اس��ت، جايي كه وحش��ي ها هس��تند. اما فقط به 
همين س��اختار ن��گاه كنيد. پيل مكان��ي واقعي 
ب��ود. پيل در ايرلند مرز مي��ان انگليس متمدن و 
نخستين رعاياي استعماري آنها يعني ايرلندي ها 

بود. يك طرف جامعه طرف ديگر طبيعت. 
مور: به  همين  نحو فعاالن محيط زيس��ت تنها 
زمان��ي توانس��تند تجليل از حفاظ��ت از طبيعت 
بكر را ش��روع كنن��د كه مردم بومي رانده ش��ده 
بودند. واژه هاي »طبيعت«، »جامعه«، »اروپايي«، 
»تم��دن« همه در اين دوره طي يك قرن پس از 
۱۵۵۰ پديدار ش��ده اند. اين مولود غلبه و نابودي 

است.
ام��روزه فرام��وش مي كنيم اما پ��س از يورش 
كرام��ول به ايرلند در اواس��ط قرن هفدهم، بيش 
از نيمي از جمعيت ايرلند جان باختند. در نتيجه 
اي��ن بحث صرف��ا درب��اره واژه ها نيس��ت. قدرت 
نامگ��ذاري براي طاق بلند قدرت در جهان مدرن 
اساسي است. قدرت نامگذاري با قدرت كشتن يا 

زندگي بخشيدن همراه است. 
جف: درباره اش�اره به ق�درت نامگذاري 
چيزه�ا: در اواي�ل كتاب، ش�ما ب�ه يكي از 
جمله هاي مورد عالقه من اش�اره مي كنيد، 
اينك�ه تص�ور پايان جه�ان از تص�ور پايان 
س�رمايه داري آس�ان تر اس�ت. براي زماني 
طوالن�ي حتي اش�اره به س�رمايه داري هم 
بسيار س�خت بود. عين هوايي بود كه نفس 
مي كش�يم. م�ن در كتاب خودم اس�تدالل 
مي كن�م ك�ه در ح�ال نزديك ترش�دن ب�ه 
توانايي تصور پايان س�رمايه داري هس�تيم. 
مي خواه�م بدانم اين به نظر ش�ما درس�ت 

است؟
پاتل: خب تازه ترين چرخه انتخابات در اياالت 
متحده باعث ش��ده مردم به  گونه يي بي سابقه به 
انديش��ه هايي در چشم انداز وس��يع تر فكر كنند. 
يادم مي آيد ي��ك دهه پيش در بركلي بودم و در 
بحثي درباره غذا، واژه »س��رمايه داري« را به كار 
ب��ردم و مثل اي��ن بود كه در آسانس��ور باد معده 

داده باشم.

فقط اداي همي��ن كلمه به  خودي  خود آدم ها 
را مع��ذب مي ك��رد. مردم ترجي��ح مي دادند تا از 
عبارت هاي��ي مثل »ب��ازار آزاد« ي��ا »اقتصاد« يا 
چيزهايي مثل آن اس��تفاده كنم اما فكر مي كنم 
بحراني كه اكنون گريبان گير ليبراليس��م ش��ده، 
مي تواند به مردم فرصت بدهد كه قدمي به عقب 
بردارن��د و بهتر نگاه كنند. م��ا در برهه جذابي از 
ترك خوردن ليبراليس��م، و مرئي ترشدن ايده هاي 

ديگر، بعضي بهتر و بعضي بدتر، هستيم. 

م�ور: اين ب��ا تجربه هاي فعلي م��ا از آب وهوا 
و تم��دن كه كتاب آن را در ي��ك زمينه تاريخي 

طوالني قرار مي دهد، تركيب شده است.
اگر ب��ه تجربه اروپ��اي غربي طي هزار س��ال 
گذش��ته يا همين حدود نگاه كنيد، مي بينيد كه 
پس از س��ال ۳۰۰ مي��الدي، زماني كه آب وهواي 
بهين��ه روم��ي- يعن��ي آب وهواي مناس��ب براي 
امپراتوري روم- به پايان رسيد، چه اتفاقي افتاد؟ 
خب، قدرت روم در اروپاي غربي سقوط مي كند. 
تا سال ۵۰۰ ميالدي روستايي ها ويالها را اشغال 
ك��رده و كاربري آنه��ا را تغيير مي دهند و زندگي 
روس��تايي را دوب��اره تثبي��ت مي كنن��د. اميد به 

زندگي افزايش مي يابد.
برابري جنسيتي افزايش پيدا مي كند. نرخ زاد 
و ول��د كاهش مي يابد. اين عص��ري طاليي براي 

مردم معمولي است. 

در ق��رون وس��طاي متاخ��ر، ح��دود س��ال 
۱۲۹۰ميالدي زماني  كه دوره گرم قرون وس��طا 
به پايان رس��يد، داس��تان مش��ابهي رخ داد. چه 
اتفاق��ي افتاد؟ مرگ س��ياه. وقتي طاعون در دهه 
۱۳۵۰ سر مي رس��د، طبقات حاكم بر اروپا سعي 
مي كنن��د تا نظام رعيت��ي را دوباره تحميل كنند 
اما روس��تايي ها و كارگران زير ب��ار آن نمي روند. 

مي گويند عمرا به عقب برنمي گرديم. 
بنابراين شما دو برهه حساس تغييرات اقليمي 
را داري��د كه از لحاظ مرتبه بزرگي تحت الش��عاع 

تغييرات اقليمي حال حاضر قرار خواهند گرفت.
ما از كارهاي دانش��مندان ]علم[ نظام زمين، 
مي داني��م كه ش��اهد يكي ديگ��ر از حركت هاي 
چرخه يي مثل آنچه در س��قوط روم يا در سقوط 
فئوداليسم ديديم نيستيم، بلكه در پايان ۱۲هزار 
سال آب وهواي هولوسين قرار داريم، دوره يي كه 
به گفته جيمز هنس��ن به نح��و غيرمعمولي پايدار 

بوده است.
بايد توجه داش��ت كه اي��ن آب وهواي ۱۲هزار 

س��اله مصادف با كش��اورزي يكجانش��يني است. 
بنابراي��ن مجبور مي ش��ويم از اول ب��ه همه چيز 

بينديشيم. 
جف: چرا خطوط مقدم اهميت دارند، هم 
ب�راي كتاب ش�ما و هم براي انديش�يدن به 

اينكه سرمايه داري واقعا چيست؟
مور: خالصه بگويم، سرمايه داري شيوه بسيار 
پرخرج��ي براي انج��ام كارهاس��ت. و هزينه هاي 
آن هم��واره بيش��تر مي ش��ود. فرصت ه��ا ب��راي 
امكان س��رمايه گذاري تمام اي��ن پول، كه تبديل 
به س��رمايه يي مي ش��ود كه به  دنبال نوعي بازده 
سودآور اس��ت همواره كمتر مي شوند. كارگران و 
روستايي ها مقاومت مي كنند. سرمايه دارها با هم 

مي جنگند.
در نح��وه كارك��رد س��رمايه داري، ب��ه  خودي 
خ��ود مجموعه كاملي از مش��كالت عميق وجود 
دارد ه��م بنابر اقتضائات خودش و هم براس��اس 
بينش هاي��ي ك��ه م��ا از اقتص��اد نئوكالس��يك 
گرفته اي��م. اي��ن فكر كه ي��ك ب��ازار آزاد وجود 
دارد، ك��ه پ��ول صرف��ا از اي��ن س��و به آن س��و 
 م��ي رود و عرضه و تقاض��ا را پيدا مي كند، معركه

نيست؟
البت��ه س��رمايه گذاري هرگ��ز اينگون��ه عمل 
نمي كند. سرمايه داران هميشه مجبورند تا از نظام 
پولي خارج ش��وند تا كار ارزان، جان ارزان، غذاي 
ارزان، انرژي ارزان و م��واد خام ارزان پيدا كنند، 
باره��ا و بارها و بارها. مبن��اي تمام دگرگوني هاي 
ب��زرگ اقتص��ادي در جهان، از دوره كريس��توف 
كلمب و نظام غذاي صنعتي و قتل عامي كه شكر 
و برده داري بود گرفته تا انقالب هاي پتروشيمي، 
نف��ت و حت��ي اينترنت در قرن بيس��تم، يافتن و 
تضمين و به خدمت گرفتن منابع جديد كار ارزان، 

ازجمله كار طبيعت بطور كلي بوده است.
نكت��ه كلي��دي اينجاس��ت: نمي تواني��م ب��ه 
س��رمايه داري به  منزله نظامي خود بس��نده فكر 
كنيم. س��رمايه داري به  خ��ودي  خود وجود ندارد 

بلكه هست تا مابقي جهان را ببلعد. 
ج�ف: برخ�ي از چيزه�اي ارزان در اي�ن 
كتاب به نوعي همپوش�اني دارند. موردي كه 
من عالقه مند بودم اينجا مطرح كنم مسئله 

كار ارزان و مراقبت ارزان است، زيرا طبيعتا، 
اي�ن مراقبتي كه اينق�در ارزان اس�ت، كار 
است و با وجود آن ارزش آن بسيار دست كم 
گرفته مي ش�ود. راج، مطمئن�م كه عدد آن 
نوك زبانت اس�ت، منظورم مي�زان كار زنان 

كه ارزش آن دست كم گرفته شده است. 
پاتل: كل بازده اقتصاد جهان در سال ۱۹۹۵، 
۳۳تريلي��ون دالر بود. از اين رق��م كار بي مزد در 
اقتصاد ۱6تريليون بود كه ۱۱تريليون آن را زنان 

انجام مي دادند. 
ج�ف: بخش بزرگ�ي از گفت وگ�و درباره 
ل�زوم  مراقب�ت  ارزش گ�ذاري  و  مراقب�ت 
تشخيص آن به عنوان كار است. با اين  حال 
ش�ما در كتاب خود اين دو را جدا مي كنيد. 
چرا ما كماكان اينقدر در برابر كار انگاش�تن 
مراقبت مقاومت مي كنيم؟ به  خصوص وقتي 

زنان آن را انجام مي دهند؟
مور: چ��را مراقبت از كار جدا ش��ده اس��ت؟ 
فكر مي كنم اعتراضي باش��د علي��ه دقيقا همين 

دي��دگاه ك��ه كار مراقبت��ي واقع��ا كار نيس��ت و 
اين مثال ديگري اس��ت ب��راي اينكه چطور قرن 
ش��انزدهم هيچگاه به پايان نرسيد. ما از اصطالح 
»اه« اي��ن حرف ها قرون وس��طايي اس��ت« براي 
اش��اره به چيزي واقعا عقب افتاده اشاره مي كنيم. 
ام��ا در واق��ع داريم درباره مناس��بات جنس��يت 
 و كار مراقبت��ي در معناي��ي كامال م��درن حرف

مي زنيم.
يكي از بزرگ ترين خطوط مقدم سرمايه داري 
اولي��ه فقط در امريكا نبود، در اروپا بود، جايي كه 
مفهومي جديد از س��پهرهاي عمومي و خصوصي 
در ح��ال ش��كل  گرفت��ن بود ك��ه و ب��ه  گونه يي 
راديكال نابرابر بودند: بازتعريف كار زنان به  مثابه 
بي��كاري. من فكر مي كنم اين برداش��ت هنوز در 
سياست هاي معاصر درباره كار مراقبتي قويا با ما 

مانده است. 
جف: كه آزاردهنده است. 

م�ور: البته ما در اين باره مديون آثار س��يلويا 
فدريچي گرانقدر هستيم. 

جف: در انتهاي اين كتاب، چارچوبي كه به 
آن باز مي گرديد چارچوبي از غرامت هاست 
ك�ه البته ازلحاظ سياس�ي دوباره همزمان با 
جنب�ش دف�اع از جان س�ياهان موضوعيت 
يافته اس�ت. چ�را غرامت؟ براي چ�ه؟ زيرا 
خيلي ه�ا حتي در ميان چپ ه�ا در برابر اين 

ايده بسيار مقاومت مي كنند. 
پاتل: بخش��ي از كاري كه مي خواهيم در اين 
كت��اب انجام دهيم نش��ان دادن تاريخ طوالني اي 
است كه ما را ساخته. اما بعد كه آن را فهمي ديد، 
چه كاري ازتان ساخته است؟ زير نفوذ ليبراليسم، 

واكنش ها هميشه فردگرايانه است.
ف��الن چيز را بخ��ر در مغازه ها دنب��ال بهمان 
چي��ز بگرد ب��ه ديگري آم��وزش ب��ده. غرامت ها 
ضرورتا فرايندي جمعي هس��تند كه نياز دارند به 
س��ازماندهي انقالبي، تكان دادن تخيل با خاطره 
تاريخي آنچ��ه رخ داده، چالش پاس��خگوبودن و 
دعوت به روياپردازي درباره جامعه يي كه جرايمي 
را متوقف مي كند كه س��رمايه داري بر آن استوار 

است. 
ج�ف: فك�ر مي كن�م يك�ي از چيزهايي 
كه م�ردم كار س�ختي براي فه�م آن دارند 
اين اس�ت كه، خب، بعد همه ش�ما مثل آن 
اجراي كمدي ديو چپ�ل، مي رويد يك چك 
مي گيريد؟ اما اس�تدالل ش�ما براي انواع و 

اقسام غرامت هاست. 
م�ور: موضوع غرامت ها اساس��ا پول نيس��ت. 
كنارآم��دن با اين فراموش��ي تاريخي اس��ت. در 
كتاب، ما به كميته هاي حقيقت ياب و آش��تي)با 
وج��ود همه مشكالتش��ان( در آفريقاي جنوبي و 

گواتماال اشاره مي كنيم. 
پاتل: اين  طور نيست كه تعداد جان ها را جمع 
بزنيد و بعد به يك عدد برس��يد و چك بكش��يد. 
درباره راهي اس��ت كه ط��ي آن هم اكنون با اين 
مس��اله زندگي مي كنيم. مثال غرامت پدرساالري 

چيست؟ اين را چه مي كنيد؟
جف: ي�ك فكرهايي دارم... چه چيزهايي 
مي تواني�م از اين گفت وگو بگيري�م تا به ما 
كمك كند در گفت وگوهاي سياس�ي روزمره 

بهتر درباره اين چيزها حرف بزنيم؟
پات�ل: من فكر مي كنم تصورش س��خت ترين 
كار باشد، اينكه زندگي  كردن در جهاني كه ديگر 
طبيع��ت ارزان در اختيار نداريم چگونه اس��ت؟ 
جاي��ي كه مرز مي��ان جامعه و طبيعت، ش��كلي 

متفاوت از آنچه امروز تجربه مي كنيم دارد.
مثالي كه من بس��يار دوس��ت دارم جشنواره 
ماهي س��المون در ميان بوميان كوس��ت ساليش 
اس��ت. بوميان كوس��ت ساليش در ش��مال غربي 
اقيانوس آرام زندگي مي كنند، جايي كه فعال مرز 

ميان اياالت متحده و كانادا خوانده مي شود. 
جشنواره سالمون چنين چيزي است: نخستين 
ماهي سالمون فصل خالف جريان شنا مي كند و 
كسي از دارودسته كوست ساليش آن را مي گيرد. 

ماهي را مي گيرند و ۱۰روز جشن برپا مي كنند.
و در اين ده روز، هيچ كس ديگري ماهي گيري 
نمي كن��د. در نتيج��ه ماهي ه��ا خ��الف جري��ان 
ش��نا مي كنند و تخم ريزي مي كنن��د و بعد پس 
از ۱۰روز جش��ن گرفتن معاه��ده مردم كوس��ت 
س��اليش با جمعيت س��المون ها، فصل شكار آغاز 
مي ش��ود. به قدر نيازتان ماهي مي گيريد. اما قبال 
بخش��ي از فرآيندي بوم ش��ناختي بوده ايد كه در 
آن به س��المون اجازه تخم ريزي و تجديد حيات 
داده ش��ده است. اين فرآيندي فردي نيست. بايد 

فرآيندي اجتماعي باشد. 
مور: در برخي از نوش��ته هايم درباره آنچه در 
اس��تندينگ راك رخ داد، حرف زده ام. ما ش��اهد 
انش��عابي قدرتمن��د در جنب��ش كار بوديم. يكي 
از ش��اخه هاي سازمان »فدراس��يون كار و مجمع 
س��ازمان هاي صنعتي امري��كا« راه دهه ۱۹۲۰ را 
پيش گرفت: ضد مهاجرت، طرفدار اش��تغال زايي 

و ساير قضايا.
اما اتح��اد مل��ي پرس��تاران- ش��ايد بهترين 
اتحاديه در امريكاي شمالي- راهبر انشعابي درون 
فدراسيون شد و گفت»خطوط لوله جديد خطري 
حاض��ر و آش��كار براي س��المت تمام اف��راد اين 
جامع��ه و بيماراني كه ما از آنها مراقبت مي كنيم 

هستند.«
بنابراين ش��ما جنبش��ي را مي بينيد كه مردم 
بومي و تالش آنها براي اجتماع، زمين و س��المت 
را ب��ا كار و جنبش ه��اي زيس��ت محيطي پيوند 
مي ده��د. اكن��ون همه اي��ن جنبش ه��ا متوجه 
ش��ده اند كه اش��كال متفاوتي از كار به هم پيوسته 
وجود دارد. اين ش��باهتي ندارد به اين حرف كه 
»خ��ب آقا، هم��ه ما در كنار هميم، پ��س بيا...«، 
اين حرف ها را همه ش��نيده ايم. مس��اله بر س��ر 

سياست هاي عملي است. 
منبع: ترجمان

اگر به تجربه اروپاي غربي طي هزار سال گذشته يا همين حدود نگاه كنيد، مي بينيد 
كه پس از سال ۳۰۰ ميالدي، زماني كه آب وهواي بهينه رومي- يعني آب وهواي 

مناسب براي امپراتوري روم- به پايان رسيد، چه اتفاقي افتاد؟ خب، قدرت روم در 
اروپاي غربي سقوط مي كند. تا سال ۵۰۰ ميالدي روستايي ها ويالها را اشغال كرده 
و كاربري آنها را تغيير مي دهند و زندگي روستايي را دوباره تثبيت مي كنند. اميد به 
زندگي افزايش مي يابد.برابري جنسيتي افزايش پيدا مي كند. نرخ زاد و ولد كاهش 

مي يابد. اين عصري طاليي براي مردم معمولي است. در قرون وسطاي متاخر، حدود 
سال ۱۲۹۰ميالدي زماني  كه دوره گرم قرون وسطا به پايان رسيد، داستان مشابهي 

رخ داد. چه اتفاقي افتاد؟ مرگ سياه. وقتي طاعون در دهه ۱۳۵۰ سر مي رسد، طبقات 
حاكم بر اروپا سعي مي كنند تا نظام رعيتي را دوباره تحميل كنند اما روستايي ها و 

كارگران زير بار آن نمي روند. مي گويند عمرا به عقب برنمي گرديم. بنابراين شما دو 
برهه حساس تغييرات اقليمي را داريد كه از لحاظ مرتبه بزرگي تحت الشعاع تغييرات 

اقليمي حال حاضر قرار خواهند گرفت

                                                                                                      

مولف: جيسون مور و راج پاتل   
مترجم: علي اميري   

طبيعت، پ�ول، كار، مراقبت، 
غ�ذا، ان�رژي و ج�ان. دنياي ما 
را اي�ن هف�ت چيز س�اخته اند 
و آينده م�ان را اي�ن هفت چيز 
شكل خواهند داد. سرمايه داري 
ب�ه  مثاب�ه ي�ك نظ�ام عظي�م 
ب�راي  سياس�ي   و  اقتص�ادي 
ارزان ك�ردن اين هف�ت چيز هر 
كاري كرده اس�ت. از برده داري 
و اس�تعمار تا تخريب بي س�ابقه 
منابع زيست محيطي كره زمين. 
كتابي جديد با پيگيري تاريخي 
اين هف�ت چيز نش�ان مي دهد 
چط�ور امروز به مرزهاي بحراني 
بي بازگشت رس�يده ايم و چطور 
مي توان راهي براي نجات يافت. 

براي پشتيباني مالي پروانه هاي كسب وكار به پول ارزان نياز داريد. و درنهايت، به 
جان ارزان احتياج داريد. به رژيمي نياز داريد كه انواع خاصي از جان و بدن را ارزان 
كند. اين يعني در صنعت مرغ احتمال اينكه زنان و رنگين پوستان در شرايط خطرناك 

آسيب ببينند و در حين فرآوري مرغ له شوند، بيشتر است. اين ها هفت چيز ارزان 
هستند كه در ناگت مرغ تجسم يافته اند: طبيعت، پول، كار، مراقبت، غذا، انرژي و 

جان. اينها توضيحي براي تريليون ها استخوان مرغ در سابقه فسيلي اند

سرمايه داري شيوه بسيار پرخرجي براي انجام كارهاست. و هزينه هاي آن همواره بيشتر 
مي شود. فرصت ها براي امكان سرمايه گذاري تمام اين پول، كه تبديل به سرمايه يي 

مي شود كه به  دنبال نوعي بازده سودآور است همواره كمتر مي شوند. كارگران و 
روستايي ها مقاومت مي كنند. سرمايه دارها با هم مي جنگند
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رييس شوراي اجرايي حزب اهلل لبنان: 

حزباهللفقطدرصورتتحققاهدافازسوريهخارجميشود
»سيدهاش�م صفي الدي�ن« رييس ش�وراي 
اجراي�ي ح�زب اهلل در آس�تانه س�ي و نهمين 
س�الگرد پيروزي انقاب اس�امي در گفت وگو 
با ايرنا به تبيي�ن ويژگي ها و پيامدهاي انقاب 
پرداخت و گف�ت كه حزب اهلل به خ�ود افتخار 

مي كند كه ثمره اين انقاب است. 
به گزارش ايرنا، صفي الدين افزود كه انقاب 
اس�امي با وجود همه مش�كات و بحران ها به 
بس�ياري از اهداف خود دس�ت يافته و در اين 
زمينه موفق بوده اس�ت. به گفته وي كش�وري 
را در سراسر جهان س�راغ نداريم كه به اندازه 
جمه�وري اس�امي از تاييد مردم�ي بهره مند 

باشد. 
صفي الدي�ن افزود: حضور و نف�وذ ايران در 
منطقه ناشي از قدرت فكري و محتواي انقاب 

است و تنها يك حضور فيزيكي نيست. 
ريي�س ش�وراي اجراي�ي ح�زب اهلل درباره 
رابطه اين حزب با ايران نيز گفت كه اين حزب 
با الهام از انقاب اس�امي ش�كل گرفت اما در 
عين ارتباط و نزديكي با ايران، مستقل است و 
متقابا ايران ني�ز در امورات اين حزب و لبنان 

دخالت نمي كند. 
صفي الدين از پروژه دشمن س�ازي جديد در 
منطقه سخن گفت كه تاش مي كند ايران را به 
جاي رژيم صهيونيستي به عنوان تهديد اصلي 

در منطقه جا بزند. 
وي درباره وضعيت حضور نيروهاي حزب اهلل 
در سوريه نيز اش�اره كرد كه در صورت تحقق 
اهداف، حزب اهلل نيروهايش را از س�وريه خارج 
خواهد ك�رد اما ب�ه گفته وي اين زم�ان هنوز 

فرانرسيده است. 
مع�اون اجراي�ي ح�زب اهلل همچني�ن ب�ه 
تحريم هاي تازه امريكا عليه اين حزب اش�اره 
كرد و گفت كه اين تحريم ها قطعا مشكاتي را 
به وجود خواه�د آورد اما حزب اهلل اقداماتي را 

براي مقابله با آن اتخاذ خواهد كرد. 
متن كامل گفت وگوي رييس شوراي اجرايي 

حزب اهلل با ايرنا مي آيد: 

 پس از گذشت 39 س�ال از پيروزي انقاب 
اسامي ايران و عبور از بحران هاي مختلف، آيا 
مي توان گفت كه انقاب به اهداف خود دس�ت 

يافته است؟
 بله اهداف آن به ش��كل گسترده و خوبي محقق 
ش��ده است. اين انقالب در مقايسه با حجم چالش ها 
و دش��واري هايي كه از لحظه اول آن را احاطه كرد، 
موفقيت بس��يار بزرگي به دس��ت آورد. اين انقالب 
داراي ابع��اد مختلف ديني، مردم��ي، و تغييردهنده 
ب��ود. از نظر ديني اثبات كرد كه مي ش��ود بر مبناي 
قرآن كريم، س��نت و س��يره اهل بي��ت)ع( حكومت 

تشكيل داد. 
جمهوري اس��المي در ح��وزه دين��ي رويكردي 
اعتدال��ي داش��ته اس��ت. نمي خواهم بگوي��م كه از 
خطا مبراس��ت اما ثابت كرد كه شايستگي دارد. در 
جمهوري اسالمي قانون حاكم است و دست به دست 
ش��دن قدرت وجود دارد. اي��ران در منطقه و اطراف 
خود تنها كشوري اس��ت كه در آن گردش قدرت و 

انتخابات وجود دارد. 
پس از افول هيمنه غرب بر ايران و خروج اياالت 
متح��ده امريكا، حكومتي روي كار آمد كه ثابت كرد 
منتس��ب به اس��الم ناب محمدي است و آنچه آن را 
راهبري مي كند اس��الم اصيل محمدي است و ولي 

فقيه چهره يي از اين اسالم است. 
بعد دوم انقالب ايران مردمي بودن آن است. اين 
انقالب بر م��ردم تكيه دارد و مردم هميش��ه حاضر 
هس��تند و به اين انقالب و برنامه هايش اعتقاد دارند. 
كشوري را در سراسر جهان سراغ ندارم كه به اندازه 
جمهوري اس��المي از تاييد مردمي بهره مند باش��د. 
اين تاييد در خالل جنگ تحميلي خود را نشان داد. 
جنگي كه مل��ت ايران بيش از 200 هزار ش��هيد و 
هزاران جانباز و اسير در آن تقديم كرد و در آن تعداد 
زيادي از شهرها و تاسيسات ويران شد. در آن جنگ 
سالح همه جهان در برابر ايران قرار گرفت، اما ملت 
استوار ايستاد. بعد از جنگ هم ايرانيان توانستند به 

بناي علمي، اقتصادي و معرفتي دست پيدا كنند. 
بناي مدرن اقتصادي و صنعتي و پيش��رفت علمي 
كه خوِد جوانان و فرزندان نس��ل اول يا نسل دوم اين 
انقالب، بدان رسيدند، نتيجه واليتمداري و فهمي است 
كه از نسل اول و دوم به نسل سوم نيز سرايت كرد. در 
همه امور، مردم هستند كه موضع را تعيين مي كنند. 
همانطور كه پيداس��ت سال هاس��ت كه تالش هايي از 
س��وي كش��ورهاي غربي و منطقه براي ضربه زدن به 
ايران انجام مي ش��ود. از پول، س��الح و ابزارهاي ترور 
بهره مي جويند و سپس تحرك هايي صورت مي گيرد 

اما شكست آن خيلي زود مشخص مي شود. 
در س��ال 1388 رهبر كه س��خنراني كرد مساله 
حل ش��د، ام��ا در فتنه اخير رهب��ر مداخله يي نكرد 
و مردم خودش��ان موض��ع قاطع گرفتند. رس��انه ها 
ش��روع به گمراه س��اختن كردند و صحبت از ده ها 
هزار تظاهركننده ب��ه ميان آوردند. در روز دوم يكي 
از رس��انه ها به حضور 40 ميلي��ون نفر در خيابان ها 
اش��اره داش��ت. اطالعات ما حاكي از آن اس��ت كه 
تعداد تظاهركنندگان از سي تا چهل هزار نفر تجاوز 
نمي ك��رد؛ آن هم در كش��وري ك��ه 80 ميليون نفر 

جمعيت دارد. 
 )از طرف��ي( تظاهرات روز ق��دس و روز پيروزي 
انقالب وجود دارد كه نسبت شركت كنندگان در آن 
بس��يار باالست. همچنين مشاركت باال در انتخابات، 

همه اينها نشانه هاي رضايت مردم از نظام است. 
اين به معني نبود مش��كالت و بحران ها در داخل 
ايران نيست. بيش��تر كشورهاي جهان از بحران هاي 
ش��ديد مالي رنج مي برند و حكومت ها مس��وولند تا 
راه ح��ل بيابند. چيزي كه م��ا مي توانيم بر آن تاكيد 
كنيم اين است كه همه تجربه ها ثابت مي كند انقالب 

ايران بر مردم تكيه دارد. 
بُعد سوم انقالب تغيير دهندگي آن است. انقالب، 

شعارهايي را كه از روز نخست سر مي داد، حفظ كرد. 
شعار مرگ بر امريكا و امريكا دشمن است، به وضوح 
نش��ان مي دهد كه ايران از زمان امام خميني قدس 
س��ره تا زمان امام خامن��ه اي حفظه اهلل پايبند به آن 

بوده است و در اين راه حركت مي كند. 
 رابطه ميان جمهوري اس�امي و فلس�طين 
رابطه يي ويژه است، اما در جهان عرب نظراتي 
وج�ود دارد مبن�ي بر اينك�ه ايران از مس�اله 
فلس�طين براي رسيدن به منافع خود استفاده 

مي كند. نظر شما چيست؟
م��ا از همه موضع گيري هايي ك��ه در زمينه دفاع 
از فلس��طين صورت گرفته قدرداني مي كنيم اما آيا 
كش��وري عربي يا اس��المي وجود دارد كه از مساله 
فلس��طين همانند جمهوري اس��المي حمايت كرده 

باشد؟
ايران توانست سبك سياسي جديدي را در منطقه 
به اجرا درآورد و توانست از نظر سياسي گسترش يابد 
يعني گسترش فكري، فرهنگي و نه فيزيكي. چرا كه 
از روز نخست شعار فلسطين و قدس را سر داد. امروز 
مقاومت از نظر تعداد و امكانات در منطقه رشد كرده 
است كه نش��ان مي دهد از بركات سياست درست و 
صحيح است. گزينه مذاكرات و اسلو شكست خورده 
و گزينه هاي جمهوري اس��المي ايران پيروز ش��ده و 
به پيش رفته است. همچنين موضعي كه جمهوري 
اسالمي اتخاذ كرد، نيروهاي مردمي شيعي، سني و 
عربي آن را دنبال كردند و براي آن بس��يج شدند كه 

اين بر صحت و درستي اين موضع تاكيد دارد. 
 اش�اره كرديد كه انق�اب ايران ديني بود و 
ريش�ه هاي آن بر گرفته از مكتب شيعه است. 
برخ�ي با اش�اره ب�ه همين ويژگي مس�ووليت 
درگيري به وجود آمده شيعه و سني در منطقه 
را متوج�ه جمهوري اس�امي مي دانند و عاوه 
بر آن ايران را مس�وول تولد اس�ام افراطي و 

راديكال مي دانند. نظر شما چيست؟
بايد امور را از نظر علل و عواقب به درستي درك 
كنيم. انقالب ايران ديني اس��ت و اكثريت مردم آن 
مذهب ش��يعه دارن��د، اما دعوت مي كن��م برخي به 
گردش در ايران بروند و از مناطق اهل س��نت بازديد 
كنند تا ببينند كه برخورد آنها با جمهوري اس��المي 
چگونه اس��ت. پديده افراط گراي��ي تكفيري يكي از 
پرچم هايي است كه ضد جمهوري اسالمي برافراشته 

شد و يكي پس از ديگري ساقط گرديد. 
آيا در ابتدا از پرچ��م صدام به نيابت از نظام هاي 
عربي استفاده نشد؟ سپس پرچم ناآرامي ها و فتنه ها 
در داخ��ل اي��ران و پ��س از آن فش��ار و تحريم هاي 
اقتصادي. همه اين پرچم ها ساقط گرديد و بر قدرت 
ايران افزوده ش��د. پس از اين شكس��ت، عربس��تان 
س��عودي و بعض��ي از كش��ورهاي خليج��ي، پرچم 
افراطي گري مذهب��ي را بلند كردن��د. اما در نتيجه 
طرفي كه متضرر شد وهابيت سعودي بود كه با برجا 
گذاشتن ويراني و خون هاي ريخته شده، مورد نفرين 

جهان اسالم واقع گرديد. 
طبيعتا با شروع اتفاقات سوريه، حالتي از آشفتگي 
به وجود آمد و در عراق نيز مشكالت مذهبي پديدار 
شد. اما مي توانيم بگوييم كه اين مرحله به پايان خود 
نزديك شده است و به همراه آن مرحله يي از توطئه 

بزرگ تمام مي شود. 
شما فكر مي كنيد مشكل نزاع سني و شيعه 
در منطق�ه تمام ش�ده اس�ت؟ آيا اي�ن اغراق 

نيست؟
 هيچ مش��كلي بين سني و شيعه وجود ندارد. از 
سوي علماي اهل سنت و همچنين تعداد فراواني از 
ملت هاي منطقه، نگاهي مثبت به جمهوري اسالمي 
اي��ران وجود دارد و اگر آنه��ا را رها كنند تا با آزادي 
س��خن بگويند، همه ما در م��ورد ايران صحبت هاي 
مثبت��ي در جه��ان عرب خواهيم ش��نيد. ملت ها به 
سمت موضعي درست در حركت هستند، اما برخي 
از حاكم��ان ع��رب فتنه انگي��زي مي كنن��د. آنها به 
استفاده از حربه قرار دادن عربيت در مقابل فارس ها 
متوسل مي شوند، با علم به اينكه در ايران آنكس كه 

حكمراني مي كند اسالم است. 
عربس��تان س��عودي از پُش��ت به عربيت خنجر 
مي زند و امروز بر سر كوتاه آمدن از مساله فلسطين 
زد و بند مي كند و رهبر چنين معامالتي اس��ت. اين 
كوتاهي و قصور در قبال فلسطين از سوي عربستان 

سعودي ديگر نيازي به شواهد ندارد. 
ي�ا در نتيجه اي�ن عملكرد خط�ري متوجه 

مساله فلسطين است؟
هرگ��ز. م��ن معتقدم دني��اي جدي��دي در حال 
ش��كل گيري اس��ت و ما در مرحله گذار به س��طح 
آگاه��ي و درك هس��تيم. س��اخته هاي سياس��ي و 
مصنوعي، باطل، ستم، نيرنگ، و وابستگي به اسراييل 

و امري��كا، همه و همه يكي پ��س از ديگري در حال 
سقوط هستند. امروز آگاهي جديدي در نزد ملت ها 
در حال شكل گرفتن است. خيلي از حاكمان ساقط 
شدند. صحنه امروز سياه نيست و راهش را به سوي 
س��پيده دم طي مي كند. من بر اين باور هس��تم كه 
ما در مرحله پيش از ش��فق )غروب( هستيم و براي 

موفقيت به صبر نياز داريم. 
امروز همه مي دانند كه ايران از سوي كساني كه 
از ملت هاي خود احساس ترس مي كنند، تحت ستم 
قرار گرفت و همچنان به او ظلم مي شود. اين مساله 
روز به روز بيش��تر مورد تاييد واقع مي شود كه معيار 
ارزيابي هر كش��وري در منطقه، فلس��طين و قدس 
اس��ت. همه فشارهايي كه به ايران وارد شد به خاطر 

موضعش در قبال آرمان فلسطين است. 
س��رخوردگي اوباما به اين دليل بود كه نتوانس��ت 
كاري كن��د تا ايران به حمايت از مقاومت فلس��طيني 
پايبند نباش��د و ترامپ نيز از همين نقطه خش��مگين 
اس��ت. همه اين رفتارها نش��ان مي دهد كه جمهوري 
اسالمي ايران در شعارها و روش هاي خود فقط رويكرد 

مذهبي ندارد بلكه كشوري است قدرتمند و توانا. 
ش�ما بر چه اساس�ي نتيج�ه مي گيريد كه 

وضعيت منطقه سير مثبتي را طي مي كند؟
اگر وارد اتحاديه عرب بشويم و از حاضران بپرسيم 
آيا ش��ما قانع ش��ده ايد كه ايران دشمن جهان عرب 
اس��ت؟ آنها پاس��خ مي دهند كه نه. متاسفانه نوعي 
دشمن سازي به وجود آمده كه از دشمن اصلي يعني 
رژيم صهيونيستي صرف نظر شود. اين  بندي اساسي 
در »معامله قرن« است. تالش هايي برنامه ريزي شده 
براي انجام كارهايي در راستاي عادي سازي روابط با 

دشمن صهيونيستي صورت مي گيرد. 
آنچ��ه در منطقه رخ داد اين بود كه قدرت محور 
مقاومت و منطق آن، آش��كار و ثابت شد و همچنين 
برخي از مس��ائل از جمله استفاده از پول عليه محور 
مقاوم��ت، ديگ��ر تاثيرگذاري خود را از دس��ت داده 

است. 
آيا مي توان گفت كه توازن قدرت در منطقه 
به نفع محور مقاومت تحت رهبري ايران تغيير 

كرد؟ 
 نمي ت��وان حقيقت توازن قدرت ه��اي منطقه را 
دس��ت كم گرفت. ايران با متحدان و محور مقاومت 
قدرتمند اس��ت و اين قدرت بر اساس واقعيت هاست 
و نه خيال. ايران كش��وري بزرگ اس��ت كه تمدن و 
فرهن��گ خود را دارد و از خوش شانس��ي آن برخي 
رژيم ه��اي عرب��ي پيرامونش فاقد دي��دگاه و متانت 
سياس��ي و فكري و س��رگرم امور ديگري هس��تند. 
درحالي كه جمهوري اسالمي ايران، قدرت اقتصادي 
و علمي بسيار بزرگي را ساخته است و اين از عوامل 

اصلي قدرتش است. 
حزب اهلل خ�ود را محصول انقاب اس�امي 
ايران مي داند. رابطه ميان حزب اهلل و جمهوري 

اسامي ايران را چگونه تفسير مي كنيد؟
 حزب اهلل بر اس��اس تفكر اصيل اسالمي كه امام 
خمين��ي درباره آن صحبت كرد، تاس��يس ش��د. ما 
معتقديم آن چيزي كه امام آورد، نه نسخه جديدي 
از اسالم، بلكه نسخه يي روشن از اسالم بود. حزب اهلل 
ب��ه اين تفكر تعلق داش��ت و تجربه خود را در لبنان 
پي��اده كرد و دس��تاوردهاي بزرگي به دس��ت آورد. 
تجرب��ه حزب اهلل از جهت اهتمام به بنيه و س��اختار 
فرهنگي، بسيجي و سياسي اش در نوع خود بي نظير 
است. اين مساله حزب اهلل را با اعتماد كامل به نيروي 
مردمي در برابر اش��غالگري و طرح هاي استعماري و 

استكباري قرار مي دهد. 
اين امر در زماني كه بيشتر جنبش هاي مقاومت 
و انقالب ها ناكام مانده اند، به حزب اهلل ويژگي بزرگي 
داده اس��ت. حزب اهلل در آن زم��ان به عكس جريان 
غالب حركت كرد و به سبب ايستادگي اش پيروز شد 
و خود به جرياني تبديل ش��د كه در لبنان و منطقه 
حركتي نو آغاز كرد و اين موفقيت بي س��ابقه بود. ما 
افتخار مي كنيم كه از ثمرات انقالب اسالمي هستيم. 
ش�ما در م�ورد وضعي�ت منطق�ه بس�يار 
خوش بي�ن هس�تيد. اي�ن خوش بين�ي بر چه 

اساسي است؟
 بله من خوش بين هس��تم. اين در حالي اس��ت 
كه تالش هاي زيادي از س��وي رس��انه هاي وابس��ته 
براي انح��راف ذهن ها وج��ود دارد. يك��ي از معاني 
اس��تقالل و قدرت كه در خ��الل تجربه مقاومت آن 
را آموختيم اين اس��ت كه قدرتي كه به كارش ايمان 
دارد، از هياهوي رسانه يي نمي هراسد. ما با امپراتوري 
رسانه يي طرف هستيم و صداي آن بسيار بلند است 
و شنيده مي شود و امواج آن در خدمت اهدافي معين 
و در راس هم��ه پاك كردن دس��تاوردهاي مقاومت 
اس��ت. ما بر اساس واقعيت و تجربه و نه صرفا نظريه 

صحبت مي كني��م. واقعيت و وضعيت مقاومت امروز 
صدها بار بهتر از سال 1982 است. آن روز گفتيم كه 
پيروز خواهيم شد و با وجود همه بوق هاي تبليغاتي 
كه راه افتاد و تا مرحله اسلو و بعد از اسلو ادامه پيدا 
كرد، ما پيروز ش��ديم. امروز با معامله قرن، صداهاي 
سعودي كه بر مي خيزد، نشانه ضعف آنهاست چرا كه 

موضوع فلسطين و قدس قوي تر از اين بوق هاست. 
 برخي معتقدن�د حزب اهلل از اي�ران پيروي 
مي كند و در تصميم گيري، استقال ندارد. نظر 

شما چيست؟
اين سخني قديمي است كه در اثر تجربه مندرس 
ش��ده اس��ت. حزب اهلل، حزب��ي لبناني اس��ت و در 
تصميم ها، گزينه ها، اولويت ها، تجربه ها و نبردهايش 
مستقل اس��ت. از جمهوري اس��المي ايران كمك و 
حمايت مي آيد و اين را انكار نمي كنيم. اين مس��اله 
براي خود جمهوري اس��المي مايه افتخار است؛ چرا 
ك��ه وقتي اصحاب حق را حمايت مي كند، بر ثبات و 
هوي��ت خود تاكيد مي كند. براي ما هم باعث افتخار 
اس��ت چرا كه به كمك هايي دس��ت مي يابيم كه در 

تحقق يافتن آرزوي ملت هاي منطقه سهيم است. 
اما اين مساله كه ايران از حمايت ها استفاده كند 
چه عيبي دارد؟ ايران قلب محور مقاومت اس��ت؛ اگر 
حزب اهلل، س��وريه، فلسطين، عراق و يمن به پيروزي 
برسند قلب مقاومت مي تپد. پس اين حق آن )ايران( 
است كه از اين حق استفاده كند و ما افتخار مي كنيم 
كه براي كسي كه از ما حمايت مي كند مفيد هستيم. 
اي��ران نه در مس��ائل داخلي لبن��ان و نه در هيچ 
ي��ك از پرونده هاي ما و هيچ يك از نبردهايمان ضد 
دشمن صهيونيستي دخالتي نكرده است. ما از جانب 
جمهوري اس��المي هيچ فرمان يا تصميمي دريافت 
نكرده ايم. طبيعتا ما و ايران بر س��ر موضوعات بحث 
مي كني��م و در عين حال تحت هدايت رهنمون هاي 
ام��ام خامنه اي هس��تيم. ام��ا ح��زب اهلل در نقش و 

وضعيت تماما مستقل است. 
 چرا تجربه حزب اهلل، ب�ا گروه هاي ديگر در 

منطقه ما تكرار نمي شود؟
 تجربه حزب اهلل در حال تكامل و پيشرفت است 
و از س��وي تعدادي از گروه ها در منطقه با اس��تقبال 
روبرو ش��ده اس��ت. طبيعتا امور متفاوت است، ولي 
نشانه هاي زيادي وجود دارد كه ثابت مي كند قدرت 
محور مقاومت افزايش يافته است. مثال در فلسطين 
تعداد نيروهاي مقاومت به شكل زيادي افزوده شده 
اس��ت. حزب اهلل تجربه يي منحصر به فرد و متفاوت 
اس��ت و اين به داليل موضوعي مرتبط با حزب اهلل و 
تاريخ آن اس��ت. اما هي��چ مانعي وجود ندارد كه اين 
تجربه باز هم تكرار ش��ود و آنچ��ه )حزب اهلل( به آن 
رس��يد استثناء نيست، بلكه قاعده است و اين تجربه 

ممكن است بهتر از آنچه نزد ماست تكرار شود. 
 آي�ا ح�زب اهلل ب�ه زودي از س�وريه خارج 

مي شود؟
 ح��زب اهلل زماني كه تصميم به ورود به س��وريه 
گرفت، اهدافش را به ش��كل دقيق مش��خص كرد و 
تا زماني كه اين اهداف به ش��كل كامل محقق نشده 

باشد، طبيعي است كه خارج نمي شويم. 
كي اين اهداف محقق مي شود؟

 نمي توانيم پيش گوي��ي كنيم. زماني كه اهداف 
ما محقق ش��د، ديگر بهانه يي براي حضور در سوريه 
نداريم. حزب اهلل در س��وريه دست به مجاهدت هاي 
بزرگي زد و خون هاي بسياري تقديم كرد و ما امروز 
در مرحله پاياني جنگ سوريه هستيم. در اين مرحله 
مس��ووليت بزرگ تر و سنگين تر مي ش��ود. سوريه از 
تهديدهايي ك��ه آن را احاطه كرده بود خارج ش��د. 
اين تهديدها، وحدت، يكپارچگي و عرصه سياسي و 
نيروهايش را هدف ق��رار داده بود. تهديدها به پايان 
رس��يد و سوريه نياز به تثبيت دستاوردها دارد و اين 

از اهميت خود دستاورد نمي كاهد. 
در برخي از گزارش ه�ا آمده كه حزب اهلل از 
تعداد نيروهايش در س�وريه كاس�ته است. آيا 

اين درست است؟ 
 نمي گويم كاس��ته يا افزوده است. طي سال هاي 
گذشته اين تعداد براساس نيازهاي جبهه كم و زياد 
ش��ده اس��ت. ماهيت كار اين اس��ت كه حزب اهلل در 
سوريه نقش��ي حياتي و اساسي دارد و بايد تا تحقق 

اهدافمان اين نقش را به بهترين شكل ايفا كنيم. 
دبيركل حزب اهلل به تازگي درباره تاش هايي 
براي عادي سازي روابط با دشمن صهيونيستي 
هش�دار داد. چرا اين موضوع را بطور خاص در 

چنين زماني مطرح كرديد؟
 در گذش��ته مس��اله، ش��عارهايي بود كه توسط 
برخي مطرح مي ش��د كه خواهان عادي سازي روابط 
و همزيس��تي با دشمن صهيونيستي بودند، اما امروز 
ما ش��اهد مرحله يي هستيم كه عادي سازي به هدف 

عربستان سعودي و متحدانش تبديل شده است. 
در اين زمينه پول هايي پرداخت مي ش��ود و همه 
ابزارها براي محقق كردن هدف عادي س��ازي روابط 
با دش��من صهيونيس��تي به كار افتاده است. به نظر 
يكي از اهداف معامله قرن اين اس��ت كه عربس��تان 
س��عودي منطقه عربي را به سمت روابط طبيعي با 
رژيم صهيونيس��تي بكشاند. س��عودي ها از ابزارهاي 
خ��ود در لبن��ان، مصر و ع��راق، خواس��ته اند تا در 
راس��تاي اين هدف مس��تقيم كار كنند چ��را كه بر 
روي آن توافق صورت گرفته است. اين تحول مساله 
عادي س��ازي را وارد مس��يري ج��دي و جديد كرده 
است و عربستان سعودي اجرايي كردن اين هدف را 
عهده دار شده است. بنابراين ما ديديم يك نوع موج 
بزرگ وقيحانه يي راه افتاد تا عربس��تان سعودي در 

اين ماموريت، ظاهري تنها نداشته باشد. 
برداشتي وجود دارد كه مي گويد توازن قدرت در 

موضوع عادي سازي روابط به نفع مقاومت نيست. 
 مقابله فرهنگي ني��از به مكانيزم هاي متفاوتي با 
اقدام نظامي دارد. همچنين )اين مقابله( به ابزارهاي 
خاص رس��انه اي، فرهنگي و سخنراني تعريف شده و 
واضح نياز دارد. آنچه مطلوب اس��ت باالبردن سطح 
هش��دار اس��ت. ما در حزب اهلل زماني كه احس��اس 
كرديم كه خطر در حال بزرگ شدن است، صدايمان 
را ب��اال بردي��م. برخي اقدامات از پوش��ش سياس��ي 
برخوردار مي شود. پس هش��دار با زبان تند و شديد 
و قراردادن اقدام��ات احتياطي بيش از پيش الزامي 
اس��ت تا از ورود به حالت هاي خواس��ته يا ناخواسته 

)در عادي سازي( جلوگيري شود. 
اين پيكار سخت است يا آسان؟

در ميدان��ي مانن��د لبن��ان كه برخي در پش��ت 
پرونده هاي مذهبي پنهان مي ش��وند، پيكار آس��اني 
نيست و كارها پيچيده به نظر مي رسد، اما در جهان 
عرب كار س��اده تر است. بسياري از مسائل مربوط به 
عادي سازي انجام ش��ده، اما رسانه ها اشاره يي به آن 

نداشتند. 
نبرد فش�ار بر حزب اهلل متوقف نشده است 
و آخرين فصل آن فش�ارهاي اقتصادي اس�ت 
ك�ه اين روزها ش�اهد صفحات جدي�دي از آن 
هس�تيم. آيا نگران نيس�تيد كه اي�ن روند بر 

پايگاه مقاومت تاثير بگذارد؟
 آنچه حاصل ش��ده تازگي ن��دارد و ما آماده ايم و 
هراس��ي نداريم. حزب اهلل از س��ال هاي دور در ذيل 
فهرس��ت هاي تروريستي اس��ت و اكنون سختگيري 
مي كنند و بر نام هاي افراد، جمعيت ها و موسس��ات 
موجود در اين ليست ها مي افزايند. ما هراسي نداريم 
چرا كه مي دانيم توانايي ايستادگي و صبر را داريم و 
داراي فكر و عقيده ايم. از نظر سطح آمادگي، اقداماتي 
از طرف ما وجود دارد ولي نسبي است. امريكايي ها بر 
وضعيت مالي و اقتصادي سيطره دارند و كشورهاي 
بزرگي همچون روس��يه و ايران را تحريم و محاصره 
كرده اند. پر واضح اس��ت ك��ه مقابله يي از اين نوع نه 
آسان است و نه از راه هاي مرسوم امكان پذير است. 

 ام�ا هدف اي�ن تحريم ه�ا، پاي�گاه مردمي 
مقاوم�ت و متح�دان آن اس�ت، آي�ا ش�ما از 

ايستادگي آنها نيز اطمينان داريد؟
 م��ا مطمئنيم كه ط��رح س��رنگوني مقاومت به 
پايان رس��يده است. توقع نداريم كه امريكا بايستد و 
نظاره گر باش��د، اما از خوش شانسي ما اوضاع امريكا 
به هم ريخته است و تصميم سياسي در آن از انسجام 

برخوردار نيست، اگر نه فشارها بسيار شديدتر بود. 
حتما اين فش��ارها ش��دت زيادي دارند كه ما 
مي دانيم، اما بس��تر مقاوم��ت و پايگاه مردمي آن 
را اش��خاصي تش��كيل مي دهند كه داراي عقيده 
و ديدگاهي هس��تند كه با تجربه ايستادگي شان 
ثابت كرده اند. همانطور متحدان ما نيز تجربه خود 
را پس داده اند و كساني نيستند كه گزينه هايشان 
به س��هولت تغيير كند و از آن برگردند. مردم ما 
و پايگاه مردمي ما رش��د كرده است و فرهنگ ما 
ريش��ه دوانده اس��ت و نمي توان بي��ن مقاومت و 
پاي��گاه مردمي آن جدايي قائل ش��د. اين دو يك 
چيز واحد هس��تند. ما با تم��ام قوا براي كمك به 
آنه��ا و دفاع از ايش��ان با امكاناتي ك��ه در اختيار 

داريم، مي كوشيم. 
از گفته هاي شما اين نتيجه گرفته مي شود 

كه انتظار شكست اين فشارها را داريد؟
اياالت متح��ده امريكا با ق��درت به بانك هاي 
لبناني فشار مي آورد و سياستمداراني وجود دارند 
كه به ش��كل تحقير آميزي مطيع آنها هس��تند. 
ام��ا با اين حال اه��داف خبيثانه و بي رحمانه آنها 
قابل دستيابي نيست. دليل آن نيز كميته تحقيق 
امريكايي اس��ت كه چند روز پيش به اينجا آمد. 
اصرار زيادي از س��وي آنها وجود داشت تا با آنچه 
كه نقض تحريم ها از س��وي حزب اهلل مي ناميدند 
مقابله ش��ود؛ موضوعي كه آنها را براي پيش��برد 

پرونده هاي مالي شان نااميد كرده است. 
 آيا اين تحريم را نقض كرده ايد؟

 من درب��اره اين موض��وع اظهارنظر مثبت يا 
منف��ي نخواهم ك��رد. چيزي كه م��ن مي خواهم 
بگويم اين اس��ت كه تمركز امريكايي ها روي ايده 
نقض تحريم ها از سوي حزب اهلل ثابت كرده است 

كه آنها احساس شكست مي كنند. 
 اخيرا ماحظه ش�د كه متحدان حزب اهلل 
مواضع�ي را بيان كرده اند ك�ه برخي آنها را 
مخالف مواضع حزب اهلل مي دانند به ويژه در 
مورد مس�اله مقابله با دشمن صهيونيستي. 
آيا تغييري در مواضع اين متحدان مي بينيد؟

 ح��زب اهلل انتظار ندارد ك��ه متحدانش همان 
اعتقادات او را داشته باشند و با برخي متحدانمان 
بر س��ر موضوعي اتفاق نظ��ر داريم و بر موضوعي 
ديگر اخت��الف پيدا مي كنيم. اما اص��ل مقابله با 
دشمن صهيونيس��تي و مقاومت در برابر آن هيچ 
جاي بحث��ي ندارد. ما هيچ متحدي نداريم كه به 
گزينه مقاومت و طرح آن باور نداشته باشد. برخي 
شبهه ش��ان درباره بعضي از واژه ها اس��ت. اما اين 
مساله به معناي آن نيست كه متحد نيستند يا به 

مجموعه ديگر پيوسته اند. 

 آشفتگي بازار ارز 
اقتصاد را رانتي مي كند

آشفتگي بازار ارز بستري مناس��ب براي بروز رانت هاي 
اقتصادي فراهم مي كند. 

محم��د عباس ني��ا كارش��ناس بانك وس��رمايه گذاري 
در گفت وگ��و با گروه اقتصادي باش��گاه خبرن��گاران جوان 
درخصوص بررسي راهكارهاي اصالح نرخ ارز اظهار كرد: هم 
اكنون اصالح نرخ ارز با روش هاي دستوري اقدام صحيحي 
در فضاي اقتصادي نيست. نرخ ارز بايد به طور واقعي و طبق 
قاعده قيمت واحد و بر اس��اس ق��درت خريد برابري ارزها 
تعيين ش��ود. وي افزود: با توجه به اينكه نرخ ارز بر اساس 
ارزش واقعي و طبق مكانيس��م بازار ارز تعيين نمي ش��ود، 
بنابراين زمينه س��از ايجاد فرصت ه��اي آربيتراژي طوالني 
مدت در اقتصاد مي شود كه خود مي تواند بستري براي بروز 
رانت هاي اقتصادي ش��ود. كارشناس بانك و سرمايه گذاري 
تصريح كرد: هم اكنون پوش��ش ريس��ك، نوسانات نرخ ارز 
در بنگاه ه��اي اقتصادي، راه اندازي بورس ارز و اس��تفاده از 
مش��تقات ارزي از جمله ساختارهايي هستند كه مي توانند 
كمك بس��يار فراوان��ي به اصالح نرخ ارز داش��ته باش��ند. 
عباس نيا ادامه داد: متوليان سياس��ت هاي پولي و ارزي در 
زمان بروز هيجانات و شوك هاي تغيير نرخ ارز، وعده ايجاد 
چنين بازاري را مي دهند، اما تا زمان شوك بعدي فراموش 
مي كنند. اين كارشناس بانك در پايان يادآور شد: با توجه به 
اينكه راه اندازي بورس ارز قدرت مديريت سرمايه و فرصت 
پوش��ش ريس��ك را به بنگاه ها و فعاالن اقتصادي مي دهد، 
منجر به جذب و نگهداش��ت س��رمايه هاي اقتصادي بسيار 

موثر مي شوند. 

 پايين بردن خط فقر
دردي را دوا نمي كند

فرام��رز توفيقي مي گويد: تالش دولتي ه��ا براي پايين 
بردن خط فقر و ناديده گرفتن سركوب مزدي، خالف همه 

قوانين است. 
فرامرز توفيقي )مسوول كميته دستمزدهاي كانون عالي 
ش��وراهاي اسالمي كار كشور( در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، 
از اظهارات اخير مسووالن دولتي با هدف پايين بردن خط 

فقر انتقاد كرد. 
وي افزود: گروهي از مقامات دولتي در هفته هاي گذشته 
سخنان نادرستي درباره وضعيت معيشتي جامعه مزدبگيران 
گفته اند. آنها با ناديده  گرفتن تحقيقات منابع رسمي، مدعي  
شده اند كه خط فقر در حدود 700-600 هزار تومان است. 
اين فعال كارگري گفت: ظاهرا مس��ووالن دولتي هنوز 
حاضر نيستند، گزارش هاي مركز آمار ايران را به عنوان منبع 
معتبر به رسميت بشناسند. وي افزود: حتي اين قبيل ادعاها 
با صورت جلسه  سال گذشته شوراي عالي كار منافات دارد. 
جهت يادآوري مسووالن دولتي الزم است تكرار كنم كه در 
جلسه يادشده كه به  صورت سه جانبه و با حضور مسووالن 
دولتي برگزار ش��د، ارزش واقعي حداقل هزينه هاي زندگي 
يك خانوار متوس��ط، چيزي حدود 2ميلي��ون و 500هزار 
تومان محاس��به و تاييد ش��د. توفيقي با بيان اينكه در اين 
سبد، هزينه  اقالم خوراكي بر مبناي شاخص  انيستيتو تغذيه 
وزارت بهداشت استخراج شده  بود، افزود: حتي به نرخ سال 
گذش��ته، خورد و خوراك يك خانوار متوسط بيش از 800 
ه��زار تومان در ماه هزينه دارد. وي ادامه داد: مقايس��ه اين 
عدد با خط فقِر ابداعي مقامات دولتي، نش��ان مي دهد كه 
يا دولتي ها از مذاكرات شوراي عالي كار بي اطالع هستند يا 
برخالف شعارهايي كه مي دهند، تمايلي ندارند براي جبران 
قدرت خريد از دست رفته مزدبگيران شاغل و بازنشسته گام 
موثري برداشته ش��ود. اين فعال كارگري ادامه داد: مگر نه 
آنكه همين مس��ووالن از برنامه هاي خود براي سوق  دادن 
جامعه به س��مت رفاه بيشتر خبر داده اند؟ در اين صورت با 
اين ارقامي كه به عنوان خط فقر اعالم مي ش��ود، چه كاري 
مي توان انجام داد؟وي گفت: دولتي ها بهتر است با واقعيت 
كنار بيايند و بپذيرند نتيجه س��ال ها سركوب مزدي، باعث 
ش��ده زندگي 60 درصِد مزدبگيران ش��اغل و بازنشسته در 
حوالي خط فقر متوقف ش��ود. حقيقت جز اين نيس��ت كه 
برنامه هاي دولتي تورم زدايي چندان فايده نداشته بلكه باعث 

ركود اقتصادي نيز شده است.
اين فع��ال كارگري گفت: دولتي ها بايد قبول كنند اگر 
فشارهاي اقتصادي بر مزدبگيران متوقف نشود، ممكن است 
گرفتاري هاي معيشتي، مردم را نسبت به همه مسائل بدبين 
و بي اعتق��اد كند. وي گفت: مس��ووالن بايد به جاي آنكه از 
تريبون هاي رسمي براي ارائه آمار غيرواقعي استفاده كنند، 
بايد براي س��خن گفتن صادقانه با مردم استفاده كرده و از 
برنامه ه��اي واقعي خ��ود، براي ترميم درآم��د خانواده هاي 
مزدبگير س��خن بگوين��د. البته اگر چني��ن برنامه هايي در 

دستور كار داشته باشند. 

عبور تلفات آنفلوآنزاي مرغي 
از 20 ميليون 

عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس، 
گفت: تكيه كردن بر واردات تخم مرغ اشتباه است و كمتر 
كشوري وجود دارد كه توانسته باشد تخم مرغ مورد نياز خود 

را از كانال واردات تامين كند. 
علي ابراهيم��ي در گفت وگو ب��ا خانه ملت در خصوص 
افزايش مجدد قيمت تخم مرغ در بازار اظهار داشت: زماني 
كه گزارش تلف��ات 14 هزار قطعه يي مرغ بر اثر آنفلوآنزاي 
فوق حاد پردندگان را داشتيم شوكي بر توليد تخم مرغ وارد 
شد. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با بيان 
اينكه متاسفانه روند تلفات براثر شيوع آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان در كشور كنترل نش��ده است، گفت: گزارش هاي 
دريافتي حاكي از عب��ور ميزان تلفات از 20 ميليون قطعه 
هستند كه باعث كاهش جمعيت مرغ تخم گذار شده است. 
نماينده شازند در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه 
تخم مرغ محصولي نيست كه بتوان آن را به راحتي وارد كرد 
و نيازمند تمهيدات خاصي است كه قطعا افزايش قيمت را 
در پي دارد، ادامه داد: كمتر كشوري وجود دارد كه توانسته 
باشد تخم مرغ مورد نياز خود را از كانال واردات تامين كند، 
تكيه كردن بر واردات تخم مرغ اشتباه است و امكان ندارد. 
وي با بيان اينكه مصرف تخم مرغ در بازار ايران بسيار خوب 
است، تصريح كرد: كشورهاي مانند تركيه هر زمان شرايط 
را مناسب افزايش قيمت ببينند اين كار را انجام مي دهند و 
بازارهاي خود را از دست نمي دهند تا نياز ما را تامين كنند 
زيرا بازار ايران را به عنوان بازار دائمي نمي شناس��ند چون 
ايران خود يك كش��ور توليدكننده تخم مرغ بوده كه بر اثر 
ش��يوع اين بيماري دچار مشكل شده است. نماينده مردم 
در مجلس دهم ش��وراي اسالمي در پايان با تاكيد بر اينكه 
جبران تلفات مرغ گوش��تي بومي و صنعتي بس��يار سخت 
اس��ت، عنوان كرد: بايد اقدامات س��ريع و كارآمدي به كار 
گرفت تا اين بيماري مهار ش��ود، در غير اين صورت بعد از 
گراني تخم مرغ با شيوع اين بيماري در واحدهاي توليدي 

مرغ گوشتي شاهد گراني گوشت مرغ مي شويم. 

اخبار
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دانشوفن10
وزير ارتباطات: فضاي مجازي 

فقط يك پيام رسان نيست
 مه�ر|  وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات با تاكيد براينكه 
 فض��اي مجازي فقط يك پيام رس��ان نيس��ت و ابع��ادي فراتر را 
در برمي گيرد، گفت: نتيجه مقابله با فضاي مجازي، شكست است. 
محمدجواد آذري جهرمي با اشاره به اينكه در گذشته 
در حوزه فناوري ها جايگاهي نداشتيم و ورود تكنولوژي به 
كش��ور با هدف مصرف گرايي انجام مي شد، اظهار داشت: 
امروز جوان��ان ايراني در تكنولوژي و فن��اوري حرف هايي 
در دنيا دارند و ش��ايد به لحاظ كار گروهي مش��كل داشته 
باشيم ولي تربيت يافتگان دانشگاهي ما درسطح نخبگان 
دنيا هس��تند. وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات يكي از 
دستاوردهاي بي نظير بش��ر را فضاي مجازي عنوان كرد و 
افزود: فضاي مجازي فقط يك پيام رس��ان نيست و ابعاد و 
عمق آن از چيزي كه امروز مي بينيم فراتر اس��ت و تحليل 
اقتصاددانان بزرگ دنيا اين اس��ت كه ما به زودي با انقالب 
صنعتي چهارم مواجه هس��تيم. جهرم��ي با بيان اينكه در 
آين��ده با مفه��وم جديدي به نام اقتص��اد ديجيتال مواجه 
مي شويم، افزود: در آينده با تغيير سبك حكمراني، زندگي و 
فرهنگ مواجه مي شويم بطوري كه جاري شدن تكنولوژي 

در زندگي بشر تغييرات شگرفي را به وجود مي آورد. 

مگاپهپاد مسافربر چيني 
آزمايش شد

 ورج| يك ش��ركت چيني تصاوي��ري از آزمايش يك 
مگاپهپاد منتش��ر كرده كه در چين مس��افر جابه جا كرده 
است. شركت EHang تصاويري از يك مگاپهپاد منتشر 
كرده كه با حداكثر س��رعت ۱۳۰ كيلومتر برس��اعت براي 

نخستين بار در چين مسافر جابه جا مي كند. 
 اين شركت اعالم كرده طي چهار سال اخير مگاپهپاد

Ehang184 را با حضور ۴۰ مسافر مختلف آزمايش كرده 
اس��ت. مس��افر مي تواند مقصد خود را در نمايشگر لمسي 
جلوي صندلي خود تعيين كند و سپس پهپاد بطور خودكار 
او را ب��ه نقطه مورد نظر مي برد.  مگاپهپاد )كه در حقيقت 
يك كوادكوپتر اس��ت(، در ش��رايط آب وهوايي مختلف از 
جمله گرماي ش��ديد و مه، در شب و طي تندباد درجه ۷ 
آزمايش ش��ده است. اين آزمايش ها براي نسخه هاي تك و 
دو سرنشين پهپاد انجام ش��ده است. قرار است ماه جاري 
 World Government Summit اين مگاپهپ��اد در

در دوبي رونمايي شود. البته خبر هنوز تاييد نشده است. 
 ب��ه هرحال مگاپهپاد مذك��ور مي تواند ۳۰۰ متر بطور 

عمودي باال رود و ۲۳۰ كيلوگرم بار حمل كند. 

قلم هوشمند »اپل« در هوا 
طراحي مي كند

 نيواطلس| يك ش��ركت فناوري ح��ق امتياز اختراع 
قلمي هوشمند را ثبت كرده كه به وسيله آن مي توان روي 

سطوح غير هوشمند و حتي در هوا نيز طراحي كرد. 
  در ح��ال حاضر قلم هوش��مند اپل فقط با دس��تگاه
iPad Pro كار مي كند، اما به نظر مي رس��د اين ش��ركت 
برنامه هاي وس��يع تري براي آن در نظ��ر دارد. آخرين حق 
امتياز اختراع ثبت شده شركت نشان دهنده دستگاهي است 
كه مي تواند روي هر س��طح و حتي روي هوا هم بنويسد. 
قابليت نوشتن روي هوا به وسيله حسگرهاي دوربين روي 
لپ تاپ يا مانيتور فعال مي شود. در توضيح اين حق امتياز 
آمده است: »ايجاد محتوا با استفاده از دستگاه الكترونيكي 
روي س��طوح غير الكترونيكي«. اين توضيح نشان مي دهد 
از همين فناوري مي توان روي كاغذ معمولي نيز اس��تفاده 
كرد. مهندسان اپل در حق امتياز روش ديگري را نيز ذكر 
كرده اند. در روش دوم نوك قلم به فش��ار حس��اس است و 
مي توان��د ضربات و ح��ركات آن را ثبت كند. فرد مي تواند 
ب��ه راحتي اين قلم را در فضاي س��ه بعدي حركت دهد و 
به اين ترتيب طراحي هاي دو و س��ه بعدي انجام دهد. در 
اين حق امتياز قلم براي طراحي اشياي سه بعدي و حتي 
يادداشت نويس��ي در لپ تاپ به كار مي رود. بنابراين چنين 

دستگاهي احتماال قابليت هاي متعددي خواهدداشت. 

رييس سابق »اينتل« شركت 
توليد تراشه تاسيس كرد

وي تري| رنه جيمز رييس سابق شركت اينتل شركت 
جديدي براي توليد تراشه به نام Ampere تاسيس كرده 
است. اين شركت در نخستين گام تراشه هاي سرور مبتني 
بر معماري ARM توليد كرده اس��ت. تراش��ه جديد اين 
ش��ركت 6۴ بيتي و از نوع v8-A اس��ت و سرعت آن به 
۳.۳ گيگاهرتز مي رسد. يك ترابايت حافظه از جمله ديگر 
ويژگي هاي اين تراشه ۱۲5 واتي است. اين مدير زن سابق 
اينتل معتقد است تاس��يس يك شركت تازه توليد تراشه 
فرصت تازه يي است و طراحي و عرضه تراشه هاي جديدي 
را ممكن مي كند كه تا به حال وجود نداش��ته اند و لذا وي 
تصمي��م گرفت تا اين چالش را بپذي��رد. هنوز قيمت اين 
تراش��ه و برخي جزئي��ات فني ديگر آن اعالم نش��ده ولي 
شركت سازنده مدعي است سرعت عملكرد و كيفيت اين 
تراش��ه در حد بسيار مطلوبي اس��ت و مي تواند تراشه هاي 
رقيب را پش��ت س��ر بگذارد. Ampere مورد پشتيباني 
ش��ركت خصوصي Carlyle Group نيز هست كه رنه 
جيمز قبال در آن ش��اغل بوده اس��ت. البته ميزان حمايت 
مالي ش��ركت هاي خصوصي و تجاري از اين ش��ركت نوپا 

اعالم نشده است. 

»نوقا« محبوب ترين نسخه 
اندرويد لقب گرفت

ورج| نس��خه نوقا سيستم عامل اندرويد محبوب ترين 
نس��خه از اين سيستم عامل لقب گرفت و تازه ترين نسخه 
اندرويد موس��وم به Oreo رتبه يي بهتر ازشش��م كس��ب 
نكرده اس��ت. در حال حاضر ۲8.5 درصد از كاربران از اين 
نس��خه از اندرويد استفاده مي كنند. يافته هاي خود گوگل 
نش��ان مي دهد Android, 6.0 Marshmallow كه 
در س��ال ۲۰۱5 عرضه ش��د رتبه دوم را در اختيار دارد و 
توس��ط ۲8.۱ درصد كاربران مورد استفاده قرار مي گيرد. 
اندرويد 8 تنها در ۱.۱ درصد از گوشي هاي هوشمند به كار 
گرفته مي ش��ود و محبوبيت زيادي ندارد، البته پيش بيني 
مي شود اين درصد در ماه هاي آينده افزايش يابد. همچنين 
اندرويد ۷ مورد استفاده ۲۲.۳ درصد كاربران و اندرويد ۷.۱ 
مورد اس��تفاده 6.۲ درصد از كاربران گوشي هاي اندرويدي 
اس��ت. دو نس��خه   5.1 و Lollipop 5.0هم در مجموع 
۲۴.6 درصد از كاربران را از آن خود كرده اند. نس��خه هاي 
 كيت ك��ت و جلي بين ه��م ۱۲ و 5 درصد كارب��ر دارند و
 Ice Cream Sandwich و Gingerbread ه��م به 

ترتيب ۰.۴ و ۰.۳ درصد كاربر دارند. 

اخبار

معاون وزير ارتباطات از مسدود شدن دفاتر خدمات ارتباطي متخلف خبر داد

مهر تاييد بر فروش اطالعات كاربران
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

چند سالي لست كه مش��تركان تلفن همراه 
معتقدند ك��ه اطالعات آنها فروخته مي ش��ود و 
 بس��ياري از پيامك هاي تبليغاتي كه مش��ترك 
دريافت مي كند دقيقا نام و نام خانوادگي و محل 
سكونت دقيق مشترك در پيامك تبليغاتي درج 
شده است، اين مساله به دفعات از سوي رسانه ها 
و برخي مس��ووالن اعالم ش��د اما مسووالن آن 
را تكذي��ب كردند بطوري كه مع��اون نظارت و 
اعمال مقررات س��ازمان تنظيم مقررات در سال 
9۰ اعالم ك��رد: فروش بان��ك اطالعاتي مربوط 
به ش��ماره هاي مش��تركان منع قانوني ندارد اما 
فروش اطالعات شخصي و نقض حريم شخصي 

آنان مجاز نيست. 
حس��ن رضواني درخصوص اينكه آيا اساس��اً 
ف��روش بان��ك اطالعات��ي مش��تركان توس��ط 
اپراتورهاي تلفن همراه، براي ارسال پيامك هاي 
تبليغاتي صحيح است، اظهار كرد: ارسال پيامك 
تبليغات��ي روي تلف��ن همراه، ام��ري عادي در 
دنياست. وي توضيح داد: فروش بانك اطالعاتي 
مربوط به ش��ماره هاي مش��تركان من��ع قانوني 
ن��دارد. اما اگ��ر در اين كار، اطالعات ش��خصي 
مشتركان فروخته ش��ود و نقض حريم شخصي 
ص��ورت گيرد، اين كار مجاز نيس��ت. اما حاال با 
گذش��ت چند سال معاون وزير ارتباطات فروش 
اطالع��ات مش��تركان را توس��ط برخ��ي دفاتر 
خدمات ارتباطي تاييد مي كند و خبر از مسدود 
شدن اين دفاتر مي دهد. حسين فالح جوشقاني 
در م��ورد اي��ن موضوع كه ش��ماره مش��تركان 
موبايل چگونه در اختيار برخي كس��ب و كارها 
براي ارس��ال پيام��ك تبليغاتي ق��رار مي گيرد، 
اظهار داش��ت: اي��ن موضوع كه گفته مي ش��ود 
ديتابيس مشتركان تلفن همراه بطور گسترده و 
س��اماندهي شده از سوي اپراتورها به بيرون درز 

مي شود به هيچ وجه درست نيست. 
وي با اش��اره به اينكه هم اكن��ون روش هاي 

مختلف��ي ب��راي درياف��ت اطالع��ات و ش��ماره 
مش��تركان موباي��ل در فض��اي مج��ازي وجود 
دارد، گف��ت: عضوي��ت كاربران در ش��بكه هاي 
اجتماع��ي و راه اندازي پروفايل ب��راي عضويت 
در اپليكيش��ن هاي مختل��ف س��بب ش��ده كه 
دسترسي به ش��ماره تلفن مشترك، خيلي دور 
از تصور نباشد. معاون وزير ارتباطات خاطرنشان 
كرد: در بس��ياري از موارد مردم در زمان خريد 
از فروش��گاه ها، ش��ماره تلفن هم��راه خود را به 
مس��وول صندوق اعالم مي كنند و اين اطالعات 
قابل دسترسي براي بس��ياري از كسب و كارها 
است. رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

راديويي تاكيد كرد: اين س��ازمان بررس��ي هاي 
بسياري با هدف حفظ امنيت اطالعات مشتركان 
و جلوگي��ري از درز اطالع��ات آنه��ا در ش��بكه 
ارتباطي كش��ور انجام داده است و دستورالعمل 
بسيار سختگيرانه يي در اين مورد به اپراتورهاي 
موبايل داده اس��ت. فالح جوش��قاني گفت: تنها 
در بعضي موارد مش��اهده ش��ده است كه برخي 
دفاتر خدمات ارتباطي و امور مش��تركان، اقدام 
ب��ه ف��روش و ل��و دادن يك س��ري از اطالعات 
مش��تركان مي كردن��د كه اين دفاتر را مس��دود 
كردي��م. وي اف��زود: البته اين ب��ه معناي اينكه 
اي��ن دفاتر به ديتابيس اصلي اپراتورهاي موبايل 

دسترسي داش��ته اند نبوده و اين اطالعات قابل 
دسترسي نيس��ت چرا اپراتورها از تبعات منفي 
از بين رفتن اعتماد مشتركان خود آگاهي كامل 
دارند. رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي از راه اندازي سامانه انتخاب پيامك هاي 
انبوه تبليغات��ي و ارزش افزوده تا دو ماه ديگر و 
با هدف حل مشكل پيامك هاي مزاحم خبر داد. 
جوش��قاني همچني��ن با اش��اره ب��ه دريافت 
پيامك هاي تبليغاتي و ارزش افزوده ناخواس��ته 
گف��ت: در راس��تاي س��اماندهي اي��ن موضوع، 
كميس��يون تنظيم مقررات با تصويب مصوبه يي 
به س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 

تكلي��ف كرده اس��ت ك��ه چارچ��وب راه اندازي 
س��امانه يكپارچ��ه ارائه اين خدم��ات را تعيين 
كن��د. وي گف��ت: براي��ن اس��اس چارچ��وب و 
ضوابط يكسان س��ازي خدمات پيامك هاي انبوه 
ب��ه اپراتورهاي موبايل ابالغ ش��ده اس��ت كه بر 
مبناي آن اپراتورهاي تلفن همراه بايد به صورت 
يكس��ان از طريق يك س��امانه واح��د، خدمات 
پيامكي خود را به مش��تركان تلفن همراه اعالم 
كنند و مش��ترك در صورت تمايل، اين دسته از 

خدمات را انتخاب خواهد كرد. 
معاون وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات با 
اشاره به راه اندازي اين سامانه از پايان فروردين 
م��اه، اظهار كرد: ب��ا راه اندازي س��امانه انتخاب 
پيامك ه��اي انبوه تبليغاتي و ارزش افزوده، ابتدا 
از مش��ترك اجازه گرفته مي شود كه تمايلي به 
دريافت اين پيامك ها دارد يا خير و اينكه تمايل 
دارد در چه دسته و موضوعي پيامك تبليغاتي و 
ارزش افزوده دريافت كند. اين س��امانه از طريق 
اپليكيش��ن، پرتال و كدهاي دس��توري از سوي 
اپراتورهاي موبايل به مش��تركان اطالع رس��اني 
مي ش��ود. تكالي��ف رگوالتوري در اي��ن مصوبه 
نهايي ش��ده و ابالغي��ه آن تا س��ه روز ديگر به 

اپراتورها اعالم مي شود. 
وي نح��وه در اختي��ار گرفتن اين س��امانه را 
از طريق اپليكيش��ن، پرتال و كدهاي دستوري 
عنوان كرد كه از س��وي اپراتورهاي موبايل بايد 

به مشتركان اطالع رساني شود. 
ف��الح جوش��قاني با اش��اره به رس��يدگي به 
ش��كايات مش��تركان از درياف��ت پيامك ه��اي 
ناخواس��ته و مزاحم گفت: مش��تركان از طريق 
شماره 8۰۰ مي توانند نسبت به قطع پيامك هاي 
تبليغات��ي اقدام كنند يا از طريق س��امانه ۱95 
پيامك هاي ناخواسته و مزاحم خود را به صورت 
موردي به س��امانه رگوالتوري گزارش دهند. در 
نهايت امكان اعالم ش��كايت از سامانه رسيدگي 

به شكايات ۱95 نيز وجود دارد. 

ورج|
يك ش��هروند امريكايي از اپراتور »تي موبايل« به دليل سهل انگاري و كم كاري در 

تامين امنيت سايبري كاربرانش، شكايت كرده است. 
يك ش��هروند امريكايي ك��ه از طريق پلتفرم هايي كه براي اس��تخراج بيت كوين يا 
بيت كوين ماينينگ ايجاد شده اند، به جمع آوري و كسب ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري 
ش��ده همچ��ون بيت كوين اق��دام كرده ب��ود، از اپرات��ور مخابراتي خود، ت��ي موبايل 
T-Mobile، ب��ه دلي��ل ك��م كاري در تامين امنيت س��ايبري براي كارب��ران و عدم 
جلوگيري از نفوذ هكرها و س��رقت ارزهاي ديجيتالي توس��ط آنها شكايت كرده است. 
وي مدعي شده است كه ضعف هاي امنيتي موجود روي شبكه اين اپراتور مخابراتي و 
همچنين بي توجهي و اهمال كاري متخصصان امنيت س��ايبري تي موبايل موجب شده 
اس��ت كه هكرها و مجرمان سايبري به حساب هاي كاربري و كيف پول ارز ديجيتالي 
افراد در فضاي مجازي نفوذ و دسترس��ي پيدا كرده و س��رمايه هاي وي را كه به ارزش 
هزاران دالر بوده، به س��رقت ببرند. كارلوس تاپانگ كه يكي از ش��هروندان اهل ش��هر 
واشنگتن، به رسانه ها گفته كه مجرمان سايبري و هكرها در هفتم نوامبر سال گذشته 
ميالدي با نفوذ به حس��اب كاربري وي كه از طريق آن به كسب درآمد و استخراج ارز 
ديجيتالي اقدام مي كرده اس��ت، آن را از كار انداخته و تحت كنترل خود درآورده اند و 
بدين ترتيب هزاران دالر از سرمايه وي توسط هكرهاي ناشناسي ربوده شده است. وي 
معتقد است كه پس از مطلع كردن اپراتور تي موبايل، متخصصان مربوطه مي توانستند 
مشكل مذكور را برطرف كنند اما اين كار را نكرده اند. هنوز اپراتور تي موبايل واكنشي 

از خود نشان نداده است. 

ورج|
 اينت��ل ي��ك عينك هوش��مند توليد كرده ك��ه از نظر ظاهري ش��باهت زيادي با 

عينك هاي طبي عادي دارد، اما از امكانات متنوعي برخوردار است. 
اين عينك برخالف نمونه هاي مش��ابه فاقد دكمه، دوربين يا نمايش��گر ال سي دي 

مجزاست و از سيم و ميكروفون و بلندگو هم در آن خبري نيست. 
اما اگر اين عينك را به چش��م بزنيد، مجموعه يي از اطالعات را در برابر چشمانتان 

مشاهده خواهيد كرد كه بر روي شبكيه چشم تابانده مي شود. 
عينك يادشده Vaunt نام دارد و رقيبي جدي براي توليدات مشابه شركت گوگل 
محس��وب مي ش��ود كه از 5 سال قبل در دسترس هس��تند، اما چنان مورد توجه قرار 

نگرفته اند. 
فريم اين عينك پالس��تيكي اس��ت و وزن آن حدود 5۰ گرم اس��ت. از جمله ديگر 
اجزاي عينك يادشده مي توان به ليزر، شتاب سنج، تراشه بلوتوث و قطب نما اشاره كرد. 
اين عينك با يك بار ش��ارژ براي ۱8 س��اعت استفاده مناسب است. تصوير تابيده شده 
با استفاده از عينك هوشمند اينتل تك رنگ و قرمز رنگ بوده و دقت آن به ۴۰۰ در 
۱5۰ پيكس��ل مي رس��د. يكي از امكانات جالب عينك اينتل يادآوري رويدادهاي مهم 
با توجه به اهميت تاريخي آنها يا موقعيت مكاني شماس��ت. به عنوان مثال در صورت 
حضور در آش��پزخانه اين عينك دس��تور پخت يك غذا را براي شما نمايش مي دهد. 
احتماال نس��خه هاي پيشرفته تر اين عينك در آينده به ميكروفون مجهز مي شوند تا با 
فناوري صوتي هوش��مند الكسا سازگار ش��وند. قيمت و زمان عرضه نهايي اين عينك 

هنوز مشخص نيست. 

زد دي نت|
ش��ركت لنوو روز گذشته، در بيانيه يي اعالم كرد كه آن دسته از كاربراني كه نسل 
پنجم لپ تاپ هاي مدل تينكپاد ايكس۱ كربن لنوو را خريداري كرده اند، به دليل آنكه 
در تعداد محدودي از آنها احتمال آتش گرفتگي باتري وجود دارد، هرچه س��ريع تر به 
نمايندگي هاي مجاز اين ش��ركت مراجعه كنند تا متخصصان مربوطه به صورت كامال 
رايگان لپ تاپ هاي مورد نظر را تحت بررس��ي و چكاپ دقيق قرار بدهند و در صورت 
لزوم، به حل كردن مش��كل مذكور اقدام كنند. اين ش��ركت در ادامه فراخوان خود در 
بيانيه يي روي وب س��ايت رس��مي خود همچنين افزوده اس��ت كه لپ تاپ هاي مذكور 
در حد فاصل دس��امبر ۲۰۱6 ميالدي تا اكتب��ر ۲۰۱۷ ميالدي توليد و به بازار عرضه 
ش��ده اند. دارندگان لپ تاپ هاي لنوو ك��ه مي خواهند بدانند آيا رايانه آنها نيز ش��امل 
اين فراخوان مي ش��ود يا خير، بايد با مراجعه به وب س��ايت رس��مي شركت لنوو، ريز 
مدل هايي را كه مش��مول اين فراخوان مي ش��وند را بيابند. در اين وب سايت همچنين 
به ريزمدل هاي 20HQ. 20HR. 20K3، و 20K4 از لپ تاپ هاي لنوو اش��اره شده 
اس��ت كه طبق برآوردهاي كميس��يون ايمني محصوالت در اياالت متحده امريكا، 8۳ 
ه��زار و 5۰۰ دس��تگاه لپ تاپ لنوو مش��كل مذكور را دارا ب��وده و كاربران بايد هرچه 
س��ريع تر با مراجعه به نمايندگي هاي رس��مي و مجاز لنوو در سراس��ر جهان مشكل و 

احتمال آتش گرفتگي اين لپ تاپ ها را برطرف سازند. 
لنوو در وب سايت رسمي خود همچنين عنوان كرده است كه اين فراخوان به دليل 
دريافت س��ه گزارش آتش گرفتگي و افزايش دماي بس��يار باال در اين مدل لپ تاپ ها 

انجام گرفته است.

اپراتور آلماني به سهل انگاري در امنيت متهم شد  فراخوان »لنوو« به دليل احتمال آتش گرفتگيتوليد عينك هوشمند با ظاهر عادي 

دريچه فراسورويداد

زددي نت|
 يك پژوهش��گر فعال در حوزه امنيت 
س��ايبري ب��ه تازگي يك حف��ره امنيتي 
جدي��دي را در اپليكيش��ن فيلترش��كن 
معروف Hotspot Shield كشف كرده 
كه با وجود تص��ور عموم مردم، مي تواند 
موقعي��ت مكان��ي نقطه اتص��ال كاربران 

متصل به اينترنت را رديابي كند. 
گوناگون��ي   VPNاپليكيش��ن هاي  
در سراس��ر جهان وج��ود دارند كه نقش 
فيلترش��كن را برعهده دارن��د و كاربران 
در برخي از كش��ورها كه محدوديت هاي 
بيش��تري بر محتواي موج��ود بر فضاي 
مج��ازي اعم��ال كرده ان��د، ب��راي دور 
زدن فيلترين��گ، دسترس��ي به محتواي 
و  ردياب��ي  از  جلوگي��ري  و  موردنظ��ر 
اپراتوره��اي  توس��ط  ردگي��ري ش��دن 
مخابراتي و رگوالتوري ها از آنها استفاده 

مي كنند. 
حاال يك��ي از پژوهش��گران فعال در 
زمينه امنيت سايبري مي گويد به تازگي 
يك روزنه و حفره امنيتي را در اپليكيشن 
وي پي ان معروف به هات اس��پات شيلد 
)Hotspot Shield( كشف كرده است 
كه امكان دس��تيابي به موقعيت مكاني و 
آدرس  آي پي اتصال به اينترنت و رديابي 
كارب��ران را ب��ه اپراتوره��اي مخابراتي و 

اپليكيشن  دستگاه هاي مربوطه مي دهد. 
VPN Hotspot Shield كه توس��ط 
ش��ركت AnchorFree توس��عه داده 
ش��ده اس��ت، بالغ بر 5۰۰ ميليون كاربر 
در سراس��ر جه��ان را تح��ت پوش��ش 
گس��ترده خود ق��رار داده و هم��واره به 
كاربرانش اين اطمينان را داده اس��ت تا 
از محفوظ ماندن موقعيت مكاني خود و 
عدم رديابي آنها توس��ط نهادهاي دولتي 
كشورشان مطمئن بوده و با خيال آسوده 
به گشت و گذارهاي اينترنتي خود ادامه 
دهند و به محتواي مورد نظر دسترس��ي 
يابند. اين وي پي ان كه داراي دو نس��خه 
رايگان و غيررايگان است؛ همواره مدعي 
بوده اس��ت كه با بهره گيري از سيس��تم 
رمزگذاري نسبتا پيشرفته، كليه ترافيك 

مصرف��ي كاربران را رمزگذاري كرده و به 
آنها امكان وب گردي در شبكه ناشناسي 
را مي دهد كه از طريق يك تونل مجازي 
ميان كاربر و گ��ذرگاه اينترنت به وجود 
آمده و بسيار امن و غير قابل نفوذ است. 
ح��اال با كش��ف چني��ن روزن��ه و ضعف 
امنيتي در نرم افزار هات اس��پات ش��يلد، 
تمامي اي��ن اطمينان خاطرها به هاله يي 
از ش��ك و ترديد كش��انده شده است به 
گونه يي كه ديگر نمي توان گفت ترافيك 
مصرف��ي كارب��ران غيرقاب��ل ردياب��ي و 
شناسايي اس��ت و اپراتورهاي مخابراتي 
و نهادهاي دولتي اي��ن امكان را دارند تا 
با استفاده از اين آس��يب پذيري و روزنه 
 IP امنيتي به موقعي��ت مكاني و آدرس

دقيق و درست كاربران پي ببرند. 

ايسنا|
 س��ايت هايي كه با استفاده از سيستم 
مديريت محتواي وردپرس و توسط كدهاي 
مخرب براي ذخيره كليدهاي تايپ ش��ده 
در صفح��ات مهمي مانند صفح��ه ورود و 
دزدي��دن نام كاربري و پس��ورد افراد مورد 

استفاده قرار مي گرفتند، افزايش يافتند. 
محققان امنيت سايبري بيش از ۲۰۰۰ 
س��ايت كه از سيس��تم مديريت محتواي 
وردپرس اس��تفاده مي كنند را شناس��ايي 
كرده اند كه توس��ط يك اس��كريپت براي 
دزديدن نام كاربري و پسورد در صفحه ورود 
به بخش مديريت سايت، آلوده شده بودند. 
اين خبر در حالي منتشر شده است كه در 
ماه دسامبر ۲۰۱۷ ميالدي، عملياتي شبيه 
به همين نفوذ عليه سايت هاي بسياري كه 
از وردپرس اس��تفاده مي كنند رخ داده بود. 
برنامه مخربي در وردپرس شناس��ايي شده 
بود كه توس��ط مركز ماهر )مديريت امداد 
و هماهنگ��ي رخدادهاي رايان��ه اي( اعالم 
ش��د نخس��تين اقدامش، ذخيره كليدهاي 
تايپ شده در صفحات مهمي مانند صفحه 
ورود و س��رقت اطالعات مهم اس��ت. روش 
انجام اينگونه حمالت ساده و مشخص است. 
نفوذگران به دنبال س��ايت هاي وردپرس��ي 
هستند كه نسخه هسته مركزي آنها قديمي 
بوده و داراي آس��يب پذيري باشند، يا اينكه 

سايت هاي وردپرسي كه داراي پالگين ها و 
تم هاي آس��يب پذيرند را پيدا كرده و براي 
انجام حمله خود از آنها استفاده مي كنند و با 
استفاده از كدهاي مخرب و آلوده خود را به 
مرجع اين سايت ها تزريق مي كنند. كدهاي 
آل��وده تزريق ش��ده داراي دو بخ��ش كلي 
هستند. بخش اول كدهايي كه در قسمت 
ورودي سامانه قرار داده مي شوند و هدف آن 
دزديدن اطالع��ات ورود به بخش مديريت 
سايت اس��ت. بخش دوم، كدهايي كه براي 
استفاده از منابع CPU بازكنندگان سايت 
به صورت غيرمجاز و ساخت ارز ديجيتالي 
مونِرو مورد استفاده قرار مي گيرد. در شش 
ماه دوم س��ال ۲۰۱۷ مي��الدي گروه هاي 
كالهبرداري اينترنتي از برخي از دامنه هاي 
اينترنتي براي دريافت داده هاي دزديده شده 

از كاربران و انتقال آنها توس��ط كي الگرها 
اس��تفاده مي كردن��د. در آن حمالت بيش 
از 55۰۰ س��ايت وردپرس مورد حمله قرار 
گرف��ت كه اين حمالت ب��ا غيرفعال كردن 
دامنه هاي مورد نظر به كار خود پايان دادند. 
ام��ا بر اس��اس گزارش كمپان��ي تحقيقات 
امنيت سايبري Sucure، اين كمپاني كه 
از همان س��ال ۲۰۱۷ اي��ن گروه ها را مورد 
شناس��ايي و رص��د ق��رار داده ب��ود، اعالم 
كرد كه هم اكنون گروه ه��اي كالهبرداري 
دامنه هاي دريافت و ذخيره اطالعات را براي 
سرقت داده ها تغيير داده اند. مديران سايت 
توسط بررس��ي فايل هاي به روزرساني شده 
و تغيير داده ش��ده مي توانند وجود اينگونه 
اسكريپت ها در سايت خود را مورد بررسي 

قرار دهند. 

سرقت نام كاربري و پسورد ادامه دار شدكاربران با فيلترشكن رديابي مي شوند 

سايبركاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

راه اندازي سامانه سنجش 
مواد پرتوزا در بندر اميرآباد

با همكاري متخصصان سازمان انرژي اتمي سامانه 
س��نجش مواد پرت��وزا در منطقه وي��ژه اقتصادي بندر 
اميرآباد راه اندازي شد. مدير بنادر و دريانوردي و منطقه 
ويژه اقتصادي اميرآباد با اعالم اين خبر گفت: س��امانه 
سنجش مواد پرتوزا داراي قابليت اندازه گيري از ميزان 
تشعش��عات م��واد راديواكتيو روي كااله��اي ورودي و 
خروجي به اين بندر است. سياوش رضواني با اشاره به 
اينكه سامانه سنجش مواد پرتوزا مي تواند موجب ارتقاي 
ضريب ايمني حفاظت از جان اشخاص و محيط زيست 
ش��ود از كاهش زمان فرآيند ترخيص كاال از طريق اين 
سامانه خبر داد. وي همچنين اظهار داشت: از اين پس 
صدور مجوز ترخيص براي كاالهاي مش��مول سنجش 
مواد پرتوزا به صورت برخط و در كمترين زمان ممكن 

انجام خواهد شد. 

 115شهرك كشاورزي دامپروري، شيالت و توليدات 
گلخانه اي در كشور فعال است

گرگان| معاون فني و اجرايي شركت شهرك هاي كشاورزي 
وزارت جهاد كشاورزي از فعال بودن 115شهرك كشاورزي 
در زمين��ه دامپ��روري، ش��يالت و تولي��دات گلخانه يي در 
كش��ور خبر داد و گفت: توليدات اين ش��هرك ها به ش��كل 
صنعتي اس��ت. س��يدرحمت اهلل پريچهر ديروز در مراس��م 
افتتاح متمركز 223طرح عمراني، اقتصادي و اش��تغال زاي 
گنب��دكاووس افزود: ش��ركت ش��هرك هاي كش��اورزي در 
راس��تاي وظيفه مندي خود، برنامه ريزي براي توس��عه اين 
ش��هرك ها و افزايش توليدات بخش كش��اورزي را برعهده 
دارد. او با اش��اره به اح��داث گلخانه توليد ب��ذر هيبريدي 
در گنب��دكاووس با بيان اينكه اين ش��هرك گلخانه يي نياز 
وارداتي كش��ور به بذرهاي هيبريدي س��بزي و صيفي جات 
را به مق��دار 10درصد كاهش مي دهد، يادآور ش��د: اكنون 
98درصد نياز كش��ور به بذرهاي هيبري��د از طريق واردات 
تامين مي ش��ود. پريچهر تصريح كرد: اين گلخانه كه توسط 
بخش خصوصي و مشاركت يك شركت مجارستاني احداث 
مي شود، بذرهاي مادر را توليد مي كند كه به افزايش توليد 
و به��ره وري كمك مي كند. وي با اش��اره به ش��رايط آب و 
هوايي گلستان و گنبدكاووس تصريح كرد: گلستان مي تواند 

پايلوت ملي توسعه شهرك هاي كشاورزي در كشور شود. 
 ت�الش ب�راي انعق�اد تفاهمنامه گردش�گري ميان 

خراسان رضوي و تركيه
مش�هد| مديركل امور فرهنگي زائران اس��تانداري خراسان 
رض��وي گفت: تاكنون هيات تركي با هدف تبادل گردش��گر 
مذهبي دوبار به مشهد سفر كردند. حميد موسوي اظهار كرد: 
اين هيات مجددا نيز يك سفر ديگر با هدف انعقاد تفاهمنامه 
نهايي به مشهد خواهد داشت. در تركيه و شبه جزيره بالكان 
بيش از 30 ميليون ش��يعه علوي زندگي مي كنند، اين گروه 
از ش��يعيان پيروان حاج بكتاش ولي هستند. وي در نيشابور 
 زاده شده و محل دفنش در كشور تركيه است. وي يادآور شد: 
توافقاتي ميان انجمن علويون و شهردار مالتاپا و هيات ايراني 
متشكل از نمايندگان استانداري خراسان رضوي، وزارت امور 
خارجه، انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرتي و تعدادي از 
هتلداران و هتل آپارتمان داران با هدف ورود گردش��گر انجام 
ش��ده اس��ت. موس��وي عنوان كرد: توافق اوليه ميان هيات 
پاكس��تاني و ايراني نيز صورت گرفته است و توافق با هيات 
هندي و آذربايجاني نيز براي ورود گردش��گر و زائر به مشهد 

در دستور كار قرار دارد. 

مشكل اشتغال فقط پول نيست!
اش��تغال  و  بي��كاري  مش��كل 
در كش��ور تنها پول نيس��ت كه با 
اختصاص وام و تسهيالت آن را حل 
كنيم. به نظرم دول��ت براي تامين 
منابع اش��تغال، بنگاه ه��اي دولتي 
را به بخش خصوص��ي واگذار كند. 
درباره پيشنهاد جايگزين تبصره 18 
بودجه سال 139۷ )افزايش قيمت 

حامل هاي انرژي( براي تامين منابع اش��تغال در سال آينده 
است نيز بايد بگويم كه شخصا معتقدم مشكل امروز اشتغال 
پول نيس��ت و اينكه تصور كنيم اگر در يك ش��هر يا روستا 
پول تزريق كنيم تا اشتغال ايجاد شود، تصور اشتباهي است. 
مشكل امروز بازار كار و اشتغال كشور تنها توزيع منابع بانكي 
و تسهيالت نيست كه ما احساس كنيم در قالب پرداخت وام 
و تسهيالت در بخش روستايي و عشايري مي توانيم مشكل 
بيكاري در كش��ور را حل كنيم.  به موجب اين تبصره قرار 
ب��ود قيمت حامل هاي انرژي افزاي��ش يابد تا درآمد حاصله 
صرف اشتغال زايي در كشور شود ولي مجلس با اين تبصره 
پيش��نهادي مخالفت و منابع ديگ��ري را جايگزين آن كرد 
كه آخرين پيشنهاد اس��تفاده از كمك هاي فني و اعتباري 
بودجه هاي عمراني است. كمك هاي فني و اعتباري به منابع 
20 درص��دي بودجه عمراني اس��تان ها اختصاص دارد ولي 
معتق��دم نمي توانيم روي آن حس��اب كنيم. در حال حاضر 
بودجه كل كشور از دو محل ماليات ها يا فروش نفت تامين 
مي ش��ود كه 80 درصد بودجه مربوط به هزينه هاي جاري 
اس��ت و تنه��ا 20 درصد به بودجه ه��اي عمراني اختصاص 
دارد و ممكن اس��ت از اين 20 درصد هم س��الي ۴0درصد 
تحقق پيدا كند لذا منابع پايداري براي اش��تغال نيست كه 
بخواهيم روي آن حساب كنيم. يكي از منابعي كه مي توان 
براي ايجاد اش��تغال در سال آينده پيش بيني كرد واگذاري  
بنگاه ه��اي دولت��ي به بخش خصوصي اس��ت. اگ��ر دولت 
به س��مت كوچك س��ازي برود و س��رمايه هاي ثابتي كه در 
اختيار دارد بفروش��د نتيجه بهتري مي گيرد. امروز دولت ها 
گران اداره مي ش��وند و هزينه يك فعاليت در بخش دولتي 
با بخش خصوصي متفاوت است لذا دولت بخش هايي را كه 
تملك دارد بايد بفروشد و اين مساله در برنامه ششم توسعه 
پيش بيني شده تا دولت بخشي از شركت ها و بنگاه هايي كه 
زيانده هستند به بخش خصوصي واگذار و آنها را سودده كند. 

ويژه

مديرعامل ايران خودرو خبر داد

آغاز توليد مشترك پژو »301« با فرانسه
معاون وزير صنعت از تخصيص 120 هزار ميليارد تومان تسهيالت به بخش صنعت خبر داد

تعادل  
مع��اون وزي��ر صنعت در مراس��م افتت��اح يك 
كارخانه جديد در زيرمجموعه يكي از خودروسازان 
بزرگ كشور از اختصاص 120هزارميليارد تومان از 
منابع بانكي به بخش صنعت خبر داده اس��ت. البته 
به گفته محسن صالحي نيا حدود 65 تا 6۷ درصد از 
اين تسهيالت بانكي در واقع منابع جديدي نيستند 
بلكه از استمهال بدهي هاي گذشته بخش صنعت به 
بانك ها ناشي شده اند. او مي گويد: حدود 10درصد 
اي��ن مبلغ ني��ز در قال��ب نقدينگي ب��ه واحدهاي 
صنعتي كوچك و متوس��ط پمپاژ شده است. به اين 
ترتيب سوق دادن منابع بانكي به سمت پروژه هاي 
صنعتي سال  جاري در ابعادي گسترده كليد خورده 
اس��ت. به گفته صالحي نيا، رش��د بخ��ش صنعت تا 
انتهاي ش��هريور ماه س��ال جاري 6.۴درصد بوده و 
پيش بيني مي شود رشد اين بخش تا پايان سال به 
6 درصد برس��د. مديرعامل ايران خودرو نيز در اين 
مراسم از توليد مشترك خودرو پژو 301 با فرانسه 
خب��ر داده و اعالم كرده طبق قرارداد منعقده با پژو 
حداقل 30درصد از محصوالت مشترك توليدي در 

اين شركت بايد به خارج از كشور صادر شود. 
  

كمب��ود نقدينگ��ي، س��رمايه در گ��ردش و نيز 
مناب��ع بانكي جه��ت س��رمايه گذاري هاي جديد يا 
س��رمايه گذاري جه��ت افزاي��ش ب��ازده واحدهاي 
صنعتي يكي از اساس��ي ترين مشكالت صنعتگران 
كش��ور هس��تند. در اين ميان اما جريان س��رمايه 
به س��مت واحده��اي صنعتي و تولي��دي به داليل 
مختلف با س��كته مواجه ش��ده اس��ت: از يك س��و 
تقاض��اي موثر در جامعه افتي بي س��ابقه را از س��ر 
گذرانده و از ديگر س��و تزري��ق نقدينگي جديد به 
واحدها ب��ه دليل بحران هاي متع��دد در نظام هاي 
تامين مالي)از قبيل بانك ها و بازار س��رمايه( به در 
بسته خورده اس��ت. دولت نيز به عنوان بزرگ ترين 
پيمانكار اقتص��ادي در ايران مش��كالت خودش را 
دارد. بدهي هايي كه به گفته وزير اقتصاد حجم آنها 
به حدود 650 هزارميليارد تومان مي رسد، دولت را 
از ايجاد بدهي هاي بيشتر مي ترساند. پيمانكارهاي 
صنعتي ك��ه طلب هاي گس��ترده يي از دولت دارند 

نيز در ش��رايط ركودي نمي توانن��د كاري از پيش 
ببرند و به اين ترتيب اين گره محكم تر ش��ده است. 
امس��ال اما تركيبي از فش��ار و ترغيب توسط دولت 
موجب شده تس��هيالتي چشمگير به بخش صنعت 
به ويژه واحدهاي كوچك و متوس��ط صنعتي سوق 

داده شود. 

 اعطاي تسهيالت
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مراس��م 
افتتاح كارخانه توليد كاتاليست يورو 5 ايران خودرو 
گفت: امسال 120هزارميليارد تومان از منابع بانكي 
به بخش صنعت اختصاص يافته است؛ از اين ميزان 
مناب��ع بانكي اختصاص يافت��ه 65 تا 6۷ درصد آن 
مربوط به استمهال و تجديد تسهيالت قبلي و 3۷تا 

۴0درصد آن تسهيالت جديد است. 
محس��ن صالحي ني��ا با بي��ان اينك��ه از ابتداي 
س��ال جاري 12هزارميليارد توم��ان نقدينگي براي 
واحده��اي صنعت��ي كوچك و متوس��ط اختصاص 
يافته، افزود: در س��ال جاري براي نوس��ازي 5 هزار 
واحد توليدي مبل��غ 10هزارميليارد تومان در نظر 
گرفت��ه ش��ده؛ ضمن اينكه در س��ال ج��اري براي 
اجراي طرح توسعه يي بيش از 6 هزار واحد صنعتي 
برنامه ريزي ش��ده كه تاكنون طرح هاي توس��عه يي 
۴۴00واحد صنعتي به بهره برداري رسيده و مابقي 
نيز تا پايان س��ال افتتاح خواهد ش��د. به گفته او تا 
انتهاي ش��هريور ماه رشد بخش صنعت برابر با ۴.6 
درصد بوده و او اميدوار اس��ت اي��ن ميزان تا پايان 
س��ال به 6 درصد برس��د. او مي گويد: رش��د بخش 
صنعت نش��ان مي دهد اگرچ��ه در اين بخش داراي 
مشكالتي هس��تيم اما در كل واحدهاي صنعتي در 
مسير درس��تي درحال حركت هستند. از ديگر سو 
زنجيره تامين مواد اولي��ه واحدهاي بزرگ صنعتي 
بايد از سوي ش��ركت هاي كوچك و متوسط بخش 
خصوصي ش��كل بگيرد. در همي��ن رابطه به دنبال 
تامين مناس��ب نقدينگي ب��راي واحدهاي صنعتي 

كوچك و متوسط هستيم. 
او توس��عه زيربخش ه��ا و  ب��ه اظه��ارات  بن��ا 
زيرس��اخت هاي صنعت در بخش ه��اي مختلف به 
وي��ژه در صنايع پتروش��يمي و پالس��تيك و غذا و 

دارو و لوازم خانگي اهميت زيادي دارد. معاون وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت افزود: سياس��ت محوري 
اين اس��ت كه در اين صنايع زيرس��اخت هاي الزم 
را فراهم كنيم. اگر زنجيره تامين س��ازماندهي شود 
در بخ��ش س��رمايه گذاري نيز موف��ق خواهيم بود؛ 
با توجه به اين سياس��ت مح��وري دو اقدام مهم را 
در قال��ب سياس��ت هاي كالن و اقتصادي مقاومتي 
دنبال مي كنيم. صالحي نيا بيان كرد: تامين مناسب 
نقدينگي ب��راي واحدها به وي��ژه صنايع كوچك و 
محوري با مديريت و سازماندهي امكان پذير خواهد 
بود. صالحي نيا ادام��ه داد: در بخش بيمه و ماليات 
مس��ائل و مشكالتي وجود دارد كه البته در تالشيم 
از ظرفيت ه��اي مختل��ف كارگروه كش��وري نيز در 
رفع مش��كالت اس��تفاده كنيم. در اين ساختار در 
بخش هاي مختلف طرح هاي ايجادي و توس��عه يي 

را فراهم مي كنيم. 

 خودرو جديدي در راه است
همچنين هاشم يكه زارع، مديرعامل گروه صنعتي 
ايران خودرو در اين مراسم گفت: براي نخستين بار در 
تاريخ صنعت خودرو ايران، خودرو پژو 301 به عنوان 
يك خودرو جديد با ساخت داخل 50 درصد در سال 
آينده آغاز خواهد شد. وي با بيان اينكه طبق قرارداد 
منعقده با پژو حداقل 30درصد محصوالت مش��ترك 
تولي��دي بايد به خارج از كش��ور صادر ش��ود، گفت: 
رسيدن ساخت داخل خودروهاي توليدي به ۷0درصد 
اصلي ترين شرط ما در قرارداد با پژو است. البته در اين 
مس��ير صنعت قطعه س��ازي ما نيز بايد خود را به روز 
كرده و همگام باش��د. اين درحالي اس��ت كه با پژو به 
توافق رسيديم كه قطعه سازان توانمند ايراني در پروژه 

خودروسازي پژو در الجزاير مشاركت كنند. 
او ادام��ه داد: با بهبود وضعي��ت صنعت خودرو 
در چند س��ال اخير وضعيت واحدهاي قطعه سازي 

نيز بهب��ود يافته و ب��ه طور خاص 20ه��زار نفر از 
نيروه��اي تعديل ش��ده واحدهاي قطعه س��ازي به 
مش��اغل خود بازگش��تند. ايران خ��ودرو در جهت 
رون��ق واحده��اي قطعه س��ازي اع��الم مي كند هر 
واحد جديد قطعه س��ازي كه با اس��تانداردهاي روز 
مربوطه ايجاد ش��ود تا 5 سال خريد محصوالت آن 
را تضمين خواهيم كرد؛ در اين مسير نياز به كمك 
س��اير دس��تگاه ها نيز داريم. در واقع بايد شرايطي 
ايجاد شود كه توليد راحت ترين كار در كشور باشد 
نه اينكه گران ترين زمين و گران ترين سوخت را به 
واحدهاي توليدي بدهيم. اقتصاد مقاومتي به معناي 
حركت به س��مت توليد صادرات مح��ور در داخل 
كشور است كه تحقق آن باعث بي نيازي از ارزهاي 
نفتي خواهد ش��د. گفتني اس��ت با افتتاح كارخانه 
توليد كاتاليست در ايران براي نخستين بار در كشور 
توليد كاتاليست خودرو با استاندارد آاليندگي يورو 
5 در داخل كش��ور آغاز ش��د. استفاده از كاتاليست 
يورو 5 باعث كاهش توليد مونوكسيدكربن خروجي 
از اگ��زوز خودرو از 2.2گ��رم در هر كيلومتر به يك 
گرم مي شود. ظرفيت توليد اين كارخانه ساالنه يك 
ميليون دس��تگاه كاتاليست بوده و معادل ۴ميليون 
يورو صرفه جويي ارزي را به دنبال خواهد داشت. به 
ازاي توليد يك ميليون كاتاليس��ت خودرو در سال 
و ب��ا فرض ميانگي��ن 30هزار كيلومت��ر كاركرد هر 
خودرو در س��ال ساالنه 36هزار تن مونوكسيدكربن 
كمتري از اگزوز خودروها خارج خواهد شد. كاهش 
ميزان توليد هيدروكربن و NOX ناشي از خروجي 
اگ��زوز خودروه��ا از 0.5گ��رم در ه��ر كيلومتر به 
0.1گرم در هر كيلومت��ر از اهداف اصلي راه اندازي 
خ��ط توليد كاتاليس��ت يورو 5 در ايران اس��ت. در 
واقع با توليد ساالنه يك ميليون دستگاه كاتاليست 
خودرو ي��ورو 5 ميزان هيدروكرب��ن توليدي اگزوز 
خودروه��ا مع��ادل 12هزار ت��ن و NOX خروجي 
از اگ��زوز خودروها نيز معادل 12ه��زار و 600 تن 
كاهش خواه��د يافت. ب��ا راه اندازي اي��ن كارخانه 
از س��وي گروه صنعت��ي ايران خودرو ب��راي حدود 
80 نف��ر اش��تغال زايي مس��تقيم ص��ورت گرفته و 
محصول توليدي به كش��ورهايي چون تركيه، عراق 
و كشورهاي مشترك المنافع نيز صادر خواهد شد. 

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: هدف گذاري سايپا براي 
س��ال 9۷ توليد 850 هزار دس��تگاه خودرو است و فروش اين تعداد 
محصول فقط از طريق ش��بكه نمايندگي هاي سايپا صورت خواهد 
گرفت.  به گزارش»تعادل« به نقل از سايپا نيوز؛ محسن جهرودي در 
نشست نمايندگان فروش و خدمات پس از فروش استان هاي تهران 
و البرز با بيان مطلب فوق و اشاره به آغاز طرح نوسازي ناوگان تجاري 
كشور با حضور رييس جمهور خاطرنشان كرد: مايه مباهات است كه 
سايپا از طريق شركت هاي سايپاديزل و زامياد در طرح هاي نوسازي 
ناوگان تجاري كشور كه با حضور رييس جمهور كليد خورد، مشاركت 

جدي خواهد داشت.
او گفت: طرح نوس��ازي ناوگان تجاري كش��ور منجر به خدمات 
بسيار زيادي براي كشور خواهد شد چون كه بر پايه كارشناسي هاي 
الزم صورت گرفته و مبناي آن نوس��ازي ناوگان تجاري كشور است 

و دول��ت 50 درصد از هزينه هاي اين طرح را تقبل مي كند كه خبر 
بسيار خوشي براي رانندگان و شركت هاي توليدي است. جهرودي با 
اشاره به برگزاري سومين نشست خود با شبكه نمايندگي هاي سايپا 
افزود: خوشحالم كه با نشست امروز بخشي از دغدغه هاي مديريتي 
من در خصوص ش��بكه نمايندگي ها به پايان رس��يد و برگزاري اين 
نشس��ت نقطه عطفي در تعامل با نمايندگان س��ايپا در استان هاي 
تهران و البرز اس��ت. او تاكيد كرد: در اين نشس��ت شاهد بوديم كه 
هيجان و نشاط و تعصب به سايپا همچنان موج مي زند و اين بسيار 
اميدوار كننده است. مديرعامل سايپا تصريح كرد: نخستين دستوري 
كه در گروه س��ايپا صادر كردم، ممنوعيت فروش محصوالت س��ايپا 
درخارج از ش��بكه نمايندگي هاس��ت و تا روزي كه مديرعامل سايپا 

باشم بر اين اصل پايبند خواهم بود.
جهرودي گفت: همه ما خانواده يي هستيم كه در اين صنعت ملي 
فعاليت مي كنيم و در تعامل س��ايپا و شبكه نمايندگي ها، همدلي و 
همراهي دو طرفه مورد انتظار است. او با اشاره به اينكه سبد محصوالت 
اقتصادي در گروه خودروس��ازي سايپا ناقص است، خاطرنشان كرد: 
نبود محصولي بعد از پرايد كامال احساس مي شود و توسعه و تكميل 
سبد محصوالت با جديت دنبال خواهد شد. مديرعامل سايپا در ادامه 
گفت: مذاكرات جدي در زمينه توليد محصول با يك پلتفرم را آغاز 

كرديم كه از نظر رده قيمتي بتواند جايگزين پرايد شود و اطالع رساني 
آن پ��س از حصول نتايج الزم صورت خواهد گرفت. جهرودي تاكيد 
ك��رد: بايد بتوانيم برنامه هاي كوتاه م��دت ولي تاثيرگذار در صنعت 
خودرو و سايپا اجرا كنيم و اميدوارم كه بتوانيم چهره محصول را در 
سايپا تغيير دهيم و با ايجاد نوآوري در اين مجموعه با شتاب بيشتري 

در مسير توسعه گام  برداريم.
او افزود: براي هر ذائقه يي بايد بتوانيم يك محصول توليد كنيم و 
تمركز روي يك رده قيمتي خودرو اش��تباه است و توسعه و تكميل 
س��بد محصوالت را ب��ا جديت دنبال خواهيم ك��رد و نبايد ظرفيت 
داخلي مان را از دست بدهيم. مديرعامل گروه سايپا با بيان اينكه بايد 
محصولي را عرضه كنيم كه براي س��ايپا سودآور باشد، تصريح كرد: 
رابطه بين س��ايپا و شبكه نمايندگي ها در قالب يك رابطه اقتصادي 
و س��ودآور براي دو طرف تعريف مي ش��ود. جهرودي گفت: نرخ ارز 
روي محصوالت س��ي كي دي گروه سايپا بس��يار تاثيرگذار است و 
چنانچ��ه بتوانيم 5 درصد از هزينه هاي محصوالت س��ي كي دي را 
كاهش دهيم، بخش زيادي از هزينه هاي سايپا را پوشش خواهيم داد. 
مديرعامل گروه س��ايپا در خاتمه گفت: در سايپا محصوالت داخلي 
توليد مي كنيم و با توليدات داخلي امنيت خانواده، اجتماع و كش��ور 

تامين مي شود. 

بانك مركزي در تالش��ي تازه تصميم دارد محدوديت هايي را 
 USSD روي تراكنش هاي مالي از طريق كدهاي دس��توري
اعمال كند؛ محدوديتي كه به ش��كل س��وال برانگيز »ش��ارژ 
س��يم كارت هاي اعتب��اري« را هدف قرار داده اس��ت ولي با 
پرداخت قبوض از طريق اين بستر مشكلي ندارد. اما با حذف 
كدهاي دستوري براي خريد ش��ارژ سيم كارت هاي اعتباري 
چه اتفاقي رخ مي ده��د و آيا جايگزين آفالين ديگري وجود 
دارد ك��ه چندين ميليون كاربر س��يم كارت اعتباري قادر به 
تهيه شارژ از طريق آن باشند؟اگرچه تعداد زيادي از كاربران 

مي توانن��د در آينده و در ص��ورت حذف كدهاي USSD، از 
طريق اپليكيشن هاي مختلف روي موبايل هاي هوشمند شارژ 
س��يم كارت را انجام دهند اما آماره��اي دريافتي ديجياتو از 
اپراتوره��اي موبايل حكايت از آن دارد كه حدود 25 ميليون 
س��يم كارت در موبايل ه��اي غيرهوش��مند و س��اده فعالند؛ 
موبايل هاي��ي ك��ه قابليت نصب آپ را ندارند. از س��وي ديگر 
ضريب نفود موبايل هاي هوش��مند در كش��ور نيز حدود 55 
تا 60 درصد ذكر ش��ده اس��ت. همچنين تحقيقات ديجياتو 
نش��ان مي دهد كه 80درص��د از تراكنش ه��اي USSD در 

اي��ران مربوط به خريد ش��ارژ براي س��يم كارت هاي اعتباري 
اس��ت. از س��وي ديگ��ر بانك مرك��زي در حال��ي از غيرامن 
بودن اين پروتكل س��خن ب��ه ميان مي آورد كه مش��كلي با 
پرداخ��ت قب��وض از طريق USSD ندارد و در واقع بيش��تر 
مش��كل مربوط به همان خريد ش��ارژ از طريق موبايل است. 
در صورت حذف USSD، اپليكيشن هاي موبايل براي خريد 
ش��ارژ بهترين گزينه خواهند بود اما همان طور كه ذكر شد، 
تعدادي ميليوني از كاربران اپراتورها، موبايل هوش��مند براي 
نص��ب اپليكيش��ن ندارن��د. از طرفي بعيد به نظر مي رس��د، 

اپليكيش��ن هاي اينچنيني بتوانند از اقبال عمومي برخوردار 
شوند. در صورت اجرا شدن درخواست بانك مركزي، احتماال 
بيش��تر كاربران س��يم كارت هاي اعتباري سراغ فروشگاه هاي 
فيزيك��ي ب��راي خريد ش��ارژ گرايش پي��دا خواهن��د كرد؛ 
فروش��گاه هايي كه معموال كارت هاي شارژ را با قيمتي بيشتر 
از ارزش واقعي ش��ان به فروش مي رسانند. همين مشكالت و 
عدم وجود زيرس��اخت ها سبب شده است تا وزارت ارتباطات 
با بانك مركزي مذاكره كند و بر اس��اس توافقي كه به دست 

آمده قرار است فعال اين پروسه با تعويق مواجه شود. 

هنوز جايگزين آفالين مناسبي براي كدهاي USSD وجود ندارد

علي اكبر لبافي
 كارشناس حوزه كار

لرس�تان| استاندار لرستان با اشاره 
ب��ه اينكه ام��روز 180 طرح ب��ه اعتبار 
100 ميلي��ارد توم��ان در اليگودرز به 
بهره برداري مي رس��د، گف��ت: به دنبال 
افتتاح صوري پروژه ها نيس��تيم چراكه 
پروژه ها بايد ابتدا تكميل و سپس افتتاح 
ش��وند. به گزارش تسنيم، سيدموسي 
مراس��م  در  دي��روز  ظه��ر  خادم��ي 
بهره برداري از پروژه هاي دهه فجر شهرستان اليگودرز اظهار داشت: 
امروز يك س��ري پروژه ها در شهرستان اليگودرز افتتاح مي شود اما 
باي��د گفت كه نبايد به دنبال افتتاح صوري پروژه ها باش��يم و بايد 
كارها تمام شود و سپس دراختيار مردم قرار گيرد. وي با بيان اينكه 
در حوزه آب و مديريت آن، در كل كشور با مشكل مواجه هستيم، 
خاطرنشان كرد: انتقال آب كشاورزي استاني به استان ديگر براي 
مصارف كش��اورزي و صنعت قابل قبول نيست. استاندار لرستان با 
اشاره به اينكه جمهوري اسالمي به دنبال اقتدار ملي است، تصريح 
كرد: يكي از دس��تاوردهاي انقالب اس��المي حفظ آمادگي دفاعي 
بوده و اين آمادگي به صورت خودكفا در جمهوري اس��المي تامين 
شده اس��ت؛ بيكاري و فقر و مورد تهاجم فرهنگي قرار گرفتن در 
كش��ور س��بب ش��ده تا در زمينه امنيت و اقتصاد و فرهنگ دچار 
مشكل شويم كه رهبر فرزانه انقالب اسالمي راه برطرف كردن اين 
 مشكالت را اقتصاد مقاومتي برشمرده اند. وي با تاكيد بر اينكه امروز 
180 طرح به اعتبار 100ميليارد تومان در اليگودرز به بهره برداري 
مي رسد، تصريح كرد: ش��اخص هاي روستايي شهرستان اليگودرز 

 مناسب نيست و نيازمند انجام كارهاي بيشتري است.

 به دنبال افتتاح صوري
پروژه ها نيستيم

كرم�ان| مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري اس��تان 
كرم��ان از واگ��ذاري و تحويل عمارت 
ش��ترگلوماهان به س��رمايه گذار بخش 
خصوصي جهت مرم��ت و بهره برداري 
خبر داد. به گزارش ايسنا، محمود وفايي 
با اعالم خبر فوق افزود: طي س��ال هاي 
گذش��ته صندوق احيا و بهره برداري از 
اماكن فرهنگي و تاريخي كشور با مصوبه هيات وزيران، مسووليت 
جلب همكاري و مشاركت بخش دولتي، بخش عمومي غيردولتي، 
بخ��ش خصوصي داخلي و خارجي و جوام��ع محلي در امر احيا و 
بهره برداري از بناها و اماكن و بافت هاي تاريخي و فرهنگي قابل احيا 
را برعهده گرفته است. او با اشاره به اينكه عمارت شترگلوي شهر 
ماهان ازجمله بناهاي تاريخي مهم استان كرمان و متعلق به دوره 
قاجاريه اس��ت، اظهار كرد: اين عمارت تاريخي از طريق مزايده به 
مدت 20 سال به شركت پهنه آسمان تابان )پات( واگذار شد. وفايي 
با بيان اينكه زمان مرمت و بهره برداري از عمارت ش��تر گلوماهان 
15 ماه تعيين شده است، تصريح كرد: بعد از طي مدت فعاليت هاي 
مرمتي، اين بناي تاريخي با كاربري فرهنگي و گردش��گري شروع 
ب��ه كار خواهد كرد. مدي��ركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري استان كرمان با اش��اره به اينكه ميزان سرمايه گذاري 
جهت مرمت و بهره برداري از عمارت ش��ترگلوماهان يك ميليارد 
تومان برآورد شده اس��ت، بيان كرد: بدون شك سرمايه گذاري در 
اماكن تاريخي و فرهنگي زمينه س��از ايجاد اش��تغال و بهره گيري 

مناسب از ظرفيت ها و پتانسيل هاي تاريخي استان خواهد بود. 

 واگذاري عمارت شترگلو ماهان
به سرمايه گذار بخش خصوصي

خوزس�تان| رييس سازمان جهاد 
كش��اورزي خوزس��تان گفت: براساس 
آم��ار، مجموع توليدات كش��اورزي در 
اراضي فاز اول طرح 550 هزار هكتاري 
خوزستان معروف به طرح رهبر معظم 
انقالب اسالمي، حدود سه برابر افزايش 
يافته است. كيخسرو چنگلوايي ديروز 
در گفت وگ��و با ايرنا اف��زود: از مجموع 
265 ه��زار هكتار فاز اول طرح 550ه��زار هكتاري رهبري كه به 
بهره برداري رس��يده، توليدات كشاورزي اين اراضي از يك ميليون 
و 165ه��زار تن در پيش از اجراي طرح، به رقم ۴ ميليون و ۷30 
هزار تن در زمان كنوني رسيده است. وي اظهار كرد: با اجراي طرح 
550 هزار هكتاري تا پايان سال 1۴00، مجموع توليدات كشاورزي 
و باغ��ي اين ط��رح از 3 ميليون و 36۷ هزار ت��ن به 11ميليون و 
15۷هزار تن خواهد رسيد. رييس سازمان جهاد كشاورزي با اشاره 
به اينكه هدف از اجراي طرح مقام معظم رهبري، افزايش توليدات 
كشاورزي خوزستان از 16 ميليون تن فعلي به 25ميليون تن است، 
اف��زود: با اجراي اين طرح بيش از 300هزار فرصت ش��غلي ايجاد 
خواهد ش��د. چنگلوايي در ادامه به راه اندازي تش��كل هاي تعاوني 
تولي��دي و نظام هاي بهره برداري در اراضي فاز اول طرح 550 هزار 
هكتاري اش��اره كرد و افزود: در مجموع ۴5 تعاوني توليدي و نظام 
بهره برداري براي سازماندهي و ارتقاي توليدات كشاورزي در اراضي 
فاز اول راه اندازي ش��ده اس��ت. وي افزود: 11۴ كارشناس و مروج 
كش��اورزي در اين طرح به كار گرفته ش��ده اند تا سطح آموزش و 

دانش فني بهره برداران كشاورزي را افزايش دهند. 

 افزايش سه برابري توليدات كشاورزي
در خوزستان

يزد| مديركل اس��تاندارد استان يزد 
گفت: دانش��گاه ي��زد مي تواند به خوبي 
جاي خالي حلقه مفقوده ميان صنعت و 
دانشگاه را پر كند. به گزارش صداوسيما، 
مديركل استاندارد استان يزد در نشستي 
با مسووالن پژوهشي دانشگاه يزد با اشاره 
به نقش و اهميت دانشگاه يزد در ميان 
ساير مراكز آموزش عالي و نقش آفريني 
آن به عنوان دانش��گاه مادر استان، عنوان كرد: دانشگاه يزد مي تواند 
به خوبي جاي خالي حلقه مفقوده ميان صنعت و دانشگاه را پر كند. 
محمدحسين ماجدي گفت: فراگير شدن استاندارد در تمام سطوح 
جامعه از رويكردهاي اصلي موسس��ه اس��تاندارد است و تحقق اين 
امر نيازمند همراهي اعضاي هيات علمي و دانش��جويان رشته هاي 
مختلف در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتراست. ماجدي 
اردكاني تاكيد كرد: اداره كل استاندارد استان يزد آمادگي كامل دارد 
تا در قالب تفاهمنامه، داده ها و اطالعات الزم را دراختيار استادان و 
دانشجويان دانش��گاه يزد قرار دهد تا با همكاري يكديگر نسبت به 
رفع مواردي نظير، انرژي بر بودن برخي صنايع استان، معضل بعضي 
توليدي ه��اي بتن آماده، ركود اقتصادي موج��ود به ويژه در صنعت 
كاشي و س��راميك استان، مسائل كيفي و بهداش��تي فرآورده هاي 
كنجدي و... اقدام كنند. معاون پژوهش��ي دانش��گاه يزد نيز در اين 
نشس��ت گفت: طرح تورهاي پژوهشي، بازديد مشترك از واحد هاي 
توليدي و صنعتي اس��تان كه از ابتكارات اداره كل استاندارد استان 
يزد است، براي رفع معضالت موجود در حوزه هاي صنعت و خدمات، 

اثربخشي بسيار خوبي دارد و بايد دنبال شود.

 دانشگاه يزد حلقه مفقوده
تعامل صنعت و دانشگاه

اخبارشهرستانها

يادداشت

مديرعامل سايپا خبر داد 

هدف گذاري توليد 850 هزار خودرو در سال 97 
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اقتصاد اجتماعي12
 يك گام تا تصويب نهايي 
اليحه حمايت از كودكان 

عضو كميس��يون قضاي��ي مجلس از بررس��ي اليحه 
حماي��ت از كودكان و نوجوان��ان در صحن علني بعد از 

بررسي اليحه بودجه 97 خبر داد. 
محمدعلي پورمختار در م��ورد آخرين وضعيت اليحه 
حماي��ت از كودكان و نوجوانان، گفت: ش��وراي نگهبان به 
برخي مواد اليحه ايراد گرفت كه اين ايرادات در كميسيون 
در حال بررس��ي و برطرف ش��دن اس��ت.  او افزود: انتظار 
داريم بعد از رفع اشكاالت و بررسي بودجه در صحن علني 
مجلس، اليحه مورد بررسي و تصويب نهايي قرار گيرد. وي 
با بيان اينكه اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان جامع و 
كامل اس��ت، به خانه ملت گفت: سوءاستفاده از كودكان، 
تجاوز و جلوگيري از رس��يدن آنها به حقوق شان، شكنجه 
جسمي و روحي، ممانعت از تحصيل، ناديده گرفتن عمدي 
سالمت و بهداشت رواني و جس��مي، جرم انگاري خريد و 
فروش كودكان، سوءاس��تفاده از كودكان براي درآمدهاي 
اختصاصي اشكال و موارد مختلفي است كه در اين اليحه 
مورد توجه قرار گرفته است. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، افزود: به طور قطع تصويب و اجراي درس��ت و اصولي 
اين اليحه تحول اساس��ي را در وضعي��ت كودكان ايجاد و 
بخش زيادي از مشكالت اجتماعي كودكان را مرتفع خواهد 
كرد. عضو كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس ش��وراي 
اسالمي، افزود: البته وظايف نهادهايي مانند وزارت كشور، 
آموزش و پرورش، بهزيس��تي، دادگستري و مجموعه هاي 
مرتبط با امور كودكان در اين اليحه پيش بيني شده است. 

  موافقت كميسيون تلفيق
با تغيير در تعرفه هاي پزشكي

عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس از موافقت 
كميس��يون تلفيق مجل��س با تغيير در مي��زان تعرفه هاي 
پزشكي خبر داد. محمدنعيم اميني فرد با بيان اينكه تصميم 
مجلس بر ثابت ماندن تعرفه هاي پزشكي است، به خانه ملت 
گفت: مجلس به دنبال عدم افزايش هزينه ها در سال آينده 
اس��ت البته بايد پذيرفت كه براي چرخ��ه اقتصادي حوزه 
س��المت بايد حداقلي از افزايش تعرفه ها به ش��رطي كه به 
مردم فشار وارد نشود را داشته باشيم. نماينده مردم ايرانشهر 
در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه افزايش تعرفه هاي 
پزشكي بايد كمتر از نرخ تورم باشد، تصريح كرد: نمي توان 
هيچ گونه افزايش��ي در تعرفه هاي خدمات پزشكي نداشته 

باشيم زيرا منتهي به كيفيت خدمات مي شود. 
او ادامه داد: بنگاه هاي اقتصادي سازوكار مختص به خود 
را دارن��د و بر اين باورم كه احكام دايمي در اين مورد كامال 
جوابگو است. اين نماينده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: 
بايد براي تعيين تعرفه هاي پزشكي به گونه يي گام برداشت 
كه بتواند چرخش اقتصادي در بنگاه هاي اقتصادي را تامين 
كند و از س��ويي به مردم فش��ار نشود بنابراين به طور حتم 

افزايش تعرفه ها بايد كمتر از نرخ تورم باشد. 

  عقب بودن استان تهران
در زمينه ساخت مدرسه 

استاندار تهران با اش��اره به عقب بودن استان تهران 
در زمينه ساخت فضاهاي آموزشي، تاكيد كرد: در حال 
حاضر تامين اعتبار براي س��اخت مدرسه در استان، در 
اولويت قرار دارد. محمدحسين مقيمي در حاشيه مراسم 
كلنگ زني مدرسه دريادالن در منطقه ۲۲ تهران، اظهار 
كرد: ساخت فضاهاي آموزشي در تهران و شهرهاي آن به 
نسبت ساير نقاط كشور كمي عقب تر است. يكي از داليل 
آن نيز رشد سريع شهرهاي استان و ساختمان  سازي هاي 

زيادي است كه در تهران انجام شده است. 
او با بيان اينكه در منطقه ۲۲ نيز به موازات خانه هايي 
كه ساخته شده، مدرسه كمتري ايجاد شده است، ادامه 
داد: از دو سال قبل تقريبا توجه بيشتري به اين موضوع 
ش��ده و كمبودهاي آن مشخص ش��ده است. قرار است 
بخش��ي از آن را دولت و قسمتي را خيرين تامين كنند. 
مقيمي با اش��اره به در اولويت قرار گرفتن تامين اعتبار 
س��اخت مدرسه در اس��تان تهران، اضافه كرد: در كشور 
۴۰ تا ۴۵درصد مدارس توس��ط خيران ساخته مي شود. 
بس��ياري از مدارس استان هاي كشور نيز توسط خيران 
تهران ساخته  شده اند. اميدواريم در دو يا سه سال آينده 
كمبودها در اين زمينه جبران ش��ود و مدارسي كه نياز 

دارند، نوسازي و مقاوم سازي شوند. 

 مراكز »رفاه« براي نگهداري 
كودكان مادران شيفت شبي 

معاون امور اجتماعي بهزيستي استان تهران از آغاز به 
كار»مرك��ز رفاه كودك و خانواده« وي��ژه كودكان ۶ ماه تا 
۱۲سال براي ارائه خدمات نگهداري و مراقبتي در ساعات 
عدم حضور والدين در منزل، برگزاري دوره هاي آموزش��ي 
وي��ژه والدي��ن، اردوهاي فرهنگ��ي تفريح��ي و برگزاري 
دوره هاي آموزشي مهارت هاي سرپرستي خبر داد.  احمد 
خاكي با اش��اره به اينكه مركز »رف��اه كودك و خانواده« از 
مراكز غيردولتي تحت نظارت س��ازمان بهزيس��تي است 
افزود: اين مركز با ارائه خدمات عمومي و به صورت ساعتي 
و تم��ام وقت آماده به كار اس��ت و خدماتي نظير مراقبت 
روزانه، انجام تكاليف مدرسه، مددكاري اجتماعي، مشاوره 
و راهنماي��ي، اردوهاي فرهنگي تفريحي، فعاليت هاي فوق 
برنامه و دوره ها و جلس��ات آموزشي ويژه خانواده ها را ارائه 
مي دهد.  او با بيان اينكه اين طرح از امس��ال آغاز ش��ده و 
در ح��ال حاضر نيز يك مركز در ته��ران آغاز به كار كرده 
اس��ت، به ايس��نا گفت: به طور كلي ۱۶ مركز »رفاه كودك 
و خانواده« در سراسر كشور افتتاح شده است. تالش ما بر 
اين اس��ت كه تا پايان سال ۳ مركز ديگر نيز افتتاح شود و 
بيشتر مهدهاي مان را به سمت چنين مراكزي سوق دهيم. 
معاون امور اجتماعي بهزيستي استان تهران در ادامه به 
تشريح تفاوت فعاليت اين مراكز با مهد كودك ها پرداخت 
و اظهار كرد: فعاليت اين مراكز اوقات فراغت را نيز ش��امل 
مي ش��ود. همچنين درصورتيكه مادراني در ش��يفت شب 
مشغول به كار باشند، مي توانند فرزند خود را به اين مراكز 
بسپارند تا به تمام كارهاي مراقبتي، آموزشي و تحصيلي و... 
كودك رسيدگي شود. عالوه بر اين دانش آموزان مي توانند 
تكاليف خود را در كنار مربيان مركز انجام دهند و آنچه در 

رابطه ما مسائل اجتماعي شدن است را بياموزند. 
او با تاكيد بر اينكه مركز رفاه مجاز به دريافت هيچ گونه 
وجهي بابت برگ��زاري كالس هاي فوق برنامه براي كودكان 
 مقي��م )تمام وق��ت، نيمه وقت و س��اعتي( گروه س��ني زير

۶ سال نيست، اظهار كرد: دريافت هزينه برگزاري كالس هاي 
فوق العاده درس��ي با اس��تفاده از كادر آموزش ديده، شامل 
معلمان شاغل در مدارس يا مراكز آموزشي داراي مجوز براي 

گروه سني باالي 7 سال با تقاضاي والدين بالمانع است. 

اخبار

برگزيدگان جايزه جهاني كتاب سال معرفي شدند

روحاني: مميزي به نويسندگان واگذار شود
برگزي��دگان بيس��ت و پنجمي��ن دوره جاي��زه 
جهان��ي كتاب س��ال جمهوري اس��المي اي��ران با 
حض��ور رييس جمه��ور معرفي ش��دند و روحاني با 
تاكيد بر اينكه امروز فضاي مجازي دنياي جديدي 
را آغاز كرده اس��ت، گفت:  در دوره يي نويس��ندگان 
و انديش��مندان مي نوش��تند و م��ردم مطالب آنها 
را مي خواندن��د ام��ا ام��روز اين مردم هس��تند كه 
مي نويسند و نويسندگان و انديشمندان مطالب آنها 

را مي خوانند. 
حسن روحاني رييس جمهوري صبح چهارشنبه 
در مراس��م اختتاميه جايزه كتاب سال كه با حضور 
جمع��ي از اهالي قلم و مديران فرهنگي كش��ور در 
تاالر وحدت برگزار شد، با اشاره به دوران قبل و بعد 
از پيروزي انقالب اس��المي، خاطرنشان كرد: تاريخ 
انقالب اسالمي ايران آغاز فصل جديدي ميان قبل 
و بعد از انقالب اس��ت، همانطور كه ورود اس��الم به 
ايران نقطه ممتازي براي تقس��يم تمدن و فرهنگ 

ايران به قبل و بعد از اسالم محسوب مي شود. 
او با تاكيد بر اينكه انقالب اس��المي ايران نقطه 
عطف بس��يار مهمي در اس��الم بود، افزود: چنانچه 
به شرايط قبل از انقالب اسالمي بازگرديم مي توان 
آن دوران را دوران تحقير ملت بزرگ ايران توس��ط 
اس��تعمار و اس��تبدادگران و دوران پس از پيروزي 
انق��الب را دوران عزت و ش��كوفايي ملت ايران در 
س��ايه حاكميت ملي و احترام ب��ه فرهنگ ديني و 
ملي مردم نامگذاري كرد. انقالب اس��المي ايران به 
آرا و انديش��ه و تفكرات مردم و همچنين به هويت 
دين��ي و ملي ما عزت بخش��يد و در اي��ن تحول و 
انقالب بزرگ، كتاب، مكتوب، سخن و صوت نقشي 

بسيار اساسي داشت. 
رييس جمه��وري در ادام��ه صحبت ه��اي خود 
با اش��اره به نقش متفكران، عالم��ان و فرهيختگان 
در تبيي��ن و پايه گذاري انقالب اس��المي، گفت: در 
آن زم��ان بس��يار حائز اهميت بود ك��ه متفكرين و 
فرهيخت��گان وارد بحث ه��اي مختلف��ي راج��ع به 
پايه هاي انقالب اس��المي ش��وند و درباره چيستي 
حكومت اس��المي بحث كنند؛ تا س��ال ۵۶ كس��ي 
فكر نمي كرد كه حكومت اس��المي ايجاد مي ش��ود 
و بحث ها و مب��ارزات در حد قانع كردن رژيم براي 
دست برداشتن از برخي امور به ويژه مبارزه با دين 

بود. 

 حساسيت ساواك روي كتابخانه
او با تاكي��د بر اينكه كتاب نقش اساس��ي براي 
جامعه و نس��ل جوان دارد، اظهار كرد: زماني كه به 
موضوع تحريم توتون و تنباكو در بيش از ۱۵۰سال 
قبل ن��گاه مي كنيم درمي يابيم ك��ه در آن زمان با 
يك س��طر و مكتوبي كوتاه تحولي بزرگ در جامعه 
اسالم ايجاد شد. همچنين در زمان پيش از پيروزي 
انقالب اسالمي نيز مشاهده مي كرديم كه زماني كه 
ساواك به خانه يي حمله مي كرد، كتابخانه آن مكان 
نخس��تين مقصد آنها بود و آنها اف��راد را بر مبناي 
كتاب هاي��ي ك��ه در كتابخانه ش��ان ق��رار مي دادند 

محاكمه مي كردند. 
او تاكي��د كرد: انديش��ه نو، حركت، ش��رايط و 
محيطي جديد مي آفرينند كه در آن هم عقل رشد 
مي كن��د و هم ب��راي مردم آينده نگ��ري دقيق تري 
ش��كل مي گيرد و همه اين عوامل دس��ت به دست 
ه��م مي دهن��د تا يك قي��ام و نهضت ايجاد ش��ود. 
روحان��ي در ادامه صحبت هاي خود ب��ا بيان اينكه 
ورود سياس��ت به دس��ته هاي عزاداري در ايران از 
سال ۴۲ آغازگر تحولي بزرگ در جامعه بود، اظهار 
كرد: ورود سياس��ت به دسته هاي عزاداري در ايران 
نتيجه نقش نويس��ندگان و انتش��ار مقاالت آنها در 

روزنامه ها، كتاب ها و اعالميه ها بود. رييس جمهوري 
با اشاره به قرآن به عنوان معجزه دين اسالم، گفت: 
نام ه��اي اصلي ق��رآن مجيد يكي كت��اب و ديگري 
قرآن اس��ت كه اين نشان مي دهد كتاب، خواندن و 

قرائت از معجزه هاي دين اسالم هستند. 
او اظهار كرد: انقالب اسالمي ايران، انقالب بيان، 
قرائت و س��خن است و معجزه اين انقالب نيز شبيه 
همان معج��زه الهي يعني قرآن اس��ت و كاري كه 
انديش��مندان و دانشمندان ما امروز انجام مي دهند 
عالوه بر رش��د و پرورش انديش��ه انسان ها و علم و 
دانش و حركت، جامعه را به گذشته و آينده متصل 

مي كند. 
رييس ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ادامه داد: 
با كتاب اس��ت ك��ه مي فهميم گذش��تگان چگونه 
مي انديش��يدند و با همين كتاب است كه آيندگان 
نيز راجع به م��ا قضاوت مي كنند. كتاب آيينه تمام 
نماي انديش��ه و فكر يك ملت در يك برهه تاريخي 

است كه دوام مي يابد. 

 رسالتي بر دوش نويسندگان
روحاني اظهار كرد: امروز رسالتي سنگين بر دوش 
نويسندگان و عالمان و فرهيختگان كشور قرار دارد تا 
بتوانند هر آنچه جامعه به آن نياز دارد را از طريق بيان 

و كتابت مطرح كنند. 
او با بي��ان اينكه فرصت زندگي بس��يار محدود و 
زمان��ي كه براي فراگرفتن و انتقال داش��ته هاي خود 
صرف مي كند نيز محدودتر اس��ت، خاطرنشان كرد: 
آنچه مهم است آن است كه نويسندگان و فرهيختگان 
زمان، موقعيت، دشمنان، اهداف و آرمان هاي انقالب 
و برخي ديگر از ش��رايط را مورد نظر قرار دهند و در 
آن زمان بدانند كه بهترين براي نوشتن كدام است و 
آن را منتقل كنند. رييس جمهوري با اشاره به يكي از 
مشكالت مربوط به كتاب و كتابخواني در كشور، اظهار 
كرد: بايد بررس��ي كنيم و داليل اينكه برخي كتاب ها 
جاودانه و ماندگار مي شوند و برخي ديگر نيز حتي در 

چاپ نخست دچار مشكالتي مي شوند را بيابيم. 

 چرا مردم كتاب نمي خرند؟ 
رييس ش��وراي عالي انقالب فرهنگ��ي با تاكيد 
ب��ر اينكه بخش��ي از اينكه در جامع��ه مردم كتاب 
نمي خرند تقصير نويس��ندگان و فرهيختگان است، 
افزود: چنانچه كه نويسندگان و فرهيختگان مطلبي 
مرتبط با نيازها و خواس��ت هاي مردم بنويسند بايد 
بدانند كه حتما مورد اس��تقبال قرار خواهد گرفت. 
امروز مش��اهده مي كنيم كه در دنيا زماني كه يك 
كتاب چاپ مي ش��ود به دليل آنكه در آن خواس��ت 
بس��ياري از افراد آن جامعه مطرح شده است، مردم 

براي تهيه آن صف تشكيل مي دهند. 
روحاني همچنين درب��اره نقش دولت در حمايت 
از نويس��ندگان با بيان اينكه دولت در اين زمينه بايد 
تس��هيل گر و كمك كننده باش��د، تاكي��د كرد: يكي 
از مس��ائلي كه درباره نويس��ندگان مطرح مي ش��ود 
موضوع مميزي است. در اين زمينه وزارت ارشاد بايد 
مميزي خود را به انجمن هاي نويس��ندگان، ناشران و 
فرهيختگان ب��زرگ واگذار كند تا اين فرآيند در آنجا 

دقيق تر انجام شود. 

 هر كاري به اهلش سپرده شود
او با تاكيد بر اينكه انجام هر كاري كه به اهل آن 
واگذار شود موفق تر خواهد بود، افزود: بطور مثال در 
كشور ما زماني كه مي خواهيم فردي را براي مجلس 
ي��ا رياس��ت جمهوري كانديدا كني��م، او را به مراجع 
مختل��ف ذيصالح معرفي و از فيلترهاي مختلف عبور 
مي دهيم اما در دنيا شرايط به گونه ديگري است؛ در 
برخي كش��ورها دو سه حزب بزرگ فعاليت مي كنند 
و اين احزاب براي حفظ آبروي خود تمام فيلترهايي 
كه ما لحاظ مي كنيم را، در داخل گروه و حزب خود 
در نظ��ر مي گيرن��د و در نهايت ف��ردي را به عنوان 

كانديدا معرفي مي كنند. 
رييس جمهوري با بيان اينكه هر دو جامعه داراي 
فيلترهايي اس��ت، ادامه داد: در اينكه يك تصميم در 
اتاقي گرفته شود يا اينكه در يك سالن بزرگ، تفاوت 
بس��ياري وجود دارد و در س��الن مي توان تصميمات 

بهت��ري گرفت. در همين راس��تا ني��ز در بخش هاي 
گوناگ��ون از جمل��ه كتاب، فيلم، تئات��ر و بخش هاي 
ديگ��ر فرهنگ و هنر بايد چنين كاري انجام ش��ود و 
امور را به مردم و انجمن هاي تخصصي واگذار كنيم. 
روحان��ي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
در مراس��م اختتاميه كتاب س��ال با تاكي��د بر لزوم 
عالقه مندس��ازي م��ردم به خواندن كت��اب، گفت: از 
وزير فرهنگ و ارش��اد و اين وزارتخانه مي خواهم كه 
از دولت مطالبه افزايش مطالعه در جامعه را داش��ته 
باش��د. ما باي��د كاري كنيم كه جامع��ه عالقه مند به 
خواندن كتاب ش��ود و وزارت فرهنگ و ارش��اد بايد 

بررسي كند كه چرا مردم كم كتاب مي خوانند. 
او ب��ا بيان اينكه آنهايي كه از كتاب و خواندن آن 
ل��ذت مي برند حتما انس��ان هاي موفقي خواهند بود، 
افزود: در برخي كش��ورها دانش آموزان دوره دبستان 
بايد طي سال تحصيلي خود چندين كتاب را مطالعه 
و در كالس درس ارائ��ه دهن��د اما در اي��ران اينگونه 
نيس��ت. وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي بايد علل 
عدم وجود مطالعه در نوجوانان را بررس��ي كند و اگر 
ك��ه وزارت آموزش و پرورش در اين زمينه اش��كالي 
دارد، وزارت ارش��اد باي��د آن را به دولت منتقل كند 
تا مشكالت برطرف شود. رييس شوراي عالي انقالب 
فرهنگي با تاكيد بر اينكه امروز فضاي مجازي دنياي 
جدي��دي را آغاز كرده اس��ت، خاطرنش��ان كرد:  در 
دوره يي نويسندگان و انديشمندان مي نوشتند و مردم 
مطالب آنها را مي خواندند اما امروز اين مردم هستند 
كه مي نويسند و نويس��ندگان و انديشمندان مطالب 
آنه��ا را مي خواندند. ام��روز در دوره يي قرار داريم كه 
ابتدا نويسندگان بايد كتاب ها و مطالب جوانان را كه 
در فضاي مجازي بطور مداوم مي نويسند و مي گويند، 

مطالعه كنند. 
رييس جمهوري در پايان با بيان اينكه امروز شرايط 
بهتري فراهم و ارتباطات ميان نويسندگان و خوانندگان 
دو سويه شده است، اظهار كرد: بايد از اين ارتباط براي 
خالقيت، رشد انديشه و تعالي بيشتر و سرافرازي ايران 

عزيز استفاده كنيم. 

 اميدواريم امنيت فكري و آزادي انديشه 
بيشتر شود

وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي نيز در اين مراس��م 
گفت: اميدواريم دولت دوازدهم بتواند بيش از گذش��ته 
ب��ه حوزه فرهنگ مكتوب كمك كن��د؛ امنيت فكري و 
رواني ب��راي پديدآورندگان كتاب و فرصت نقد و آزادي 
انديشه را بيش از گذشته فراهم كند. همچنين منزلت 
پديدآورندگان را بيش از گذش��ته ارج نهد و به اقتصاد و 

مسائل معيشتي پديدآورندگان توجه كند. 
س��يدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با 
گراميداشت ايام فجر و ياد و خاطره امام راحل و شهداي 
انقالب اسالمي، اظهار كرد: انقالب ما با كتاب متولد شده 
است، همان گونه كه اسالم با كتاب متولد شد. انقالب ما 
از معدود انقالب هايي بود كه رهبران آن از نويس��ندگان 
كتاب بودند؛ امام خميني)ره(، آيت اهلل طالقاني، ش��هيد 
مطهري، ش��هيد بهش��تي، مقام معظم رهب��ري و هر 
ش��خصيت موثر ديگري در انقالب ۵7 از نويسندگان و 
مولفان بوده اند. او در ادامه گفت: انقالب اسالمي با كتاب 
ش��روع شد. كتاب ها، خيابان ها را پُر كردند. پياده روهاي 
تهران و ش��هرهاي ديگر پُر از كتاب شده بود. انقالب ما 
براي پايداري خود به كتاب نيازمند است. كتاب ها نقطه 
اتصال علم، فرهنگ، هنر و دين هستند و در كشورهاي 
ديگر هم همين گونه اس��ت. اين مس��ائل با كتاب پيوند 
عميقي دارند.  صالحي همچنين اظهار كرد: اگر بخواهيم 
تشبيهي داشته باشيم كتاب مانند ذخاير نفت خام است 
كه با پتروشيمي مي توان اين ذخيره ارزشمند را فرآوري 
ك��رد و آن را به فرهنگ خالق، هنر پويا و دين عالمانه، 
نه دين عاميانه تبديل كرد. اگر بخواهيم توس��عه پايدار، 
همه جانبه، متكامل و ژرف نگر داش��ته باش��يم به كتاب 
نيازمنديم.  وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي خاطرنشان 
كرد: خوش وقتيم جش��ن كتاب س��ال كه از جشن هاي 
بزرگ اهالي مكتوب اس��ت امروز برگزار مي شود. مقدم 
رييس جمهور را كه خود از اين قبيله اند و با كتاب الفت 
ديرينه داش��ته و دارند و نويسنده و كتابخوان حرفه يي 

هستند در اين محفل گرامي مي داريم. 

 تقدير از برگزيدگان 
برگزي��دگان س��ي وپنجمين  مراس��م  اي��ن  در 
جاي��زه كت��اب س��ال جمهوري اس��المي اي��ران و 
بيس��ت وپنجمين جايزه جهاني كتاب سال معرفي 
و از سوي رييس جمهوري مورد تقدير قرار گرفتند. 
كتاب »وضعيتي از آميختگي: مسيحيان، زرتشتيان 
و فرهنگ سياس��ي ايران در عهد باستان متاخر« اثر 
پروفس��ور ريچارد ارنس��ت پين؛ كتاب »كوه نشينان 
خاور نزديك در عهد باستان: زاگرس نشينان در هزاره 
نخس��ت پيش از ميالد« تاليف دكتر س��يلويا باالتي؛ 
كتاب »ش��كل گيري فهم اسالمي از »كالله« در سدۀ 
دوم هجري قمري )۸۱۶-7۱۸ ميالدي(: در ميانۀ نص 
و ش��رع« اثر پروفسور پاول پاولوويچ؛ كتاب »برگرفت 
ش��اهنامه به عن��وان آيينه يي ب��راي پادش��اهان در 
سده هاي مياني« اثر پروفسور نسرين عسكري؛ كتاب 
»كاش��ي در معماري قرن ۱۵ ميالدي ايران: هنرهاي 
سلس��له قراقويونل��و و آق قويونلو« اثر دكتر س��اندرا 
اوب؛ كتاب »چالش اس��الم: رويكردهاي تقرب بخش 
مسيحي« اثر پروفس��ور كالوس فون اشتوش؛ كتاب 
»انتقال دانش در گفت وگو: پژوهشي در باب محاورات 
ادوار نخس��تين اسالم« اثر پروفس��ور رگوال فورستر؛ 
تاليف، تصحيح و ترجمه كتاب »تنس��وق نامه: كتاب 
نفيس ايلخاني در علوم و فنون ختايي« اثر پروفس��ور 
ش��ي گوآنگ؛ و تصحي��ح و ترجم��ه كتاب »رس��ائل 
اخوان الصفاء و خالن الوفاء )۴۱-۳9(: رس��اله هشتم تا 
رس��اله دهم از بخش س��وم در موضوع نفس و عقل« 
اثر پروفس��ور اسماعيل قربان حسين پوناواال و كارمال 

بافيوني؛ كتاب هاي برگزيده كتاب سال بودند. 

سهم كشورهاي همسايه در گرد و غبار خوزستان

خوزستان؛  زمين خاكي تركيه و عراق
ريحانه جاويدي 

خوزس��تان را جنگ از پا درنياورد اما تصميم هاي 
غلط محيط زيس��تي در چند س��ال اخير كمرش را 
خ��م كرد. مردمش در ۸س��ال جنگ تحميلي خم به 
ابرو نياوردند و با ويراني هاي جنگ س��اختند اما گرد 
و غبار به صورتش��ان س��يلي زد و نفسش��ان را بريد. 
تصميم هاي نادرس��ت مس��ووالن داخلي از يك سو و 
اقدامات آسيب زننده كشورهاي همسايه از سوي ديگر، 
راه را براي ورود گرد و غبار به اين اس��تان هموار كرد 
تا خوزستان به جاي صفاي لب كارون، نخلستان هاي 
خرما و نرگس زارها، فقط خاك داش��ته باشد. به جاي 
تاالب ه��اي پر آب كه فصل مهاجرت پرندگان آغوش 
امنش را به رويش��ان مي گشود، فقط پهنه هاي خاكي 
بر زمين باقي مانده كه روزگاري تاالب ناميده مي شد، 
آس��مان خوزستان آبي نيس��ت،  خاكي است. خاك و 
گرد و غباري كه بارها از س��وي مس��ووالن اعالم شد، 
7۰ درصد منشأ آن خارجي است. معصومه ابتكار در 
دوران مديريت خود بر مسند رياست سازمان حفاظت 
محيط زيست بارها بر اين نكته تاكيد داشت كه عامل 
اصلي ريزگردهاي خوزس��تان از كش��ورهاي همسايه 
از جمله تركيه اس��ت. تركيه كه با پروژه سد س��ازي 
خود، تيش��ه به ريشه محيط زيس��ت منطقه مي زند 
و با پروژه سد س��ازي گاپ، حقاب��ه را از دجله و فرات 
دريغ مي كند. بارها در جامعه جهاني نس��بت به اين 
اق��دام تركي��ه واكنش ها و اعتراضاتي مطرح ش��د اما 
اين كش��ور همچنان سد مي سازد و خاكش به چشم 
مردم ايران مي رود. با سفر وزير امور خارجه تركيه به 
ايران، انتظار آن م��ي رود،  يكي از مباحث مورد بحث 
در اين سفر،  رس��يدگي به حقابه رودخانه هايي باشد 
كه بر اثر سد س��ازي هاي اين كشور،  هر روز كم جان 
تز از قبل به مس��ير خود ادامه مي دهند. روز گذشته 
علي گلمرادي عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان 
هم بار ديگر بر باليي كه سد س��ازي هاي تركيه بر سر 
خوزس��تان آورده اس��ت تاكيد كرد و خواس��تار ورود 
وزارت امور خارجه و شوراي امنيت ملي براي مذاكره 

با تركيه ش��د. گلمرادي به اذن رهبري براي برداشت 
۱۵۰ميليون دالر از صندوق توس��عه ملي براي مقابله 
با ريزگردها اشاره كرده و مي گويد: »بخشي از معضل 
ريزگردهاي خوزس��تان از طريق ديپلماسي خارجي 
حل خواهد ش��د، سدسازي هاي كش��ور تركيه نقش 
موثري در شيوع و گسترش ريزگردها داشته و اثرات 
و تبعات منفي بس��ياري بر اقليم خوزس��تان بر جاي 
خواهد گذاش��ت. وزارت امور خارجه و شوراي امنيت 
ملي به سدس��ازي هاي كشور تركيه، بايد ورود جدي 

داشته باشند. «

 خاك مبارزه نظامي عراق
به چشم مردم خوزستان رفت

اظهارات عضو مجمع نمايندگان اس��تان خوزستان 
درباره سد س��ازي هاي تركيه در حالي است كه مديركل 
محيط زيست استان خوزستان معتقد است، آنچه امروز 
منجر به بروز ريزگرد در خوزس��تان ش��ده، پيشينه يي 
تاريخ��ي دارد ك��ه به س��ال ۱99۲ باز مي گ��ردد. او به 
تعادل مي گويد: »نيروه��اي ارتش آمريكا در ۲۵ بهمن 
س��ال ۶9 به ع��راق حمله كردند و به س��مت بغداد در 
حال پيشروي بودند كه هم زمان نيروهاي شيعه ساكن 
در جن��وب عراق با نيروهاي ارتش آمري��كا وارد مبارزه 
ش��دند و پ��س از اتفاقاتي ك��ه به دنب��ال آن رخ داد با 
حمله دولت عراق به اين ش��يعيان، حدود 9۰ هزار نفر 
از آنها متواري ش��دند و حداق��ل 7۰ هزار نفر از آنان در 
مجموع��ه تاالب هاي بين النهرين مخفي ش��دند. دولت 
عراق براي مبارزه نظامي با ش��يعيان ساكن شده تاالب، 
س��وزاندن نيزارها و بمباران اين تاالب ه��ا را آغاز كرد و 
در س��ال ۱99۲ اقدام به اح��داث كانالي بزرگ به طول 
۵۰ كيلومت��ر و عرض ۲ كيلومتر كرد و از طريق تخليه 
آب مجموعه تاالب هاي بين النهرين را به صورت تعمدي 
آغاز ك��رد. روند تخليه آب تاالب هاي بين النهرين كه از 
سال ۱99۲ ش��روع شد، تقريبا در سال ۲۰۰۰ ميالدي 
بيش از 7۰ درص��د تاالب هاي بين النهرين و همچنين 
براس��اس گزارش بين المللي ت��ا 9۰ درصد اين تاالب ها 

كامال خشك شد. فاجعه يي كه در سال ۲۰۰۰ ميالدي 
در مجموعه تاالب هاي جنوب كشور عراق رخ داد، يكي 
از بزرگ تري��ن و مهم ترين فاجعه هاي زيس��ت محيطي 
بوده كه از س��وي س��ازمان ملل با از بي��ن رفتن صدها 
هزار هكتار از جنگل هاي آمازون مقايس��ه شده است«  
الهيج��ان زاده افزود: »در فاصله خش��ك ش��دن بخش 
زيادي از تاالب هاي بين النهرين، دولت تركيه نيز پروژه 
بزرگي به نام گپ )GAP( آغاز كرد و تصميم گرفت كه 
حداقل 9۰ ميليارد مترمكعب آب از رودخانه هاي دجله 
و ف��رات را ذخيره كند و اجازه خروج اين آب از مرزهاي 
تركيه را ندهد؛ به اين ترتيب سد آتاتورك را با ظرفيت 
۴۴ ميليارد مترمكعب آب به بهره برداري رساند. ظرفيت 
اين س��د تقريب��ا معادل مجموع ظرفي��ت مخازن تمام 
سدهاي ايران است. اين سد جزو معدود سدهايي است 
كه وسعت درياچه آن را در تصاوير ماهواره يي به راحتي 
مي توان مشاهده كرد. همچنين دولت تركيه احداث يك 
سد ديگر را با ظرفيت بسيار زياد در حال اجرا دارد كه به 

زودي به بهره برداري مي رسد. 
مدي��ركل حفاظ��ت محي��ط زيس��ت خوزس��تان 
افزود: با بهره برداري از اين س��د، ميزان خروج آب از 
رودخانه ه��اي دجله و فرات به س��مت عراق تا حدي 
كاهش مي يابد كه كش��ور عراق امكان كش��اورزي را 
از دس��ت مي دهد و حداقل 7۰۰ هزار هكتار از اراضي 
كشاورزي به علت نبود آب در عراق ديگر قابل كشت 
نخواه��د بود. از نظ��ر بين المللي اختالفات بس��ياري 
بين دولت هاي ع��راق و تركيه در خصوص پروژه هاي 
سدس��ازي تركيه وجود دارد كه اين اختالفات منجر 

به اخذ يك تصميم در سازمان ملل شد. 
الهيجان زاده ادامه داد: بر اساس اين تصميم، دولت 
تركيه متعهد شد كه همواره رهاسازي ۵۰۰ مترمكعب 
بر ثانيه آب از سد آتاتورك براي كشور عراق را محفوظ 
نگهدارد. اين حق آبه به علت اختالفات سياسي بين دو 
كش��ور تركيه و عراق هيچ وقت رعايت نشده و حتي در 
كتاب هاي سازمان ملل ذكر شده كه گاه ميزان ورودي از 
سد آتاتورك به عراق به ۱۰۰ مترمكعب بر ثانيه مي رسد. 

 دجله و فرات بي آب ماند
مديركل محيط زيس��ت اس��تان خوزس��تان به 
سدس��ازي هاي كش��ور ع��راق روي رودخانه ه��اي 
دجل��ه و فرات اش��اره ك��رده و مي گويد: » مش��ابه 
سدسازي هاي تركيه، سدهايي نيز در عراق و سوريه 

روي رودخانه ه��اي دجله و ف��رات در حال احداث 
اس��ت. البته از نظر طبقه بن��دي و حجم مخزن اين 
س��دها، كش��ور تركيه در صدر اس��ت و پس از آن 
به تدري��ج عراق و س��وريه قرار مي گيرن��د. در حال 
حاض��ر آورد رودخانه هاي دجله و فرات به مجموعه 

تاالب هاي بين النهرين به حداقل رسيده است. 
مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان ادامه 
داد: حتي در فصول پرآب نيز آبي از رودخانه دجله 
و فرات به مجموع��ه تاالب هاي بين النهرين جريان 
پي��دا نمي كند. عالوه ب��ر تمام موارد ذكرش��ده، از 
س��ال ۲۰۰۴ خشكسالي هاي ش��ديدي در منطقه 
داشته ايم. در س��ال ۱۳۸۸ اوج خشكسالي ها را در 
ايران تجرب��ه كرديم و اين خشكس��الي در منطقه 
موجب ش��د ك��ه بي��ش از 9۰ درص��د تاالب هاي 

بين النهرين خشك شود. 
الهيج��ان زاده گفت: بر اس��اس مطالعات صورت 
گرفته، تا قبل از سال ۲۰۰۸ تعداد كانون هاي ريزگرد 
در كش��ور عراق كمتر از ۳۰ نقطه بود. س��ال ۲۰۰۸ 
تعداد اين كانون ها به صدها نقطه افزايش يافت. وجود 
رطوب��ت در منطقه حائز اهميت بس��يار زيادي بود و 
عامل اساسي در مهار ريزگردها هنگام وزش بادهايي 
كه از صحاري عربس��تان، جنوب غرب و شمال غرب 
عراق و همچنين اردن و سوريه مي وزيدند، محسوب 
مي ش��د. وي ادامه داد: عرصه ۱.۵ ميليون هكتاري 
تاالب هاي عراق و رطوبتي كه در اين منطقه وجود 

داش��ت، در جلوگيري از بروز ريزگردها بسيار موثر 
بود. از س��وي ديگر در ۳۰ س��ال گذشته دماي هوا 
در برخي نقاط عراق ۲ تا ۳ درجه افزايش يافت. در 
ايس��تگاه بس��تان ميانگين دما در سه سال گذشته 
بين ۲.۵ تا ۳ درجه و در اهواز بين ۲ تا ۲.۵ درجه 
سانتي گراد افزايش يافته است كه هر درجه افزايش 

دما مي تواند تغييرات بزرگي ايجاد كند. 
مديركل حفاظت محيط زيس��ت خوزستان افزود: 
افزايش دماي ۲ درجه يي به عنوان عامل تشديدكننده 
پديده ريزگردها موجب شد تا ساير خاك هاي منطقه 
رطوبت خود را به س��رعت از دس��ت دهند و مستعد 
پدي��ده گرد و غبار ش��وند؛ بنابراين در كش��ور عراق 
نزدي��ك به ۲ ميليون هكتار از اراضي در چند س��ال 
تبديل به كانون گرد و غبار ش��د و همچنين رطوبت 
خاك اين منطقه از دست رفت و به ۵۰ درصد كاهش 
يافت. در ايستگاه بستان در ۲۰ سال گذشته 7۰ تا 9۰ 

درصد رطوبت كاهش يافته است. 
الهيج��ان زاده ب��ا تش��ريح روند افزاي��ش دما و 
كاهش رطوبت در ايس��تگاه بس��تان در ۲۰ س��ال 
گذشته، گفت: تا سال 9۱ تعداد روزهاي متوالي كه 
در ايس��تگاه بستان در فصل تابستان دماي هوا ۵۰ 
درجه سانتي گراد بود، حتي به يك ماه مي رسيد. از 
س��ال 9۱ به بعد ممكن اس��ت آبگيري هايي كه در 
منطقه انجام ش��ده، موجب كاهش مجدد ميانگين 

دماي هوا در اين ايستگاه شده باشند.
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نوسازيبافتهايفرسودهامروزكليدميخورد

مختصات اقتصادي دومين وعده روحاني

معاونشهردارتهرانبرايدههايترافيكيخودپافشاريكرد

تهديدبهلغوكاملطرحترافيكپايتخت

گروهراهوشهرسازي|
نو سازي بافت فرس��وده و نوسازي ناوگان حمل ونقل 
دو وعده ي��ي بود كه رييس جمهور در آخرين گفت وگوي 
تلويزيون��ي اش مطرح كرد و با قاطعي��ت تمام گفت كه 
تفاوت ها در اين دو حوزه در س��ال آينده احساس خواهد 
شد. دوشنبه هفته جاري، روحاني نخستين وعده يعني 
نوسازي ناوگان حمل و نقل را آغاز كرد. دومين وعده هم 
ام��روز و با حضور رييس جمهور در برنامه ملي بازآفريني 

شهري كليد مي خورد. 
براس��اس طرحي كه براي نوس��ازي ناوگان جاده يي 
اجرايي مي ش��ود، قرار است س��االنه ۷۰ هزار كاميون نو 
جايگزين كاميون هاي فرس��وده شود كه باتوجه به وجود 
۲۴۰ هزار كاميون فرس��وده در كش��ور،  اجراي اين طرح 
۳ س��ال زمان مي برد و براي شتاب بخش��ي به اين طرح 
ك��ه اهداف چهارگانه كاهش آلودگي هوا، اش��تغال زايي، 
صرفه جوي��ي در مصرف فرآورده هاي نفتي و صرفه جويي 
در مناب��ع مالي را دنبال مي كند باي��د وزارت نفت، راه و 
شهرسازي و صنعت و همچنين بانك مركزي با يكديگر 

همكاري كنند. 
اما درباره دومين وعده رييس جمهور يعني نوس��ازي 
بافت هاي فرس��وده شهري كه پيش��ينه آن به حدود ۲۰ 
سال پيش برمي گردد، روحاني قراراست، امروز در نشست 
ستاد ملي بازآفريني پايدار شهري )به بررسي همه جانبه 
مشكل بافت هاي ناكارآمد شهري اختصاص دارد( ضمن 
صدور دس��تور آغاز اجراي طرح ملي بازآفريني ش��هري 
اميد در چند استان، گزارش عملكرد ستاد ملي بازآفريني 
شهري وكارگروه هاي زيرمجموعه را هم مورد بررسي قرار 
دهد. اما س��وال اين اس��ت كه چرا روحاني در دوره دوم 
رياست جمهوري خود بر نوس��ازي بافت فرسوده تمركز 
كرده اس��ت؟ او در روزهاي نخس��ت دي ماه، اكبر تركان 
را ب��ه عنوان »مش��اور خود در امور هماهنگي نوس��ازي 
بافت هاي فرسوده و ناپايدار شهري« منصوب كرد. اقدامي 
كه نه تنها نش��ان از اهميت نوسازي بافت فرسوده براي 
روحان��ي دارد كه به نوع��ي حاكي از وجود اختالف ميان 
روحاني و آخوندي درباره ش��يوه نوس��ازي بافت فرسوده 
است. نخستين بار، روحاني در روز دفاع از كابينه دوازدهم 
اعالم كرد كه در بخش مس��كن اختالف نظرهايي با وزير 
راه و شهرس��ازي دارد و از نظر او بايد نوسازي بافت هاي 
فرسوده در دولت يازدهم در اولويت قرار مي گرفته است. 

اختالفي كه با ابالغ دستورالعمل رييس جمهور در آبان 
م��اه مبني بر جايز بودن فروش تراك��م باال در بافت هاي 
فرس��وده با وجود ممنوعيت آن در س��اير مناطق تهران، 
ب��اال گرفت. البته وزي��ر راه و شهرس��ازي و معاونان آنها 
تالش كردند كه نشان دهند منظور رييس جمهور از اين 

دستورالعمل، بلندمرتبه سازي در بافت فرسوده نيست. 
اما به نظر مي رس��د تاكيد و اصرار رييس جمهور براي 
بازس��ازي و نوسازي بافت فرسوده ناش��ي از گستردگي 
بس��يار اين بافت در شهرهاي كشور اس��ت، هم اكنون و 
براساس آمار منتشر ش��ده حدود ۱۲۰ هزار هكتار بافت 
فرسوده و ناكارآمد شهري )اگرچه به گفته معاون مسكن و 
ساختمان اين رقم حدود ۱۴۰هزار هكتار است( در كشور 
وجود دارد كه حدود دو برابر مس��احت تهران را ش��امل 
مي شود همچنين اين بافت ها حدود ۳۰درصد جمعيت 
ايران را تش��كيل مي دهند و براساس هدفي كه مجلس 
ش��وراي اس��المي براي وزارت راه و شهرس��ازي تعيين 
كرده بايد تا پايان برنامه شش��م حدود نيمي از بافت هاي 
ناكارآمد، نوسازي شود كه اين اقدام به ۱۲۳ هزار ميليارد 

تومان بودجه نياز دارد. 
البت��ه ناگفت��ه نماند كه پيش از اين يعن��ي در اواخر 
س��ال ۱۳۹۴ و درراستاي مصوبه دولت مبني بر نوسازي 
بافت هاي فرس��وده قرار ش��د كه از ۸ م��دل براي اجراي 
سياس��ت هاي نوس��ازي و مقاوم س��ازي مناطق ناكارآمد 
اس��تفاده  ش��ود كه تفاهمنامه با س��ازمان ملي زمين و 
 مسكن، توافق با بنياد مسكن براي نوسازي شهرهاي زير

۱۰۰ هزار نفر، توافق هاي ضمني با انبوه سازان )كه البته 
هنوز به ش��كل جدي اجرايي نش��ده است(، مشاركت با 
خيرين مسكن ساز، مش��اركت با شهرداري براي دريافت 
بسته هاي تشويقي و حمايتي، صندوق خيرين بازآفريني 
ش��هري، اولويت س��اكنان مناطق پرخطر و تعاوني هاي 
خوديار محلي رئوس اصلي آن را تش��كيل مي دادند اما با 
وجود اين به گفته كارشناسان اقدام مهمي براي نوسازي 

بافت فرسوده انجام نشد. 

50هزارواحدمسكوني75مترمربعي
حال اين س��وال مطرح اس��ت كه براي اجرايي شدن 
بازسازي بافت فرسوده چه گام هايي بايد برداشته شود و 
چه چشم اندازي براي اين وعده رييس جمهور پيش بيني 
مي ش��ود؟ براس��اس آمارهاي اعالمي از سوي مسووالن 

وزارت راه و شهرسازي هم اينك ۷۲هزار هكتار بافت هاي 
فرسوده در كشور وجود دارد. 

براساس شاخص هاي شهرسازي، چنانچه ۱۰۰هكتار 
زمين ش��هري دراختيار شهرساز گذاشته شود، او موظف 
اس��ت بين ۲۰ تا ۲5 درصد اين س��طح را ب��راي معابر و 
شبكه هاي دسترسي اصلي و فرعي كنار بگذارد، ۱۰ درصد 
را به فضاي سبز اختصاص دهد و همچنين بايد ۲۰درصد 
را ب��راي ايجاد كاربري ه��اي خدماتي و فضاهاي عمومي 
نظير مراكز آموزشي، بهداشتي، درماني، فرهنگي و نظ�اير 
آن درنظر بگيرد و درنهايت ۴5درصد سطح را مي تواند ب�ه 

كاربري مسكوني اختصاص دهد. 
 چنانچه اين س��طح با سطح اشغال 6۰درصد )يعني 
۴۰درصد براي حيات و فضاي س��بز داخل قطعات كنار 
 گذاش��ته ش��ود( با تراكم متوس��ط ۱۸۰درص��د )يعني 
س��ه طبق��ه( س��اخته ش��ود، به ط��ور متوس��ط در هر 
هكت��ار، حداقل ۲۰ قطعه و 6۰ واحد مس��كوني با متراژ 
۱۲۰مترمرب�ع به دست مي آيد كه باتوجه به متوسط بعد 
خانوار در كش��ور، حداقل ۲۴۰ نفر مي توانند در اين يك 
هكتار زمين شهري زندگي كنند اين در حالي است كه در 
شهر تهران به عنوان متراكم ترين شهر كشور اين شاخص 

به ۱۲6 نفر نمي رسد. 
يعن��ي اگر به��ره وري يك هكتار زمين ش��هري را با 
رعايت تمام س��رانه هاي مطلوب شهرس��ازي، در صورت 
استفاده ۲۴۰ نفر از آن ۱۰۰درصد در نظر بگيريم، در اين 
صورت متوس��ط عملكرد اين شاخص در تهران قريب به 
5۳درصد و در كل كشور ۳5درصد است. نتيجه منطقي 
اين شاخص، اين است كه قريب 65درصد پ�رت و اس�راف 
در اس���تفاده از زمين شهري داشته ايم )برگرفته از مقاله 
»مسكن مهر: اصالح الگوي مصرف زمين شهري و ارتقاي 
كيفيت زندگي ش��هري« نوشته: محمد آييني، فصلنامه 

شماره ۴۷ و ۴۸ اقتصاد مسكن(. 
حال اين س��وال پيش مي آيد كه ب��ا ۷۲ هزار هكتار 
بافت هاي فرسوده در كشور، چند واحد آپارتمان مي توان 
س��اخت؟ براساس فرمول باال، ۴5 درصد از ۷۲ هزار هكتار 
برابر اس��ت با ۳۲ هزار و ۴۰۰ هكت��ار؛ 6۰ درصد اين رقم 
نيز برابر اس��ت ب��ا ۱۹ هزار و ۴۴۰هكتار كه با احتس��اب 
تراكم متوسط ۲۴۰ درصد )يعني ۴طبقه( برابر با ۷۷ هزار 
و ۷6۰هكتار مي ش��ود. از اين رو، مي ت��وان در ۱۹ هزار و 
۴۴۰ هكتار، حدود يك ميليون واحد مس��كوني با متراژ 

متوسط ۷5مترمربع ساخت. از آنجا كه بنا به برآورد برخي 
كارشناس��ان حدود 5 درصد از زمين هاي بافت فرس��وده 
كشور )۳6۰۰ هكتار( در مالكيت دولت قرار دارد، مي توان 
ح��دس زد كه اي��ن ۳6۰۰ هكتار با توجه ب��ه ارائه طرح 
»زمين صفر« از سوي دولت، جذاب ترين زمين هاي بافت 
فرسوده براي توسعه گران و انبوه سازان براي سرمايه گذاري 
و ساخت و ساز باشد.  اين ۳6۰۰ هكتار همچنين بهترين 
فرصت براي خانه دار كردن اقش��ار ضعيف جامعه )چهار 
ده��ك اول( به ش��مار مي رود، چراكه صف��ر بودن قيمت 
زمين واحدهاي آپارتماني كه قرار اس��ت در اين زمين ها 
ساخته ش��ود، هزينه نهايي توليد اين دسته از واحدهاي 
مسكوني را به ش��دت )حدود 6۰ درصد( كاهش مي دهد. 
باتوجه به محاسبات پيشين، پيش بيني مي شود كه حدود 
5۰  هزار واحد مس��كوني با متراژ متوسط ۷5مترمربع در 
بافت هاي فرسوده ش��هرها از طريق اجراي طرح »زمين 
صفر« با قيمت بسيار پايين توليد شود و در اختيار اقشار 

آسيب پذير به ويژه در كالن شهرها و تهران قرار گيرد. 

هزينهساخت50هزارآپارتمان؟
با اجرايي ش��دن ط��رح »زمين صف��ر« و با فرض 
اينكه ب��ا اجراي اين طرح 5۰  هزار واحد مس��كوني با 
متراژ متوس��ط ۷5 متر مربع س��اخته ش��ود، مي توان 
رقم تقريبي س��اخت اين واحده��ا را )با قيمت رايگان 

زمين( محاسبه كرد. براساس محاسبات بهروز ملكي 
كارش��ناس مس��كن )مندرج در كتاب تحليل بازار 
مس��كن ايران( قيمت س��اخت ه��ر مترمربع واحد 
مسكوني در سال ۱۳۹۳ برابر با يك ميليون و ۳۴۲  
هزار تومان بوده اس��ت. با درنظر گرفتن همين رقم 
براي 5۰  هزار واحد ۷5متر مربعي به رقم كمي بيش 
از 5  ه��زار ميليارد تومان مي رس��يم. براس��اس اين 
گزارش، س��هم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار 
براي گروه هاي كم درآمد، حدود ۴۰ درصد است. اين 
رقم در كالن ش��هرها و به وي��ژه در تهران، به مراتب 
ب�االتر اس���ت. به طوري كه ط��ول دوره انتظار براي 
تامين مس��كن ملك��ي با پس انداز يك س��وم درآمد 
خان��وار در س��ال ۱۳۸۲ در دهك هاي اول درآمدي 

معادل ۱۰۰سال محاسبه شده است. 

استاناصفهاندارايبيشترينبافتفرسوده
در اين ميان، نگاه��ي به جدول آمارهاي مربوط 
به سهم اس��تان ها از بافت فرس��وده كشوري نشان 
مي ده��د كه اصفهان با 6 ه��زار و ۸۷۱ هكتار بافت 
فرسوده در رتبه اول قراردارد و پس از آن خوزستان، 
يزد ، كرمان و تهران قرار دارند در انتهاي ليست هم 
خراسان جنوبي قرار دارد كه تنها 5۴6 هكتار از اين 

استان بافت فرسوده است.

گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري|
ش��هرداري تهران در نخس��تين اقدام جدي خود براي تحول در شهر 
تهران، ترافيك را نش��انه گرفته است. در عين حال با وجود مخالفت هاي 
بس��يار از سوي كارشناس��ان و مسووالن دانش��گاهي درباره طرح جديد 
ترافيك، ش��هرداري و اعضاي ش��وراي ش��هر به ش��كل عجوالنه و بدون 
توجه به نظر كارشناسان اليحه طرح ترافيك سال ۹۷ را تصويب كردند. 
براساس اين مصوبه از سال آينده تمام شهروندان با پرداخت عوارض تردد 
خودرو مي توانند وارد محدوده طرح ترافيك شوند. البته براي تعداد حضور 
خودروها س��قف ۱۳۰هزار خودرو در روز در نظر گرفته ش��ده اما به نظر 
مي رسد، اين طرح در نهايت منجر به افزايش تردد در مناطق مركزي شهر 
خواهد شد و در نتيجه طرح از اهداف خود كه كاهش ترافيك و آلودگي 

هواست، دور مي شود. 
يك��ي از اي��رادات اين طرح كه كمت��ر به آن پرداخته ش��ده؛ عدم در 
نظر گرفتن آژانس ها و ش��ركت هاي مسافربري اينترنتي است. قطعا اين 
شركت ها از سال آينده با توجه به اينكه بايد عوارض تردد پرداخت كنند، 
نرخ هاي خ��ود را افزايش مي دهند و در نتيج��ه حمل و نقل عمومي در 
شهر تهران افزيش مي يابد. در واقع طرح مزبور به شكل غيرمستقيم و در 
درازمدت اقتصاد ش��هر تهران را دستخوش تغيير كرده و بايد سال آينده 

منتظر گران تر شدن هزينه هاي زندگي در شهر تهران باشيم. 
نخستين باري كه محسن پورسيدآقايي، معاون حمل و نقل شهرداري 
از طرح ترافيك جديد خبر داد، هدف از آن را برقراري عدالت اجتماعي و 
رفع تبعيض بين شهروندان اعالم كرد اما در عمل شاهديم كه با در نظر 
گرفتن س��هميه براي 6۳ هزار دستگاه خودرو اين اتفاق نيفتاد و در طرح 
جديد بس��ياري از سهميه ها به قوت خود باقي است و فقط از تعداد آنها 

كاسته شده است. 
در جريان بررسي اين مصوبه در شوراي شهر هنگامي كه بند مربوط 
به س��هميه ها مورد بررسي قرار گرفت و سهميه خبرنگاران مطرح شد، 
برخ��ي اعضا با آن مخالفت كرده و در نتيج��ه عده يي از خبرنگاران نيز 
در اعت��راض به نادي��ده گرفتن خبرنگاران صحن ش��ورا را ترك كردند. 
ه��ر چند بعد از اعتراض خبرنگاران تخفي��ف 5۰ درصدي براي آنها در 

نظر گرفته ش��د با وجود اين، خبرنگاران براي خريد طرح ترافيك يك 
سال بايد مبلغي حدود ۴.5ميليون تومان بپردازند. سهميه طرح ترافيك 
خبرنگاران طي چند روز اخير بحث هاي زيادي را برانگيخته و حتي در 
بين خبرنگاران نيز عده يي موافق و برخي مخالف اين موضوع هس��تند. 
مخالفان معتقدند در نظر گرفتن سهميه براي خبرنگاران به مثابه رانت 
است و باعث بدنامي خبرنگاران مي شود. اين درحالي است كه در همين 
ط��رح جديد نيز براي 6۳ هزار خودرو س��هميه در نظر گرفته ش��ده و 
نمي توان از آن به عنوان رانت ياد كرد. از سوي ديگر خبرنگاران چشم و 
گوش مردم هستند و اينكه بتوانند به راحتي در سطح شهر تردد كنند، 
توقع زيادي نيست. وقتي خبرنگاران مي توانند در صحن شوراي شهر يا 
مجلس يا س��اير نهاد دولتي حضور يابند به معناي آن است كه نماينده 
مردم هستند و بايد براي نمايندگان مردم تسهيالتي ولو كوچك به اندازه 
حق ورود به محدوده طرح ترافيك را در نظر گرفت تا با فراغ بال بيشتري 
بتوانند رسالت اطالع رساني را انجام دهند. حقوق پرداختي به خبرنگاران 
آنقدر ناچيز است كه بيش از ۹۰درصد آنها نمي توانند حتي از اين تخفيف 

5۰ درصدي نيز استفاده كنند. 

شرافتشغلييارسالتخبري؟
محس��ن پورس��يدآقايي اما از مخالفان جدي تخصيص س��هميه به 
خبرن��گاران اس��ت. وي در گفت وگو با فارس با انتقاد از رس��انه ها در اين 
باره مي گويد: رويه غلط از سوي رسانه ها در پيش گرفته شده است. شما 
رسانه ها چرا به عنوان قشر روشنفكر انتظار داريد عده يي مجاني و عده يي 
با هزينه هاي متفاوت ۳۰هزار توماني تا ۲ميليوني به طرح ترافيك بيايند. 
بر چه اساس��ي اين ارقام با هم فرق كنند و هر كس��ي حق خود بداند كه 
مجاني به محدوده طرح بيايد. هر خودرويي كه در شهر حركت مي كند، 
عارضه ترافيك و آلودگي در پي دارد و همه به داليلي از خودرو شخصي 
مي خواهند اس��تفاده كنن��د اينهايي كه مي خواهند مسافركش��ي كنند 
آيا وضعش��ان بهتر از س��ايرين اس��ت و بايد روزي ۴۰هزار تومان بدهند، 
عده يي مي گويند به دليل شرافت شغلي شان نبايد هيچ پولي بدهند آيا اين 
طبقه يي كردن مشاغل خوب است؟ مثال به پزشك طرح بدهيم و به راننده 

بگوييم نيا چون شغل او شريف تر است، اكنون هم بحث خبرنگار نيست كه 
اين موضوع را شخصي مي بينيد در طرح ترافيك بحث كلي مطرح است 

كه همه يكسان عوارض دهند. 
پور سيدآقايي درحالي از شرافت شغلي و طبقه بندي مشاغل صحبت 
مي كند ك��ه تاكنون هيچ  يك از خبرنگاران صحبتي از برتري ش��غلي و 
شرافت حرفه يي نكرده اند. واقعيت اين است كه شرايط شغلي خبرنگاران 
به عنوان نمايندگان افكار عمومي و چش��م و گوش مردم ايجاب مي كند 
تا براي تهيه مصاحبه و رفتن به نشس��ت هاي خبري در سطح شهر تردد 
داشته باشند و از آنجا كه بيشتر مراكز دولتي و نهادهاي عمومي در مركز 
شهر و در محدوده هاي طرح ترافيك واقع شده اند بنابراين بسياري از مواقع 
تردد به اين محدوده ها براي آنها اجتناب ناپذير است. براي مثال خبرنگاران 
حوزه ش��هري فقط هفته يي دو روز براي حضور در جلسات شوراي شهر 
به منطقه طرح ترافيك وارد مي ش��وند و فقط هزين��ه اين دو روز حدود 
يك پنجم حقوق آنها مي ش��ود. اين درحالي اس��ت كه س��اير برنامه ها و 

نشست هاي خبري را نيز بايد در نظر گرفت. 
همزمان اين موضوع را نيز بايد در نظر گرفت كه حقوق پزش��كان و 
وكال با حقوق خبرنگاران قابل مقايسه نيست. براي يك پزشك پرداخت 
ساالنه ۹ميليون تومان مشكلي ايجاد نمي كند اما اين مبلغ تقريبا با كل 
حقوق يك س��ال بسياري از خبرنگاران برابري مي كند در نتيجه عدالت 

مورد نظر معاون شهردار هم عملي نمي شود. 
پاسخي كه پورسيدآقايي به اين موضوع مي دهد نيز در نوع خود جالب 
است. وي عنوان مي كند: زماني كه به خبرنگاران اين طرح ترافيك داده 
مي ش��ود چه كنترلي انجام مي شود كه اين افراد صرفا براي تهيه خبر از 
آن اس��تفاده كنند. آيا تضميني وجود دارد؟ در گذشته نيز پورسيدآقايي 
عنوان كرده بود كه بس��ياري از سهميه هايي كه به اسم خبرنگاران داده 
ش��ده واقعي نبوده و افرادي غير از خبرنگاران از اين س��هميه اس��تفاده 
مي كنند. هر چند اين موضوع صحت دارد اما خبرنگاران مقصر اين مساله 
نيستند و نهادهاي مسوول بايد س��از و كاري را تدوين و اجرا مي كردند 
تا امكان تخلف و رانت را به حداقل برس��انند. اما اكنون او با عقب نشيني 
از موضع قبلي خود، بحث را به گونه ديگري مطرح و عنوان مي كند كه 
از كجا معلوم خبرنگاران براي كار از طرح ترافيك استفاده كنند كه اين 
چرخش عقيده جاي تعج��ب دارد. ناگفته نماند كه حرفه روزنامه نگاري 
محدود به زمان مشخصي نيس��ت و هر خبرنگار در هر لحظه از زندگي 
ش��خصي خود به نوعي درگير شغل خود است. پورسيدآقايي در ادامه به 
خبرنگاران مي گويد: عينك هايتان را برداريد، چرا خود را تافته جدا بافته از 

جامعه مي بينيد ما همه رانت ها را قطع كرده ايم؛ پليس، مجلس و ادارات. 
در اينجا اين س��وال مطرح است كه واقعا سهميه نهادهاي دولتي قطع 
خواهد ش��د؟ يا فق��ط در ظاهر و براي اقن��اع افكارعمومي اين موضوع 
مطرح مي شود. معاون شهردار در پاسخ به اينكه آيا شهامت اين را دارد 
كه اعالم كند اگر زماني نتوانس��ت عوارض طرح ترافيك را از دولتي ها 
بگيرد آن را اعالم كند؟ گفت: از كسي كه جلو اين همه هجمه ايستاده 
و حرفش را زده س��خت نيست كه جلو چند مقام دولتي بايستد و اين 
را بگويد. از ۱۰5هزار سهميه 5هزار تا هم دولتي نيست. اين سهميه ها 
بيشتر مال مديران است. در دنيا پاركينگ را گران مي كنند كه از خودرو 
ش��خصي استفاده نشود و اگر مي خواهيم ترافيك كم شود بايد كشش 
استفاده از خودرو شخصي پايين بيايد. استفاده از اين خودروها در دنيا 

كار لوكس و گراني است. 
به گفته پورسيدآقايي، طرح جديد ترافيك بر اساس تجربه كشورهاي 
ديگر نوشته شده است. اما مگر حمل و نقل عمومي ما نيز شبيه كشورها 
و شهرهاي پيشرفته است؟ در شرايطي كه تعداد واگن هاي مترو بسيار 
كم و واگن ها گنجايش تعداد مسافران را ندارد و مسافران دقايق طوالني 
در انتظار اتوبوس و حتي تاكس��ي معطل مي مانن��د، اجراي اين طرح 
بر تعداد مس��افران حمل و نقل عمومي مي افزايد و آن وقت اس��ت كه 

نارضايتي شهروندان از طرح جديد رخ مي نماياند. 
در اي��ن طرح كس��اني كه خودروه��اي هيبريدي دارن��د با اعمال 
ضريب يك دهم عوارض تردد مي دهند. همچنين صاحبان خودروهاي 
گران قيمت فني برتر دارند و بدون هزينه تعميرگاه، معاينه شان حاضر 
اس��ت. بنابراين به نظر مي رسد در اين طرح فقط رانت موجود جابه جا 
ش��ده و با گرفتن س��هميه برخي افراد، در اختيار اقش��ار مرفه جامعه 
گذاش��ته مي شود. معاون حمل ونقل شهردار در اين باره عنوان مي كند: 
م��ن نمي فهمم يعني مي خواهي��د معاينه برتر و معمولي يكي ش��ود، 
تفسيرتان از عدالت ضديت با آدم هاست! شما با پولدارها دشمني داريد. 
اين تهران آلوده وقتي افراد را به سكته مي اندازد، آيا پولدارها براي عمل 
جراحي يا رفتن به مناطق خوش آب و هوا مشكلي دارند يا مردم جنوب 

شهر بيشتر بيمار مي شوند؟ اين گونه چرا نمي بينيد. 
هر چند اين طرح از س��وي شوراي شهر و نيز شوراي عالي ترافيك 
تهران تصويب شده است اما براي اجرايي شدن بايد به تاييد فرمانداري 
تهران نيز برس��د. به گفته پورسيدآقايي چنانچه مصوبه شوراي شهر از 
س��وي فرمانداري به تصويب نرسد، طرح ترافيك لغو شده و همه براي 

ورود به محدوده طرح ترافيك مجاز خواهند شد. 

تاخير46درصدپروازهاي
فرودگاهمهرآباددرديماه

س��ازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد: در دي ماه سال 
جاري ۱۴ش��ركت هوايي در مجموع 6 ه��زار و ۱۱۰پرواز از 
طريق فرودگاه مهرآباد در مسيرهاي داخلي انجام دادند كه 

بيش از ۴6درصد آن با تاخير همراه بود. 
به گزارش ايرنا، از 6 هزار و ۱۱۰پرواز در فرودگاه مهرآباد 
در دي ماه سال جاري ۲هزار و ۸۰۴ پرواز با تاخير و ۳هزار و 

۳۰6پرواز به موقع انجام شده است. 
بررس��ي آمارهاي مربوط به تاخير پروازهاي ۱۴شركت 
هوايي از مهرآباد تهران نشان مي دهد: در اين ماه 6۱ درصد 
پروازهاي شركت هواپيمايي آتا، 5۸ درصد پروازهاي شركت 
هوايي ايران اير و 5۷ درصد هواپيمايي كارون با تاخير انجام 
شده است. براساس آمار سازمان هواپيمايي كشوري در دي 
ماه س��ال جاري شركت هواپيمايي ايران ايرتور ۲۹۰پرواز از 
مهرآباد انجام داد كه تع��داد ۲۱۰پرواز آن به موقع و حدود 
۲۸درصد آن با تاخير انجام ش��ده است. در اين ماه شركت 
هواپيمايي ايران ايرتور با انجام ۷۲درصد پروازهاي به موقع 
نخس��تين شركت هوايي اس��ت كه كمترين تاخير را ثبت 
كرده اس��ت. در دي ماه امسال شركت هواپيمايي آسمان با 
۱۰۲۳مورد بيشترين پرواز را در مسيرهاي داخلي از طريق 
ف��رودگاه مهرآباد انج��ام داد كه 5۴۸ پ��رواز آن به موقع و 

۴۷5پرواز با تاخير صورت گرفته است. 

سامانهپربارشازسهشنبه
واردكشورميشود

مديركل پيش بيني  سازمان هواشناسي با اعالم كاهش 
آلودگي هواي ش��هرهاي بزرگ طي روزهاي آينده، گفت: از 
سه ش��نبه آينده موج بارش هاي مناسب وارد كشور مي شود 

كه مانند موج بارشي اخير سرد و برفي نخواهد بود. 
اح��د وظيف��ه در گفت وگو با فارس در تش��ريح آخرين 
وضعيت جوي كشور و هواشناسي تا روزهاي آينده توضيح 
داد: امروز موجي از كش��ور عبور مي كند كه ضعيف است و 
بارش هاي قابل  توجهي ن��دارد. اين موج موجب بارش هاي 
پراكنده و جزئي در ارتفاعات البرز  مركزي، جنوب قم، غرب 

و شرق اصفهان و خراسان شمالي در ارتفاعات خواهد شد. 
او ادام��ه داد: همچني��ن در ارتفاع��ات ش��مال كش��ور 
به خصوص گلستان هم بارش پراكنده يي داريم و در سواحل 
مازندران هم بارش حاصل از اين موج جزئي و سبك خواهد 
بود. مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي 
افزود: تا دوشنبه هفته آينده وضعيت جوي قابل توجهي در 
كش��ور وجود ندارد و هوا به س��مت گرم شدن مي رود اما از 
روز سه ش��نبه موجي وارد كش��ور مي ش��ود كه بارش هاي 

مناسب تري دارد. 
وظيفه اف��زود: البته به دليل اينك��ه تغييرات مدل هاي 
هواشناسي زياد است، نمي توان به صورت كمي عددي بابت 
ميزان بارش داد اما بارش ها مناس��ب خواهد بود. وي اضافه 
ك��رد: بارش هاي حاصل از اين موج روي نوار غربي كش��ور، 
ارتفاعات زاگرس، كردستان، ايالم، آذربايجان و تهران خواهد 
بود كه بارش به صورت باران اس��ت و در مناطق كوهستاني 
و ارتفاعات به صورت برف خواهد بود. مديركل پيش بيني و 
هشدار سريع سازمان هواشناسي بيان كرد: بارش هاي حاصل 
از اين موج نظير بارش هاي حاصل از موج برفي اخير نيست و 

بيشتر به صورت باران است. 

هشداردربارهعدماجراي
بخشنامهرفعتضادمنافع

معاون توس��عه مديريت و منابع انس��اني وزارت راه و 
شهرسازي در نامه يي به دستگاه هاي تابعه، فرآيند اجراي 
بخش��نامه منع فعاليت مهندسان ش��اغل اين وزارت در 

بخش خصوصي را تشريح كرد. 
به گزارش پايگاه وزارت راه و شهرس��ازي، سيدسعيد 
سيدعاليي طي نامه يي به مديران عامل سازمان هاي ملي 
زمين و مس��كن، مجري ساختمان ها و تاسيسات عمومي 
و دولتي، ش��ركت هاي عمران شهرهاي جديد، آزمايشگاه 
فني و مكانيك خاك، رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن 
و شهرس��ازي، سرپرس��ت ش��ركت عم��ران و بهس��ازي 
ش��هري ايران و مديران كل س��تادي و راه و شهرس��ازي 
اس��تان ها درخصوص عدم اجراي بخشنامه تضاد منافع از 
سوي مديران و كاركنان دس��تگاه هاي تابعه وزارت راه و 

شهرسازي هشدار داد. 
در بخش��ي از اي��ن نامه آمده اس��ت: روس��ا، مديران 
عامل، مديران كل س��تادي و مديران كل استاني به شرح 
مخاطبان نامه حاضر، موظفند فهرست اشخاص مشمول 
دس��تورالعمل فوق در حوزه مديريت خ��ود را احصا و به 
معاونت محترم مس��كن و ساختمان وزارت متبوع ارسال 
كنند. در اين نامه آمده است كه به كليه اشخاص مشمول 
دستورالعمل مذكور ابالغ كنند تا تاريخ ۱۳۹۷.۱.۱ پروانه 
اش��تغال به كار خود را در قبال اخذ رسيد كتبي سازمان 
نظام مهندسي س��اختمان استان توديع كرده و مراتب را 

كتبا به مديريت ذي ربط و امور اداري اعالم كنند.

ايرانشهر

آگهيفقدان
دكتر ليال آذرمي فرزند محمد داراي ش��ماره 
شناس��نامه ۲۹۰۷ ص��ادره از تبري��ز متول��د 
6۰/۰6/۲6 اظه��ار مي دارد كه پروانه تاس��يس 
مطب ايش��ان به شماره ۱۰۳-۱۱۸566۴6۷۱ 
تاريخ ۹۴/۱۰/۲5 شهرستان بستان آباد مفقود 
گرديده اس��ت. لذا به موجب اين آگهي پروانه 
مذكور ابطال مي ش��ود، از يابنده خواهش��مند 
اس��ت پروانه فوق را به س��ازمان نظام پزشكي 

جمهوري اسالمي ايران تسليم نمايند.

آگهیابالغوقترسيدگیودادخواستوضمائمبهآقایاشكانشهسواری
خواه��ان آقای محمود آزادی كالياتی دادخواس��تی به طرفيت خوانده آقاي اش��كان شهس��واری به 
خواس��ته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه ۹6۰۹۹۸۸6۰۱5۰۰۴۸6 
ش��عبه ۱5 حقوقي ش��وراي حل اختالف مجتمع ش��هيد مطهري )بانك ها و تصادفات( شهرس��تان 
كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگي مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰۹:۳۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثاني دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.«
دبيرشعبة15حقوقيشورایحلاختالفمجتمعشهيدمطهری)بانكهاوتصادفات(
شهرستانكرمانشاه-نگارنوروزي

سازمانبنادرودريانوردي

فراخوانارزيابيكيفيمناقصهگران
بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد در نظر دارد با رعايت آيين نامه اجرايي بند )ج( ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات، نسبت به شناسايي پيمانكاران 

حقوقي واجد صالحيت جهت دعوت به مناقصه عمومي به شرح ذيل اقدام نمايد.
۱- كارفرما: سازمان بنادر و دريانوردي- اداره بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد

۲� موضوع مناقصه : تكميل محور رستمكال- بندر اميرآباد 
۳� شرايط الزامي متقاضيان: 

۳�۱� اخذ تأييديه عدم بدهي از اداره كل امور مالي سازمان بنادر و دريانوردي از طريق دورنگار ۰۲۱۸۸65۱۱۹۱
۳�۲� داشتن حداقل پايه ۴ در رشته راه و ترابري از سازمان برنامه و بودجه كشور

۳-۳- ارائه گزارش صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال ۱۳۹5
۴� مهلت و نشاني محل دريافت اسناد:

 اس��ناد ارزيابي از تاريخ ۹6/۱۱/۱۸ تا س��اعت ۱۴:۰۰ مورخ ۹6/۱۱/۲۴ و به نش��اني: بهشهر- زاغمرز- دبيرخانه مركزي منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد با ارائه 
معرفي نامه رسمي و اصل فيش واريز وجه به حساب سيبا شماره ۲۱۷6۴55۰۰۹۰۰۸ )نزد بانك ملي ايران شعبه صدرا( به مبلغ يكصدهزار ريال امكان پذير است. 
وجه مذكور به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دريافت اسناد از طريق سايت ) www.iets.mporg.ir( بصورت رايگان نيز ميسر مي باشد. )تلفن تماس 

۳۴5۱۲۴۳۱-۰۱۱ و ۰۱۱-۳۴5۱۲۳۲۱(
5- مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي:

متقاضيان مي بايست تا ساعت ۱۴:۰۰مورخ ۹6/۱۲/۸ به نشاني فوق اسناد ارزيابي و مدارك خواسته شده را در پاكت هاي الك و مهرشده تحويل دبيرخانه مركزي 
بندر اميرآباد داده و رسيد دريافت نمايند.

الزم به ذكر اس��ت كه ارس��ال مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و صرفا از ش��ركت هايي كه صالحيت آنان براس��اس اسناد ارزيابي احراز 
گردد، براي شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. ضمنا هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

م � الف ۱۳۹۷۱۱
روابطعموميبندراميرآباد

نوبت دوم
كد96/22

تازهترينآمارهايمربوطبهسهماستانهاازبافتهايفرسودهكشور
بافتفرسودهاستانبافتفرسوده)هكتار(استان

)هكتار(
۳۹۴۱فارس۴۱۹۰آذربايجان شرقی
۱۲۱۲قزوين۲۷۳۱آذربايجان غربی

۱۳۳۷قم۱5۸۴اردبيل
۲۱۴5كردستان6۸۰۷اصفهان
۴۷۰۹كرمان۱5۱6البرز
۱۸۷5كرمانشاه۷۰۷ايالم
 كهگيلويه ۹5۳بوشهر

و بوير احمد
۸5۷

۱۹۹۹گلستان۴6۲6تهران
۲۱5۳گيالن۱۰5۸چابهار

۱۱۳۲لرستان5۴6خراسان جنوبی
۴6۳۳مازندران۴۳۳۲خراسان رضوی
۱۲۹۳مركزی6۷5خراسان شمالی

۱۸۳۹هرمزگان56۸۹خوزستان
۱۸۱۰همدان۷۲۳زنجان
5۲۳۸يزد۱6۱۴سمنان

۷6۴۴۲جمع كل۲5۷۷سيستان و بلوچستان
منبع: شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران

واكنشبهخبراستخرحاشيهساز
جنبامامزادهدهونك

مديريت امامزاده ابوالقاسم علي بن زين العابدين واقع در ده ونك در واكنش به اظهارات 
قاسم ميرزايي نكو نماينده مجلس مبني بر ساخت سونا و جكوزي ۳۰ ميلياردي در زير 
اين امامزاده گفت: اين س��ونا و استخر در مجموعه  فرهنگي جنب امامزاده ساخته شده 
است و تاكنون نزديك به ۱۴ميليارد تومان براي ساخت اين پروژه هزينه كرده ايم كه با 
توجه به ابعاد پروژه رقم قابل توجهي نيست، اين در حالي است كه اين نماينده مجلس بر 
اظهارات خود اصرار دارد و تاكيد كرد كه من اين اطالعات را از خودم درنياوردم، گزارشي 
است كه شهرداران منطقه براي شهرداري تهيه كرده اند و اعالم شده مستنداتش را هم 

تحويل نجفي داده اند. 
به گزارش ايلنا، روز دوشنبه خبري مبني بر صرف ۳۰ميليارد تومان براي ساخت يك 
س��ونا و جكوزي زير يك امامزاده توسط قاسم ميرزايي نكو عضو فراكسيون اميد مجلس 
منتشر شد. بر اساس اين خبر امامزاده يي واقع در ده ونك ۳۰ميليارد تومان براي ساخت 
سونا، استخر و جكوزي هزينه كرده و اين فقط نمونه يي از هزينه ها و كمك هايي است كه 
شهردار گذشته صرف نهادهاي فرهنگي خاص كرده است. هزينه يي كه به نظر اين نماينده 
مجلس خارج از چارچوب و اصول است. با اين حال مسعود مهدوي پويا، مديريت امامزاده 
ابوالقاسم علي بن زين العابدين )قاضي صابر( در گفت وگو با ايلنا در خصوص اظهارات اين 
نماينده مجلس گفت: مايه تاسف است در كشور ما كه بر اساس آموزه هاي قرآن و اهل بيت 
افراد بايد صادق باشند، نماينده مردم چنين دروغ و تهمتي بگويد. نه تنها در اين منطقه 
بلكه در مناطق ديگر هم چنين كاري انجام نشده است. زمين وقفي را جنب امامزاده به 
خاطر منفعت عامه از اوقاف گرفتيم. اين مجموعه براي اس��تفاده عموم مردم در ده ونك 
اختصاص دارد و مي توانيد حتي از مجموعه فيلمبرداري هم كنيد. مهدوي پويا گفت: ما 
اصال زير امامزاده را دست نزديم بلكه در زمين كناري امامزاده سه طبقه پايين رفته ايم. 
يك قسمت پاركينگ، آشپزخانه امامزاده، بسيج، دارالقرآن، سالن ورزشي و يك بخش نيز 
به استخر اختصاص دارد. او اختصاص رقم ۳۰ميليارد تومان براي ساخت مجموعه را دروغ 
دانس��ت و گفت: اسناد موجود است و يك شركت خصوصي بسيار منظم و قوي در اين 
پروژه كار كرده اس��ت و تاكنون نزديك به ۱۴ميليارد و خرده يي تومان براي ساخت اين 

پروژه هزينه كرده ايم كه با توجه به ابعاد پروژه رقم قابل توجهي نيست. 
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صنعت، معدن و جتارت14
4 محصول مشترك خودرويي 

وارد بازار مي شود
ايرنا| معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به برنامه ريزي براي طرح جايگزيني 202هزار و 500 
خودرو فرس��وده در 3س��ال افزود: با تاكيد و دس��تور 
رييس جمهوري مقرر ش��ده وزارت نفت در اين زمينه 
همكاري و حضور جدي داشته و تامين مالي اين پروژه 
عظيم )مگاپروژه( را به انجام برس��اند. منصور معظمي 
اظهار كرد: تعداد خودروهاي جايگزين شده در 3سال 
اجراي طرح، 202هزار و 500 دستگاه است كه منابع 
اختصاص يافته توس��ط دولت معادل قطعات منفصله 
خودرو )بيش از 7ميليارد دالر( برآورد ش��ده اس��ت. 
معظمي ادامه داد: مقرر شده وزارت نفت از محل فروش 
نفت خام و ساير فرآورده ها و بر اساس مكانيسمي كه 
خودش طراحي مي كند، بخش��ي از منابع مالي آن را 
تامين كند. به گفته اين مقام مسوول 50درصد منابع 
اين پروژه عظيم از س��وي دولت و 30درصد از س��وي 
بانك ها تامين ش��ده و 20 درصد باقيمانده نيز آورده 

نقدي افراد و متقاضيان خواهد بود. 
معظم��ي همچنين در گفت وگو ب��ا ايرنا خبر داد: 
س��ال آينده 4محصول مشترك خودروس��ازي ايران 
و ش��ركت هاي خارج��ي وارد بازار مي ش��ود. به گفته 
او يكي از اتفاقاتي كه در حوزه خودروس��ازي كش��ور 
پ��س از برجام رخ داد، عقد 6قرارداد خودروس��ازي با 
ش��ركت هاي بين المللي بود. به گفت��ه وي، محصول 
يكي از اي��ن قراردادها اكنون وارد بازار خودرو ش��ده 
و خودرو مش��ترك بين »سيتروئن و سايپا« نيز سال 
آين��ده وارد ب��ازار مي ش��ود. رييس ايدرو با اش��اره به 
درخواست سرمايه گذاري در بخش خودروسازي افزود: 
اكنون بيش��تر برندهاي خودروس��ازي در ايران براي 
سرمايه گذاري اعالم آمادگي كرده اند كه سرمايه گذاري 

اين برندها با مشاركت 50درصد است. 
معظم��ي اظه��ار ك��رد: صنع��ت خ��ودرو يكي از 
صنايعي اس��ت كه از موهبت برجام حداكثر استفاده 
را كرده و توليد كنندگان خودرو از اين فرصت استفاده 
كرده ان��د. به گفته او نزديك به 1.8ميليارد دالر حجم 
س��رمايه گذاري خارجي در حوزه خودروس��ازي ايران 

انجام شده يا در حال انجام است. 

 تغيير مديرعامل 
منطقه آزاد ارس

ايسنا| مرتضي بانك دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي، محسن نريمان را به عنوان مديرعامل جديد 
س��ازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس منصوب كرد. 
در متن اين حكم آمده اس��ت كه با استناد ماده )6( قانون 
چگونگ��ي اداره مناطق آزاد تجاري � صنعتي و با توجه به 
تفويض اختيار رياست محترم جمهوري و نظر به سوابق و 
تجربيات ارزشمندتان به موجب اين ابالغ به عنوان رييس 
هيات مديره و مديرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد تجاري- 

صنعتي ارس منصوب مي شويد. 
همچني��ن در ادام��ه اي��ن حك��م آمده اس��ت: تحقق 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، برنامه ريزي و مديريت به 
منظور گسترش و تسهيل توليد، صادرات و سرمايه گذاري 
داخلي و خارجي و همچنين انتقال فناوري هاي پيشرفته، 
ارتقاي جايگاه منطقه به عنوان قطب صنعتي، حضور فعال 
در بازارهاي منطقه يي و جهاني و ارتقاي س��طح اشتغال و 
مش��اركت جامعه محلي در برنامه هاي توسعه و پيشرفت 
منطقه از مهم ترين وظايفي اس��ت ك��ه از جنابعالي انتظار 
مي رود. حال ضمن تعامل و هماهنگي با دبيرخانه ش��ورا، 
اعضاي محترم هيات مديره سازمان و بهره گيري از تجارب 
مناطق آزاد تجاري � صنعتي موفق دنيا در انجام بهينه آن 

نهايت مساعي الزم را معمول داريد. 

 تبادل مالي »غير بانكي«
با 4 كشور ممنوع است

فارس| سازمان توسعه تجارت در اطالعيه يي اعالم 
كرد: طبق بخش��نامه ابالغي توسط اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور انجام ثبت سفارش بدون انتقال 
ارز براي واردات از كش��ورهاي چين، هند، كره و تركيه 
ممنوع اس��ت. بر اساس اين ابالغيه كليه وارد كنندگان 
موظفند، كاالهاي وارداتي از كشورهاي مذكور را صرفا 
از طريق سيستم بانكي يعني گشايش اعتبار اسنادي، 
برات اس��نادي يا حواله با رعايت مق��ررات مربوط وارد 
كنند. از اين رو بخش��نامه به شكل زير توسط سازمان 
توس��عه تجارت بررسي مي شود: در صورتي كه »كشور 
ذي نفع« يا »كش��ور توليدكنن��ده« برابر با چين، هند، 
كره جنوبي يا تركيه بوده و »نوع عمليات ارزي« برابر با 
غيربانكي باشد، پرونده در مرحله استعالم ضوابط توسط 
س��ازمان توس��عه تجارت مورد تاييد قرار نمي گيرد و 
امكان ادامه فرآيند براي آن پرونده وجود نخواهد داشت. 

 فروش فوق العاده
تا ۲۷ اسفندماه 

صداو س�يما| ريي��س اتاق اصناف اي��ران گفت: 
فروش ه��اي فوق الع��اده ت��ا روز 27 اس��فندماه و 
نمايش��گاه ها از ۹ تا 1۹ اس��فندماه در كالن شهرها 
و مراكز اس��تان ها برگزار خواهد ش��د. همچنين در 
ديگر شهرها نيز برحسب تشخيص اتاق هاي اصناف 
و ب��ا تاييد فرمانداري و س��ازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت برگزار مي ش��ود. علي فاضل��ي اظهار كرد 
كه براس��اس مصوبه س��تاد تنظيم بازار هيچ كاال و 
خدمات��ي تا پاي��ان فروردين س��ال آين��ده افزايش 
قيم��ت نخواهد داش��ت و 5نمايش��گاه به��اره براي 
عرضه مس��تقيم نيازمندي هاي م��ردم با حداقل 15 

تا 20درصد تخفيف پيش بيني كرده ايم. 
از 400 ه��زار  بي��ش  فاضل��ي تصري��ح ك��رد: 
دس��تفروش در سطح شهرهاي كشور داريم كه الزم 
است، س��اماندهي شوند. او درباره ساماندهي صنوف 
بدون پروانه كس��ب گفت: در تالش��يم تا تعدادي از 
واحدهايي كه بدون پروانه هس��تند را س��اماندهي و 
آنها را تحت پوش��ش در بخش هاي نمايشگاهي قرار 
دهيم. او در ادامه افزود: تمام مجموعه هاي اقتصادي، 
اجتماعي و همه دس��تگاه ها بايد كمك كنند تا اين 
مهم به س��رانجام برس��د. در برنامه توسعه پنجم به 
امر س��اماندهي واحدهاي صنفي پرداخته ش��د كه 
متاسفانه اين س��ازماندهي انجام نشد كه اميدواريم 
در نخس��تين جلس��ه هيات عالي نظارت كش��ور با 
حض��ور وزرا طرحي كه اتاق اصناف ايران تهيه كرده 
ارائ��ه و تاييد تا درباره واحدهاي بدون مجوز تصميم 

مناسبي اتخاذ شود. 

اخبار

ديوان عدالت اداري به ابطال »مصوبه افزايش تعرفه واردات خودرو« راي داد

»نه« به باال  رفتن ديوار تعرفه
تعرفه واردات خودرو موقتا به حالت سابق برگشت

تعادل|
»تعرفه واردات خودرو به حالت قبل برمي گردد«؛ رأي 
ديوان عدالت اداري بر ابطال مصوبه دولتي مبني بر افزايش 
تعرفه واردات خودرو در واقع رأي اوليه تلقي مي ش��ود كه 
از ابتداي هفته آينده الزم االجراس��ت و رأي نهايي ديوان 
احتماال 3 تا 6 ماه ديگر صادر مي ش��ود. براساس اين راي 
مقرر شد تا زمان صدور رأي قطعي از سوي هيات عمومي 
ديوان عدال��ت اداري، واردات خ��ودرو با تعرفه هاي قبلي 
صورت گيرد. از اين رو دولت موظف است طبق حكم ديوان 
عدالت اداري، ترخيص خودروهاي وارداتي را با تعرفه هاي 
قبلي انجام دهد؛ چراكه پس از مصوبه دولت براي افزايش 
تعرفه واردات خودرو هيچ خودرويي با تعرفه هاي جديد از 
گمرك ترخيص نشده است. البته مديركل حوزه رياست 
ديوان عدالت اداري ضمن ارائه توضيحاتي درخصوص خبر 
منتشر شده مبني بر ابطال مصوبه هيات دولت توسط اين 
ديوان و كاهش تعرف��ه واردات خودرو اين توضيح را داده 
است كه ديوان عدالت هنوز در اين خصوص تصميم نهايي 
را اتخاذ نكرده و فقط دستور موقت صادر شده است. حال 
از آن س��و، اگرچه فعاالن ح��وزه خودرو همچنان منتظر 
هستند تا قيمت ها به سطوح تعادلي خود برگردد اما با راي 
ديوان عدالت ادراي شاهد نوعي بالتكليفي در بازار خودرو 
بودي��م. از طرفي پيش بيني ها نيز حاكي از اين اس��ت كه 
قيم��ت خودروهاي وارداتي به دنبال اين رأي حدود 30تا 

40درصد كاهش خواهد داشت. 

 ابطال مصوبه دولت
ديوان عدالت اداري در حكمي رأي موقت ابطال مصوبه 
دول��ت در افزايش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت 
را موظف به توقف اجراي تعرفه هاي جديد واردات خودرو 
كرد. بر اين اساس دولت موظف شده تا زمان صدور حكم 
قطعي از سوي ديوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات 
پيش��ين بازگ��ردد و واردات خودرو براس��اس تعرفه هاي 

گذشته صورت گيرد. 
در دستورالعمل دولت افزايش تعرفه، آزادسازي واردات 
توسط شركت هاي غيرنماينده  و ممنوعيت واردات خودرو 
با ارزش بيش از 40هزار دالر پيش بيني ش��ده بود. در اين 
دستورالعمل واردات خودروهاي باالي 2500سي سي نيز 
همچنان متوقف اعالم ش��ده و به اين ترتيب با ابالغ آن، 
واردات تنه��ا با دو ش��رط ارزش گمركي كمتر از 40هزار 
دالر و حج��م موتور زير 2500سي س��ي ممك��ن بود. در 
دستورالعمل مذكور تعرفه ها نيز به طور محسوسي افزايش 
يافت��ه بود؛ به طوري  كه تعرفه خودروهايي با حجم موتور 
1500سي س��ي كه در س��ال جاري 40درصد بود از اين 

پس مش��مول تعرفه 55 درصدي مي ش��ود. خودروهاي 
ب��ا حجم موتور 1500تا 2000سي س��ي ك��ه تعرفه آنها 
40درصد تعيين شده بود در ضوابط جديد مشمول تعرفه 
75درص��دي ش��ده و تعرف��ه واردات خودروهاي با حجم 
موتور 2001تا 2500سي س��ي نيز كه 55 درصد بود حاال 
۹5درصد تعيين ش��ده است همچنين تعرفه خودروهاي 
هيبريدي نيز كه پيش از اين صفر بود با 16رديف از 25تا 

100درصد تعيين شده بود. 
البته برخ��ي در انتقاد به اين دس��تورالعمل دولت بر 
اين باور بودند هر چند انگيزه دولت در اين زمينه كاهش 
واردات ب��وده اما اخ��ذ تعرفه تنها ب��اري اضافي بر دوش 
مشتريان اس��ت. افزون بر اين در ش��رايطي كه اظهارات 
فراواني در مورد پيوس��تن ايران به سازمان تجارت جهاني 
مي شود، دولت در اقدامي نسبت به افزايش تعرفه واردات 
اقدام كرده اس��ت؛ به طوري  كه اگر واردكننده يي خواهان 
ورود خودرويي با حجم موتور 2001تا 2500 باش��د بايد 
حقوق گمركي و سود بازرگاني ۹5درصدي پرداخت كند. 
رييس انجمن صنفي واردكنن��دگان خودرو گفت: با 
حكم دي��وان عدالت اداري مصوب��ه دولتي افزايش تعرفه 
واردات خودرو باطل شد و خودروهاي وارداتي بايد براساس 
تعرفه هاي قبلي ترخيص ش��وند. ميثم رضايي با اشاره به 
جديدترين حكم ديوان عدال��ت اداري درخصوص ابطال 
موارد من��درج در ماده 14 مصوبه دي  ماه امس��ال دولت 
مبني بر افزايش تعرفه واردات خودروهاي بنزيني، ديزلي 
و هيبري��دي گفت: طبق اين حكم دي��وان عدالت اداري، 
واردات خودرو براساس تعرفه هاي افزايش  يافته غيرقانوني 
اس��ت و واردات خودروه��ا بايد بر مبناي تعرفه هاي قبلي 
صورت گي��رد. او با بيان اينكه جزئيات رأي ديوان عدالت 
اداري در جلس��ه يي با حضور رييس شعبه 3 بدوي ديوان 
عدالت اداري، روابط عمومي ديوان و بنده به عنوان رييس 
انجمن صنفي واردكنندگان خودرو تشريح شد به فارس 
مي گويد: طبق حكم ديوان عدالت اداري موضوع افزايش 
تعرفه ها خالف قانون ديده ش��ده بود اما در مورد س��قف 
ارزش گمركي خودروها و حجم موتور آنها ابطالي صورت 

نگرفته و اين محدوديت ها به قوت خود باقي است. 
رييس انجمن صنفي واردكنندگان خودرو با بيان اينكه 
اين رأي ديوان عدالت اداري در واقع رأي اوليه محس��وب 
مي شود و از ابتداي هفته آينده الزم االجراست، گفت: مقرر 
شد تا زمان صدور رأي قطعي از سوي هيات عمومي ديوان 
عدال��ت اداري، واردات خ��ودرو با تعرفه هاي قبلي صورت 
گيرد. رضايي با اشاره به اينكه رأي ديوان عدالت اداري با 
شكايت چند نفر صادر و به دولت ابالغ شده است، گفت: 
رأي نهايي ديوان احتماال 3 تا 6 ماه ديگر صادر مي ش��ود. 

وي با تاكيد بر اينكه دولت موظف است طبق حكم ديوان 
عدالت اداري، ترخيص خودروهاي وارداتي را با تعرفه هاي 
قبلي انجام دهد، گفت: پس از مصوبه دولت براي افزايش 
تعرفه واردات خ��ودرو هيچ خودرويي با تعرفه هاي جديد 
از گمرك ترخيص نش��ده اس��ت. ريي��س انجمن صنفي 
واردكنندگان خودرو پيش بيني كرد در پي بازگشت تعرفه 
واردات خ��ودرو به ارقام قبلي، قيمت خودروهاي خارجي 
نسبت به نرخ هاي فعلي حداقل 30تا 40درصد كاهش يابد. 
رضايي با بيان اينكه دولتمردان و مجلسي ها در جلوگيري 
از تجمل گرايي در واردات خودرو اصرار دارند، گفت: ما نيز 
تمايلي به واردات خودروهاي لوكس نداريم و معتقديم در 
اين زمينه نبايد اش��رافي گري صورت گيرد. او در ادامه با 
اش��اره به جمع آوري امضاي 217 نماينده مجلس جهت 
اعمال تعرفه هاي قبلي واردات خودرو گفت: اين درخواست 
به هيات رييسه مجلس ارائه شده و در نخستين روز كاري 
هيات رييسه مجلس پيگيري خواهد شد. رييس انجمن 
صنفي واردكنندگان خودرو تصريح كرد: در درخواس��ت 
نمايندگان كاهش س��االنه 5 تا 10درصدي تعرفه واردات 
خودرو نيز پيش بيني ش��ده كه اين مساله باعث افزايش 

كيفيت توليدات داخلي نيز خواهد شد. 

 حكم موقت 
از آن س��و، مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري 
ضمن ارائه توضيحاتي درخصوص خبر منتشر شده مبني 
بر ابطال مصوبه هيات دولت توس��ط اين ديوان و كاهش 
تعرفه واردات خودرو اين توضيح را داده اس��ت كه ديوان 
عدالت هنوز در اين خصوص تصميم نهايي را اتخاذ نكرده 
و فقط دستور موقت صادر شده است. به گزارش تسنيم، 
محسن قائمي نسب درخصوص اخبار منتشر شده مبني 
بر راي ابطال مصوبه دولت درب��اره افزايش تعرفه واردات 
خودروها توس��ط ديوان عدالت اداري اظهار كرد: براساس 
ماده 84 قانون تش��كيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت 
اداري، موضوعاتي كه در صالحيت رسيدگي هيات عمومي 
است، ابتدا در هيات هاي تخصص مربوطه با حضور 15 نفر 
از قضات عالي رتبه و در صورت نياز، اخذ نظر از متخصصان 
موضوع، رس��يدگي مي شود و در صورتي كه نظر اكثريت 
مطلق هيات تخصصي بر قبول ش��كايت باشد، پرونده به 
همراه نظريه هيات، جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي 

به هيات عمومي ارجاع داده مي شود. 
مديركل حوزه رياس��ت دي��وان عدال��ت اداري افزود: 
درخصوص مصوب��ه دي ماه هيات وزيران مبني بر تعيين 
و وصول عوارض خودروهاي وارداتي، ش��كايتي از س��وي 
ش��اكي خصوصي به ديوان عدال��ت اداري واصل و باتوجه 

به درخواس��ت شاكي مبني بر دستور توقف موقت اجراي 
اين مصوبه، موضوع به يكي از ش��عب دي��وان ارجاع داده 
شد. وي گفت: بر اين اساس، شعبه ديوان عدالت اداري به 
موضوع رسيدگي و درنهايت دستور موقت مبني بر توقف 
مصوبه هيات وزي��ران درخصوص تعيين و وصول عوارض 
خودروهاي وارداتي را صادر كرد. بنا به اظهارات اين مقام 
مسوول، صدور دستور موقت به منزله اتخاذ تصميم نهايي 
از س��وي هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيست و راي 
نهاي��ي پس از طي فرآيند پي��ش گفته در هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري متش��كل از رييس دي��وان، معاونان، 
روساي ش��عب، دادرسان و مستشاران شعب ديوان اتخاذ 

و به اطالع عموم خواهد رسيد. 

 بازار هنوز بالتكليف است
رييس اتحاديه نمايش��گاه داران خ��ودرو با بيان اينكه 
هن��وز وزارت صنعت و مجلس واكنش��ي نس��بت به راي 
ديوان عدالت مبني بر لغو تعرفه ها نداش��ته است، گفت: 
دستگاه هاي نظارتي بايد تاريخ ترخيص خودروها را بررسي 

و با شركت هاي متخلف برخورد كنند. 
سعيد موتمني در پاسخ به اين پرسش كه اخيرا ديوان 
عدالت اداري مصوبه دولت در افزايش تعرفه واردات خودرو 
را متوقف و اعالم كرده كه خودروها بايد با تعرفه هاي قبلي 
ترخيص ش��وند اي��ن موضوع چه تاثيري را ب��ر بازار امروز 
خودروهاي وارداتي گذاشته است، اظهار كرده بود كه خبر 
مصوبه ديوان عدالت اداري كه روز چهارشنبه منتشر شده 
و ب��ازار هنوز در بالتكليفي قرار داش��ته و خبري از تغيير 
قيمت ها نيست. وي با بيان اينكه توقف ثبت سفارش خودرو 
در تيرماه امسال تصميم غلطي بود، افزود: اين موضوع بازار 
خودروهاي وارداتي را آشفته كرد و حتي اعالم تعرفه هاي 
جديد هم بر بالتكليفي خريداران در اين بازار اضافه كرد و 
قيمت هاي  خودروها يك شبه تغيير و رشد قابل توجهي پيدا 

كرد. رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو با بيان اينكه در 
 طول چند ماه اخير قيمت تعدادي از خودروهاي وارداتي تا 
چهار برابر قيمت جهاني ش��ده است، گفت: دستگاه هاي 
نظارت��ي بايد ضمن بررس��ي تاريخ ترخي��ص خودروها با 
شركت هاي متخلف برخورد كرده و آنها را ملزم به كاهش 

قيمت محصوالت خود كنند. 

 مجلس هم وارد بازي شد
دي��وان عدالت ادراي در ش��رايطي راي ب��ه ابطال باال 
رفت��ن ديوار تعرف��ه خودروه��اي وارداتي داده اس��ت كه 
بهارستان نشينان نيز، وارد بازي شدند. بنا به اظهارات، دبير 
دوم كميسيون صنايع مجلس، ماجراي ثبت سفارش واردات 
خودرو و همچنين هرج و مرج قيمتي خودروهاي خارجي 
در جلس��ه يي با حضور مسووالن وزارت صنعت در مجلس 
بررسي خواهد شد. سيدجواد حسيني كيا با بيان اينكه قرار 
بود موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودرو طي روزهاي 
گذشته در مجلس بررسي شود، عنوان كرد: باتوجه به مطرح 
ش��دن اليحه بودجه ۹7 در مجلس، بررسي اين موضوع با 
تاخير همراه شد، اما به زودي در جلسه كميسيون صنايع با 
حضور مس��ووالن وزارت صنعت در دستور كار قرار خواهد 
گرفت. او با اش��اره به وجود اش��كاالتي در ثبت س��فارش و 
واردات خودرو، افزود: محدوديت در ثبت س��فارش واردات 
خودرو برخي مش��كالت را در اين زمينه ايجاد كرد كه در 
روزهاي آينده در كميسيون صنايع مورد بررسي قرار خواهد 
گرفت. طبق برنامه چهارم توس��عه، تعرف��ه واردات خودرو 
بايد به صورت تدريجي كاهش مي يافت و طي س��ال 8۹ به 
50درصد مي رس��يد اما طي سال هاي گذشته غالبا شاهد 
ثبات يا افزايش تعرف��ه واردات خودرو بوده ايم كه هر چند 
گفته مي شود با هدف حمايت از توليد داخل صورت گرفته 
اما در واقع اين حمايت گلخانه يي نتيجه مثبتي براي صنعت 

خودروسازي كشور نداشته است. 

»موت��ور، گيربكس و سيس��تم انتقال قدرت« ك��ه از آنها به 
عنوان »قواي محركه« نام برده مي شود، مهم ترين و پيچيده ترين 
مجموعه هاي تش��كيل دهنده خودرو به شمار مي روند. افزايش 
روزافزون قيمت س��وخت هاي فسيلي و نياز مشتريان به داشتن 
خودروهاي كم مصرف، ضرورت توجه به داش��تن مجموعه قواي 
محركه با فناوري باال را در صنعت خودروسازي دوچندان كرده 
اس��ت. از اين رو، حركت به اين س��مت، نيازمند سرمايه گذاري 
كالن در امر طراحي، توسعه، توليد، آموزش نيروهاي متخصص 

و باالخره مديريت تخصصي است. 
در همي��ن راس��تا، ايران خ��ودرو ب��ه عن��وان بزرگ ترين 
خودروساز كشور كه باالترين سهم را در صنعت خودروسازي 
دارد، ب��ا اج��راي طرح هاي بهينه س��ازي مص��رف و كاهش 
آاليندگي ها گام هاي مهمي برداش��ته اس��ت. اين ش��ركت با 
افزايش تي��راژ موتورهاي داراي فناوري باال و كم مصرف، گام 
مهمي را در زمينه توس��عه قواي محركه برداش��ته اس��ت. از 
اين رو، در بين اهداف تعيين ش��ده براي طراحي، توس��عه و 
توليد مجموعه ه��اي قواي محركه، »كاه��ش ميزان مصرف 
س��وخت« به عن��وان هدفي اس��تراتژيك براي اين ش��ركت 
خودروساز مطرح است. به طوري كه توسعه موتورهاي ديزلي 
و هيبريدي، تثبيت س��هم خودروهاي گازس��وز و جايگزيني 
بخش��ي از س��هم بنزين با دي��زل و هيبريد در برنامه س��بد 

سوختي محصوالت اين شركت قرار دارد. 

 توسعه قواي محركه 
كاه��ش مص��رف س��وخت و آلودگ��ي ناش��ي از مص��رف 
سوخت هاي فس��يلي در همه كش��ورهاي جهان به عنوان يك 
هدف استراتژيك مطرح شده است. در كشور ايران اين موضوع 
ني��ز اهميت فراوان��ي يافته اس��ت. به طوري كه س��ازمان هاي 
ذي ربط با وضع اس��تانداردهايي نظير ميزان مصرف س��وخت، 
نصب برچس��ب ان��رژي و اخ��ذ تاييديه هاي مرتب��ط در زمينه 
گواهي نامه ه��اي تاييديه نوع و تطابق تولي��د در زمينه مصرف 
س��وخت و آلودگي، اي��ن موضوع را به دقت رص��د و پي گيري 
مي كنند. استاندارد اندازه گيري مصرف سوخت، استاندارد ملي 
4241 است كه توسط موسس��ه استاندارد و تحقيقات صنعتي 
ايران با همكاري شركت بهينه سازي و مصرف سوخت و وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت تدوين ش��ده اس��ت. هرچند تدوين 
اين اس��تاندارد دستاورد بزرگي محس��وب مي شود، اما سوخت 
بنزين عرضه ش��ده در جايگاه هاي س��وخت كشور نيز مطابق با 

استانداردهاي مورد نياز در زمينه كيفيت سوخت نيست. 
براس��اس آنچه گفته ش��د و باوجود پيچيدگي تكنولوژي و 
فناوري طراحي و توليد قطع��ات مجموعه قواي محركه از يك 
طرف و ش��تاب روزافزون طراحي اي��ن مجموعه ها و همچنين 
تماي��ل مصرف كنندگان خودرو به داش��تن خودرويي با مصرف 
س��وخت كمتر، قيمت مناس��ب تر، عملكرد بهتر، ضمن رعايت 
اس��تانداردها و مقررات مرتبط، اهمي��ت اين بخش از خودرو را 
در صنعت خودروسازي دوچندان كرده است. چراكه موتور قلب 
خودرو اس��ت و با اس��تفاده از انرژي موجود در سوخت فسيلي 
توان مورد نياز ب��راي حركت خودرو را فراهم مي آورد. بنابراين 
يك��ي از مهم ترين و پيچيده ترين مجموعه هاي تش��كيل دهنده 
خودرو »قواي محركه« آن اس��ت كه شامل موتور، گيربكس و 

سيستم انتقال قدرت است. 
از جمله عواملي كه موجب ش��ده تا خودروس��ازان ايراني به 
وي��ژه گروه صنعتي ايران خ��ودرو، در اين زمينه توس��عه قواي 
محركه گام هاي محكم تري بردارند، اينكه كاهش ميزان ذخاير 
سوخت هاي فس��يلي و بحران هاي بين المللي، آينده مبهمي را 

در مورد افق استفاده از اين سوخت ها به نمايش گذاشته است. 
از س��وي ديگر، افزايش روزافزون قيمت س��وخت هاي فسيلي، 
افزايش روزافزون مصرف اين س��وخت ها چه در داخل كشور و 
چه در عرصه جهاني، تش��ديد مقررات مرتبط با استانداردهاي 
آلودگ��ي زيس��ت محيطي ناش��ي از مصرف اين س��وخت ها و 
اجباري ش��دن مقررات مربوط به كيفيت س��وخت هاي فسيلي 
خودروس��ازان را برآن داش��ته تا در اين باره چاره انديشي كرده 
و نسبت به كاهش مصرف س��وخت خودروهاي توليدي عزمي 
راس��خ از خود نشان دهند. در همين راستا، شركت ايران خودرو 
به عنوان بزرگ ترين شركت خودروس��ازي كشور و خاورميانه، 
ب��ه منظ��ور پي��روي از سياس��ت هاي اصولي دول��ت در زمينه 
كاه��ش مصرف س��وخت و آاليندگي خودروه��اي توليدي، در 
بخش توس��عه، طراحي، ب��ه روزآوري و ايجاد زيرس��اخت هاي 
تولي��دي مجموعه هاي جديد موتور و قواي محركه براي اجراي 
پروژه هاي مختلف اقدام به س��رمايه گذاري در اين زمينه كرده 
است. به طوري كه اين ش��ركت بزرگ خودروساز، در سال هاي 
اخير با حذف تدريجي تولي��د خودروهاي پرمصرف نظير »پژو 
روآ، گازس��وز كردن خودروها و تغيير موت��ور خودروها به انواع 
كم مصرف« س��عي در اعمال اس��تانداردهاي مصرف سوخت در 

محصوالت خود داشته است. 
البت��ه اين گام ها در فضاي پس��ابرجام مس��تحكم تر ش��د؛ 
به طوري كه ش��اهد رونمايي نس��ل جديد موتورهاي كم مصرف 
و پرقدرت ايران خودرو با حضور حسن روحاني رييس جمهوري 
در نمايشگاه توانمندي هاي صنعت خودرو در سال جاري بوديم. 
موتورهاي درون سوز »توربوشارژ پيشرفته، موتور ديزل سواري 
كه با حضور رياس��ت جمهوري رونمايي شدند، سطح جديد ي 
از تكنول��وژي در صنعت خودرو به ش��مار مي روند. روندي كه با 
طراحي و توليد آنها گام مهمي در رس��يدن به اس��تاندارد هاي 

بين المللي صنعت خودرو جهان برداشته شده است. 
 ح��ال ب��ا توجه ب��ه اينكه صنع��ت خودروس��ازي جهان به 
سمت اس��تفاده از موتورهاي سه س��يلندر توربوشارژ با قدرت 
بيش��تر همزمان با مصرف س��وخت و مي��زان آاليندگي كمتر 
حرك��ت كرده اس��ت، از اين رو، گ��روه صنعت��ي ايران خودرو با 
ش��ركت »ماهله آلمان«، قرارداد طراح��ي و توليد خانواده يي از 
موتورهاي س��ه سيلندر را به امضا رس��انده است. براساس اين 
قرارداد ايران خودرو و ماهله آلمان موتور خودرو طراحي و توليد 
مي كنند. موتورهايي كه براس��اس اين ق��رارداد 5هزار ميليارد 
ريالي، طراحي و توليد خواهند ش��د، 120 تا 160 اس��ب بخار 
ق��درت و 285 نيوتن بر متر گش��تاور و از نظ��ر آاليندگي نيز 

دست كم استانداردهاي يورو 6 را خواهد داشت. 
از ديگ��ر اقدامات ايران خودرو در س��ال جاري در حوزه قواي 
محركه راه اندازي پيشرفته ترين خط توليد گيربكس در شركت 

چرخشگر است. 
اين ش��ركت گيربكس پيش��رفته جي.اچ.كي��و )JHQ( را با 
ظرفيت س��االنه 300هزار دستگاه توليد خواهد كرد، كه امكان 
ص��ادرات آن نيز وجود دارد. كاهش مصرف س��وخت و ارتقاي 
استاندارد آاليندگي مهم ترين ويژگي قواي محركه ايران خودرو 
اس��ت كه همواره در كنار عملكرد و قدرت مدنظر بوده اس��ت. 
در مجم��وع از جمله پروژه هايي كه گ��روه صنعتي ايران خودرو 
در دس��تور كار خود دارد، مي توان به توسعه خانواده هاي موتور 
با تكنولوژي باال و س��ايزهاي كوچك ش��ده با هدف آاليندگي 
 پايين، مصرف س��وخت پايي��ن، تنوع س��وخت )بنزين، ديزل، 
سي.ان.جي(، گيربكس هاي جديد دس��تي و اتوماتيك، توسعه 
خودروه��ا با آاليندگي بس��يار پايي��ن و يا صف��ر، خودروهاي 

هيبريدي و خودرو هاي برقي اشاره كرد. 

گام هاي ايران خودرو در توسعه قواي محركه 
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15 نفت و انرژي
 يك قرارداد خارجي نفتي

تا پايان سال 
ش�انا  معاون توس��عه و مهندسي شركت ملي نفت 
ايران، سال آينده را سالي پركار براي صنعت نفت كشور 
عنوان و ابراز اميدواري كرد با امضاي قرارداد توس��عه يي 
چند ميدان از يك س��و و پيشبرد طرح هاي نگهداشت و 
افزايش توليد از س��وي ديگر، حج��م قابل توجهي از كار 
و اش��تغال در انتظار فعاالن اين صنعت باشد. غالمرضا 
منوچهري ديروز در مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري 
بين شركت ملي نفت ايران و شركت پارس پترو زاگرس، 
با بيان اين مطلب افزود: سياست كلي شركت ملي نفت 
و وزارت نفت اين است كه فرصت كار براي شركت هاي 
اكتش��اف و توليد ايراني احراز صالحيت شده در بخش 
توس��عه ميدان هاي نفت و گاز فراهم شود. وي نسبت به 
امضاي حداقل يك قرارداد با يكي از شركت هاي اكتشاف 
و توليد ايراني تا پايان س��ال ابراز اميدواري كرد و گفت: 
س��ال آينده قراردادهاي بيش��تري در قالب مدل جديد 
قراردادهاي نفتي امضا مي ش��ود و اجراي اين قراردادها 
در كن��ار اجراي پروژه هاي نگهداش��ت و افزايش توليد، 
مي تواند س��ال پركاري را براي صنعت نفت كش��ور رقم 
بزند. منوچهري مطالعه تمام ميدان هاي نفت و گاز كشور 
و بازبيني تاسيسات روسطحي را از ديگر مواردي عنوان 
كرد كه تحقق آنها نيز به افزايش حجم كار در صنعت نفت 
كمك مي كند. وي در ادامه، به شركت پارس  پتروزاگرس 
اش��اره كرد و گفت: اين ش��ركت از ش��ركت هاي مشاور 
باالدس��تي است كه توانسته با حركت در مسير تكاملي، 
به عنوان ش��ركت اكتش��اف و توليد از سوي وزارت نفت 
احراز صالحيت ش��ود و حفظ اين امتياز در گرو تالش، 
كار و ارائ��ه عملك��رد حرفه يي و توان س��رمايه گذاري و 
توسعه است. منوچهري يادآور شد: براساس راهبردي كه 
از حدود ۲ س��ال پيش اتخاذ ش��د و به جريان افتاد، به 
شركت هاي بين المللي و داخلي براي مطالعه ميدان هاي 
نفت و گاز ايران فرصت داده مي ش��ود طرح توسعه اوليه 
ميدان هاي نف��ت و گاز را برمبناي مطالعات ش��ان ارائه 
دهند. ش��ركت ملي نفت ايران نيز پس از ارزيابي طرح 
و مقايس��ه نتايج مطالعات ارائه شده، از طريق مناقصه يا 
مذاكره كار را ادامه مي دهد. وي با اشاره به اينكه تاكنون 
۴۵ پروپ��وزال )نتايج مطالعات( از س��وي ش��ركت هاي 
داخلي و خارجي به ش��ركت ملي نفت ايران ارائه ش��ده 
است، ادامه داد: اين مطالعات منتهي به شناخت بهتري 
از ظرفيت هاي هيدروكربوري ايران شده و نشان مي دهد 
فضا براي افزايش ذخاير اثبات شده نفت و گاز در كشور 
فراهم است؛ اقدامي كه كشورهاي همسايه به طور مستمر 
در دس��تور كار دارند. وي با بي��ان اينكه مطالعه ميدان 
سوس��نگرد پيش تر به ش��ركت هاي ديگري نيز واگذار 
شده است، اظهار كرد: اگرچه شركت هاي داخلي امكان 
استفاده از منابع داخلي ازجمله صندوق توسعه ملي و... را 
دارند، اما اولويت با تامين سرمايه هاي خارجي است. وي، 
مطالعه خوب و تعريف درس��ت از طرح را از عوامل موثر 
در جذب سرمايه گذاران برشمرد و ابراز اميدواري كرد كه 
شركت پارس پتروزاگرس، مطالعه ميدان سوسنگرد را در 
حد مطلوبي انجام و ارائه دهد. شركت ملي نفت ايران و 
شركت پارس پتروزاگرس امروز تفاهمنامه يي امضا كردند 
كه برمبناي آن، مطالعه ميدان سوسنگرد در دستور كار 

اين شركت ايراني اكتشاف و توليد قرار گرفت. 

تك خبر

 نياز پايتخت به بيش از
يك روش تامين آب

ايلنا   ستار محمودي گفت: باتوجه به شرايط تهران 
ب��ه لحاظ پدافند غيرعامل، بايد ب��ه بيش از يك راه به 
آب دسترسي داشته باشيم چراكه تهران قطب جمعيت 
كشور است. س��تار محمودي در مراسم بهره برداري از 
سامانه آبرس��اني مخزن ذخيره خطوط انتقال و شبكه 
توزيع غرب تهران اظهار داشت: در سال ۸۰ كه شرايط 
آب پيچيده بود و مجبور به جيره بندي شديم، كاركنان 
آبفاي تهران در كار ايستادند و كمك كردند كه مشكالت 
ش��هر با جديت حل ش��ود. وي افزود: ته��ران بزرگ با 
مجموعه پيچيدگي هايي كه دارد كساني كه در عرصه 
خدمتگزاري فعاليت مي كنند، هيچ گاه نمي توانند راحت 
باش��ند چون دايم منطقه در حال تحول است و رقابت 
وجود دارد، ضمن اينكه بايد شيوه خدمت رساني به روز 
شود. وي افزود: در تهران نمي توانيم مشتركين را قانع 
كنيم كه مثل دو سال قبل به آنها خدمات ارائه دهيم. 
بايد در زمينه تامين آب به نحوي حركت كنيم كه مردم 
در فشار نباشند. همچنين بايد به گونه يي عمل كنيم كه 
با اس��تفاده از نرم افزارها و شيوه هاي جديد وقت مردم 
كمتر گرفته ش��ود. قائم مقام وزير نيرو با اشاره به اينكه 
مجموعه ريزه كاري ها و ظرفيت هايي كه در تصفيه خانه 
و تامين و خطوط انتقال آب در تهران انجام مي ش��ود 
سرمايه بر هستند، گفت: ما در حال حاضر تمركزمان در 
اجرايي شدن تصفيه خانه شماره ۶ بوده چراكه يك منبع 
آب با اين تصفيه خانه قابل بهره برداري است. وي تاكيد 
كرد: باتوجه به شرايط تهران به لحاظ پدافند غيرعامل 
بايد به بيش از يك راه به آب دسترس��ي داشته باشيم، 
چراكه تهران قطب جمعيت كشور است. وي يادآور شد: 
ما آمادگي داريم كه ظرفيت هاي بيشتري براي آسايش 

مردم و ارتقاي سطح محيط زيست رقم بخورد. 

جريان داشتن سوآپ نفت 
در تهران

ايس�نا   مديرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات 
نف��ت ايران از س��وآپ دو ميليون و ۵۰۰ هزار بش��كه 
نفت خام س��وآپ به منطقه تهران خبر داد. عباسعلي 
جعفري نسب با اشاره به ازس��رگيري سوآپ نفت خام 
از مردادماه س��ال جاري اظهار ك��رد: تاكنون حدود دو 
ميليون و ۵۰۰ هزار بش��كه نفت خام سوآپ به منطقه 
تهران وارد شده اس��ت، البته ظرفيت خط لوله بيشتر 
است. در حال حاضر طبق قرارداد روزانه حدود ۱۰ هزار 
بش��كه منتقل مي ش��ود. وي با تاكيد بر اينكه افزايش 
س��وآپ از نظر عملياتي مش��كلي ن��دارد، تصريح كرد: 
افزايش اين مي��زان مباحث مربوط به قراردادهاس��ت 
و به ام��ور بين الملل و توافقاتي كه ش��ركت ملي نفت 
انجام مي دهد، مربوط اس��ت. پيش از اين، در تاريخ ۱۹ 
آبان ماه، حسن باقريان مدير شركت لوله مخابرات نفت 
منطقه تهران گفته ب��ود: تاكنون حدود يك ميليون و 
۲۰۰ هزار بشكه نفت خام سوآپ به منطقه تهران وارد و 
به پااليشگاه هاي تهران و تبريز تحويل داده شده است. 

كوتاه از دنياي انرژي

چشم انداز يك ساله اداره اطالعات انرژي امريكا نشان مي دهد كه با ادامه توافق اوپك محقق خواهد شد

بازار در قبضه شيل تا 2020
11.5ميليون بشكه توليد نفت روزانه امريكا در 2018

»تعادل« از محل حادثه گزارش مي دهد 

مهار آتش در شركت برق حرارتي 
گروه انرژي  

سرنوشت س��اختماني كه در رسانه ها »ساختمان 
وزارت ني��رو« ش��هرت يافت��ه اما در واق��ع مربوط به 
ش��ركت توليد نيروي برق حرارتي مي ش��ود تا لحظه 
نگارش اين گ��زارش، به مراتب بهت��ر از همتاي خود 
در خياب��ان جمهوري بوده اس��ت. طبق مش��اهدات 
خبرنگار »تعادل« از محل حادثه آتش سوزي شركت 
ب��رق حرارت��ي در نزديكي مي��دان وليعصر، وضعيت 
دي��روز حريق به نس��بت از روز سه ش��نبه بهتر بوده 
هر چند هنوز هم آثار دود در پنجره هاي س��اختمان 
۸ طبقه ي��ي ك��ه ۵ طبقه از آن زير زمين واقع ش��ده 
اس��ت، ديده مي شود.  دوشنبه صبح، زماني كه تهران 
با آلودگي هوا دس��ت و پنجه ن��رم مي كرد، حريق در 
ش��ركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي به 
داليلي نامعلوم آغاز ش��د. خبر اي��ن حريق اما، صبح 
روز بعد در خبرگزاري ها مش��اهده شد، هر چند دود 
حاصل از آتش س��وزي در آلودگي هواي مركز تهران 
گم شده بود. ترك هاي مشهود در ساختمان عمليات 
آتش نشاني را كند و گروه هاي عملياتي حاضر در محل 
آتش س��وزي را كوچك تر مي كرد ت��ا عمليات اطفاي 
حريق به كندي پيش رود.  بعد از حادثه پالس��كو، هر 
خبر آتش سوزي در ساختمان هاي قديمي، همه را به 
ياد حوادث تلخ ساختمان پالسكو مي اندازد. ساختمان 
برق حرارتي وزارت نيرو هم ساختماني هم سن و سال 
پالسكو است، اين ساختمان مانند پالسكو در يكي از 
پررفت           و آمد ترين مناطق پايتخت قرار دارد، سازنده اين 

دو س��اختمان يك نفر بوده و ساختمان برق حرارتي 
مانند س��اختمان پالسكو اخطارهايي مبني بر ناايمن 

بودن را از آتش نشاني دريافت كرده بود. 
در گزارش روز گذش��ته، »تعادل« به تفصيل روند 
اطف��اي حريق در س��اختمان وزارت نيرو را پوش��ش 
داد. خبره��ا ت��ا آخرين لحظه بس��ته ش��دن صفحه 
گوياي تالش آتش نش��انان براي مهار آتش و كنترل 
حرارت س��اختمان بود. اكنون بايد با اطمينان گفت 
كه آتش سوزي در اين س��اختمان كه از روز دوشنبه 
آغاز شده بود، با تالش  نيروهاي امدادي تا حد زيادي 
مهار ش��ده اس��ت. با اين همه سالمت ساختمان برق 
حرارتي در آيينه ابهام قرار دارد. محمدعلي نجفي در 
غروب روز سه ش��نبه در بازديد دومش از محل حادثه 
عنوان كرد كه افزايش آتش سبب ايجاد شكاف هايي 
در س��اختمان مي ش��ود و از اين رو امكان فروريختن 
بخشي از ساختمان وجود دارد. او در بازديد نخستش 
در ساعات ابتدايي سه ش��نبه نيز از مشاهده ترك در 
ديوار پاركينگ ساختمان شركت مادر تخصصي توليد 
نيروي برق حرارتي س��خن گفته ب��ود. نجفي در اين 
ساعت ابراز اميدواري كرد كه آتش هر چه زودتر مهار 

شود و منجر به فرو ريختن ساختمان نشود. 
 آتش سوزي شب سه شنبه نيز ادامه يافت و با اينكه 
آتش نشانان اجازه س��رايت آتش به طبقات فوقاني را 
ندادند، آتش در كانون خود، يعني طبقه منفي چهار 
همچن��ان زبانه مي كش��يد، به طوري كه ف��وم و آب 
جوابگوي مهار آن نبود. در مصاحبه يي كه صبح ديروز 

از ج��الل ملكي روي خروجي س��ايت ها قرار گرفت، 
وي گف��ت: در س��اعت ۰۲:3۰ بامداد روز سه ش��نبه 
آتش نشانان موفق شدند به كانون آتش سوزي، طبقه 
منف��ي ۴، نفوذ كنند و با ادامه عمليات و پايين آمدن 
درجه ح��رارت، زمان حضور آتش نش��انان در كانون 
حادثه بيش��تر شد. در همين مصاحبه، ملكي از اتمام 
مرحل��ه خاموش كردن آتش خبر داد و اعالم كرد كه 
آتش آشكار در ساختمان برق حرارتي وجود ندارد. به 
گفته ملكي، ماموران آتش نشاني پس از عمليات مهار 
آتش به لكه گيري، تخليه دود و جس��ت وجوي آتش 
پنهان مي پردازند و سپس محل حادثه به مسووالن امر 
تحويل داده مي ش��ود تا آنها نيز بررسي هاي حفاظتي 
و مهندسي فوري را انجام دهند. با وجود اين به خاطر 
حجم آتش سوزي و حرارت بااليي كه ساختمان تجربه 
ك��رده، نيروهاي امدادي تا چند س��اعت بعد از اتمام 

آتش سوزي در محل حضور خواهند داشت. 
اما خبرنگار روزنامه تعادل حوالي س��اعت ۱۴ روز 
گذش��ته به محل حادثه رفت تا جزئيات بيش��تري را 
از وضعيت منطقه بررسي كند. ميدان وليعصر در اين 
س��اعت در آرامش بود و تردد جز در خيابان ماليي و 
شهامتي به سهولت انجام مي گرفت. حتي طبق خبري 
كه در ايسنا منتشر ش��ده است در حوالي ساعت ۱۱ 
ديروز دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي كه خوابگاه 
آنها در نزديكي ساختمان وزارت نيرو بوده مي توانستند 
با تاييد نماينده معاونت دانشجويي دانشگاه و نماينده 

پليس وسايل خود را بردارند. 

 اما در ساعت ۱۴ حضور پررنگ ماموران انتظامي 
 و ام��دادي در ۲ خيابان ش��هامتي و ماليي به ش��دت

 به چش��م مى خورد حضور داش��تند، هر چند تراكم 
حض��ور آنها به مراتب كمتر از دي��روز بود. در خيابان 
مالي��ي ك��ه ورود و خ��روج ب��راي عاب��ران محلي و 
خبرن��گاران مجاز ب��ود، ديد محدود ش��ده و نيروي 
انتظامي عب��ور و مرور افراد را كنترل مي كرد. خيابان 
ش��هامتي كه در ورودي به ساختمان آتش  گرفته در 
آن قرار دارد، توسط نوارهاي خطر مسدود شده بود و 
ج��ز نيروهاي امنيتي و امدادي افراد معدودي در اين 
خيابان مشاهده مي شدند. دو ماشين سنگين اطفاي 
حريق آتش نش��اني در ميدان وليعصر مستقر بودند و 
يك ماشين سنگين آتش نشاني در خيابان ماليي قرار 

داش��ت. حدفاصل خيابان هاي مالئي و شهامتي مملو 
از پيكاپ هاي آتش نش��اني و ماش��ين هاي آمبوالنس 
بود. ازدحام مردم��ي در حد روزهاي عادي هفته بود. 
شنيده هاي ميداني گوياي اخبار ضد و نقيضي درمورد 
اطفاي كامل حريق بود. با اين همه، دود همچنان در 
خيابان شهامتي مشهود بود. انتشار دود از پنجره هاي 
س��اختمان برق با شدت بسيار كمتري نسبت به روز 
گذشته ادامه داشت و براي افراد غيرمتخصص، شائبه 
ادامه آتش سوزي را ايجاد مي كرد. با اين همه پرسش 
عاب��ران از قريب به اتفاق نيروه��اي امنيتي و امدادي 
حاضر در محل، چه آتش نشاني و چه اورژانس، پاسخي 
مبني بر اتمام آتش سوزي و انجام عمليات لكه گيري 

را در پي داشت. 

گروه انرژي  مهدي نيكوئي  
اداره اطالع��ات انرژي امري��كا در حالي گزارش 
چشم انداز س��ال ۲۰۱۸ خود را منتش��ر كرد كه ۵ 
هفته از اين س��ال س��پري شده اس��ت. با اين حال 
اي��ن گزارش به پيش بيني وضعيت عرضه و تقاضاي 
انرژي هاي مختلف امريكا در ۴۸ماه آينده مي پردازد 
و البته نگاهي هم به مس��ير پيش رو تا سال ۲۰۵۰ 
دارد. اي��ن گزارش كه گزارش رس��مي دولت اياالت 
متحده در حوزه انرژي محسوب مي شود، برآوردها و 
پيش بيني هاي خود را درباره ميزان مصرف و توليد 
انرژي ه��اي مختلف امريكا در 3۲ س��ال آينده ارائه 
ك��رده و آثار متغيرهاي داخل��ي و خارجي را بر آنها 

سنجيده است. 
در گ��زارش اداره اطالع��ات ان��رژي امريكا، يك 
»س��ناريو پايه« در نظر گرفته شده كه در آن فرض 
مي ش��ود هيچ تغيير اساس��ي در محيط بين المللي، 
بازارها و سياس��ت هاي دولت ها اتفاق نخواهد افتاد 
و 3۲س��ال آين��ده نيز امتداد ام��روز خواهد بود. در 
كنار اين سناريو پايه، سناريوهاي فرعي مختلفي بر 
اس��اس تغييرات احتمالي در رشد اقتصادي كالن، 
قيمت هاي جهان��ي نفت، پيش��رفت هاي فناوري و 

سياست هاي انرژي معرفي شده اند. 
بر اس��اس اين س��ناريوها، اگر بيش��ترين رشد 
اقتص��ادي ب��رآوردي ب��راي امري��كا )۲.۶درص��د 

س��االنه( محقق ش��ود، ميزان مصرف كل انرژي در 
اين كش��ور در س��ال ۲۰۵۰، حدود ۲۸درصد بيش 
از س��ال ۲۰۱7 خواهد بود. اي��ن رقم به معناي آن 
اس��ت كه ميزان مصرف انرژي در هر سال به ميزان 
۰.7درص��د افزاي��ش مي يابد. ام��ا در بدبينانه ترين 
س��ناريو )ميانگين رش��د اقتص��ادي ۱.۵ درصد در 
س��ال براي امري��كا(، ميزان مص��رف كنوني انرژي 
تا س��ال ۲۰۵۰ تقريبا ثابت خواهد ماند. در س��اير 
سناريوها كه وضعيتي بينابين دارند )رشد اقتصادي 
۲ درصدي در هر س��ال(، مي��زان مصرف انرژي در 
دوره اشاره شده با رش��دي متوسط )به اندازه رشد 
مصرف تجربه شده از سال ۱۹۹۰ تاكنون( و حدود 

۱3 تا ۱۵ درصد افزايش خواهد يافت. 
اما برجس��ته ترين تغييري كه در وضعيت انرژي 
مصرفي امريكا اتفاق افتاد، تغيير بنيادين سبد انرژي 
اس��ت. در س��ناريو پايه، ميزان مصرف نفت و ساير 
سوخت هاي مايع تا س��ال ۲۰۵۰ تقريبا ثابت باقي 
خواه��د ماند. اين وضعيت در انرژي هاي هس��ته يي 
و برقاب��ي ه��م مش��اهده خواهد ش��د، ام��ا مصرف 
زغال س��نگ با كاهش هم��راه خواهد ب��ود. در اين 
ميان، ميزان افزايش مصرف گاز طبيعي و انرژي هاي 
تجديدپذير به  ش��دت زياد خواهد بود. به طوري كه 
مصرف گاز در سال ۲۰۵۰ تقريبا 3۱درصد بيش از 
مصرف كنوني آن خواهد ش��د. ام��ا افزايش مصرف 

انرژي هاي تجديدپذير از اين ميزان هم فراتر خواهد 
رفت و تا 3۲س��ال آينده ميزان آن ح��دود دوبرابر 
اكن��ون خواهد ش��د. نكته قابل توجه آن اس��ت كه 
افزايش چشمگير در مصرف گاز طبيعي و انرژي هاي 
تجديدپذير به همراه كاهش مصرف زغال س��نگ در 
حالي اس��ت كه سياست هاي كنوني دولت امريكا بر 
خالف اين روندهاس��ت. از اين رو اگر اين سياست ها 
پيش از سال ۲۰۵۰ تغيير كنند )موضوعي كه تقريبا 
قطعي به نظر مي رس��د( احتماال تغيير سبد مصرف 

انرژي امريكا، بسيار بنيادين تر از اين خواهد شد. 
بر اساس اين گزارش، رش��د توليد انرژي امريكا 
بس��تگي به عوامل مختلفي مانند فناوري ها، منابع 
زيرزميني كافي و ش��رايط بازار دارد. اما در سناريو 
پايه و محتمل تر، ميزان توليد انرژي امريكا از س��ال 
۲۰۱7 ت��ا ۲۰۵۰ميالدي ح��دود 3۱درصد افزايش 
خواهد داش��ت كه بيشترين نقش را در اين افزايش، 
انرژي هاي تجديدپذير بازي خواهند كرد. با اين حال 
در انرژي هاي برقابي، گاز طبيعي و نفت خام هم اين 
كش��ور، احتماال افزايش توليد را تجربه خواهد كرد. 
البته افزايش توليد نفت خام امريكا تنها در ۱۵سال 

نخست دوره مورد بررسي و مشاهده خواهد شد. 
در ه��ر صورت ب��ا ادامه يافت��ن وضعيت كنوني، 
تولي��د نفت امريكا تنه��ا تا حوالي س��ال ۲۰۲۰ يا 
۲۰۲۱ به رشد جهشي خود ادامه خواهد داد و پس 

از آن توليد اين كشور در همان سطح تثبيت خواهد 
ش��د. در چنين وضعيتي تولي��د گاز امريكا به روند 
صعودي خود ادامه و اختالف خود را به شدت با ساير 
انرژي هاي توليدي امريكا افزايش خواهد داد. به اين 
صورت، در س��ال ۲۰۵۰ گاز طبيع��ي با 3۹درصد، 
نف��ت خ��ام و ميعانات ب��ا ۲3درص��د و انرژي هاي 
تجديدپذير و زغال سنگ هر يك با حدود ۱۵درصد 
مهم تري��ن انرژي هاي توليدي امري��كا خواهند بود. 
انرژي هاي بادي و خورش��يدي بيش��ترين س��هم را 
در افزايش انرژي هاي تجديدپذير توليدي تا س��ال 
۲۰۵۰ خواهند داش��ت و ۶۴درصد از رشد توليدات 

برق اين دوره را به خود اختصاص مي دهند. 
در س��ناريو پايه اداره اطالعات انرژي، توليد نفت 
خام امريكا در س��ال ۲۰۱۸ از رك��ورد ۹.۶ ميليون 
بش��كه در روز ثبت شده در سال ۱۹7۰ گذر خواهد 
كرد و در همين س��ال به مح��دوده روزانه ۱۱.۵ تا 
۱۱.۹ميليون بش��كه خواهد رسيد. با توجه به منابع 
فراوان شيل در امريكا اين سطح از توليدات تا سال 

۲۰۵۰ باقي خواهد ماند. 
ام��ا مهم ترين و برجس��ته ترين بخ��ش گزارش 
اداره اطالع��ات ان��رژي امريكا، بخش ت��راز تجاري 
انرژي امريكاس��ت. اين گزارش با بررس��ي 7سناريو 
نتيجه گي��ري كرده ك��ه تنها در ۲حالت اس��ت كه 
امريكا نخواهد، توانس��ت تبديل به يك صادركننده 
خالص )با تراز تج��اري مثبت( نفت و گاز در جهان 
ش��ود. يكي از اين دو س��ناريو بدبينانه زماني است 
كه قيمت نفت، بس��يار پايين بياي��د و توليد نفت و 
گاز را غيراقتصادي كند. در اين سناريو، پايين ترين 
قيمت احتمالي نفت خام يعني ۵۲دالر در هر بشكه 
برنت )با پايه دالر ۲۰۱7( در نظر گرفته شده است. 
س��ناريو ديگري كه امريكا نخواهد توانس��ت خود را 
به عنوان يك صادركنن��ده خالص نفت خام مطرح 
كن��د، در حالتي رقم خواهد خورد كه س��طح منابع 
نفت و گاز اين كش��ور كاه��ش يافته يا فناوري هاي 
مورد نياز براي استخراج اقتصادي نفت و گاز توسعه 

نيافته باشد. 
در هر صورت در سناريو پايه و محتمل تر بررسي 
شده، امريكا در س��ال ۲۰۲۲ به صادركننده خالص 
انرژي تبديل خواهد شد و در 3 سناريو خوش بينانه 
ديگر پيش از س��ال ۲۰۲۲، تراز تجاري انرژي خود 
را مثبت خواهد كرد. يكي از اين س��ناريوها، جهش 
قيمت نفت خام به باالترين سطح ممكن )۲۲۹ دالر 
براي هر بش��كه نفت برنت( است كه باعث مي شود 
در همين س��ال ۲۰۱۸ امريكا تبديل به صادركننده 
خالص انرژي ش��ود. بهترين ش��رايط ب��راي امريكا 
زماني اس��ت ك��ه منابع نف��ت و گاز كافي، وضعيت 
زمين شناسي مناسب، فناوري هاي فراوان و پيشرفته 
در دسترس و قيمت هاي جهاني نفت هم باال باشند. 
در صورتي كه قيمت نفت در باالترين س��طوح قابل 

دس��تيابي خود باشد )۲۲۹ دالر در هر بشكه برنت( 
پيش از رسيدن به سال ۲۰3۸، تمام شرايط به نفع 
توليدكنن��دگان نفت امريكايي پي��ش خواهد رفت. 
در چنين ش��رايطي، نه تنها توليدات نفت امريكا به 
بيش��ترين سطح خواهد رس��يد، مصرف داخلي اين 
كشور هم در پي قيمت هاي زياد سقوط خواهد كرد 
و نفت بيش��تري ب��راي صادرات باق��ي خواهد ماند. 
اين س��خن به معناي آن اس��ت كه عالوه بر كاهش 
مصرف انرژي به ازاي هر واحد توليد اقتصادي، سبد 
انرژي هم تغيير كرده و انرژي هاي ديگري جايگزين 
نفت مي شوند. اين تغييرات به قدري قابل مالحظه 
خواهن��د بود كه انتظار مي رود ميزان مصرف نفت و 
فرآورده ه��اي نفتي امريكا در س��ال ۲۰۵۰ از پيك 
مصرف ثبت ش��ده در س��ال ۲۰۰۴ نيز كمتر باشد؛ 
 آن هم در ش��رايطي كه رشد جمعيت امريكا و رشد 
اقتصادي آن ادامه خواهد يافت. به اين صورت انتظار 
مي رود كه امريكا از س��ال ۲۰۲۹ تا ۲۰۴۵ حتي در 
زمينه نفت خام هم تبديل به يك صادركننده نسبي 
ش��ود. در چنين شرايطي، ۵ درصد از توليدات نفت 

خام امريكا راهي بازارهاي جهاني خواهد شد. 
در هر ص��ورت حتي اگر اياالت متحده تبديل به 
صادركننده خالص انرژي نيز شود، صادرات و واردات 
آن ادام��ه خواهد ياف��ت. نفت خ��ام و فرآورده هاي 
مرتبط آن، همچنان به اين كش��ور وارد خواهد شد. 
برق هم تقريبا مانند گذشته، همچنان بدون صادرات 
و واردات قابل توجه ادامه خواهد يافت و امريكا ضمن 
خودكفايي در توليد برق، صادراتي هم در اين زمينه 
نخواهد داش��ت. به اين صورت صادرات انرژي امريكا 

به زغال سنگ و گاز طبيعي محدود خواهد بود. 
براس��اس گزارش اداره اطالعات ان��رژي امريكا، 
با آنكه تا س��ال ۲۰۵۰ انتظار م��ي رود كه جمعيت 
اين كش��ور افزايش يابد و توليد اقتصادي سرانه آن 
هم به روند صعودي خود ادامه دهد، هم از ش��دت 
انرژي مصرفي بر اس��اس مي��زان توليد اقتصادي و 
هم از ميزان آاليندگي هاي هر واحد انرژي مصرفي 
كاس��ته خواهد ش��د. اين روندها ب��ه دليل افزايش 
كاراي��ي ان��رژي، بهبود اقتصاد س��وخت و تغييرات 
س��اختاري در اقتصاد تمام بخش هاي امريكا اتفاق 
خواه��د افتاد. در اين ميان، با توجه به تغيير س��بد 
انرژي مصرفي امريكا و حركت به سمت انرژي هاي 
پاك تر، ج��اي تعجبي ندارد ك��ه از ميزان گازهاي 
گلخانه يي توليدي براساس هر واحد انرژي مصرفي 
كاسته خواهد شد. در سناريو پايه، انتظار مي رود كه 
ش��دت انرژي و شدت كربن، در سال ۲۰۵۰ امريكا 
ب��ه ترتيب ۴۲درصد و ۹درصد پايين تر از ميزان آن 
در سال ۲۰۱7 باشد. اين شرايط در حالي است كه 
همين قوانين و مقررات كنوني امريكا تا 3۲ س��ال 

ديگر پابرجا بمانند. 
موضوع ديگ��ري كه در گ��زارش اداره اطالعات 
ان��رژي امريكا مورد توجه قرار گرفته، آن اس��ت كه 
با وجود اثرگذاري ش��ديد شرايط بازار و قيمت هاي 
نف��ت و گاز بر وضعيت توليد آين��ده امريكا، ميزان 
مناب��ع و وضعيت فناوري ها بيش��ترين اثرگذاري را 
خواهند داش��ت. بر اين اس��اس امريكا براي آنكه به 
روند صعودي توليدات خود ادامه دهد، نيازمند اين 
اس��ت كه منابع جديد و قابل اتكايي كش��ف كرده 
و فناوري ه��اي خود را هم ب��راي مديريت  هزينه ها 

و افزايش ضريب بازيافت منابع خود توسعه دهد. 

شانا  
وزير نفت، بهره مندي مستقيم بيش از ۹۰درصد كل جمعيت 
كش��ور از نعم��ت گاز را كار بزرگي عنوان ك��رد و گفت: اين كار 
از مح��ل صرفه جويي فرآورده هاي نفت��ي مايع و بدون اينكه يك 
ري��ال از بودج��ه عمومي دريافت ش��ود، انجام ش��د. بيژن زنگنه 
ش��امگاه سه ش��نبه )۱7 بهمن ماه( در گفت وگ��و با بخش خبري 
۲۱ ش��بكه يك س��يما درباره افزايش برداشت از ميدان مشترك 
پارس جنوبي اظهار كرد: تكمي��ل فازهاي باقيمانده پارس جنوبي 
مهم ترين اولويت ما در ميدان هاي مش��ترك گازي اس��ت. وي با 
بيان اينكه ۶ فاز پارس هم  اكنون در حال اجراس��ت كه ميانگين 
پيش��رفت اين فازها بيش از ۹۰ درصد اس��ت، تصريح كرد: ۵ فاز 
جديد پارس جنوبي س��ال آينده به بهره برداري مي رسد و ميزان 
برداش��ت از اين ميدان مشترك گازي ۱۴۰ميليون مترمكعب در 

روز افزايش مي يابد.
به گفته وزير نفت، توس��عه بخش��ي از فاز ۱۴ پارس جنوبي به 
سال ۹۸ موكول مي ش��ود. زنگنه درباره ميدان هاي مشترك غرب 
كارون كه س��وال مجري برنامه بود، پاسخ داد: مقدار توليد نفت از 

ميدان هاي عظيم غرب كارون از 7۰ هزار بشكه در روز در سال ۹۲ 
هم اكنون به بيش از 3۰۰هزار بشكه رسيده است. وي با بيان اينكه 
مق��دار توليد نفت از ميدان هاي غرب كارون تا ميانه س��ال ۹7 به 
3۶۰هزار بشكه در روز خواهد رسيد، ادامه داد: همچنين برداشت 
نف��ت از ميدان هاي آذر، ي��اران و اليه نفتي پارس جنوبي به عنوان 

ميدان مشترك هم اكنون به ۶3هزار بشكه در روز رسيده است.
وزير نف��ت درباره اينكه كارش��كني امريكا ب��راي كند كردن 
رون��د امض��اي قراردادهاي نفتي تاكنون چقدر موثر بوده اس��ت، 
افزود: تعداد زيادي قرارداد نفتي در دس��ت مذاكره است كه اين 
مذاكرات پيش مي رود، اما با كارش��كني هايي از س��وي امريكا و 
برخي همس��ايگان روبه رو هستيم. زنگنه ادامه داد: با اين شرايط 
بايد با دقت كار كنيم و ان ش��اء اهلل مكر اين كشورها به خودشان 
برگردد و م��ا بتوانيم برنامه هايي را كه براي توس��عه ميدان هاي 
مش��ترك و به طور كلي براي توسعه صنعت نفت و گاز داريم، به 

خوبي پيش ببريم. 
وي تاكي��د ك��رد: ما ب��ا هم��ه اراده، دانش، تجربه و بس��يج 
ظرفيت هاي م��ان و كمكي كه از اركان نظ��ام دريافت مي كنيم، 
توس��عه صنعت نفت را پيش مي بريم. وزير نفت در پاسخ به اين 
پرس��ش كه بزرگ ترين و جدي ترين پروژه هايي كه اميدواريد تا 
پايان امس��ال يا س��ال آينده به بهره برداري برسند، كدام پروژه ها 

هس��تند، اظهار كرد: س��ال آينده خط لوله صادرات گاز به بصره 
فعال مي ش��ود. صادرات گاز به بغداد امسال آغاز شد. وي با بيان 
اينكه خط شش��م سراس��ري كه بخش��ي از آن امس��ال با همت 
همكارانم به بهره برداري رس��يد كه س��ال آينده تكميل مي شود، 
افزود: همچنين چند واحد پتروش��يمي با ارزش توليد نزديك به 

۱.۶ميليارد دالر در سال آينده به بهره برداري مي رسد.
زنگنه با اشاره به اينكه فاز نخست پااليشگاه ستاره خليج فارس 
امس��ال وارد مدار و توليد بنزين و فرآورده هاي ديگر در آن آغاز و 
تثبيت شد، تصريح كرد: تالش مان اين است كه فاز دوم پااليشگاه 
ستاره خليج فارس تا پايان امسال و فاز سوم اين پااليشگاه تا پايان 
سال ۹7 وارد مدار توليد شود تا به خودكفايي برسيم. وي درباره 
آخرين وضع ش��بكه گازرساني كشور هم با بيان اينكه نزديك به 
۹۹درصد جمعيت ش��هري از شبكه گاز استفاده مي كنند، گفت: 
اين ميزان براي جمعيت روس��تايي تا پايان امس��ال يا اوايل سال 
آينده به حدود ۸۰ درصد مي رس��د. وزير نفت با بيان اينكه تعداد 
جمعيت كش��ور كه به صورت مس��تقيم از ش��بكه گاز بهره مند 
مي ش��وند به ۹۵ درصد مي رس��د و اين رقم در جهان بي س��ابقه 
اس��ت، خاطرنش��ان كرد: اين كار بزرگي بود كه در اين سال ها از 
محل صرفه جويي فرآورده هاي نفتي مايع و بدون اينكه يك ريال 

از بودجه عمومي دريافت شود، انجام شد. 

گازرساني بدون برداشت از بودجه 
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عكسروز

عكس:مهر آلودگيشديدديروزهوايتهرانهمهمدارسراتعطيلكرد

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

خبريازكتابهايبهجاماندهازمدياكاشيگر
همسر مديا كاشیگر با اشاره به دو كتاب به چاپ  سپرده  شده اين مترجم و نويسنده فقید گفت: او چند كار ناتمام و تمام  شده 

هم دارد كه هنوز تكلیف شان مشخص نیست. 
منیژه عراقي زاده اظهار كرد: مديا كاشیگر يكي ، دو كار منتشر نشده در دست ناشر دارد؛ »اسطوره سیزيف« از آلبر كامو و »پرهیب 
پري دريايي« كلود استبان كه هنوز مشخص نیست چه زماني منتشر مي شوند. همچنین كارهاي ناتمام و تمام شده يي نیز دارد كه 
آنها را به ناشر نسپرده  و تكلیف شان هنوز مشخص نیست. او به ايسنا گفت: منتشر كردن اين كارها منوط به تصمیم خانواده است 
كه در اين باره هنوز تصمیمي گرفته نشده است. مديا كاشیگر متولد سال ۱۳۳۵ بود كه در پي بیماري ريوي روز هفتم مردادماه در 
۶۱ سالگي از دنیا رفت. »خاطره هايي فراموش  شده از فردا«، »آخرالزمان«، »مرگ موريانه« و »اتاق تاريك« ازجمله كتاب هاي منتشر 
شده به قلم اين شاعر و نويسنده است. او همچنین آثاري از آلبر كامو، آنتوان دو سنت اگزوپري، اوژن يونسكو، پل ريكور، والديمیر 
ماياكوفسكي و... را ترجمه و منتشر كرده است. كاشیگر كه راه اندازي جايزه هاي ادبي يلدا و روزي روزگاري را در كارنامه خود دارد، 

از اعضاي هیات مديره بنیاد محمود استادمحمد نیز بود. 

چهرهروز

معرفيكشورهاييبابيشترينساعاتكاريدرهفته

روياياستراحتدرتركيه
گروهگوناگون|

 سللاعات كاري و تعطیللات در 
كشورها با توجه به شرايط اقتصادي 
و فرهنللگ هللر كشللوري متفللاوت 
اسللت. از طرفي در برخي از كشورها در راستاي 
كاهللش هزينه هللا، سللاعات كاري كاهش يافته 
است. همچنین در بسللیاري از موارد با افزايش 
بهللره وري نیروي كار در سللاير روزهللاي هفته 
میزان كارايي در روزهاي ديگر را باال مي برند. به 
عنوان مثال برآورد شللده است كه تعطیلي يك 
روز مي توانللد از برخي هزينه هاي غیرمسللتقیم 
مثل آلودگي در كان شللهرها نیللز بكاهد. طبق 
تازه ترين گزارش منتشللر شده از سوي سازمان 
همكاري هاي اقتصادي و توسللعه، كشورهايي با 
باالترين میانگین سللاعات كاري معرفي شده اند. 
در ايللن گللزارش گفته شللده به  طللور كلي در 
كشورهاي مختلف جهان، سللاعت كاري حدود 
40تللا 44سللاعت در هللر هفته اسللت و برخي 
كارشناسللان اقتصادي بر اين باورند كه سللاعت 
كاري بايد به 2۱سللاعت در هفتلله كاهش يابد. 
از نظر آنها چنین اقدامي مي تواند با مشللكاتي 
ماننللد بیللكاري، بللروز بیماري هاي جسللمي و 
روحي، رسللیدگي نكردن به خانواده و نداشللتن 
وقت آزاد به مقدار كافي مقابله كند. در بسیاري 
از كشورها ساعات كار طوالني با بهره وري باالتر 
مقايسلله مي شللود اما در مقابل، برخي كشورها 
معتقدند ساعات كار طوالني كارگران باعث افت 
بهره وري خواهد شللد. بنابراين كاهش سللاعات 
حضللور در محیط هللاي كاري مي تواند منجر به 
افزايش انگیزه كارگران، غیبت كمتر نیروي كار، 

كاهش اشتباهات و مسائلي از اين دست شود. 
با توجه به استانداردهايي كه براي ساعت كار 
اعام شللده براي افراد شللاغل در تركیه ساعت 
كار اسللتاندارد شللبیه به رويا شللده است. طبق 
اين گزارش 4۳درصد از كاركنان تركیه بیش از 
۵0 سللاعت در هفته تغییر مي كنند. اين میزان 
ساعت كاري معادل يك هزار و 8۵۵ ساعت است 
كه به مراتب بیشللتر از میانگین جهاني اسللت. 
طبق تحلیل هاي صورت  گرفته در میان كاركنان 

تركیه حدود 47درصد مردان و ۳۳درصد از زنان 
بیش از ۵0 ساعت در هفته كار مي كنند. 

آن طللور كلله در اين گزارش گفته شللده در 
مكزيك نیللز حدود 28.8درصد از افراد شللاغل 
بیش از ۵0 سللاعت در هفتلله كار مي كنند. اين 
درحالي اسللت كه گفتلله شللده، مكزيكي ها به  
طور میانگین سللاالنه حدود ۵00 ساعت بیشتر 
از امريكايي هللا كار مي كننللد درحالي كه درآمد 
آنهللا كمتللر از يك پنجم درآمد نیللروي كار در 

امريكاست. 
در ادامه اين گزارش ساعات كار 27.۱درصد 
از افراد شللاغل در كره جنوبي بیش از ۵0 ساعت 
اسللت. ايللن درحالي اسللت كه در بسللیاري از 
گزارش ها گفته شللده، كره جنوبي در سللال هاي 
اخیللر درحللال كاهش سللاعات كاري اسللت تا 
كارمندان و كارگران فرصت بیشتري براي تفريح 

و استراحت داشته باشند. 
براسللاس بسللیاري از گزارش هللا در ژاپللن 
هللم سللاعات كاري درحللال كاهش اسللت اما 

هنللوز بسللیاري از ژاپني ها ترجیللح مي دهند، 
سللاعات طوالني تري مشللغول كار باشند. طبق 
آخرين آمار منتشللر شللده، در اين كشور حدود 
22.۶درصد از افراد شللاغل بیش از ۵0 سللاعت 
در هفته مشللغول به كار هسللتند. در ادامه اين 
 گللزارش شللمار اسللترالیايي هايي كلله بیش از

۵0 سللاعت در هفتلله كار مي كننللد بیللش از 
۱۳درصد اعام شده است. 

در بسللیاري از گزارش هللا گفتلله شللده كه 
میانگین سللاعات كار در بسللیاري از كشورهاي 
توسللعه يافته به طرز چشللمگیري كاهش پیدا 
كرده؛ به عنوان نمونلله آن  طور كه تخمین زده 
مي شللود در ايللاالت متحده امريللكا و در اواخر 
 قرن نوزدهللم، میانگین سللاعات كاري بیش از

۶0 سللاعت در هفتلله بللوده و امروزه سللاعت كار 
متوسط در اين كشللور به حدود ۳۳ساعت رسیده 
است. با اين  حال در بريتانیا، امريكا، برزيل، فرانسه، 
اسللپانیا و آلمان نیز حدود ۵ تللا ۱۳درصد از افراد 

شاغل بیش از ۵0 ساعت در هفته كار مي كنند. 

آمارنامه

بازارهنر

مرديكهقلبشبراياسبهاودرختهاميتپد
هنرمنللد  محجوبللي،  حسللین 
پیشكسللوت كه امسللال آثاري از او در 
دهمیللن جشللنواره هنرهاي تجسللمي 
فجر به نمايش درآمده درباره اين آثار و 
وضعیت جشنواره توضیحاتي را ارائه داد. 
يكي از نكات جالب توجه در دهمین 
جشللنواره هنرهاي تجسللمي فجر اين 
است كه حسین محجوبي امسال عاوه 
بر حضور در بخش مدعو جشنواره با دو 
اثللر، در بخش مفاخر با چهللار اثر و در 

بخش استاني با دو اثر حضور دارد. با گشت و  گذاري 
در جشللنواره با تابلو »درخت زندگي« محصول سال 
20۱7 و »دنیللاي محجوبي« محصول سللال 2007 
مواجه مي شللويم. اين آثللار از دور و قبل از اينكه به 
مشخصات تابلو نگاهي بیندازيم، جلب توجه مي كنند 
چراكه رنگ و نوع نقاشللي نشللان دهنده كار اسللتاد 

محجوبي هستند. 
همانطللور كلله از نقش و كیفیت آثللار محجوبي 
برمي آيللد، او زمللان زيادي براي نقاشللي از طبیعت 
مي گللذارد و ايللن موضللوع در فرم و رنگ  شللاخ و 
بللرگ درختللان تابلوهاي او مشللهود اسللت. نگاه او 

بلله طبیعللت، نگاهي همراه بللا آرامش، 
ايده آل و آرمان گرايانه اسللت كه بسیار 
به دل مي نشللیند. حسین محجوبي در 
پاسخ به پرسش مهر درباره خلق آثاري 
بللا ويژگي هاي منحصر به فللرد و داراي 
خاقیت گفت: حدود ۱۵سال در تمامي 
سللبك ها جسللت وجو كللردم و بعد به 
جايي رسللیدم كه از آزار طبیعت توسط 
انسللان ها آزرده خاطر شدم و اين سبك 
را انتخاب كردم تا زيبايي هاي طبیعت و 

به ويژه دو عنصر حیات و انرژي را تصوير كنم. 
او افزود: به اين نتیجه رسللیدم هملله عالم واقعا 
زيباسللت و اگر همه نقاشللان در كنار هم كار كنند، 
نمي تواننللد تابلويللي مثل آنچه خللدا آفريده تصوير 
كنند. اين اسللتاد هنر درباره تكرار برخي عناصر در 
آثارش بیان كرد: دو عنصر اسب و درخت در كارهاي 
مللن به وفور وجود دارد؛ اسللب سللمبلي از انرژي و 
درخت سللمبلي از حیات است. اين دو عنصر قرباني 
بزرگ انسللان ها هسللتند و مي بینیم درختان از بین 
رفته اند و به جاي اسللب ها هم از ماشللین اسللتفاده 

مي كنیم. 

»دختربودم،پسرشدم«بهقشركارگرميپردازد
كارگردان»دختر بودم، پسر شدم« 
ايللن نمايللش را اثري دانسللت كه به 
دغدغه هللا و مصايللب قشللر كارگر و  

زحمت كش جامعه مي پردازد. 
نمايش  كارگللردان  میاني،  گلرخ 
»دختر بللودم، پسللر شللدم« كه در 
فرهنگسللراي نیللاوران روي صحنلله 
است در اين باره گفت: اين اثر نمايش 
نوشللته فرهاد نقدعلي است كه از اول 
بهمن ماه در سالن گوشه فرهنگسراي 

نیاوران به صحنه رفته و تا امروز نیز اسللتقبال از 
نمايش رضايت بخش بوده اما چون فرهنگسللراي 
نیاوران از مركز شللهر دور اسللت، دانشللجويان و 
برخي از اهالي تئاتر به سللختي مي توانند به اين 
محل بیايند. با اين حال خوشبختانه بازخوردهاي 
خوبللي دريافت كرده ايم و مخاطبان بعد از اجراي 
ايللن نمايش 7۵دقیقه يي در سللالن مي مانند و با 
ما بحث و تبادل نظر مي كنند. او درباره داسللتان 
نمايللش عنوان كرد: »دختر بودم، پسللر شللدم« 
داسللتان مادر و دختري اسللت كه در يك زمان 
زايمللان مي كنند. يكي از نوزادان دختر و ديگري 
پسر مي شود اما به علت تعصباتي كه در زمان هاي 
قديم نسبت به دختردار شدن وجود داشته است 
جاي اين دو نوزاد با هم عوض مي شللود به شكلي 

كه پسر را به دختر و دختر را به مادر 
مي دهند حاال بعد از سال ها اين قضیه 
برما شللده و تضادهللا و چالش هايي 

پیش مي آيد. 
میاني دربللاره داليل انتخاب اين 
متن براي اجللرا توضیللح داد: زماني 
كلله ايللن نمايشللنامه را خوانللدم به 
نظرم بسللیار جذاب آمللد چون اوج و 
فرودهاي داسللتان مي تواند در جذب 
مخاطب موفق باشللد و تماشللاگران 
با اثري روان روبه رو هسللتند كه خسللته كننده و 
يكنواخت نیسللت و در عین حال به زندگي قشر 

كارگر و فقیر جامعه نیز اشاره دارد. 
ايللن كارگردان يادآور شللد: در اين نمايش به 
زندگللي مردم زحمتكش و مصايب و مشللكاتي 
كه با آن دسللت به گريبان هسللتند نیز پرداخته 
مي شللود و نمايشنامه به اين نكته نیز تاكید دارد 
كه دخترها مي توانند افرادي بسللیار توانا باشند و 
در سطوح باالي جامعه خودشان را نشان دهند. 

او متذكللر شللد: طراحي صحنه و فضاسللازي 
نمايش برخاف متن و بازي ها رئالیسللتي نیست 
و بیشللتر از صحنه پللردازي، برخللورد 2بازيگر با 
يكديگللر و جابه جايي آنهللا در نقش ها و بازي در 

بازي كه ارائه مي كنند، اهمیت دارد. 

تالشبرايبرگزاريكنسرتافغانستانيدرايران
ريیللس هیات مديره موسسلله »آواي 
مهرباني« با اشللاره بلله تازه ترين فعالیت 
اين مجموعه از تدارك برگزاري كنسرت 
خواننده مطرح موسللیقي افغانسللتان در 

ايران سخن گفت. 
سلللمان سللالك نوازنده، آهنگسللاز 
و ريیللس هیات مديللره موسسلله »آواي 
مهرباني« با اشاره به تازه ترين فعالیت هاي 
انجام گرفته در اين مجموعه اظهار كرد: 

طي هفته هاي اخیر مشغول رايزني براي حضور استاد 
میرمفتون بدخشللي از خوانندگان شللناخته شده و 
بین المللي كشللور افغانستان جهت برگزاري كنسرت 
در ايران هسللتیم كه در صورت صدور مجوز هاي الزم 
ارديبهشت ماه سال آينده در تاالر بزرگ وزارت كشور 
میزبان عاقه مندان موسیقي خواهد بود. او ادامه داد: 
میرمفتون بدخشي ازجمله هنرمندان توانمند كشور 
افغانستان است كه تاكنون آلبوم هاي زيادي را منتشر 
كرده كه بسللیاري از آنها مورد اسللتقبال كارشناسان 
و اهالي موسللیقي قرار گرفته است. او تاكنون غیر از 
اجراي برنامه هاي متعدد در كشللورش در كشورهاي 
مختلف اروپايي ازجمله فرانسه و هلند به اجراي برنامه 

پرداخته است و اگر مقدمات اجرا فراهم 
شود اين  بار در تهران میزبان وي خواهیم 
بود. من معتقدم حضور مفتون بدخشي 
در ايللران با توجه به توانايي هايي كه اين 
استاد موسیقي دارد، مي تواند از اتفاقات 
جالب توجه باشللد. سالك به مهر گفت: 
تصمیم داريم پس از برگزاري كنسللرت 
میرمفتون در تهللران برنامه يي را نیز در 
تاالر حافظ شللهر شیراز برگزار كنیم كه 
هنوز تاريخ دقیق اين كنسللرت ها مشخص نیست اما 
امیدواريللم بعد از طي مراحل صللدور مجوز براي اين 
برنامه بتوانیم در خدمت مخاطبان شیرازي نیز باشیم. 
اين آهنگساز و نوازنده موسیقي ايراني در پايان درباره 
فعالیت هاي ديگر خللود توضیح داد: برنامه ريزي هايي 
بللراي ضبللط و تولید يك آلبللوم دارم كلله در حوزه 
موسیقي اصیل ايراني با قالبي اركسترال به مخاطبان 
ارائه مي شللود. در اين آلبوم كه در مرحله پیش تولید 
قللرار دارد وحید تاج به عنوان خواننللده حضور دارد 
البته پیش بیني هايي هم براي برگزاري كنسرت از اين 
آلبوم در سال آينده داريم كه به زودي اطاعات آن در 

اختیار مخاطبان قرار مي گیرد. 

تحققكابوس»اسكندر«
برايناتو

نيويوركتايمز:
در صفحلله اول ايللن 
از  گزارشللي  روزناملله، 
موشللك هاي  اسللتقرار 
كالینینگللراد  در  اتمللي 
منتشللر كللرد. طبق اين 
اسللتقرار  از  گللزارش، 
»اسكندر«  موشللك هاي 
بللا قابلیت حمل كاهك 
اتمللي در »كالینینگراد« 

خبللر داد. در اين گزارش گفته شللده كه ترامپ، 
روسللیه را به سللوي مسللابقه هسللته يي هدايت 
مي كند. طبق اين گزارش، انتشار گزارش ها درباره 
استقرار سامانه هاي موشكي بالستیك »اسكندر«  
توسللط  كالینینگللراد  منطقلله  Iskanderدر 
ارتش روسللیه، با واكنش منفي كشورهاي حوزه 
بالتیللك عضو ناتو مواجه شللد. ريیس جمهوري و 
»رايمونداس كاروبلیس« وزير دفاع كشور لیتواني 
تايید كردند روز دوشللنبه سللامانه هاي موشكي 
»اسللكندر« به منطقه كالینینگراد، منتقل شدند. 
ريیس جمهوري لیتواني هشدار داد؛ اين موشك ها 
براي اسللتقرار دايم به منطقه آورده شده اند واين 
بلله معناي تهديدي جدي نلله تنها براي لیتواني، 

بلكه براي نیمي از كشورهاي اروپايي است. 

والاستريتژورنال:
بسللیاري از رسانه ها، 
ديللروز از پرتاب موفقیت 
آمیللز راكللت قدرتمنللد 
خبللر  اسللپیس ايكس، 
دادند. اين روزنامه نیز در 
صفحه اول خود با انتشار 
راكت،  ايللن  از  عكسللي 
گزارشللي از آن منتشللر 
كرد. طبللق اين گزارش، 

اين راكت بعداز ظهر امروز)ديروز( به وقت محلي 
در دماغلله كاناورال در فلوريدا بلله همراه خودرو 
رودستر ايان ماسللك به فضا پرتاب شد. اگرچه 
فرآينللد پرتاب فالكون هوي به طور كامل به اتمام 
نرسللیده است؛ اما اين راكت به خوبي قابلیت هاي 
خللود را بلله نمايش گذاشللت بنابرايللن احتماال 
بللراي انجللام ماموريت  بللراي مشللتريان تجاري 
اسپیس ايكس آماده است. در حال حاضر فالكون 
هوي عنللوان قدرتمندترين راكللت دنیا را يدك 
مي كشللد. اين راكللت از 27 موتور بهللره مي برد 
كه بیشللتر از تعداد موتورهاي به كاررفته در تمام 

راكت هايي است كه تاكنون ساخته شده اند. 

الپايس:
اين روزنامه در صفحه 
از  اول خللود، گزارشللي 
شللاخص  سللقوط  ادامه 
جهانللي سللهام منتشللر 
كرد. طبللق اين گزارش، 
پللس از اينكه شللاخص 
بللا  را  روز  دو  داوجونللز 
سللنگین  سللقوط هاي 
سپري كرد، روز سه شنبه 

يك درصد ديگر نسللبت به مقدار بسللته شللده 
روز قبل، كاهش داشللت. طبللق اين گزارش، روز 
دوشللنبه هر دو شللاخص اس اندپللي و داوجونز 
بیللش از 4 درصد سللقوط كردند كه بیشللترين 
سللقوط آنها از سللال 20۱۱ تاكنون است. علت 
اين سللقوط ها افزايش نگراني سللرمايه گذاران از 
باال رفتن نرخ بهره امريكا اسللت و همچنین نرخ 
سللود اوراق قرضه دولتي هم بلله باالترين میزان 
تاريخ خود رسللیده است و جايگزين بهتري براي 
سللهام ارائه كرده اسللت. همچنین گفته شده كه 
سقوط وال استريت موجي از شوك را به بازارهاي 
مالي جهان فرستاد. بورس هاي اصلي اروپا حدود 
2 درصد سللقوط كردند و نیكي ژاپن شیرجه يي 
4.7درصدي به اعماق زد كه اين بدترين سللقوط 

اين شاخص از نوامبر 20۱۶ تاكنون است. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

يكمستندجشنوارهترايبكاراافتتاحميكند
مسللتندي از گیلللدا رادنللر كمدين 
فقید امريكايي به عنللوان فیلم افتتاحیه 
جشنواره فیلم ترايبكا 20۱8 انتخاب شد. 
به گللزارش ورايتللي، فیلم »عشللق، 
گیلللدا« دربللاره گیلللدا رادنر اسللت كه 
جشللنواره فیلم ترايبكا در سال 20۱8 را 

افتتاح مي كند. لیزا دپولیتو كارگردان اين فیلم بلند مسللتند است كه درباره 
گیلدا رادنر كمدين فقید سللاخته شللده اسللت. اين فیلم تركیبي از نوارهاي 
صوتي، فیلم هاي خانگي نادر، خاطرات و مصاحبه هايي با دوستان اين كمدين 

چون بیل هدر، امي پولر، مايا رودلف و سیسیل استرانگ است. 
جین روزنتللال از بنیانگذاران و مديرعامل جشللنواره فیلم ترايبكا در اين 
باره گفت: به عنوان يك فستیوال ما همیشه از زنان حمايت كرده ايم و به اين 
امر هم افتخار مي كنیم كه در همین راسللتا افتتاح اين دوره از جشللنواره با 
صداي گیلدا ازجمله اين فعالیت هاي ماست. او افزود: گیلدا رادنر يك كمدين 
پرقدرت بود و بعد هم به رهبري براي مراقبت در برابر سللرطان بدل شللد و 

كلوپ گیلدا را ايجاد كرد. 
رادنر يكي از 7 عضو اصلي برنامه شللبانه »سللاتردي نايت اليو« در سللال 
۱۹7۵ بود كه جايزه امي ۱۹78 را براي اجراهايش در اين شللوي تلويزيوني 

دريافت كرد. وي شوهاي موفق تك نفره در برادوي نیز به راه انداخته بود. 
اين كمدين سال ۱۹8۹ بر اثر سرطان درگذشت. 

جشللنواره فیلم ترايبكا چهارشنبه ۱8 آوريل 20۱8 با اكران فیلم »عشق، 
گیلدا« در بیكان تیه تر در نیويورك كارش را شروع مي كند و تا 2۹ آوريل به 
كار خود ادامه مي دهد. اين فسللتیوال كه توسط رابرت دنیرو راه اندازي شده 

است فهرست كامل فیلم هاي اين دوره را 7 مارس اعام مي كند. 

افتتاحميشود خانهسيستانيارگبم
مرمللت خانلله سیسللتاني از سللوي 
مرمت گللران ايرانللي و آلمانللي پللس از 
گذشت نزديك به ۱0 سال به پايان رسید 
و اين بنا نیمه اول اسللفندماه سال جاري 

افتتاح مي شود. 
پروژه مشللترك مرمت خانه سیستاني 

ارگ بم كه نزديك به ۱0 سال به طول انجامید، قرار است با حضور سفیر آلمان 
در ايران، مسووالن ارشد سازمان میراث  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و 
مسووالن محلي بم در نیمه اول اسفندماه برگزار شود. افشین ابراهیمي مدير 
پايللگاه میراث جهاني ارگ بم با اعام اين خبر گفت: »طرح مشللترك مرمت 
خانه سیسللتاني با همكاري متخصصان دانشگاه درسدن آلمان و كارشناسان 
ايراني انجام شللد.«او افزود: »اين پروژه مرمتي براساس تفاهمنامه يي كه سال 
87 بین سللازمان میراث  فرهنگي و دانشگاه درسللدن منعقد شد، آغاز به كار 
كرد. در حال حاضر اين پروژه مشترك به اتمام رسیده و قرار است افتتاح آن با 
حضور سفیر آلمان در ايران برگزار و گزارش آن به مسووالن آلماني نیز ارسال 
شللود.«ارگ بم يكي از بزرگ ترين مجموعه هاي خشتي جهان در شهر بم در 
اسللتان كرمان در جنوب شرقي ايران قرار دارد. »بم و منظر فرهنگي آن« در 
فهرست میراث جهاني يونسكو به ثبت رسیده است. اين ارگ عظیم در مسیر 
يكي از شاخه هاي فرعي جاده ابريشم قرار دارد. پنجم دي ۱۳82، بر اثر زلزله 
شديدي كه شهر بم و حومه آن را تحت تاثیر قرار داد، بیش از 80درصد ارگ 
بم تخريب شد. چند روز پس از رخ دادن زمین  لرزه، ريیس جمهور وقت ايران 
قول بازسازي اين اثر جهاني را داد. البته در بازسازي بم هیات هاي مختلفي از 
كشورهاي مختلف و سازمان هاي بین المللي با ايران همكاري كردند و اين اثر 

هم اكنون از فهرست آثار در خطر جهاني خارج شده است. 

تاريخنگاري

حمايت مردم از دولت موقت 
هفدهم بهمن ۱۳۵7 راهپیمايللي بزرگ مردم در تايید دولت موقت به 
فرمللان امام خمیني)ره( صورت گرفت. بلله دنبال آغاز به كار دولت موقت 
به نخسللت وزيري مهدي بللازرگان، امام خمیني )ره( از مردم خواسللت با 
تظاهللرات آرام نظللر خود را دربللاره دولت موقت اعام كننللد. پس از اين 
درخواست جامعه روحانیت مبارز تهران مردم را به يك راهپیمايي بزرگ و 

همگاني در اين روز دعوت كرد. 
كاركنان ۱۱ وزارتخانه نیز اعام كردند كه فقط از دولت موقت منصوب 

امام)ره( اطاعت مي كنند. 
در شللامگاه ۱4 بهمن طي جلسه يي كه با حضور اعضاي شوراي انقاب 
اسامي در اقامتگاه آيت اهلل خمیني)ره( در دبستان علوي شماره 2 برگزار 
شللد، مهدي بازرگان به عنوان نخسللت وزير دولت موقت تعیین شد. حكم 
نخست وزيري بازرگان پانزدهم بهمن ۱۳۵7 اباغ شد و در تاريخ ۱۶ بهمن 
۱۳۵7 در آمفي تئاتر مدرسلله علوي به او اعطا شد. در حكم نخست وزيري 

بازرگان آمده بود: 
بنا به پیشنهاد شوراي انقاب، بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي 
از آراي اكثريللت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظیم 
و تظاهرات وسللیع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز 
شللده است و به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس 
اسام و اطاعي كه از سوابقتان در مبارزات اسامي و ملي دارم، جنابعالي 
را بللدون در نظر گرفتن روابط و حزبي بسللتگي بلله گروهي خاص، مامور 
تشكیل دولت موقت مي نمايم تا ترتیب اداره امور مملكت و خصوصا انجام 
رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغییر نظام سیاسللي كشللور 
به جمهوري اسامي و تشللكیل مجلس موسسان از منتخبان مردم جهت 
تصويب قانون اساسللي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت طبق 

قانون اساسي جديد را بدهید. 
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