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    بانك مركزي به انتقادات اخير پاسخ داد

تسويه وجوه در كمتر از ۲۴ساعت
به دنبال انتقاداتي كه اخيرا به سياست جديد بانك مركزي مبني بر انتقال دريافتي ها 
از طريق پس از 24 ساعت به حساب افراد شده بود، در اين راستا اتحاديه جايگاهداران 
س��وخت اعالم كرد: جايگاهداران كارت بانكي براي دريافت پول قبول نمي كنند و فقط 
پول نقد دريافت مي كنند )صفحه 4 را بخوانيد( بانك مركزي به اين انتقادات پاسخ داد.  
معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي در خصوص انتقادات طرح شده نسبت به تصميم 
اخير درباره اعمال تغييرات در س��امانه هاي بين بانكي و تاخير كمتر از 24 س��اعته در 
تسويه وجوه گفت: اين تصميم چند روزي است، اجرايي شده و بر اساس بررسي هاي به 
عمل آمده پس از اجراي اين بخشنامه، كاهشي در تعداد تراكنش ها به چشم نمي خورد، 
البته به نظر مي رس��د اين تغييرات نگراني هايي را براي برخي اصناف ايجاد كرده است 
كه با ارائه توضيحات و شفاف س��ازي الزم به تدريج اين نگراني ها نيز مرتفع مي ش��ود. 
در حال حاضر هر تراكنش��ي كه انجام مي ش��ود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و 
اشخاص واريز مي شود بنابراين اين ادعا كه انتقال پول ۱۰ الي ۱2روز بعد انجام مي شود 
به هيچ وجه صحت ندارد و نهايتا ظرف حداكثر 24 س��اعت وجوه منتقل مي ش��وند.  به 
گزارش روابط عمومي بانك مركزي، ناصر حكيمي در گفت وگو با روابط عمومي اين بانك 
در خصوص نگراني هاي موجود درباره بخشنامه اخير اين بانك و احتمال گرايش بيشتر 
اشخاص به استفاده از پول نقد گفت: در حال حاضر اين مدل تسويه حساب از كيفيت 
مطلوبي نس��بت به پول نقد برخوردار اس��ت و پيش از باز شدن شعب بانك ها، پول به 
حساب اشخاص واريز مي شود و از اين رو نگراني از باب جايگزيني يا گرايش به استفاده 
از پول نقد وجود ندارد.   وي در خصوص ابهامات طرح شده درباره سود متعلق به مبالغ 
پرداختي عنوان كرد: اصال سودي وجود ندارد و به بيان بهتر اين پول به معناي بدهكاري 
بانك به ش��خص اس��ت؛ ليكن اين پول جزو منابع بانك تلقي نشده و سودي نيز به آن 
تعلق نمي گيرد. حكيمي درباره علت اخذ اين تصميم از سوي بانك مركزي تصريح كرد: 
نكته اصلي اين است كه اگر كالهبرداري يا برداشت غيرمجازي از حسابي اتفاق افتد، فرد 
مالباخته فرصت كافي براي گزارش اين موضوع به مراجع قضايي يا پليس پيش از اينكه 
پول از دسترس خارج شود، خواهد داشت. در اين زمينه مراكز امداد بانك ها به صورت 
24ساعته در هفت روز ايام هفته مي توانند پاسخگوي مردم باشند و اطالعات آنها روي 
پايانه هاي فروش و نيز دس��تگاه هاي خودپرداز موجود اس��ت.   وي در پايان خاطرنشان 
كرد: يكي ديگر از داليلي كه زمينه س��از اخذ اين تصميم بود، كاهش امكان پولشويي و 
جلوگيري از تراكنش هاي مش��كوك در شبكه پرداخت نظام بانكي است. ذكر اين نكته 
ضروري است كه سيستم ها به چند ساعت وقفه براي پردازش اطالعات درباره سابقه و 
حد آستانه فعاليت فرد يا صنفي كه تراكنش از سوي آن انجام مي شود، نياز دارند و بر اين 
اساس از تسويه و انتقال وجه تا زماني كه درباره منشا وجه اطالع حاصل كنند، جلوگيري 
مي شود. با در نظر داشتن نكات فوق شبكه پرداخت بايد عاري از مبادالت مشكوك باشد 

و البته اين مهم از الزامات تطبيق با استانداردهاي روز بين المللي است. 

  الزامات اجراي طرح مشاغل خانگي
يكي از راهكارهايي كه دولت از طريق آن مي تواند هم زمينه توسعه كسب و كار خرد 
را فراهم، هم دامنه هاي رشد بيكاري را مهار كند و هم در رشد اقتصادي جامعه تاثيرگذار 
باشد، توسعه كسب و كار خانگي است كه به اعتقاد رييس دبيرخانه ستاد ساماندهي و 
حمايت از مشاغل خانگي بايد در دستور كار عملياتي شدن قرار بگيرد. مهناز امامدادي در 
اين زمينه گفت: شناسايي و بهره گيري از ظرفيت هاي بخش خصوصي، اشخاص حقوقي 
و حقيقي در حوزه آموزش، اصلي ترين مرحله تعريف ش��ده بوده كه مي تواند در فرآيند 
توسعه مشاغل خانگي تاثيرگذار باشد. به گزارش ايسنا، »مهناز امامدادي طارمي« با اشاره 
به اينكه اين طرح توجه به مشاغل خرد و كوچك در دستور كار بسياري از كشورها قرار 
گرفت، اظهار كرد: در كشور ما اين طرح از سال 89 جنبه رسمي به خود گرفت و در سال 
92 س��تاد مشاغل خانگي در هيات وزيران پيگيري و دبيرخانه اين ستاد راه اندازي شد. 
وي با بيان اينكه ضرورت توانمندسازي، ارائه مشاوره براي متقاضيان در ابتدا نيازسنجي 
شده است، افزود: مطالعات ميداني، مطالعات تطبيقي، بازديد از پروژه ها و اعتبارسنجي 
صورت گرفته بر ضرورت بازنگري و ايجاد يك س��ري تغييرات در مقوله مشاغل خانگي 
مورد تاكيد قرار گرفت.  امامدادي طارمي گفت: شناس��ايي و بهره گيري از ظرفيت هاي 
بخش خصوصي، اشخاص حقوقي و حقيقي در حوزه آموزش، اصلي ترين مرحله تعريف 

شده بوده كه مي تواند در فرآيند توسعه مشاغل خانگي تاثيرگذار باشد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 همين صفحه و 4  صفحه 2 

خبر سرمقاله

  ۲ خطاي سياست گذار

 »تداوم پرداخت يارانه در س��ال 97 به ش��يوه كنوني« و »پيش��نهاد 
تكميل و بهره برداري از طرح هاي ناتمام دولت به ميزان 5۰ هزار ميليارد 
تومان به س��ازمان تامين اجتماعي« دو خبري اس��ت كه ديروز به نقل از 
محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه رسانه يي شد و سواالت 
متعددي را در ذهن كارشناسان حوزه رفاه و تامين اجتماعي ايجاد كرد. 
نوبخت روز ش��نبه در صفحه ش��خصي خود در توييتر نوشت: »دولت 
براي حذف يارانه نقدي نمي تواند جيب 8۰ ميليون نفر را بگردد. تا زماني 
كه فرمولي براي حذف پردرآمدها تعريف نشود، پرداخت يارانه ها در سال 
97 تغيي��ري نمي كند.« اين در حالي كه پي��ش از اين در اليحه بودجه 
س��ال 97 حذف گروه هايي از يارانه بگيران پيش بيني شده بود. بي گمان، 
پرداخت يارانه نقدي به بيش از 7۰ ميليون نفر از جمعيت كشور از نظر 
اقتصادي منطقي و موثر نيست. با گذشت حدود 8 سال از آغاز پرداخت 
يارانه نقدي، قدرت خريد مبلغ 45 هزار و 5۰۰ تومان هم در زندگي افراد 
ثروتمن��د و هم در زندگي فقرا اثري نزدي��ك به صفر دارد. اين در حالي 
است كه دس��ت كم با حذف ثروتمندان از فهرست يارانه بگيران، مي توان 

يارانه اقشار آسيب پذير را با هدف توانمندسازي آنها افزايش داد. 
باتوجه به زيرس��اخت هاي كنوني و زيرس��اخت هايي ك��ه به زودي از 
آنها رونمايي خواهد ش��د، از جمله »پنج��ره واحد حمايت هاي اجتماعي 
و رفاهي« شناس��ايي ثروتمندان دش��وار به نظر نمي رس��د، بلكه مساله 
دش��وارتر، شناس��ايي فقرا و افراد بي نام و نشان اس��ت. از اين رو،  به نظر 
مي رس��د تداوم پرداخت يارانه نقدي به همه افراد در سال آينده، يكي از 

خطاهاي سياست گذاري در روزهاي اخير به شمار مي رود. 
در همين حال، »پيش��نهاد تكميل و بهره ب��رداري از طرح هاي ناتمام 
دول��ت به ميزان 5۰ ه��زار ميليارد تومان به س��ازمان تامين اجتماعي« 
كه چند س��اعت پيش از  تصوي��ب پرداخت 5۰ هزار ميلي��ارد تومان از 
مطالب��ات تامين اجتماع��ي در مجلس ارائه ش��د را مي توان خطاي دوم 
سياس��ت گذار در روزهاي اخير برش��مرد. نخست آنكه اين طرح برخالف 
ايده مطرح ش��ده از سوي حس��ن روحاني رييس جمهور ايران، مبني بر 
ل��زوم خروج س��ازمان تامين اجتماع��ي از بنگاهداري اس��ت. حال آنكه 
اين پيش��نهاد نه بنگاهداري كه مس��اله يي پيچيده تر از آن را پيش روي 
تامين اجتماعي قرار داده اس��ت كه در صورت اجرا، مي تواند اين سازمان 
عري��ض و طويل را بيش از پيش، از ماموريت ه��اي ذاتي خود دور كند؛ 
ضمن اينكه در حال حاضر، س��ازمان تامين اجتماعي به شدت محدوديت 
نقدينگ��ي دارد و از همين رو، نه تنها ش��رط الزم براي تكميل طرح هاي 
نيمه تمام را ندارد كه به ش��دت نيازمند درياف��ت مطالبات خود از دولت 
به صورت نقد اس��ت. براس��اس آمارهاي منتشره، از سال ۱384 تاكنون، 
»شكاف نقدينگي از كل مصارف سازمان تامين اجتماعي« روندي منفي 
در پيش گرفته و در س��ال ۱395 به منفي 23درصد بالغ ش��ده اس��ت. 
 يكي از داليل اساس��ي جهش ش��كاف نقدينگي از كل مصارف س��ازمان 
اخي��ر،  اج��راي  س��ال هاي  ط��ي  اجتماع��ي  تامي��ن 
درمان��ي  هزينه ه��اي  افزاي��ش  و  س��المت  تح��ول   ط��رح 
تامين اجتماعي به شمار مي رود. در عين حال، مساله تنگناي مالي تامين 
اجتماع��ي ريش��ه هاي عميق تر و موثرتر از طرح تحول س��المت يا عبور 

بدهي هاي دولت به اين سازمان از مرز ۱2۰ هزار ميليارد تومان دارد. 
عام��ل اساس��ي تضعيف س��ازمان تامين اجتماعي و ب��ه خطر افتادن 
پاي��داري آن به ش��كل كنون��ي را مي ت��وان در انج��ام و تحميل اموري 
ريش��ه يابي كرد كه قواعد محاسبات بيمه يي در سازمان تامين اجتماعي 

را ناديده مي گيرند. 
 از س��وي ديگر، پيش��نهاد تكميل و بهره ب��رداري از طرح هاي دولت، 
خالف ايده خصوصي س��ازي اس��ت. اگر دولت به دليل تنگناي مالي يا هر 
دليل ديگري نمي تواند طرح هاي عمراني را تكميل كند، مي تواند تكميل 

و بهره برداري از اين طرح ها را به بخش خصوصي واگذار كند. 
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دست در جيب مردم نمي كنيم
 صفحه 3 

يادداشت جوزف استيگليتز از تهديدهاي اقتصاد جهان

 افسردگي 
پسا داووس

نفت و انرژي صفحه 7 

 جدال گالدياتورها 
برسر آينده انرژي جهان
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 »تداوم پرداخت يارانه در س��ال 97 به شيوه 
كنوني« و »پيش��نهاد تكمي��ل و بهره برداري از 
طرح هاي ناتمام دولت به ميزان 5۰ هزار ميليارد 
تومان به س��ازمان تامين اجتماعي« دو خبري 
اس��ت كه ديروز ب��ه نق��ل از محمدباقر نوبخت 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه رسانه يي شد و 
س��واالت متعددي را در ذهن كارشناسان حوزه 
رفاه و تامين اجتماع��ي ايجاد كرد. نوبخت روز 
شنبه در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: 
»دولت براي حذف يارانه نقدي نمي تواند جيب 
8۰ ميليون نفر را بگ��ردد. تا زماني كه فرمولي 
براي حذف پردرآمدها تعريف نش��ود، پرداخت 

يارانه ها در سال 97 تغييري نمي كند...

رش��د واحدهاي مس��كوني انبوه سازي در چند 
س��ال اخير در تمام مناطق كش��ور ازجمله تهران 
ديده مي ش��ود. واحدهاي مس��كوني كه قارچ گونه 
زياد ش��دند و سر به فلك كشيدند اگرچه ظاهري 
نون��وار دارند ام��ا از همان كلنگ نخس��ت آغاز به 
س��اخت اي��ن واحده��ا در كوچ��ه پس كوچه هاي 
محله هايش��ان، مش��كالت ري��ز و درش��ت هم پا 
گرفته ان��د كه هر چ��ه مي گذرد بزرگ تر ش��ده و 
حلش��ان دشوار تر مي شود. كمبود مدرسه و فضاي 
آموزش��ي يكي از اين مش��كالت است كه با توجه 
به كمبود بودج��ه دولت هر چه مي گذرد، گره اش 
كورتر مي ش��ود. واحدهاي مسكن مهر از يك سو 
و س��اير پروژه هاي انبوه س��ازي از س��وي ديگر به 

وخامت اوضاع دامن زده اند ...

 ۲ خطاي سياست گذار

 انبوه سازاني كه قانون 
ساخت مدرسه را دور زدند 

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 12  

صنعت، معدن و تجارت

14

 قاعده بازي 
در تجارت

»مدل اقتصاد دولت��ي و خصولتي« چالش بزرگ 
اقتصاد ايران به ش��مار مي رود كه باعث ش��ده فعاالن 
اقتصادي از تزريق سرمايه هاي خود به صحنه اقتصاد 
كش��ور خودداري كنن��د. از ديگر مض��رات پيروي از 
چنين مدل اقتصادي، ايجاد محدوديت بر ورود كاالها 
به داخل اس��ت. به ط��وري كه دولتم��ردان اقتصادي 
طي ماه هاي گذشته با بخش��نامه هاي متعددي جلو 
ثبت سفارش برخي كاالها را به بهانه حمايت از توليد 
داخل گرفتند ك��ه موجي از انتقادات از س��وي بدنه 
بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي به راه افتاد، چراكه 
به اعتقاد آنها اتخاذ اين گونه سياس��ت هاي مقطعي و 
غيرقانوني نه تنها حامي توليد داخل نخواهد بود، بلكه 
»آش��فتگي، بي نظمي و گراني« را در بازار رقم خواهد 
زد. در همين راستا روس��اي اتاق هاي بازرگاني ايران 
و ته��ران در گفت وگوي اختصاصي با »تعادل« ضمن 
انتقاد از تدوين سياس��ت هاي اشتباه دولت در عرصه 
واردات تاكيد مي كنند كه دولت براي مديريت واردات 
در گام نخست بايد به سمت تثبيت سياست گذاري ها 

در عرصه اقتصاد پيش رود ...

 مجيد اعزازي   

 مجيد اعزازي   
دبير گروه مسكن و شهرسازي

آماره��اي وزارت ام��ور اقتص��ادي و 
دارايي نش��ان مي دهد ميانگين بازدهي 
اوراق اس��ناد خزانه به حدود ۱5 درصد 
رسيده كه در تناسب با بازارهاي موازي 

به ويژه نرخ سود نظام بانكي است. 
به گ��زارش ايرنا، آماره��اي معاونت 
اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
درب��اره آخرين وضعي��ت بازدهي اوراق 
خزانه نش��ان مي دهد، دولت در 9ماهه 
س��ال ۱396 دو س��ري اس��ناد خزانه 
اسالمي منتش��ر كرده كه بخشي از آن 
در چارچوب بند »ه�« و بخش��ي ديگر 
در راس��تاي بن��د »ز« تبص��ره 5 قانون 
بودجه س��ال ۱396 قاب��ل پرداخت به 

طلبكاران غيردولتي است كه از پانزدهم 
شهريور ۱396 منتشر شد. 

در اواخ��ر آب��ان ۱396 ني��ز 9۰۰ 
ميلي��ارد تومان اس��ناد خزانه اس��المي 
در نم��اد »اخزا6۱۱« در بازار س��رمايه 
معامله ش��د؛ همچني��ن در نوزدهم آذر 
م��اه ۱396 در راس��تاي اج��راي مفاد 
بند )ه�( تبصره )5( قانون بودجه س��ال 
۱396 كل كشور، اوراق اسناد خزانه در 
نماد اخزا 6۰2 در ب��ازار ابزارهاي نوين 

مالي فرابورس پذيرفته شد. 
در خصوص نرخ س��ود اسناد خزانه 
اس��المي نرخ موثر بازدهي تا سررسيد 
كه توسط فرابورس محاسبه شده است، 

رون��د معامالت اس��ناد خزانه اس��المي 
از ابت��داي س��ال جاري تاكنون نش��ان 
مي دهد؛ بر اين اس��اس با آغاز معامالت 
ثانويه اوراق خزانه اسالمي بانكي تحت 
عنوان »س��خاب« در فرابورس ايران، با 
وجود ثب��ات سياس��ت هاي پولي، روند 
كاهش��ي نرخ س��ود اوراق مذكور تداوم 

داشته است. 
اين رون��د تا جايي ادام��ه يافت كه 
بعد از تصميم بانك مركزي در خصوص 
كاهش نرخ سود س��پرده ها و عملياتي 
ش��دن آن، نرخ سود اوراق مذكور نيز با 
قرار گرفتن در س��طوح ۱4.5 تا ۱7.2 
درصدي ب��ا نرخ س��ود در ب��ازار پولي 

هماهنگ شد. 
با وج��ود اينك��ه ب��ا ورود معامالت 
ثانويه اسناد خزانه بانكي به بازار سرمايه 
و همچنين انتش��ار اوراق جديد اس��ناد 
خزانه اس��المي، ش��اهد توس��عه نسبي 
ب��ازار بدهي خواهيم بود، ام��ا اين بازار 
همچنان فاصله زيادي با استانداردهاي 

بين المللي دارد. 
ن��رخ بازده موثر اوراق اس��ناد خزانه 
اس��المي از حدود ۱9 درصد در ابتداي 
انتشار اين اوراق در نيمه شهريور ماه در 
بازار فرابورس در پاي��ان آذرماه ۱396 
در س��طح بين ۱4.5 و ۱7.2 درصدي 

قرار گرفت. 

كاهش سود اسناد خزانه به حدود 15درصد 

سيدحسن خميني:  

حاكمان هيچ گاه از نظارت مردم بي نياز نيستند
ي��ادگار امام گف��ت: دور هم جمع 
ش��دن احزاب را مبارك مي دانيم زيرا 
اين دور هم جمع ش��دن يك گام در 

جهت همدلي و هم افزايي است. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، سيدحس��ن 
خميني در مراس��م اختتاميه بيس��ت 
و نهمي��ن نشس��ت كميت��ه دايم��ي 
كنفرانس بين المللي احزاب آس��يايي 
با اش��اره به اينكه حزب اگر چه الزمه 
مه��م دني��اي معاص��ر اس��ت، گفت: 
ام��ا كاركرده��اي ح��زب از ديرباز در 
فرهن��گ اس��المي وج��ود دارد. اصل 
حضور مستمر مردم در قدرت سياسي 
به وس��يله دو نهاد مه��م بيعت و امر 
به مع��روف و نهي از منكر جزو اركان 

انديشه سياسي اسالم است. 
وي اف��زود: اگ��ر مطاب��ق اس��الم 
عم��ل مي ش��د همه حاكم��ان بايد با 
پذي��رش عموم��ي م��ردم به مس��ند 
قدرت مي نشس��تند و در طول تصدي 
حكوم��ت ه��م هي��چ گاه از نظ��ارت 
عمومي م��ردم يعني امر ب��ه معروف 
و نه��ي از منكر بي ني��از نبودند. البته 
ترديدي نيس��ت كه اين دو اصل مهم 
در بسياري از مواقع اجرا نشد و مانند 
بس��ياري از دستورات اس��الم مغفول 
مان��د. ي��ادگار امام خاطرنش��ان كرد: 
البته بحث موقت بودن قدرت سياسي 
شايد بعدها به فرهنگ سياسي اضافه 
ش��ده اس��ت اما اصل تاسيسي بودن 
راي مردم در حاكميت جامعه و اصل 
پذي��رش نظارت مردم هم��واره مورد 

تاكيد اسالم بوده است. 
حس��ن خميني با بيان اينكه پس 
از آنك��ه حاك��م حكوم��ت را تصدي 

مي كند، وظيفه مردم تمام نمي شود، 
اظهار كرد: مردم بايد پس از آن با امر 
ب��ه معروف و نهي از منكر بر حاكمان 

نظارت داشته باشند. 
وي با اشاره به لزوم تاسيس حزب 
در روزگار معاص��ر خاطرنش��ان كرد: 
شايد در گذشته يك فرد مي توانست 
به تنهايي واقعي��ات جامعه را بفهمد 
و در جه��ت بهبود جامع��ه اثرگذاري 
داش��ته باش��د اما ترديدي نيست كه 
ام��روزه با توج��ه ب��ه پيچيدگي هاي 
جوامع، شناخت خوب از بد و معرفت 
راه صحي��ح از عه��ده ي��ك نفر خارج 
اس��ت. همچنين اجراي آنچه صحيح 
مي دانيم نيز از عه��ده يك نفر خارج 
است به همين دليل كار فردي از كار 
جمعي ضعيف تر اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه م��ا در كنار ه��م مي توانيم 

قوي تر از كار انفرادي عمل كنيم. 
حسن خميني با بيان اينكه قانون 
اساسي جمهوري اسالمي كه برگرفته 
از اس��الم اس��ت، حزب را ب��ه عنوان 

واقعي��ت اس��المي و ني��از روزگار ما 
پذيرفته است، گفت: بر همين اساس 
احزاب در كشور ما شكل گرفته و اين 
جاي اميد دارد البته اميدواريم احزاب 
بتوانند پرتوان ت��ر آينده خود را پيش 

ببرند. 
ي��ادگار امام در بخ��ش ديگري از 
اظه��ارات خود ب��ا بيان اينك��ه براي 
حل مش��كالت جامعه انساني محتاج 
اين هس��تيم كه با هم باش��يم، گفت: 
ح��ل اين مش��كالت جز ب��ا همدلي، 
همفكري و كنار هم نشس��تن احزاب 
مختلف كه نمايندگان مردم هستند، 
ميسر نيست. امروز به دليل دور شدن 
انس��ان از معنويت، دردهاي مختلفي 
براي بش��ر به وجود آمده است. امروز 
ش��اهد فقر انسان ها هس��تيم. فقر به 
دور افت��ادن انس��ان از تحصيل منجر 
مي ش��ود. وقت��ي س��طح فك��ر پايين 
بياي��د انس��ان دچ��ار درماندگي هاي 
آن  نتيج��ه  و  مي ش��ود  عميق ت��ري 
جرايم و آسيب هاي مختلفي از جمله 

اعتي��اد مي ش��ود بنابراين بش��ر بايد 
براي ريشه كن كردن فقر تالش كند. 
كش��ورها هم ب��ا همس��ايگي يكديگر 

مي توانند بر اين مشكل غلبه كنند. 
از  انس��انيت  ام��روز  گف��ت:  وي 
جنگ رنج مي ب��رد. جنگ هيچ رنگ 
مورد پس��ندي نداشته و هيچ جا زيبا 
نيست. ما فجايع عراق، سوريه، لبنان 
و فلسطين را ديده ايم. امروز رنج هاي 
بش��ر، رنج هاي تك تك ما و هر كسي 
كه نام انسان بر خود مي گذارد، است.

حسن خميني با بيان اينكه امروزه 
ش��اهد فقر، فس��اد، جن��گ، خرافه، 
دگماتيس��م  و  نسل كش��ي  تحج��ر، 
هس��تيم، تصريح كرد: دور هم جمع 
ش��دن احزاب را مب��ارك بدانيم، زيرا 
گام��ي اس��ت در جه��ت همدل��ي و 
هم افزايي براي حل مشكالت بشريت. 
كميت��ه دايمي كنفران��س بين المللي 
اح��زاب آس��يايي حتم��ا مي تواند در 
آينده روزهاي بهتري داش��ته باش��د، 
زي��را گفت وگو كردن ش��رط اوليه يي 
اس��ت كه بتوانيم با همكاري يكديگر 
رنج ه��ا و آالم جامع��ه بش��ري را كم 
كنيم. يادگار امام با اش��اره به موضوع 
اين كنفرانس يعن��ي همكاري جهت 
احياي راه ابريش��م خاطرنش��ان كرد: 
راه ابريشم مي تواند يكي از تالش هاي 
مش��ترك همه م��ا براي ك��م كردن 
آالم بش��ري باشد. توس��عه اين جاده 
مي تواند به صلح، توس��عه اقتصادي و 
پيشرفت و تبادل فرهنگي كمك كند 
و راه ابريشم نه تنها راه دادوستد كاال 
بلكه راه تب��ادل فرهنگي و همفكري 

كشورها مي تواند باشد. 



 مصوبه دولت درخصوص كاهش آلودگي هوا در شهرها 
ابالغ ش�د؛ پاد  معاون اول رييس جمهوري مصوبه دولت درباره 
كاه��ش آلودگ��ي هوا در ش��هرها را براي اجرا به دس��تگاه هاي 
ذي رب��ط ابالغ ك��رد. هيات وزيران در جلس��ه 24 دي 1396 به 
پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد 
و س��ي و هش��تم قانون اساس��ي ايران براي كاهش آلودگي هوا 
در ش��هرها تصويب كرد: اسحاق جهانگيري اين مصوبه را براي 
اجرا به وزارتخانه هاي كشور، راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات، صنع��ت، معدن و تج��ارت و س��ازمان هاي حفاظت 

محيط زيست و برنامه و بودجه كشور ابالغ كرد. 
 وزير كش�ور با تبديل س�ه روس�تا به ش�هر موافقت 
كرد؛ روابط عمومي وزارت كش�ور   وزير كشور در ابالغيه هاي 
جداگانه يي به اس��تانداران سيستان وبلوچس��تان، كردس��تان 
و مازن��دران به ترتي��ب ب��ا تبدي��ل روس��تاهاي س��رجنگل، 
حس��ين آباد جنوب��ي و اجبار كال به ش��هر موافقت ك��رد.  در 
ابالغيه هاي عبدالرضا رحماني فضلي به دانيال محبي اس��تاندار 
سيستان وبلوچستان، بهمن مرادنيا استاندار كردستان و محمد 
اس��المي استاندار مازندران آمده است: در اجراي ماده 1 قانون 
اصالح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقس��يمات كشوري و 
باتوجه به مطالعات كارشناسي با پيشنهاد آن استانداري مبني 

بر تبديل روستاي مذكور به شهر موافقت مي شود. 
 تاكيد اميري بر ارتقاي سطح تعامالت دولت و مجلس؛ 
ايس�نا  معاون پارلماني رييس جمهور ديروز بر ضرورت ارتقاي 
س��طح تعامالت دولت و مجل��س تاكيد كرد و گف��ت: معاونان 
پارلماني وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي نقش مهمي در اين 
زمينه دارند. حسينعلي اميري كه در شوراي معاونان امور مجلس 
دس��تگاه هاي اجرايي سخن مي گفت، تاكيد كرد: همه ما چه در 
دولت و چه در مجلس و دس��تگاه هاي ديگر وظيفه داريم براي 
خدمت به اين مردم، نهايت سعي و تالش خود را به كار گيريم و 
هرگاه ميان قواي مختلف وحدت و همدلي بيشتري حاكم بوده 

مشكالت مردم هم بهتر و سريع تر حل و فصل شده است. 
 كاري نكنيم دشمنان به فكر انشقاق در كشور بيفتند؛ 
فارس  رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: كاري نكنيم 
كه دشمنان خيال كنند، مي توانند در كشور انشقاق ايجاد كنند. 
رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز همزمان 
با دهه فجر در حرم مطهر بنيانگذار كبير انقالب اس��المي ايران 
حاضر ش��دند و با امام خميني )ره( تجديد ميثاق كردند. آيت اهلل 
سيدمحمود هاشمي شاهرودي رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، در حاش��يه اين مراسم اظهار داشت: مردان بزرگ همواره 
در تاريخ زنده اند؛ ارزش زندگي انسان ها به آثار وجودي و بركات 
آنهاس��ت. رييس مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام اضافه كرد: 
بيداري اس��المي، احياي مقاومت اس��المي براب��ر زورگويان و... 

ازجمله اين بركات است كه امروز بايد به آنها توجه داشت. 
 مدركي از س�فر »لوينس�ون« ب�ه ايران وج�ود ندارد؛ 
خانه ملت   عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
تاكيد دارد كه مداركي از س��فر لوينسون به ايران موجود نيست 
و سفس��طه سناتورهاي امريكايي براي افزايش تحريم هاي عليه 
ايران است. يحيي كمالي پور افزود: اگر »رابرت لوينسون« مامور 
س��ابق سيا امريكا براي انجام ماموريتي به ايران آمده حتما بايد 
اس��ناد و مداركي در رابطه با آن وجود داش��ته باش��د و اگر هم 
به صورت شخصي قصد س��فر به ايران را داشته خودش مسوول 
اعمال و سرنوش��تش محس��وب مي ش��ود؛ بنابراي��ن نمي توان 

جمهوري اسالمي ايران را در اين خصوص متهم كرد. 
 اقدام امريكا نمايش مضحك سياس�ي بود؛ ايرنا  رييس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: اقدام امريكا در به نمايش گذاشتن موشك ها و انتساب آن 
به ايران يك نمايش مضحك سياسي است. عالءالدين بروجردي 
هدف امريكا از اين اقدام را زير سوال بردن توانمندي هاي موشكي 
ايران دانست و افزود: ترامپ با اين اقدامش به دنبال آن است كه 
توانمندي موشكي جمهوري اسالمي ايران را زير سوال ببرد و با 
اين اقدام مي خواهد مقدمه چيني براي ورود به اين بحث كند كه 
قطعا خط قرمز جمهوري اسالمي ايران است. ثانيا آنان به دنبال 

سرپوش گذاشتن بر جنايات گسترده عربستان هستند. 
 دي�دار اعضاي تحقي�ق و تفحص از س�تاد قاچاق كاال 
با الريجاني؛ فارس  احمد اناركي نماينده رفس��نجان و رييس 
كميته تحقيق و تفحص از ستاد قاچاق كاال و ارز گفت: تحقيق 
و تفحصي را كه از روند مبارزه با قاچاق كاال و ارز شروع كرديم، 
دس��تگاه هاي مختلف��ي را دربر مي گيرد و نياز اس��ت اطالعات 
كاملي را از همه دستگاه  ها بگيريم. اناركي ادامه داد: هفته آينده 
با رييس قوه قضاييه و دادس��تاني براي جمع بندي كلي جلسه 
خواهيم داشت و با توجه به اينكه هر هفته دوشنبه ها در كميته 
جلسه خواهيم داشت احتماال هفته آينده هم با رييس دستگاه 
قضا و دادستان و مواردي كه در حال بررسي پرونده آنها هستيم 

نشست خواهيم داشت. 
 آخوندي به جلسه فراكسيون نمايندگان واليي مي رود؛ 
مي�زان  يك نماينده مجلس از حضور عب��اس آخوندي وزير راه 
و شهرس��ازي در جلس��ه صبح امروز يك ش��نبه 1۵ بهمن ماه 
فراكسيون نمايندگان  واليي خبر داد. اردشير نوريان افزود: وزير 
»راه و شهرسازي« فردا درباره مسائل اخير پيش آمده در خطوط 
مواصالت��ي هنگام بارش برف و همچنين مس��ائل مربوط به راه 
و شهرس��ازي به نمايندگان عضو فراكسيون »نمايندگان واليي« 
پاسخگو خواهد بود. به گفته نوريان در اين جلسه درباره اشكاالت 
پيش آمده در فرودگاه ها و مباحث جاده يي و عدم آمادگي در اين 

رابطه بحث و بررسي خواهد شد.

روي موج خبر

معاون اول رييس جمهوري در مراسم پروژه هاي صنعتي و زيربنايي يزد:

امنيت سرمايه گذار نبايد به مخاطره بيفتد
ايران قادر است به هاب بزرگ توليد برق منطقه تبديل شود

گروه ايران   
بالفاصل��ه بعد از افتت��اح دامنه وس��يعي از طرح هاي 
عمران��ي، خدماتي و صنعتي در اس��تان كرمان، اس��حاق 
جهانگي��ري و هيات همراه دي��روز راهي ي��زد و اردكان 
ش��د تا با حضور معاون اول رييس جمهوري هم كارخانه 
ف��والد چادرملو افتتاح ش��ود و هم بخش بخ��ار نيروگاه 
خصوصي س��يكل تركيبي تابان به ظرفيت 16۰مگاوات 
به بهره برداري برس��د، پروژه هايي كه از منظر جهانگيري 
توس��عه آنها مي تواند ايران را ب��ه هاب بزرگ توليد برق و 
فوالد منطقه تبديل و ارزش افزوده فراواني را وارد كش��ور 
كن��د، ضمن اينكه ب��ا بهره برداري از اي��ن پروژه ها دامنه 
وس��يعي از جوانان نيز ش��غل مناس��ب خود را به دست 
مي آورند. اسحاق جهانگيري پيش از ظهر ديروز در جريان 
سفر به اس��تان يزد ضمن افتتاح كارخانه فوالد چادرملو 
از واحد بخار فاز نخس��ت نيروگاه سيكل تركيبي تابان از 
اتاق كنترل و بخش هاي مختلف اين نيروگاه بازديد كرد. 
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه صنعتي ش��دن 
ايران نيازمند مجموعه يي از سياس��ت هاي محيطي كه بر 
بخش صنعت حاكم است، گفت: سياست خارجي عاملي 
تعيين كننده در سياس��ت هاي اقتصادي كشور و وضعيت 

بنگاه هاي اقتصادي است. 
ب��ه گزارش پ��اد، جهانگيري ديروز در مراس��م افتتاح 
كارخانه فوالد چادرملو و واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي 
سرو گفت: اگر بنگاه هاي ما بتوانند براي توسعه از دنيا پول 
بگيرند و كااليش��ان را در بازارهاي بين المللي عرضه كنند 
و فناوري هاي جديد را به دس��ت آورند، نيازمند سياس��ت 
خارجي هس��تند كه منحصرا در اختيار دولت هاس��ت اما 

عامل تعيين كننده در حركت بنگاه هاي اقتصادي است.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ما در دولت 
تدبير و اميد تمام تالش خود را به كار برديم تا سياس��ت 
خارجي پي��ش برنده و حامي حركت بنگاه هاي اقتصادي 
باش��د، اظهار داشت: در ش��روع كار دولت حتي يك دالر 
خط فاينانس نداش��تيم اما امروز بيش از 3۰ميليارد دالر 
فاينانس توافق ش��ده بين بانكي امضا شده است كه براي 
12ميليارد دالر آن پروژه نهايي و ال س��ي باز ش��ده و در 
مرحل��ه آغاز عمليات اجرايي قرار گرفته اس��ت. او با بيان 
اينك��ه امروز در دنيا با يك خ��ط و امضاي وزير اقتصاد و 
دارايي كش��ور خط فاينانس به كشور اختصاص مي يابد، 
گفت: البته رييس جمهور امريكا مدعي اس��ت ايران پس 
از برج��ام 1۵۰ميليارد دالر به دس��ت آورده كه اين ادعا 
حرف نادرس��تي است كه توسط او بارها تكرار شده است.  
جهانگي��ري سياس��ت هاي فرهنگي را ني��ز تاثيرگذار بر 
فع��ل و انفعاالت اقتصادي و بنگاه هاي اقتصادي دانس��ت 
و گفت: اينكه در فرهنگ ما س��رمايه گذاري امري مثبت 

تلقي مي ش��ود و به س��رمايه گذاران احترام گذاشته شود، 
موضوع مهمي اس��ت،  متاس��فانه برخي اف��راد كه مدعي 
شغل هس��تند و دولت را در اين زمينه به كم كاري متهم 
مي كنند، هنگامي كه تريبون در اختيارشان قرار مي گيرد 
با ش��ليك به ه��دف كاري مي كنند كه كس��ي به دنبال 
س��رمايه گذاري نرود.  مع��اون اول رييس جمه��ور افزود: 
س��رمايه گذار بايد احساس امنيت كند و نبايد هر كس به 
هر بهانه يي بتواند، امنيت كار او را به مخاطره اندازد. او از 
سياس��ت هاي اقتصادي كالن نيز ب��ه عنوان يكي ديگر از 
عوامل تعيين كننده بر موفقيت يا عدم موفقيت بنگاه هاي 
اقتص��ادي ياد كرد و گف��ت: مهم ترين ش��اخص در اين 
سياست اين است كه آينده براي مدير بنگاه هاي اقتصادي 
روشن و قابل پيش بيني باشد. بدون ترديد عدم شفافيت 
و ثبات در اقتصاد باعث مي ش��ود كه سرمايه گذاران از كار 
در كشور كنار بكشند. جهانگيري ادامه داد: دولت تدبير و 
اميد تالش بس��ياري انجام داده است تا ثبات را به اقتصاد 

كشور بازگرداند. 

 اهميت رونق بنگاه ها براي دولت
معاون اول رييس جمهور از سياست هاي صنعتي نيز 
به عنوان موضوعي تاثيرگذار بر رونق بنگاه هاي اقتصادي 
نام برد و گفت: ما بايد سياستي اتخاذ كنيم كه معادن و 
صنايع مرتبط در كنار يكديگر باشند. نبايد سنگ آهن را از 
چادرملو به اهواز براي توليد فوالد منتقل كنيم البته زماني 
كه ما براي توسعه صنعت فوالد به سنگ آهن نياز داشتيم 
در مقاطعي از هند و برزيل نيز سنگ آهن وارد كرديم.  او 
خاطرنشان كرد: مهم ترين ويژگي معادن ايران اين است 
كه در مناطق كمتر توسعه يافته قرار دارند و مي توانند در 
صورت بهره برداري و ايجاد صنايع مرتبط با معادن، كانون 
توسعه استان هايي نظير اس��تان سيستان و بلوچستان، 
خراس��ان جنوبي يا آذربايجان باشند.  جهانگيري با بيان 
اينك��ه اگر در معادن توس��عه ايجاد ش��ود موجب تحول 
منطقه يي خواهد ش��د، گفت: سياست اتصال واحدهاي 
صنعتي به مع��ادن در دوره وزارت صنعت و معدن دولت 
اصالحات برداشته شد و در آن زمان تصميم گرفتيم تا در 

كنار معدن چادرملو گندله سازي ايجاد شود.  معاون اول 
رييس جمهور به بازديد و افتتاح طرح فوالد گندله سازي 
س��نگان و خواف اشاره كرد و گفت: اين منطقه روزگاري 
بيابان و از همه امكانات مح��روم بود و آرزوي ما اين بود 
كه روزي اين بخش از كش��ور نيز توسعه پيدا كند. امروز 
وقتي به منطقه سنگان نگاه كنيم از سرمايه گذاري چند 
هزار ميليارد توماني در منطقه كه موجب رونق و اشتغال و 
توسعه شده است،  احساس رضايت مي كنيم.  او ادامه داد: 
يكي ديگر از آثار سياست گذاري صنعتي درست در حوزه 
سيمان بود. روزگاري ما براي اجراي طرح هاي عمراني نياز 
به واردات س��يمان داشتيم اما با اتخاذ تصميمي درست 
امروز به چنان ظرفيتي در توليد س��يمان رسيده ايم كه 
بايد به دنبال بازار صادرات براي اين محصول استراتژيك 
باشيم. جهانگيري سپس از سياست هاي داخلي بنگاه ها 
ني��ز به عنوان يكي از داليل موفقيت ش��ركت ها ياد كرد 
و گفت: ثب��ات مديريت يك مجموع��ه صنعتي موضوع 
مهمي اس��ت اگر ما به درجه يي از آگاهي در اداره كشور 

برس��يم كه مديران سياسي كشور با آمد و رفت دولت ها 
تعويض شوند اما مديران فني كه سرمايه هاي بزرگ كشور 
هس��تند، باقي بمانند اتفاق خوبي براي اقتصاد كشور رخ 
خواه��د داد.  معاون اول رييس جمهور با اش��اره به ثبات 
مديريت��ي در مجموعه مديريتي چادرمل��و گفت: نبايد 
بگذاريم مديران بنگاه هاي بزرگ دلسرد شده و كنار بروند، 
چرا كه بسياري از كشورهاي دنيا دنبال اين افراد هستند 
و اگ��ر آنها مهاجرت كنند كش��ور از خدمات آنها محروم 
خواهد ش��د. در اين خصوص باي��د از دولت قبل كه اين 
مدير موفق را تغيير نداد، تش��كر كنم.  او با ابراز تاس��ف 
از اينكه بس��ياري از بنگاه هايي كه امروز مش��كل دارند، 
مشكل شان مربوط به مديريت است، گفت: صدها ميليارد 
دالر در برخي ش��ركت هاي بزرگ توسط دولت و بخش 
عمومي س��رمايه گذاري شده كه بازدهي آن صفر است و 
اگر در اين سرمايه مديريت مطلوبي انجام مي شد منافع و 

سود آن را ملت ايران مي برد. 
جهانگي��ري افزود: دولت بايد بخش وس��يعي از اين 
ش��ركت ها را به بخش خصوصي واگذار كند و اين بخش 
بايد ميدان دار اقتصاد كشور باشد. قطعا ايجاد سياست هاي 
واحد در حوزه محيطي و درون بخش��ي مي تواند سرعت 

توسعه كشور را افزايش دهد. 

 سرمايه گذاري روي صنايع پيشران
مع��اون اول رييس جمه��ور با بي��ان اينكه صنايع 
پيشران مي تواند همانند لكوموتيوي ساير بخش هاي 
صنعت��ي را ب��ه حرك��ت وادارد، گف��ت: ام��روز ب��ه 
خودرو س��ازان كش��ور خيلي بد گفته مي شود اما اين 
كارخانه ها توانسته اند ده ها و صدها واحد صنعتي ديگر 
را فعال و پابرجا نگه داشته و هزاران شغل ايجاد كنند. 
او افزود: ما بايد روي صنايع پيش��ران كه توسعه را 
ش��كل مي دهند تمركز كنيم،  صنايع معدني يكي از 
صنايع پيشران كش��ور است. اگر فوالد كشور حركت 
كن��د ده ها صنعت ديگر در حوزه س��اختمان يا لوازم 

خانگي رونق خواهد گرفت و اشتغال ايجاد مي كند. 
جهانگيري با اشاره به اينكه استان يزد استاني مهم 
و صنعتي در كشور است كه در حوزه فوالد ظرفيت ها 
و فرصت خوبي براي توسعه دارد، گفت: خوشبختانه 
معادن خوب سنگ آهن در اين منطقه شناسايي شده 
كه مي توان با استفاده از فناوري هاي جديد استخراج 

انجام داد و نياز صنايع فوالد استان را برطرف كرد. 
مع��اون اول رييس جمهور مهم ترين مانع توس��عه 
صنعتي كشور را مساله آب دانست و گفت: استان يزد 
به طور مضاعف با اين چالش روبه روست. صنعت استان 

يزد راهي جز استفاده از پساب ندارد. 

نامه توكلي به رييس مجلس درباره مصوبه عدم افزايش حقوق اساتيد دانشگاه:

مصوبه كميسيون تلفيق را نقض نكنيد

گروه ايران  
تبعيض دريافتي اس��اتيد دانش��گاه ب��ا كاركنان 
ش��ركت هايي همچون نفت و مخابرات آن قدر مخرب 
است كه اهميت عدم افزايش حقوق اين قشر در سال 
97 پي��ش آن رنگ مي بازد. اين را احمدي توكلي در 
نامه يي به رييس مجلس مي گويد و به او تاكيد مي كند 
كه مصوبه كميسيون تلفيق در اين باره را نقض نكند. 
اشاره توكلي به مصوبه يي است كه دولت را از افزايش 
حقوق مديران، قضات و اساتيد دانشگاه كه بيش از ۵ 
ميليون تومان دريافتي دارند، باز مي دارد. مصوبه يي كه 
دانش��گاهيان معترض آن شده و نسبت به پيامدهاي 
منفي آن هش��دار داده اند. نخستين بار »تشكل هاي 
صنفي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي 

كش��ور« به اين مصوبه اعتراض ك��رد. آنها در نامه يي 
سرگش��اده با تاكيد بر اينكه اكثر اعضاي هيات علمي 
حقوق ب��االي ۵۰ ميلي��ون ريال درياف��ت مي كنند، 
تصويب اين بند را به معناي تنبيه افرادي دانس��تند 
كه سال هاي طوالني عمر خود را وقف پيشرفت علمي 
كش��ور و آموزش جوانان اين مرز و بوم كرده اند. پس 
از آن، روس��اي 13 دانشگاه برتر كشور نيز در نامه يي 
به علي الريجاني با اشاره به اينكه اساتيد سرمايه هاي 
انساني هستند كه نقش اساسي در توسعه همه جانبه 
كشورهاي پيشرفته دارند، گوش��زد كردند كه »عدم 
افزايش حق��وق اعضاي هيات علمي همراه با افزايش 
تصاعدي ماليات و تعيين سقف پاداش بازنشستگي، در 
واقع اقدامي برخالف پاسداشت جايگاه علمي اساتيد 

است و بي گمان تبعاتي ناگوار و جبران ناپذير در عرصه 
علم و فناوري كشور در پي خواهد داشت.«

اما احمد توكلي نماينده س��ابق مجلس، رييس 
هيات مديره س��ازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و 
عدال��ت كه خود از اعضاي بازنشس��ته هيات علمي 
دانش��گاه شهيد بهش��تي اس��ت، به رييس مجلس 
مي گويد كه نه به حرف روس��اي 13 دانش��گاه برتر 
گ��وش دهد و ن��ه به اعتراض »تش��كل هاي صنفي 
اعضاي هيات علمي دانش��گاه ها و پژوهش��گاه هاي 
كش��ور« وقعي نهد؛ چراكه به اعتقاد او عدم افزايش 
حقوق اساتيد در س��ال آينده در قبال تبعيض هاي 
ناروا ميان دستمزد اين قشر با كاركنان شركت هاي 
ي��ا  نف��ت  وزارت  ش��ركت هاي  به وي��ژه  دولت��ي، 
ش��ركت هاي حاكميت��ي وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات )مخابرات( قابل ذكر نيس��ت. توكلي در 
نامه خود با اشاره به پيشينه افزايش حقوق اساتيد 
دانش��گاه نوش��ت: حقوق و مزاياي اعض��اي هيات 
علمي دانشگاه طي 1۵ سال گذشته دوبار به شكل 
قابل توجهي افزايش جهشي داشت. نخست در سال 
پايان��ي دولت آقاي خاتمي، افزايش��ي كه در برخي 
سطوح از دو برابر نيز بيشتر بود، اين جهش به طور 
زنجيره ي��ي افزايش حقوق س��اير كاركنان قوا را در 
پي داشت )البته با درصدهاي كمتري(. اين تصميم 
موجب ش��د كه سال بعد در نخستين اليحه بودجه 
دولت آقاي احمدي نژاد هزينه هاي جاري 43 درصد 

افزايش يابد. 
ب��ه گفته او افزايش تصاعدي اس��اتيد براي بار دوم 
در دول��ت احمدي نژاد اتفاق افتاد كه وزير علوم و وزير 
بهداش��ت و درمان و آموزش پزشكي از طريق افزايش 
فوق العاده جذب، افزايش جهشي حقوق و مزاياي هيات 

علمي را محقق كردند. در حالي كه طي همين سال ها 
بر عكس اعضاي هيات علم��ي و قضات و هم ترازهاي 
آنان، حقوق و مزاياي ساير كاركنان دولت و قوه قضاييه 
افزايش، با نرخ كمتر از نرخ تورم را تجربه كرد؛ بنابراين 

از قدرت خريدشان كاسته شد. 
نماينده س��ابق مجل��س اعتق��اد دارد كه تبعيض 
مذكور، گرچه بي اهميت نيست، اما در برابر تفاوت هاي 
ناعادالن��ه و مخرب موج��ود بين كاركن��ان حكومت، 
رنگ مي بازد. چراكه تبعيض ن��اروا بين اعضاي هيات 
علمي دانش��گاه هاي مختلف و به ويژه علوم پزشكي با 
س��اير دانشگاه ها و بين اكثريت اعضاي هيات علمي با 
كاركنان شركت هاي دولتي، به ويژه شركت هاي وزارت 
نفت يا شركت هاي حاكميتي وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات )مخابرات( و بين معلمان شريف با تمام اينها 
بس��يار مخرب تر و ناعادالنه تر اس��ت. در واقع افزايش 
نيافتن 1۰درصدي سال آينده در قبال آن تبعيض هاي 

ناروا قابل ذكر نيست. 
به گفت��ه توكلي اين تبعيض ها قرار بود با تصويب 
قانون مديريت خدمات كشوري منتفي شود، اما عدم 
پايبندي از همان آغاز، كار را از سامان يافتن دور كرد 
و حال حقوق و مزايا در بانك مركزي و ساير بانك ها، 
وزارت نفت و شركت هاي تابعه، مخابرات بسيار بيشتر 

از حقوق قضات و اساتيد محترم است. 
توكلي كه به تازگي با تش��كيل سازمان مردم نهاد 
ديده بان ش��فافيت و عدالت به گفته خودش به جنگ 
با فس��اد رفت��ه، در ادامه اين نامه ب��ه دريافتي برخي 
پزش��كان اشاره مي كند كه با طرح كارانه طبق برخي 
از مس��تندات، در آمدشان ماهانه به چند صد ميليون 
مي رسد؛ به واقع فردي با مدرك دكتري و كارشناسي 
ارش��د غير هي��ات علم��ي در آموزش و پ��رورش يا 
وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ديگر نصف يك نفر 
هم ت��راز خودش در وزارت عل��وم و حدود يك چهارم 
هم ت��راز خود در وزارت بهداش��ت، نف��ت و مخابرات 

حقوق دريافت مي كند. 
اما ريشه اين تبعيض ها را توكلي در ساختار بودجه 
مي دان��د؛ آنچنان كه او مي گوي��د بودجه دولت بر اثر 

سلوك غيرعاقالنه و ناعادالنه تاريخي، ساختاري بيمار 
دارد. او توضيح داد: امروزه، تمام درآمد مالياتي و ساير 
درآمده��اي دولت كفاف نيازهاي جاري را نمي دهد و 
دولت مجبور است منابع حاصل از فروش ثروت ملي 
يعني نفت را صرف هزينه هاي جاري كند و هزينه هاي 
عمراني را عمدتا با فروش اوراق و اس��تقراض از مردم 
تامين كند. اين روند باعث ش��ده اس��ت كه در سال 
آين��ده دولت بايد 3۰ هزار ميلي��ارد تومان اصل وفرع 
اوراق س��ال هاي گذش��ته را بپردازد و چ��ون توانايي 
پرداخت آن را ندارد، مج��ددا 38هزار ميليارد تومان 
اوراق مختلف منتش��ر مي كند تا بتواند آن اصل وفرع 

را پرداخت كند. 
به اعتقاد توكلي اين نحوه بودجه ريزي به معناي 
كاس��تن از اشتغال زايي بودجه دولت است، در عين 
حال كه ميدان فعاليت را براي بخش هاي خصوصي 
تن��گ مي كند، باع��ث كاهش ايجاد ش��غل در اين 
بخ��ش مي ش��ود. او تاكيد مي كند ك��ه در وضعيت 
فعلي آيا بايد روشي را برگزينيم كه مصايب را تداوم 
و بي��كاري را افزايش بخش��د؟ يا ب��ه اقتضاي »چو 
دخلت نيس��ت خرج آهس��ته تر كن«، از هزينه هاي 

جاري دولت بكاهيم؟
توكل��ي راه خ��روج از اين وضعي��ت را عقالنيت 
مي دان��د كه براس��اس آن چه راه��ي داريم جز آنكه 
رون��د پرداخت ه��ا را ط��وري طراح��ي كني��م ك��ه 
بي عدالت��ي بين حداق��ل و حداكث��ر دريافتي براي 
همه كارمن��دان دولت در بخش هاي مختلف كاهش 
يابد و اكثريت كارمندان نس��بت به اقليت كارمندان 
مانند اساتيد و قضات محترم يا كاركنان شركت هاي 

دولتي، تبعيض كمتري احساس كنند. 
اين نماينده سابق مجلس در پايان نامه خود تاكيد 
مي كند كه بسياري از نمايندگان از اعضاي هيات علمي 
بوده و در موقعيت تعارض منافع قرار دارند؛ با اين حال 
خطاب به علي الريجاني مي نويسد كه تصميم عاقالنه 
كميسيون تلفيق را كه به عدالت نزديك تر است نقض 
نكند، بلكه اين تعارض منافع را به نفع ملت و كارمندان 

گرفتار تبعيض ناروا تغيير دهد. 
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ايران2

چهرهها

و  بهداشت  رييس كميسيون 
درمان مجلس گف��ت كه  قضات 
از مج��ازات جايگزي��ن حب��س 
 ب��راي پزش��كان اس��تفاده كنند. 
عل��ي نوبخت در گفت وگو با خانه 
ملت با انتقاد از استفاده از مجازات 
حبس براي پزشكان گفت: چندي پيش يك قاضي، دستيار 
سال چهارم جراحي دانشگاه علوم پزشكي اروميه را به دليل 
نداش��تن وثيقه بازداشت كرده اس��ت. جريان به اين شكل 
اس��ت كه 4سال پيش مشكلي براي بيماري ايجاد مي شود 
كه دس��تيار جراحي در س��ال اول تحصيل مي كرده است، 
اين فرد كه در روند درمان بيمار از خود اختياري نداشته و 
دستورات استاد را اجرايي مي كند؛ اما متاسفانه بيمار مربوطه 
پس از ترخيص فوت مي كند.  او با اشاره به اينكه طبق قانون 
علت فوت بيمار مشخص خواهد شد، افزود: اما اعتراض هايي 
نس��بت به بدس��ليقگي قاضي در اخذ وثيقه از فرد پزشك 
وجود دارد زيرا به دليل نداش��تن وثيقه فرد بازداشت شده 
است؛ به طور حتم وثيقه براي فردي است كه شناخته شده 
نبوده و قاضي با حس��ن نيت مي توانست با كمك از رييس 
بيمارستان مشكل را حل كند.  نوبخت با بيان اينكه استفاده 
از مجازات حبس به دليل نداشتن وثيقه براي پزشك نوعي 
كج سليقگي است، اضافه كرد: البته در اين خصوص تذكري 
به وزير دادگس��تري داده شده است. به طور حتم به لحاظ 
اجتماعي زنداني كردن طبيب به مصلحت نيست؛ هر چند 
كه پزش��ك جدا از جامعه نيست و در صورت ارتكاب جرم 

بايد محاكمه شود.

دادس��تان تهران از درخواست 
س��ال  در  قاض��ي   2۵ تعلي��ق 
1396 خب��ر داد ك��ه پرونده آنها 
جه��ت رس��يدگي به دادس��راي 
كاركنان دولت مطرح ش��ده است.  
جلس��ه  در  جعفري دولت آب��ادي 
شوراي معاونين تعداد كيفرخواست هاي صادره عليه قضات 
از دادسراي كاركنان دولت در سال جاري را در مجموع 41 
فق��ره اعالم ك��رد كه به تفكيك هر م��اه، فروردين 3 فقره؛ 
ارديبهش��ت 4 فقره؛ خرداد 6 فق��ره؛ تير يك فقره؛ مرداد 8 
فقره؛ ش��هريور 8 فق��ره؛ آبان ۵ فق��ره؛ آذر 4 فقره و دي 2 
فقره است و در خصوص احكام محكوميت صادره بر اساس 
اين كيفرخواست ها اظهار داشت: تاكنون 13 فقره راي صادر 
ش��ده كه 2 فق��ره مبني بر برائت بوده و ب��ه لحاظ اعتراض 
دادس��تاني تهران در مرحله رسيدگي در دادگاه تجديدنظر 
اس��ت.  دادس��تان تهران با اعالم اينكه آيت اهلل الريجاني در 
مقايسه با روساي قبلي توجه بيشتري به سالم سازي دستگاه 
قضا دارد، اظهار داش��ت: بازرسي پنهان از جمله شيوه هاي 
نظارت بر عملكرد قضات است كه در دوره آيت اهلل الريجاني 
اتخاذ ش��د و گزارش  اجراي اين شيوه در برخي استان ها در 
مراس��م س��الگرد قوه قضاييه در سال جاري به محضر مقام 
معظ��م رهبري ارائه ش��د.  اقدام ديگر ريي��س قوه قضاييه 
درخصوص نظارت بر قضات كه مورد اشاره دادستان تهران 
قرار گرفت، الزام مسووالن قضايي و روساي كل دادگستري ها 
به بازديدهاي سرزده از مراجع قضايي و تشكيل معاونت هاي 

نظارت در تمام دادگستري  استان هاست.

مديركل دفتر امور سياس��ي 
وزارت كشور گفت: دستورالعمل 
ش��وراي  تش��كيل  اجراي��ي 
گفت وگوي سياسي در حال تهيه 
بوده و به زودي تدوين نهايي اين 
دستورالعمل با استفاده از نظرات 
و پيش��نهادات احزاب انجام خواهد ش��د. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني وزارت كشور، بهرام سرمست با اشاره به انتشار 
يادداشتي درخصوص بررسي لزوم و موانع تشكيل شوراي 
گفت وگوي سياس��ي از سوي وزارت كشور افزود: پيشنهاد 
تشكيل ش��وراي گفت وگوي سياس��ي، در دو نشست دي 
ماه س��ال جاري معاون سياس��ي وزير كشور با دبيران كل 
احزاب مطرح ش��د و متعاقبا تش��كيل شوراي مذكور مورد 
موافقت وزير محترم كش��ور قرار گرف��ت. او افزود: تقويت 
وفاق و همدلي و همزيس��تي سياس��ي في مابين احزاب و 
گروه هاي سياس��ي و اس��تفاده از نظرات و ديدگاه هاي اين 
تشكل ها از ضرورت ها و بايسته هاي شادابي فضاي سياسي 
و اجتماعي كشور و نهادينه كردن فرهنگ تحزب در كشور 
اس��ت.  به گفته سرمست، تجربه موفق خانه احزاب ايران با 
حضور سه طيف سياس��ي كه جهت پيشبرد و هماهنگي 
امور صنفي احزاب تشكيل شده الگوي مطرحي براي وفاق 
و مداراي سياسي احزاب و گروه هاي سياسي است. او بيان 
كرد: عالوه ب��ر اين مي توان از الگوي ش��وراي گفت وگوي 
دول��ت و بخش خصوصي در عرصه اقتص��ادي هم نام برد 
كه در جهت هم انديش��ي و تعامل في مابين اركان توليد و 

بخش هاي دولتي فعال است. 

 زنداني كردن پزشكان
به مصلحت بخش درمان نيست

 درخواست تعليق 25 قاضي
در سال 96

 تهيه دستورالعمل اجرايي 
تشكيل شوراي گفت وگوي سياسي
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3 كالن
تمهيدات مجلس براي تسويه 

بدهي هاي دولت
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي راهكارها و تمهيدات 
براي تسويه بدهي هاي دولت را در اليحه بودجه 1397 كل 

كشور مشخص كردند. 
به گزارش ايرنا نمايندگان در ادامه جلس��ه علني نوبت 
عصر شنبه مجلس بند »ه«  بخش درآمدي تبصره 5 بودجه 
97 كل كش��ور را با 147راي موافق، 25راي مخالف، 5راي 

ممتنع از 237 نماينده حاضر تصويب كردند. 
بر اس��اس اين مصوب��ه مجلس، دولت، اس��ناد خزانه 
اس��المي را با حفظ قدرت خريد و با سررس��يد تا 3سال 

صادر و تا سقف 95 هزار ميليارد ريال واگذار مي كند. 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي همچنين در بند 
»و« بخش درآمدي تبصره 5 بودجه 97 كل كش��ور مقرر 
كردن��د كه دولت از طريق اس��ناد )اوراق( تس��ويه خزانه، 
بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني 
و خصوصي كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان س��ال 
1396 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت )وزارتخانه ها و 
موسسات دولتي( از اشخاص مزبور تا مبلغ 20 هزار ميليارد 
ريال به صورت جمعي- خرجي تس��ويه كند. براساس اين 
مصوب��ه، مطالب��ات قطع��ي دولت از اش��خاص حقيقي و 
حقوق��ي تعاوني و خصوصي كه در اج��راي بند )پ( ماده 
)2( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور به شركت هاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به 

شركت هاي مذكور، قابل تسويه است.  

انعقاد 31.7 ميليارد دالر 
قرارداد فاينانس در پسابرجام

آمارها نشان مي دهد، در پسابرجام 31.7 ميليارد دالر 
فاينانس با كشورهاي مختلف منعقد شده، اما جذب آنها 

روند مناسبي ندارد. 
به گ��زارش فارس، ش��يوه  تامين مالي ب��راي اجراي 
طرح ه��اي توس��عه يي و زيرس��اختي متنوع ب��وده كه از 
جمله آنها اعتبارات طرح هاي عمراني بودجه هاي س��االنه 
ش��امل منابع بانكي، صندوق توسعه ملي، بازار سرمايه و 
اس��تفاده از تس��هيالت خارجي در قالب فاينانس در كنار 
س��اير عناصر اس��ت. برنامه ششم توس��عه براي شفافيت 
و تعيي��ن تكليف تامي��ن منابع مالي در افق چش��م انداز 
1400 براساس ش��يوه هاي گفته شده هدف گذاري هايي 
را تعيي��ن كرده اس��ت ك��ه از جمله آن س��رمايه گذاري 
مس��تقيم خارجي و فاينانس قلمداد مي شود. با توجه به 
محدوديت هاي منابع مالي داخلي اعم از بودجه و وضعيت 
بانك ها، پس از برجام انتظار اين بود كه س��رمايه گذاران 
خارجي با روي گش��اده س��راغ اقتصاد ايران بيايند و بنا 
ب��ر همين اس��تدالل ارقام قابل توجهي ب��ه آن در برنامه 
شش��م اختصاص يافت. طبق برنامه شش��م سال 95 بالغ 
بر 6.250 ميليارد تومان و براي س��ال جاري با رشد 266 
درص��دي به 22.900 ميليارد تومان رس��يد. با اين حال 
آنچه روشن اس��ت، عدم تحقق هدف گذاري برنامه ششم 
در سال 95 است و با رويكرد كنوني جذب ارقام سال 96 

هم دور از انتظار به نظر مي رسد. 

اخبار كالن

رييس سازمان برنامه و بودجه به اصالحات كميسيون تلفيق در تبصره )14( واكنش نشان داد

ماندگاري مشروط يارانه هاي نقدي در97
گروه اقتصاد كالن| الهام آبايي| 

پس از كش��مكش هاي فراوان بر س��ر تبصره 14 
بودجه كه به مساله هدفمندي يارانه ها مي پردازد، به 
نظر مي رس��د كه تغييرات ايجاد شده در اين تبصره 
ازسوي كميسيون تلفيق، مورد قهر دولت قرار گرفته 
است. دولت كه براي حذف گسترده يارانه بگيران در 
س��ال آينده برنامه ريزي كرده ب��ود، با مخالفت هاي 
مجلس مواجه ش��د و اين مساله دولت را آشفته كرد 
به ط��وري كه دي��روز محمدباقر نوبخ��ت در توييتي 
عنوان كرد: »دولت براي حذف نقدي نمي تواند جيب 
۸0ميليون نفر را بگردد؛ لذا تا زماني كه فرمولي براي 
حذف پردرآمدها تعريف نش��ود، پرداخت يارانه ها در 
س��ال 97 تغييري نمي كن��د.« اي��ن تويي��ت رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه را مي ت��وان واكنش دولت 
به افزايش ارق��ام مربوط به تبصره 14 اليحه بودجه 

پيشنهادي دولت در كميسيون تلفيق دانست. 
در حال��ي دولت پيش از ارائه اليحه بودجه 97 از 
تغيي��رات اوضاع مالي خود در اليح��ه خبر داده بود 
كه حذف حدود 33 ميلي��ون نفر از يارانه بگيران در 
اين اليحه، بررسي بودجه سال آينده را به فرآيندي 
پردردس��ر تبديل ك��رد. در اليحه بودجه س��ال 97 
دولت در بخش هدفمندي يارانه ها تغييرات بس��يار 
مهم��ي را پيش بيني كرده و تبص��ره 14 را به عنوان 
يكي از حياتي تري��ن تبصره هاي بودجه عنوان كرده 
بود. در اليحه پيش��نهادي دول��ت، براي يارانه نقدي 
و غيرنق��دي خانوارها رقم 23 ه��زار ميليارد تومان 
پيش بيني شده بود كه اين رقم عمال حاكي از حذف 
گروه گس��ترده يي از يارانه بگيران ب��ود. البته پس از 
تقديم اليحه بودجه، س��خنگوي دولت بارها در اين 
رابطه توضيح داد و س��ازوكار ح��ذف يارانه بگيران از 
س��وي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم تش��ريح 
ش��د؛ اما باز هم تبصره 14 يكي از پرحاش��يه ترين و 

مبهم ترين تبصره هاي اليحه بودجه بود. 

 چه كساني قرار بود يارانه بگيرند؟
براس��اس س��ازوكاري كه دولت ب��راي حذف 
يارانه بگيران درنظر گرفته بود، قرار بود يارانه تمام 
افراد جز گروه هاي خاص حذف ش��ود. البته سال 
گذشته هم مس��اله حذف يارانه نقدي در مجلس 
مطرح ش��د ام��ا در آن زمان دولت به ش��دت در 
برابر ح��ذف يارانه بگيران مقاومت و اعالم كرد كه 
س��ازوكاري كه براساس آن بتوان يارانه سه دهك 
باالي درآمدي حذف ش��ود وجود ندارد و به دليل 
دراختيار نداش��تن بانك اطالعاتي جامع دولت از 

ح��ذف يارانه بگيران ناتوان اس��ت. دولت اين بار به 
گمان خود اين اش��كال را برطرف كرد و با حذف 
تمام افراد، تنها افرادي را مس��تحق دريافت يارانه 
نقدي دانست كه در يكي از 10 گروه تعريف  شده 

از سوي دولت بگنجند. 
4.7 ميلي��ون مددج��وي كميته ام��داد، 3.6 
ميليون نفر تحت پوش��ش س��ازمان بهزيس��تي، 
حدود 3 ميليون زن سرپرست خانوار و ۸ ميليون 
نفر روستاييان و عش��اير و بيماران خاص ازجمله 
افرادي بودند كه قرار بود در س��ال 97 يارانه آنها 

همچنان پرداخت شود. 
براساس اعالم دولت قرار بود گروه هاي نيازمند 
ديگ��ري ش��امل كارگ��ران فصلي و س��اختماني، 
رانندگان و باربران درون ش��هري و برون ش��هري، 
و  بازنشس��تگان  قاليباف��ان،  خادم��ان،  ط��الب، 
ايثارگران به اين مشموالن افزوده شوند كه تعداد 

آنها حدود 10 ميليون نفر برآورد مي شود. 
البته اين امكان هم پيش بيني شده بود افرادي 
كه يارانه آنها حذف شده، با اثبات استحقاق خود 
به جم��ع دريافت كنن��دگان يارانه نق��دي افزوده 

ش��وند. بر اين اس��اس، با يك حساب سرانگشتي، 
تع��داد اف��راد حذفي از يارانه نق��دي حدود 30 تا 
34ميلي��ون نفر برآورد مي ش��د. ب��ه اين ترتيب و 
با س��ناريوي حذف گس��ترده يارانه بگيران، منابع 
موردني��از براي يارانه نق��دي خانوارها از 33 هزار 
و 500 ميليارد تومان ب��ه 23هزار ميليارد تومان 
كاهش يافت. اما مس��اله به همان سادگي هم كه 
دول��ت تصور مي كرد، نبود و با ارائه اليحه بودجه، 
اعتراض ه��ا به تبصره 14 اليحه بودجه و مس��اله 
حذف ياران��ه نقدي خانوارها چنان ش��دت يافت 
كه كميسيون تلفيق بودجه هم درنهايت ناچار به 

عقب نشيني شد. 

 راه در روي افشاي اطالعات حساب ها
پيش از آنكه كليات بودجه در مجلس رد ش��ود، 
كميسيون تلفيق تبصره 14 را با همان ميزان منابعي 
كه در اليحه پيش��نهادي دولت پيش بيني شده بود، 
به تصويب رساند. در اين مرحله، مصارف هدفمندي 
يارانه ها ش��امل همان 23 ه��زار ميليارد تومان براي 
پرداخ��ت يارانه نقدي و غيرنق��دي خانوارها، 7هزار 
ميلي��ارد تومان براي كاهش فق��ر مطلق خانوارهاي 
هدف از طري��ق پرداخت ب��ه خانوارهايي كه درآمد 
آنه��ا كمتر از خط حمايتي كميته امداد و س��ازمان 
بهزيستي كشور است، 3 هزار و 700 ميليارد تومان 
براي س��المت و 3 ه��زار و 300 ميليارد تومان براي 

يارانه نقدي و خريد تضميني گندم پيش بيني شده 
بود كه سرجمع به 37 هزار ميليارد تومان مي رسيد. 
با بررس��ي اليحه بودجه در صحن علني مجلس، 
مشخص ش��د كه نمايندگان عمدتا به مساله حذف 
يارانه بگيران و غيرشفاف بودن سازوكار در اين بخش 
اعتراض دارند. نكته جالب توجه اينجاست كه يكي از 
مصوبات مهم كميسيون تلفيق به تبصره 14 بودجه 
مربوط مي ش��د كه در آن به درخواس��ت دولت براي 
حذف يارانه بگيران پاسخ مثبت داده اما در عين حال 
راه دررويي براي بررسي حساب هاي بانكي هم تعبيه 
كرده بود. بدين ترتيب، در مصوبه كميس��يون تلفيق 
بودجه اين گونه عنوان شد افرادي كه مايل به بررسي 
تراكنش هاي مالي خود و آزمون وس��ع توسط دولت 
نيس��تند، مي توانند از دريافت ياران��ه اعالم انصراف 

كنند. 
اين مصوبه نش��ان داد كه مس��اله سركش��ي به 
حس��اب هاي بانكي تا چه حد مي تواند حاشيه س��از 
باش��د كه نمايندگان ه��م پيش از طرح مس��اله به 
دنب��ال ارائه راه حل برآمده اند كه تا حد امكان جلوي 
بازرسي حس��اب ها گرفته شود. پيش��تر هم يكي از 
مسائل بسيار حساس درخصوص حذف يارانه نقدي 
چك كردن حس��اب ها بود و مقاومت دولت در برابر 
حذف يارانه بگيران نش��ان داد ك��ه خط قرمز دولت 

براي حذف يارانه نقدي چك كردن حساب هاست. 

 تقدس بخشي به حريم اطالعات اقتصادي
اي��ن مي��زان حساس��يت در س��طح دول��ت و 
مجلس براي سركش��ي به حس��اب هاي بانكي آنجا 
سوال برانگيزتر مي شود كه سخنگوي دولت رسما در 
توييتي رويكرد دولت از افزوده شدن ارقام مربوط به 
مصارف هدفمندي را ابراز و اعالم مي دارد كه دولت 
نمي تواند براي حذف يارانه نقدي جيب ۸0 ميليون 
نفر را بگردد. تقدس بخش��ي به حريم حس��اب هاي 
بانك��ي در دولت و مجلس در حالي مطرح مي ش��ود 
كه دول��ت در عمل در حوزه سياس��ت هاي مالياتي 
هم نتوانس��ته جيب دانه درشت ها را بگردد تا جلوي 
فرارهاي مالياتي را بگيرد. نكته قابل تامل اينجاست 
ك��ه در حالي رديفي همچون مالي��ات بر ثروت رقم 
ناچيزي از درآمدهاي مالياتي را در كش��ور تش��كيل 
مي دهد ك��ه همين رديف يك��ي از مهم ترين منابع 

دريافت ماليات در ساير كشورهاست. 
اين ب��ار دولت اعالم ك��رده ك��ه نمي تواند جيب 
۸0ميليون نفر را بگردد و احتماال نمايه يي از صيانت 

از اطالعات مالي مردم را به رخ مي كشد. 

اين مصوبه نشان داد كه مساله سركشي به حساب هاي بانكي تا چه حد مي تواند حاشيه ساز 
باشد كه نمايندگان هم پيش از طرح مساله به دنبال ارائه راه حل برآمده اند كه تا حد امكان 

جلوي بازرسي حساب ها گرفته شود. پيشتر هم يكي از مسائل بسيار حساس درخصوص 
حذف يارانه نقدي چك كردن حساب ها بود و مقاومت دولت در برابر حذف يارانه بگيران 

نشان داد كه خط قرمز دولت براي حذف يارانه نقدي چك كردن حساب هاست
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عرضه ۱۵ هزار ميليارد ريال 
گواهي سپرده بانك ملت 

اوراق گواه��ي س��پرده  ف��روش مرحل��ه پنج��م 
سرمايه گذاري)عام( يك ساله بانك ملت از روز دوشنبه 
۱۶بهمن ماه س��ال جاري شروع مي ش��ود. به گزارش 
رواب��ط عمومي بانك ملت، فروش ۱۵هزارميليارد ريال 
اوراق گواهي س��پرده اين بان��ك از روز ۱۶بهمن ماه به 
مدت يك روز ش��روع مي شود و فروش تدريجي آن به 
م��دت ۵ روز كاري تا پايان روز دوش��نبه ۲۳بهمن ماه 
س��ال جاري ادامه خواهد داشت. براساس اين گزارش، 
گواهي سپرده فوق، مدت دار، با نام و الكترونيك و با نرخ 
س��ود علي الحساب ساالنه ۱۶درصد و قابل پرداخت در 
مقاطع ماهانه منتش��ر خواهد شد. نرخ بازخريد گواهي 
سپرده س��رمايه گذاري عام بانك ملت قبل از سررسيد 

۱۴درصد ساالنه خواهد بود. 

 تجهيز 2 شعبه
در بانك آينده ويژه روشندالن

بانك آينده در هفته اخير دو شعبه از شعب خود در 
ش��هر تهران واقع در خيابان دولت)كد ۲۲0( و شهرك 
غرب)كد ۲۵7( را به سامانه ويژه روشندالن عزيز تجهيز 
كرد. س��امانه خدمات بانكي مذكور اين امكان را فراهم 
مي آورد تا روش��ندالن گرامي به  صورت مس��تقل امور 
بانك��ي خود مانند افتتاح حس��اب، انتق��ال وجه، واريز 
مبالغ و... را به انجام برس��انند. الزم به ذكر است؛ پيش 
از اين و در س��ال ۱۳9۵ نيز بانك آينده براي نخستين 
بار يكي از ش��عب خود واقع در يوس��ف آباد تهران را به 
خدمات بانكي ويژه اين عزيزان تجهيز كرده بود. تجهيز 
شعب مختلف بانك براي روشندالن و ارائه خدمات ويژه 
بانكي، گامي در راستاي بهبود سبك زندگي اين گروه 
از جامعه محسوب شده و از دستاوردها و افتخارات بانك 
آينده در اجراي بخشي از برنامه مسووليت اجتماعي و 
طرح تكريم ارباب رجوع است. بانك آينده در نظر دارد؛ 
تا ش��عب ديگري واقع در استان هاي: خراسان رضوي، 
اصفهان، خوزستان، مازندران، فارس، آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي و البرز را نيز در آينده يي نزديك به اين 

سامانه تجهيز كند.

 تاكيد شهردار شيراز
بر همكاري با بانك شهر

شهردار كالن شهر شيراز با تاكيد بر اهميت گسترش 
همكاري ها و افزايش تعامالت با بانك ش��هر؛ نقش اين 
بانك را در پيشبرد اهداف مديريت شهري كالن شهرها 
مهم و كليدي عنوان كرد. ب��ه گزارش مركز ارتباطات 
و روابط عمومي بانك ش��هر، حيدر اسكندرپور با بيان 
اينكه خوش��بختانه توجه به نياز شهروندان و كمك به 
توسعه و عمران ش��هرها همواره در اولويت برنامه هاي 
بانك شهر قرار داشته است، گفت: با برنامه هايي كه براي 
كالن شهر شيراز و رشد اقتصادي اين كالن شهر در نظر 
گرفته ش��ده است قطعا س��ال 97 در عمل به تعهدات 
در مقابل شهروندان بسيار مناسب عمل خواهيم كرد. 
شهردار كالن شهر شيراز با اشاره به اينكه بانك شهر به 
عنوان بازوي توانمند شهرداري ها نقش آفريني كرده و 
مي كند، ادامه داد: اين بانك تاكنون نيز كمك هاي قابل 
توجهي در به ثمر رسيدن پروژه هاي بزرگ و تاثيرگذار 
كالن شهر ش��يراز كرده است. حيدر اسكندرپور با بيان 
اينكه مديريت شهري شيراز اميدوار است كه همراهي 
بانك شهر با اين سازمان همچون گذشته تداوم داشته 
باش��د، تصريح كرد: قطعا اين همراهي موجب سرعت 
بخش��يدن به پروژه هاي شهري و خدمت رساني هر چه 

بيشتر به شهروندان خواهد شد. 

 پرداخت سپرده تا سقف
۳ ميليارد ريال ثامن الحجج 

بان��ك پارس��يان در اطالعيه ي��ي اع��الم كرد كه 
به مناس��بت فرارس��يدن دهه مبارك فج��ر پرداخت 
سپرده س��پرده گذاران تعاوني ثامن الحجج را تا سقف 
۳ميليارد ريال از روز ش��نبه آغ��از مي كند. اين بانك 
به آگاهي مش��تريان »تعاوني ثامن الحجج« تا س��قف 
»س��ه ميليارد ريال« كه موعد پرداخ��ت وجوه »فرم 
درخواس��ت« ايشان تا پايان شهريور ماه ۱۳97 است، 
مي رس��اند، از روز ش��نبه ۱۴بهمن ماه س��ال جاري 
مي توانند با در دس��ت داشتن اصل شناسنامه وكارت 
ملي و نيز فرم درخواس��ت، مطابق با جدول زماني زير 
به ش��عبه صادر كننده فرم مراجعه كنند. بديهي است 
مراجعه پس از تاريخ هاي مقرر بالمانع بوده و ش��عب 

بانك پارسيان آماده خدمتگزاري هستند. 

 »صيدي« مديرعامل
بانك صادرات شد

اعضاي هيات مديره بانك صادرات ايران طي حكمي، 
حجت ال��ه صي��دي را به عن��وان مديرعام��ل اين بانك 
منصوب كردند. وي از مديران بازار س��رمايه بوده و در 
سال هاي اخير مديريت شركت سرمايه گذاري خوارزمي 
را بر عهده داش��ته اس��ت. حجت اهلل صيدي ۵0 ساله و 
داراي مدرك دكتراي حس��ابداري از دانش��گاه عالمه 
طباطبايي اس��ت و در 7س��ال اخير عضو هيات علمي 
گروه حس��ابداري دانشگاه آزاد اس��المي تهران شمال 
نيز بوده اس��ت. سوابق اجرايي وي، عضويت موظف در 
هيات مدي��ره بانك صادرات اي��ران و معاون بين الملل، 
مديريت عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي از ۱۳9۲ 
تاكنون، قائم مقام مديرعامل ش��ركت س��رمايه گذاري 
غدير، نايب ريي��س هيات مديره ش��ركت ايران خودرو، 
سرپرس��ت حسابرس��ي در موسس��ه حسابرسي بنياد 

مستضعفان و سازمان حسابرسي بوده است. 

فروش كاالي فرانسوي بدون 
نياز به تسويه حساب دالري 

مديركل بان��ك دولتي س��رمايه گذاري »بي پي اي 
فران��س« فرانس��ه گفت: سيس��تم جدي��دي را براي 
فروش كاالهاي فرانس��وي به اي��ران ايجاد كرده ايم كه 
نيازي به دالر براي تس��ويه حس��اب نيست. به گزارش 
اسپوتنيك، »نيكوالس دوفوراك« مديركل بانك دولتي 
سرمايه گذاري »بي پي اي فرانس« فرانسه گفت: روشي 
را ايجاد كرده ايم كه مي تواند تجارت با ايران را همزمان 

با اجتناب از اقدامات محدود كننده امريكا، ارتقا دهد. 

اخبار

اولين واكنش گسترده به محدوديت »يو اس اس دي «ها و تاخير در واريز  وجه تراكنش هاي بانكي

عرضه بنزين فقط با پول نقد
گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري   

در روزهاي اخير دو اقدام شبكه بانكي كشور 
شامل رمزنگاري واريز مبلغ از طريق يو اس اس 
دي ه��ا همچني��ن تاخير واريز وج��ه تراكنش ها 
ك��ه ظاه��را ۲۴س��اعته اعالم ش��ده ام��ا برخي 
اصن��اف ازجمله جايگاه هاي بنزين آن را بيش از 
۲۴ساعت تاخير اعالم كرده اند موجب انتقادهاي 
مختلفي از س��وي كس��ب وكاره��اي مختلف و 

فعاالن اقتصادي شده است. 
به گزارش »تعادل« برخي فعاالن اقتصادي و 
ازجمله تع��دادي از نمايندگان مجلس معتقدند 
ك��ه حذف تراكنش از طريق ي��و اس اس دي ها 
و تاخير در واريز وجه بايد به تدريج انجام ش��ود 
و نباي��د به بهانه ايجاد امنيت براي تراكنش هاي 
بانكي، بخش عمده يي از تراكنش ها و پرداخت ها 

با مشكل و محدوديت گسترده مواجه شود. 
درح��ال حاضر تراكنش هاي ش��ارژ و س��اير 
تراكنش ها از 7بهمن به تدريج با محدوديت هايي 
مواج��ه خواهد ش��د و بايد رمزنگاري ش��ود و از 
آنجا كه برخي يو اس اس دي ها توان رمزنگاري 
ب��ه روش م��ورد نظر بانك مرك��زي را ندارند در 
نتيج��ه با قطع خدمات تراكنش هاي خود مواجه 
مي شوند لذا خريد ش��ارژ و ساير خدمات بانكي 
با مش��كلي مواجه خواهد شد و محدوديت هايي 
ب��راي ش��ركت هاي تلف��ن هم��راه و دارندگان 

سيم كارت هاي اعتباري ايجاد خواهد كرد. 
از س��وي ديگر، واحده��اي صنفي و خدماتي 
ازجمله جايگاه هاي س��وخت، ش��ركت هاي بيمه 
و بس��ياري ديگر از ش��ركت ها كه بايد بالفاصله 
مبلغ مش��تري را به س��ازمان ها و ش��ركت هاي 
باالدس��تي، مجاور و همكار مانند بيمه مركزي، 
ش��ركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي و... 
واريز كنند با مش��كالت پرداخت مواجه هستند 
و در نتيجه مش��تري را ملزم كرده اند كه يا پول 
بنزي��ن و خريد بيمه و... را ب��ه صورت نقد واريز 
كنند يا به حس��اب افراد واري��ز كنند يا با تاخير 

منتظر خدمات مورد انتظار خود باشند. 
ام��ا از آنجا كه اين نوع خدمات ازجمله خريد 
بيمه نمي تواند با تاخير مواجه شود و خسارت ها 
و خطرات��ي را براي مش��تري به هم��راه دارد در 
نتيجه مش��تري مجبور اس��ت كه خريد خود را 
نقدي انجام دهد يا از طريق دس��تگاه هاي ديگر 

پول را واريز كند.
اي��ن كار باع��ث ش��ده ك��ه عم��ال تراكنش 
كارتخوان ه��ا كمت��ر ش��ده و نياز ب��ه نقدينه و 
اس��كناس افزايش زياد داش��ته باشد و همچنين 
خري��د مس��تقيم مش��تري از خدمات دهن��ده و 
فروشنده را با مشكالت مختلف مواجه مي كند. 

در اين راس��تا به دنبال مش��كالتي كه تاخير 
۲۴س��اعته واريز وج��ه تراكنش ه��اي بانكي در 
واحدهاي صنفي و ش��ركت ها به همراه داش��ته 
و ب��ا انتقاده��اي مختلف��ي از س��وي اصن��اف و 
ش��ركت هاي مختل��ف خدمات��ي مواجه ش��ده 
اس��ت، رييس جاي��گاه داران س��وخت گفت: به 
دليل مش��كالتي كه با بانك ها داريم از اين پس 
جايگاه ه��ا فقط در قبال درياف��ت پول نقد بنزين 
تحويل مي دهند. زيرا واريز با تاخير پول از طريق 
كارت هاي اعتباري و دستگاه هاي پوز به حساب 
جايگاه داران سوخت موجب ايجاد مشكالت براي 

مردم و جايگاه داران شده است. 
مش��كل يو اس اس دي ه��ا و تاخير در واريز 
وج��ه در دول��ت احمدي نژاد و س��ال هاي اخير 
ني��ز بارها رخ داده اما با انتقادهايي كه از س��وي 
اصناف مطرح ش��د، احمدي نژاد دس��تور داد كه 
تاخير ايجاد شده در واريز وجه رفع شود و واريز 

وجه بالفاصله يا با تاخير كمتري مواجه شود. 

 محدوديت دوباره براي يو اس اس دي ها 
از س��وي ديگر از سال گذش��ته و براي مدت 
چند ماه، بان��ك مركزي اجازه فعاليت به يو اس 

اس دي ه��ا را ممن��وع اعالم كرد و ش��ركت ها و 
خدمات يو اس اس دي تالش گس��ترده يي براي 
برقراري اين س��رويس ها انجام دادن��د تا دوباره 
ش��اهد اين نوع خدمات بر بستر تلفن هاي همراه 
باشيم. اما اقدام اخير بانك مركزي در بهمن ماه 
9۶ كه نياز به رمزن��گاري تراكنش ها را اجباري 
كرده، باعث خواهد ش��د كه دوب��اره تعداد قابل 
توجهي از يو اس اس دي ه��ا بازار تراكنش ها را 
ترك كنند و البته شركت هاي پرداخت به دنبال 
آن هس��تند كه از راه هاي ديگري خريد ش��ارژ 

تلفن همراه و واريز وجه را انجام دهند. 

 بازار شب عيد و نياز به اسكناس بيشتر 
برخي كارشناس��ان با انتق��اد از بانك مركزي 
اعالم كرده اند كه زمان نامناسبي براي واريز وجه 
با تاخير همچنين رمزنگاري تراكنش ها مشخص 
شده اس��ت زيرا در بهمن و اس��فند و فروردين 
كه بازار ش��ب عيد اصناف اس��ت و گردش مالي 
معموال در ماه هاي پاياني س��ال دو برابر ماه هاي 
ديگر است، باعث خواهد شد كه اصناف و كسبه 
لطم��ه مالي ببينند. درحال��ي كه اين كار يا بايد 
زودتر انجام مي ش��د يا به زمان بعد از عيد نوروز 
موكول مي ش��د تا خس��ارت كس��به و مشكالت 

مردم كمتر شود. 
درحال حاضر با توجه به رش��د گردش مالي 
در بازار ش��ب عيد، عمال به معن��اي نياز بازار و 
جامعه به چند برابر ش��دن اس��كناس نسبت به 
تقاضا براي اس��كناس در ماه هاي ديگر اس��ت و 
بانك ها بايد پول نقد بيشتري را روانه بازار كنند 
و مردم نياز دارند كه پول نقد بيش��تري داش��ته 
باشند تا بتوانند حذف يو اس اس دي ها و تاخير 

در واريز وجه را جبران كنند. 
بر اين اس��اس تاخي��ر در واريز وجه و كاهش 
فعالي��ت يواس اس دي ها عالوه بر كاهش درآمد 
اصناف و كس��به، نياز به اسكناس و پول نقد در 
بازار شب عيد و مشكالت بانك ها و مردم را چند 

برابر مي كند. 

 پول نقد در جايگاه بنزين 
به گ��زارش »تع��ادل« جاي��گاه داران با قطع 
ك��ردن دس��تگاه هاي كارتخ��وان جايگاه ه��اي 
سوخت فقط وجه بنزين را نقدا دريافت مي كنند 

و كارت بانكي نمي پذيرند. 
در همي��ن باره رييس جايگاه داران س��وخت 

اظهار كرد: به دليل مشكالتي كه با بانك ها داريم 
ناچار به اتخاذ اين تصميم ش��ديم و از اين پس 
جايگاه ها فقط در قب��ال دريافت پول نقد بنزين 

تحويل مي دهند. 
بي��ژن ح��اج محمدرضا افزود: ط��ي توافقات 
صورت گرفته قرار بود بانك ها پول را طي همان 
شب به حساب ها واريز كنند اما، اكنون اين زمان 

به ۱0تا ۱۲روز رسيده است. 
رييس جايگاه داران س��وخت با بيان اينكه در 
اين بين برخي مواقع مبالغي گم مي شود، گفت: 
بانك ها از اين موضوع سوءاستفاده مي كنند. اين 
اتف��اق در حالي رخ مي دهد كه جايگاه داران بايد 
هزينه خريد بنزين را به صورت نقد به ش��ركت 

توزيع فرآورده هاي نفتي پرداخت كنند. 
ح��اج محمدرضا خاطرنش��ان ك��رد: رايزني 
ب��ا بانك مركزي فاي��ده ن��دارد و درحال حاضر 
۳800تا ۴هزار ميليارد تومان از سيس��تم بانكي 

طلبكار هستيم. 

 تصميم گيري براي محدوديت يواس اس دي ها 
و رمزنگاري تراكنش ها

صادق فرامرزي كارش��ناس بازار س��رمايه با 
تاكيد بر تصميم صحيح بانك مركزي درخصوص 
محدودي��ت كده��اي ي��واس اس دي از آمادگي 
ش��ركت هاي پرداخت براي اين تصميم خبر داد 
ام��ا معتقد اس��ت كه ش��ركت هاي پرداختي كه 
س��هم عمده ي��ي از بازار ي��واس اس دي دارند در 

كوتاه مدت دچار ضرر و زيان خواهند شد. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه اما اين ش��ركت ها به 
س��رعت به سمت اپليكيشن هاي موبايلي حركت 
خواهند كرد، افزود: به نظرم اين تصميم درست 
 USSD و بجا بود زيرا فعاليت در بستر كدهاي
فضايي بس��يار ناامن است و به نظر من اين اقدام 

بايد پيش از اين انجام مي شد. 
وي در واكن��ش ب��ه اينك��ه آيا ش��ركت هاي 
پرداخت هم مي توانند به س��رعت خود را با اين 

تغييرات هماهنگ كنن��د؟ گفت: اين تصميم از 
قب��ل پيش بيني ش��ده بود و اغلب ش��ركت هاي 
پرداخت اپليكيشن موبايلي در اختيار مخاطبان 

و مشتريان خود گذاشته اند. 
فرامرزي ادامه داد: حتي در حوزه فين تك ها 
نيز اپليكيش��ني وجود دارد كه نه تنها براي اين 
كدها جايگزين مناس��بي است بلكه بستري امن 
ب��راي فعاليت هاي مش��تريان اس��ت. اين فعال 
حوزه پرداخت گفت: ب��ه نظر من در كوتاه مدت 
و ب��ازه زماني يك الي دو ماه��ه با كاهش تعداد 
تراكنش ها مواجه خواهيم شد اما شرايط مجدد 

به شرايط قبل باز خواهد گشت. 

 ارتقاي امنيت شبكه
هم چني��ن اداره نظام ه��اي پرداخ��ت بان��ك 
مركزي ط��ي بخش��نامه يي اب��الغ ك��رد: براي 
صيان��ت از اطالع��ات دارن��دگان كارت، ارتقاي 
امني��ت و بهبود خدمات ب��دون حضور كارت در 
شبكه ش��تاب از روز يك شنبه پانزدهم بهمن ماه 
۱۳9۶ تراكنش ه��اي فاقد رمزن��گاري از مبدا تا 
مقصد در مس��يرهاي بدون حض��ور كارت صرفاً 
ب��راي پرداخ��ت قب��وض عمومي نظي��ر قبوض 
آب، ب��رق، گاز و تلف��ن ش��هري مجاز اس��ت و 
تراكنش ه��اي مربوط به خريد ش��ارژ يا قبوض 
ويژه در ش��بكه هاي ش��تاب و شاپرك پذيرش و 
پردازش نخواهد ش��د. در صورت مشاهده ارسال 
تراكنش هاي غيرمجاز توسط بانك يا ارائه دهنده 
خدمات پرداخت مس��ير متناظر بانك با موسسه 
متخل��ف به صورت كامل ب��راي تمام تراكنش ها 
در شبكه هاي شتاب و شاپرك مسدود مي شود. 

 از ابت��داي ارديبهش��ت م��اه س��ال ۱۳97 
تراكنش ه��اي مجاز بند »ي��ك« نيز صرفا با اتكا 
به زيرس��اخت فراهم آمده در س��امانه پيوند و از 
طريق ش��ماره تلفن همراه به جاي شماره كارت 
ميس��ر بوده و تحت هيچ شرايطي شماره كارت 
در بسترهاي فاقد رمزنگاري مبدا تا مقصد انتقال 

نخواهد يافت. 
 از روز ش��نبه هفت��م بهمن م��اه ۱۳9۶ براي 
فراه��م آوردن مقدم��ات خدمات حس��اب ياري 
و ارتق��اي دس��ترس پذيري دارن��دگان كارت به 
خدم��ات بانكي تراكنش مانده گيري ارس��الي از 
درگاه هاي بدون حض��ور كارت داراي رمزنگاري 
مبدا تا مقصد در ش��بكه هاي ش��تاب و شاپرك 

پذيرش و پردازش خواهد شد. 

 اجراي فاز دوم سامانه پيوند بر مبناي 
نشان گذاري

ي��ك كارش��ناس بانك��داري الكتروني��ك در 
راس��تاي ابالغ بخش��نامه جديد بانك مركزي در 
خص��وص مح��دود ش��دن USSD، از راه اندازي 
ف��از دوم س��امانه پيوند بر مبناي توكنيزاس��يون 

)نشان گذاري( خبر داد. 
ت��ا پيش از ع��دم نف��وذ اينترنت در كش��ور، 
اپراتوره��اي موباي��ل ام��كان USSD را ب��راي 
تب��ادالت مالي ب��ه وجود آوردند. اي��ن امكان كه 
براي ارسال دستورهاي شبكه اپراتورهاي موبايل 
ايجاد ش��ده بود داراي امنيت بسيار پاييني بود و 
براي استفاده در شبكه بانكي مناسب نبود. بانك 
مرك��زي در جديدترين بخش��نامه خود كه هفته 
گذشته منتشر كرده اس��ت، اين بستر را محدود 
كرده و عمليات بانكي غير از پرداخت قبض روي 
اين شبكه و ساير درگاه هاي ناامن را ممنوع اعالم 

كرده است. 
وي ابالغ اين بخش��نامه از سوي بانك مركزي 
را از منظ��ر امنيتي بس��يار ارزش��مند دانس��ت و 
گفت: اين موضوع به يك س��ال پيش بازمي گردد 
 USSD كه قرار بود بانك مركزي استانداردهاي
را تغيي��ر دهد و ش��ركت هاي پرداخ��ت را ملزم 
كند ك��ه س��رويس USSD را مح��دود كنند و 
با پروتكل هاي مناس��بي اي��ن كار را پيش ببرند. 
خوشبختانه سرانجام بانك مركزي به طور رسمي 
تصميم گرفت، اين كانال غيرامن را محدود كند. 
رسول لطفي آذر افزود: ما نبايد نگران سهولت 
س��رويس و خدمات باشيم زيرا سرويس هاي امن 
و مناس��ب تري براي تبادالت مال��ي وجود دارند، 
در حال��ي ك��ه USSD در ح��د يك س��رويس 
نظرس��نجي يا براي انتقال يك س��ري درخواست 
مي تواند، مناس��ب باشد ولي براي پرداخت كانال 

مناسبي نيست. 
در ايران هم س��رويس هايي در حوزه بانكي به 
وجود آمدند كه به علت س��هولت و سادگي مورد 
استقبال واقع ش��دند مانند سرويس فروش شارژ 
روي درگاه USSD كه PSP ها با تبليغات فراوان 
روي اين س��رويس درآمد زيادي بابت اين فروش 

شارژ به دست آوردند. 
پس از ايجاد سامانه پيوند به PSPها ابالغ شد 
نبايد شماره كارت فرد را دريافت كرده و رجيستر 
انجام دهند، بلكه مي توانند شماره موبايل و رمز را 
دريافت كرده و شماره موبايل را به پيوند بدهند و 
شماره كارت را دريافت كنند كه اين باعث مي شد 
شماره كارت روي كانال USSD تبادل نشود كه 
اي��ن تا حد زيادي امنيت را باال مي برد ولي كافي 
نبود. اين كارش��ناس افزود: بخشنامه جديد بانك 
مرك��زي گفته تراكنش روي كانالي كه رمزنگاري 
نقطه به نقط��ه انجام نداده غيرمجاز اس��ت، اين 
 USSD بدين معني است كه تراكنش روي كانال
غيرمجاز اس��ت، زيرا USSD ام��كان رمزنگاري 
مبدا تا مقصد ندارد. ب��ه گفته وي، تلفن بانك يا 
درگاه هاي ديگر نيز مش��مول اين قانون مي شوند. 
وي در م��ورد مفهوم رمزن��گاري گفت: رمزنگاري 
نقط��ه به نقطه يعني ديتاي تراكنش بايد از نقطه 
اول )مش��تري( رمز ش��ده و به نقط��ه بعدي كه 
نخستين سوييچ پذيرندگي )بانك يا PSP( است 
منتقل ش��ود كه اين تعبير براي اپليكيش��ن هاي 

بانكي انجام پذير است. 
اين كارش��ناس ضمن اعالم راه اندازي فاز دوم 
س��امانه پيوند بر مبناي توكنيزاس��يون گفت: در 
فاز دوم پيوند به جاي ش��ماره كارت توكن تبادل 
مي ش��ود كه اين سامانه را كامل تر و امنيت آن را 

بيشتر مي كند. 
وي در پاي��ان تاكي��د كرد: امني��ت تدريجي 
و تعامل��ي به وجود مي آيد و امن س��ازي يك باره 
سيس��تم ها به  خصوص آنهاي��ي كه كاربران از آن 
اس��تفاده مي كنند مثل عوض كردن چرخ قطاري 

در حال حركت دشوار و پيچيده است. 

مديركل مقررات و مبارزه با پولشويي بانك مركزي از حركت 
بانك مركزي به سمت فناوري نظارتي در ۲دهه اخير خبر داد. 

ب��ا  گفت وگ��و  در  ارجمندن��ژاد  عبدالمه��دي 
مخف��ف  اص��ل  در  ت��ك  رگ  اينك��ه  بي��ان  ب��ا   ايِبن��ا 
)regulatory technology( به  معناي فناوري نظارتي است، 
گف��ت: اين حوزه كه طي چند س��ال اخير توج��ه ويژه يي به آن 
ش��ده، با ظهور استارت آپ ها و فين تك ها بيشتر مورد توجه قرار 

گرفته است. 
وي اف��زود: در واق��ع رگ تك به  معناي كارب��رد فناوري هاي 
نوي��ن در مباح��ث نظارتي اس��ت. در محيط ام��روزي كه ما در 
آن قرار داريم، فناوري بس��يار اثرگذار و با س��رعت زيادي رو به 
حركت است. لذا ديگر قادر نخواهيم بود براي اعمال نظارت هاي 
حاكميت��ي در ه��ر كش��وري و حت��ي در س��طح بين المللي، از 

روش هاي سنتي استفاده كنيم. 
ارجمندن��ژاد ادامه داد: كاربرد فناوري هاي جديد در مس��ائل 
مربوط به فين تك ها مس��تلزم اين اس��ت كه از شيوه هاي سنتي 
نظارت به شيوه هاي نوين نظارتي مهاجرت كنيم، چراكه اگر اين 
كار انجام نش��ود، فناوري هاي نظارت از فناوري هاي كسب  و كار 
عقب مي افتد و نمي توان كس��ب  و كارها را تحت  نظارت، رصد و 

پايش قرار داد. 
مديركل مقررات و مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك 
مركزي تاكيد كرد: براي اينكه بتوانيم روي اين فناوري ها نظارت 
داش��ته باشيم و حجم وس��يعي از اطالعات را كه از لحاظ كمي، 
كيفي و پيچيدگي، بسيار انبوه است نظارت كنيم، ناگزيريم سراغ 
حوزه ه��اي جديدي از نظارت به  نام رگ ت��ك برويم كه كاربرد 

فناوري هاي جديد در مباحث نظارتي است. 
وي خاطرنش��ان كرد: رشد و تكامل نظارت هاي غيرحضوري 
كه به مدد مباحثي ازجمله رگ تك ميس��ر شده، طي سال هاي 
اخير همواره رو به گس��ترش و رو به رش��د بوده اس��ت. ولي اين 
ام��ر به اين معنا نيس��ت ك��ه بايد نظارت هاي حض��وري را كنار 
گذاش��ت؛ بلكه بس��ياري از نظارت هاي حضوري، پايه و اس��اِس 

طراح��ي مدل ه��اي نظارِت غيرحض��وري اس��ت. ارجمندنژاد با 
اش��اره به اقدامات بانك مرك��زي در حوزه رگ تك، تصريح كرد: 
بانك مركزي حدود ۱8س��ال پيش با مش��اوره يي كه از صندوق 
بين المللي پول گرفت، توانست يك نظام نظارتي جديد را ايجاد 
كن��د. در آن مقطع زماني، اداره نظارت حض��وري، اداره نظارت 
غيرحضوري و اداره اطالعات بانكي در بانك مركزي شكل گرفت 
و ما به س��متي حركت كرديم كه در نظارت و بازرس��ي ها نقش 

بيشتري به فناوري اطالعات بدهيم. 
وي افزود: تقريبا نزديك به ۲ دهه است كه اهميت به  كارگيري 
فناوري در نظارت و بازرس��ي، بيش از دهه هاي قبل از آن درك 
ش��ده اس��ت. بنابراين، ط��ي ۲،  ۳ دهه اخير، اي��ن كار در بانك 
مركزي شكل گرفته و تالش شده به اين سمت حركت كنيم. اما 
قطعا هيچ وقت نبايد از وضع موجود راضي بود و بايد حركت مان 

رو به جلو باشد. 
مدي��ركل مق��ررات و مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولش��ويي 
بانك مركزي با بيان اينك��ه در حوزه نظام هاي پرداخت نيز اين 
سيستم هايي كه در نظام بانكي شكل گرفته، مي تواند كاربردي از 
رگ تك ها باش��د كه عالوه بر ارائه خدمات به مشتريان، بسياري 
از كارهاي نظارت��ي ازجمله پردازش حجم انبوهي از اطالعات يا 
هم��ان big data را براي ما ميس��ر كرده، خاطرنش��ان كرد: با 
به  كارگيري فناوري توس��ط مراج��ع نظارتي در بازارهاي پولي و 
سياس��ت گذاري ها، مي توان عرصه را بر متخلف��ان تنگ تر كرد. 
بنابراي��ن، انجام تخلفات روز به  روز س��خت تر و مقدار آن كمتر 

مي شود. 
وي تاكي��د ك��رد: بان��ك مرك��زي به  عن��وان مرج��ع ناظر 
 ب��ر ب��ازار پول��ي و بانك��ي كش��ور مي توان��د از پتانس��يل هاي 
رگ ت��ك براي نظارت بر بانك ها، موسس��ات مال��ي و اعتباري، 
صرافي ه��ا، ليزينگ ه��ا، تعاوني ه��اي اعتب��اري و صندوق هاي 
قرض الحسنه استفاده كند. اما همزمان خود اين اشخاص مشمول 
نظارت بان��ك مركزي هم مي توانن��د از رگ تك ها براي رعايت 

حدود قوانين و مقررات روزانه خود استفاده كنند. 

حركت بانك مركزي به سمت رگ  تك در 2 دهه اخير
اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي هفتم بهمن ماه با صدور 
بخش��نامه يي براي ارتقاي امنيت و بهبود خدمات بدون حضور 
كارت در شبكه ش��تاب اعالم كرد كه براي صيانت از اطالعات 
دارن��دگان كارت، ارتقاي امني��ت و بهبود خدمات بدون حضور 
كارت در ش��بكه ش��تاب اقداماتي را انجام مي دهد كه براساس 
آن، از روز يك شنبه پانزدهم بهمن ماه ۱۳9۶تراكنش هاي فاقد 
رمزن��گاري از مبدا تا مقصد در مس��يرهاي بدون حضور كارت 
صرفا براي پرداخت قبوض عمومي نظير قبوض آب، برق، گاز و 
تلفن شهري مجاز است و تراكنش هاي مربوط به خريد شارژ يا 
قبوض ويژه در ش��بكه هاي شتاب و شاپرك پذيرش و پردازش 

نخواهد شد. 
به گزارش »تعادل«، در اين بخشنامه آمده است: در صورت 
مشاهده ارسال تراكنش هاي غيرمجاز توسط بانك يا ارائه دهنده 
خدم��ات پرداخت مس��ير متناظر بانك با موسس��ه متخلف به 
صورت كامل براي تمامي تراكنش ها در ش��بكه هاي ش��تاب و 

شاپرك مسدود مي شود. 
همچني��ن مطابق با بخش��نامه بان��ك مرك��زي، از ابتداي 
ارديبهش��ت ماه س��ال ۱۳97تراكنش هاي مجاز بند »يك« نيز 
صرف��ا با اتكا به زيرس��اخت فراهم آمده در س��امانه پيوند و از 
طريق ش��ماره تلفن همراه به جاي ش��ماره كارت ميسر بوده و 
تحت هيچ ش��رايطي شماره كارت در بسترهاي فاقد رمزنگاري 

مبدا تا مقصد انتقال نخواهد يافت. 
در عي��ن حال، اين بخش��نامه تاكيد كرده كه از روز ش��نبه 
هفت��م بهمن ماه ۱۳9۶ب��راي فراه��م آوردن مقدمات خدمات 
حس��اب ياري و ارتق��اي دس��ترس پذيري دارن��دگان كارت به 
خدمات بانكي تراكنش مانده گيري ارس��الي از درگاه هاي بدون 
حض��ور كارت داراي رمزن��گاري مبدأ تا مقصد در ش��بكه هاي 

شتاب و شاپرك پذيرش و پردازش خواهد شد. 
در اين رابطه، معاون بانك مركزي با تشريح جزئيات برنامه 
جديد اين بانك براي افزايش امنيت تراكنش ها و پرداخت هاي 
بانكي گفت: اس��تفاده از برخي بس��ترهاي ناامن ديگر منطقي 

نيس��ت. ناصر حكيمي با اشاره به بخشنامه اخير بانك مركزي 
درخصوص تراكنش هاي بانكي گفت: در بخش��نامه اخيري كه 
اداره نظام ه��اي پرداخت بانك مركزي طي روزهاي گذش��ته 
صادر كرده اس��ت، هدف اصلي امن سازي مسير است كه البته 
داس��تان آن، براي ديروز و امروز نيس��ت و مكاتباتي كه بانك 
مرك��زي با مجموعه س��ازمان تنظيم مق��ررات و نيز اپراتورها 
صورت داده، به نحوي اس��ت كه تراكنش هاي بانكي و آنجايي 
ك��ه رمز و ش��ماره كارت مبادله مي ش��ود، كار در بس��تر امن 

صورت گيرد. 
معاون بانك مركزي افزود: بس��تر امن به اين معناس��ت كه 
وقتي مردم، ش��ماره كارت و رمز خ��ود را براي خريد و فروش، 
وارد يك سامانه مي كنند؛ نبايد غير از خود آنها و بانكي كه بايد 
اطالعات را چك كرده و نيز شركت پرداختي كه كار را به انجام 
مي رساند، فرد ديگري از اطالعات محرمانه رمز و شماره كارت، 
مطلع ش��ود؛ به اي��ن معنا كه اطالعات حس��اب بانكي و كارت 

افراد، نبايد در دسترس ديگري باشد.
مقررات اس��تاندارد در نظام بانكي نيز همين را مي گويد كه 
نباي��د اين اطالعات محرمانه، غي��ر از كانال هاي فوق يعني فرد 
و بانك، در دس��ترس ديگران قرار گي��رد؛ چراكه احتمال عدم 
حس محرمانگي براي مردم و استفاده سوء از سوي سودجويان 

وجود دارد. 
وي تصريح ك��رد: در بحث تراكنش هاي هم��راه يا خدمات 
پرداخت همراه، حدود سه سالي هست كه تراكنش ها، مبتني بر 
س��رويس هاي اوليه نسل دو بوده و سرويس هاي داده، به صورت 
محدود از سوي بانك مركزي عرضه مي شد و بنابراين، دسترسي 
مردم نيز محدود بود؛ به اين معنا كه كار از مسير پيامك صورت 
مي گرف��ت و فاقد اين قابليت بود كه به صورت گس��ترده انجام 
ش��ود. به عبارت ديگر، اندازه يي كه تراكنش مي توانس��ت انجام 
ش��ود و ن��وع تراكنش و رق��م آن، محدود بود ت��ا اگر به لحاظ 
امنيت، اتفاقي رخ داد، ريس��ك آن براي مشتريان، در حد كمي 

باشد؛ ولي به هرحال ريسك وجود داشت. 

خريد شارژ در شبكه هاي شتاب و شاپرك پردازش نمي شود

 تاخير در واريز وجه و كاهش فعاليت
يو اس اس دي ها عالوه بر كاهش 

درآمد اصناف و كسبه، نياز به اسكناس 
و پول نقد در بازار شب عيد و مشكالت 

بانك ها و مردم را چند برابر مي كند
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5 بورس و فرابورس
عضويت در  انجمن بين المللي 

آموزش سرمايه گذاران
مديرعامل شركت اطالع رساني و خدمات بورس از 
عضويت رسمي سازمان بورس و اوراق بهادار ايران در 
»انجمن بين المللي آموزش سرمايه گذاران« خبر داد و 
گفت: مقرر شد تا شركت اطالع رساني و خدمات بورس 
به عنوان نماينده سازمان بورس و بازار سرمايه ايران در 
اين انجمن فعاليت كند. ياسر فالح مدير روابط عمومي 
و امور بين الملل س��ازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: 
در س��فر اخير نماينده سازمان به كشور مراكش براي 
حضور در نشست »كميته منطقه يي آفريقا-خاورميانه 
آيس��كو«، موضوع تغيير عضويت سازمان بورس مورد 
بررس��ي قرار گرفت. مش��اور رييس س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار ادامه داد: نماينده س��ازمان در جلس��ه 
هيات مدي��ره اين انجمن كه به صورت ويديو كنفرانس 
برگزار ش��د، حضور يافت و اقدامات موثر و مثبت بازار 
سرمايه در حوزه آموزش سرمايه گذاري را براي اعضاي 
هيات مديره ارائه كرد. به گزارش سنا، ياسر فالح ادامه 
داد: در پايان اين جلسه و پس از آنكه نماينده سازمان 
بورس به سواالت اعضاي هيات مديره اين انجمن پاسخ 
داد، مقرر شد كه شركت اطالع رساني و خدمات بورس 
به عنوان نماينده سازمان بورس و بازار سرمايه ايران در 

اين انجمن فعاليت كند. 
گفتن��ي اس��ت »انجم��ن بين الملل��ي آم��وزش 
س��رمايه گذاران« نه��ادي اس��ت منحصر ب��ه فرد كه 
در س��ال 2005 با هدف ارتق��اي برنامه هاي آموزش 
س��رمايه گذاري ب��راي س��رمايه گذاري در بخش هاي 
خصوصي و عمومي و نيز ارائه برنامه كارا در سراس��ر 
دنيا ايجاد ش��ده است. در واقع اين انجمن را مي توان 
به عنوان اتاقي پاياپاي ب��راي تبادل ايده ها و اطالعات 
در ميان حوزه هاي مختلف دانست كه هدف آنها ارائه 
و توس��عه برنامه هاي آموزشي در حوزه سرمايه گذاري 
اس��ت. اين انجمن به طور مداوم مورد حمايت آيسكو 
بوده و هميش��ه برنامه هاي آموزشي آن توسط آيسكو 
 G2 تبليغ مي شود. اين انجمن در نشست اخير گروه
آلمان مورد حمايت و تاييد واقع شد. از جمله مديران 
مهمي كه در اين انجمن فعاليت مي كنند، مي توان به 

پل اندروز دبيركل وقت آيسكو، اشاره كرد. 
به گفته مديرعامل ش��ركت اطالع رس��اني و خدمات 
بورس، چشم انداز اين انجمن، ترويج و ايجاد استانداردهاي 
ب��اال ب��راي ارائ��ه بهتري��ن و موثرتري��ن آموزش ه��اي 
س��رمايه گذاري در سراس��ر جهان و ه��دف آن كمك به 
س��رمايه گذاران براي آش��نايي و درك بهتر ريس��ك ها، 
فرصت ها و روندهاي مرتبط با انواع سرمايه گذاري هاست. 
مش��اور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: تعيين 
بهترين ش��يوه براي آم��وزش س��رمايه گذاري برمبناي 
استانداردهاي جهاني، ارائه خدمات به عنوان اتاق پاياپاي 
ب��راي تبادل اطالع��ات و ايده ه��ا مي��ان ارائه دهندگان 
برنامه هاي آموزش س��رمايه گذاري و ترغيب براي ايجاد، 
رش��د و بهب��ود اثربخش��ي جام��ع برنامه ه��اي آموزش 
سرمايه گذاري، از اصول مهم اين انجمن به شمار مي روند. 
مديرعامل ش��ركت اطالع رساني و خدمات بورس با بيان 
اينكه اعضاي اين انجمن با شركت در جلسات عضويت، 
كنفرانس ه��ا و گروه ه��اي كاري مجازي، اي��ن امكان را 
خواهند داشت تا با يكديگر تعامالت سازنده و كارا داشته 
باش��ند و از فعاليت  س��اير افرادي ك��ه در حوزه آموزش 
سرمايه گذاري فعال هستند مطلع شوند، گفت: مشاركت  
در اي��ن انجمن قطعا به ارتقا و توس��عه فعاليت اعضا در 
زمينه هاي متفاوت همچون محتوا، روش ها، ارائه و ارزيابي 
ابزارها براي برنامه هاي آموزشي اين حوزه منجر مي شود. 
مش��اور رييس س��ازمان بورس با تاكيد بر اينكه اين 
فعاليت ها براي سازمان هايي كه تالش دارند آموزش هاي 
حوزه سرمايه گذاري را برنامه ريزي، توسعه يا ارتقا دهند، 
باي��د از اهمي��ت ويژه يي برخوردار باش��د، گفت: يكي از 
وظاي��ف اصلي اين انجم��ن را مي توان توس��عه و ترويج 
اس��تانداردها و ارائه بهترين ش��يوه آموزش��ي در زمينه 
س��رمايه گذاري دانس��ت. به اعضاي انجمن، كدي تحت 
عنوان »كد عمل« اختصاص دارد كه از طريق آن به ارائه 

خدمات در قالب استاندارد جهاني اقدام مي كنند. 
تايي��د »كد عمل« از س��وي انجم��ن، پيش نياز 
ورود و عضويت اعضاس��ت. به تعبي��ر ديگر عضويت 
در اين انجمن بيانگر دارا بودن اس��تاندارد باال براي 
برنامه هاي آموزش س��رمايه گذاري اعضاي آن است 
و تنها اعضا ازجمله ش��ركت اطالع رساني و خدمات 
بورس مجوز استفاده از كد مزبور را خواهند داشت. 
ياس��ر فالح تصريح ك��رد: اميد م��ي رود با عضويت 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در اي��ن نهاد مهم 
بين الملل��ي، حجم س��رمايه گذاري خارجي در بازار 

سرمايه ايران افزايش يابد. 

جزئيات بازگشايي نماد معامالتي 
ذوب آهن

معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس ايران با اشاره 
به جلسه يي كه ميان فرابورس ايران و مديرعامل شركت 
ذوب آهن برگزار ش��د، گفت: تمام نظرات و دغدغه هاي 
سهامداران كه از طرق مختلف ازجمله مركز ارتباطات 
و سايت فرابورس از سوي سهامداران ذوب  آهن اصفهان 
مطرح ش��ده بود، مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت. 
به گ��زارش فراب��ورس، به گفته بهنام محس��ني مقرر 
ش��د با همراهي مديران شركت ذوب آهن اصفهان و با 
استفاده از رهنمودهاي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
هم��كاران ما در فرابورس و ش��ركت ذوب آهن اقدامات 
الزم را براي رفع ابهامات انجام دهند و با تصميم جدي 
مديران شركت ذوب آهن اصفهان براي ارتقاي شفافيت، 
بازگش��ايي نم��اد معامالت��ي ذوب در كوتاه ترين زمان 
ممكن رقم بخورد. محس��ني با بيان اينكه خوشبختانه 
مديران شركت ذوب آهن اصفهان عزمي جدي و راسخ 
براي ارتقاي سطح شفافيت اعالم كرده اند، عنوان كرد: 
قرار اس��ت طي جلس��ات منظمي تمام موارد ابهام به 
وجود آمده ازجمله در مورد عملكرد ش��ركت، وضعيت 
صورت هاي مالي تلفيقي، موضوع افزايش سرمايه و ساير 
تصميمات شركت كه بر روند معامالت سهام نيز اثرگذار 
است مورد بررسي دقيق قرار گرفته و با اقدامات مناسب 
مديران ذوب آهن اصفهان برطرف شود. معاون عمليات 
و نظارت بازار فرابورس تاكيد كرد: بديهي اس��ت تمام 
تصميمات و اقدامات ش��ركت از طريق سايت كدال به 
عموم ذي نفعان منعكس مي شود و تنها مرجع رسمي 
و مورد وثوق س��هامداران و سرمايه گذاران براي كسب 

اطالعات كدال خواهد بود. 

رويداد

كف بازار

عضو شوراي عالي بورس تاكيد كرد

بازارسرمايه؛راهتامينماليشهرداريها

گروه بورس 
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در 
معامالت نخس��تين روز كاري با ريزش همراه ش��د 
و كان��ال 98 ه��زار و واحد را از دس��ت داد. بر اين 
اس��اس، در داد و س��تد هاي دي��روز 24 صنع��ت 
ازجمل��ه صنايع اس��تخراج زغال س��نگ، خودرو و 
ساخت قطعات، فلزات اساس��ي و... بازدهي منفي 
داشتند و در نقطه مقابل 11صنعت ازجمله صنايع 
زراع��ت، محص��والت چوبي، محص��والت كاغذي 
و... بازده��ي مثب��ت را در براي خ��ود ثبت كردند. 
در معامالت روز گذش��ته بازار ه��اي مالي، نرخ ارز 
مبادله ي��ي 3 هزار و 694 تومان و نرخ دالر نيز در 
رقم 4 هزار و 578 ريال قرار داشت. بر اين اساس، 
نماگر بورس كش��ور نيز با كاه��ش 414 واحدي، 

رقم 97هزار و 718 واحد را به خود اختصاص داد. 
از همي��ن رو، در روند معامالتي روز ش��نبه ارزش 
بازار نس��بت به چند وقت اخي��ر كاهش پيدا كرد 
و به رقم 389هزار ميليارد تومان رس��يد. براساس 
اين گ��زارش، در بازار روز گذش��ته اكثر نماد هاي 
محصوالت ش��يميايي، فلزات اساسي، فرآورده هاي 
نفتي، كك و سوخت هسته يي و... قرمزپوش شدند 
و بيش��ترين تاثير منفي را در ش��اخص كل بورس 

تهران به ثبت رساندند. 
براساس اين گزارش، در داد و ستدهاي نخستين 
روز هفته، سرمايه گذاران در بورس تهران بيش از يك 
ميلي��ارد و 5 ميليون برگه دارايي مالي را دس��ت به 
دس��ت كردند. در معامالت ديروز بورس تهران بيش 
از يك ميليارد و 5 ميليون برگه س��هم، حق تقدم و 

ساير دارايي هاي مالي در بازار دست به دست شد كه 
ارزش اي��ن مبادالت بي��ش از 3 هزار و 560 ميليارد 
ريال بود كه در 59 هزار نوبت معامالتي انجام ش��د. 
در بازار روز گذشته، صدرنشيني بازار نيز با بيشترين 
رشد قيمت متعلق به نمادهاي قطعات اتومبيل ايران، 
پمپ سازي ايران، ايران تاير، ملي سرب و روي ايران، 
شيش��ه همدان، كش��اورزي و دامپروري مگس��ال و 
بهنوش ايران بود. در مقابل، نمادهاي دارويي لقمان، 
لوله و ماشين سازي ايران، فرآوري مواد معدني ايران، 
ليزينگ ايران، پارس دارو، كالس��يمين و گس��ترش 
سرمايه گذاري آريان خودرو با بيشترين كاهش قيمت 
در انته��اي جدول معامالت ق��رار گرفتند. همچنين 
سرمايه گذاران براي خريد اوراق صكوك سايپا، اوراق 
صكوك ف��والد كاوه كيش، س��هام قطعات اتومبيل 
ايران، اوراق مش��اركت رايان سايپا و اوراق مشاركت 
شهرداري تهران بيش��ترين تقاضا را ثبت كردند. در 
مقاب��ل، گروهي از س��رمايه گذاران ت��الش كردند با 
عرضه هاي سنگين از نمادهاي بانك كارآفرين، اوراق 
صكوك سايپا، اوراق مشاركت ش��هرداري سبزوار و 

اوراق مشاركت شهرداري مشهد خارج شوند. بر اين 
اس��اس، ديروز گل گهر بيش��ترين تاثير مثبت را بر 
شاخص كل ثبت كرد. همچنين شاخص هاي بازار اول 
و دوم نيز به ترتيب 293 و 890 واحد نزولي ش��دند. 
در پايان معامالت س��رمايه گذاري معادن و فلزات با 
معامله بلوكي 204 ميليون س��همي بيشترين حجم 
معامالت و اوراق صكوك سايپا با معامله 517ميليارد 

ريالي، بيشترين ارزش معامالت را به ثبت رساندند. 

 ريزش آيفكس
در سويي ديگر، معامالت فرابورس با نقل و انتقال 
310ميلي��ون ورقه به ارزش 2 ه��زار و 862ميليارد 
ري��ال پاي��ان يافت. عالوه ب��ر اين، در جري��ان بازار 
روز شنبه شاهد بازگش��ايي چندين نماد معامالتي 
ازجمله »زش��گرا«، »ثتران«، »وهور« و »غشهداب« 
بودي��م، ضم��ن آنكه نم��اد حق تقدم خريد س��هام 
ش��ركت پخش البرز نيز گش��ايش ياف��ت. افزون بر 
اي��ن، ش��اخص كل فراب��ورس نخس��تين روز هفته 
جدي��د را نيز با قرمزپوش��ي و اف��ت 6.6 واحدي به 

پايان رس��اند كه عمده بار منفي بر آيفكس از جانب 
نمادهاي »مارون«، »هرمز« و »ش��اوان« رقم خورد. 
در سمت مقابل نمادهاي »ارفع«، »ميدكو«، »وهور« 
و »خراسان« تا س��طح 0.8واحد تاثير مثبت بر اين 
نماگر به جا گذاش��تند. همچنين، دي��روز در حالي 
نمادهاي »زنگان«، »وه��ور« و »كتوكا« با باالترين 
رش��د قيمتي روبه رو ش��دند كه نمادهاي »دبالك«، 
»سدبير« و »حخزر« بيشترين افت قيمتي را تجربه 
كردن��د. در همين ح��ال نماد »زش��گزا« متعلق به 
شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد نيز به عنوان 
پربيننده ترين نماد معامالتي با رش��د قيمت همراه 
ش��د. در اين نماد ك��ه آخرين عرضه اوليه امس��ال 
فرابورس ايران به ش��مار مي رود بيش از 95درصد از 
خريد و فروش سهام توسط حقيقي ها صورت گرفت. 
در س��ويي ديگر، اين نماد باالترين ارزش معامالت 
را نيز از آن خود كرد در حالي كه بيش��ترين حجم 
معامله به نماد »س��مگا« تعلق گرفت. در بازار اوراق 
با درآمد ثابت نيز نماد اخزا 602 بيش��ترين حجم و 

ارزش معامالت را به دست آورد.

عضو ش��وراي عالي بورس، بازار سرمايه و اوراق 
بدهي را براي ش��هرداري ها يك فرصت دانس��ت و 
گفت: بازار سرمايه با ابزار فيوچر مي تواند درآمدهاي 
آتي شهرداري ها را پيش از تحقق پرداخت كند. در 
اين ميان ش��هرداري ها مي توانند هر چه س��ريع تر 
مناس��بات خود با ب��ورس را تقوي��ت و بدهي هاي 
گذشته خود را تس��ويه كنند. حسين عبده تبريزي 
عنوان كرد: مس��ير بازار سرمايه با ابزار اوراق بدهي 
ب��راي ش��هرداري ها باز اس��ت و آنه��ا مي توانند از 
امكانات بورس به طور وس��يع اس��تفاده كنند. اين 
مقام مس��وول با بيان اينك��ه صندوق ها براي تامين 
مالي پرداخت بدهي هاي دولت��ي و بدهي هايي كه 
ش��ركت ها ايجاد مي كنند يك امكان خوب اس��ت، 
اف��زود: الزم اس��ت، ش��هرداري ها ب��ه اين س��مت 
حركت كرده و با بانك ها تسويه كنند. شهرداري ها 
مي توانن��د كس��اني را بيابن��د كه ب��راي آنها تعهد 
پذيره نويس��ي ايجاد كنند. به گفت��ه عبده تبريزي، 
اوراق منتش��ر شده ش��هرداري ها از طريق سيستم 
بانك��ي تقريبا موفق نبود و اين براي ش��هرداري ها 
نقطه منفي به حس��اب مي آيد. عضو ش��وراي عالي 
بورس ب��ا بيان اينكه اوراق بدهي بخش��ي از حجم 
ب��ورس را تش��كيل داده و داراي اهمي��ت اس��ت، 
اف��زود: در بورس ها اوراق دولت��ي معموال رتبه اول، 
اوراق ش��هرداري رتبه دوم و اوراق ش��ركت ها رتبه 
س��وم را دارد. به گزارش س��نا، عبده تبريزي با بيان 
اينكه در همه بورس ها اين الگو برقرار اس��ت، گفت: 
خوشحاليم كه راه اوراق بدهي در بازار سرمايه ايران 
باز ش��ده و دولت نيز ظرفيت ه��ا و فرصت هاي اين 

حوزه را دريافت و از آن استفاده مي كند. 

 پرداخت بدهي با انتشار اوراق
به گفته عبده تبريزي، شهرداري ها بيش از دخل خود 
خرج كرده اند و شهرداري تهران با 20هزارميليارد تومان 
يك نمونه براي زياده روي بوده است. البته در مشهد هم 
مسووالن شهرداري مي گفتند ما 10هزارميليارد بدهي 
داريم. اين مقام مس��وول تصريح كرد: يك راه پرداخت 
بدهي براي ش��هرداري ها اين اس��ت كه روي آن اوراق 
منتش��ر كنند ولي بايد نحوه بازپرداخت آن را مشخص 
كنن��د. وي ادامه داد: اكنون اوراق بدهي به يك موضوع 

قابل مالحظه تبديل ش��ده و اوراق كم ريس��كي است. 
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه ما به دنبال اوراق كم 
ريسك در بازار بوديم، اظهار كرد: اوراق بدهي اين خأل 

بازار را پر كرد. 
عبده تبريزي اظهار كرد: مساله بعدي اين است كه 
آيا اين اوراق آنچنان كه برخي در بازار مي گويند، جا را 
براي ابزار ديگري تنگ مي كند يا خير؟ پاسخ خير است. 
سرمايه گذاران ريسك پذير در بازار سرمايه مسير خود را 
مي روند بنابراين، اين اوراق جاي خودش را دارد و فضا 
را براي ديگر ابزارها تن��گ نمي كند. وي با بيان اينكه 
گاه��ي درخصوص ميزان عرضه اين اوراق نگراني هايي 
مطرح شده، گفت: بورس نشان داده اين موضوع جاي 
نگراني ندارد. عرضه اين اوراق با تصميم مجلس و دولت 
انجام شده و مشكلي براي بازار سرمايه ايجاد نمي كند. 
اين مقام مس��وول در عين ح��ال تصريح كرد: موضوع 

اصلي تناس��ب نرخ اوراق بدهي با نرخ سپرده هاس��ت. 
وي اف��زود: عده ي��ي درخصوص فعالي��ت صندوق ها و 
س��پرده هاي آن نگرانند و اين نقد مطرح است كه اگر 
زماني مردم پول خود را بخواهند يا نرخ تغيير اساسي 
كند، مي تواند ريس��ك داشته باش��د. در اين مورد فكر 
مي كنم هر چقدر اوراق بيايد و جاي سپرده ها بنشيند 
براي بورس امتياز است. بنابراين خود اين صندوق ها از 
لحاظ جذب اوراق بدهي بس��يار موثر است و مي تواند 
كمك كننده باشد. عبده تبريزي افزود: به نظر مي رسد، 
صندوق ها ب��راي بدهي هاي دولت��ي و بدهي هايي كه 
شركت ها ايجاد مي كنند يك فرصت است. عبده تبريزي 
در بخ��ش ديگري از اين گفت وگو به چش��م انداز بازار 
سرمايه اش��اره كرد و گفت: بازار سرمايه بخش واقعي 
اقتصاد را منعكس مي كند و وابس��ته به شرايط كالن 

اقتصادي است. 

وي تصري��ح كرد: بازار س��رمايه وظيفه تامين مالي 
بخش توليدي كش��ور را ب��ر عهده دارد ام��ا نمي تواند 
خ��ودش به تنهايي بهره وري را باال ببرد. عضو ش��وراي 
عال��ي بورس با تاكيد بر اينك��ه در بخش واقعي اقتصاد 
اي��ران روندهاي جديدي ديده مي ش��ود، گفت: بخش 
س��اختمان ديگر آن نقش برجس��ته را ن��دارد، بعضي 
بخش ها همچون اس��تارت آپ ها اهميت بيشتري پيدا 
كرده اند بنابراين بازار س��رمايه با تجارب ش��ركت هاي 

جديد و بخش هاي جديد مواجه است. 

 تامين مالي بخش خصوصي 
در س��ويي ديگ��ر مدير نظ��ارت بر ب��ازار اوليه 
سازمان بورس با اعالم صدور مجوز افزايش سرمايه 
13هزارميلي��ارد تومان��ي 86 ش��ركت در 10ماه و 
مج��وز 4.4هزارميلي��اردي ان��واع اوراق از آمادگي 

كام��ل براي تامين مالي بخ��ش خصوصي خبر داد. 
علي بي��گ زاده درب��اره عملكرد 10ماهه س��ازمان 
ب��ورس در تامي��ن مالي ش��ركت ها اظه��ار كرد: از 
ابتداي س��ال جاري تا پايان دي ماه مجوز افزايش 
س��رمايه ح��دود 13هزارميليارد تومان��ي براي 86 
ش��ركت تحت نظارت صادر ش��ده كه 90درصد از 
افزايش س��رمايه ها از محل مطالبات و آورده نقدي 
س��هامداران و مابقي از سود انباش��ته و اندوخته ها 
بود. وي با اش��اره به تاسيس ش��ركت گروه توسعه 
هنر ايران با س��رمايه 85 ميليارد توماني ادامه داد: 
ع��الوه بر اين طي 10ماه مجوز انتش��ار اوراق انواع 
ش��امل اوراق مش��اركت، اج��اره و مرابحه به ارزش 
4هزار و 473ميليارد تومان صادر ش��ده است. اين 
اوراق مربوط به اوراق اجاره ش��ركت هاي س��ايپا و 
سايپا يدك، اوراق مش��اركت پتروشيمي گچساران 

و اوراق مرابحه كرمان موتور و وزارت اقتصاد بود. 
اين مقام مس��وول با اش��اره ب��ه آمادگي كامل 
س��ازمان بورس براي تامي��ن مالي بخش خصوصي 
از طريق اوراق متنوع و ب��راي طرح هاي اولويت دار 
خاطرنش��ان كرد: بايد با فرهنگ س��ازي مناسب در 
اين خصوص، مديران ش��ركت ها با ابزارهاي تامين 
مالي آشنا ش��وند. در اين ميان يكي از دغدغه هاي 
اصلي تامين مالي با استفاده از اوراق، تهيه ضمانت 
بانكي است كه منجر شده تا بخش خصوصي نتواند 
از تمام ظرفيت هاي بازار س��رمايه بهره مند شود. به 
گزارش بورس پرس بيگ زاده ادامه داد: اين دغدغه 
با راه اندازي موسسات رتبه بندي برطرف خواهد شد 
و ط��ي آن ب��ه تدريج رتبه اعتباري ناش��ر مي تواند 
جايگزين ضمانتنامه بانكي شود و اين مهم مي تواند 
در كاهش هزينه هاي مربوطه موثر باشد. وي با بيان 
اينكه شركت هاي حاضر در بازار سهام مانند سايپا، 
ليرينگ ايران ش��رق، گل گهر و... براي تامين مالي 
پروژه ها از اوراق موجود در بازار س��رمايه اس��تفاده 
كرده اند، ادامه داد: يكي از سياس��ت ها و برنامه هاي 
دولت، س��وق دادن بنگاه هاي توليدي به استفاده از 
بازار سرمايه اس��ت تا از اين طريق فشار بر بانك ها 
كاس��ته شود. بنابراين سازمان بورس به عنوان نهاد 
ناظر بازار سرمايه آماده ارائه انواع خدمات و مجوزها 

براي تامين مالي پروژه هاست.

مديرعام��ل ب��ورس كاال اع��الم ك��رد: يكي از اه��داف اصلي 
راه ان��دازي ب��ورس از بي��ن بردن واس��طه ها و ران��ت در اقتصاد 
اس��ت. حامد س��لطاني نژاد با اش��اره به 10س��اله ش��دن بورس 
كاال در كش��ور گف��ت: در اين مدت بورس كاال ش��اهد تغييرات 
و رون��د رو ب��ه رش��دي در ب��ازار فيزيكي و بازار مش��تقات بوده 
اس��ت. به عن��وان مثال در ب��ازار فيزيك��ي ارزش معامالت و در 
 رين��گ پتروش��يمي، فرآورده هاي نفت��ي و صادراتي نيز رش��د 
قاب��ل مالحظه ي��ي به لحاظ حج��م و ارزش را تجرب��ه كرده اند. 
مديرعام��ل بورس كاال ب��ا بيان اينكه بس��ياري از ركوردهاي به 
دست آمده در اين بورس در سال 96 رقم خورده است، افزود: بر 
اين اساس بيشترين حجم معامالت پتروشيمي را در سال جاري 
تجربه كرده ايم و در مجموع شاهد افزايش ارزش معامالت بورس 
كاال بوده ايم.  وي اضافه كرد: در حوزه بازار مش��تقه نيز امس��ال 
بيش��ترين ارزش معامالتي قرارداد آتي سكه را شاهد هستيم كه 
همه اين موارد نشان دهنده اين است كه بورس كاال جايگاه خود 
را در اقتصاد و بازار سرمايه كشور پيدا كرده است و خوشبختانه 

يك ب��ازار متمركز براي معامالت كااليي و ابزارهاي مش��تقه به 
پش��توانه كاال در اين بورس ش��كل گرفته است. به گزارش ايبنا، 
همچنين س��لطاني نژاد درخصوص نقش ب��ورس كاال در اقتصاد 
كش��ور اذعان داش��ت: يكي از مهم ترين كاركردهاي بورس كاال 
از بين برنده رانت و داللي اس��ت؛ چراكه اين بورس ش��رايطي را 
فراهم آورده تا فروش��نده به طور مس��تقيم كاال يا محصول خود 
را ب��ه خريدار بفروش��د. مديرعامل بورس كاال با اش��اره به اينكه 
يكي از اهداف اصلي راه اندازي بورس كاال از بين بردن واس��طه ها 
و رانت در اقتصاد اس��ت، تصريح كرد: وقتي واس��طه ها و دالل ها 
حذف شوند ديگر رانت قيمتي وجود نخواهد داشت كه برخي به 
سمت آن بيايند. بنابراين مخالفت و مقاومت هاي صورت گرفته با 
بورس كاال به دليل از بين رفتن رانت هايي است كه سود زيادي را 
نصيب دالل ها مي كند.  وي در ادامه درخصوص نقش بورس كاال 
در تعادل قيمت ها نيز گفت: انجام معامالت در بورس كاال سبب 
شده تا قيمت ها واقعي و منطقي تر شود و توليدكنندگان محصول 

و كاالها از سود مناسبي برخوردار شوند.

گروه بورس  
يك��ي از ابزارهاي مالي نوين كه موسس��ات و نهادهاي مالي و 
س��هامداران عمده ش��ركت ها مي توانند براي تامي��ن مالي از آن 
استفاده كنند، انتشار ابزارهاي مالي مبتني بر سهم )ELI( است. 
مديريت تحقيق و توس��عه بورس تهران اعالم كرد: موسس��ات و 
نهادهاي مالي همواره به دنبال روش هاي مختلفي براي تامين منابع 
مالي خود هستند و انتشار ابزارهاي مالي مي تواند يك روش جذاب 
براي آنها و سهامداران عمده شركت ها باشد و به همين منظور يكي 
از ابزارهاي مالي نوين كه موسسات و نهادهاي مالي و سهامداران 

عمده  ش��ركت ها مي توانند براي تامين مالي از آن استفاده كنند، 
انتش��ار ابزارهاي مالي مبتني بر سهم )ELI( است. بر اين اساس، 
ابزارهاي مالي مبتني بر س��هم جزو ابزارهاي مالي تركيبي بوده و 
مبتني بر يك دارايي پايه همچون س��هام يا شاخص سهام منتشر 
مي شوند و از لحاظ كاركرد اقتصادي، تركيبي از ويژگي هاي اوراق 
با درآمد ثابت و قراردادهاي اختيار معامله را دارند. گفتني اس��ت 
اين ابزارهاي مالي، در بورس هاي اوراق بهادار قابل معامله بوده و به 
سرمايه گذاراني عرضه مي شوند كه به دنبال نرخ بهره باالتري نسبت 

به نرخ سپرده بانكي يا اوراق قرضه هستند. 

استراتژي بورس كاال؛ حذف رانت اقتصادي

 )ELI( تشريح ابزارهاي مالي مبتني بر سهم

رييس س��ازمان خصوصي س��ازي با بي��ان اينكه مش��كالت اغلب 
ش��ركت هاي واگذار ش��ده به داليلي خارج از اراده مديري��ت رخ داده، 
گفت: با هم��ان قاطعيت كه از خريداران حماي��ت مي كنيم در صورت 
عدم ايفاي تعهدات، س��هام واگذار شده را پس مي گيريم. ميرعلي اشرف 
عبداهلل پوري حس��يني، رييس سازمان خصوصي س��ازي در گفت وگو با 
فارس پيرامون دليل شكس��ت در برخي واگذاري ها و ناتواني خريداران 
در تس��ويه اقس��اط كه به ناچار عرض��ه مجدد بلوك ه��اي مديريتي و 
كنترلي اين دارايي ها را در پي داش��ته، گفت: اين موضوع فقط مختص 
ش��ركت هاي خصوصي شده نيست بلكه ش��ركت هاي اساسا خصوصي 
ايجاد ش��ده و شركت هاي دولتي مانده نيز دچار مشكالتي مي شوند كه 
بعضا اين مش��كالت خارج از اراده مالكان آن ش��ركت است. وي با بيان 
اينكه بايد اتفاق هايي كه در شركت خصوصي سازي شده پس از واگذاري 
رخ داده را بررس��ي كرد كه آيا ناش��ي از ضعف و سستي مالكان بوده يا 
خارج از اراده آنها عنوان كرد: براي همه ش��ركت هايي كه دچار مشكل 
ش��ده اند ازجمله ذوب  آهن، هپكو، حمل و نقل بين المللي خليج فارس 
يا مخابرات و... س��اعت ها حرف دارم. اين مقام مس��وول تصريح كرد: به 

عنوان رييس سازمان خصوصي سازي در مقام پاسخگو هستم به موضوع 
چالش هاي شركت هاي واگذار شده، ورود پيدا كردم و فهميدم چه اتفاقي 
افتاده كه بايد در مورد آنها نظر داد.  پوري حس��يني ادامه داد: در مورد 
واحدهاي خصوصي س��ازي شده كه فرآيند واگذاري آنها ايرادي نداشته 
نوعا به اين نتيجه رس��يدم كه به دليل اراده هايي خارج از اراده مديران 
در اين شركت ها اتفاق هايي رخ داده كه جاي مالمت نيست. وي با تاكيد 
بر لزوم دريافت بازخوردهاي فعاالن كس��ب وكار از س��وي دولت گفت: 
اين مش��كالت نه تنها براي شركت هاي اصل چهل و چهاري بلكه براي 
شركتي كه خصوصي متولد شده و امروز به مشكلي برخورده نيز وجود 
دارد و عمده آن مربوط به دولتمرداني اس��ت كه بايد براي حل آن يك 
تصميم بگيرند. رييس سازمان خصوصي سازي با تاكيد بر اينكه بايد براي 
تصميم گيري دولتمردان در حل مشكالت با ارائه راهكارها و بازخوردهاي 
كس��ب وكار كمك كرد، اظهار داشت: سازمان خصوصي سازي در جايي 
ك��ه خريدار به تعهدات خود عمل نمي كند با همان قاطعيت كه از آنها 
در فرآيند واگذاري ها حمايت مي كرده با همان قاطعيت نيز سهام واگذار 

شده را پس مي گيرد. 

گروه بورس 
معاونت عمليات شركت سپرده گذاري مركزي در هفته گذشته 
بيش از 337 ميليارد ريال انواع سود به 279 سرمايه گذار پرداخت 
كرد. بر اين اساس، در معامالت هفته گذشته فرابورس ايران بيش 
از 5 هزار و 316 نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهيالت مسكن 
وارد فرآيند دريافت تسهيالت از بانك مسكن شدند. حجم معامالت 
حق تقدم تسهيالت مسكن در هفته منتهي به 13 بهمن ماه بيش 
از 309 ه��زار برگ��ه اوراق بود. بر اين اس��اس، معامالت حق تقدم 
تس��هيالت مسكن از سال 89 در شركت فرابورس ايران آغاز شده 

اس��ت كه هم اكنون بيش از 20 نماد حق تقدم تسهيالت مسكن 
در اين شركت معامله مي ش��ود. براساس بخشنامه بانك مسكن، 
نرخ س��ود تس��هيالت خريد خانه، فروش اقساطي و جعاله تعمير 
مس��كن از 18.5 به 17.5درصد كاه��ش يافته و زمان بازپرداخت 
آن 12 سال تعيين شده است. گفتني است سقف فردي تسهيالت 
خريد از محل گواهي حق تقدم اس��تفاده از تس��هيالت مسكن در 
تهران 600 ميليون ريال، در مراكز استان ها و شهرهاي باالي 200 
هزار نفر500 ميليون ريال و س��اير مناطق ش��هري 400 ميليون 

ريال است. 

قاطعيت خصوصي سازي در پس گرفتن سهام

پرداخت سود ۳۳۷ ميليارد ريالي به سرمايه گذاران

مروري بر آمار معامالت ديروز 

كاهشارزشبازاربورستهران

مراس��م توديع و معارفه معاون اجرايي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار روز ش��نبه با حضور اعض��اي هيات مديره، معاون��ان و ديگر 
مسووالن بازار سرمايه در محل اين سازمان برگزار شد. در اين مراسم 
شاپور محمدي رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد: در 
معاونت اجرايي سازمان بورس سال ها زحمات جدي كشيده شده تا 
خشت خش��ت اين بناي اقتصادي رفته رفته شكل گيرد. وي افزود: 
هي��چ ناهماهنگي و ناس��ازگاري در اين مجموعه وجود ندارد و همه 
همكاران مجدانه فعاليت كرده اند. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
تصريح كرد: خداحافظي س��عيدي به معناي پايان همكاري ايش��ان 

نيس��ت و همچنان تحت عنوان مشاور در بازار سرمايه حضور دارد و 
از تجربياتش��ان بهره مي بريم. وي به تاليف كتاب تاريخ بازار سرمايه 
توسط سعيدي اشاره كرد و گفت: كتاب ارزشمند و وزين تاريخ بازار 
سرمايه در حالي به رش��ته تحرير درآمد كه در شرح وظايف ايشان 
نبود. اميدواريم در ادامه همكاري ها با س��عيدي نسخه هاي بعدي در 

قالب دايره المعارف نگاشته شود. 
سخنگوي سازمان بورس در ادامه تصريح كرد: سعيدي پيشنهاد 
ارتقا به مسند باالتر داشت، اما در سمت معاون سازمان و نايب رييس 
هيات مديره باقي ماند و از هيچ تالشي فروگذار نكرد و همچنان خود 

را نسبت به كل سازمان مسوول مي داند. محمدي با اشاره به موضوع 
جانشيني علي سعيدي در سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سعيد 
فالح پور متخصص و خوش��نام در بازار سرمايه است و آرزوي توفيق 
براي ايش��ان در موقعيت جديد داريم. بدون ش��ك اين ويژگي ها به 
ايش��ان كمك مي كند كه با اس��تفاده از تجربيات سعيدي گام هاي 
تكميل��ي را در اين معاونت بردارد. دبير ش��وراي عالي بورس با بيان 
اينكه مجموعه همكاران سازمان بورس كم توقع اما پرتالشند، گفت: 
حضور رضوي در چنين مجموعه يي فرصت بزرگي است كه مي تواند 
به هم افزايي كارها كمك كند و تعالي سازمان بورس را هرچه بيشتر 
رقم بزند و اين يك آرزوي قابل تحقق است. وي با بيان اينكه فالح پور 
س��رمايه بزرگي براي سازمان بورس است، گفت: با توجه به ماهيت 
س��ازمان بورس، برخي پس��ت ها به دليل نظارتي بودن آن استرس 

بااليي دارد. به گزارش س��نا، س��عيد فالح پور هم در اين مراسم در 
تكميل سخنان رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بيان كرد: معاونت 
اجرايي نقش ويژه يي براي ايجاد آرامش كاركنان دارد به طوري كه در 
عين پاسخگويي به توقعات بايد در جهت رفع كوچك ترين مشكالت 
نيز تالش جدي صورت دهد. وي در ادامه به حوزه آي تي اشاره كرد 
و گفت: در حوزه آي تي بحث فراتر از س��ازمان است و در دو شركت 
»راي��ان بورس« و »مديريت فن��اوري اطالعات« فعاليت هاي مهمي 
براي بازار انجام مي گيرد كه شامل فعاليت هاي توسعه يي نيز مي شود. 
خاطرنشان مي ش��ود، در احكام جداگانه يي از سوي شاپور محمدي 
رييس س��ازمان بورس، سعيد فالح پور معاون اجرايي سابق سازمان 
به سمت معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و سيد مصطفي رضوي به 

عنوان معاون اجرايي سازمان بورس منصوب شدند. 

توديعومعارفهمعاوناجراييسازمانبورس



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 
تشكلها6  Sun. February  4. 2018  1034   يك شنبه          15بهمن 1396     17 جمادي االول 1439  شماره 

 راهبردهايي براي 
تقويت بخش خصوصي 

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران| روز گذش��ته 
ريي��س ات��اق اصناف اي��ران و رييس ات��اق ايران در 
محل س��اختمان اتاق اصناف اي��ران با يكديگر ديدار 
و گفت وگو كردند. اين نشس��ت در راس��تاي اهداف 
مشترك دو اتاق و تقويت همكاري هاي في مابين كه 
مدتي اس��ت در دس��تور كار قرار گرفته، برگزار شد. 
در اين جلس��ه طرفين بر تقوي��ت دبيرخانه پارلمان 
بخش خصوصي به عنوان اب��زاري مهم براي پيگيري 
و دس��تيابي به فع��االن اقتصادي بخ��ش غيردولتي 
در كش��ور تاكيد كردند. در اين نشس��ت مقرر ش��د 
تا پيش��نهادات هر دو اتاق با هدف تبيين و تش��ريح 
چگونگ��ي حمايت از تش��كل هاي بخش خصوصي و 
بنگاه ه��اي اقتصادي غيردولت��ي در قالب يك برنامه 
مدون به دولت ارائه ش��ود. از ديگ��ر موضوعات اين 
جلس��ه مي توان به تعيين راهبردي معين براي اعالم 
مواض��ع ۲ اتاق اصن��اف و بازرگاني اش��اره كرد. در 
همين راس��تا طرفين تاكيد كردند كه مواضع رسمي 
اتاق ه��اي اصن��اف و بازرگان��ي ايران تنه��ا از طريق 
روس��اي ۲ اتاق يا نمايندگان رس��مي معرفي ش��ده 
اعالم مي ش��ود. در اين جلسه كه در فضايي صميمي 
برگزار ش��د، علي فاضلي و غالمحس��ين ش��افعي بر 
ضرورت هماهنگي هاي بيش��تر و تدوين راهبردهاي 
مش��ترك براي نيل به اهداف بخش خصوصي، تاكيد 

كردند. 

اثر نرخ ارز بر قيمت كفش 
پاي�گاه خب�ري اتاق اصن�اف اي�ران| رييس 
اتحادي��ه كفش هاي ماش��يني و الس��تيكي گفت: از 
آنجا كه كاالهاي خارجي به مساله قيمت ارز وابسته 
هس��تند، قيمت ارز هر چه باالتر برود، قيمت كاالها 
هم بيشتر مي شود اما در جلساتي كه با همكاران مان 
داش��تيم، تمام تالش خود را خواهيم كرد تا بتوانيم 
قيمت ه��ا را كنترل كنيم و جل��وي گراني را بگيريم. 
علي اژدركش در مورد نظارت در روزهاي پاياني سال 
مي گويد: تالش مي كنيم تا نظارت را جدي بگيريم و 
از طريق تعامل و صحبت از تخلف جلوگيري كنيم تا 
از ه��ر گونه التهاب در بازار جلوگيري كنيم. به گفته 
او؛ باره��ا در تعامل با همكاران مان اعالم كرده ايم كه 
روزهاي پاياني س��ال را كنت��رل مي كنيم و با وجود 
امكان س��ودآوري و فروش باال، شب عيد را به مردم 
فك��ر مي كني��م. در واقع اين نح��وه مواجهه ما براي 
جلوگي��ري از افزايش قيمت ش��ب عيد اس��ت. بايد 
دس��ت در دس��ت هم كمك كنيم تا ب��ازار را كنترل 
كنيم. اژدركش درباره تامي��ن مواد اوليه براي توليد 
كه از خارج از كش��ور وارد مي ش��ود، گفت: در بحث 
توليد وس��ايل چرمي چون كي��ف و كفش و… مواد 
اوليه يي هس��تند كه از خارج وارد مي ش��ود. موادي 
ك��ه كمتر از ۱۰ كمپاني در تمام دنيا توليد مي كنند 
و ماده يي نيس��ت كه دسترسي به آن راحت باشد. او 
افزود: بخشي از افزايش قيمت ها به دليل قيمت مواد 
اوليه است كه بايد به واسطه ارز خريداري شان كرد؛ 
همچنين موضوع ماش��ين آالت و تكنولوژي خارجي 
است كه بايد وارد و در كشور نهادينه  شود و از طرفي 
تكنيس��ين خارجي كه به دالر حقوق مي گيرد. اينها 
بخش��ي از داليل افزايش قيمت در حوزه كاالي چرم 

است كه البته اجتناب ناپذير است. 
 رييس اتحاديه كفش هاي ماش��يني و الستيكي 
در م��ورد قوانين كس��ب و كار كه مانند دس��ت انداز 
جل��و پيش��رفت را مي گيرن��د، گف��ت: ما كش��ور در 
حال توسعه هس��تيم كه قوانيني متناسب با شرايط 
خودش را مي طلبد. قوانين دست و پاگير زياد است؛ 
گاه��ي برخي قوانين ديگر كش��ورها را بدون در نظر 
گرفتن ش��رايطش براي اي��ران پي��اده  مي كنيم كه 
جواب نمي ده��د و گاهي هم، قانون هايي را در پيش 
مي گيريم كه مناس��ب وضعيت است. اما اين قوانين 
دس��ت و پا شكس��ته عملي مي ش��ود و كمك قابل 
توجهي به بهبود وضع نمي كند. اژدركش به موضوع 
ف��روش فوق العاده نيز اش��اره كرد و گف��ت: بهترين 
راه حل براي ما، فروش فوق العاده اس��ت. اين موضوع 
هم به مصرف كننده كمك مي كند و هم به فروشنده 
و توليدكننده. عالوه بر اين برگزاري اين نمايشگاه ها 

مي تواند به رونق و كسب و كار كمك كند. 

حباب قيمتي در برنج ايراني
ايس�نا| درحالي كه معاون وزير كش��اورزي اعالم 
كرده كه برنج ايراني در عمده فروشي ها تا ۱۸ درصد 
ارزان شده است، رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي 
مي گويد برنج ايراني ارزان نش��ده بلكه حباب قيمتي 
آن از بين رفته اس��ت. از سوي ديگر برنج هندي ۲۵ 
درصد گران ش��ده اس��ت. طي دو روز گذش��ته علي 
اكب��ر مهرفرد، معاون وزير كش��اورزي اعالم كرد كه 
اي��ن وزارتخانه در پي كاهش قيم��ت و جلوگيري از 
ضرر توليدكنندگان، برنج را خريداري و ذخيره سازي 
مي كند. در اين ب��اره محمد آقاطاهر، رييس اتحاديه 
بنكداران مواد غذايي معتقد است كه قيمت برنج در 
عمده فروشي ها كاهش نيافته و چنين مساله يي قابل 

تاييد نيست. 
البته در سال گذشته حباب قيمتي به وجود آمد 
و ب��ا افزاي��ش و كاهش قيمت اي��ن محصول مواجه 
ش��ديم كه احتماال منظور اين مقام مسوول، كاهش 
قيمت نسبت به اين بازه زماني بود. او افزود: اينگونه 
مقايس��ه قيمت برنج درست نيست، چراكه بازار برنج 
در آن ب��ازه زماني خاص يعني همين ايام در س��ال 
گذش��ته متالطم ش��ده بود و مجددا پس از گذشت 
مدتي نه چندان طوالني به حالت س��ابق برگش��ت و 
قيمت اين محصول اس��تراتژيك در س��ال گذشته با 
امروز تفاوت چنداني نداش��ته اس��ت. رييس اتحاديه 
بنكداران مواد غذايي با بيان اينكه قيمت برنج هندي 
۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است، 
اظه��ار ك��رد: هم اكنون ه��ر كيلوگرم برن��ج هندي 
در عمده فروش��ي ها 6 ه��زار ۲۰۰ ت��ا 6 هزار و ۵۰۰ 
تومان فروخته مي ش��ود و هر كيلوگ��رم برنج ايراني 
به صورت عمده فروش��ي ۸ هزار ت��ا ۱۳ هزار و ۵۰۰ 
تومان قيمت دارد. البت��ه قيمت برنج هاي خاص كه 
ويژگي ه��اي خاصي هم دارند و ميزان توليد و عرضه 
آنها بس��يار كم اس��ت، متفاوت و كمي باالتر از ديگر 
انواع برنج ايراني است. آقاطاهر تاكيد كرد: هم اكنون 
هيچ مش��كلي در عرضه برنج وجود ندارد و مش��كلي 
ب��راي تامين بازار طي ماه هاي پيش رو و حتي س��ال 

آينده نيز نداريم. 

اخبار

كميسيون حمل  و نقل، لجستيك و گمرك اتاق ايران طي گزارشي بررسي كرد

جايگاه كريدورهاي تجاري در»آسياي ميانه«

نشست هماهنگي دوره هاي آموزشي اتاق تهران با نمايندگان تشكل ها برگزار شد

نيازسنجي و تجديد برگزاري دوره هاي آموزشي براي تشكل ها
   در نشس��ت هم انديش��ي مدي��ران ات��اق تهران با 
نمايندگان تشكل هاي بخش خصوصي در مورد دوره هاي 
آموزشي اتاق تهران، مساله نيازسنجي و تكرار دوره هاي 

مورد اقبال مطرح و تاييد شد. 
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران در نشس��تي كه 
بين دبيران و نمايندگان تش��كل هاي بخش خصوصي، 
مدير مركز آموزش، مدير امور تش��كل ها و مس��ووليت 
اجتماعي و كارشناس��ان روابط عمومي اتاق تهران برگزار 
شد، چگونگي برپايي دوره ها و كارگاه هاي آموزشي مورد 
بحث و همفكري قرار گرفت. ضمن اينكه خبر برگزاري 
دوره كاربردي ميان مدت مديريت اجرايي )MBA( براي 

دبيران تشكل ها نيز اعالم شد. 
غالمرض��ا ملكي ك��ه مديري��ت واحد تش��كل هاي 
ات��اق تهران را برعه��ده دارد، در ابتداي اين نشس��ت از 

ل��زوم هم انديش��ي و همفكري براي تدوي��ن برنامه هاي 
آموزش��ي اتاق تهران گفت و اعالم ك��رد كه اتاق تهران 
روي توانمندسازي تشكل ها با استفاده از ابزار كارگاه ها و 

دوره هاي آموزشي حساب ويژه يي باز كرده است. 
مدي��ر مركز آموزش ات��اق تهران با اش��اره به اينكه 
طي س��ال جاري، ۱4 دوره كوتاه مدت ويژه تشكل هاي 
اقتصادي با مجموع ۱696 نفر س��اعت آموزشي از سوي 
مركز آموزش اتاق تهران برگزار ش��ده است، افزود: براي 
ارتقاي كيفيت نيروي انساني، بايد به شاخص شايستگي 
و صالحيت حرفه يي توجه جدي ش��ود كه اين مهم نيز 

از طريق آموزش هاي فني و حرفه يي قابل تحقق است. 
ناصر عندليب با بيان اينكه يكي از برنامه هاي مدون 
اتاق تهران، آموزش تش��كل ها است، به انتخاب و معرفي 
رابطان آموزش��ي تش��كل ها به مركز آم��وزش اين اتاق 

اش��اره كرد و گفت: نيازسنجي هاي دوره هاي آموزشي از 
طرف مركز آموزش اتاق تهران به عهده رابطان آموزشي 

تشكل ها واگذار شده است. 
او همچني��ن با اش��اره به هم��كاري ات��اق تهران و 
س��ازمان فني و حرفه يي به ايج��اد آكادمي امين الضرب 
از س��وي اتاق تهران اش��اره كرد و افزود: مقوله آموزش 
ويژه تش��كل  ها، براي سال آينده از س��وي اتاق تهران با 
شتاب و قدرت بيشتري دنبال خواهد شد. مركز اقدسيه 
ك��ه با تفاهم س��ازمان فني و حرفه ي��ي و اتاق تهران در 
اختيار مركز آموزش اتاق تهران قرار گرفته است با عنوان 
مركز آموزش امين الضرب و با همكاري موسسه آموزشي 
WIFI اتريش به مركزي براي آموزش نيروهاي مجرب 
و با مهارت براي صنعت و تش��كل هاي بخش خصوصي 

خواهد شد.

   دوره مديريت اجرايي MBA ويژه تشكل ها
ناص��ر عندليب مدير مركز آموزش اتاق تهران نيز در 
اين نشست در مورد دوره مديريت اجرايي توضيحاتي داد 
و گفت: اين دوره به مدت ۲4۰ ساعت و در ۱۳ سرفصل 
مديريت روابط عمومي و رسانه، مديريت بازاريابي، مباني 
اس��تراتژي و تدوين راه، اقتصاد براي مديران، نوآوري و 
كارآفريني، رهبري و رفتار سازماني، اصول و فنون مذاكره 
و س��رمايه گذاري خارجي، آموزش، تحقيق و توسعه در 
تش��كل ها، جامعه شناس��ي سياس��ي و نهادهاي مدني، 
اص��ول و قواعد برنامه ريزي در تش��كل ها، مديريت اعضا 
در تشكل ها، مديريت مالي و روش هاي تامين مالي ويژه 
تش��كل ها و نيز مباحث منتخب و نوين در تشكل ها، از 
اوايل سال آينده در محل ساختمان شماره ۲ اتاق تهران 

برگزار خواهد شد. 

به گفته عندليب در پايان اين دوره با توجه به ارزيابي 
عملك��رد دانش پذيران در ط��ول دوره، گواهينامه معتبر 
پاي��ان دوره كارب��ردي يك س��اله MBA برابر ضوابط و 
مقررات دانش��گاه صنعتي اميركبير و مورد تاييد وزارت 

علوم، براي آنان صادر خواهد شد. 
 در ادام��ه اي��ن نشس��ت نمايندگان تش��كل ها نيز 
پيش��نهاداتي در مورد برنامه هاي آموزش��ي اتاق تهران 
مط��رح كردند. از جمل��ه اينكه نيازس��نجي هايي براي 
شناسايي نيازهاي آموزشي تشكل ها انجام شود و براساس 
آن برنامه هاي آموزشي اتاق تهران تدوين شود. همچنين 
با توجه به مشغله هايي كه مانع از حضور در برخي دوره ها 
و كارگاه ها مي شود، نمايندگان تشكل ها خواستار تجديد 
برگزاري دوره هايي شدند كه مورد اقبال فعاالن اقتصادي 

و تشكل ها قرار مي گيرد. 

تعادل| 
كميسيون حمل ونقل، لجستيك و گمرك اتاق ايران 
در جديدتري��ن گزارش خ��ود به تحليل جاي��گاه »بندر 
چابهار و گوادر« در عرصه تجارت خارجي پرداخته است. 
مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد در آينده  كشورهاي 
آسياي ميانه و اروپاي شرقي، تمامي مناسبات تجاري خود 
را از طريق كريدور ش��مال- جنوب انجام خواهند داد. به 
عبارتي ديگر كشورهاي واقع  شده در طول مسير كريدور، 
يكي از دو بندر چابهار يا گوادر را براي اتصال به اقيانوس 
هن��د انتخاب خواهند كرد. دو بندر گوادر در پاكس��تان و 
چابهار در ايران با داش��تن موقعيت اس��تراتژيك و مهم، 
قابليت تبديل  ش��دن به دروازه ش��اهراه اقتصادي آسياي 
ميانه)كريدور تجاري شمال- جنوب( را دارند. هر چند كه 
هنوز بر س��ر راه اين دو بنادر برخي مشكالت و چالش ها 
وجود دارد اما فعاالن اقتصادي بر اين باورند كه با واگذاري 
طرح هاي نيمه تمام به بخش  خصوصي مي توان چشم انداز 
مطلوبي را براي حوزه حمل و نقل و توسعه آن متصور بود. 

 جايگاه دروازه ملل در تجارت منطقه
فعاليت ه��اي تجاري جهان س��ريعا درح��ال افزايش 
است. سياست هاي دريايي، پيچيده و چند وجهي شدند. 
در مي��ان راه هاي تجاري، مس��يرهاي دري��ا منبع اصلي 
فعاليت هاي اقتصادي جهان ان��د. دو بندر گوادار و چابهار 
نه  تنها در پاكستان و ايران بلكه در چشم انداز اقتصادي و 
جغرافيايي جهان براي چين، هند و جمهوري هاي آسياي 
مركزي بس��يار اهميت دارند. هر دو به لحاظ اقتصادي و 
اس��تراتژيك، ورودي بدون مانع به اقيان��وس هند دارند. 
براساس گزارش موسسه بروكينگز، روزانه حدود ۳6ميليون 
بشكه نفت)معادل 4۰درصد عرضه نفت جهان و 64 درصد 
تج��ارت نفت جه��ان( از طريق اقيانوس هن��د با در نظر 
گرفتن تنگ��ه هرمز)۳۰درصد(، تنگه ماالكا )۲7درصد( و 
تنگه باب المندب)7درصد( ترانزيت مي شود. اين پژوهش 
با روش توصيفي- تحليلي به بررسي جغرافيايي منطقه و 
ويژگي هاي ژئوپليتيكي موثر در طرح جاده ابريشم جديد 
و تاثير آن بر دو بندر گوادر و چابهار و تجزيه  و تحليل آن 
مي پردازد. روش جمع آوري داده ها، مطالعات كتابخانه يي و 
اينترنتي و استفاده از نظرات كارشناسان و منابع موجود در 
اينترنت است. در اين پژوهش، ابتدا چگونگي شكل گيري 
ج��اده ابريش��م جدي��د و پروژه هاي آن ازجمل��ه كريدور 
اقتصادي چين- پاكس��تان و تاثير آن بر دو بندر چابهار و 
گوادر شرح داده مي شود. سپس به نقش ورود چين و هند 
به دو بندر سواحل مكران)گوادر و چابهار( و اثرات آنها بر 
توسعه دو كشور پرداخته خواهد شد. در آخر يك مقايسه 
از دو بندر و جمع بندي نظرات كارشناسان و صاحب نظران 

اين حوزه در مورد توسعه اين دو بندر ارائه خواهد شد. 
براساس اين تحليل، گسترش تجارت در كريدورهاي 
ترانزيتي درحال ظهور تاثير متفاوتي بر كش��ورها خواهد 
گذاش��ت. اين خطوط جديد چين، اروپا، هند و روس��يه 
را ق��ادر خواهد س��اخت ك��ه كاالهاي با ارزش ب��اال را به 
 صورت كارآمدتري از انتقال آن با كش��تي با خطوط ريلي 
مبادله كنند. منطقه اورال در روس��يه و غرب سيبري به 
كريدورهاي تجاري كارآمد در هند، جنوب ش��رق آس��يا 
و خاورميانه دسترس��ي خواهند يافت. تركيه و جمهوري 
آذربايجان به كشورهاي ترانزيتي مهم تبديل خواهند شد 
كه از طريق ايران و آسياي مركزي، شرق را به غرب متصل 

مي كنند. 

  كريدور اقتصادي »چين- پاكستان«
در ۲۰ آوريل ۲۰۱۵ نخست وزير چين هنگام ورود به 
اسالم آباد با استقبالي گرم و دوستانه مواجه شد. اين سفر 
نخس��تين ديدار يك رهبر چيني از پاكس��تان در 9سال 
گذشته بود. سفري كه به سرمايه گذاري چين در كريدور 
اقتصادي چين- پاكستان)پروژه يي 46ميليارد دالري به 
طول ۳هزاركيلومتر و مش��تمل بر شبكه يي از جاده ها و 
خطوط آهن( منجر ش��د. همچنين در تالش براي خارج 
كردن پاكستان از فقر انرژي اين پروژه زيرساختي خطوط 
لوله نفت و گاز و نيز منابع ديگر نيرو را در بر خواهد گرفت 
كه مي تواند هر چه بيشتر اقتصاد اين كشور را تقويت كند. 
اين كريدور اقتصادي شهر كاشغر در منطقه سينكيانگ 
در غرب چين را به بندرگوادر در جنوب پاكستان متصل 
خواهد كرد و در اين مس��ير از ايالت محروم بلوچستان و 
الهور عبور خواهد كرد. سرمايه گذاران معتقدند، ارتباطات 
جاده يي باعث توسعه اقتصادي نواحي مختلف پاكستان 
خواهد ش��د و همزمان يك گذرگاه حياتي براي صادرات 
چي��ن به خاورميان��ه و اروپا فراهم خواهد ش��د. كريدور 
اقتصادي چين- پاكستان يك برنامه ۱۵ساله است؛ هدف 
اصلي پروژه كريدور اقتصادي چين- پاكس��تان توس��عه 
اس��تان هاي غربي كش��ور چين اس��ت. بندر »گوادر« به 
عنوان محور اصلي اين كريدور عمل مي كند و قرار است تا 
پايان طرح به ظرفيت ساالنه 4۰۰ميليون تن كاال در سال 
دست يابد. با توجه به سابقه بي ثباتي و حمالت تروريستي 
در پاكس��تان، امنيت اين كري��دور به يكي از اولويت هاي 

اصلي گفت وگوها تبديل شده است.
 

 »گوادر« راه اتصال به بازارها
بندر »گوادر« در منتهي اليه جنوب غربي پاكستان و 
در ساحل خليج گوادر در درياي عمان قرار گرفته است. 
فاصله اين بندر تا كراچي مركز ايالت سند 6۲9 كيلومتر 
و با بندر چابهار ۱6۰كيلومتر)۱۰۰مايل( است. اين بندر 

تا ش��رق تنگه هرمز 6۲4كيلومتر درياي��ي فاصله دارد. 
گوادر نياز پاكستان است؛ زيرا تجارت دريايي پاكستان 
تا 9۵درصد افزايش پيدا كرده اس��ت. مردم پاكستان به 
گوادر به عنوان سرنوشتي براي رونق اقتصادي خود نگاه 
مي كنند. به دليل شرايط خاص آب و هوايي منطقه كه 
گرم و بياباني اس��ت و فاصله زياد آن با مراكز سياس��ي، 
اقتصادي و جمعيتي پاكس��تان همچنين محدود شدن 
كليه فعاليت هاي اقتصادي و تجاري پاكس��تان به بندر 
بزرگ و اس��تراتژيك كراچي، توس��عه بندر گ��وادر در 
گذش��ته مورد بي توجهي مقامات پاكستاني قرار گرفته 
بود؛ اما از ۱99۵ توسعه اين بندر به دليل برخورداري از 
سواحل عميق مورد توجه قرار گرفت. اما به دليل فقدان 
منابع مالي تا س��ال ۱999 اين مس��اله به تعويق افتاد. 
همچنين از س��ال ۱999 مجددا توسعه اين بندر و اين 
 بار در قالب ايجاد بندر آزاد به س��بك مناطق آزاد چين 
در دستور كار قرار گرفت كه با رايزني مقامات پاكستاني، 
چيني ها عالقه مند به همكاري و سرمايه گذاري در اين 
بندر ش��دند. توافقات اوليه و كلي در اين مورد در سفر 
سال گذشته نخس��ت وزير چين به پاكستان و ديدار او 
از منطقه انج��ام گرفت و نهايتا در فوريه س��ال ۲۰۰۲ 
توافقنام��ه نهايي مش��اركت و س��رمايه گذاري چين در 
توسعه و تجهيز اين بندر در جريان سفر يك گروه چيني 
متشكل از وزير ارتباطات و مديرعامل بنادر و كشتيراني 
چين به پاكس��تان به امضاي طرفين رسيد. مشاركت و 
س��رمايه گذاري چيني ها در دو طرح تعريف  شده است. 
طرح اول، ايجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي »گوادر« و 

طرح دوم، ايجاد بزرگراه ساحلي مكران است. 
ام��ا در راه تبديل بندر گوادر ب��ه دروازه ترانزيت 
محور ش��رق مش��كالت فراواني وجود دارد كه تمامي 
آنها به مس��ائل داخلي كشور پاكستان و جنوب كشور 
افغانس��تان)محل عبور كريدور شمال- جنوب از بندر 
گوادر به آس��ياي ميانه و اروپاي ش��رقي( برمي گردد. 

كش��ور پاكس��تان داراي مش��كالتي چون عدم وجود 
زيرس��اخت هاي حمل ونقل��ي، ظرفي��ت صنعت��ي و 
تجاري، مشكل در ساختار اجتماعي خود و ناامني در 
جنوب افغانستان اس��ت؛ اما مهم ترين مشكل موجود 
ب��راي هر دو كش��ور چين و پاكس��تان، ب��ودن بندر 
»گوادر« در اس��تان بلوچستان پاكستان است؛ چراكه 
اين منطقه به دلي��ل درگيري هاي قومي و طايفه يي، 
عقايد جدايي طلبانه مردم بلوچستان، اين تفكر كه از 
پيش��رفت بندر گوادر چيزي عايدشان نخواهد شد و 
وجود گروهك هاي تروريستي چون القاعده و طالبان، 
هميش��ه صحنه درگيري مردم اي��ن منطقه با دولت 
مركزي بوده اس��ت. »كمبودهاي اساسي شبكه راه ها 
و خطوط ريلي و سراسري پاكستان«، »معضل فقدان 
امنيت مناسب جهت انجام يك فعاليت ايمن اقتصادي 
و تجاري«، »معضل قديمي كمبود منابع انرژي و باال 
بودن قيمت س��وخت هاي فسيلي«، »وجود اختالفات 
قومي، فرقه يي و مذهبي در بلوچس��تان پاكس��تان« 
و »ناس��ازگاري و عدم همكاري م��ردم اين منطقه با 
دولت مركزي«، »نبود زيرس��اخت هاي عمران شهري 
و صناي��ع كوچك و بزرگ كه تامي��ن هركدام از آنها 
مس��تلزم صرف هزينه هاي گزاف است« از مهم ترين 
مشكالت پيش روي توسعه »گوادر« است كه مي توان 

برشمرد.
 

 توسعه شرق ايران با »چابهار«
بندر چابه��ار به جهت برخورداري از موقعيت ممتاز 
در ش��رق تنگه هرمز و درياي عمان در مس��ير خطوط 
اصلي كش��تيراني به آفريقا، آسيا و اروپا قرارگرفته و به 
عنوان كوتاه تري��ن راه ارتباطي و ترانزيتي كش��ورهاي 
آسياي ميانه و افغانستان به بازارهاي خليج فارس، شرق 
آفريقا و ديگر نقاط جهان مطرح مي ش��ود. بندر چابهار 
داراي موقعيتي استراتژيك است كه به عنوان مهم ترين 

بندر در جنوب ش��رق ايران و تنها بندر اقيانوسي كشور 
مطرح است. اين بندر تنها كليد توسعه شرق ايران است. 
با توجه به قرارگرفته بندر چابهار در مسير ترانزيت شرق 
و كريدور شمال- جنوب همچنين تمايل كشور هند به 
سرمايه گذاري در اين بندر موقعيت مناسبي جهت تبديل 
به يك مركز تجاري درحال ظهور پيداكرده است. به طور 
كلي كشور هند كه درحال تبديل به يكي از قطب هاي 
اقتصادي آسياس��ت، قصد در دس��ت گرفتن بازارهاي 
آسياي ميانه و از طرفي كوتاه تر شدن راه واردات انرژي 
به كش��ور خود را دارد. ازآنجايي كه اختالفات دو كشور 
هند و پاكستان مدت هاست ادامه دارد، اين كشور قصد 
دور زدن پاكستان و عدم احساس نياز به اين كشور براي 
رس��يدن به كشورهاي آسياي ميانه را دارد هر چند كه 
هزينه هاي اضافي نيز در برداشته باشد. كشور هند كه از 
طرفي به منابع اوليه و انرژي هاي كشور روسيه نياز دارد، 

روابط مناسبي را با اين كشور برقرار كرده است. 

 چالش هاي پيش  رو
دو بندر گوادر در پاكستان و چابهار در ايران با داشتن 
موقعيت استراتژيك و مهم، قابليت تبديل شدن به دروازه 
شاهراه اقتصادي آس��ياي ميانه)كريدور تجاري شمال- 
جن��وب( را دارند. بندر كراچ��ي و بندرعباس به عنوان 
رقباي اين دو بندر مطرح هس��تند ك��ه بندر كراچي با 
تراكم نيروهاي نظامي و بندرعباس به دليل بسته شدن 
احتمالي تنگه هرمز توسط ايران هميشه در معرض خطر 
هستند. كش��ورهاي چين و هند در رقابتي شديد قصد 
در دس��ت گرفتن بازارهاي افغانستان، آسياي مركزي و 
روس��يه و ايجاد روابط نزديك تر با اين كشورها را دارند. 
حمل ونق��ل از طريق بندر چابهار، كوت��اه كردن هزاران 
كيلومتر از مسيرهاي تجاري است. با ايجاد زيرساخت ها، 
آماده س��ازي و فراه��م كردن ش��رايط رقابت��ي، چابهار 

مي تواند شاهراه اقتصادي آسياي ميانه باشد. 
با اي��ن  ح��ال، چابهار و هن��د نيز ب��ا چالش هايي 
مواجه هستند. در مورد وضعيت شركاي استراتژيك و 
اقتصادي ايران اختالف  نظر وجود دارد. وزارت اقتصاد 
هند بااحتياط بس��يار زياد پيش م��ي رود زيرا در مورد 
بازگشت سرمايه ش��ك دارد. ناكارآمدي سازماني هند 
منجر ش��ده تا از تم��ام ظرفيت هاي چابهار اس��تفاده 
نش��ود و از حصول مزاياي اقتصادي متمركز آن ناتوان 
بماند. روياي هند براي دسترس��ي به افغانستان ممكن 
است نيمه تمام بماند زيرا افغانستان يك اقتصاد بسيار 
ناپايدار دارد و نقش آن در چابهار ممكن است به تعويق 
بيفتد. هند، قصد ايجاد يك ميدان نفتي در ايران دارد، 
ام��ا ايران از دادن امتي��ازات بازاريابي گاز خود به هند 
خودداري مي كند؛ بنابراين، هند بايد آماده باش��د تا با 
چنين نااميدي هايي در آينده روبه رو ش��ود. مهم ترين 
مش��كالت پيش روي بندر چابهار را مي شود در عوامل 
زير جس��ت وجو كرد: نبود زيرس��اخت ريل��ي در بندر 
چابهار، نبود زيرساخت حمل ونقل هوايي )فرودگاه( در 
چابهار، دور بودن از مراكز صنعتي، تجاري و جمعيتي، 
وجود موج هاي بلند دريايي در 4 فصل سال، باال بودن 
هزينه هاي حمل دريايي كانتينر به بندر چابهار، سهم 
ناچيز بندر چابهار در واردات كاالهاي اساس��ي، س��هم 
ناچيز بندر چابهار در صادرات كاالي فله معدني، عدم 
جذب كاالهاي ترانزيتي، عدم استفاده از ظرفيت ايجاد 

شده جابه جايي مسافر از ترمينال مسافري. 

نايب رييس ات��اق اصناف تهران گفت: نمايش��گاه هاي بهاره 
امس��ال از 9 اس��فند ماه در ۵ نقطه از ش��هر تهران و به مدت 9 
روز برگزار مي شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ ابراهيم درستي 
اظهارك��رد: بايد از برگزاري نمايش��گاه هاي فاق��د مجوز اصناف 
جلوگيري ش��ود. او ادامه داد: اين ۵ مرك��ز زير نظر اتاق اصناف 
تهران هس��تند و كاالي با كيفيت و قيمت مناسب در آن عرضه 
مي ش��ود؛ بايد به طور جدي با نمايش��گاه هاي بدون مجوز كه در 
مناطق مختلف ش��هر اقدام به فروش مي كنند برخورد ش��ود تا 
اصن��اف و مردم ضرر نكنند. درس��تي تصريح ك��رد: ما براي ايام 
نزديك عيد، برگزاري فروش هاي فوق العاده در مغازه هاي س��طح 
شهر را پيش��نهاد مي كنيم در اين صورت وقت مردم براي رفتن 
به تنها ۵ مركز مش��خص نمايش��گاه بهاره هدر نم��ي رود. نايب 
رييس اتاق اصناف با بيان اينكه بايد روي برگزاري نمايشگاه هاي 
تخصص��ي كار كنيم، گفت: ما بايد به س��مت برگ��زاري چنين 
نمايشگاه هايي حركت كنيم تا خريد آسان انجام شود و امكانات 
مناس��ب براي بازديدكنندگان وجود داشته باشد. درستي درباره 
نمايشگاه هاي بهاره گفت: س��عي خواهيم كرد در نمايشگاه هاي 
به��اره، تولي��د داخل��ي را به فروش برس��انيم و اولوي��ت اول ما 
كاس��بان ساختمان پالسكو هستند تا جبران بخشي از ضرر اين 
بخش از صنعت پوشاك باش��د. اين مقام مسوول درباره فعاليت 
توليدكنندگان در اين نمايش��گاه ها گف��ت: در تهران اين امر در 
حال انجام اس��ت و خيلي از توليدكنندگان در اين نمايش��گاه ها 
حاضر مي ش��وند و غرفه ها را اجاره مي كنند. او ادامه داد: كساني 
مي توانند در اين نمايش��گاه ها فعاليت كنند كه پروانه كسب زير 

نظر اتحاديه مربوطه داش��ته باشند؛ در اين نمايشگاه ها، اجناس 
مختل��ف با تخفيف ۱۰ تا ۲۵درصدي و كيفيت مناس��ب عرضه 
مي شود. درس��تي درباره برگزاري نمايش��گاه در فضاي مناسب 
گفت: هر سال اين موضوع مطرح اما انجام نمي شود و با برگزاري 
فروش هاي فوق العاده توسط اصناف مي توان اين هدف را محقق 
كرد. در ادامه مجتبي صفايي، سخنگوي اتاق اصناف ايران درباره 
وضعيت نمايش��گاه هاي بهاره در ساير ش��هرها گفت: در سراسر 
كشور اين وظيفه به كميته هاي استاني در اتاق اصناف و سازمان 
صنعت واگذار شده اس��ت وكميته ها با محوريت اتاق اصناف در 
خصوص برگزاري نمايش��گاه ها تصميم گيري مي كنند؛ در برخي 
از استان ها با توجه به شرايط موجود مايل به برگزاري نمايشگاه 
نيس��تند زيرا با توجه به اينكه كاال به اندازه كافي در بازار وجود 
دارد تماي��ل به ف��روش فوق العاده دارند. او گف��ت: كامال موافق 
برگزاري نمايشگاه با محوريت توليد كنندگان هستيم ولي در همه 
شهرها اين قشر نمي توانند در نمايشگاه ها شركت داشته باشند. 
س��خنگوي اتاق اصناف درباره احتمال عرضه اجناس بي كيفيت 
در اين نمايش��گاه ها و نحوه نظارت بر اين تخلفات گفت: ابتدا به 
دنبال حذف واس��طه در برگزاري اين نمايشگاه ها هستيم و اين 
تخلفات به اندازه يي نيست كه نمايشگاه ها را تحت تاثير قرار دهد 
و بعضا تعداد محدودي، اين تخلف را انجام مي دهند و تعزيرات با 
اين دس��ت تخلفات برخورد و حكمي صادر خواهند كرد. صفايي 
در استان هايي كه كميته ضرورت برگزاري نمايشگاه را تشخيص 
ندهد با اتحاديه ها و اصناف جلساتي برگزار خواهند كرد و فروش 

فوق العاده برگزار خواهد شد. 

نايب رييس اتاق اصناف تهران خبر داد

برگزاري نمايشگاه هاي بهاره از 9 اسفندماه
رييس اتاق ش��يراز گفت: بخش خصوصي همراه و ياور دولت 
و دس��تگاه قضا براي مبارزه فس��اد در كشور اس��ت و دفتر پايش 
س��المت اداري در اتاق شيراز نيز براي تداوم حركت در اين مسير 
راه اندازي مي شود. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران؛  جمال رازقي 
در همايش سالمت اداري و مبارزه با فساد كه در اتاق شيراز برگزار 
شد، افزود: سالمت اداري به معناي رعايت اصول و مقررات اداري 
حاك��م و از قبل طراحي ش��ده بوده كه با توجه ب��ه اين قوانين و 
مقررات، س��ازمان وظايف خود را براي دستيابي به اهداف تعيين 
ش��ده انجام مي ده��د و در جامعه يي كه س��المت اداري از وضع 
مطلوبي برخوردار باشد، بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي داراي 
امنيت بوده و در فضاي رقابت س��الم، كارايي و اثربخشي افزايش 
مي ياب��د. او تصريح كرد: مهم ترين مصاديق فس��اد اداري ش��امل 
ارتشاء، اختالس، بي عدالتي، باج خواهي، نارضايتي ذي نفعان، باند 
بازي، قوم گماري، كم كاري، جعل اسناد و افشا و فروش اطالعات 
اس��ت كه آثار سويي بر فعاليت هاي س��الم اقتصادي دارد و بايد با 
آنها مبارزه شود. رازقي اظهار كرد: فساد اداري يك رابطه دو سويه 
بين بخش دولتي و خصوصي است كه الزمه مبارزه با فساد توجه 
و اقدام هماهنگ هر دو بخش عمومي و خصوصي است و تا زماني 
كه بخش خصوصي به  جاي رقابت س��الم درصدد باشد با اقدامات 
فسادآميز كار خود را پيگيري كند، امرمبارزه، با موفقيت چشمگير 
مواجه نخواهد ش��د. رييس اتاق شيراز اضافه كرد: هر چند بخش 
خصوصي نيز يك سوي رابطه فساد اداري قرار دارد اما عمده فساد 
به داليل ناش��ي از موانع كسب و كار است؛ به طوري كه زماني كه 
موانع كس��ب و كار زياد شود شاهد بروز فس��اد خواهيم بود. زيرا 

بخش خصوصي بايد راهي براي انجام كار خود پيدا كند. 
او ادام��ه داد: پيام��د اعتراض م��ا در بخش خصوص��ي در هر 
موضوعي توسط بخش دولتي گريبانگير بخش خصوصي مي شود و 
اگر اقدامات فسادآميز بانك، بخش دولتي يا نهاد تصميم گيرنده يي 
را اع��الم كنيم آنها فعاليت هاي ما را هدف قرار مي دهند. رازقي با 
اش��اره به وضعيت نامناسب كشور در بخش سالمت اداري عنوان 
كرد: مهم ترين مساله يي كه باعث فساد اداري مي شود بزرگ بودن 
بدنه دولت و نهاد حاكميت جامعه در همه ابعاد است. رييس اتاق 
شيراز تصريح كرد: همچنين مظاهر فساد از جمله در نظام بانكي، 
تامين اجتماعي، ماليات و قاچاق در كشور موجوديت كشور را در 
معرض خطر قرار داده اس��ت و بايد ديد با وجود اين همه دستگاه 
نظارتي، چرا كشور در چنين ش��رايطي قرار دارد. او افزود: مبارزه 
با فس��اد اداري نيازمند الگويي جامع است و تنها دولت نمي تواند 
عهده دار س��المت اداري ش��ود. بلكه تعامل ميان س��ه قوه، بخش 
خصوصي و نهادهاي مدني، متضمن رسيدن به شرايط مطلوب تر 
خواه��د بود.  رازقي بيان كرد: تعهد عملي مس��ووالن براي مبارزه 
با فس��اد و ارتقاي س��المت اداري، ش��فافيت اطالع��ات و تقويت 
رسانه هاي عمومي براي اشاعه آن، افشاي مفسدين و عدم مسامحه 
در محاكمه آنان، پاسخ گويي مس��وولين و افزايش رضايت ارباب 
رجوع، رفع يا اصالح قوانين و نظارت بر اجراي صحيح آن، كاهش 
تصدي گري دولت و واگذاري هاي عادالنه، شايسته ساالري در نظام 
اداري و غيره مهم ترين راهكارهاي ارتقاي سالمت اداري است. به 
گفته او، همايش ملي سالمت اداري از سال آينده به صورت ساالنه 

با هدف مبارزه با فساد در كشور برگزار خواهد شد. 

رييس اتاق شيراز عنوان كرد

راه اندازي دفتر پايش سالمت اداري در اتاق شيراز 
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7  جهان

 كره شمالي با نقض تحريم ها ميليون ها دالر 
به دست آورده است

 انتقاد واشنگتن از سرمايه گذاري هاي مبهم 
چين در ونزوئال 

گروه جهان|
يللك نهللاد ناظر مسللتقل سللازمان ملل اعللام كرده 
كره شمالي با نقض تحريم هاي سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ 
نزديك بلله ۲۰۰ميليون دالر درآمد از صللادرات كاالهاي 
ممنوع داشته است. پيونگ يانگ همچنين به ارسال ساح 

به سوريه و ميانمار متهم شده است. 
به گزارش رويترز، بر اسللاس ايللن گزارش محرمانه كه 
به كميسلليون تحريم هاي شللوراي امنيت سللازمان ملل 
ارائه شللده، كره شمالي زغال سللنگ را به بنادري از جمله 
روسلليه، چين، كره جنوبي، مالزي و ويتنام ارسللال كرده 
است. در اين گزارش آمده است كه كشتي هاي حامل اين  
بارها اوراق جعلي داشللته اند. در اين مدارك، منبع ارسال 
زغال سللنگ ها روسلليه و چين ذكر شده اسللت. ۱5عضو 
شللوراي امنيت در سال ۲۰۰۶ به اتفاق آرا راي به تشديد 
تحريم هاي اعمال شده بر كره شمالي دادند. روسيه و چين 
همواره بر پايبندي خود به تحريم هاي سللازمان ملل عليه 

پيونگ يانگ تاكيد كرده اند. 
اين گزارش در شللرايطي منتشللر شللده كلله آنتونيو 
گوترش دبيركل سللازمان ملل قرار اسللت چند روز ديگر 
براي برگزاري مذاكراتي با رهبران سللئول سللفري رسمي 

بلله كره  جنوبي داشللته باشللد. او همچنين قرار اسللت در 
مراسللم افتتاحيه بازي هاي المپيك زمسللتاني كره  جنوبي 
نيز شللركت كند. دبيركل سازمان ملل اخيرا با استقبال از 
مذاكرات دو كره گفته اين كاما ضروري است كه بازيگران 
كليللدي اقدام بلله برگزاري مذاكرات جدي بر سللر بحران 
هسللته يي كره شمالي كنند تا روند فعلي گرم شدن روابط 

ميان پيونگ يانگ و سئول ادامه يابد. 
گوترش به خبرنگاران در مقر سازمان ملل گفته است: 
»هدف ما همچنان خلع صلح آميز سللاح هسللته يي شبه 
جزيره كره است. به همين منظور اين كاما ضروري است 
كه مذاكراتي جدي ميان بازيگران كليدي اين فرآيند انجام 
شود و سازمان ملل هر آنچه بتواند، انجام خواهد داد تا آنها 

را تشويق به اين كار كند. «
اخيرا ريونگ هللو وزير خارجه كره شللمالي در نامه يي 
بلله گوترش از او تقاضللا كرده تا از روند بهبللود روابط دو 
كره از طريق اعام مخالفتش با مانورهاي نظامي مشترك 
واشللنگتن و سللئول حمايللت كنللد. اسللتفان دوجاريك 
سللخنگوي سللازمان ملللل در اظهاراتي ايللن احتمال را 
كلله گوترش در سللفر بلله كره  جنوبي به ديللدار يك مقام 

كره شمالي برود، رد نكرد.

گروه جهان|
يك مقام بلندپايه دولت امريكا چين را به كمك به دولت 
ونزوئا از طريق يكسري سرمايه گذاري هاي مبهم در صنعت 

نفت اين كشور تحت عنوان پرداخت وام، متهم كرد. 
بلله گزارش رويترز، ديويد مالپاس معاون وزارت خزانه داري 
امريللكا در امور بين الملل دولت چين را به توانمند كردن روند 
اداره ونزوئا با حمايت از دولت نيكاس مادورو رييس جمهوري 
اين كشللور، متهم كرد. مالپاس، در سخناني در مركز مطالعات 
بين الملل و استراتژيك گفت: »بحران اقتصادي ونزوئا و نبود 
حكومت دموكراتيك در اين كشللور از بزرگ ترين نااميدي ها و 
فجايع منطقه امريكاي التين اسللت. عامل اصلي اين فروپاشي 
اقتصللادي و بحللران انسللاني در ونزوئا، حاكمان اين كشللور 
هسللتند. اين در حالي اسللت كلله چين به عنللوان بزرگ ترين 
وام دهنده به دولت كاراكاس از دولت مادورو حمايت مي كند.« 
اظهارات اين مقام بلندپايه اياالت متحده در حالي مطرح شللده 
است كه چين در سال هاي اخير سرمايه گذاري هاي گسترده يي 
در امريكاي التين داشللته اسللت و كاراكاس از شللركاي مهم 

تجاري پكن در اين منطقه محسوب مي شود. 
وزارت امللور خارجلله چين اخيللرا در بيانيه يللي اعام 
كللرده بود كلله همكاري ها ميان اين كشللور و كشللورهاي 

امريكاي التين براسللاس منافع مشترك و نيازهاي دوجانبه 
اسللت. پكن همچنين اعام كرد كه به توانايي كاراكاس در 
مديريت مناسب پرداخت بدهي ها مطمئن است. كاراكاس 
تحت قراردادهاي نفت در برابر وام ميلياردها دالر از روسيه 
و چيللن دريافت كرده اسللت. پكن از سللال ۲۰۰۷ تاكنون 
بيللش از 5۰ميليارد دالر به ونزوئللا وام داده كه به كاهش 
وابستگي كاراكاس به بازار انرژي امريكا، كمك كرده است. 
اين درحالي اسللت كه دولت نيكاس مللادورو اخيرا در پي 
ناتوانللي در بازپرداخت بدهي ها تا مرز ورشكسللتگي پيش 
رفته و مجبور به درخواسللت براي برنامه ريزي مجدد موعد 
بازپرداخت ها شللده است. ونزوئا بيش از يك سال گذشته 
را در شرايط نامساعد اقتصادي و سياسي سپري كرده است 
و مردم اين كشور با بحران كمبود كاالهاي اساسي ازجمله 
مواد غذايي و دارو درگير هستند. كاهش جهاني بهاي نفت 
)منبللع اصلي درآمد دولت ونزوئا( و سللوءمديريت ازجمله 
عوامل بحران اقتصللادي در ونزوئا بودند، اما دولت مادورو 
به طللور مكرر از واشللنگتن به عنوان عامللل ايجاد تنش ياد 
مي كند. امريكا در واكنش به سللركوب اپوزيسلليون ونزوئا 
توسللط دولت مادورو، تحريم هايي را عليه برخي اشللخاص 

حقيقي اين كشور وضع كرده است. 

زرادخانه هاي  تجهيز 
هسته اي آمريكا

گروه جهان| وزارت دفاع آمريكا در گزارش جديد 
وضعيت هسللته يي اعللام كرد: اين كشللور قصد دارد 
زرادخانه هاي خود را به تسللليحات هسته يي جديد با 
قدرت كم مجهز كند. ميزان تخريب اين تسليحات برابر 
يا كمتر از بمب  هايي است كه در جنگ جهاني دوم در 

ژاپن به كار برده شدند. 
بلله گزارش يورونيوز، واشللنگتن تعداد تسللليحات 
هسللته يي را افزايش اما قدرت آنها را كاهش مي دهد؛ 
اين تسللليحات جايگزين تسليحات قدرتمندتر خواهد 
شد. به گفته مقامات پنتاگون، اين راهبرد براي مقابله با 
آنچه »تغيير منفي در روابط جهاني« خوانده مي شود، 
طراحي شللده اسللت. به نظر مي رسد، تغيير استراتژي 
آمريكا و خطر رويارويي نظامي و هسللته يي با روسيه، 
چين و كره شللمالي دليل تغيير در برنامه  تسللليحات 
هسللته يي اياالت متحده باشد. سللاح هاي هسته يي 
كنوني آمريكا به قدري قدرتمندند كه به گفته مقامات 
اين كشور احتمال استفاده از آنها در جنگ و رويارويي 
نظامي بسيار كم اسللت، اما ساح هاي جديد با قدرت 
تخريب كمتر امكان استفاده در مخاصمات را خواهند 
داشللت. با اين وجود ميزان تخريب اين سللاح برابر يا 
كمتر از بمب  هايي اسللت كه در جنگ جهاني دوم در 

ژاپن به كار برده شد. 
اين در حالي است كه استراتژي نظامي جديد آمريكا 
ممكن است به آغاز جنگ سرد ديگري ميان اين كشور 
با روسيه و چين بينجامد. رابرت سوفر معاون وزير دفاع 
آمريكا در توجيه اسللتراتژي جديد اين كشللور گفت: 
»واشللنگتن مي خواهد مطمئن شود كه هيچ خطايي 
از روسيه سللر نمي زند.« وي افزود: »روسيه بايد بداند 
كه حمله هسللته يي حتي محدود آن را به هدف هايش 
نمي رسللاند؛ اما موجب تغيير اساسي ماهيت مخاصمه 
خواهد شللد و هزينه غيرقابل محاسبه يي براي مسكو 
خواهد داشت.«به گفته مقامات آمريكا الزم نيست كه 
تسليحات جديد در خاك كشورهاي متحد نصب شوند 
بلكه اين تسليحات قابل شليك از زيردريايي ها خواهند 
بود. همچنين گفته مي شود كه اين تسليحات مي توانند 
از سللامانه دفاع ضد موشكي روسيه عبور كنند. با اين 
وجود گرگ ويور مسللوول توان استراتژيك ستاد ارتش 
آمريكا گفت كه اين كشور قصد ندارد »حمله كننده اول« 
باشد و »هدف اين است در صورتي كه به ما حمله شود، 
استفاده از ساح هسته يي محتمل تر« باشد. به گزارش 
آسوشيتدپرس، پنتاگون در گزارش ۷4 صفحه يي خود 
گفته كره شللمالي يك »تهديد واضح و شللديد« براي 
آمريكا و هم پيمانانش است. در اين بررسي ها همچنين 
از چين به عنوان يك رقيب هسته يي بالقوه ياد و گفته 
شده زرادخانه هسته يي آمريكا به نحوي تنظيم شده تا 
جلو اين نتيجه گيري اشتباه از سوي پكن كه مي تواند با 
استفاده از تسليحات هسته يي در آسيا به برتري دست 
يابد يا استفاده از تسليحات هسته يي به صورت محدود 

قابل قبول خواهد بود را بگيرد. 

سفر هيات پاكستاني به كابل 
وزارت خارجه پاكسللتان اعام كرده هيات پاكسللتاني 
براي ديدار با مقام هاي افغانسللتان وارد كابل شللده است. 
هدف اين سفر بهبود روابط با افغانستان خوانده شده است. 
به گزارش بي بي سللي، سللخنگوي وزارت خارجه پاكستان 
نوشللته اين هيات با حضور تهمينه جنجللوا معاون وزارت 
خارجه پاكسللتان وارد كابل شللدند. محمد فيصل نوشته 
انتظار مي رود اين سللفر باعث اسللتحكام بيشللتر روابط با 
افغانستان شللود. اين سفر هيات پاكستاني به كابل پس از 
سفر دو مقام  ارشد امنيتي افغانستان به اسام آباد و پس از 
حمله خونين كابل كه دست كم ۱۰۳ كشته و ۲۳5 زخمي 
برجاي گذاشللت، صورت مي گيرد. كابل، اسام آباد را عامل 

اين حمله مي داند. 

كاهش زمين هاي زيركشت 
كردستان عراق

كاهش بارش در سللال جاري در عراق شمال اين كشور 
 را هم در امان نگذاشللت و گزارش ها حاكي اسللت امسللال

4۰5 هزار هكتار كاهش سطح زير كشت در كردستان عراق 
ثبت شده است. به گزارش ايرنا، در سال جاري زراعي معادل 
4۰5هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي در كردستان عراق 
از سللطح زير كشت خارج شده و در معرض تهديد خشك 
شدن قرار دارد. به دليل كمبود بارش در فصل جاري زراعي 
پيش بيني مي شللود تنها ۶۰ درصد از زمين هاي كشاورزي 
منطقه در مقايسه با پارسال به زير كشت گندم رفته باشد و 
در باقيمانده آن كه 4۰5 هزار هكتار است، به دليل كم آبي 

كشتي صورت نگيرد. 

دستگيري 3مظنون داعشي 
در تركيه 

۳مظنون داعشي در شهر مرسين تركيه توسط ماموران 
پليس ضد ترور اين كشور دستگير شدند. به گزارش حريت، 
در بازرسللي ماموران پليس از منازل دستگير شدگان، تعداد 
زيادي لوازم ديجيتالي و اسناد سازماني متعلق به تشكيات 
تروريسللتي داعش كشف و ضبط شد. عناصر داعش پس از 
فروپاشي اين تشكيات تروريستي در عراق و سوريه در حال 
عزيمت و انتقال به اروپا از طريق تركيه هسللتند. تركيه به 
علت مرز طوالني يك هزار و 5۰۰ كيلومتري با عراق و سوريه 
مهم ترين معبر انتقال عوامل داعش به عراق و سوريه است. 

انتشار تصاوير وليد بن طالل 
پس از آزادي 

ميلياردر مشللهور عربسللتاني كلله به تازگي آزاد شللده، 
تصاويري از خود به همراه خانواده اش منتشر كرد. به گزارش 
اليوم السابع، الوليد بن طال پس از آزادي در صفحه شخصي 
خود در توييتر عكسللي تحللت عنوان »من همراه پسللرم، 
دخترم، نوادگان و خانواده  و دوستانم در اردوگاه البر« منتشر 
كرد. مقامات سللعودي به دسللتور وليعهد اين كشور نوامبر 
۲۰۱۷ ده ها نفر از شللاهزادگان و مسللووالن ارشد از جمله 
اميران، وزراي كنوني و سللابق و بازرگانان مشهور را به اتهام 
فساد بازداشللت كردند. پس از توافق مالي متهمان با دولت 
عربستان كه صد ميليارد دالر به خزانه دولت بازگرداند، بيشتر 

بازداشت شدگان از جمله بن طال آزاد شدند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

چرا ارزش سهام در امريكا سقوط كرد 

بدترين روز وال استريت در دوران ترامپ

يادداشت جوزف استيگليتز از تهديدهاي اقتصاد جهان 

افسردگي پسا داووس
گروه جهان|

جوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد، با اشاره 
به مشللكاتي كه جهان امروز با آن دست به گريبان 
اسللت از بي توجهي نخبللگان انتقاد و آنللان را متهم 
كرده كه عامدانه تنهللا به چالش هايي مي پردازند كه 
منافع اقتصادي شان را تهديد مي كند. او در يادداشتي 
در پراجللت سللينديكت با انتقاد از سللكوت حاضران 
در مجمع جهاني اقتصللاد )داووس( در برابر اقدامات 
غيرمسللووالنه، اظهارات نژادپرسللتانه و سياست هاي 
علم سللتيزانه رييس جمهوري امريكا، طللرح مالياتي 
دونالللد ترامللپ و كمكش بلله شللركت هاي بزرگ و 

ثروتمندان را دليل اين سكوت مي خواند. 
جوزف استيگليتز مي نويسد: در نشست داووس در 
سوييس حضور داشتم، جايي كه به اصطاح نخبگان 
جهان از سللال ۱995 براي گفت وگو درباره مشكات 
جهللان دور هم جمع مي شللوند، اما بايللد بگويم كه 

هيچ گاه تا بدين اندازه سرخورده و دل زده نشدم. 
جهان با مشللكات غيرمنتظره يي روبه رو اسللت. 
نابرابللري به ويللژه در اقتصادهاي پيشللرفته در حال 
افزايللش اسللت. انقللاب ديجيتالللي با وجللود تمام 
قابليت هايش، خطرات جدي را براي حريم خصوصي 
اشللخاص، امنيت، مشللاغل و دموكراسي ايجاد كرده 
اسللت، چالش هايللي كلله تركيبللي از افزايش قدرت 
انحصاري چند غول بزرگ امريكايي و چيني ازجمله 
فيس بللوك و گوگل اسللت. همان طور كلله مي دانيم 
تغييرات آب و هوايي نيز به يك تهديد وجودي براي 

تمام اقتصاد جهان تبديل شده است. 
اما دلهره آورتر از اين مشللكات، پاسخ به آنهاست. 
در داووس شللركت كنندگان از اقصللا نقاط جهان در 
بيشتر سخنراني هاي شللان بر اهميت ارزش ها تاكيد 

كردند. فعاليت ها و ادعاهاي اين افراد همگي با هدف 
باال بردن حداكثري سللود سللهامداران است و البته 
)آن طور كه گفته شللده( ايجاد آينده يللي بهتر براي 
كارگران. آنها حتي درباره خطراتي كه از تغييرات آب 
و هوايي و نابرابري ناشللي مي شود هم داد سخن سر 
دادنللد ولي در پايان اين سللخنراني ها، هرگونه توهم 
باقي مانده درباره ارزش هايي كه عامل برگزاري چنين 
نشسللتي بود نيز از ميان رفت. خطر اينجاسللت كه 
دسللت اندركاران برگزاري نشست داووس بيش از هر 
چيز نگران واكنش هاي پوپوليستي نسبت به جهاني 
شدن هسللتند؛ امري كه براي آنان به شدت سودمند 

بوده است. 
غيرمنتظره نيست كه نخبگان اقتصادي به سختي 
مي توانند اين واقعيت را درك كنند كه سيستم فعلي 
در نظر بسياري از جمعيت بزرگ اروپا و اياالت متحده 
شكسللت خللورده اسللت و درآمد واقعي بسللياري از 
خانوارها دچار ركود شللده و سللهم آنللان از درآمدها 
به شللدت كاهش يافته است. در اياالت متحده اميد به 
زندگي براي دومين سال متوالي كاهش يافته است؛ در 
ميان كساني كه تنها تحصيات دبيرستاني دارند، اين 
كاهش اميد به زندگي براي مدت طوالني تري اسللت 

كه ادامه دارد. 
كسللاني كه از اياالت متحده در نشسللت داووس 
شركت كرده بودند به تعصب، تبعيض هاي جنسيتي 
يا نژادپرستي دونالد ترامپ رييس جمهوري كشورشان 
هيچ اشاره يي نكردند، هيچ كس به بيانيه ها و اظهارات 
جاهانلله، دروغ هللاي كامللا بي رحمانلله و اقدامات 
تحريك آميز ترامپ كه موضع رييس جمهوري امريكا 
و درنتيجه اياالت متحده امريكا را در جهان به شدت در 
موقعيت نازلي قرار داده، اشللاره نكرد. در اين نشست 

هيچ اشاره يي به نبود يك نظام كارآمد براي شناخت 
حقيقت نشد. 

همچنين هيچ يك از شركت هاي بزرگ امريكايي 
به كاهش بودجه دولت ترامپ در زمينه امور تحقيقاتي 
و علمي اشللاره نكردند، امللري كه براي تقويت مزيت 
نسبي اقتصادي اياالت متحده و حمايت از دستاوردها 
در زمينه افزايش استانداردهاي زندگي ضروري است. 
هيچ كس به اين مساله اشللاره نكرد كه دولت ترامپ 
ضرورت وجود نهادهاي بين المللي )همچون سازمان 
ملل( را تاييد نمي كند و به رسانه هاي داخلي و سيستم 
قضايي حمله مي كند كه در واقع حمله به پايه و اساس 

دموكراسي در امريكاست. 
دسللت اندركاران نشسللت داووس نلله تنها اين 
اقدامللات را انجللام ندادنللد بلكلله از ترامپ و حزب 
جمهوري خواه خشللنود هللم بودند كه بللا اجرايي 
كردن نظللام مالياتي جديد صدها هزار ميليارد دالر 
به شركت هاي بزرگ و افراد ثروتمند سود رساندند؛ 
شللركت هايي كه همگي مانند افرادي چون ترامپ 
اداره مي شللوند يللا ثروتمندانللي كلله ترامپي ديگر 
هسللتند. اينها افرادي هسللتند كلله نمي توانند اين 
حقيقت را بپذيرند كلله همين قانون مالياتي جديد 
وقتي به صورت كامل اجرايي شود، درنهايت منجر به 
افزايش ماليات براي اكثريت طبقه متوسط مي شود. 
طبقه متوسللط در ۳۰ سال گذشته به طور مرتب در 

حال از دست دادن ثروت خود است. 
حتي در جهللان مادي گرايانه آنها هم، جايي كه 
رشد اقتصادي باالتر از هر مساله يي ديگر است، نبايد 
از طرح مالياتي ترامپ استقبال شود چراكه اين طرح 
ماليات ها در صنعت اماك و مسللتغات را كاهش 
مي دهد، امري كه هيچ كمكي به ايجاد رفاه پايدار در 

هيچ جا كمك نمي كند اما نابرابري ها را در همه جا 
بيشتر خواهد كرد. 

طللرح ترامپ همچنيللن مالياتللي را بر منابع 
مالللي دانشللگاه هايي چون هاروارد و پرينسللتون 
تحميللل مي كند و هزينه هاي عمومي را در همان 
بخش هايي كم خواهد كرد كه خروجي اش كمك 
به افزايش رشد اقتصادي بوده است. دولت ترامپ 
كاما واضح تمايل دارد اين حقيقت را ناديده بگيرد 
كه در قرن ۲۱ موفقيت نياز به سللرمايه گذاري در 

بخش آموزش دارد. 
به نظر مي رسللد براي دسللت اندركاران نشست 
داووس و حاضران در اين نشسللت، كاهش ماليات 
ثروتمندان و شللركت هاي بزرگ در كنار كاسللتن 
از مقررات دسللت و پللا گير نظارتي، پاسللخ تمام 
مشللكات هر كشوري اسللت. آنها مدعي هستند 
كلله كمللك دولت به شللركت هاي بزرگ )نشللت 
اقتصللادي( حتمللا درنهايللت موجللب بهره مندي 
اقتصادي طبقات پايين مي شللود. دست اندركاران 

خوش قلللب داووس ظاهرا مي خواهنللد باور كنند 
قرار است از محيط زيست محافظت شود اگر حتي 

بدون مقررات الزم براي اين كار. 
با اين حال درس هايي كه از تاريخ گرفته شللده 
كاما روشللن است. نشت اقتصادي كارآمد نيست و 
يكي از مهم ترين داليل اينكه چرا محيط زيسللت ما 
در چنين شللرايط اسللفناكي قرار دارد اين است كه 
شركت هاي بزرگ به مسللووليت اجتماعي خود به 
درستي عمل نكرده اند. بدون قوانين نظارتي كارآمد 
و هزينه هللاي واقعي كه مجرمللان و آلوده كنندگان 
محيط زيسللت بايد بپردازند، آنهللا هيچ دليلي براي 

تغيير رفتار خود نخواهند داشت. 
مديران اجرايي داووس در نشست امسال از آمار و 
ارقام بازگشت رشد اقتصادي و سود قوي هيجان زده 
بودند. اقتصاددان ها بلله آنها يادآوري كردند كه اين 
رشد اقتصادي باثبات نيست و هرگز هم نبوده است 
اما در جهاني كه حرص هميشلله خوب بوده چنين 

استدالل هايي تاثير كمي دارد. 

گروه جهان| طال تسليمي|
بازار سللهام وال اسللتريت روز جمعه بدترين روز 
خللود در دوران رياسللت جمهوري دونالد ترامپ را 
شللاهد بود. ارزش شللاخص سللهام داو جونز ۶۶۶ 
واحد برابر با ۲.5درصد سللقوط كرد كه بيشللترين 
افت واحللدي از بحللران مالي ۲۰۰8 و بيشللترين 
سللقوط درصللدي از زمان آشللفتگي همه پرسللي 
برگزيت در ژوئن ۲۰۱۶ تاكنون محسللوب مي شود. 
شللاخص اس اند پللي نيز عملكرد بهتري نداشللت و 
حللدود 4 درصد از ارزش خود را از دسللت داد. به 
نظر مي رسللد گزارش هاي مربوط به اشتغال زايي با 
نگراني سرمايه گذاران درباره نرخ تورم و بازار اوراق 
قرضلله همراه بللوده و ناآرامي هاي سياسللي نيز به 
بي ثباتي هللا و عدم اطمينان در بازار افزوده اسللت. 
اگرچه سللقوط ارزش شللاخص هاي اصلي سهام در 
مقايسلله با افزايللش ارزش آنها از زمللان روي كار 
آمللدن ترامپ تاكنون چندان زيللاد نبوده، اما آنچه 
سللرمايه گذاران را نگران مي كند، احتمال ادامه اين 
روند كاهشي در هفته هاي آينده است. »سي ان ان« 
در گزارشي به داليل اين سقوط ارزش شاخص هاي 

سهام مي پردازد. 

 احتمال تسريع افزايش نرخ بهره
يكي از داليلي كه ارزش سهام از زمان انتخابات 
رياسللت جمهوري گذشللته تاكنون روند افزايشللي 
داشللته، وضعيللت خوب اقتصللاد بوده اسللت. نرخ 
بيكاري به كمترين ميزان در تاريخ امريكا رسلليده 
و شللمار فرصت هاي شللغلي از تعداد افراد متقاضي 
بيشتر است. شللركت ها براي حفظ كارمندان خود 
شروع به افزايش دستمزدها كرده اند و اين در حالي 
اسللت كه نيروهاي جديد را نيز بلله كار مي گيرند. 
تجارت هللا به تدريج مجبور مي شللوند براي جبران 
پرداخت ها، هزينلله محصوالت خللود را باال ببرند؛ 
اتفاقي كه در علوم اقتصادي تورم خوانده مي شود. 

اگرچه اقتصاد در 9سللال گذشته رشد تدريجي 
داشللت، اما نرخ تورم به  طللرز عجيبي پايين مانده 
بود. در شللرايط عادي در زمان رشد اقتصادي بانك  
مركزي براي مقابللله با افزايش نرخ تورم، نرخ بهره 
را افزايش مي دهد؛ اما در يك دهه گذشللته فدرال 
رزرو در نگراني از متوقف شللدن رشللد اقتصادي و 
شايد حتي سللقوط قيمت ها نمي توانست نرخ بهره 
را افزايش دهد. سياست كنوني فدرال رزرو افزايش 
تدريجي نرخ بهره )سه مرتبه در سال ۲۰۱8( است؛ 

اما اگر نرخ تللورم به طور ناگهاني افزايش يابد آنگاه 
احتمال اينكه فدرال رزرو نيز با سللرعتي بيشتر از 
برنامه ريزي هللاي قبلي نرخ بهللره را افزايش دهد، 

وجود دارد. 

 افزايش هزينه هاي وام گيري
وقتي بانك مركللزي امريكا نرخ بهره كوتاه مدت 
را افزايش دهد، آنگاه هزينه هاي اسللتقراض پول و 
دريافت وام افزايللش خواهد يافت. اين بدين معني 
اسللت كه شللركت ها بايد در برابر وام ها هزينه هاي 
بيشللتري بپردازند و از اين رو سود شركتي كاهش 
مي يابد. هزينه وام مسللكن و ديگر وام هاي دريافتي 

از سوي عموم امريكايي ها نيز افزايش مي يابد. 
يكي ديگر از داليلي كه ارزش سللهام در بخش 
اعظم سللال گذشته روندي افزايشللي داشت، رشد 
تدريجي در سود شركت ها بود. شركت ها عملكردي 
مطمئن و سللالم داشتند و سرمايه گذاران با افزايش 
ارزش سهام شللركت ها به آنها پاداش مي دادند. اما 
وقتللي نرخ بهره به طور ناگهاني افزايش يابد، عموما 

ارزش سهام كاهش مي يابد، چرا كه سرمايه گذاران 
نگران كاهش سرعت سللوددهي شركت ها خواهند 
بللود و در سللرمايه گذاري هاي جديللد بللا احتياط 

بيشتري عمل خواهند كرد. 

 داغ شدن بازار اوراق قرضه
يكللي ديگر از داليللل عملكرد خللوب بازارهاي 
سللهام ايللن بود كلله آنها تنهللا سللرمايه گذاري با 
بازگشت سرمايه بي دردسللر بودند. نرخ بهره  اوراق 
قرضه وزارت خزانه داري امريكا بسلليار پايين است 
و بسياري از سهام ها سللود بيشتري از اوراق قرضه 
دارند. اما در مجموع سرمايه گذاري بر سهام همواره 
مخاطره بيشتري از سللرمايه گذاري بر اوراق قرضه 
تحت حمايللت وزارت خزانه داري اسللت. اگر بهره  
اوراق قرضه افزايش بيابد، آنگاه سرمايه گذاران پول 
خود را از بازارهاي سللهام خللارج و بر اوراق قرضه 

ايمن  سرمايه گذاري مي كنند. 
در تاييد همين مسللاله، نرخ بهللره  اوراق قرضه 
جمعه به باالترين ميزان در 4سللال گذشته رسيد. 

اليحه اخيللر اصاح مالياتي وزارت خزانه داري را به 
استقراض بيشتر وادار كرده كه بدين معني است كه 
اوراق قرضه بيشتري در كار خواهد بود. اشباع بازار 
بللا اوراق قرضه مي تواند به كاهش ارزش آنها منجر 
شود. قيمت ها و بهره وري در دو مسير عكس حركت 
مي كنند و خريللداران اوراق قرضه همواره به دنبال 
بهره  باال )قيمت پايين( هسللتند. افزايش نرخ تورم 
نيز از ارزش اوراق قرضلله مي كاهد. اگر هزينه هاي 
استقراض افزايش يابد، آنگاه سرمايه گذاران به دنبال 
بازگشت سللرمايه بيشتر، يعني نرخ بهره وري باالتر 
خواهند بود. افزايش سوددهي سرمايه گذاري ايمن 
)بر اوراق قرضه( يكي از داليل از بين رفتن جذابيت 

سهام در معامات جمعه بود. 

  سياست آشفته
سياست يكي ديگر از عوامل جذابيت بازار سهام 
در يك سللال گذشللته بود. اليحه كاهللش مالياتي 
جمهوري خواهللان تاثيللر مثبتي در افزايش سللود 
شللركت ها دارد. در حقيقت افزايش ارزش سهام ها 

پاداشي بود كه سرمايه گذاران به وعده افزايش سود 
شللركت ها دادند. ميزان اطمينللان در تجارت ها نيز 
بعضا به دليل تاش هاي دولت ترامپ براي پيشبرد 

قانون مالياتي افزايش يافته است. 
اما جمعه انتشار اسناد محرمانه اف بي آي درباره 
تحقيقات روسلليه سللرمايه گذاران را دچار ترديد 
كللرد. اين مسللاله مي تواند به مناقشلله در كنگره 
بينجامللد و ناآرامي در واشللنگتن خبر بدي براي 
تجارت هاسللت. ممكن اسللت سياسللت نخستين 
مساله يي نباشد كه سرمايه گذاران مورد توجه قرار 
مي دهند، اما به  طور قطع ناآرامي سياسي مي تواند 

به نگراني آنها بيفزايد. 

 خيلي زياد، خيلي سريع
ارزش سللهام تقريبا از نوامبر ۲۰۱۶ تاكنون در 
خطي مسللتقيم رو به افزايش بوده است و اين روند 
سالم محسوب نمي شود. تحليلگران بازارهاي سهام 
بر اين باروند كه عملكرد بازار سهام از مدت ها پيش 
از حد سللالم باالتر بللوده و براي بازگشللت به حد 
عللادي به 5 تا حتي ۱۰ درصللد تصحيح نياز دارد. 
يك دوره سللرد شدن تب و تاب بازارها مي تواند خبر 
خوبي باشللد، چرا كه سبب مي شللود قيمت سهام  
پايين بيايد و سرمايه گذاران بيشتري را جذب كند، 
به ويژه اگر شركت هايي كه ارزش سهام آنها كاهش 
يافته عملكرد سللالمي داشته باشللند. آرت هوگان 
استراتژيست ارشللد بازار در شركت سرمايه گذاري 
»بي . رايلي« گفت: »ما خيلي سللريع و خيلي زياد 
پيللش رفتيللم. ما ايللن وضعيت ايللده آل هر هفته 
۲درصللد افزايش ارزش را هر هفته شللاهد بوديم و 

اين حقيقتا نمي توانست واقعيت بازار باشد.«
بلله نظللر مي رسللد، اين هفتلله باالخللره بازار 
سهام به شللرايط واقعي بازگشللت. اما آنچه براي 
سللرمايه گذاران جاي سللوال دارد، اين اسللت كه 
سللقوط ارزش شاخص هاي سللهام در روز جمعه 
آغللاز تصحيللح عملكللرد بللازار بودند يللا از يك 
بحران حكايت دارند. لوك تيلي كارشللناس ارشد 
اقتصللادي »ويلمينگتون تراسللت« گفت: »گروه 
من انتظار دارد، تصحيللح بازار به طور تمام و كمال 
صورت گيرد كه به معناي افت ۱۰ درصدي ارزش 
سللهام از اوج گيري هاي اخير خواهللد بود. اما در 
عين حال نمي توان اين مسللاله را ناديده گفت كه 
تا سللقوطي حقيقي در اقتصاد رخ ندهد، بازارهاي 

سهام چنين افتي را شاهد نخواهند بود.«
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پرونده8

مدرنيسم مبارزه عليه كليشه ها بود، اما خود كليشه شد

فرهنگ تقلب: فريبكاري بزرگ
مولف:   راجر اسكروتن  مترجم:   محمد معماريان 

 اي�ان   فرهن��گ واال ضمير خ��ودآگاه جامعه اس��ت. اين 
فرهنگ حاوي آن آثار هنري، ادبي، پژوهش��ي و فلسفي 
اس��ت كه چارچوب مرجع مش��ترك تحصيل كردگان را 
مي س��ازد. فرهنگ واال دستاوردي آس��يب پذير است كه 
ب��راي تداوم يافتن بايد مبتني بر فهمي از س��نت و تاييد 
گسترده هنجارهاي اجتماعي پيراموني اش باشد. وقتي آن 
چيزها از ميان بروند كه اين اتفاق الجرم مي افتد، فرهنگ 

تقلب جاي فرهنگ واال را مي گيرد. 
تقلب تا حدي نيازمند همدستي مجرم و قرباني است كه 
براي باور به چيزي كه به آن باور ندارند و احساس چيزي 
كه ناتوان از احساس��ش هستند، تباني كنند. ما اعتقادات 
تقلبي داري��م، نظرات تقلبي داريم و تخصص هاي تقلبي. 
هيجان تقلبي هم هست و وقتي به وجود مي آيد كه افراد 
فرم و زباني را كه احساسات حقيقي مي تواند در آن ريشه 
بدوان��د چنان تنزل مي دهند كه ديگر تفاوت بين صدق و 
كذب برايشان كامال روشن نيست. كيچ يك مصداق بسيار 
مهم اين ماجراس��ت. آثار هنري كيچ پاس��خي به دنياي 
واقعي نيس��تند، بلكه محصوالتي جعلي ان��د كه طراحي 
ش��ده اند تا جانشين دنياي واقعي شوند. اما توليدكننده و 
مصرف كننده تباني مي كنند تا همديگر را متقاعد سازند 
كه آنچه در و از طريق آثار هنري كيچ احس��اس مي كنند 

يك امر عميق، مهم و واقعي است. 
هركس��ي ممكن است دروغ بگويد. كافي است برايتان به 
اندازه كافي مطلوب شود، يعني گفتن چيزي براي فريب 
دادن. ولي در نقطه مقابل، تقلب يا تظاهر نوعي دستاورد 
است. براي تقلبي بودن بايد مردم، ازجمله خودتان را گول 
بزني��د. پس تظاهر از يك جهت مهم، چيزي نيس��ت كه 
مطل��وب آدم باش��د، گرچه از طري��ق عمل هايي حاصل 
شود كه خودتان قصد كرده ايد. دروغگو وقتي دستش رو 
مي شود، مي تواند اداي غافلگير ش��دن درآورد، اما اين ادا 
صرفا تداوم همان اس��تراتژي دروغگويي اوست. اما وقتي 
دس��ت متقلب رو مي ش��ود، واقعا غافلگير مي شود، چون 
ح��ول خودش يك اجتماع مبتني بر اعتماد س��اخته كه 
خود او نيز عضو آن اجتماع اس��ت. به نظر من براي فهم 
س��ازوكار فرهنگ واال و اينكه چگونه چنين فرهنگي تباه 

مي شود، درك اين پديده ضروري است. 
م��ا از آن رو به فرهنگ واال عالقه داريم كه به حيات ذهن 
عالقه منديم و حيات ذهن را به برخي نهادها مي س��پاريم 
چون اين موض��وع فوايد اجتماع��ي دارد. حتي اگر فقط 
معدودي از افراد بتوانند چنين حياتي را تاّم و تمام تجربه 
كنند، همه ما از ثمراتش بهره مند مي ش��ويم، ثمراتي در 
قال��ب معرفت، فن��اوري، درك حقوقي و سياس��ي و آثار 
هنري، ادبي و موسيقايي كه وضعيت بشري را يادآور شده 
و ما را با آن آش��تي مي دهند. ارسطو پا را از اين هم فراتر 
گذاش��ت چنانكه نظرورزي )theoria( را واالترين هدف 
نوع بشر و فراغت )schole( را راه رسيدن به آن دانست. 
او گف��ت كه امي��ال و نيازهاي عقاليي م��ا فقط در زمان 
نظرورزي اس��ت كه به صورت درس��ت برآورده مي شوند. 
كانتي ها ش��ايد ترجيح دهند ك��ه بگويند در حيات ذهن 
ما از طريق دنياي وس��يله ها به قلمرو اهداف مي رسيم. ما 
رويه هاي متعارف استدالل ابزاري را كنار مي گذاريم و وارد 
دنيايي مي ش��ويم كه ايده ها، مصنوعات هن��ري و ابرازها 
به خاطر خودش��ان، يعني به عن��وان اُبژه هاي حائز ارزش 
ذاتي وجود دارند. آنجاست كه به وصال حقيقي روح نائل 
مي ش��ويم. گويا فردريش شيلر هم در نامه هايي پيرامون 
آموزش زيبايي ش��ناختي انس��ان )۱۷۹۴( همين نكته را 
مي گف��ت. ديدگاه هاي��ي از همين جنس ني��ز بنيان نگاه 
رمانتيك آلماني به Bildung هستند: خويشتن پروري به 
عنوان هدف آموزش و بنيان برنامه هاي درسي دانشگاهي. 
حيات ذهن روش ه��ا و پاداش هاي ذاتي خود را دارد. اين 
حي��ات دلواپس امر حقيقي، زيبا و نيك اس��ت كه دامنه 
اس��تدالل و اه��داف پژوهش ه��اي ج��دي از طريق آنها 
تعريف مي ش��ود. ولي اين اهداف هم مستعد تقلبي بودن 
هستند و يكي از جالب ترين تحوالت نهادهاي آموزشي و 
فرهنگي مان در نيم قرن اخير آن بوده كه فرهنگ متقلب و 
دانش پژوهي متقلبانه تا چه حد جاي نسخه هاي حقيقي را 

گرفته اند. پرسش از علت اين واقعه مهم است. 
مهم ترين چيزي كه فض��اي فكري را براي دانش پژوهي 
و فرهنگ متقلبانه باز مي كند، به حاش��يه راندن مفهوم 
حقيقت است. اين كار در وهله اول دشوار به نظر مي آيد. 
باالخره هر گفته يي هر بحثي گويا بنا به سرش��ت خود، 
حقيقت را هدف مي گيرد. اگر نس��بت به حقيقت آنچه 
مي خوانيم بي تفاوت باشيم، معرفت چگونه بر ما حاصل 
مي ش��ود؟ اما از قضا اين اتفاق بسيار ساده است. در يك 
روش مباحث��ه، حقيقت كلمات ديگ��ري ناديده گرفته 
مي ش��ود چ��ون اي��ن روش در پي آسيب شناس��ي آن 
كلمات اس��ت، در پي كش��ف اينكه »از كجا آمده اند« و 
ك��دام نگرش هاي هيجاني، اخالقي و سياس��ي، بُن مايه 
انتخ��اب كلمات فردند. عادت به »كش��ف پش��ت پرده« 
كلمات حريف در نظريه ايدئولوژي كارل ماركس ريش��ه 
دارد ك��ه به ما مي گويد در وضعيت هاي بورژوازي، دليل 
اقتباس مفاهيم و عادت هاي فكري و ش��يوه هاي ديدن 
دنيا نه حقيقت ش��ان، كه كاركردشان اس��ت. مثال ايده 
عدالت كه دنيا را بر حس��ب حقوق و تكاليف مي بيند و 
مالكيت و تعهدات را ميان اعضاي جامعه توزيع مي كند، 
منفور ماركسيست هاي متقدمي بود كه آن را يك تكه از 
»ايدئولوژي« بورژوازي مي دانستند. مقصود ايدئولوژيك 
اين مفهوم اعتبار بخش��يدن به »روابط توليد بورژوازي« 
بود، ك��ه از ديدگاه آنها تخطي از الزاماتي بود كه مفهوم 
عدال��ت ط��رح مي كرد. ل��ذا مفهوم عدال��ت در تعارض 
ب��ا خودش اس��ت و فقط به كار پوش��اندن يك واقعيت 
اجتماعي مي آيد كه بايد در قالب ديگري فهميده شود: 
در قالب قدرت هايي كه مردم از آن تمكين مي كنند، نه 

در قالب حقوقي كه مردم مدعي اش هستند. 
نظريه ماركسيستي ايدئولوژي بسيار محل مناقشه است، 
ازجمله چ��ون با برخي فرضيه ه��اي اجتماعي-اقتصادي 
گره خورده كه ديگر باورپذير نيس��تند. اما اين نظريه در 
آثار ميش��ل فوكو )و متفك��ران ديگر( دوام آورده اس��ت، 
به وي��ژه در نظم اش��يا )۱۹۶۶( و رس��اله هاي ظريفي كه 
درباره خاس��تگاه زندان و تيمارس��تان نوش��ته است. اين 
آثار، مش��ق هايي گران س��نگ در حوزه خطابه اند: مملو از 
پارادوكس و جعليات تاريخي كه با نوعي بي تفاوتي لوس 
نس��بت به معيارهاي اس��تدالل عقاليي بر خواننده چيره 
مي شوند. فوكو به جاي استدالل، »گفتمان« مي بيند و به 
 جاي حقيقت، قدرت مي بيند. از نگاه فوكو، گفتمان با ابراز، 
تقويت و پنهان سازي قدرت آنهايي كه حفظش كرده اند به 
نقطه پذيرش مي رس��د و آنهايي كه هرازگاه اين حقيقت 
را ادراك مي كنن��د، همگي با برچس��ب جرم يا جنون به 
يك سلول انداخته مي شوند. اين همان سرنوشتي است كه 

نمي دانيم فوكو چطور از چنگش گريخت. 
رويك��رد فوك��و فرهن��گ را به ب��ازي ق��درت مي كاهد و 
دانش پژوهي را به يك جور داوري در »مناقش��ه« بي پايان 
ميان گروه هاي سركوب  شده و سركوب گر. وقتي به جاي 

محتواي گفتار بر قدرتي تاكيد ش��ود كه محمل بيان آن 
حرف اس��ت، نوع جديدي از دانش پژوهي شكل مي گيرد 
كه سوال از حقيقت و عقالنيت را به كل كنار مي گذارد و 
حتي مي تواند اصل اين سواالت را ايدئولوژيك تلقي كند. 
پراگماتيسم فيلس��وف مرحوم امريكايي ريچارد رورتي 
)۱۹۳۱-۲۰۰۷( نيز نتيجه مشابهي داشت. اين فلسفه 
صراحتا مقابل ايده »حقيقت عيني« مي ايستاد چنانكه 
اس��تدالل هاي متنوع��ي عرض��ه مي كرد ت��ا بگويد كه 
حقيقت يك امر قابل مذاكره اس��ت ك��ه در ختم ماجرا 
يگانه نكته مهم آن است كه در كدام جانب ايستاده ايد. 
اگر يك دكترين به درد كشمكشي مي خورد كه موجب 
رهاي��ي و نج��ات گروهتان مي ش��ود، ح��ق داريد كه 

نسخه هاي بديل آن را رد كنيد. 
هر نظري هم درباره فوكو و رورتي داش��ته باش��يد، شكي 
نيست كه آنها نويسندگاني باهوش و پژوهشگراني اصيل 
بودند كه ديدگاه متمايزي به واقعيت داشتند. آنها راه تقلب 
را باز كردند اما خودشان تقلبي نبودند. قصه درباره بسياري 

از معاصران آنها برعكس است. به اين جمله توجه كنيد: 
مس��اله فقط بر سر وضعيت يك امر »در اصل« )وضعيتي 
كه در سلس��له  مراتب امور در نس��بت با امِر تعيين كننده 
دارد: يعني اقتصاد در جامعه( يا وضعيت آن امر »در واقع« 
)اينكه در فاز مدنظر، فرادس��ت است يا فرودست( نيست، 
بلكه رابطه يي است كه اين وضعيْت در واقع با اين وضعيت 
در اص��ل دارد، يعني همان رابطه يي ك��ه اين وضعيت را 
درحقيق��ت »گونه يي« از س��اختار )تغييرناپذير( كليتي 

مي سازد كه غلبه يافته است. 

يا اين: 
... پيوند بين دال و دال اجازه آن حذفي را مي دهد كه دال، 
از طريقش، »فقدان بودن« را بر رابطه اُبژه تثبيت مي كند 
و در اين كار از ارزش »ارجاع بازگشتي« استفاده مي كند 
كه در داللت وجود دارد تا ميلي را در آن بريزد كه همان 

فقداني را نشانه گرفته كه حامي اش است. 
اين جمالت به ترتيب از فيلس��وف فرانسوي لوئي آلتوسر 
و روانكاو فرانس��وي ژاك لكان هستند. اين مولفان از دل 
خروش انقالب��ي ۱۹۶۸ در پاريس برآمدند تا به اعتباري 
چشمگير برس��ند، ازجمله در امريكا، كه ارجاعات منابع 
دانش��گاهي به اين دو نفر، در مجموع بيش��تر از مجموع 
ارجاع��ات ب��ه كانت و گوته اس��ت. ولي مطمئنا روش��ن 
اس��ت كه اين جمالت چرند است. دعوي دانش پژوهشي 
و معرفت عالمان��ه آنها منتقد را مرعوب ك��رده و دفاعي 
مستحكم عليه هرگونه حمله نقادانه مي سازد. آنها نماينده 
يك نس��خه غريب از نيوزپيك دانشگاهي اند: هرجمله به 
دور خود فروپيچيده است، مثل ناخني كه داخل گوشت 
فرو رفته باشد، سخت و بي قواره و در حال اشاره به خود. 

متفكر تقلبي از شما مي خواهد تا در خودفريبي او تباني 
كنيد، خواس��تار آن است كه هميار خلق دنيايي فانتزي 
ش��ويد. او آموزگارِ نابغه اس��ت و شما ش��اگرد مستعد. 
تقل��ب يك فعاليت اجتماعي اس��ت ك��ه در آن افراد با 
همكاري همديگر، پرده يي روي واقعيت هاي ناخواس��ته 
مي اندازند و يكديگر را به مش��ق اين قدرت شعبده بازي 
تشويق مي كنند. پس ورود تفكر متقلبانه و دانش پژوهي 
متقلبانه به دانش��گاه هايمان را نبايد ناشي از ميِل صريح 
ب��ه فريبكاري دانس��ت. بلكه اين اتفاْق نتيجه گش��ودن 
توطئه آمي��ز اين قلمرو به روي انتش��ار چرنديات اس��ت. 
چرندياتي از اين قبيل فراخوان پذيرش اند. اين چرنديات 
خواستار جوابي از اين دستاند: »واي خدا، راست ميگي، 
همينه!« و اگر ش��ما از آنهايي باش��يد كه براي پيشبرد 
حرفه دانشگاهي تان ياد گرفته اند اوراد چرند اين شيادان 
را ج��ار بزنند و آنها را در جمالت نامفهومي جاي بدهند 
كه س��راينده را به اندازه خواننده گول مي زند، بي شك از 
آنچه تا اينجا گفته ام آزرده خاطر مي ش��ويد و از خواندن 

ادامه ماجرا دست مي كشيد. 
مي شود اس��تدالل كرد كه اوج گيري دانش پژوهي تقلبي 
و فلس��فه تقلبي اهمي��ت اندك��ي دارد. چنين چيزهايي 
مي توانند در مهار دانش��گاه بمانند كه زادگاه طبيعي شان 
است و اهميت اندكي در زندگي مردم عادي دارند. وقتي 
از فرهن��گ واال و اهميت��ش مي گوييم، معم��وال در فكر 
دانش پژوهي و فلس��فه نيس��تيم، بلكه به هنر و ادبيات و 
موسيقي مي انديشيم: فعاليت هايي كه گاه از سر تصادف 
به دانش��گاه ربط دارند و بر كيفيت زندگي و اهداف مردم 

بيرون از دانشگاه اثر مي گذارند. 
هن��ر در دوره رمانتيك اهميت جدي��دي يافت. آنگاه كه 
دين جذبه عاطفي اش را از دست داد، ژست دوري گزيني 
زيبايي ش��ناختي وعده يك راه بديل به سوي معناي دنيا 
را مي داد. به نظر رمانتيك ها، اثر هنري نتيجه يك تجربه 
منحصربه فرد و غيرقابل جايگزيني ب��ود: حاوي الهام يك 
معن��اي منحصر به خ��ود كه عص��اره اش از طريق تالش 
فردي و نبوغ هنري گرفته مي شد. فرقه يي كه حول نبوغ 

ش��كل گرفت، جايگاه جديدي براي هنر در مركز حيات 
فكري دست و پا كرد چنانكه حوزه هاي دانشگاهي مانند 
تاريخ هنر و موسيقي شناس��ي در كنار نقد ادبي و مطالعه 
فنون شاعري شكل گرفتند. اينها با هم موجب شدند كه 
هنرهاي زيبا به عنوان سوژه مطالعاتي اعتبار يابد و دروازه 
يك نوع جديد از معرفت شدند: معرفت قلب. نكته مهم در 
همه اين ها، فهمي بود كه اثر هنري را يك »ژست اصيل« 
مي دانس��ت: الهام يك ش��خصيت منحصربه فرد كه همه 
ش��كل هاي متعارف ابراز را كنار گذاشته بود تا تجربه يي 

مستقيم از خويشتن دروني اش را عرضه كند. 
فرقه ش��كل گرفته حول نبوْغ اصالت را سنگ محك نبوغ 
هنري مي دانست، يعني همان چيزي كه هنر حقيقي را از 
هنر تقلبي تميز مي داد. گرچه بطور كلي سخت مي توان 
گفت اصالت يعني چه، مثال هايي مانند تيسين و رامبرانت 
و ك��ورو و ماتيس و گوگن، مانند ب��اخ و بتهوون و واگنر 
و شونبرگ، مانند شكس��پير و ديدرو و گوته و كاليست، 
موجب ش��دند كه منتقدان و هنرمن��دان يك ايده كلي 
از معناي اصالت داشته باش��ند. درسي كه از اين مثال ها 
مي آموزيم آن است كه كسب اصالت دشوار است: اصالت 
بادآورده نيس��ت، گرچ��ه اعجوبه ه��اي بالفطره يي مانند 
موتس��ارت و رمبو )شاعر فرانس��وي( گويا دقيقا مصداق 
اصال��ِت بادآورده اند. اصالت به يادگيري، سخت كوش��ي و 
تسلط بر رسانه نياز دارد، اما بيش از همه مستلزم تهذيب 
ادراك و گشودگي در برابر تجربه است كه هزينه معمولش 

رنج و تنهايي است. 
عجيب آنكه هنر تقبلي هماني كه موزه ها و گالري هاي 
ما امروز تاييدش مي كنن��د، نتيجه ترس از هنر تقلبي 
ب��ود: هنرمن��دان در گري��ز از يك نوع تقل��ب يك نوع 
ديگ��رش را خلق كردند. ماجرا با مدرنيس��ت هايي آغاز 
ش��د كه عليه هنر سانتي مانتال دورانشان واكنش نشان 
دادند. مدرنيس��ت هاي اوليه )استراوينسكي و شونبرگ 
در موس��يقي، اليوت و ييتز در ش��عر، گوگن و ماتيس 
در نقاش��ي، لوس و ُويس��ي در معماري( همگي بر اين 
ب��اور بودند كه ذائقه عمومي تباه ش��ده و ابتذال و كيچ 
به حوزه هاي هنر هجوم آورده و رس��الت اين حوزه ها را 
پوش��انده است. موسيقي عامه پسند هارموني هاي تونال 
را مبتذل كرد؛ عكاس��ي بر نقاشي فيگوراتيو چيره شد؛ 
نظم و قافيه فقط به درد كارت هاي تبريك كريس��مس 
مي خورد؛ داس��تان ها بيش از حد گفته شدند. در دنياي 

مردم ابله و بي فكر، همه چيز كيچ بود. 
مدرنيس��م ت��الش كرد كه ام��ر صادق و حقيق��ي را كه 
به زحمت به دس��ت مي آمد، از چنگال هيجانات تظاهري 
درآورد. هيچ كس ترديدي ندارد كه مدرنيس��ت هاي اوليه 
در اين كار موفق شدند: آثار هنري بزرگي تقديم ما كردند 
كه روح بشر را در وضع جديد مدرنيته زنده نگه مي داشت 
و تداومي با س��نت هاي بزرگ فرهنگم��ان برقرار مي كرد. 
اما مدرنيس��م هم جايش را به يك نس��خه روتين از خود 
داد: وظيفه دشوار حفظ سنت به مراتب كمتر از شيوه هاي 

پست تمسخر سنت جذابيت داشت. 
بدين ترتيب مدت هاس��ت ك��ه اين فرض رايج ش��ده كه 
هر خلق بديع��ي در حوزه هن��ر واال، باالخره، به گونه يي 
فرهنگ عمومي را به چالش مي كشد. هنر بايد اهانت كند، 
مس��لح به جنگ با سليقه بورژوازي بيايد كه آثار همرنگ 
و خوش��ايند را مي پسندد، يعني هماني كه اسم اصلي اش 
كيچ و كليشه است. در نتيجه اين فرآيند، اصل خود اهانت 
هم كليش��ه ش��ده اس��ت. اگر عموم مردم چنان در برابر 
شوك مصون شده اند كه فقط يك كوسه ُمرده در فرمالين 
مي تواند اندكي خشمش��ان را برانگيزد، پس هنرمند هم 
بايد يك كوس��ه ُمرده در فرمالين خل��ق كند. ۸ حداقل 
اين كار يك ژس��ت اصيل اس��ت. به جاي »سنت تازگي« 
كه منتقد هنري امريكايي هارولد رزنبرگ هوادارش بود، 
اكنون »كليشه سرپيچي« داريم: تكرار آن چيزي كه قرار 

است تكرارناپذير شود. 
هنرمن��دان بزرگ مدرنيس��ت خوب مي دانس��تند بايد 
به س��وي مردمي پل بزنند كه قرار اس��ت ب��ا آثار خود، 
خالف انتظارش��ان عمل كنند. امثال اليوت و پيكاسو و 
استراوينس��كي در نهايت محبوب واقعي كساني شدند 
كه به فرهنگ واالي س��نتي اهمي��ت مي دادند. اما آنها 
در ابتداي كارشان سخت فهم )عامدانه سخت فهم( بودند 
چون بايد يك سنگر كارآ بين قلمرو واالي هنر و مرداب 
سرگرمي عامه پسند زده مي شد. از اين رو، منتقد هنري 
امريكايي كلمنت گرينبرگ در مقاله يي در س��ال ۱۹۳۹ 
كه باعث ش��هرتش ش��د، آنها را مخير ب��ه انتخاب كرد: 
آوانگارد يا كيچ. هنر براي آنكه اصيل باش��د بايد جلوتر 
از زمان خود باش��د؛ هرگونه سس��تي هن��ر را به مرداب 

هيجانات تقلبي و مقاصد تجاري مي اندازد. 
چون مدرنيست ها سخت فهم بودند، پيرامونشان يك طبقه 
از منتقدان و كارگزاران ش��كل گرفت كه واسطه ورود به 
فرقه مدرنيست ها بودند. اين طبقه كارگزاران آثار نامفهوم 

و شوكه كننده را عادي و معمولي جلوه مي دادند مبادا كه 
مردم خدماتشان را زائد تلقي كنند. آنها يك نوع جديد از 
ش��خصيت را پرورش دادند كه مصمم بود پابه پاي زمانه 
پيش برود، گرچه دركش از معناي حقيقي زمانه روزبه روز 
كمتر مي شد. دس��ت يافتن به جايگاه يك هنرمند اصيل 
گرچه س��اده نيس��ت، اما در جامعه يي كه هنر را به مثابه 
واالترين دستاورد فرهنگي تكريم مي كند، ثمرات فراواني 
دارد. پ��س انگيزه ي��ي ب��راي قرارگرفتن تقلب��ي در آنجا 
وج��ود دارد، انگيزه يي براي توليد يك حلقه همدس��تان 
و تباني گ��ران: هنرمندان��ي كه قيافه مبدعان كش��فيات 
خارق الع��اده را ب��ه خود مي گيرن��د و منتقداني كه قيافه 
قاضيان نافذ هنر آوانگارد حقيقي را به خود مي گيرند. اين 
پديده را در همزيستي گرينبرگ و هنرمند اكپرسيونيست 

آبستره ويلم دي كونينگ مي بينيم. 
يك مثال مرتبط ديگر موسيقي ساز امريكايي جان كيج 
اس��ت. او با مهارت خاصش در خودنمايي اما بدون هيچ 
شايس��تگي قبلي در زمينه موس��يقي ب��ا قطعه معروف 
»۴’۳۳ “« )۱۹۵۲( به ش��هرت رسيد: در اين برنامه، يك 
پيانيس��ت با لباس كنسرت به مدت دقيقاً ۴ دقيقه و ۳۳ 
ثانيه بي صدا پشت پيانو مي نشست. به خاطر قوت اين كار 
و چند ش��وخي مش��ابه ديگر، كيج خود را در مقام يك 
موسيقي س��از اصيل عرضه كرد كه كل س��نت موسيقي 
كنسرتي غربي را »زير سوال مي برد«. منتقدان هم براي 
تاييد خودپسندي او از يكديگر سبقت مي گرفتند به اين 
اميد كه سهمي از افتخار كشف اين نابغه اصيل و جديد را 
داشته باشند. پديده كيج به سرعت جزئي از فرهنگ شد 
كه مي توانست از نهادهاي فرهنگي تقاضاي مساعدت كند 
و س��يلي از مقلدان پديد آورد. البته اين مقلدان ديرتر از 
آن به ميدان آمده بودند كه بتوانند مثل كيج بدون انجام 

هيچ كاري موج آفريني كنند. 

فقره هاي مش��ابهي هم در هنرهاي تجسمي ُرخ داد كه 
آغازگرش توالت... مارس��ل دوش��ان بود تا به پرتره هاي 
مخمل��ي و جعبه ه��اي بريلو متعلق به ان��دي وارهول و 
س��پس به كوس��ه ها و ماده گاوهاي نمك س��ود ديمين 

هرست مي رسيد. 
در ه��ر يك از اين موارد، منتق��دان مثل مرغي كه براي 
تخم جديدش قدقد مي كند جمع ش��دند و اثر تقلبي با 
همه دم ودستگاه الزم براي پذيرشش به منزله جنس اصل 
واقعي به مردم عرضه شد. انگيزه اين تقلب دسته جمعي 
چنان قوي است كه اكنون فيناليست هاي »جايزه ترنر« 
در بريتانيا بايد چيزي بيافرينند كه هيچ كس آن را هنر 
حس��اب نكند مگر آنكه به او گفته ش��ود اين هنر است. 
در س��وي ديگر، ژس��ت هاي اصيل مانن��د آن نوعي كه 
دوش��ان معرفي كرد، واقعا قابل تكرار نيستند؛ آنها مثل 
لطيفه هايي اند كه شنيدنش��ان فقط يك بار بانمك است. 
پس اين تقلب كاري اي كه بدان عادت كرده ايم چنان در 
لفافه الزاماتش پيچيده ش��ده كه هيچ قضاوت مطمئني 
نمي ش��ود داش��ت، اال اين قضاوت ك��ه آنچه پيش روي 
ماس��ت »جنس اصل واقعي« اس��ت و ابدا تقلبي نيست 

كه البته اين هم به نوبه خود نوعي قضاوت تقلبي است. 
كارگزاران جديد، براي اينكه خودشان را متقاعد كنند 
كه ترقي خواهان حقيقي و پيش قراوالن تاريخ اند، دور 
و برش��ان را با آدم هايي از جنس خودش��ان پر كردند: 
آنه��ا را به كميته ه��اي مرتبط با جايگاه ش��ان ترفيع 
مي دهن��د و انتظار دارند خودش��ان نيز ترفيع بگيرند. 
بدين ترتيب تشكيالت معاصر شكل گرفت: حلقه بسته 
منتقدان و ترفيع دهندگاني كه ستون فقرات نهادهاي 
فرهنگي رس��مي و نيمه رس��مي مان را مي سازند. آنها 
دالل »اصالت«، »س��رپيچي« و »جاده باز كردن«اند. 
اما اين عبارات كليشه اند، مثل همان چيزهايي كه اين 
عبارات در ستايششان به كار مي روند. بدين ترتيب گريز 

از كليشه به كليش��ه مي انجامد. فقط باورها و عمل ها 
نيس��تند كه مي شود نس��خه تقلبي ش��ان را ساخت. 
هيجان��ات تقلبي هم نقش قاطع��ي در تكامل هنر در 
ايام اخير بازي كرده اند. هيجان واقعي جايگزين ندارد 
و هرگز قابل چانه زني و مبادله نيس��ت. هيجان تقلبي 
مي خواهد هزينه احساسات را ندهد اما سودش را ببرد. 
لذا هميشه حاضر است سوژه فعلي اش را با مورد بهتري 
عوض كند. آن عاشق سانتي مانتال كه به خاطر عشقش 
از احس��اس گرم و خوشايند تاييد خويشتن بهره مند 
مي ش��ود، هماني اس��ت كه اگر س��وژه فعلي عشقش 
پرزحمت و دش��وار ش��ود )مثال بيماري وخيمي پيدا 
كند، يا پير و فرس��وده ش��ود و از جذابيتش كم شود( 

سريعا سراغ سوژه ديگري مي رود. 
عشقي كه انتقال پذير باشد عشق واقعي نيست و همين 
امر درباره س��اير هيجانات هم صادق است. همه اينها را 
اس��كار وايلد در نامه طوالني از اعماق۹ )۱۹۸۷( روشن 
كرده بود: اثري در تقبيح لُرد آلفرد داگالس سانتي مانتال 

كه خانه خرابش كرده بود. 
در مقابل هنر كيچ طراحي ش��ده اس��ت تا هيجان را به 
فروش بگذارد: سازوكارش مثل تبليغات است كه دنيايي 
فانتزي مي س��ازد كه در آن همه چيز )از جمله عشق( را 
مي ش��ود خريد و هر هيجاني صرفاً يك قلم در فهرست 
نامتناهي اقالم جايگزين است. بوسه كليشه اي، لبخندي 
با چش��مان معصوم، احساسات پشت كارت هاي تبريك 
كريسمس: همگي تبليغ چيزي اند كه قابل تبليغ نيست 
مگر آنكه از سرش��ت حقيقي خود دور بيفتد. فروشنده 
اينها متعهد به هيچ چيزي نمي شود. مي شود آنها را خريد 
و فروخت بي آنكه هيچ زحمت هيجاني و عاطفي داشته 
باشد، چون هيجان در مقام يك محصول فانتزي ديگر در 

قالب تعهدآورش وجود ندارد. 
نتيجه انقالب مدرنيس��تي در هن��ر آن بود كه افرادي 
كه س��عي در احياي سبك قديمي كار هنري )نقاشي 
فيگوراتي��و، موس��يقي تون��ال، معم��اري كالس��يك( 
داش��تند، متهم مي شدند كه از حوزه اصيل هنر عقب 
كش��يده اند. »البته ك��ه مي توانيد ژس��ت هاي قديمي 
بگيريد، ول��ي واقعا كه منظورتان آن نيس��ت.« و اگر 
به هرحال چنين ژستي بگيريد، نتيجه اش كيچ خواهد 
ب��ود: كااله��اي اس��تاندارد و تخفيف خورده ي��ي كه، 
مثل عموم محصوالت موس��يقي عامه پس��ند امروزي، 

بي زحمت توليد و بي فكر مصرف مي شوند. 
ت��رس از آثار كيچ به روتين ش��دن مدرنيس��م انجاميد. 
هنرمن��دي ك��ه قيافه مدرنيس��ت مي گيرد، نش��انه يي 
س��اده فهم از اصالت خود عرض��ه مي كند. اما نتيجه اين 
فرآيند همان كليش��ه با شمايلي ديگر است. اين يكي از 
داليل ظهور يك تش��كيالت سراسر جديد هنري است 
كه برخي »پست مدرنيسم« مي نامند اما توصيف »كيچ 

پيش دستانه« برايش مناسب تر است. 
هنرمندان كه متوجه ش��دند س��خت گيري مدرنيستي 
ديگر مقبول نيس��ت، امثال اندي واره��ول و آلن جنز و 
ج��ف كونز، به جاي دوري از كيچ، به اس��تقبالش رفتند. 
بدترين اتفاق آن اس��ت كه ناخواسته مرتكب خلق آثار 
كيچ شويم، لذا به مراتب بهتر است كه عامدانه كيچ خلق 
كنيم، چون در اين حالت كيچ شمايل يك طنز استادانه 
را ب��ه خود مي گي��رد. )نمي توان كيچ واقع��ي را عامدانه 
آفريد، همان طور ك��ه نمي توان عامدانه مرتكب يك كار 

غيرعمدي شد. بالهت تعمدي واقعا بهلول وار است.( 
كي��چ پيش دس��تانه مي گويد ناقل كيچ واقعي اس��ت تا 
شايد بتواند اعتبار هنري اش را حفظ كند. همين پديده 
را مي توان در موس��يقي هم ديد: فيگورهاي تكرارشونده 
بر پايه آكوردهاي تونال س��اده يي كه در كارهاي فيليپ 
گالس و تا حدي استيو ريچ مي بينيم. اين موسيقي سازان 
در واكنش به كس��اني كه نوت هاي س��ه تايي را كليشه 
مي دانس��تند، به نوت هاي سه تايي مي چسبيدند و آنقدر 
تكرارشان مي كردند كه مطمئن مي شديد آنها از كليشه 

بودن اين نوت ها آگاه اند و ناقل اين آگاهي اند. 
به جاي سخت گيري مدرنيستي، يك نوع تقلِب نهادينه شده 
مي نشيند. گالري هاي عمومي و كلكسيون هاي بزرگ از 
توده درهمي از حيات مدرن پُر ش��ده اند كه پيش��اپيش 
هضم شده اس��ت. اين جنس از هنر از ظرافت و كنايه و 
تلويح اجتناب مي كند و در عوض ايده آل هاي خيال انگيزي 
كه جايشان در قاب هاي مطال بود، ناقل جنس هاي بنجل 
واقعي مي شود. در نهايت نمي توان فرقي ميان اين هنر با 
تبليغات قائل شد، جز آنكه اين هنر به غير از خودش هيچ 

محصولي براي فروش ندارد. 
»كيچ پيش دستانه« هيجاناتي تقلبي به ارمغان مي آورد 
و در هم��ان حال وانمود مي كند كه به پيشكش��ي خود 
عالقه يي ن��دارد. هنرمند وانمود مي كن��د كه خودش را 
جدي مي گيرد، منتق��دان وانمود مي كنند كه محصول 
او را قضاوت مي كنند و تشكيالت مدرنيست هم وانمود 
مي كند كه دنبال ترويج آن است. در نهايت اين وانمودها، 
كس��ي كه نمي تواند فرق تبليغات )كه وس��يله است( با 
هنر )كه هدف اس��ت( را تشخيص بدهد، به اين نتيجه 
مي رس��د كه بايد آن را بخرد. فقط در اين نقطه اس��ت 
كه زنجيره وانموده��ا خاتمه مي يابد و ارزش واقعي هنر 
پست مدرنيست )يعني ارزش آن در مبادله پولي( آشكار 
مي ش��ود. ولي حتي در همين نقطه هم وانمود اهميت 
دارد. خري��دار الب��د اعتقاد دارد كه آنچ��ه مي خرد يك 
اث��ر هنري واقعي و لذا بالذات ارزش��مند اس��ت، كه هر 
قيمتي هم داشته باش��د مي ارزد. اگر اين نبود، قيمتش 
اين حقيقت آشكار را نش��ان مي داد كه هركسي )حتي 
خود خريدار( مي توانست با تظاهر اين محصول را بسازد. 
جوهره آث��ار تقلبي آن اس��ت كه اينه��ا جايگزين هاي 
خودشان اند، تمثالي از عكس درون عكس درون عكس... 

امري كه در پس هر چيز قابل فروشي نهفته است. 
در قلم��رو فرهنگ، هنگام انتخاب بين اثر حقيقي و اثر 
تقلبي، پاي چه چيزي در ميان است؟ آيا نمي توانيم تا 
ابد به تقلب ادامه بدهيم؟ آيا اينها بهتر از آن زندگي هاي 
موثق و بي ريايي نيس��تند كه در آنها اشتياقات انساني 
با آن تماميت كنترل نش��ده و اغلب شرورانه ش��ان ُرخ 
مي دهند؟ ش��ايد تقدير فرهنگ آن باش��د كه هروقت 
ش��هوت خطرن��اك واقعيت ها در ما رس��وخ مي كنند، 
يك روياي ديزني لندي را جلوي چش��مان ما بكش��د. 
امروزه وقتي به نهادهاي فرهنگي در دموكراسي ها نگاه 
مي كنيد، شايد اين فكر دست از سرتان برندارد كه هدف 
اين نهادها تقلب كاري است و اين هدفي است كه دنبال 

كردنش به مصلحت همه ماست. 
با اين حال فرهنگ مهم اس��ت. ب��دون فرهنگ در عرصه 
هيجان��ات امي مي مانيم. فرهنگ تقل��ب پيامدهايي دارد 
مش��ابه با پيامدهايي كه فس��اد در سياس��ت ورزي به بار 
م��ي آورد. در دنياي متش��كل از تقلب ه��ا، منافع عمومي 
دايما قرباني فانتزي هاي خصوصي مي شود و حقيقت هايي 
كه براي نجاتمان به آنها وابس��ته ايم نيازموده و نادانس��ته 
مي مانند. اما اثبات اين نكته به واقع دش��وار است و پس از 

يك عمر تالش مي بينم كه تازه در آغاز راهم.

جان كيج موسيقيدان امريكايي قطعه 
بسيار مشهوري دارد كه در آن يك 

پيانيست، دقيقا به مدت ۴دقيقه و 
۳۳ثانيه پشت پيانو مي نشيند، بدون 

آنكه دست به چيزي بزند. اگر 
پيگير هنر مدرن باشيد، اين قبيل 

شيرين كاري ها برايتان ناآشنا نيست. 
خب، وقتي همه منتقدان دارند به به و 

چه چه مي كنند، چه كسي جرات دارد 
به اين جور نوآوري ها بتازد؟ احتماال 

راجر اسكروتن فيلسوفي كه هنوز 
مدافع سرسخت فرهنگ واال و منتقد 
سرسخت فرهنگ تقلب و بسياري از 

متفكران و هنرمندان معاصر است

                                                                                                      

گزارش بانك مركزي از قيمت 
خرده فروشي

در يك ماه منتهي به هفته اول بهمن ماه قيمت خرده 
فروشي لبنيات ۲.۳درصد، ميوه هاي تازه ۹.۱درصد، گوشت 
قرمز ۰.۶درصد، گوشت مرغ يك درصد، چاي ۰.۳درصد و 
روغن نباتي ۰.۳درصد افزايش يافته اما بهاي س��بزي  هاي 
تازه ۴درصد، تخم مرغ ۲۲درصد و حبوب ۱.۶درصد كاهش 
داش��ته اس��ت. به گزارش فارس، بانك مرك��زي جزييات 
تغيي��رات قيم��ت ۱۱ گروه كااليي در هفت��ه منتهي به ۶ 
بهمن را منتش��ر كرد. براساس اين گزارش، در هفته مورد 
بررسي قيمت تخم مرغ ۱.۲درصد، ميوه هاي تازه ۱.۱درصد 
و گوشت مرغ ۱.۶درصد نسبت به هفته قبل از آن افزايش 
يافته اس��ت. همچنين قيمت لبنيات ۰.۵درصد و حبوب 
۰.۱درصد كاهش داش��ت و قيمت برنج، سبزي هاي تازه، 
گوش��ت قرمز، قند و شكر، چاي و روغن نباتي نيز در زمان 

مشابه بدون تغيير و ثابت بوده است. 

 لبنيات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات قيمت ماس��ت 
پاس��توريزه نسبت به هفته قبل معادل ۱.۶درصد كاهش 
يافت و بهاي ساير اقالم اين گروه بدون تغيير بود. قيمت 
تخم مرغ معادل ۱.۲درصد افزايش داشت و شانه يي ۱۲۶ 

هزار تا ۱۵۶ هزار ريال فروش مي رفت. 

 برنج و حبوب
در اين هفته در گروه برنج، بهاي برنج داخله درجه يك 
و درج��ه دو ثابت بود. در گروه حبوب قيمت نخود معادل 
۰.۳درص��د و لوبيا چيتي ۰.۱درصد كاهش يافت و بهاي 

ساير اقالم اين گروه بدون تغيير بود. 

 ميوه ها و سبزي هاي تازه
در هفته مورد بررس��ي، در ميادين زيرنظر ش��هرداري 
هندوانه عرضه نمي ش��د و انگور عرضه كمي داش��ت. ساير 
اقالم ميوه و سبزي تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در 
مقايسه با ساير ميوه فروشي ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب 
سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مي شد. ميوه فروشي هاي 
س��طح شهر اقالم ميوه و س���بزي تازه را عرضه مي كردند 
ك��ه در گروه ميوه هاي تازه قيمت پرتقال درجه يك معادل 
۰.۳درصد، ليموشيرين ۳.۲درصد، انگور ۰.۲درصد و كيوي 
۱.۳درص��د كاهش ولي بهاي س��اير اقالم اي��ن گروه بين 
۰.۱درصد تا ۱۰.۷درصد افزايش داشت. در گروه سبزي هاي 
تازه قيمت خيار معادل ۲درصد، گوجه فرنگ�ي ۰.۲درصد و 
بادنجان ۱.۸درصد كاهش ولي بهاي س��اير اقالم اين گروه 

بين ۰.۱درصد تا ۳.۵درصد افزايش يافت. 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قيمت گوش��ت گوسفند ثابت 
بود و بهاي گوش��ت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۱درصد و 

گوشت مرغ ۱.۶درصد افزايش داشت. 

 قند، شكر، چاي و روغن نباتي
در اين هفته قيمت قند، ش��كر، چاي خارجي و انواع 

روغن نباتي بدون تغيير بود. 

رتبه كشورهاي جهان براساس 
شاخص توسعه انساني

بنابر اعالم س��ازمان ملل، ايران در بين ۱۹۵ كشور، با 
شاخص توسعه انساني ۰.۷۷۴ در رده ۶۹ جهان قرار دارد. 
به گزارش ايس��نا به نقل از پايگاه خبري دفتر توس��عه 
س��ازمان ملل متحد، شاخص توسعه انس��اني كه با درنظر 
گرفت��ن معيارهايي چون متوس��ط اميد ب��ه زندگي، زمان 
تحصيل در مدارس و س��رانه توليد ناخالص ملي محاس��به 
مي ش��ود، عددي بين صفر تا يك اس��ت كه هر چه به يك 

نزديك تر باشد بيانگر شاخص توسعه انساني باالتر است. 
اين گزارش ۱۹۵ كشور جهان را در پنج دسته قرار داده 
اس��ت كه ۵۱ كشور با شاخص توس��عه انساني بين ۰.۸ تا 
۱، در دسته توسعه بسيار باال، كشورهاي با شاخص توسعه 
انساني كمتر از ۰.۸ تا ۰.۷ )از جمله ايران( در دسته توسعه 
باال، كش��ورهاي با ش��اخص كمتر از ۰.۷ ت��ا و بزرگ تر يا 
مساوي ۰.۵۵ در دسته توسعه متوسط و ساير كشورها در 
دسته كش��ورها با شاخص توسعه انساني پايين قرار دارند. 
هفت كشور جهان نيز كه شاخص توسعه انساني آنها نامعين 
است، در دسته ساير كشورها قرار دارند.  در اين رده بندي، 
نروژ با شاخص ۰.۹۴۹ توسعه يافته ترين كشور جهان است 
و پس از آن استراليا و سوييس با ۰.۹۳۹، آلمان با ۰.۹۲۶، 
دانمارك و س��نگاپور با ۰.۹۲۵ و هلند با ش��اخص ۰.۹۲۴ 
قرار دارند. ايران پايين تر از كش��ورهايي چون صربستان و 
كوبا و باالتر از كشورهايي مانند گرجستان و تركيه، در رده 
۶۹ قرار دارد.  جمهوري آفريقاي مركزي با شاخص توسعه 
انس��اني ۰.۳۵۲ در انتهاي جدول ق��رار دارد و پس از اين 
كش��ور نيجر، چاد و بوركينافاسو كمترين شاخص توسعه 
انساني را دارند.  متوسط شاخص توسعه انساني جهان برابر 
با ۰.۷۱۷ است، بيشترين شاخص توسعه انساني متعلق به 
منطقه اروپا و آس��ياي مركزي با متوس��ط شاخص توسعه 
انس��اني ۰.۷۵۶ و كم ترين هم متعل��ق به منطقه صحراي 

آفريقا با متوسط ۰.۵۲۳ است. 

 همكاري سپاه
براي توسعه باروري ابرها

ريي��س مركز ملي تحقيقات و مطالعات باروري ابرها 
گفت: در چند ماه گذشته نيروي هوافضاي سپاه همكاري 
بسيار خوبي با ما داش��ته اند به طوري كه قرار شده يك 
فروند هواپيما با تجهي��زات دراختيار مركز باروري ابرها 
قرار بگيرد.  فريد گلكار در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
پشتيباني و حمايت نيروي هوافضاي سپاه گفت: تجهيز 
هواپيمايي كه سپاه قرار شده در اختيار مركز باروري ابرها 
قرار دهد در حال انجام اس��ت و بايد صراحتا اعالم كرد 
كه نيروهاي سپاه به صورت شبانه روزي براي اين موضوع 
مشغول به كار هستند. وي ادامه داد: اگر قرار بود مراحل 
كار به صورت معمول پي��ش رود بيش از چهار ماه زمان 
مي برد اما پيش بيني مي ش��ود تا انته��اي بهمن ماه اين 
هواپيما آمادگي كامل را براي باروري ابرها به دست آورده 
اس��ت. رييس مركز ملي تحقيق��ات و مطالعات باروري 
ابرها با اشاره به دو هواپيماي مركز باروري ابرها، گفت: 
به دليل كمبود و نقدينگي نتوانستيم در زمان مقرر مواد 
الزم تجهيز هواپيماها را دريافت كنيم و اگر قرار باش��د 
اكنون اين كار انجام شود كار بعد از عيد موكول خواهد 
ش��د.  به گفته گلكار البته در شرايط فعلي نيز اقدامات 
الزم را ب��راي تجهيز اين دو هواپيما انجام مي دهيم. در 
مورد هواپيماي سپاه نيز بايد گفت باتوجه به اينكه اين 
كار جديد است نمي توان زمان دقيقي نسبت به تكميل 

هواپيما اعالم كرد. 

اخبار
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گزارش »تعادل« از انقالب در صنعت بانكداري با تحوالت ديجيتالي

ورود نئوبانك ها به دنياي ديجيتال و شبكه هاي اجتماعي
رشد فزاينده مشتريان بانكداري ديجيتالي با توجه به گسترش ابزار هاي هوشمند همراه

گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري 
در س��ال هاي اخي��ر نقش و تاثي��ر فناوري هاي 
ديجيتال كه برهم زننده روش هاي سنتي بانكداري 
بوده به  ش��دت در حال افزايش اس��ت و در دنياي 
خدمات مالي شاهد تحوالت عمده يي در نحوه ارائه 
خدم��ات و مراجعه مردم به ش��عب و نرم افزارهاي 

موبايل و اينترنت و كارتخوان ها هستيم. 
ب��ه گزارش »تعادل« اين فناوري ها از يك طرف 
نقش، اندازه و نفوذ بانك هاي س��نتي را تحت تاثير 
قرار داده و از طرفي ديگر قادر است تا سرويس هاي 
س��ريع تر، بهتر و ارزان تر را به مش��ترياني كه عصر 
ديجيتال بخش جدانش��دني از زندگي آنان اس��ت 
ارائه كنند و نظر به تمايل نس��ل جديد به استفاده 
از ابزاره��اي الكترونيكي به ويژه موبايل براي انجام 
كاره��اي روزانه انتظارات مش��تريان از نوع و نحوه 
ارائه خدم��ات بانكي به صورت روزاف��زون افزايش 

يافته است. 
ت��ا زماني  كه م��دل كس��ب و كاري بانك ها در 
حالت واسطه گري مالي يا به تعبيري ديگر دريافت 
س��پرده از گروهي از مشتريان و پرداخت تسهيالت 
به گروهي ديگر از آنها باش��د، پياده سازي بانكداري 
ديجيت��ال به معناي واقع��ي آن امكان پذير نخواهد 
ب��ود. موبايل بانك ي��ا اينترنت بان��ك، تنها بخش 
كوچكي از ردپاي فناوري در صنعت بانكداري است 
كه سيس��تم بانكي كشور ما آن را پذيرفته و بخشي 
از خدم��ات را از طريق آن انج��ام مي دهد. اين در 
حالي است كه همزمان با توسعه صنعت ديجيتال، 
مفاهيم جدي��دي در بانكداري نوين ش��كل گرفته 
كه توانس��ته خدمات بانكي را تا سطوح بين المللي 

توسعه داده و كيفيت آن را ارتقا بخشد. 
كارشناسان معتقدند طي سال هاي گذشته بانك 
مرك��زي مجوز بانك هاي مجازي را صادر كرد تا در 
حقيقت تسهيل گر پياده سازي بانكداري ديجيتالي 
در كش��ور باش��د ولي اين كار به تنهايي فقط يك 
پيش��ران اس��ت و بايد مدل كس��ب و كار و قيمت 
تمام ش��ده پول در اين نوع از بانكداري با بانكداري 

شعبه محور متفاوت باشد. 
اين مس��ير بايد ب��ه گونه يي پيگيري ش��ود كه 
هزينه هاي بانكداري بي ش��عبه با بانكداري با شعبه 
تفاوت داش��ته باش��د. به عنوان مث��ال اصالح نظام 
كارمزد خدمات بانكي يكي از اين راه هاست كه بايد 

مورد توجه بيشتر قرار بگيرد. 

 آينده صنعت بانكي
يك��ي از مصاديق ب��ارز تاثير تح��ول ديجيتالي 
ب��ر نظام پول��ي و مالي دنيا ظهور اس��تارت آپ هاي 
فين تك اس��ت. بسياري از تحليلگران آينده صنعت 
بانك��داري را در گ��رو رش��د فين تك ه��ا مي دانند، 
به گونه ي��ي كه تمايل ب��ه س��رمايه گذاري در اين 
شركت هاي نوپا به سرعت زيادي در حال رشد بوده 
تا جايي كه نرخ رش��د ش��ركت هاي حوزه فين تك 
س��االنه ۲۶درصد بوده و در حال افزايش اس��ت. با 
توجه به برآوردها پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۱۸، 
۸ميليارد دالر س��رمايه گذاري تنها از طريق بانك ها 

در حوزه فين تك ها صورت گيرد. 
فين تك ه��ا نيز مانن��د هر تكنول��وژي جديدي 
داراي معاي��ب و مزايايي بوده و همانند تيغي دولبه 

عمل مي كنند. 

اي��ن بازيگران جدي��د بر دو ضل��ع اصلي صنعت 
بانكداري يعني مش��تريان و سيستم بانكي تاثيرگذار 
هس��تند. فين تك ها مدل هاي كس��ب و كار بانكي را 
دچار تغيير كرده، حاشيه سود بانك ها را كاهش داده 
و سهم قابل توجهي از بازار را تصاحب كرده اند. از اين 
رو اين بازيگران جديد از جمله پارامترهايي هستند كه 
صنعت بانكي را مجبور به چاره انديش��ي و واكنش به 
آنها كرده اس��ت. از طرفي ظهور آنها باعث شده است 
كه مشتريان، امكانات و انتخاب هاي بيشتري را نسبت 
به گذش��ته در اختيار داشته و موضوع بانكداري را به 

صورت ملموس تر تجربه كنند. 
پيشرفت تكنولوژي در عصر حاضر عالوه بر تحت 
تاثير قراردادن كنش هاي نظام بانكي و صنايع وابسته 
به آن، س��طح انتظ��ار و توقعات جامعه ه��دف را نيز 
افزايش داده و روز به روز تغييرات جديد در حال وقوع 
اس��ت و مشتريان و مصرف كنندگان خواهان خدمات 

بهتر با كاهش زمان دريافت خدمت هستند. 
 در چنين ش��رايطي ب��ا به كار گي��ري روش هاي 
مناس��ب، زمينه جلب اعتماد مش��تري و كار در يك 
فضاي امن و در دس��ترس در هر س��اعت از شبانه روز 
در قالب س��طحي از خدمات جامع نياز اس��ت كه در 
شرايط كنوني با توجه به تراكم شعب بانك ها و افزايش 
روزافزون هزينه هاي عملياتي و غيرعملياتي و كاهش 
درآمدهاي غيرمشاع بانك ها و بالطبع سنگيني سمت 
چ��پ ترازنامه و بلوكه ش��دن دارايي ه��ا و در نتيجه 
كمبود نقدينگي، نيل به گريز از سبك سنتي و نيروي 

انساني محور را مي طلبد. 

 مخاطبان اصلي نئوبانك ها 
دو گروه نس��ل جديد و مش��ترياني كه تاكنون 
از نظ��ام بانك��ي به��ره نبرده اند، مخاطب��ان عمده 
نئوبانك ها هس��تند. نسل جديد افرادي هستند كه 
با ابزارهاي ديجيتالي رش��د يافته و عجين شده اند 
و ب��راي فراهم ك��ردن خواسته هايش��ان در دنياي 

مجازي به جست وجو مي پردازند. از آنجايي كه اين 
نس��ل جديد از مشتريان نس��بت به نسل هاي قبل 
داراي ارزش ها، نيازه��ا و عالقه مندي هاي متفاوتي 
هس��تند، بانك ها ناگزيرند تا با استفاده از فناوري ها 
و ابزارهاي نوين ديجيتالي، خواس��ته هاي اين نسل 
را درك كرده و نسبت به ارائه خدمات و محصوالت 

مطابق با ميل و سليقه آنها اقدام كنند. 
گ��روه دوم كه بنا بر آمار بانك جهاني در س��ال 
۲۰۱۴، بخش غيرقابل تصور ۴۲درصد از بزرگساالن 
)بي��ش از ۲ ميلي��ارد نف��ر( در دني��ا را تش��كيل 
مي دهند، افرادي هستند كه به داليل شرايط اقليم 
جغرافيايي، س��اختارهاي فرهنگ��ي موجود و عدم 
وجود بانك هاي سنتي و... فعاليت بانكي ندارند كه 
بيش از ۵۰درصد اين افراد در قاره آس��يا و در بين 
سه كشور هند، چين و اندونزي هستند. براي مثال 
تمركز حداقل ۳۸ فين تك در دو كش��ور آفريقايي 
كنيا و تانزانيا به خاطر عدم وجود زيرس��اخت هاي 

بانكداري سنتي، قابل تامل است. 
در س��ال هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، نس��ل جدي��دي 
از رقب��ا در صنع��ت مال��ي ظه��ور كردن��د ك��ه 
مي كوش��يدند با تمركز بر بس��تر موبايل نسبت به 
ايج��اد بانك هاي جدي��د و مدرن اق��دام كرده و از 
اين طريق بتوانند بانك هاي س��نتي و ش��عبه هاي 
 KPMG فيزيكي را به چالش بكش��ند. موسس��ه
س��ود بازيگران تازه وارد اين حوزه در انگلس��تان را 
مبلغ��ي معادل ۱۹۴ ميليون دالر ب��رآورد كرد؛ هر 
چند اين ميزان س��ودآوري در برابر ميانگين س��ود 
 ۵/۶ميليارد دالري پنج بانك بزرگ، يعني بانك هاي

 Santander و RBST Lloyds Barclays، HSBC
رقم ناچيزي است. اين رقباي جوان با شفاف سازي 
فعاليت ها، تجزيه و تحليل داده ها، ساده سازي مدل 
كس��ب و كار و ارائه خدمات بانكي ارزان تر نس��بت 
به بانك هاي بزرگ توانس��ته اند تا ب��ا ايجاد مزاياي 
رقابتي بيشتر، بسياري از مشتريان را به سوي خود 

ج��ذب كنند. بانكداري ديجيتالي بر بس��تر موبايل 
را نباي��د با س��رويس هاي الكترونيكي كه بانك هاي 

سنتي ارائه مي دهند، اشتباه گرفت. 
بانك هاي س��نتي با اس��تفاده از بس��تر فناوري 
اطالعات، امكان دسترسي ساده تر به برخي خدمات 
بانك��ي را فراهم مي كردن��د؛ در حالي كه بانك هاي 
ت��ازه وارد مانن��د نئوبانك ها مي كوش��ند ت��ا تمام 
خدم��ات بانكي مانند احراز هويت، امكان باز كردن 
حس��اب، گرفتن وام، مديريت مالي و... را در بستر 
ابزاره��اي موبايلي به مش��تريان عرض��ه كنند. اين 
بانك هاي ديجيتالي با استفاده از زيرساخت موبايل 
و با اخذ مجوزهاي مربوطه، اغلب خدمات بانكي را 
به صورت ارزان و بر پايه مدل هاي درآمدي متفاوت 

ارائه مي كنند. 

 حضور در بستر شبكه هاي اجتماعي
حضور در بستر شبكه هاي اجتماعي يك فرصت 
براي صنعت بانكداري ايران اس��ت، اگر فرآيند ارائه 
خدم��ات در ش��بكه هاي اجتماع��ي از طريق بانك 
مرك��زي و متوليان امور پليس فتا و... مش��خص و 
در اختيار بانك ها قرار گيرد، نقش بسيار موثري در 
ارائه خدمات و كاهش رفت وآمد ش��هري و هزينه 

مشتريان خواهد داشت. 
بر اس��اس بررس��ي هاي به عمل آمده در حوزه 
فناوري ه��اي نوي��ن بانكي، سياس��ت كل��ي بانك 
مرك��زي در تبيي��ن جاي��گاه فناوري ه��اي مالي و 
ش��يوه مقررات گذاري براي آن ب��ر مبناي تجربيات 
بين المللي ترس��يم ش��ده و از طرف��ي ديگر مالك 
تش��خيص فعاليت ه��اي بانكي بر مبن��اي مصوبات 

شوراي پول و اعتبار است. 
مدل هاي كسب و كار فناوران مالي مجاز به ارائه 
خدماتي كه قابليت خلق پول دارند يا سپرده گيري 
و اس��تفاده از وج��ود س��پرده را انج��ام مي دهند، 
نيس��تند. همچنين انجام عملي��ات ارزي از طريق 

فناوران مالي صرفا تحت پوش��ش موسسات داراي 
مجوز از بانك مركزي و ب��ا رعايت قوانين، مقررات 
و دستورالعمل هاي ارزي بانك مركزي ميسر است. 
طب��ق همين قوانين و سياس��ت ها در همه انواع 
مدل ه��اي كس��ب و كار اعم از بانك��ي و غيربانكي 
الزم اس��ت مب��دا، مقصد، زم��ان و مس��ير انتقال 
وج��وه به  ط��ور كامل ثبت ش��ود و در صورت لزوم 
در اختي��ار بانك مركزي ق��رار گيرد. احراز هويت و 
اهليت همه اس��تفاده كنندگان )كاربران نهايي( هر 
يك از كس��ب و كارها ضروري بوده و پيش از ارائه 
هرگونه خدمت به آنان بايد انجام ش��ود. سياست ها 
و قوانيني از اين دست بعضا مي تواند نظام بانكي را 
در استفاده از سيستم هاي غيرمتمركز، ارزهاي رمز 
پاي��ه )نظير بيت كوين و...( و م��واردي از اين قبيل 
دچار ترديد كند. از جمله ديگر نهادهاي تاثيرگذار 
در پيش��برد بانكداري ديجيتال وزارت ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات اس��ت. طبق اع��الم وزير محترم 
ارتباطات و فناوري اطالعات زيرساخت هاي فناوري 
و زيرس��اختي اجراي بانكداري ديجيتال در كشور 
فراهم بوده و اجرايي ش��دن اين ن��وع بانكداري در 
انتظار سياس��ت گذاري بانك مركزي است كه بايد 
منتظر ماند تا بانك مركزي برنامه ها و شاخصه هاي 
اجراي بانكداري ديجيتال و بدون شعبه را در كشور 

مشخص و اعالم كند. 
ش��بكه بانكي كش��ور نيز در كن��ار چالش هايي 
همچون فناوري هاي نوظهور و بر هم زننده، ساليق 
نس��ل جديد اس��تفاده كنندگان از خدم��ات بانكي، 
نظام كارمزدي، ش��بكه هاي اجتماعي، توسعه كيف 
پول و اكوسيستم پرداخت، اتصال به نظام بانكداري 
بين المل��ل و تحلي��ل كالن داده ه��ا و ب��ا توجه به 
سياس��ت هاي فعلي و برنامه هاي آتي بانك مركزي 

به حوزه بانكداري ديجيتالي ورود پيدا كرده اند.
صنع��ت بانكداري نيز مش��ابه س��اير صنايع در 
مسير انقالب صنعتي چهارم و تحول ديجيتالي قرار 
دارد. انقالبي كه ب��ه صورت بنيادين در حال تغيير 
زندگي، كس��ب و كار و ارتباطات است. آنچه مسلم 
اس��ت: مفهوم بانكداري و خدم��ات بانكي از تعريف 
سنتي آن و بانك به عنوان واسطه گر خدمات مالي 
فاصل��ه گرفته و به نوعي نقش بانك به عنوان نقطه 
تجميع و پردازش ارزش براي مشتريان مطرح شده 
است. در اين ديدگاه بانك ها در يك رابطه دوطرفه 
پويا و مبتني بر اعتماد، با تمركز بر س��بك زندگي 
مش��تريان و تحليل داده هاي برگرفته از رفتار مالي 
افراد به مش��اور امن و كارآزموده در راستاي بهبود 
س��بك زندگي افراد تبديل خواهند ش��د. در حال 
حاضر سيس��تم بانكداري ما با مفهوم بانكداري باز 
فاصل��ه زي��ادي دارد. بعضا محص��والت و خدمات، 
بدون تحقي��ق كافي در بازار و شناس��ايي نيازهاي 

واقعي مشتريان طراحي مي شود. 
حرك��ت به س��وي مدل ه��اي جهاني ي��ا حتي 
دنباله روي از آنها در اين زمينه، مس��تلزم تغييرات 
مهمي همچون ارتقاي زيرساختارهاي سخت افزاري 
و نرم افزاري، روزآمد ك��ردن قوانين نظام بانكداري 
)با توجه به مس��ائل كارمزدي، فقهي و س��ازگاري 
با فرهنگ بومي كش��ور(، تقويت كس��ب و كارهاي 
نوپا و دانش بنيان با ايجاد مراكز شتاب دهي توسط 
بانك ه��ا و بخش خصوصي و تزريق س��رمايه جهت 

تحقيق و توسعه از سوي متصديان امر است.

بررسي عملكرد نظام بانكي در سال هاي 96- 1392 نشان مي دهد

بهبود عملكرد بانك ها در انتظار اصالح بازار پول
گروه بانك وبيمه 

شبكه بانكي كشور در سال هاي اخير و به خصوص 
در سال هاي ۹۵ و ۹۶، در مسير اصالح عملكرد بانك ها 
و موسسات اعتباري و ساماندهي موسسات غيرمجاز و 
تقويت نظارت بر بازار پول، اقدامات عمده يي از جمله 
اصالحات س��اختار مالي، فرمت جدي��د گزارش هاي 
مالي با اس��تانداردهاي ifrs، كفايت سرمايه بانك ها، 
اصالح و كاهش نرخ س��ود بانكي، بهبود شاخص هاي 
رش��د نقدينگي، پايه پولي وضريب فزاينده، گسترش 
بانكداري الكترونيك، نظارت بر ثبات بازار ارز، هدايت 
منابع به س��مت فعاليت هاي تولي��دي و تامين مالي 
بخش مسكن و تقويت قدرت خريد مسكن خانوارها را 

در دستور كار قرار داده است. 
 به گزارش »تعادل« بانك مركزي در گزارش خود 
به اقدامات چند س��ال اخير اش��اره و تاكيد كرده كه 
تاثير اين سياست گذاري ها در بهبود شرايط اقتصادي 

و بانكي قابل مشاهده است. 

  كاهش نرخ  سود بانكي
كاهش س��ود بانكي و اس��تفاده از ظرفيت هاي بازار 
بين بانكي، س��اماندهي بدهي بانك ها به بانك مركزي، 
مداخله فعاالنه در بازار بين بانكي، كاهش نسبت سپرده 
قانوني بانك ها و... موجب ش��د كه نرخ س��ود بازار بين 
بانكي در مس��ير نزولي قرار گيرد. به طوري كه متوسط 
نرخ س��ود اين بازار طي س��ال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به 
ترتيب برابر ۲۳.۲، ۲۷، ۲۴.۵ و ۱۸.۶ درصد بوده است. 
در آذرماه س��ال ۱۳۹۶ اين ن��رخ برابر ۱۸.۱درصد بوده 
اس��ت، ضمن اينكه ارزش معامالت ماهانه در اين بازار 
نيز طي يك روند افزايش��ي به ۶۵۳۰ هزارميليارد ريال 
در آذرماه سال جاري مجموعا ۳۹۱۹۸ هزارميليارد ريال 
در ۹ماهه س��ال ۱۳۹۶ رسيده است؛  همچنين اگر چه 
در برخي مقاطع متاثر از عوامل بيروني و خارج از كنترل 
بانك مركزي نظير نرخ هاي سود باالي اوراق تامين مالي 
و صندوق هاي س��رمايه گذاري ب��ا درآمد ثابت نرخ هاي 
بازار بين بانكي نيز افزايش داشته، ولي مجموعا اين نرخ 
در مس��ير نزولي بوده است. عالوه بر اين بانك مركزي 
هم زمان با اين اقدامات در چارچوب مصوبات ش��وراي 
پول و اعتبار در چندين مرحله نس��بت به كاهش نرخ 
س��ود مورد عمل بانك ها اقدام كرد، به طوري كه سقف 

نرخ هاي سود سپرده هاي يك ساله از ۲۲  درصد در سال 
۱۳۹۳ ب��ه ۱۵ درص��د در تيرماه س��ال ۱۳۹۵ كاهش 
يافته است. همچنين حداكثر نرخ سود تسهيالت عقود 
غيرمش��اركتي و حداقل نرخ سود براي تسهيالت عقود 
مش��اركتي قابل درج در قرارداد ميان بانك و مش��تري 
به ترتيب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تيرماه س��ال ۱۳۹۳ به 
حداكثر ۱۸ درصد در تيرماه سال ۱۳۹۵ كاهش يافت. 
ع��الوه براين و با توجه به فراهم ش��دن ش��رايط و 
زمينه هاي الزم براي كاهش نرخ س��ود بانكي در سال 
۱۳۹۶، بان��ك مركزي در پايان مرداد ماه س��ال ۱۳۹۶ 
و در آخري��ن اقدام خود، بخش��نامه هش��ت بندي را با 
هدف انتظام بخشي به نرخ هاي سود سپرده ها و كاهش 
هزينه ه��اي تامي��ن مالي در بازار و ب��ا تاكيد بر رعايت 
مصوبات پيشين ش��وراي پول و اعتبار به شبكه بانكي 
ابالغ كرد. در اين بخش��نامه، بر علي الحساب بودن نرخ 
سود بانكي در زمان عقد قرارداد با مشتري، لزوم رعايت 
نرخ ۱۰ درصدي براي س��پرده هاي كوتاه مدت عادي و 
۱۵ درصدي سپرده هاي سرمايه گذاري يك ساله مطابق 
با مصوبه تيرماه س��ال ۱۳۹۵ ش��وراي پ��ول و اعتبار و 
ممنوعيت معرفي ابزارهاي جديد سپرده گذاري با هدف 

افزايش نرخ سود موثر تاكيد شده است. 
گفتني اس��ت، تبديل شدن نرخ س��ود سپرده هاي 
بلندمدت يك ساله به كوتاه مدت عادي در صورت بستن 
حساب يا برداشت پيش از اتمام زمان قرارداد، حمايت از 
بانك هاي گرفتار خروج سپرده  از مسير بازار بين بانكي 
و ش��مول س��قف هاي ابالغي به نرخ  سود علي الحساب 
سپرده هاي صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت از 

ديگر موارد ابالغي بخشنامه مورد اشاره است. 
 

 هدايت منابع به سمت فعاليت هاي توليدي 
با در نظر داش��تن نقش صنايع كوچك و متوسط در 
كاهش بيكاري و ايجاد رشد و رفاه اقتصادي و همچنين 
آس��يب پذيري روش ه��اي تامين مالي اي��ن صنايع در 
دوره هاي ركود اقتص��ادي، توجه به اين صنايع در صدر 
اقدامات بانك مركزي قرار گرفته اس��ت. در اين ارتباط، 
ب��ا توجه به تاكيد ويژه مق��ام معظم رهبري بر تقويت و 
حمايت از واحدهاي كوچك و متوس��ط، دس��تورالعمل 
»تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوس��ط« توسط اين 
بانك تهيه و در ارديبهش��ت ماه س��ال ۱۳۹۵ به شبكه 

بانكي كش��ور ابالغ شد. در س��ال ۱۳۹۶ تامين سرمايه 
در گ��ردش م��ورد نياز ۱۰ هزار بن��گاه اقتصادي، تامين 
تس��هيالت مورد نياز ۶ هزار طرح نيمه تمام با پيشرفت 
فيزيك��ي حداقل ۶۰ درصد و تامي��ن مالي مورد نياز در 
بازسازي و نوسازي تعداد ۵هزار واحد اقتصادي در اولويت 
شبكه بانكي كشور قرار گرفته است كه پيش بيني مي شود 
اهداف مورد اش��اره با تخصيص حدود ۳۰۰ هزار ميليارد 
ريال تسهيالت در سال ۱۳۹۶ تحقق يابد. آمار عملكرد 
اج��راي طرح حمايت از تامين مالي بنگاه هاي كوچك و 
متوسط از سال گذشته تا تاريخ ۲۵  دي ۱۳۹۶، نشان از 
تامين مالي تعداد ۳۹.۱هزار بنگاه كوچك و متوس��ط با 
تخصيص مبلغي مجموعا معادل ۲۷۶.۰هزار ميليارد ريال 
توسط شبكه بانكي دارد. بدون ترديد با توجه به نقش و 
اهميتي كه بنگاه هاي كوچك و متوسط در اقتصاد كشور 
به ويژه توسعه اشتغال دارند، تداوم حمايت  از اين بنگاه ها 
در ماه هاي باقيمانده س��ال ۱۳۹۶، راهبرد مناس��بي در 
جهت كمك به تحقق ش��عار نامگذاري امسال با عنوان 

»اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال« خواهد بود. 
در خصوص تسهيالت قرض الحسنه ازدواج نيز بانك 
مرك��زي اقدام ب��ه راه اندازي و طراح��ي پايگاه اينترنتي 
ثبت نام تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج كرد و حسب 
پيگيري ه��اي به عمل آمده از س��وي بانك مركزي و با 
تش��ويق و ترغيب ش��بكه بانكي، بانك هاي عضو سامانه 
تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج از ۱۲ بان��ك در پايان 
خرداد ماه س��ال ۱۳۹۲ به ۳۲ بانك و موسسه اعتباري 
در س��ال ۱۳۹۶ افزاي��ش يافته اس��ت؛ ب��ه گونه يي كه 
تس��هيالت قرض الحسنه ازدواج در س��ال ۱۳۹۵ حدود 
۹۸.۲هزارميليارد ريال پرداخت شده است كه نسبت به 
س��ال قبل در تعداد و ارزش تس��هيالت به ترتيب ۲۶.۶ 
و ۳۰۰.۸درص��د رش��د يافت. همچنين ط��ي ۱۰ماهه 
س��ال ۱۳۹۶ بيش از ۱۱۰.۹هزارميليارد ريال تسهيالت 

قرض الحسنه پرداخت شده است. 
ع��الوه بر تمركز بانك مرك��زي بر بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط و ترويج س��نت تس��هيالت قرض الحس��نه، 
سياست هاي كالن اعتباري بانك مركزي از بدو استقرار 
دولت يازدهم نيز ناظر بر اس��تفاده از ظرفيت هاي خالي 
اقتص��اد از طريق تامين س��رمايه در گ��ردش واحدهاي 
توليدي و حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط متمركز 
بوده اس��ت؛ به طوري كه كل تسهيالت پرداختي شبكه 

بانكي در س��ال ۱۳۹۵، معادل ۵۴۸۴ هزارميليارد ريال 
بوده است كه رشد ۳۱.۴درصدي را نسبت به سال ۱۳۹۴ 
نش��ان مي دهد. از مجموع تسهيالت سال ۱۳۹۵، سهم 
سرمايه  در گردش به رقم ۶۴.۰درصد رسيده كه نسبت 
ب��ه رقم ۴۶ درص��دي آن در س��ال ۱۳۹۱ افزايش قابل 
مالحظه يي نشان مي دهد. عالوه بر اين، حجم تسهيالت 
پرداختي در ۹ماهه اول س��ال  ۱۳۹۶ ب��ه ۴۰۳۴.۶ هزار 
ميليارد ريال رس��يد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۵.۵درصد رش��د داشته اس��ت. همچنين در ۹ماهه اول 
س��ال  ۱۳۹۶، معادل ۶۲.۳ درصد از تسهيالت پرداختي 
بانك ها به سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص 
پيدا كرده است كه س��هم بخش صنعت و معدن از اين 
مي��زان ۸۴.۹ درصد بوده كه بيانگر توجه و اولويت دهي 
به تامين منابع براي اين بخش توس��ط بانك ها در سال 

جاري است. 
 تامين مالي مسكن 

اقدامات عمده در اين بخش شامل موارد زير است: 
 بانك مس��كن مجاز به پرداخت تس��هيالت خريد 
مسكن بدون س��پرده، به تسهيالت گيرندگان مسكن از 
محل اوراق گواهي حق تقدم )عالوه بر سقف هاي مصوب 
از مح��ل اوراق مذكور( در حالت انفرادي تا س��قف ۱۰۰ 
ميليون ريال و زوجين تا سقف ۲۰۰ ميليون ريال )هريك 

از زوجين حداكثر معادل ۱۰۰ ميليون ريال( شد. 
 افزايش سقف تسهيالت بدون سپرده جعاله مسكن 
ب��ه ۲۰۰ ميليون ريال ب��راي يك پالك ثبتي توس��ط 

بانك هاي تجاري و بانك مسكن
 براي ايجاد تحرك در بخش مس��كن و در راستاي 
كمك به كاهش اقس��اط تسهيالت مس��كن خانوارهاي 
جوان و تشويق نوسازي بافت هاي فرسوده، حسب مصوبه 
م��ورخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ ش��وراي پول و اعتبار نرخ س��ود 
تسهيالت  صندوق پس انداز مسكن يكم بانك مسكن از 
۱۴ درصد در سال ۱۳۹۴ در روندي كاهشي به ۸ درصد 
در بافت هاي فرسوده و ۹.۵ درصد در ساير مناطق شهري 

در سال ۱۳۹۵ كاهش يافت. 
 از زم��ان راه ان��دازي حس��اب مس��كن يك��م ۲۹ 
ارديبهش��ت ۱۳۹۴ ت��ا تاري��خ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ تع��داد 
۲۵۷.۸۸۸ فقره حساب به مبلغ ۴.۰۸۸.۵۴ ميليارد ريال 

بابت صندوق پس انداز مسكن يكم افتتاح شده است. 
 از زم��ان راه اندازي حس��اب مورد اش��اره تا پايان 
ش��هريور م��اه س��ال ۱۳۹۶، ب��ه تع��داد ۱۶.۳۳۰ فقره 
تسهيالت به مبلغ ۱۱.۰۰۷ميليارد ريال از محل حساب 

صندوق پس انداز مسكن يكم پرداخت شده است. 
 در س��ال ۱۳۹۶سقف تس��هيالت مسكن نخبگان 
از ۱۰۰۰ ميلي��ون ريال ب��ه ۱۶۰۰ ميليون ريال افزايش 
يافت. در اين زمينه، به ميزان ۳۰۰.۰۰۰ واحد مسكوني، 

با س��قف هاي فردي ۵۰۰ ميليون ريال در كالن شهرها، 
۴۰۰ ميليون ريال در ش��هرهاي ب��االي ۲۰۰ هزار نفر و 
۳۰۰ ميليون ريال براي س��اير شهرها، همچنين اعطاي 
تس��هيالت وديعه اسكان موقت س��اكنان در بافت هاي 
فرس��وده به مي��زان ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ميليون ريال )به 
ترتيب براي كالن شهرها، شهرهاي باالي ۲۰۰ هزار نفر و 
ساير شهرها(، با اولويت تامين مسكن گروه هاي كم درآمد 

و زوج هاي جوان به بانك هاي عامل ابالغ شد. 

 رشد نقدينگي 
كنت��رل نس��بي متغيره��اي كالن پول��ي از ديگ��ر 
دستاوردهاي بانك مركزي در يك سال گذشته بوده است؛ 
به گونه يي كه مانده نقدينگي در پايان آذرماه س��ال ۱۳۹۶ 
به رقم ۱۴۴۵۰. ۱ هزارميليارد ريال رسيده است كه نسبت 
به آذر ماه س��ال قبل، ۲۲ درصد رش��د را نش��ان مي دهد. 
اين ميزان رشد طي يك سال اخير، حاكي از كنترل نسبي 
رشد اين متغير بوده است كه با وجود فشارهاي موجود بر 
نقدينگي نظير اضافه برداشت ها و سياست هاي حمايتي اين 
بانك از فعاليت هاي توليدي به وجود آمده است. همچنين 
اين متغير طي سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتيب ۳۸.۸، 
۲۲.۳، ۳۰ و ۲۳.۲درصد رش��د داشته است.  همچنين در 
ارتباط با رش��د ۳۰ درصدي نقدينگي در سال ۱۳۹۴ نيز 
بايد گفت اين ميزان رش��د عمدتا به واسطه عواملي نظير 
افزايش ش��ديد بده��ي بانك ها به بان��ك مركزي حاصل 
ش��ده بود كه غالبا به سياس��ت هاي حمايتي اين بانك از 
فعاليت هاي توليدي مربوط بود. از اين رو، مجددا با اقدامات 
انجام ش��ده در سال ۱۳۹۵، رشد اين متغير كنترل شده و 
به رقم ۲۳.۲ درصد رسيد كه نسبت به رشد ۳۰ درصدي 

سال ۱۳۹۴، معادل ۶.۸ واحد درصد كاهش داشت. 

 رشد پايه پولي
در خص��وص پاي��ه پولي نيز اين متغي��ر در پايان 
سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتيب برابر ۲۱.۴، ۱۰.۷، 
۱۶.۹ و ۱۷.۳درصد رش��د داش��ته است. الزم به ذكر 
اس��ت، در سال ۱۳۹۲ معادل ۴.۵واحد درصد از رشد 
پايه پولي به افزايش پوش��ش آمارهاي پولي و بانكي 
مربوط بوده اس��ت. اين متغير در پايان آذرماه س��ال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۷ درصد رشد 
يافته كه حاكي از استمرار رويكرد سال هاي گذشته در 

كنترل متغيرهاي پولي است. 

 ضريب فزاينده  
در خصوص ضريب فزاينده نقدينگي نيز اين متغير 
در پايان س��ال هاي ۱۳۹۲ ت��ا ۱۳۹۵ به ترتيب برابر 

۱۴.۳، ۱۰.۵، ۱۱.۲ و ۵.۱درصد رشد داشته است. 

راهبرد دولت در ساماندهي 
بازار غيرمتشكل پولي

س��خنان رييس جمهور در 
گفت وگوي زنده با مردم درباره 
اعتباري  و  مال��ي  موسس��ات 
غيرمجاز و صندوق ها از جهات 

مختلفي قابل تامل است. 
رييس جمه��ور در فرازي از 
سخنان خود اظهار داشت: يك 
نكته ي��ي را مي خواهم از مردم 
خواهش كن��م. هر بانكي يا هر 

صندوقي اگر خالف متعارف به مردم قول س��ود داد آنها 
بدانند كه اينجا خطري وجود دارد. يعني اگر يك كسي 
صدا زد و گفت من س��ود باالتري مي دهم مردم احساس 
خطر و شك و ترديد كنند. چون وقتي سود زياد مي دهد 
چطور مي خواهد آن مبالغ را تامين كند؟ آنها براي جذب 

پول، برخالف مقررات قول سود دادند. 
نكته اول اين اس��ت ك��ه دولت يازده��م و دوازدهم 
گام ه��اي بلندي را براي س��اماندهي موسس��ات مالي و 
اعتب��اري غيرمجاز برداش��ته اند. بانك مرك��زي و وزارت 
ام��ور اقتصادي و دارايي در س��ايه سياس��ت هاي دولت، 
برنامه مفصلي را براي ساماندهي موسسات مالي اعتباري 
غيرمجاز تدارك ديده اند. مقايسه كارهاي انجام شده در 
دول��ت يازده��م و دوازدهم با دولت هاي پيش��ين در امر 
ساماندهي بازار غير متشكل پولي نشان مي دهد كه عمق 

كارهاي انجام شده در خور تعمق و تحسين است. 
در اي��ن ميان دولتمردان در مورد موسس��ات مالي و 
اعتباري غيرمجاز گفتار و انذار فراواني داده اند كه طبيعتا 
در آگاه س��ازي م��ردم و پرهيز آنها از افت��ادن در دام اين 

طراران بازار پولي نقش مهمي دارد.
 نكته دوم اين است كه بانك هاي جا افتاده يي كه در 
گذر زمان، حس��اب خود را به نظام پولي و مالي كش��ور 
پ��س داده اند و كارنامه ش��فاف حاكي از عملكرد آنها كه 
نشأت گرفته از اعتماد عظيم مردم به آنان است براي همه 
روشن است بهترين تكيه گاه و ستون نظام پولي و مالي 
كشور هستند. بانك ها در س��ال هاي گذشته از عملكرد 
اينگونه موسس��ات در پرداخت س��ودهاي غير متعارف 
صدمات و لطماتي را ديده اند اما با اين وجود با ارجحيت 
مصالح ملي و رعايت جوانب اقتصاد كشور از ورود به موج 
پرداخت س��ودهاي غير متعارف پرهيز كردند و بر سبيل 

اعتدال و قانون راه پيمودند. 
گذر زمان نش��ان داد كه راه اين دسته از بانك ها تا 
چه اندازه درست بوده و موسساتي كه با گام هاي بلند در 
پرداخت سود بانكي، ره صد ساله را در عرض چند سال 
مي خواس��تند بپيمايند، هم خود و هم س��پرده گذاران 
خود را به چه بيراهه ها كش��انده اند. اكنون با شرايط به 
وجود آمده ساماندهي بازار غير متشكل پولي به نقطه 
عطف تاريخي خود نزديك ش��ده اس��ت. ديگر اينگونه 
موسس��ات توان آن را ندارند كه مانند گذشته با اسامي 
مقدس، س��پرده گ��ذاران را جذب و منابعش��ان را در 
معرض خطر قرار دهند. در اين مسير آگاهي بخشيدن 
به مردم و شناساندن خطرات موجود سپرده گذاري در 
اينگونه موسسات، مسير درستي است كه تا عالي ترين 

مقام دولت در حال پيمودن آن هستند. 

ساماندهي نهادهاي پولي 
غيرمجاز و ضمانت سپرده ها

سيدمجيد حسيني  صاحبنظر پولي و بانكي  
بخ��ش مهمي از منابع تجهيز ش��ده توس��ط بانك ها و 
موسس��ات اعتباري در چارچوب بانكداري بدون ربا ماهيت 

وكالتي دارد. 
بدون شك يكي از مهم ترين اقدامات بانك مركزي در 
دوره اخير برخورد با نهادهاي پولي غيرمجاز و سامان دهي 
بازار غيرمتش��كل پولي بوده است. در واقع بانك مركزي 
با وجود تمامي مش��كالت موج��ود و مقاومت هايي كه در 
عمل از سوي افراد ذي نفع)و در عين حال ذي نفوذ( وجود 
داش��ت، برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را 
در ۴ گام شناسايي، تعيين وضعيت، جلوگيري از فعاليت 
و انح��الل و پيگيري حقوقي و كيفري نهادهاي غيرمجاز 
ب��ا جديت پيگيري و عملياتي كرد؛ كه انتظار مي رود اين 

روند با قوت ادامه يابد. 
با اين حال همچنان برخي س��واالت كارشناسي در اين 
رابطه مطرح مي ش��ود كه به نظر مي رس��د، نيازمند بررسي 
و تامل است. به عنوان مثال برخي از سياستمداران و حتي 
كارشناسان به صورت مكرر بر نقش بانك مركزي در تضمين 
تمامي انواع س��پرده ها تاكيد مي كنن��د و معتقدند برخورد 
بانك مركزي با نهادهاي پولي غيرمجاز ممكن است با اصل 
تضمين س��پرده ها توس��ط اين بانك تعارض داش��ته باشد. 
معموال هم جهت توجيه اين مساله به صورت كلي به قوانين 
باالدستي مانند قانون عمليات بانكي بدون ربا اشاره مي شود. 
در اين رابطه به نظر مي رس��د اس��تدالل مذكور چندان 
دقيق نباش��د. زيرا در قانون عملي��ات بانكي بدون ربا رابطه 
بانك با مش��تريان در س��پرده هاي قرض الحس��نه جاري و 
پس ان��داز براس��اس قالب حقوق��ي قرض بدون به��ره و در 
سپرده هاي س��رمايه گذاري براس��اس قالب حقوقي وكالت 
طراح��ي ش��ده اس��ت. از س��وي ديگر ب��ا توجه ب��ه اينكه 
عم��ده منابع هر بانك يا موسس��ه اعتباري را س��پرده هاي 
سرمايه گذاري تش��كيل مي دهند لذا بخش مهمي از منابع 
تجهيز شده توسط بانك ها و موسسات اعتباري در چارچوب 
بانكداري بدون ربا ماهيت وكالتي دارد. ماده ۴ قانون عمليات 
بانكي بدون ربا در اين رابطه بيان مي دارد:»بانك ها مكلف به 
بازپرداخت اصل سپرده هاي قرض الحسنه)پس انداز و جاري( 
هستند و مي توانند اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 

را تعهد يا بيمه كنند«. 
همانطور كه مالحظه مي ش��ود، م��اده قانوني مذكور در 
رابطه با وظايف بانك ها و موسسات اعتباري در زمينه حفظ 
سپرده هاي مردم صحبت مي كند و نكته يي در رابطه با نقش 
بان��ك مركزي بيان نمي كند. البته اين بدان معني نيس��ت 
ك��ه بانك مركزي وظيفه يي در زمينه حفظ حقوق و منافع 
س��پرده گذاران ندارد؛ بلكه صرفا بدان معني اس��ت كه ماده 
مذكور وظيفه خاصي را بر عهده بانك مركزي قرار نمي دهد. 
ع��الوه بر اي��ن قانون گ��ذار در اي��ن م��اده در رابطه با 
سپرده هاي قرض الحسنه جاري و پس انداز از واژه بازپرداخت 
اصل و در مورد سپرده هاي سرمايه گذاري از عبارت تعهد يا 
بيمه استفاده كرده است. اين موضوع با ماهيت حقوقي عقود 
مبناي اين سپرده ها ارتباط دارد. زيرا در سپرده هاي جاري و 
پس انداز قالب حقوقي مورد استفاده قرض است كه براساس 
تعري��ف، تعهد به بازپرداخت اصل يكي از اجزاي آن اس��ت 
اما در قالب حقوقي وكالت الزاما چنين تعهدي وجود ندارد. 

يادداشت

نگاه

محمدرضا حسين زاده 
كارشناس بانكي 
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دانشوفن10
  اقتصاد فضايي

به ۶۴۰ ميليارد دالر مي رسد
مهر  رييس س��ازمان فضايي ايران گفت: براس��اس 
پيش بيني ه��ا تا اف��ق چش��م انداز ۱۴۰۴ حجم اقتصاد 
صنع��ت فضايي به ۶۴۰ ميليارد دالر مي رس��د. مرتضي 
براري در مراس��م گراميداش��ت روز ملي فناوري فضايي 
با اش��اره به برنامه هاي كش��ور براي دستيابي به اقتصاد 
فضا گفت: براس��اس آمارهاي بين المللي، اقتصاد فضا در 
۱۰سال گذشته از رشد ۱۰۰درصدي برخوردار بوده كه 
به مراتب از متوسط رشد اقتصاد جهان بيشتر بوده است. 
وي گف��ت: درحال حاضر حج��م اقتصاد صنعت فضايي 
بالغ بر ۳۴۰ميليارد دالر است كه در برخي پيش بيني ها 
تا افق چش��م انداز ۱۴۰۴ ب��ه ۵۱۰ و حتي ۶۴۰ ميليارد 
دالر خواهد رس��يد كه اين نمايانگر رش��د حداقلي ۵۰ 
درصدي در ۸ س��ال آينده است. رييس سازمان فضايي 
ايران خاطرنشان كرد: برآورد مي شود تعداد ماهواره هاي 
در مدار زمين حدود ۱۵۰۰ ماهواره است كه تا ۲۰ سال 
آينده به حدود ۲۰ هزار ماهواره خواهد رسيد. اين موضوع 
نمايانگر گسترش حجم فعاليت هاي فضايي در كشورهاي 
مختلف است. معاون وزير ارتباطات با اشاره به برنامه هاي 
كش��ور براي ايجاد كس��ب وكارهاي جدي��د در اقتصاد 
فضايي و در جهت تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
گفت: تالش مي كنيم در برنامه راهبردي فضايي كشور 
تا افق ۱۴۰۴ عالوه بر جهت گيري هاي توس��عه فناوري، 
ورود و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي و ايجاد كسب 

وكارهاي جديد دانش بنيان را نيز تسهيل كنيم. 

  شكست »هوآوي«
در بازار تلفن همراه 

اندرويد هدالي�ن  هوآوي كه اميدوار بود، گوش��ي 
هوش��مند جدي��د مجهز ب��ه فن��اوري ۵Gاش را براي 
نخستين  بار در بازار امريكا به فروش برساند، حاال تحت 
تاثير فشارهاي سياسي و نگراني هاي امنيتي دولت اين 
كش��ور از موفقيت در فروش اين محصول نااميد ش��ده 
اس��ت. ورايزن به عنوان يك��ي از بزرگ ترين اپراتورهاي 
فعال در اياالت متحده امريكا كه قصد داش��ت با فروش 
گوشي هاي جديد پرچمدار شركت چيني هوآوي )ميت 
۱۰پرو( را در بازار امريكا به فروش برس��اند حاال مجبور 
شده به خاطر فش��ارهاي سياسي و افزايش نگراني هاي 
مربوط به امنيت س��ايبري گوشي هاي چيني، همكاري 
و معامله خود را با هوآوي به هم بزند و از برقراري نسل 
پنجم اينترنت ۵G  با اس��تفاده از گوشي هاي جديدي 
كه از اين فناوري پش��تيباني مي كنند، مايوس شود. در 
سال هاي اخير اطالعات محرمانه بسياري از كارمندان و 
مديران فعال در كاخ س��فيد و ساير دستگاه هاي دولتي 
اياالت متحده امريكا افش��ا ش��د و دولت اين كشور را با 
مش��كالت بس��ياري مواجه كرد، از اين رو قانون گذاران 
اين كش��ور اليحه ي��ي را براي افزايش امنيت س��ايبري 
و جلوگيري از افش��اي اطالعات محرمانه گوش��ي هاي 
كارمندان دولت ارائه دادند كه در آن خريداري وس��ائل 
الكترونيكي به خصوص گوشي هاي ساخت شركت هاي 
هوآوي و زد تي اي توس��ط تمامي كارمندان، كاركنان و 
مديران در سازمان ها و دستگاه هاي دولتي، ممنوع اعالم 
شد. طبق اين اليحه، تمامي دستگاه هاي دولتي از خريد 
و استفاده گوش��ي هاي همراه چيني كه به گفته آنها از 
امنيت سايبري كمتري در قبال افشاي اطالعات محرمانه 

برخوردار است، منع خواهند شد. 

  روتر امنيتي همه كاره
هكرها را آچمز مي كند

ديجيتال ترندز  امروزه اكثر كاربران ابزار متصل به 
اينترن��ت از نرم افزارهاي ضدويروس براي تامين امنيت 
خود اس��تفاده مي كنن��د اما اين روش با از راه رس��يدن 
اينترنت اش��يا چندان كارساز نيست. در چند سال اخير 
بلندگوه��ا، قفل ه��اي درب، المپ ها، دوربين ه��ا و... به 
اينترنت متصل ش��ده اند و با روش هاي سنتي نمي توان 
از آنه��ا در برابر نف��وذ هكرها و كالهب��رداران اينترنتي 
محافظت كرد. ش��ركت بيت ديفندر براي مقابله با اين 
چالش محصول جديدي به نام باكس يا جعبه توليد كرده 
كه تركيبي از يك روتر خانگي و نرم افزار امنيتي اس��ت 
و عالوه بر تقس��يم اينترنت خانگي، تمامي ابزار متصل 
به ش��بكه را براي شناسايي آسيب پذيري هاي احتمالي 
همچنين هشدار در مورد نفوذ ناخواسته اسكن مي كند. 
نصب اين دس��تگاه ساده بوده و حدود ۵ دقيقه به طول 
مي انجامد. باكس مي تواند كل شبكه واي- فاي خانگي 
را كنترل و بررس��ي كند و داده ه��اي درحال تبادل در 
آن را ب��راي مقابله با نفوذ هكرها تح��ت نظر قرار دهد. 
استفاده از اين دس��تگاه تاثيري بر سرعت دسترسي به 
اينترن��ت نمي گذارد و باعث اختالل در عملكرد لپ تاپ، 
بلندگوهاي هوش��مند، لوازم خانگي و غيره نمي شود. با 
خريد اين دستگاه كاربران از نصب نرم افزارهاي امنيتي 

روي رايانه، گوشي و... بي نياز مي شوند. 

  لپ تاپ هاي جديد »سرفيس«
با عمر باتري ۱۶ ساعت

پي سي مگ  شركت مايكروسافت از توليد مدل هاي 
جديد لپ تاپ سرفيس و سرفيس بوك ۲ با قيمت كمتر و 
البته قدرت سخت افزاري پايين تر خبر داده است. حداقل 
قيمت مدل هاي تازه سرفيس ۷۹۹دالر است كه ۲۰۰دالر 
كمتر از ارزان ترين مدل هاي قبلي عرضه ش��ده توس��ط 
اين شركت اس��ت. در مدل ۷۹۹دالري به جاي استفاده 
از پردازنده هاي س��ريع Core i۵ اينتل كه قبال در مدل 
۹۹۹دالري به كار گرفته ش��ده ب��ود از پردازنده m۳ اين 
شركت با سرعت ۱.۶گيگاهرتز استفاده شده است. به نظر 
مي رس��د اين لپ تاپ ارزان تر براي اس��تفاده دانشجوياني 
مناسب باشد كه دوس��ت دارند با پرداخت مبالغي كمتر 
بتوانند از يك رايانه قابل حمل با قيمت مناسب استفاده 
كنند. اين لپ تاپ ۷۹۹دالري تنها ۱.۲كيلوگرم وزن دارد 
و عمر باتري آن به ۱۶س��اعت و ۴۴دقيقه مي رسد كه در 
ميان نمونه هاي مش��ابه كم نظير اس��ت. ۴گيگابايت رم، 
۱۲۸گيگابايت حافظه اس اس دي، نمايش��گر فوق دقيق 
با دقت ۲۲۵۶در ۱۵۰۴پيكس��ل ازجمل��ه ديگر امكانات 
لپ تاپ مذكور است. سيستم عامل نصب شده بر روي اين 
لپ تاپ S ۱۰ Windows اس��ت كه تنها قادر به اجراي 
برنامه هاي بارگذاري شده از فروشگاه آنالين مايكروسافت 
اس��ت. البته كارب��ران با پرداخ��ت ۴۹دالر مي توانند اين 
 Pro ۱۰ Windows سيستم عامل را به سيستم عامل
تغيير دهند. مايكروسافت همچنين سرفيس بوك ۲ را به 
قيم��ت ۱۱۹۹دالر عرضه كرده ك��ه ۳۰۰دالر ارزان تر از 

نمونه اوليه اين لپ تاپ است.

اخبار

ادامه نارضايتي كاربران از تعرفه هاي جديد و پاسخ وزير ارتباطات:

اپراتورها در واگذاري اينترنت به كاربران اشتباه كردند
گروه دانش و فن 

وزير ارتباطات يكي از داليل اعتراض مشتركان 
اينترن��ت به تعرف��ه جديد اينترنت را رويه اش��تباه 
اپراتورهاي اينترنت در واگذاري اين سرويس بدون 
توجه به امكانات فني خطوط تلفن ثابت مش��ترك 

عنوان كرد. 
 محمدج��واد آذري جهرمي در جمع خبرنگاران 
در پاس��خ به س��والي مبني بر نارضايت��ي كاربران 
اينترنت از تعرفه هاي جدي��دي كه آذر ماه مصوب 
ش��ده است با تاكيد بر اينكه چند اشكال در اجراي 
مصوب��ه جديد اينترنت به ما گزارش ش��ده اس��ت، 
گفت: نخس��تين موضوع اين اس��ت كه اپراتورهاي 
اينترنتي در واگذاري س��رويس رويه اش��تباهي را 
دنب��ال كرده ان��د و قبل از ارزياب��ي امكانات فني به 
هر ميزاني كه مش��ترك درخواست داشته، سرعت 
اينترن��ت وي را تايي��د كرده اند. اپراتوره��ا به اين 
موضوع توجهي نداش��ته اند كه آيا اين س��رويس با 
اين ميزان سرعت روي خطوط تلفن ثابت مشترك 

قابل واگذاري است يا خير. 
جهرم��ي ادامه داد: به بيان ديگ��ر اپراتور بدون 
توجه به اينكه خط مش��ترك از نظر فني با سرعتي 
ك��ه تقاض��ا داده اس��ت، همخوان��ي دارد ي��ا خير، 

سرويس واگذار كرده است.
اين روي��ه اش��تباه در اپراتورها ديده مي ش��ود 
ك��ه تالش مي كنند، اينترنت را با س��رعت باالتر به 
متقاضي بفروشند و از اينكه خط تلفن ظرفيت اين 
واگ��ذاري را دارد، اطالعي ندارن��د. اما پس از آنكه 
سرويس به مشترك فروخته شد در عرصه ميداني، 
ارزيابي نش��ان مي دهد كه اين ميزان س��رعت قابل 
واگ��ذاري نبوده و اين خط تلفن كش��ش واگذاري 

اين سرعت را نداشته است. 
وزي��ر ارتباطات اضافه ك��رد: در صورت مواجهه 
با اي��ن موضوع دو مورد پيش مي آيد؛ يا مش��ترك 
اعت��راض مي كند و براي درياف��ت هزينه و كاهش 
ميزان س��رعت مطابق با امكانات فني خطوط خود 
اقدام مي كند يا اينكه ناراضي است و اطالعي از اين 
موضوع ندارد كه حقش است برود با تغيير سرويس 

خود، هزينه كمتري پرداخت كند. 
وي با تاكيد بر اينكه اين موضوع اجحاف در حق 
مش��ترك است و ما از رگوالتوري خواستيم كه اين 
موضوع را رسيدگي كند، خاطرنشان كرد: اين روال 
بايد اصالح ش��ود و اطالع رساني به مشترك صورت 
گيرد. مش��ترك در صورتي كه سرويس ۴مگابايتي 
خريد اما خط تلفن وي بيش از ۲مگابايت پاسخگو 
نبود بايد بداند كه مي تواند به اپراتور مراجعه كرده 

و درخواست بازگرداندن پول خود را كند. 
جهرمي با بيان اينكه رگوالتوري نيز بايد نظارت 
خود را در اين زمينه دقيق تر و موثرتر صورت دهد، 
اف��زود: اين را از رگوالتوري خواس��ته ايم كه هم در 
اس��تان ها و هم در س��تاد معاونت نظارت س��ازمان 
تنظيم مقررات، نظارت دقيق تر بر واگذاري خطوط 

اينترنت داشته باشد و تذكرات الزم را به اپراتورها و 
اطالع رساني الزم را به مشتركان انجام دهد. 

 ادامه نارضايتي كاربران از مدل مصرف منصفانه
وزي��ر ارتباطات نكته دوم مورد نارضايتي كاربران 
را مرب��وط به تعريف مصرف منصفانه اينترنت عنوان 
كرد و گفت: مطابق ب��ا اين مصوبه با توجه به اينكه 
هزينه تمام ش��ده ترافيك داخلي كمتر از بين الملل 
است، بايد در محاسبات قيمت ترافيك داخلي نصف 

ترافيك اينترنت بين الملل محاسبه شود. 
وي ادام��ه داد: در زم��ان اب��الغ اي��ن مصوب��ه، 
اپراتوره��اي اينترن��ت به دليل آنكه س��قف مصرف 
منصفان��ه را در فرايندهاي تجاري به نوعي جذاب تر 
نش��ان دهند، سقف مصرف منصفانه را عدد ترافيك 
داخلي ق��رار دادند. ب��راي مث��ال در حجم مصرفي 
۸۰۰گيگابايت اس��تفاده از ترافي��ك داخلي، ميزان 
ترافي��ك خارجي مع��ادل ۴۰۰گيگابايت محاس��به 
مي شد. اين مساله سبب شد كه اين برداشت اشتباه 
در ذهن مشتركان جا بيفتد كه اينترنت بين الملل دو 
برابر ترافيك داخلي محاس��به مي شود و به نوعي در 
پس ذهن كاربران اينطور القا شد كه اينترنت گران تر 

شده است. 
جهرمي با دفاع از مصوبه تعرفه اينترنت در جهت 
كاهش قيمت گفت: با اعمال اين تعرفه ۳۰درصد در 
قيمت داخلي كاهش مشاهده مي شود. به نحوي كه 
كاربراني كه هنوز سرويس حجمي استفاده مي كنند 
هر گيگابايت اينترنت را ۳۶۰۰تومان مي خرند و اين 

درحالي اس��ت ك��ه در مصوبه جديد ه��ر گيگابايت 
اينترنت ۲هزار تومان محاسبه مي شود. اين به معناي 
كاهش هزينه فروش هر گيگابايت ترافيك تا حدود 
۳۳درصد است اما متاس��فانه اين مفهوم به غلط در 

ذهن مردم جا افتاده كه اينترنت گران شده است. 
وي تاكي��د كرد: به همي��ن دليل ما معتقديم كه 
اين تعريف مدل مصرف منصفانه بايد به اصل مصوبه 
بازگ��ردد. در اين زمينه رگوالت��وري نيز به اپراتورها 
تذكر داده كه س��قف مصرف منصفانه را به ترافيك 
بين المل��ل بازگردانن��د و ترافيك داخل��ي را نيم بها 

محاسبه كنند. 

 سايت هاي داخلي مشمول ترافيك نيم  بها
وزير ارتباطات نارضايتي بعدي كاربران اينترنت 
را در محاس��به ترافيك نيم بها براي ۵۰۰ س��ايت 
پربازدي��د عنوان كرد و گفت: در اين مصوبه تمامي 
سايت هاي پربازديد مشمول تعرفه نيم بها شده اند و 
اين درحالي است كه قبل از اعمال اين مصوبه ۵۰۰ 
سايت پربازديد از س��وي اپراتورها مشمول ترافيك 

نيم بها شده بود. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه برخي انتق��ادات از ليس��ت 
س��ايت هايي كه از س��وي اپراتورها، به عنوان ۵۰۰ 
س��ايت پربازديد اعالم شده اس��ت، تاكيد كرد: اين 
مكانيس��م از ديد ما منس��وخ اس��ت و ش��ركت ها 
موظفند همه س��ايت هايي كه ترافيكشان در داخل 
كشور ميزباني مي ش��ود را مشمول ترافيك نيم بها 
ق��رار دهند. جهرم��ي با تاكيد براينك��ه اپراتورهاي 

اينترنت موظف به اعالم ليس��ت تمامي سايت هاي 
داخلي هستند، خاطرنش��ان كرد: تمام سايت هايي 
ك��ه از مركز ملي تبادل ترافيك اس��تفاده مي كنند 
مش��مول ترافيك نيم بها مي شوند و شركت ها بايد 
روي پورتال خود، اس��امي س��ايت ها را اعالم كنند. 
در همين ح��ال رگوالت��وري با راه ان��دازي پرتالي 
موضوع حمايت از دارندگان محتوا را عملياتي كرده 
اس��ت و دارن��دگان محتوا مي توانند ب��ه اين پرتال 
مراجعه كرده و آدرس س��ايت خود را ثبت كنند تا 
اسامي شان در جهت حمايت از محتوا به اپراتورهاي 

اينترنت اعالم شود. 
وزي��ر ارتباطات موضوع بعدي نارضايتي كاربران 
به تعرفه ه��اي جديد اينترنت را مرب��وط به برخي 
كس��ب و كارهايي عنوان كرد كه نياز به سرعت باال 
و س��قف مصرف پايين دارند و گفت: اين موضوع از 
ابتداي صدور مج��وز نيز مدنظر ما بود و براي آنكه 
اعمال همزم��ان آن در مصوبه اصلي، اختالل ايجاد 
نكند براي آن ۳ماه زمان در نظر گرفتيم. هم اكنون 
پيشنهاد تعريف تعرفه جديد براي اين مدل مصرف، 
آماده اس��ت و تالش مي كنيم تا فروردين ماه آن را 
اعالم كنيم. اما راهكار اين است كه كاربران فعال از 
ظرفيت موبايل اس��تفاده كنند تا اين تعرفه تدوين 

شود. 
وي گفت: ب��ا تمام اين مجموع��ه اعتراضات به 
بح��ث تعرفه جديد اما نظرس��نجي انجام ش��ده از 
رضايت بي��ش از ۷۰درصدي كاربران از اين مصوبه 
حكاي��ت دارد كه با اصالح اين رويه، ميزان رضايت 

مندي افزاي��ش مي يابد. به طور كلي مي توان گفت 
كه به اهدافمان در رشد محتواي داخلي رسيده ايم. 

 اعزام انسان به فضا در مرحله آزمايش
وزير ارتباطات كه در حاشيه مراسم گراميداشت 
روز فضايي در جمع خبرنگاران سخن مي با اشاره به 
اينكه در قانون اش��اره نشده كه صدا و سيما مسوول 
خريد ماهواره اس��ت؛ در بودجه  ري��زي اعتبار خريد 
مي گيرد، افزود: ش��ايد بتوان در اساس��نامه سازمان 
فضايي متن را به نحوي تفس��ير كرد كه تاكيد شود 
تنها س��ازمان فضايي مجاز به اقدام در زمينه خريد 
ماهواره اس��ت. وزير ارتباطات درباره ماهواره هاي در 
دس��ت اقدام س��ازمان فضايي توضي��ح داد: ماهواره 
دوس��تي تست هاي موفقي را پشت سر گذاشته و در 
زماني كه بسياري از حوزه ها در تحريم قرار داشتند، 

ساخته شده است. 
وي درب��اره برنامه وزارت ارتباط��ات براي ايجاد 
بالن ه��اي ارتباط��ي توضي��ح داد: پ��روژه بالن هاي 
ارتباطي براي ايجاد چتر واي فاي ايجاد ش��د كه يك 
نمونه از آن در مراسم اربعين از نظر تعداد كاربران و 
پهناي باند آزمايش شد و اين پروژه به كميته بحران 

سپرده شد تا در هر ۳۱ استان اجرا شود. 
وي درب��اره پيگيري پروژه اع��زام موجود زنده به 
فض��ا گفت: اين موضوع در مرحله آزمايش��گاهي در 
دس��توركار اس��ت اما در مرحله كاربرد، اولويت هاي 
جدي ت��ري داريم ك��ه نتيج��ه آن در مديريت امور 
جاري ديده خواهد ش��د. جهرمي درباره اينكه گفته 
شده بود ايران با تلگرام مذاكره مي كند و تلگرام بايد 
شرايط ايران را براي باز شدن دوباره در ايران بپذيرد، 
گفت: درخواست ايران اين است كه خشونت، ضربه 
زدن ب��ه اموال عمومي متوقف ش��ود و اجازه ندهند 
كه از پلت فرم ش��ان براي اين اهداف استفاده كنند، 
پيگيري هايي انجام ش��ده و درحال ادامه اس��ت، اگر 
پلتفرمي دايمي مورد اس��تفاده مردم باش��د، به اين 
معنا كه زيرس��اخت ها را به آنها متصل كنيم بايد به 
مقررات ما احترام بگذارد كه از ديدش��ان اين كار را 

كرده اند اما از ديد ما كافي نبوده است. 
وي گف��ت: هم اكنون س��ه ماهواره دانش��گاهي 
مراحل پاياني طراحي و س��اخت خود را براي پرتاب 
طي مي كنن��د و يكي از اين ماهواره ه��ا كه ماهواره 
دانشگاه ش��ريف اس��ت در مرحله نهايي هماهنگي 
ب��راي پرتاب اس��ت. وي اف��زود: هم اكن��ون درحال 
هماهنگي هستيم كه با پرتابگر داخلي يا استفاده از 
ظرفيت هاي بين المللي هرچه سريع تر اين ماهواره در 
مدار زمين قرار گيرد. در همين حال دو ماهواره ديگر 
دانشگاهي نيز كه ماهواره هاي سنجش از دور هستند 

در مسير پاياني براي پرتاب قرار گرفته اند. 
وزير ارتباطات تصريح كرد: اگرچه ممكن اس��ت 
كاربرد عملياتي درازمدتي براي اين ماهواره ها متصور 
نشود اما اين ماهواره ها با هدف تحقيق و پژوهش به 

فضا پرتاب خواهند شد. 

ونچربيت  
 ش��ركت ايرباس از آزماي��ش موفقيت آميز 
نخستين تاكس��ي هوايي خودران خود موسوم 
به »واهانا« خبر داد كه با همكاري يك ش��ركت 
فناوري نوپا توليد شده است. اين تاكسي هوايي 
برقي بدون نياز به راننده مي تواند مسافران را از 
نقطه يي به نقطه ديگر حمل كند. اين تاكس��ي 
خ��ودران برقي بع��د از پرواز حداكث��ر ۵ متر از 
سطح زمين فاصله مي گيرد و نخستين آزمايش 

موفقيت آميز آن در تاريخ ۳۱ژانويه در منطقه پندلتون در ايالت اورگان امريكا انجام شده است. 
نخستين آزمايش واهانا تنها ۵۳ ثانيه به طول انجاميده است و پرواز آزمايشي موفق ديگري 
روز اول فوريه صورت گرفته اس��ت. شركت ايرباس با صدور بيانيه يي از اينكه بعد از دو سال 

تحقيق و بررسي توليد تاكسي هوايي عملي شده، اظهار خرسندي كرده است. 
اين تاكسي هوايي تنها مي تواند يك مسافر را در خود جاي دهد و از هوش مصنوعي براي 

مسيريابي و شناسايي موانع بهره مي گيرد.

انگجت  
ش��ركت اچ پي كنترل صوتي را براي برخي 
چاپگره��اي خود ممكن كرده تا افراد بدون نياز 
به فشردن هيچ دكمه يي بتوانند آنها را كنترل و 
برگه هاي مورد نظر را چاپ كنند. اين ش��ركت 
قبال براي س��ازگار ك��ردن برخ��ي چاپگرهاي 
خود با دس��تيار صوتي كورتاناي مايكروس��افت 
و اسيس��تنت گوگل اقدام كرده بود اما الكساي 
آمازون را از قلم انداخته بود كه س��رانجام آن را 

هم با چاپگرهاي توليدي خود سازگار كرد. از اين پس كاربران مي توانند به چاپگر دستور دهند 
تا انواع و اقسام مطالب مانند نوشته ها، فايل بازي هاي مختلف، كارت هاي كوچك و... را چاپ 
كند همچنين برنامه ريزي براي چاپ گراف و كاغذهاي رنگي گوناگون نيز به همين ش��يوه 
ممكن است. عالوه بر اين تنظيم چاپگر با صدور فرامين صوتي براي مشخص شدن ابعاد كاغذ، 
ميزان حاش��يه ها و... نيز ممكن خواهد بود. با توجه به سازگاري الكسا با سايت خرده فروشي 

آمازون مي توان از اين روش نوين براي تهيه فهرست خريد سريع هم استفاده كرد. 

انگجت  
 ب��ه تازگي ربات��ي در توييت��ر و تلگرام با 
شناس��ه كارب��ري resistbot@ راه ان��دازي 
شده كه شهروندان امريكايي با استفاده از آن 
مي توانند به طور مس��تقيم براي نمايندگان 
خود در كنگره و ديگر مقامات سياس��ي پيام 

بفرستند. 
اين ربات قب��ال پيام ه��اي دريافتي را در 
قال��ب فاكس ب��راي مخاطبان خود ارس��ال 

مي كرد و حاال مي تواند همين پيام ها را به شناسه كاربري مقامات سياسي امريكايي در 
توييت��ر، تلگرام و فيس بوك تحويل دهد. هدف از راه اندازي اين ربات كمك به ارس��ال 
پيام هاي اعتراضي در مورد عملكرد ترامپ به مقامات سياس��ي امريكاس��ت البته از آن 
مي توان براي ارسال مطالب ديگري نيز استفاده كرد. براي استفاده از ربات يادشده بايد 
بع��د از نام آن كلمه مقاومت يا resist در توييتر، تلگرام و پيام رس��ان فيس بوك تايپ 

شود. استفاده از اين خدمات كامال رايگان است. 

آزمايش موفق نخستين تاكسي هوايي خودران مقابله با ترامپ با ربات توييتري و تلگراميعرضه چاپگر قابل كنترل با صدا 

فضا فراسورويداد

زد دي نتا  
 گزارش هاي جديد حاكي اس��ت كه تع��داد كاربران ويندوز ۱۰ 

توانسته اند تعداد كاربران ويندوز ۷ را پشت سر بگذارند. 
يك موسسه تحقيقاتي تحت عنوان StatCounter آمارهاي 
جديدي را منتش��ر كرده است كه نش��ان مي دهد باالخره يكي از 
نس��خه هاي جديدتر از ويندوز ۷ مايكروس��افت يعن��ي ويندوز ۱۰ 
توانس��ته گوي س��بقت و رقابت را از نس��خه محبوب و پرطرفدار 
ويندوز ۷ ربوده و تعداد كاربرانش از كاربران اين نس��خه قديمي تر 
پيش��ي بگيرند. اين موسس��ه از تعداد دانلود و نصب سيستم هاي 
عامل محبوب رايانه يي هر ساله گزارش هاي جديدي منتشر مي كند 
كه نشان دهنده ميزان اس��تقبال كاربران از نسخه هاي مختلف در 

سيستم هاي عامل مختلف است. 
از آنجايي كه بس��ياري از تحليلگران ب��رآورد كرده بودند كه در 
نوامبر يا دس��امبر س��ال گذش��ته ۲۰۱۷ميالدي نس��خه جديدي 
جايگزين نس��خه ويندوز ۱۰ ش��ود از ماه اكتبر به تدريج از تعداد 
كاربراني كه نس��خه هاي ويندوز ۷ و وين��دوز ۱۰ را روي رايانه هاي 
ش��خصي خود نصب مي كردند، كاسته ش��د. اين درحالي است كه 
چنين اتفاقي نيفتاد و مايكروس��افت نسخه جديدتري را به عنوان 

جايگزين ويندوز ۱۰ معرفي و روانه بازار نكرد. 
بر اس��اس گزارش هاي منتشر شده از سوي اين موسسه، تعداد 
كاربران ويندوز ۱۰ شاهد يك رش��د و افزايش ۱.۰۹درصدي بوده 
است، به گونه يي كه از ۴۱.۶۹درصد در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ به 

۴۲.۷۸درصد در ژانويه سال ۲۰۱۸ رسيده است. 
اين درحالي است كه در همين بازه زماني، تعداد كاربران ويندوز 
۷ به ميزان ۰.۰۳درصد كاهش پيدا كرده و به ۴۱.۸۶درصد رسيده 
اس��ت. طبق اين آمار هم اكنون فاصله تعداد كاربران اين دو نسخه 
از ويندوز ۰.۹۲درصد اس��ت كه اين نرخ نش��ان دهنده آن است كه 
كاربران ويندوز ۱۰ باالخره از كاربران ويندوز ۷ بيش��تر ش��ده و از 

آنها س��بقت گرفته اند. آمارهاي ديگري نيز درباره ساير نسخه هاي 
سيس��تم عامل ويندوز ارائه شده اس��ت به گونه يي كه ويندوز ۸.۱ 
با ۰.۴۴درصد كاهش ۸.۷۲درص��د از كاربران را به خود اختصاص 
داده اس��ت و ويندوز XP نيز ب��ا ۰.۲۴درصد كاهش ۳.۳۶درصد از 
كارب��ران را از آن خود كرده اس��ت. تحليلگران ب��ر اين باورند كه با 
توج��ه به امكانات و قابليت هاي جديدي كه ب��ه ويندوز ۱۰ اضافه 
شده بوده، تنها نيازمند زمان بيشتري بوده تا بتواند كاربران بيشتري 
را به خود جذب كند. البته برخي ديگر معتقدند كه مايكروس��افت 
به عنوان ش��ركت سازنده و ارائه دهنده سيس��تم عامل ويندوز نيز 
كه در برهه هاي زماني مقطعي اين نس��خه را به صورت رايگان در 
اختيار كاربران قرار داده در افزايش تعداد كاربران و محبوبيت بيشتر 
ويندوز ۱۰ بي تاثير نبوده اس��ت. در هر صورت اين نسخه از ويندوز 
شايسته اين ميزان محبوبيت بوده و هست و همانطور كه تحليلگران 
پيش بيني كرده اند، انتظار مي رود روند محبوبيت اين نسخه جديد 
حت��ي با جايگزين كردن آن و معرفي نس��خه جديدتري از ويندوز 
توسط مايكروسافت به طور تصاعدي افزوده شود. البته آمار منتشر 
شده هنوز حاكي از آن است كه پرطرفدارترين و محبوب ترين نسخه 

از ويندوز در جهان، هنوز نسخه ويندوز ۷ است. 

هكرنيوز  
 ب��ه تازگي بدافزاري به نام »ايترنال بلو« كش��ف ش��ده كه در 
پلتفرم هاي اس��تخراج ارز ديجيتالي استفاده شده است و به هكرها 

اجازه مي دهد، اطالعات و سرمايه هاي فراواني را به سرقت ببرند. 
آمار حمالت س��ايبري و هك در س��ال جاري ميالدي ۲۰۱۷، 
به اوج خود رس��يده اس��ت و با توجه به افزايش روزافزون حمالت 
س��ايبري از سوي هكرها، كشورها و ش��ركت هاي كوچك و بزرگ 
زي��ادي در سراس��ر جهان ه��دف اينگونه حمالت ق��رار گرفته  و 

آسيب ها، خسارات جبران ناپذيري را متحمل شده اند. 
اين روزها كه بازار ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري ش��ده بسيار داغ 
شده، وب سايت ها، حساب هاي كاربري و پلت فرم هاي بسياري براي 
اس��تخراج بيت كوين يا بيت كوين ماينينگ ايجاد شده تا بتوانند با 
استفاده از آنها به خريد و فروش و مبادالت تجاري كالن اقدام كنند. 
به تازگي ش��ماري از متخصصان و كارشناسان امنيت سايبري 
فع��ال در پلت ف��رم و مراك��ز مبادالت��ي ارزه��اي ديجيتالي اعالم 
كرده ان��د كه بداف��زار و وي��روس جديدي را تحت عن��وان ايترنال 
بل��و)EternalBlue( كش��ف ك��رده و يافته اند كه ب��ه هكرها و 
مجرمان س��ايبري امكان مي دهد تا به اطالعات رايانه ها، سرورها و 
سيستم هاي موجود در مراكز مبادالتي ارز ديجيتالي رمزنگاري شده 
همچون بيت كوين و مونرو نفوذ كرده و سرمايه هاي ارز ديجيتالي 
موجود آنها را كه به ارزش ميليون ها و ميلياردها دالر است به سرقت 

ببرند. 
محققان و پژوهش��گران در موسس��ه پروف پون��ت در اين باره 
عنوان كرده اند كه پس از انجام بررسي هاي فراوان مشخص و معلوم 
شده كه اين بدافزار جديد در بسياري از پلت فرم هاي استخراج ارز 
ديجيتالي بزرگ و مشهور جهان مشاهده شده است. اين بدافزار در 
ابتدا به ويندوز يا سيستم عامل رايانه كاربران حمله كرده سپس به 
صورت كامال محرمانه و مخفيانه ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده 

را به سرقت مي برد. 
هفته پي��ش بود كه هكرها ب��ه كوين چك به عن��وان يكي از 
بزرگ ترين مراكز مبادالت ارز ديجيتالي رمزنگاري شده در توكيوي 
ژاپن نفوذ و حمله كرده  و ۵۳۲ ميليون دالر از سرمايه هاي اين مركز 

را به سرقت بردند. 
تحليلگران بر اين باورند كه بدافزار مذكور مسوول حمله به كوين 
چك بوده اند چراكه اين بدافزار به مجرمان سايبري اجازه مي دهد تا 
براحتي به پلت فرم هاي استخراج ارزهاي ديجيتالي دسترسي يابند. 
در سال ۲۰۱۴ميالدي هم يكي از بزرگ ترين مراكز مبادالتي بيت 
كوين در آن زمان پس از آنكه ۴۵۰ميليون دالر از سرمايه هايش را 

از دست داد، اعالم ورشكستگي كرد. 
اين درحالي اس��ت كه بس��ياري از كش��ورهاي جهان از جمله 
برخي از كشورهاي اروپايي در تالشند تا اين پول بي افسار را كنترل 
ك��رده و معامالت با آن را تا حد امكان محدود كنند، چراكه آنها بر 
اين باورند بيت كوين به تجارت هاي غيرقانوني و غيرمجاز همچون 
تجارت اس��لحه، تجهيزات تروريستي، قاچاق دارو موادمخدر دامن 
 زده و به علت آنكه مقامات قضايي و پليس نمي توانند طرفين معامله 

را شناسايي و ردگيري كنند، باعث سهولت آن مي شود. 

كشف بدافزار در پلتفرم هاي ارز ديجيتاليافزايش تعداد كاربران ويندوز ۱۰ از ويندوز ۷ 

سايبركاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 عمان شرايط سرمايه گذاري به صرفه اي براي 
تجار ايراني فراهم كرده است

 ق�م| مدي��ركل دفت��ر س��لطنت عمان در توس��عه 
همكاري هاي اقتصادي با ايران گفت: كش��ور عمان با 
فراهم كردن امكان مبادالت اقتصادي و ارز و كاهش 
ماليات، شرايط ويژه و باصرفه يي براي سرمايه گذاران 
ايراني فراهم كرده اس��ت. عماد الش��كيلي ديروز در 
همايش معرفي فرصت هاي بازرگاني و سرمايه گذاري 
اي��ران و عمان به مزيت هاي ويژه س��رمايه گذاري در 
كش��ور عمان اش��اره كرد و افزود: بر اس��اس بند 11 
قان��ون اساس��ي، اقتصاد ملي بر پاي��ه عدالت و اصول 
اقتصاد آزاد بنا ش��ده است و هر فردي كه مي خواهد 
در عم��ان تجارت كند، دولت حقوق وي را تضمين و 
نسبت به گسترش كس��ب و كارش حمايت مي كند. 
وي اضافه كرد: بسياري از كشورهاي ديگر مقرراتشان 
به گونه يي تضمين شده كه امكان كار در آن كشورها 
وج��ود ندارد، ول��ي در عمان عالوه بر اينكه ش��رايط 
كار ك��ردن فراه��م اس��ت، س��رمايه گذاران خارجي 
از هم��ان حقوق��ي برخوردارند كه تج��ار عماني دارا 
هستند. الشكيلي راحت بودن كسب و كار را از ديگر 
مزيت هاي سرمايه گذاري در عمان بيان و اضافه كرد: 
اصوال كش��ور ما تس��هيالت خوبي براي كسب و كار 
خارج��ي به ويژه براي ايرانيان قائل اس��ت و ويزاهاي 

درخواستي حداكثر در 2روز صادر مي شود. 
 اعتبار طرح احداث جاده اليگودرز به مسجد 

سليمان در بودجه 97 گنجانده شد
اليگ�ودرز| فرمان��دار اليگودرز گفت: ب��ا پيگيري و 
تالش ه��اي نماين��ده اليگ��ودرز در مجلس ش��وراي 
اس��المي، ط��رح احداث ج��اده اليگودرز به مس��جد 
س��ليمان رديف اعتبار ملي گرفته و در بودجه س��ال 
1397 گنجانده ش��ده است. احس��ان جهانيان ديروز 
در نشس��ت خبري با اصحاب رس��انه در دفتر خود با 
اش��اره به اهميت احداث جاده دسترسي از اليگودرز 
به مس��جد س��ليمان افزود: جاده اليگودرز - مسجد 
سليمان بيش��ترين بركات را براي روستاهاي موجود 
در منطقه دارد و همه راه هاي روس��تايي آنها احداث 
مي شود. وي اظهار كرد: در حال حاضر 3هزار و 600 
ميلي��ارد ريال اعتبار براي اين ج��اده مهم اختصاص 
يافته است. فرماندار اليگودرز با اشاره به طرح هاي در 
دس��ت اجراي اين شهرستان گفت: 12طرح با اعتبار 
10 هزار ميليارد ريال در شهرستان اليگودرز در حال 
اجراست. وي افزود: راه آهن ازنا به اصفهان در دستور 
كار وزارت راه قرار دارد و نخستين قطعه آن از ازنا به 

اليگودرز پس از تكميل بهره برداري مي شود. 
 خان�واده كميته ام�داد قزوي�ن صاحب خانه 

مي شوند
قزوي�ن| مدي��ر تامي��ن مس��كن و امور مهندس��ي 
س��اختمان كميته امداد اس��تان قزوي��ن از واگذاري 
105واحد مس��كن به مددجويان در ايام اهلل دهه فجر 
خب��ر داد. علي رفيع��ي افزود: از اين تعداد مس��كن، 
72 خان��ه در مناطق ش��هري و 33 خان��ه در مناطق 
روستايي است. به گفته وي، براي ساخت و خريداري 
اين واحده��ا، 3ميليارد و 250ميليون تومان از محل 
منابع داخلي كميته امداد و كمك خيران هزينه شده 
اس��ت. رفيعي گف��ت: كميته امداد اس��تان قزوين بر 
اساس تفاهمنامه منعقد شده با استانداري قزوين در 
تالش است تا مشكل مسكن مددجويان را رفع كند. 
 اختص�اص 400ميلي�ون توم�ان ب�راي مرمت 

بناهاي تاريخي بروجرد
خرم آباد| ب��راي مرمت و بازس��ازي بناهاي تاريخي 
بروج��رد 4 ميلي��ارد ري��ال اعتبار اختص��اص يافت. 
س��يد موس��ي خادمي اواخر دي ماه امسال از بناهاي 
تاريخ��ي بروج��رد بازيد كرد و هم��ان موقع قول داد 
ك��ه براي مرمت آثار تاريخي ش��هر بروجرد 4ميليارد 
ريال اختصاص دهد. اس��تاندار با بيان اينكه به دنبال 
تخصيص اعتبار بيشتر براي مرمت و حفاظت از بناها 
و آثار تاريخي در بودجه س��ال آينده هس��تيم، افزود: 
همچنين براي مرمت مسجد امام 130ميليون تومان 
و ب��راي مرمت مس��جد جامع، خانه افتخارالس��الم و 
خانه حاتمي نيز هر يك 90 ميليون تومان اختصاص 
مي يابد. س��يد موس��ي خادمي تاكيد ك��رد: با هدف 
بهره برداري مطل��وب از بناهاي فاخ��ر تاريخي و نيز 
تقويت توان اقتصادي مردم و كمك به توسعه صنعت 
گردش��گري تع��دادي از بناهاي تاريخي شهرس��تان 

بروجرد به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. 
 بهره گيري از مهندسي معكوس در واحد توليدي

بيرجن�د| واحد توليدي قطعات بتن��ي با بهره گيري 
از مهندس��ي معكوس مبتكر بيرجندي راه اندازي شد. 
افتخاري توانسته دستگاه ويبره فنگ رون بتن )پرس 
بت��ن( را از روي بهره گيري از مهندس��ي معكوس در 
واحد توليدي نمونه خارجي آن بس��ازد و اين دستگاه 
ديروز با حضور رييس بس��يج علمي و پژوهشي كشور 
براي نخس��تين بار در واحد توليدي قطعات بتني در 
ش��هرك صنعتي بيرجند به كار گرفته شد. عقيلي پور 
مسوول بسيج علمي خراسان جنوبي گفت: ساخت اين 
دس��تگاه در مركز رشد بس��يج علمي استان دو سال 
طول كشيد و نخستين نمونه آن در كارخانه توليدي 
قطعات بتني اس��تفاده ش��ده و قرار اس��ت نمونه هاي 
ديگري از آن براي قرارگاه خاتم االنبياء س��اخته شود. 
واحد تولي��دي قطعات بتني با س��رمايه گذاري 700 
ميليون تومان، روزانه هزار و 600 جدول با ارتفاع 50 
سانتي متر و 400 متر و كف پوش بتني توليد مي كند 

و با بهره برداري از آن براي 4 نفر شغل ايجاد شد. 
 افتتاح 71طرح فرهنگي و گردشگري در اصفهان

اصفهان| به مناسبت دهه مبارك فجر، با اجراي 71 
ط��رح فرهنگي و گردش��گري، 750تخت به ظرفيت 
اقامت اس��تان اصفهان افزوده ش��د. مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي وگردش��گري استان اصفهان 
س��رمايه گذاري اين تعداد طرح را 820 ميليارد ريال 
بي��ان كرد و اف��زود: با بهره ب��رداري از اين طرح ها در 
ش��هرهاي مختلف اس��تان زمينه اش��تغال 281 نفر 
فراهم شده است. فريدون اهلل ياري ايجاد اقامتگاه هاي 
گردش��گري را در معرف��ي جاذبه ه��اي فرهنگ��ي و 
گردشگري اين استان موثر دانست و گفت: راه اندازي 
دو هتل سه ستاره در شهرستان هاي اصفهان و نطنز 
مجه��ز به 149 ات��اق با ظرفي��ت 350تخت و زمينه 
اش��تغال 75نف��ر از مهم تري��ن طرح هايي اس��ت كه 
در دهه فجر افتتاح مي ش��ود. وي اس��تان اصفهان با 
230 اقامتگاه بوم گردي فعال را داراي رتبه نخس��ت 
در كش��ور دانس��ت و گفت: 14 اقامتگاه بوم گردي با 
ظرفيت اقامت 364نفر و اشتغال زايي 70نفر در محور 
شرق شهرستان اصفهان، شهر اصفهان و فريدون شهر 
همچني��ن صدور مجوز تاس��يس نخس��تين اقامتگاه 
بوم گردي ش��هر ابوزيدآب��اد آران و بي��دگل، نايين و 
شاهين ش��هر و ميم��ه از جمله طرح هايي اس��ت كه 

همزمان با دهه مبارك فجر راه اندازي شده است. 

اخبارشهرستانها

وزير نيرو در يزد عنوان كرد

جذب 2.5 ميليارد دالر سرمايه در انرژي هاي تجديد پذير
گروه بنگاه ها  

افتت��اح چند طرح صنعتي و تولي��دي و ازجمله 
ط��رح توليد فوالد ي��ك ميليون تن��ي و واحد بخار 
نيروگاه س��يكل تركيبي 500 مگاوات��ي چادرملو و 
طرح توسعه صنايع الس��تيك توليد كننده تايرهاي 
راديال سيمي سواري، تايرهاي راديال سيمي ميني 
بوس و وانت ازجمله طرح هايي است كه صبح ديروز 
ب��ا حضور مع��اون اول رييس جمه��وري و وزير نيرو 

افتتاح شد. 
ام��ا افتتاح پروژه هاي عمراني، صنعتي و خدماتي 
براي عم��وم مردم چه فايده يي دارد؟ اين پرسش��ي 
اس��ت كه بدون ترديد در اذهان عمومي افرادي كه 
به نوعي خب��ر افتتاح طرح ه��اي عمراني و صنعتي 
در اس��تان هاي مختلف به گوش آنها مي رسد، جوانه 
مي زند؛ اينكه س��هم مردم از اين پروژه هاي عمراني 
چيست و چه دستاوردي براي اقتصاد و معيشت آنها 

به دنبال خواهد داشت؟ 
 وزير نيرو گفت: زمين��ه براي جذب 2.5ميليارد 
دالر س��رمايه گذاري در حوزه انرژي هاي تجديدپذير 
براي تدارك مزرعه هاي خورش��يدي با ش��عار»پنل 
به كاري��م و ني��رو فراه��م كرده ايم« فراهم ش��د كه 
70درصد آن س��رمايه گذاري خارجي و بقيه از محل 
كمك هاي بخش خصوصي است. رضا اردكانيان ديروز 
در حاشيه مراسم افتتاح نيروگاه سيكل تركيبي تابان 
شهرس��تان اشكذر از توابع اس��تان يزد كه با حضور 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري برگزار 
ش��د، اظهار كرد: مكانيسم هاي بس��يار خوبي براي 
خريد تضميني انرژي هاي تجديدپذير در نظر گرفته 

ش��د. وي اظهار كرد: هم اكنون كرمان و يزد و ساير 
اس��تان ها در تدارك مزرعه هاي بزرگ خورش��يدي 
هس��تند و باي��د در اين بخش از توان ش��ركت هاي 
خصوصي استفاده مطلوب بشود. اردكانيان در ادامه 

توس��عه كش��ور در حوزه هاي اقتص��ادي و صنعتي 
را مس��تلزم هم��كاري و همراهي تم��ام بخش هاي 

خدماتي، حمايتي و مديريتي دانست. 
وي با اش��اره به نقش مهم بخ��ش خصوصي در 

توسعه اقتصادي افزود: سيستم بانكي و مجموعه هاي 
فع��ال در اي��ن بخ��ش، دولت را كم��ك مي كنند تا 
وظايف خود را در راستاي توسعه اقتصادي و صنعتي 
انجام دهد. وزير نيرو با تش��ريح دستاوردهاي انقالب 

با بيان اينكه حراست از دستاوردهاي نظام و انقالب 
يكي از مهم ترين رسالت مسووالن و دست اندركاران 
است، يادآور شد: جزييات دستاورد هاي انقالب بايد 
به تفكيك در اختيار نسل جديد و جوانان قرار گيرد. 
اردكانيان در بخشي از سخنانش با اشاره به اينكه 
در دولت يازدهم و دوازدهم توجه خوبي به بحث آب 
شد، تصريح كرد: در مورد سيستم فاضالب اقدامات 
گس��ترده و بني��ادي آغاز ش��ده اس��ت. وي با بيان 
اينك��ه هم اكنون بيش از 47درصد جمعيت كش��ور 
زير پوشش شبكه فاضالب هس��تند، ادامه داد: بايد 
زمينه يي فراهم ش��ود كه بتوانيم از حداكثر فاضالب 
بهره  مند شويم. وزير نيرو در مورد جمعيت برخوردار 
از آب ش��رب سالم هم تاكيد كرد: در ابتداي انقالب 
حدود 74درصد جمعيت به آب بهداشتي دسترسي 
داش��تند و امروزه بي��ش از 92درصد از جمعيت 80 

ميليوني كشور به آب شرب سالم دسترسي دارند. 
مرحله نخس��ت نيروگاه تابان شهرس��تان اشكذر 
دي��روز با حض��ور مع��اون اول رييس جمه��وري به 

بهره برداري رسيد. 
اين نيروگاه توان ظرفيت توليد 484مگاوات برق 
را دارد و ب��راي راه ان��دازي آن 130ميليارد تومان از 
سوي بخش خصوصي سرمايه گذاري شد. واحدهاي 
گازي اين نيروگاه در اس��فند 1394 همزمان با سفر 
رياس��ت جمهوري به استان يزد و با حضور وزير نيرو 
با هدف تامين بخشي از نياز برق كشور و تامين برق 
م��ورد نياز صنايع انرژي ب��ر موجود در منطقه مانند 
صنايع فوالد در مدت 3س��ال اجرا و به بهره  برداري 

رسيده بود. 

قائم  مقام ارشد مديرعامل ولوو تراكس خبر داد

افزايش رضايتمندي مشتريان، محور اصلي هدف گذاري سايپا ديزل و ولوو 
قائ��م مق��ام ارش��د ش��ركت ول��وو تراكس از 
برنامه ري��زي جامع و اس��تراتژيك مش��ترك اين 
شركت با س��ايپاديزل با محوريت مشتري مداري 

و افزايش رضايتمندي خبر داد. 
 به گزارش »تعادل« به نقل از سايپا نيوز؛ خانم 
هلن ملكويست، قائم مقام ارشد مديرعامل شركت 
ولوو تراكس س��وئد در حاش��يه بازديد از شركت 
س��ايپاديزل و ديدار با مديران ارش��د اين شركت 
با اعالم خبر فوق اف��زود: درحال حاضر همكاري 
نزديكي ميان دو كمپاني در جريان اس��ت كه در 
اين ميان توجه به نيازها و خواسته هاي مشتريان 
ولوو در ايران، محور اصلي مذاكرات با سايپاديزل 

و تعيين اهداف آتي به شمار مي آيد.
وي با اش��اره به ديدار خود با مديرعامل گروه 
خودروس��ازي س��ايپا گفت: مهن��دس جهرودي 
مديري با تجربه اس��ت و مذاكرات بس��يار خوبي 
در زمينه ه��اي توليد، س��رمايه گذاري مش��ترك، 

موضوعات مالي و خدمات قابل ارائه به مش��تريان 
با وي، مديران ارش��د گروه س��ايپا و س��ايپاديزل 
داشتيم كه تحقق آن نيازمند كار گروهي منسجم 
و هماهنگ است كه مصمم به اجراي آن هستيم.
ملكويست، سابقه همكاري بيش از 30سال با 
س��ايپاديزل را در نتيجه ارتباط و تعامل مناسب 
مي��ان اين دو ش��ريك تج��اري قديمي دانس��ت 
و خاطرنش��ان ك��رد: گروه س��ايپا و س��ايپاديزل 
ازجمله برندهاي بس��يار قوي و شناخته شده در 
ايران هستند و ش��ركت ولوو نيز به واسطه زمان 
طوالن��ي حضور خود در ايران و عرضه محصوالت 
خود توس��ط سايپاديزل به برندي محبوب و قابل 
اعتماد تبديل شده است كه اين موفقيت ناشي از 
تفكر جهاني و توجه ويژه ولوو به مس��ائلي نظير: 
كيفيت، ايمني، نوآوري و مسائل زيست محيطي 

در محصوالت توليدي است. 
وي تصريح كرد: يكي از برنامه هاي استراتژيك 

ولوو در ايران، تبديل سايپاديزل به هاب صادراتي 
منطقه اس��ت كه با توجه به ظرفيت هاي مناسب 
موجود درحال مطالعه روي كش��ورهاي همسايه 
و بازارهاي هدف هس��تيم ت��ا بتوانيم زمينه هاي 
الزم براي صادرات محصوالت توليدي ولوو توسط 
س��ايپاديزل را فراه��م آورده و ش��اهد عملكردي 
مناس��ب در ص��ادرات محصوالت ول��وو از ايران 

باشيم. 
قائم مقام ارشد ولوو تراكس در پايان، افزايش 
عمق س��اخت داخل را يكي ديگ��ر از برنامه هاي 
مشترك ولوو با س��ايپاديزل برشمرد و بيان كرد: 
اس��تفاده از پتانس��يل هاي موجود قطعه سازي در 
ايران كه مطابق با قوانين و استانداردهاي جهاني 
و شركت ولوو تراكس باشد در دستور كار مشترك 
قرار دارد و قص��د داريم با حفظ كيفيت محصول 
به درصد مناس��بي از داخلي سازي محصوالت در 

ايران دست يابيم. 

كهگيلوي�ه و بويراحمد| 8 طرح 
عمران��ي و اقتص��ادي ب��ه نمايندگي 
از 93ط��رح در شهرس��تان بويراحمد 
بهره ب��رداري و كلنگ زن��ي ش��د. ب��ه 
گزارش »تعادل« به نقل از صدا و سيما 
بهره برداري از جاده هاي روس��تايي گر 
تلخ��ه دان،  مورصف��ا،  كالغ نش��ين، 
بهره ب��رداري و كلنگ زن��ي 8 طرح به 
نمايندگي از 93طرح در بويراحمد چش��مه س��رخ، چشمه پهن، 
پازنان، طرح تصفيه روغن موتور و گيربكس و گريس، بتن آماده، 
دبيرستان 12كالسه مادوان سفلي، مدرسه 3كالسه علوي شهيد 
باهنر موردراز س��فلي، مجتمع آبرساني شهداي گوشه و مزدك و 
مخزن 2هزار و 500 متر مكعبي بنس��نجان ياسوج ازجمله اين 
طرح ها بود كه به بهره برداري رس��يد. معاون عمراني استاندار در 
آيين بهره برداري از اين طرح ها گفت: در استان 355طرح عمراني 
و اقتص��ادي با اعتباري بالغ بر 227ميليارد و 500 ميليون تومان 
بهره برداري يا كلنگي زني مي ش��ود. فيلي اف��زود: اين طرح ها در 
زمينه هاي كش��اورزي، صنعت و معدن، آبرساني، راه، بهداشت و 
درمان و عمران شهري و روستايي است. وي گفت: با بهره برداري 
از اين طرح ها براي 960نفر به صورت مستقيم و بيش از 740نفر 
غيرمستقيم شغل ايجاد شده است. سرپرست فرمانداري بويراحمد 
ه��م گفت: از مجموع 93ط��رح عمراني و اقتص��ادي كه در اين 
شهرستان بهره برداري يا كلنگ زني مي شود 90طرح افتتاح و بقيه 
كلنگ زني است. كناري افزود: 27طرح آن اقتصادي و بقيه عمراني 
است. وي اعتبار اين طرح ها را يكصد و 5 ميليارد تومان برشمرد 
و گفت: مهم ترين طرحي كه در شهرستان بويراحمد كلنگ زني 
مي ش��ود، ساخت جاده روستايي تاكسيس��ه به مورزرد در بخش 

مارگون با اعتباري بالغ بر 11ميليارد تومان است. 

 بهره برداري و كلنگ زني 9۳ طرح
در بويراحمد

قم| مش��اور وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت گف��ت: حج��م ص��ادرات 
در س��ال 92،  عم��ان  ب��ه كش��ور 
148ميلي��ون دالر بود كه اين ميزان 
با رش��د 3.7برابري در سال گذشته 
به 543 ميليون دالر رس��يده است. 
به گ��زارش ايرن��ا، محس��ن ضرابي 
ديروز در همايش معرفي فرصت هاي 
بازرگاني و سرمايه گذاري ايران و عمان در سالن جلسات اتاق 
بازرگان��ي قم افزود: با وجود روابط سياس��ي خوب بين ايران 
و عمان به دليل حل نش��دن برخي موانع و مش��كالت، روابط 
اقتصادي خوبي بين 2كش��ور وجود ندارد. وي اضافه كرد: در 
سال هاي گذشته ثبت شركت براي بازرگانان ايراني در كشور 
عمان دشوار بود، روابط بانكي حتي صرافي ها قطع بود و خط 
مس��تقيم كش��تيراني بين 2كشور وجود نداش��ت. وي اضافه 
كرد: درحال حاضر ثبت ش��ركت در كش��ور عمان با سهولت 
امكان پذير اس��ت و در مهر ماه امس��ال نيز بين ايران و عمان 
توافق ش��د تا ش��ركت هاي ايراني بتوانند با سهام 100درصد 
معاف از ماليات و فقط با اجاره دفتر، ش��ركت خود را در اين 
كشور ثبت نمايند. رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عمان 
گفت: حجم صادرات ايران به كش��ور عمان در 6 ماه نخس��ت 
امسال 348ميليون دالر بوده است. ضرابي اضافه كرد: درحال 
حاض��ر بانك ه��اي ايران با 2بان��ك عماني رابطه كارگش��ايي 
دارد و امكان انتقال ارز به كش��ور عمان براي س��هولت در امر 
س��رمايه گذاري فراهم اس��ت. وي افزود: همچنين با صندوق 
توس��عه ملي موافقت صورت گرفته تا ب��ه اندازه حجم مصالح 
و خدمات فني مهندس��ي كه براي احداث كارخانه از ايران به 

عمان صادر مي شود، تسهيالت فراهم شود. 

 رشد ۳.7 برابري صادرات ايران به عمان
در 4 سال گذشته

كرمانش�اه| اس��تاندار كرمانشاه از 
س��فر قريب الوقوع رييس جمهور براي 
افتتاح برخ��ي از پروژه هاي اس��تان و 
بازدي��د از مناطق زلزله زده كرمانش��اه 
خبر داد. به گزارش ايس��نا، هوش��نگ 
بازوند در نشس��ت خب��ري ديروز خود 
از افتتاح 1308طرح و پروژه عمراني و 
اقتصادي در دهه فجر امسال خبر داد و 
اظهار كرد: از اين تعداد 611 پروژه عمراني و 697 طرح اقتصادي 
هس��تند. وي افزود: با افتتاح 697 طرح اقتصادي زمينه اش��تغال 
1398نفر در استان فراهم مي شود. بازوند مجموع اعتبارات صرف 
ش��ده براي بهره برداري اين تعداد ط��رح و پروژه را 2190ميليارد 
تومان اعالم كرد. بازوند درادامه به بحث زلزله اش��اره كرد و افزود: 
تمام تالش ما اين اس��ت از زلزله فرصت ايجاد كنيم كه تا حدي 
در اين زمينه موفق شده ايم. به واقع زلزله فرصتي شد تا مسووالن 
كش��وري را نسبت به مطالبات اس��تان در همه زمينه ها حساس 
كنيم. او با تاكيد بر اينكه استان دچار فقر مطالبه گري است، اظهار 
كرد: الزم اس��ت مطالبات استان به گوش دولتمردان برسد كه در 
اين زلزله اين فرصت فراهم شد. استاندار كرمانشاه افزود: عالوه بر 
اين زلزله اخير موجب شد، امكانات خوبي بگيريم. به عنوان مثال 
امسال 100درصد اعتبارات عمراني استان تخصيص شد. وي افزود: 
از مجموع 402ميليارد تومان اعتبارات عمراني استان 280ميليارد 
تومان به صورت نقد و مابقي به صورت اس��ناد اس��ت كه در سفر 
آقاي نوبخت، رييس س��ازمان برنامه و بوجه درخواست كرديم كه 
اين اسناد تبديل به پول نقد شود و اين هنر مديران استان است كه 
اين اعتبارات را تا 31تير ماه سال آينده جذب كنند. بازوند گفت: 
همچنين 96ميليارد تومان كمك فني و اعتباري جذب كرديم كه 
با اين اعتبارات به سرمايه گذاري در حوزه اشتغال كمك مي كنيم.

 رييس جمهور
به كرمانشاه سفر مي كند

فارس| عض��و هي��ات نمايندگان 
و رييس كميس��يون گردشگري اتاق 
بازرگاني ش��يراز گفت: نخستين قطار 
گردش��گري مثلث طاليي ب��ه زودي 
شيراز مي ش��ود. به گزارش »تعادل« و 
ب��ه نقل از روابط عمومي اتاق ش��يراز، 
اصغ��ر ظريفكارفرد ديروز در جلس��ه 
هيات رييسه كميس��يون گردشگري 
اتاق ش��يراز گفت: اين قطار گردش��گري با 160مسافر به استان 
فارس و شهر شيراز سپس استان هاي اصفهان و يزد سفر مي كند 
و به تهران بازمي گردد. وي افزود: اين قطار گردش��گري 19بهمن 
ماه جاري وارد ايستگاه سعادت شهر استان فارس مي شود و پس از 
بازديد از اماكن تاريخي و مجموعه هاي تخت جمشيد، نقش رستم 
و پاسارگاد؛ عصر همان روز وارد شهر شيراز مي شوند. ظريفكارفرد 
گفت: زمان بازگشت اين قطار شامگاه روز جمعه 20بهمن ماه از 
ايستگاه شيراز به سمت اس��تان اصفهان خواهد بود كه در طول 
مدت حضور گردشگران در شيراز برنامه بازديد از اماكن تاريخي 
و فرهنگي اين ش��هر براي آنها پيش بيني شده است. وي با بيان 
اينكه اين قطار در اس��تان هاي ديگر يك روز و در ش��يراز دو روز 
اقامت دارد، اضافه كرد: مراس��م ويژه يي براي مسافران نخستين 
قطار گردشگري مثلث طاليي با همكاري اداره كل راه آهن استان 
فارس و اتاق ش��يراز تدارك ديده ش��ده است. رييس كميسيون 
گردش��گري اتاق شيراز با اشاره به مثلث طاليي گردشگري ايران 
شامل 3 اس��تان فارس، اصفهان و يزد ادامه داد: برند سازي يكي 
از بخش هاي حائز اهميت در بخش گردش��گري است كه بخش 
دولتي و خصوصي اين 3 اس��تان اهتمام ويژه يي براي اجراي اين 
طرح در هر 3 استان دارند. ظريفكارفرد گفت: دبيرخانه اين طرح 

سال گذشته در شيراز و امسال در اصفهان برپا شده است. 

 نخستين قطار گردشگري مثلث طاليي
به شيراز مي رسد

س��ايت توليد محص��والت ايران خ��ودرو در 
جمهوري آذربايجان با ظرفيت اس��مي س��االنه 
10ه��زار دس��تگاه ب��ه زودي ب��ه بهره برداري 

مي رسد.  
به گزارش »تع��ادل« و به نقل از ايكوپرس، 
در مرحله نخست قرار است محصوالت خانواده 
دنا ش��امل دنا و دناپالس توليد شود. همچنين 
محص��والت تولي��دي در س��ايت آذربايجان به 
كشورهاي مشترك المنافع )شوروي سابق( كه 
قراردادهاي ترجيحي ميان آنها اجرا مي ش��ود، 

صادر خواهند شد. 
براساس اين گزارش، با توافق صورت گرفته، 

ش��ركت مش��تركي ميان ايران خودرو و بخش 
خصوص��ي آذربايجان تاس��يس ش��د كه طرف 
آذري سهم 75درصدي سرمايه گذاري مشترك 
را تامي��ن كرده اس��ت. س��هم گ��روه صنعتي 
ايران خ��ودرو 25درصد و فقط ش��امل صادرات 

خدمات فني و مهندسي است. 
بر مبناي اين گزارش، خط توليد محصوالت 
ايران خودرو در س��ايت جمهوري آذربايجان در 
ف��از ابتدايي با ظرفي��ت توليد س��االنه 6 هزار 
دس��تگاه آغاز به كار خواهد كرد كه با توس��عه 
ظرفيت آن به 10هزار دس��تگاه در سال خواهد 

رسيد. 

 ارسال نخستين محموله تجهيزات خط توليد 
همچنين نخس��تين محموله صادراتي شركت 
ت��ام در راس��تاي تجهي��ز س��ايت خودروس��ازي 
ايران خ��ودرو در جمهوري آذربايجان )نفت چاله( 
به اين كشور ارسال شد. اين محموله شامل چهار 
تريل��ي حاوي تجهيزات كنار خطي، اس��كيدهاي 
خط تري��م و برخي اقالم ديگر بود كه در س��ايت 

پروژه تحويل شد. 
با توجه به اهميت اين پروژه به لحاظ صادراتي 
ب��راي ايران خودرو، تم��ام فرآينده��اي كاري در 
بخش ه��اي مختلف آن به طور وي��ژه و متمركز از 
س��وي تام ايران خ��ودرو در حال پيگيري اس��ت؛ 

ب��ه گونه يي كه اين پ��روژه صادراتي پس از ابالغ 
به تام از ابتداي مهرم��اه تاكنون حدود 53درصد 
پيش��رفت فيزيكي داش��ته و مقرر ش��ده عمليات 
تامين تجهيزات خط، لجستيك نصب و راه اندازي 
از س��وي تام انجام شود. الزم به ذكر است، ارسال 
دومي��ن محموله صادرات��ي نيز ب��ه زودي انجام 
خواهد ش��د و پس از ترخيص و تحويل در محل 
پروژه، نصب و راه اندازي از س��وي كارشناسان تام 

به انجام خواهد رسيد. 
اي��ن پ��روژه در زمين��ي به مس��احت 68هزار 
مترمربع و در شهر س��احلي نفت چاله جمهوري 

آذربايجان در كنار درياي خزر احداث مي شود. 

به زودي صورت مي گيرد 

راه اندازي پايگاه توليد ايران خودرو در جمهوري آذربايجان 
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اقتصاد اجتماعي12
۹۰درصدتاالبهاي

اطرافتهرانخشكشدهاند
 مدير دفتر اكوسيس��تم هاي تاالبي سازمان محيط 
زيس��ت با اعالم اينكه ۹۰درص��د تاالب هاي صالحيه و  
اهلل آباد در جنوب تهران خش��ك شده اند، گفت: خشك 
شدن اين تاالب ها منش��ا گرد و غبار براي شهر تهران 
شده اند و مي توانند تهديد بزرگي براي شهر تهران باشد 

و مشكل هواي تهران را تشديد كند. 
مس��عود باقرزاده كريمي درب��اره وضعيت درياچه 
هام��ون گفت: تاالب هاي هامون تاالب هايي هس��تند 
كه دوس��وم آن در ايران و يك س��وم آن در افغانستان 
اس��ت، بيش از ۹۰درصد حوزه آبريز آن در افغانستان 
اس��ت و منابع آبي اصلي آن رودخانه هيرمند اس��ت، 
البت��ه رودخانه هاي فرعي مانند خ��اش رود نيز به آن 
وارد مي شود. او با بيان اينكه حقابه يي كه براي تاالب 
هامون در نظر گرفته ش��ده ح��دود يك تا دو ميليارد 
مترمكعب اس��ت، خاطرنش��ان ك��رد: در حال حاضر 
اي��ن حقابه به لح��اظ كمبودهاي بارش و توس��عه يي 
كه در كش��ور افغانس��تان وجود دارد، همچنان تامين 
نمي شود. ما بايد تعامل و همفكري با كشور افغانستان 
داشته باش��يم كه خوشبختانه فرآيند همگرايي اتفاق 
افت��اده و كارگروه هاي��ي در بخش ه��اي مختل��ف از 
جمله محيط زيس��ت با افغانس��تان داريم. مدير دفتر 
اكوسيس��تم هاي تاالبي سازمان محيط زيست با بيان 
اينكه قرار است در اين كارگروه ها نياز آبي تاالب ها را 
مطرح كنيم، به ايلنا گفت: وضعيت تاالب هاي هامون 
اصال خوب نيس��ت بارش ها هم در افغانستان و ايران 
بس��يار كم بوده البته بايد بگويم ك��ه از چاه نيمه ها، 
حقاب��ه مختص��ري را ب��راي هامون صرف��ا در اطراف 
ك��وه خواج��ه در نظر گرفتيم تا ه��وا در زابل تلطيف 
ش��ود و گ��رد و غبار كاهش پيدا كند. رهاس��ازي آب 
در هام��ون از چند روز پيش آغاز ش��ده و ۶۰ ميليون 
متر مكعب آب وارد ش��ده، البته عدد بزرگي نيس��ت، 
اما براي محدوده محلي آن منطقه بسيار كمك كننده 
است براي جلوگيري از گرد وغبار كمك كننده خواهد 
ب��ود. باق��رزاده كريم��ي همچنين درب��اره تاالب هاي 
اطراف تهران نيز گفت: متاس��فانه بيش از ۹۰ درصد 
تاالب هاي صالحيه و اهلل  آباد در غرب تهران و در جنوب 
دشت قزوين بعلت زهكشي كه وزارت جهاد كشاورزي 
چندين س��ال پيش ايجاد كرده در حال خشك شدن 
است و اين تاالب ها به يكي از كانون هاي اصلي گرد و 

غبار شهر تهران تبديل شده اند. 

مهلتجديدبرايتكميل
ثبتنامكارتمليهوشمند

سخنگوي س��ازمان ثبت احوال كش��ور با اشاره به 
آخرين مهلت ثبت نام كارت ملي هوشمند گفت: كساني 
كه تا پايان اس��فندماه س��ال جاري موف��ق به تكميل 
ثبت نام كارت ملي هوش��مند نشوند، مي توانند با انجام 
ثبت نام اوليه در س��امانه مراحل تكميل ثبت نام كارت 
ملي هوشمندش��ان را در زمان تعيين ش��ده در ابتداي 

سال ۹۷ انجام دهند. 
سيف اهلل ابوترابي با بيان اينكه تاكنون براي بيش از 
۳۳ ميليون نفر كارت ملي هوش��مند صادر شده است، 
اظهار كرد: به دليل اينكه ممكن است در مهلت پاياني 
ثبت نام كارت ملي هوش��مند، مراجع��ات براي ثبت نام 
زياد ش��ود و برخي موفق به ثبت نام نشوند، اين شرايط 
فراهم شده است كه افراد با انجام پيش ثبت نام و ورود 
اطالعات اوليه در سامانه، مراحل تكميل ثبت نامشان را 
در ابتداي س��ال ۹۷ انجام دهن��د.  وي ادامه داد: يعني 
در صورت��ي كه ن��ام اين افراد در س��امانه ثبت نام اوليه 
قرار گيرد و موفق به تكميل ثبت نام تا پايان اسفندماه 
نشوند، اين شرايط فراهم شده است كه در زمان تعيين 
شده، در ابتداي سال ۹۷ براي ثبت نام تكميلي مراجعه 
كنند. همچنين اين افراد در اين مدت مش��كلي براي 
انجام فعاليت هايي كه نيازمند كارت ملي است، نخواهند 
داش��ت. ابوترابي با اش��اره به اينكه كارت ملي سابق 
حدود ۶ ميليون نفر، در س��ال ۹۷ اعتبار دارد و اين 
افراد كس��اني هستند كه كارت هايشان را از سال ۸۹ 
به بعد دريافت كرده اند، به ايس��نا گفت: اما كس��اني 
ك��ه كارت هايش��ان را از س��ال ۸۹ به قب��ل دريافت 
كردند بايد هرچه س��ريع تر براي دريافت كارت ملي 
جديد اقدام كنند، زيرا پايان اس��فندماه سال جاري 

كارت هايشان از اعتبار ساقط است. 
س��خنگوي س��ازمان ثبت احوال اضافه كرد: زمان 
دريافت كارت ملي هوش��مند يك م��اه بعد از تكميل 
ثبت نام اس��ت كه س��عي كرده ايم اين زمان را به ۱۵ 
روز برس��انيم.  او همچني��ن به امض��اي تفاهمنامه با 
ثبت اسناد و امالك كشور نيز اشاره كرد و افزود: قرار 
است سازمان ثبت احوال تفاهمنامه يي را در دهه فجر 
با س��ازمان ثبت  اسناد و امالك كش��ور امضا كند كه 
براس��اس آن احراز هويت با كارت ملي هوشمند براي 

انجام معامالت ملكي امكان پذير خواهد شد. 

اخبار 

نگاهيبهمعضلكمبودمدرسهدرشهركهايانبوهساز

انبوه سازاني كه قانون ساخت مدرسه را دور زدند 

كمكهايمردمينباشدمدارستعطيلميشوند
آموزش و پ��رورش بارها اعالم كرده كه مدارس 
حق ندارند از دانش آموزان و خانواده هايش��ان پول 
بگيرند، اما از طرفي س��رانه يي ب��راي اداره مدارس 
و هزينه هاي جاري، اختص��اص پيدا نمي كند و در 
عم��ل مديران مدارس ناچار به دريافت پول از اوليا، 

براي اداره مدارس هستند. 
گرچه طبق قانون آموزش رايگان تا پايان مقطع 
متوس��طه ب��ه عهده دولت اس��ت، اما سال هاس��ت 
اي��ن اصل قانوني از يك س��و با راه ان��دازي مدارس 
غيرانتفاع��ي و خصوص��ي و از طرف��ي ب��ا دريافت 
اجباري پول از خانواده دانش آموزان، زير پا گذاشته 
مي ش��ود به طوري كه مشاور وزير آموزش و پرورش 
به طور علني مي گويد اگر كمك هاي مردمي نباشد، 

مدارس تعطيل مي شوند. 
او همچنين گفت: ت��ا اين لحظه يك ريال بابت 
رديف ش��ير تخصيص نداده اند. متاس��فانه آموزش 
و پ��رورش در اولويت نيس��ت و با اينكه ش��ير جزو 
مصوبات شوراي عالي سالمت است چرا بايد بودجه 

شير از پول يارانه حذف شود؟ 
منص��ور مج��اوري اظهار ك��رد: اگ��ر نگاهي به 
وضعي��ت بودجه آم��وزش و پرورش طي ۲۰س��ال 
گذشته بياندازيم، يك حركت سينوسي را مشاهده 
مي كني��م ك��ه الزم اس��ت نهاده��اي برنامه ري��ز و 
كارشناس��ان امر بررسي كنند چرا چنين اتفاقي رخ 

داده اس��ت، آن هم براي دستگاهي كه اهميتش بر 
هيچ كس پوشيده نيست؟. 

او برخي علت هاي كس��ري بودجه را برش��مرد و 
اظه��ار كرد: كس��ري بودجه چند عام��ل دارد. علت 
نخس��ت اين است كه ش��ايد برآورد و پيشنهاد اوليه 
اشتباه باشد يا سازمان برنامه نتواند برآورد ما را تامين 
كند. دوم قوانيني اس��ت كه در طول س��ال مالي در 
مجلس و بدون پيش بيني بودجه مصوب مي شود كه 
از جمله آنها مي توان به استخدام و به كارگيري نيرو و 
طرح هاي مشوق اشاره كرد؛ به هرحال ملزم به اجراي 
قانون هس��تيم و وقتي اين طرح ها تصويب مي شوند 

بايد آنها را اجرا كنيم. 
مشاور وزير آموزش و پرورش ادامه داد: به عنوان 
مث��ال اكنون بحث اس��تخدام حق التدريس��ي ها كه 
س��ال ها در بدترين ش��رايط خدمت كرده اند مطرح 
اس��ت كه به عل��ت كمب��ود مناب��ع نمي توانيم آنها 
را اس��تخدام كنيم. عامل س��وم ع��دم تحقق برخي 
تبصره هاي قانوني است نظير تبصره  ۲۴ بودجه سال 
۹۴ كه يك ريال آن محقق نش��د. س��ال گذشته نيز 
تبصره يي در بودجه ۹۶، براي تامين ۳۰۰۰ ميليارد 
تومان بابت پاداش پايان خدمت تصويب ش��د كه با 
هزار س��ختي و مكافات ۲۵۰۰ميلي��ارد تومان آن را 
دادند. وقتي اعتبارات پيش بيني ش��ده در تبصره ها 
محقق نمي شود بودجه به مشكل مي خورد. مجاوري 

عامل چهارم كس��ري بودجه را باورهاي غلط درباره 
آموزش و پرورش دانس��ت و عن��وان كرد: بر خالف 
برخ��ي اظه��ارات، ۴۰۰ش��اخص در توزي��ع بودجه 
داريم و بر اساس انواع پارامترها ضريب محروميت و 

برخورداري براي استان ها تعيين شده است. 
او افزود: هنوز جايگاه آموزش و پرورش به عنوان 
اصلي ترين دستگاه شناخته نشده و باور برنامه ريزان 
در برخي زمان ها بر اس��اس تفكر صحيح آموزش��ي 
نيس��ت و آم��وزش و پرورش را دس��تگاه هزينه يي 
مي دانند، در حالي كه معلمان نس��ل آينده كش��ور 
را پرورش مي دهن��د و تا زماني كه اين نگاه اصالح 
نش��ود اوضاع خوب نمي شود. مشاور وزير آموزش و 
پرورش ادامه داد: هفته گذش��ته نماينده مجلس��ي 
ب��ه خود اجازه داد س��خنان س��خيفي ب��ه يكي از 
محترم تري��ن وزراء بگوي��د ك��ه بي احترامي به يك 

ميليون معلم است. 
مج��اوري به تخصيص نيافت��ن كامل بودجه نيز 
اش��اره كرد و گف��ت: تا اين لحظه ي��ك ريال بابت 
رديف ش��ير تخصيص نداده اند. متاس��فانه آموزش 
و پ��رورش در اولويت نيس��ت و با اينكه ش��ير جزو 
مصوبات شوراي عالي سالمت است چرا بايد بودجه 

شير از پول يارانه حذف شود؟ 
او تاكيد كرد: از آموزش و پرورش كيفيت بخشي 
نخواهيد، كيفيت بخش��ي با دست خالي نمي شود. 

وي همچني��ن تاكي��د ك��رد: تا وقتي كس��ري هاي 
بودج��ه جبران نش��ود از آموزش و پ��رورش دردي 
دوا نمي شود. در اين ش��رايط پاداش پايان خدمت 
بازنشس��ته هاي س��ال ۹۶ و حق التدريس ه��ا چ��ه 
مي ش��ود؟ درد آم��وزش و پرورش با اي��ن ۴۰هزار 
ميليارد تومان دوا نمي شود و اگر كمك هاي مردمي 

نباشد بايد مدارس تعطيل شوند. 
مجاوري با تاكيد بر اينكه حال آموزش و پرورش 
با اين بودجه ها خوب نمي شود گفت: رييس جمهور 
آموزش مهارت زندگي به دانش آموزان را از آموزش 
و پرورش خواس��ته اند؛ آموزش مهارت با كدام معلم 
با انگيزه كه در روس��تاهاي مح��روم درس مي دهد 
محقق مي ش��ود؟ اكنون تغذيه مدارس ش��بانه را و 
اياب و ذهاب را نمي توان كامل تامين كرد. مش��اور 
وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه هنوز جايگاه 
آم��وزش و پرورش ب��ه عنوان اصلي ترين دس��تگاه 
ش��ناخته نشده و باور برنامه ريزان در برخي زمان ها 
بر اس��اس تفكر صحيح آموزشي نيست و آموزش و 
پرورش را دستگاه هزينه يي مي دانند گفت: اين در 
حالي است كه معلمان نسل آينده كشور را پرورش 
مي دهند و تا زماني كه اين نگاه اصالح نشود اوضاع 

آموزش و پرورش خوب نمي شود. 
همچني��ن در ادام��ه فاطم��ه س��عيدي عض��و 
كميس��يون آم��وزش و تحقيقات مجلس ش��وراي 
اسالمي از درنظر گرفتن ۵۰۰۰ميليارد تومان براي 
پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشس��تگان س��ال 
۹۷ گف��ت و افزود: بعضا در فض��اي مجازي مطرح 
مي ش��ود كه پاداش پاي��ان خدمت ديده نش��ده و 

همكاران را نگران مي كنند، در حالي كه اين اعتبار 
در كميس��يون تلفيق با راي باال تصويب ش��ده و به 
صحن علني مي رود تا با تصويب آن شاهد اختصاص 
۵۰۰۰ هزار ميليارد توم��ان از محل كاهش هزينه 

عملياتي شركت ها به آموزش و پرورش باشيم. 
وي ادام��ه داد: گاه��ي بودجه هايي ب��راي وزارت 
آم��وزش و پ��رورش در نظ��ر گرفت��ه مي ش��ود كه 
۱۰۰ درص��د تخصيص نمي يابد و اي��ن امر به دولت 
برمي گردد كه نتوانس��ته تامين اعتبار كند. او افزود: 
اين نويد را مي دهم كه با توجه به تالش بس��يار براي 
بودجه ۹۷، آموزش و پرورش حال و هواي بهتري در 

سال آتي پيدا كند. 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه آموزش و پرورش دغدغه حكومت 
نيس��ت و در بودجه بندي اولويت اول قرار ندارد گفت: 
هنوز تصميم گيرندگان باور نكرده اند براي رس��يدن به 
توسعه پايدار، آموزش و پرورش بايد بدون دغدغه باشد 
ت��ا وقتي دغدغه بودجه وج��ود دارد، آموزش و تربيت 
خوبي نخواهيم داشت. سعيدي با اشاره به بودجه ۹۷ 
آموزش و پرورش اظهار كرد: مصوباتي درباره نوسازي، 
هوشمندسازي و تجهيز مدارس داشته ايم ولي باز هم 

تاكيد مي كنم كفايت نمي كند. 
او تاكيد كرد: وزارت آموزش و پرورش را جزوي 
از كابينه نمي بينم، بلكه آموزش و پرورش فراكابينه 
اس��ت و همه وزرا بايد آن را از خ��ود بدانند و بايد 
آموزش و پرورش در دل وزارتخانه هاي ديگر باش��د 
ول��ي وقتي آم��وزش و پ��رورش رها مي ش��ود چه 

مي توان كرد؟

رش��د واحدهاي مس��كوني انبوه س��ازي در چند 
سال اخير در تمام مناطق كشور ازجمله تهران ديده 
مي شود. واحدهاي مسكوني كه قارچ گونه زياد شدند 
و س��ر به فلك كشيدند اگرچه ظاهري نونوار دارند اما 
از همان كلنگ نخس��ت آغاز به س��اخت اين واحدها 
در كوچه پس كوچه هاي محله هايشان، مشكالت ريز 
و درشت هم پا گرفته اند كه هر چه مي گذرد بزرگ تر 
ش��ده و حلشان دش��وار تر مي ش��ود. كمبود مدرسه 
و فضاي آموزش��ي يكي از اين مش��كالت است كه با 
توجه به كمبود بودجه دولت هر چه مي گذرد، گره اش 
كورتر مي ش��ود. واحدهاي مس��كن مهر از يك سو و 
ساير پروژه هاي انبوه س��ازي از سوي ديگر به وخامت 
اوضاع دامن زده اند. در اين ميان توپ ساخت مدرسه 
و فضاي آموزش��ي هر بار ميان س��ازمان هاي مختلف 
پاس��كاري مي ش��ود. شهرداري معتقد اس��ت، وزارت 
آم��وزش و پرورش موظف به تامين فضاي آموزش��ي 
اس��ت و كمبود فضاي آموزشي به شهرداري ارتباطي 
ندارد اما از س��وي ديگر مس��ووالن آموزش و پرورش 
معتقدند به موجب قانون شوراهاي آموزش و پرورش 
كه در سال ۱۳۷۲ تصويب شد، انبوه سازان بايد فكري 
به حال س��اخت مدارس داشته باشند اما نكته جالب 
در اين چرخه معيوب، اظهارنظر انبوه سازان است كه 
مدعي هستند،  شهرداري بخشي از زمين هاي آنها را 
با هدف تامين فضاي آموزش��ي هنگام ش��روع پروژه 
مي گيرد بنابراين تعيين تكليف فضاهاي آموزشي به 
عهده اين سازمان اس��ت. در ميان پاسكاري هاي اين 
سازمان ها، معضل كمبود مدرسه و فضاي آموزشي هر 
روز ابعاد بزرگ تري پيدا مي كند و سختي و هزينه آن 
براي خانواده هايي مي ماند كه مجبورند، فرزندان خود 

را براي تحصيل به محله هاي دورتر ببرند. 

انبوهسازان،آموزشوپرورشرادورزدند
وضعيت كمبود فضاي آموزشي در تهران با توجه 
به آمار رشد جمعيت و گسترش شهرهاي حاشيه يي 
به مراتب دشوارتر از استان هاي ديگر است.  انبوه سازان 
هر روز در گوش��ه يي از اين شهر پروژه تازه يي شروع 
مي كنند درحالي كه هنوز تكليف س��اخت مدرس��ه 
مشخص نيست. نمونه اين ماجرا را مي توان در منطقه 
۲۲ش��هر تهران ديد. منطقه يي كه در زمان رياس��ت 
محمدباقر قاليباف بر مس��ند شهرداري تهران ساخته 
ش��د و قرار بود، قطب گردش��گري پايتخت باشد اما 
اكنون به منطقه يي تبديل شده كه هر روز آبستن يك 
مش��كل جديد مي شود كه كمبود مدرسه هم يكي از 
آنهاست. داريوش ورناصري، مديركل نوسازي مدارس 
اس��تان تهران درباره كمبود مدرسه مي گويد:»طبق 
ماده ۱۸ قانون تشكيل ش��وراهاي آموزش و پرورش 

كه در سال ۷۲ در مجلس شوراي اسالمي به تصويب 
رسيده اس��ت، تعاوني و شهرك هاي مسكوني بخش 
خصوص��ي و دولت��ي كه اق��دام به س��اخت بيش از 
۲۰۰واحد مسكوني كنند بايد يك محيط آموزشي به 
عنوان سرانه آموزشي براي ساكنان واحدهاي مسكوني 
طرح هايش��ان در نظر بگيرند و بعد از ساخت محيط 
آموزشي، شهرداري آن منطقه بايد محيط آموزشي اي 
كه انبوه سازان ساخته اند را  تحويل بگيرد سپس اقدام 
به صدور پايان كار طرح هاي ساختماني انبوسازان كند 
و شهرداري آن محيط آموزشي را در اختيار آموزش و 
پرورش قرار دهد؛ اما متاسفانه تاكنون توجهي به اين 

قانون نشده است.«
او افزود:»ب��ا اين وجود درخصوص م��اده ۱۸ اين 
قانون مشكالتي پيدا شد و ما پيگير احيا و اصالح آن 
هستيم. اگر الحاقيه ماده ۱۸ قانون شوراهاي آموزش 
و پرورش حذف نمي ش��د، انبوه س��ازان نمي توانستند 
آموزش و پرورش را دور بزنند. با اينكه ساخت مدرسه 
در ش��هرك هاي انبوه س��از بر عهده وزارت آموزش و 
پرورش نيس��ت اما ما از مس��ووالن شهري و انبوه ساز 
خواستيم كه زمين را در اختيار قرار دهند اما انبوه ساز 
مي گويد، ش��هرداري زمين هاي الزم را براي س��اخت 

مدرسه در اختيارشان قرار نداده است.«
آنچ��ه ورناصري درباره ماده ۱۸ قانون ش��وراهاي 
آموزش و پرورش به آن تكيه دارد درحالي اس��ت كه 
 هجدهم شهريور سال ۱۳۸۶ حبيب اهلل بوربور، معاون 
سابق سازمان نوسازي مدارس از حذف ماده ۱۸ قانون 
تش��كيل ش��وراهاي آموزش و پرورش و تبصره هاي 
الحاقي آن مبني بر الزام س��اخت واحدهاي آموزشي 
در مجتمع هاي مس��كوني دولتي و غيردولتي با بيش 
از ۲۰۰واحد با تالش وزارت مس��كن و شهرسازي در 
مجلس شوراي اسالمي خبر داد و نتيجه آن به اينجا 
رسيد كه آموزش و پرورشي ها ماندند و كمبود فضاي 
آموزش��ي با بودجه يي كه به سختي كفاف هزينه هاي 
اين وزارتخانه را مي دهد. با اين حال بار ديگر پيگيري 
براي احيا اين قانون از س��وي مسووالن اين وزارتخانه 
درحال انجام است تا در نهايت با تكيه بر قانون معضل 
كمبود فضاي آموزشي در مناطق انبوه ساز حل شود. 

شهرداريمسوولاستياآموزشوپرورش؟
درحال��ي مس��ووالن آموزش و پ��رورش معتقدند 
وظيفه س��اخت مدرس��ه به موجب قان��ون بر عهده 
انبوه س��ازان اس��ت اما برخي مديران انبوه س��ازي در 

منطقه ۲۲شهر تهران نظر ديگري دارند. آنها مسووليت 
س��اخت مدرس��ه را برعه��ده ش��هرداري مي دانند و 
معتقدند ش��هرداري زمان��ي كه ب��راي جواز)مجوز( 
ساخت طرح هاي مسكوني اقدام به صدور آن مي كند 
۷۰ درصد از زمين هاي انبوه س��ازان را به عنوان سرانه 
معابر شهري، فضاي سبز، مسجد، مدرسه، درمانگاه و 
محيط هاي ديگر مي گيرد و اجازه ساخت وساز را تنها 
در ۳۰درصد زمي��ن مي دهد. »محمد تبريزي« يكي 
از انبوه سازان منطقه ۲۲ درباره اين موضوع مي گويد: 
»اگر براي س��اخت يك مجتمع، انبوه ساز بخواهد در 
ي��ك زمين۱۰هزار مترمربعي اقدام به س��اخت كند، 
شهرداري تنها اجازه س��اخت در محدوده ۳هزار متر 
را مي دهد و ۷هزار مترمربع ديگر را در قالب س��اخت 

محيط هاي خدماتي از انبوه ساز مي گيرد.«
»علي نصيري« از ديگر انبوه سازان اين منطقه هم 
نظري مش��ابه تبريزي داش��ته و دليل كمبود فضاي 
آموزش��ي در منطق��ه ۲۲ را تحويل  گرفتن ۷۰درصد 
زمين هاي انبوه س��ازان از سوي شهرداري منطقه ۲۲ 
براي ساخت سرانه هاي خدماتي مي داند. او مي گويد: 
»اگر شهرداري ۵۰ درصد از زمين انبوه سازان را براي 
س��اخت معابر و فضاي سبز در نظر بگيرد و اجازه ۵۰ 

درصد ديگر زمين را براي س��اخت س��اختمان بدهد، 
آن وقت انبوه سازان تمايل به ساخت محيط آموزشي 
دارند اما نمي شود با اين شرايط كه ۳۰درصد زمين را 
انبوه ساز بسازد و ۷۰درصد ديگر را در اختيار شهرداري 
قرار دهد، انتظار داش��ت كه انبوه ساز مدرسه، مسجد، 
محيط تجاري و خدماتي نيز در طرح ساختماني اش 

در نظر بگيرد.«
اگرچه انبوه س��ازان ش��هرداري را مس��وول تامين 
فض��اي آموزش��ي در منطقه ۲۲ ته��ران مي دانند اما 
قاس��م مواليي، شهردار وقت منطقه ۲۲ تهران،  كه از 
س��ال ۱۳۹۲ بر اين مس��ند قرار گرفت، مهر ماه ۹۵ 
اعالم كرد وظيفه س��اخت مدرس��ه در اين منطقه نه 
بر عهده شهرداري و نه بر عهده انبوه سازان است بلكه 
دولت بايد فكري به حال اين موضوع داش��ته باش��د. 
او مي گويد:»طبق قانون مصوب س��ال ۱۳۸۷ تامين 
سراهاي آموزش��ي به عهده دولت است. در اين ميان 
تنها وظيفه ش��هرداري تعريف و حفظ كاربري زمين 
است و مجوز س��اخت بناي مدرسه براساس قانون از 
سوي شهرداري صادر مي شود و اين سازمان هيچگونه 
تكليفي براي س��اخت مدرس��ه ندارد و اين آموزش و 

پرورش است كه بايد در اين زمينه پيشقدم شود.«

كمبود25هزاركالسدرسدركشور
طب��ق م��اده ۱۸ قان��ون ش��وراهاي آم��وزش و 
پ��رورش،  انبوه س��ازان بايد به ازاي ه��ر ۲۰۰واحد 
مسكوني يك مدرسه بسازند.  حال پروژه انبوه سازي 
ب��ا هر عنواني كه باش��د اين قان��ون براي آن صدق 
مي كند بنابراين متوليان س��اخت مس��كن مهر هم 
ش��امل اين قانون مي ش��وند و بايد به تعهدات خود 
در اي��ن زمينه عمل مي كردن��د كه اين موضوع هم 
مانند بس��ياري از موارد ديگ��ر بي نتيجه باقي مانده 
اس��ت. به طوري كه ب��ه گفته داري��وش ورناصري 
۳۳۰ه��زار واحد مس��كوني در مس��كن مهر تهران 
از فيروزك��وه و دماوند تا مالرد و پاكدش��ت وجود 
دارد كه براي آنها ۳۰۰ فضاي آموزش��ي نياز است. 
اين درحالي است كه در واحدهاي مسكن مهر كل 
كش��ور ۲۵هزار كالس درس نياز اس��ت كه رييس 
سازمان نوسازي مدارس كشور معتقد است، احداث 
اي��ن تعداد كالس درس در ت��وان دولت و مجموعه 
وزارت آموزش و پرورش نيست. محمدتقي نظرپور 
درباره اي��ن موض��وع مي گويد:»مطاب��ق توافقنامه 
صورت گرفته ميان وزارتخانه هاي آموزش و پرورش 
و راه و شهرس��ازي مقرر شد براي حل معضل ناشي 
از كمبود فضاهاي آموزش��ي مسكن مهر هر يك از 
اي��ن ۲ وزارتخانه مذكور ۵۰ درصد هزينه س��اخت 

مدارس مورد نياز را تامين كنند.«

 فق��ر اقتصادي، فقر غذايي را در پي دارد و با توجه 
به زندگي بيش از ۱۱درصد مردم كش��ور زير خط فقر 
مطل��ق، فقر و نا امني غذايي نيز كه تبعات بهداش��تي 
هزينه بري نيز دارد، دور از انتظار نيس��ت؛ بطوري كه به 
گفته معاون بهداش��ت وزير بهداشت، از ميان ۲۹ هزار 
خانوار شناسايي ش��ده، ۷ هزار مورد با ناامني متوسط 
و ش��ديد غذايي مواجه هستند. او گفته اين بررسي با 
همكاري ساير دس��تگاه ها صورت گرفته و خانوارهاي 
در معرض خطر در هفت اس��تان ناامن غذايي كش��ور 

شناساسي شده اند. 
عليرضا رييس��ي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه بس��ياري از 
بيماري هايي كه امروز با آن دست و پنجه نرم مي كنيم، 
ناش��ي از الگوهاي نادرس��ت تغذيه يي است، گفت: اگر 
نتوانيم در اين زمينه خوب اقدام كنيم، ممكن اس��ت 
فرصت��ي براي س��ودجويي ديگران به ن��ام مكمل هاي 
غذايي، استفاد از دمنوش هاي گياهي و... را فراهم كنيم. 
برخي به دليل اين تبليغات سالمت شان به خطر افتاده 
اس��ت. او افزود: در ح��وزه تغذيه يكي از نكات كليدي، 
تهيه غذا براي س��ير شدن افراد است. عالوه بر آن بايد 
سيري س��لولي نيز ايجاد كنيم و ريزمغذي ها به اندازه 
كاف��ي به بدن برس��د. همچنين بايد توج��ه كنيم آيا 
محصولي كه مي خوريم، سالم است؛ يعني تا حد زيادي 

براي مصرف و الگوهاي غذايي اطمينان ايجاد كنيم. 
معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت با اشاره به نقش 
زنان در زمينه تغذيه سالم خانواده و جامعه تصريح كرد: 
اگر بتوانيم آگاهي، آموزش و توانمندي را به زنان جامعه 

منتقل كنيم، مي تواند موثر باشد. در حال حاضر بيش 
از ۱۳۰۰ كارش��ناس تغذيه در مراكز سالمت جامعه و 
پايگاه هاي سالمت فعاليت مي كنند. او همچنين اضافه 
كرد: يكي از فاكتورهاي امنيت غذايي، دسترسي به آن 
اس��ت. به همين دليل بايد زيرس��اخت هاي آن فراهم 
شود. تامين غذاي سالم وكافي، توان اقتصادي خانواده ها 
براي تامين غذا و انتخاب غذا مبتني بر روش و فرهنگ 
صحيح تغذيه، سه بعد كليدي امنيتي غذايي هستند. 
در بند ششم سياست هاي كلي سالمت و همچنين يكي 
از بندهاي سند چشم انداز توسعه نيز به موضوع امنيت 
غذايي توجه ش��ده است. س��وء تغذيه و بيش خواري و 
اضافه دريافت انرژي از عواقب ناامني غذايي اس��ت. او 
اظهار كرد: سال ۱۳۸۰ بار بيماري هاي غير واگير ۵۷.۲ 
درصد گزارش ش��د، اما در س��ال ۹۰ اين رقم به ۷۶.۴ 
درصد رسيد. ريش��ه اين بيماري ها در تغذيه است كه 
مي تواند مداخله موثري در كنترل هزينه هاي سالمت 
ايج��اد كند. به گفته وي، رژيم غذايي ناس��الم، فش��ار 
خون باال، چاقي، تحرك بدني كم، ديابت، آلودگي هوا، 
حوادث شغلي، دخانيات و كلسترول از جمله ۱۰ عامل 

اصلي خطرناك بيماري هاي غيرواگير هستند. 
رييس��ي همچنين اعالم كرد: مردم ايران ۳.۵ برابر 
م��ردم دنيا قن��د و ۲.۵ برابر نمك اس��تفاده مي كنند. 
۹.۸درصد جمعيت روستايي كشور و بيش از ۱۳ درصد 
جمعيت شهري مبتال به ديابت هستند. از هر ۱۰ نفر در 
روستاها دو نفر چربي خون باال دارند. ۵۲ درصد مردم 
روستا و ۵۸ درصد شهرنشينان فعاليت فيزيكي كمي 

دارند. عالوه بر آن بر اساس پيمايش استپس مشخص 
ش��ده ك��ه ۵۰ درصد جمعيت روس��تايي و ۶۰ درصد 
شهرنشينان دچار اضافه وزن و شش درصد روستاييان 
و سه درصد شهرنشينان كمبود وزن دارند. ۹۰ درصد 
مردم در روستاها نمك بيش از اندازه مصرف مي كنند. 
همچنين فش��ار خون ۲۷ درصد گزارش ش��ده است. 
رييسي همچنين اضافه كرد: ما تالش كرده ايم با ساير 
دس��تگاه ها خانوارهاي در معرض خطر در هفت استان 
ناامن غذايي كشور را شناساسي كنيم. از ميان ۲۹ هزار 
خانوار شناسايي ش��ده، ۷ هزار مورد با ناامني متوسط 
و ش��ديد غذايي مواجه هس��تند. از ميان اين خانوارها 
۱۳۰۰ خانواده براي اش��تغال زايي و ۱۶۰۰ مورد براي 

تحت پوشش چتر حمايتي، معرفي شدند. 
او گفت: شناس��ايي مناطق اولويت دارد. غربالگري 
خانواره��اي ناامني غذايي و آموزش زنان تس��هيل گر 
توس��عه روس��تايي در زمينه ترويج غذاي س��الم جزو 

برنامه هاي آينده ما قرار دارد.

ناامني غذايي 7 هزار خانواده ايراني
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سيد حسن خميني در مراسم ميثاق كاركنان شهرداري تهران با آرمان هاي امام )ره( عنوان كرد

وجود ضعف به معناي بحران كارآمدي نيست
گروه راه و شهرسازي  

اعضاي ش��وراي اس��امي ش��هر تهران به همراه 
ش��هردار پايتخت با حضور در ح��رم مطهر بنيانگذار 
جمهوري اس��امي اي��ران و در ايام اهلل ده��ه فجر با 
آرمان ه��اي امام راحل تجديد ميث��اق كردند. در اين 
مراس��م، توليت آستان مقدس حرم امام خميني )ره( 
با تاكيد بر اينكه ش��وراي شهر فرآيند مشاركت مردم 
در مديريت شهر را ميس��ر كرده است، گفت: يكي از 
مهم ترين آرمان هاي امام )ره( و انقاب خدمت بيشتر 
و بهتر بود. اين خدمت بيشتر و بهتر هم جز در قالب 

همياري و همدلي خود مردم ميسر نيست. 
وي اظهار كرد: در اين راستا نظام ارزشمند شوراها 
پايه ريزي مي ش��ود كه با همكاري مردم براي دخالت 
مستقيم خود آنها در امور و با تصميم خود قواعد كلي 

شهر را بسازند. 
آنگون��ه كه خبرگ��زاري مهر گزارش داده اس��ت، 
سيدحس��ن خميني اف��زود: ش��هروند همان طور كه 
خدمتي را از ش��هر مي گي��رد، خ��ودش در ازاي آن 
مسووليت دارد و در فرآيند خدمت رساني دخيل است. 
امروز ما هر چه بيشتر در جامعه اسامي تاش كنيم 
و در فضاي ش��هر كوش��ش كنيم تا خدمت رساني را 
در س��ايه همكاري عمومي توسعه بدهيم، يك گام به 

آرمان انقاب نزديك تر شده ايم. 
او با اشاره به اينكه اين تنها يك وظيفه نسبت به 
امروز نيس��ت، يك اداي دين به آرمان هاي انقاب و 
شهيداني اس��ت كه نتيجه خدمات شان را در فضاي 
جامع��ه مي بيني��م، تصريح كرد: خ��داي ناكرده اگر 
دش��من يا گروهي توانس��تند اين را الق��ا كنند كه 
نظام اثربخش نيست يا بخشي از نظام داراي بحران 
كارآم��دي اس��ت، دودش به چش��م مجموعه كان 
جامع��ه م��ي رود. ضعف ها وجود دارد ام��ا به معناي 

بحران كارآمدي نيست. 
يادگار امام راحل تصريح كرد: مردم ش��ورايي را با 
راي باال تعيين مي كنند و آن ش��ورا مس��ووالن امر را 
تعيين مي كند، با اين اوصاف به هيچ وجه نمي ش��ود، 

گفت بحران كارآمدي وجود دارد چراكه در جايي كه 
مردم حضور دارند و تصميم مي گيرند، حتما كارآمدي 

وجود دارد. 
او ادامه داد: دوس��تان در ش��هرداري وظيفه دارند 
هرچه بيشتر به حل مش��كل مردم اقدام كنند، البته 
مش��كات بسيار اس��ت اما توانمندي و عزم شما هم 

بسيار است. 
او خطاب به مديران و مس��ووالن شهرداري گفت: 
اول از هم��ه توكل به خدا داش��ته باش��يد تا خداوند 
ش��ما را نصرت ده��د. دوم اينكه منيت ه��ا را در بين 

خودمان ازبين ببريم. ش��يطان هميشه از دريچه من 
و منيت وارد زندگي ما مي ش��ود. س��وم اينكه انصاف 
را در كارمان رعايت كنيم. هر كسي كه خدمت كرده 
و خدمت مي كند، در هر جايي كه هس��ت، خدمتش 
را ببينيم. انصاف ميراث اخاقي بش��ريت اس��ت. يك 
قاعده اخاقي از چين باس��تان در سخنان همه وجود 
دارد، تم��ام پيامبران به آن تكل��م كردند و امروزه هم 
خيلي ها مي گويند س��نگ بناي فلسفه اخاق همين 
قاعده اس��ت كه به آن مي گويند قانون طايي؛ اينكه 
هر چه براي خودتان مي پس��نديد ب��راي ديگران هم 

بپس��نديد و هر آنچه را كه براي خود نمي پس��نديد 
براي ديگران نپسنديد. وي اظهار كرد: خودتان را جاي 
ديگ��ران قرار دهيد، تاش كنيد ببينيد اگر واقعا فرد 
ديگري هم جاي ايشان مدير بود همين را مي گفتيد و 
همين گونه او را نقد مي كرديد؟ وي تاكيد كرد: انصاف 
را در رفتارمان با هم مراعات كنيد. طبيعي است هر دو 
نفر مانند هم نمي انديشند. اصا اين شرط توفيق الهي 
است كه انسان ها يكسان نمي انديشند تا بر اثر تضارب 

افكار پيشرفت حاصل شود. 
سيدحس��ن خميني با تاكيد بر اينكه آنچه منشا 

بي خاقي و خروج از دايره دينداري مي شود اين است 
كه انسان انصاف را رعايت نكند، تصريح كرد: فعاليت ها 
و عملكردها موجودند. در نقد هر مجموعه يي س��عي 
كنيم، از دايره انصاف خارج نشويم. منيت خودمان را 
كن��ار بگذاريم و انصاف بورزيم و در مجموعه هايي كه 
مس��تقيما با مردم در تماس هستند، اين حس را كه 
مردم ولي نعمت هس��تند، رعايت كنيم. هر فردي كه 

وارد شهرداري مي شود، ولي نعمت شهرداري است. 
وي افزود: دوس��تان مان در ش��هرداري عزم بسيار 
خوبي دارند و مش��كاتي هم دارند كما اينكه س��ابقا 
هم مش��كات و همت ها و تاش ها بود. هيچ وقت به 
حل تمام مشكل ها نمي رسيم، چون هميشه نقطه يي 
بهتر وجود دارد، اما جامعه بايد احساس كند مسير رو 
به جلو اس��ت. مردم بايد احس��اس كنند در مجموعه 
يك عزم براي بهتر ش��دن وجود دارد و اين عزم را در 

عملكرد كان احساس كنند. 

 ارائه خدمات شهري بدون منت 
محمدعلي نجفي شهردار تهران نيز طي سخناني 
در مراسم تجديد ميثاق مديران و كاركنان شهرداري 
و اعضاي ش��وراي اسامي ش��هر تهران با آرمان هاي 
حضرت امام )ره( گف��ت: در ميان آموزه هاي حضرت 
امام )ره( يكي از مواردي كه بيشتر با وظايف شهرداري 
عجين بوده و امروز هم ش��هرداري براي تحقق عيني 
آن ت��اش مي كند، خدمات بدون منت به مردم عزيز 
و به خصوص مستضعفان و اقشار ضعيف جامعه است.

او يادآور ش��د: گرچه ممكن اس��ت در مواردي با 
بي انصافي هايي براي بزرگ كردن برخي مش��كات، 
نادي��ده گرفتن برخي خدمات در جامع��ه و... روبه رو 
ش��ويم، اما همكاران من تحت تاثير اين بي انصافي ها 
قرار نمي گيرند و به ادامه خدمت بدون منت به مردم 
ته��ران افتخار مي كنند. ش��هردار تهران با بيان اينكه 
برخي به مطالباتي كه قابل برآورده شدن نيست، دامن 
مي زنند، گفت: نبايد با بي انصافي خدمات شهرداري را 

ناديده گرفت. 

 لغو مجوز 8 دفتر
خدمات مسافرت هوايي 

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري از 
لغو مج��وز فعاليت 8دفتر و تعلي��ق 9 دفتر خدمات 
مس��افرت هوايي در يك ماه گذش��ته خب��ر داد. به 
گزارش روابط عمومي س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
رض��ا جعف��رزاده گفت: ظرف 9ماه گذش��ته به 899 
مورد ش��كايات اعام ش��ده از طريق س��امانه حقوق 
مسافر س��ازمان هواپيمايي كش��وري از شركت هاي 
هواپيمايي و 406 شكايت از دفاتر خدمات مسافرت 
هوايي رس��يدگي و اقدامات الزم انجام شده است.او 
افزود: در بازرس��ي هاي مستمر و موردي كارشناسان 
دفت��ر نظارت بر فرودگاه ها، ش��ركت ها و موسس��ات 
هوانوردي س��ازمان از دفاتر خدمات مسافرت هوايي 
تهران و شهرس��تان ها مواردي از جمله تمديد نشدن 
ضمانتنام��ه، احراز نش��دن ش��رايط راه ان��دازي پس 
از تعلي��ق در م��دت تعيين ش��ده و از هم��ه مهم تر 
بي توجهي به اخطارها و دس��تورالعمل هاي س��ازمان 
هواپيمايي كشوري محرز شد. جعفرزاده تصريح كرد: 
در يك ماه گذشته مجوز 8دفتر لغو و 9 دفتر خدمات 
مس��افرت هوايي تعليق شد كه از اين ميان مجوز 2 
دفتر خدمات مس��افرت هوايي به علت گرانفروشي و 

فروش بليت تقلبي تعليق و لغو شده است. 

دعوت از خارجي ها براي 
احداث زيرساخت هاي پرديس

۱۷ شركت خارجي براي تكميل خدمات روبنايي 
شهر جديد پرديس و بيش از ۱00 شركت داخلي به 
دعوت ش��ركت عمران قرار است 2۵ تا 26 بهمن ماه 
پ��اي ميز مذاك��ره بنش��ينند. به گزارش ايس��نا، در 
راستاي برقراري بين س��رمايه گذاري و مشاركت در 
ش��هر جديد پرديس قرار اس��ت طي روزهاي 2۵ تا 
26 بهمن ماه سال جاري حدود ۱00شركت داخلي و 
خارجي در پرديس حضور پيدا كنند. س��عيد غفوري 
مديرعامل ش��ركت عمران شهر جديد پرديس گفت: 
پروژه و فرصت هاي متعددي در ش��هر جديد پرديس 
وج��ود دارد كه اجرايي ش��دن آنه��ا نيازمند حضور 
س��رمايه گذاران داخلي و خارجي است. او همچنين 
خبر داد: پس از تش��ريح مشكات متقاضيان مسكن 
مهر در جلسه با اداره امور مالياتي شرق استان تهران 
به مديريت اين اداره دس��تور داده شد تا برداشت از 
تمام حس��اب هاي ش��ركت عمران پرديس را متوقف 
كند. غفوري تاكيد ك��رد: در صورت انجام اين اقدام 
ش��ركت عمران هم مي تواند نس��بت به ارائه دستور 
موق��ت توقف عملي��ات اجراي��ي از مراجع ذي صاح 

اقدام كرده و مساله را رفع كند. 

 عمق برف تهران
در بارش اخير

مدي��ركل پيش بيني و هش��دار س��ريع س��ازمان 
هواشناس��ي با اش��اره به بارش برف اخي��ر در تهران 
گف��ت: عم��ق اين بارش برف 2۳ س��انت ثبت ش��ده 
اس��ت. به گزارش ايسنا،  ش��نبه هفته گذشته فعاليت 
س��امانه بارشي در كشور باعث بارش برف در بسياري 
از اس��تان ها از جمله تهران ش��د. در اي��ن باره، احد 
وظيف��ه در گفت وگو با ايس��نا با اش��اره ب��ه آمارهاي 
ايس��تگاه مهرآباد اظهار كرد: ايس��تگاه مهرآباد سابقه 
ثبت اطاعات بارش��ي را طي 60س��ال گذشته دارد. 
بر اس��اس آمارهاي اين ايس��تگاه، آخرين عددي كه 
از بيش��ترين عم��ق ب��رف در تهران ثبت ش��ده 40 
سانتي متر و مربوط به سال ۱99۳ )۱۳۷۱( است. وي 
اظهار كرد: بر اس��اس اطاعات ثبت شده در ايستگاه 
مهرآب��اد، طي بارش برف اخي��ر عمق برف تهران 2۳ 
سانتي متر بود. در سال ۱984 )۱۳62( نيز بارش 2۳ 
س��انتي متري در تهران ثبت شد. مديركل پيش بيني 
و هشدارسريع سازمان هواشناسي با بيان اينكه عمق 
برف در فرودگاه امام خميني)ره( نيز رصد شده است، 
گفت: عدد ثبت شده از عمق برف در ايستگاه فرودگاه 
امام خميني)ره( باالتر از عدد ايس��تگاه مهرآباد است 
اما چون اين ايس��تگاه خيلي قديمي نيس��ت، سابقه 
آماري زيادي نيز ندارد. شاهرخ فاتح رييس مركز ملي 
خشكس��الي و مديريت بحران سازمان هواشناسي نيز 
در مورد تاثير س��امانه بارشي اخير در شرايط بارشي 
تهران در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: طي روزهاي 
اخير ۱9 ميلي متر به بارش تهران اضافه ش��د كه اين 
ميزان افزايش بارش، ۱9درصد نسبت به بلندمدت و 
۱۳درصد هم نس��بت به سال گذش��ته اوضاع را بهتر 
كرده است. وي تاكيد كرد: از ابتداي مهر تا ۱0 بهمن 
ماه )بعد از بارش برف(، اس��تان ته��ران 4۳ميلي متر 
بارش دريافت كرد كه نسبت به بلندمدت 60درصد و 

نسبت به سال گذشته 64درصد كاهش داشت. 

ايرانشهر

حذف 50 درصد بودجه كمك هاي فرهنگي شهرداريواكنش 2 عضو سابق شورا به اظهارات معاون نجفي

گروه راه و شهرسازي  
مهدي چمران و اقبال شاكري رييس و عضو شوراي چهارم 
ش��هر تهران، تازه ترين اظهارات محسن پورس��يدآقايي معاون 
ش��هرداري ته��ران، مبني بر توزي��ع رايگان كارت هاي ش��ناور 
۵ ميلي��ون توماني ورود ب��ه محدوده طرح ترافي��ك در دوران 

مديريت قبلي شهرداري را تكذيب كردند. 
رييس س��ابق شوراي ش��هر تهران در اين رابطه گفت: هيچ 
كارت��ي به ص��ورت رايگان دراختيار كس��ي قرار داده نش��ده اال 
جانبازان. اقبال ش��اكري نيز اظهار كرد: اگر معاون حمل و نقل 
ش��هردار تهران ادعا كرده كه در دوره ما چندين كارت ش��ناور 
۵ ميلي��ون توماني به اين و آن اهدا ش��ده لطفا، اين و آن را به 
مقام دادس��تاني اعام كنيد كه احراز هويت شوند. پيش از اين، 
مع��اون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران در واكنش به 
اظهارات رييس شوراي چهارم شهر تهران مبني بر اينكه هدف 
شهرداري از طرح جديد ترافيكي كسب درآمد است، گفته بود: 
ش��ما كه با پول مردم سهميه را 42درصد افزايش داديد، دنبال 
كسب درآمد بوديد يا ما كه هزينه را براي عموم تا نصف كاهش 

داديم؟!
پورس��يدآقايي با اش��اره ب��ه ادعاي چمران مبن��ي بر اينكه 
ش��هروندان از ط��رح ترافيك قبلي راضي بوده  ان��د، اظهار كرده 
بود: البته آنها كه طرح ترافيك هديه مي گرفتند، بايد هم راضي 
باش��ند اما مردمي كه براي ورود به محدوده بايد روزانه بالغ بر 
40 هزار تومان مي دادند، چطور؟ آنها مردم نبودند؟ اگر ايش��ان 
واقع��ا معتقدند طرح ترافيك قبلي خ��وب بوده و طرح ترافيك 
جديد، خيانتي در حق شهروندان است، از ما بخواهند كه اعام 
كنيم در دوره پيش��ين چند كارت ش��ناور با ح��دود قيمت ۵ 

ميليون توماني را به صورت رايگان پخش كرده اند. 

 موضوع عادي توزيع رايگان كارت هاي شناور
پس از اظهارات پورس��يدآقايي معاون شهردار تهران، مهدي 
چم��ران دوب��اره در گفت وگويي با تس��نيم، با اذع��ان به اينكه 
كارت ه��اي ش��ناور به  قيمت ه��اي مختلف دراختي��ار ارگان ها 
و اف��راد مختلف قرار مي گرف��ت، گفت: آقاي پورس��يدآقايي و 
معاونان ايش��ان از چندوچون صدور كارت ه��اي طرح ترافيك 
به خوبي خب��ردار هس��تند همان گونه كه ما خبردار هس��تيم، 

بنابراين نيازي به اعام مجدد آن به من نبود!

وي افزود: موضوع عادي كه هر س��ال در ش��ورا به تصويب 
نمايندگان مي رس��يد، به  چه  صورتي از سوي معاون حمل ونقل 

شهردار تهران عنوان شده، جاي تعجب دارد.
ب��راي شفاف س��ازي و اطاع رس��اني به عموم م��ردم عرض 
مي كنم، كارت هاي يادش��ده هر س��ال طب��ق روال معمول به 
برخي نمايندگان، مس��ووالن، وزرا، خبرنگاران، پزشكان و حتي 
فروش��ندگان س��اكن در مناطق طرح ترافيك داده مي ش��د و 
قيمت ه��اي هر كدام نيز با ديگري متف��اوت بود، بنابراين هيچ 
كارت��ي به ص��ورت رايگان دراختيار كس��ي قرار داده نش��ده اال 
جانبازان، ش��هداي زنده يي كه بر گ��ردن يكايك ما حق گراني 

دارند و بيان اين گونه حرف ها كذب است. 

 به دادستان اعالم كنيد
در رويدادي ديگر، اقبال ش��اكري عضو س��ابق شوراي شهر 
تهران، گفت: اگر معاون حمل و نقل ش��هردار تهران ادعا كرده 
كه در دوره ما چندين كارت ش��ناور ۵ ميليون توماني به اين و 
آن اهدا ش��ده لطفا، اين و آن را به مقام دادس��تاني اعام كنيد 
كه احراز هويت ش��وند. اقبال شاكري در گفت وگو با فارس، در 
پاسخ به اظهارات معاون حمل و نقل شهردار تهران درباره طرح 
ترافيك جديد شهرداري و شائبه درباره طرح ترافيك قديمي و 
ارائه كارت هاي طرح ترافيك رايگان گفت: اين موضوعات را به 

دادستاني معرفي كنيد فرافكني نكنيد. 
وي خطاب به مديران ش��هرداري و اعضاي ش��وراي ش��هر 
پنج��م گفت: نكته دومي كه بهتر اس��ت مديران ش��هرداري و 
اعضاي ش��وراي پنجم بدان واقف باشند مرور كارنامه شهرداري 

و شوراي پيشين است. 

 عضو شوراي شهر: با تغيير نام خيابان كارگر به مصدق مخالفيم 
عضو شوراي شهر تهران، ري، تجريش گفت: كارگران نقش بي بديلي در پيروزي 
انقاب اسامي داشتند و اينكه بخواهيم بخشي از خيابان كارگر را تغيير نام دهيم، 
در ش��أن نمايندگان مردم نيست. افش��ين حبيب زاده عضو شوراي شهر تهران، ري، 
تجريش در گفت وگو با ايلنا در رابطه با اينكه برخي قصد تغيير نام خيابان كارگر در 
تهران و پاك كردن نام كارگر در س��طح ش��هر دارند، گفت: براي نامگذاري خياباني 
به نام مرحوم دكتر مصدق پيشنهادهايي مطرح شد تا نام ايشان جايگزين شود، اما 
برخي ب��ه ياد خيابان كارگر افتادند تا بتوانند تغييري در آن اعمال كنند، البته آنها 
قصد دارند، بخشي از خيابان كارگر را به نام دكتر مصدق تغيير نام دهند. وي افزود: 
آنها اين بحث را مطرح مي كنند كه خيابان كارگر ش��مالي يا كارگر جنوبي را به نام 
مرحوم دكتر مصدق تغيير دهند. اساسا با اين موضوع مخالف هستيم كه نام خيابان 
كارگر تغيير پيدا كند و به نظر مي رس��د بايد دنبال گزينه هاي ديگري براي اين كار 
باش��ند، چراكه تغيير در نام خيابان كارگر را قبول نداريم. چه بخش ش��مالي و چه 
بخ��ش جنوبي اين خيابان بايد به نام كارگر باق��ي بماند. حبيب زاده گفت: كارگران 
نقش بي بديلي در پيروزي انقاب اسامي داشتند و به همين جهت شهرهاي مختلف 
كشور پس از انقاب به دنبال اين بودند يكي از اصلي ترين خيابان ها يا ميادين شهر را 
به نام كارگر نامگذاري كنند و اين در عمده شهر ها اتفاق افتاده است و اينكه بخواهيم 

بخشي از اين خيابان را تغيير نام دهيم در شأن نمايندگان مردم نيست. 

 افزايش آالينده هاي جوي طي 2روز آينده
مركز پايش آلودگي هواي اداره كل حفاظت محيط زيس��ت استان تهران با صدور 
اطاعيه يي نسبت به افزايش آلودگي هوا در تهران هشدار داده است. به گزارش ايسنا در 
اطاعيه مركز پايش آلودگي هواي اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران آمده 
است: بر اساس اطاعات دريافت شده از ايستگاه هاي سنجش آلودگي هواي شهر تهران، 
هم اكنون )روز شنبه( غلظت آالينده ذرات معلق با قطر كمتر از 2.۵ميكرون فراتر از حد 
مجاز و بيانگر شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس است. اين مركز افزوده است: با توجه 
به پيش بيني سازمان هواشناسي تا روز سه شنبه )۱۷ بهمن( به دليل پايداري و سكون 

نس��بي جو پتانسيل افزايش آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت هوا وجود دارد. از اين 
رو توصيه مي شود مبتايان به بيماري هاي قلبي و ريوي، كودكان و سالمندان از تردد 
غيرضروري در فضاي بازخودداري كنند و ساير افراد نيز فعاليت هاي طوالني مدت در 

فضاي باز را كاهش دهند و از انجام فعاليت هاي ورزشي خودداري كنند. 

 مهلت 3ماهه آخوندي براي تهيه گزارش   از 2روز برفي
وزير راه و شهرس��ازي در نامه يي خطاب به معاون حمل ونقل وزارتخانه دستور داد تا 
ظرف ۳ ماه آينده گزارشي از وضعيت اضطراري روزهاي ۷ و 8 بهمن ماه جاري در قالب 
دو گروه كارشناسي و با همكاري كامل سازمان ها و شركت هاي مورد اشاره تهيه كنند.  به 
گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي  در نامه يي خطاب به مهرداد 
تقي زاده، معاون حمل ونقل خود دس��تور داد تا تحت نظ��ر او گزارش كاملي از وضعيت 
اضطراري در تاريخ ۷ و 8 بهمن ماه جاري جهت استحضار رييس جمهور ، دولت، مجلس 
شوراي اسامي و ساير مقام هاي مسوول و همچنين آگاهي عمومي تهيه و ارائه شود. در 
متن اين نامه وزير راه و شهرسازي خطاب به  معاون حمل ونقل آمده است: با توجه به پايان 
رسيدن شرايط اضطراري بر اثر بارش برف در روزهاي شنبه و يك شنبه ۷ و 8 بهمن ماه 
سال جاري و ايجاد شرايط اضطراري در منطقه تهران، البرز، قزوين، گيان، زنجان و قم 
ضروري است با فوريت دو تيم بررسي كارشناسي متشكل از كارشناسان حرفه يي و خبره 
در زمينه حمل ونقل جاده يي و هوايي تشكيل دهيد تا گزارشي از موضوع تهيه و ارائه كنند. 
در ادامه اين دستور آخوندي به تقي زاده آمده است: اين تيم بايد تحت نظارت جنابعالي 
و با همكاري كامل سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي و 
شركت راه آهن جمهوري اسامي ايران جزئيات مسائل را بررسي و گزارش كاملي از تحليل 
شرايط و چارچوب راهكارهاي سيستمي جهت مقابله با وضعيت اضطراري جهت استحضار 
رييس جمهور ، دولت، مجلس شوراي اسامي و ساير مقام هاي مسوول و همچنين آگاهي 
عمومي تهيه و ارائه كنند. در بخش ديگر آمده است: اين گزارش بايد حداكثر ظرف مدت 
سه ماه تهيه و حاوي فرآيند شكل گيري شرايط اضطراري در انواع بحران هاي احتمالي، 
نحوه مديريت و اطاع رساني، اقدام ميداني صورت گرفته و همچنين پيشنهادهاي الزم 

جهت درس گيري از حادثه و بهبود مديريت شرايط مشابه تهيه و ارائه كنند. 

حجت اله ميرزايي، معاون برنامه ريزي و توس��عه ش��هرداري 
تهران با اش��اره به اينكه ۵0 درصد بودجه كمك هاي شهرداري 
ب��ه نهاده��اي فرهنگي ح��ذف ش��د، گفت: ح��ذف كمك هاي 
غيرماموريتي در يك دوره ۵ س��اله در دستور كار شهرداري قرار 

دارد. 
به گزارش ايلنا، براس��اس گزارش تحويل و تحول ش��هرداري 
ته��ران يك��ي از ن��كات جالب توج��ه در حوزه ه��اي فرهنگي و 
اجتماع��ي در دوران مديريت ش��هري پيش��ين نحوه تخصيص 
بودجه ش��هرداري تهران به فعاليت هاي مختلف اس��ت. با وجود 
اينكه بودجه ش��هرداري در سال ۱۳96 نس��بت به سال ۱۳9۱ 
كمتر از 2برابر ش��ده اما ميزان حمايت هاي ش��هرداري تهران از 

امور فرهنگي و اجتماعي بيش از 4برابر شده است. 
در متن اين گزارش آمده است:»64 درصد اين بودجه حمايتي 
به فعاليت هاي مذهبي تخصيص يافته و سهم ساير فعاليت ها كه 
بعضا با حوزه وظايف ش��هرداري پيون��دي وثيق تر نيز دارند تنها 
۳6درصد بوده اس��ت. نكته حائ��ز اهميت در اين باره حاكم بودن 
س��ليقه بر نظام تخصيص اين بودجه هاس��ت كه بيش��تر كاركرد 
سياس��ي و جنبه هوادار خريد دارد و بايد نس��بت به اصاح اين 
روي��ه اقدام كرد.«  با اين حال باز هم در اليحه بودجه پيش��نهاد 
شهرداري براي كمك به برخي نهادهاي فرهنگي كه هيچ ارتباطي 
با شهرداري نداشته و زيرمجموعه آن محسوب نمي شوند، ليستي 
تعيين ش��ده است. معاون شهردار در پاسخ به اينكه چرا با وجود 
انتقادات مديريت ش��هري جديد باز هم اين ليس��ت وجود دارد، 
گفت: شهرداري نزديك به ۵0 درصد از اين كمك ها را حذف كرده 
و حذف كمك هاي غيرماموريتي در يك دوره ۵ س��اله در دستور 
كار شهرداري قرار دارد. اما در مواردي كه فكر مي كنيم، موسساتي 
خارج از ش��هرداري تهران هس��تند كه كمك هاي عام المنفعه و 
عمومي ارائه مي دهند يا پروژه هايي است كه با كمك هاي محدود 
تكميل مي شوند اين موارد را همچنان در دستور نگه داشتيم ولي 
باز هم اين ليس��ت ۵0 درصد كم ش��ده است. برخي از طرح ها و 
پروژه هاي��ي هم وجود دارد كه با كمك كوچك ش��هرداري پايان 
مي پذيرد و مي تواند وارد مدار خدمات رساني اجتماعي و فرهنگي 
در ش��هر ش��ود. ميرزايي در واكنش به اينكه چرا بايد اين ليست 
وجود داشته باش��د و شهرداري مكلف است به اين نهادها كمك 
كند، افزود: شهرداري در اين زمينه نه مجبور است و نه جزئي از 
عرف محسوب مي شود. معاون شهردار با اشاره به انتقادات موجود 

در بودجه در رابطه با سهم 0/0۵درصدي محيط زيست در اليحه 
بودجه 9۷ شهرداري تصريح كرد: بودجه مستقيم محيط زيست 
در قالب توسعه فضاي سبز و مواردي از اين قبيل است اما بسياري 
از اقدامات ديگر شهرداري خود در راستاي توسعه و بهبود محيط 
زيس��ت است كه طرح جديد ترافيك جزو همين موارد محسوب 
مي ش��ود. همچنين توسعه شبكه حمل و نقل عمومي كه امسال 
به  ش��دت در بودجه با اولويت همراه ش��د و تكميل خطوط 6 و 
۷مترو جزو اين موارد اس��ت كه آثار و پيامدهاي زيست محيطي 
دارد. ميرزايي با اشاره به بخشنامه صرفه جويي گفت: اين بخشنامه 
محرمان��ه نيس��ت. حذف تش��ريفات، همايش ه��اي غيرضروري، 
پاداش هاي غيرضروري و غيروابسته به عملكرد و توقف پروژه هاي 
غيرضروري تاكيد جدي ب��ر فرآيند صرفه و صاح خريد كاالها و 
خدماتي كه شهرداري خريداري مي كنند جزو اين بخشنامه است.  
ميرزايي با بيان اينكه همه موارد و اصاحاتي كه مي خواستيم و 
مي توانس��تيم را در بودجه س��ال جاري اعمال كرديم، افزود: اگر 
مرزهاي سياسي و مرزهاي شهري به دقت تعيين نشوند و مورد 
مراقبت قرار نگيرند ممكن است مديريت شهري را غافلگير كند. 
ممكن است بخش هايي از حريم به تدريج وارد شهر تهران شود 
در نتيجه دامنه و گس��تره شهر تهران افزايش پيدا كند. اين امر 
بايد به  شدت و با جديت پيگيري شود و حريم تهران بايد با دقت 
مشخص شده و روي آن پافشاري شود. او با بيان اينكه در برنامه 
سوم هماهنگي هاي الزم با استانداري و فرمانداري صورت خواهد 
گرفت، تصريح ك��رد: درحال حاضر به علت تداخلي كه مرزهاي 
ش��هر تهران با مرزهاي سياس��ي نواحي، مناطق، شهرستان ها و 
بخش هاي اطراف دارد هميش��ه چالش هايي از اين جهت وجود 

داشته است. 

در شهر
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صنعت، معدن و جتارت14
معافيت چاي خارجي از ماليات 

بر ارزش افزوده 
تس�نيم| واردات و عرض��ه چاي خارج��ي از پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده طبق برنامه ششم توسعه معاف شد. 
گمرك ايران طي نامه يي به مديران اجرايي اين دس��تگاه 
اعالم كرد در برنامه شش��م توس��عه واردات و توزيع چاي 
خارجي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده براس��اس اعالم 
معاون سازمان امور مالياتي معاف است. زمان اجرايي شدن 
اين قانون نيز همزمان با اجرايي شدن برنامه ششم توسعه 

كشور اعالم شده است. 
بنابراين گزارش گمرك پيش از اين نيز اعالم كرده بود 
كه چاي خارجي وارداتي در صورتي كه افزودني نداش��ته 
باش��د از پرداخت ماليات معاف است. در نامه گمرك آمده 
است:»عرضه و واردات چاي خشك بدون هيچ گونه افزودني 
اعم از اس��انس و نظاير آن از تاريخ الزم االجرا شدن برنامه 
ششم)اول فروردين 96( از پرداخت ماليات عوارض ارزش 
افزوده معاف هستند اما اين معافيت قابل تسري به خدمات 
بسته بندي، فرآوري و توزيع انواع چاي خشك نخواهد بود.«

برگزاري نمايشگاه اختصاصي 
ايران در عراق

ايرنا| رايزن بازرگاني ايران در عراق از برگزاري نمايشگاه 
اختصاصي تجاري و صنعتي كش��ورمان در بغداد از تاريخ 
۲۳تا ۲6بهمن  ماه سال جاري توسط بخش خصوصي خبر 
داد. ناصر بهزاد افزود: اين نمايشگاه با مجوز سازمان توسعه 
تجارت ايران و با همكاري سفارت جمهوري اسالمي توسط 
بخش خصوصي در محل مركز نمايش��گاه هاي بين المللي 

بغداد برگزار خواهد شد. 
وي گفت: اين نمايشگاه با هدف معرفي توانمندي هاي 
تج��اري و صنعت��ي اي��ران اس��ت و پيش بيني مي ش��ود 
۱۰۰ش��ركت صنعتي تجاري و مهندسي در فضايي بيش 
از ۱۰۰۰مترمربع نس��بت به معرفي و بازاريابي محصوالت 
و خدمات خود اقدام كنند. وي افزود: زمينه هاي مشاركت 
ش��ركت هاي برت��ر ايراني در بخش ه��اي مختلف صنعتي 
عراق در قالب ۳ پروژه با ۱۰عنوان تعريف ش��ده اس��ت و 
اين امكان را به ش��ركت هاي ايراني مي دهد كه با شناخت 
دقيق ت��ري بتوانند در حوزه هاي س��رمايه گذاري جديد در 
عراق وارد ش��وند. بهزاد درخصوص اين ۳پروژه گفت: كليه 
زيرش��اخه هاي صنعت س��اختماني تحت عنوان»پروبيلد 
ايران«، زيرش��اخه هاي صنايع غذايي تحت عنوان »پروفود 
ايران« و س��اير گروه هاي صنعتي شامل گروه هاي وابسته 
ب��ه صنعت خ��ودرو، آب، برق، خدمات فني و مهندس��ي، 
پالستيك، تجهيزات پزشكي، چاپ و بسته بندي و... تحت 
عنوان پروژه س��وم تعريف شده است. رايزن بازرگاني ايران 
در عراق، برگزاري و مذاكرات تجاري و صنعتي ميان فعاالن 
ايران��ي و عراقي را از ديگر برنامه هاي پيش بيني ش��ده در 
قالب اين نمايش��گاه عنوان كرد. بهزاد تاكيد كرد: توس��عه 
بازار عراق در ش��رايط ورود اين كش��ور به مرحله بازسازي 
پس از پايان جنگ با داعش و آزادس��ازي مناطق اش��غال 
شده، فرصت مناسبي براي حضور شركت هاي ايراني جهت 

اجراي پروژه هاي مهم و تامين و صدور كاالست. 

ايران در جايگاه چهاردهمين 
فوالدساز برتر دنيا 

تس�نيم| يك عضو انجمن توليدكنن��دگان فوالد با 
بيان اينكه 4۰سال پيش توليد فوالد كشور كمتر از ۵۰۰ 
هزار تن بود، گفت: تالش مهندسان ايراني در اين 4دهه 
ثم��ر داد و ام��روز با ركورد توليد س��االنه ۲۱ميليون تن 

چهاردهمين فوالدساز دنيا هستيم. 
رض��ا شهرس��تاني اظهار ك��رد: در آن س��ال ها قرار 
ب��ود، فوالد مباركه به جهت دسترس��ي به آب هاي آزاد 
در جنوب كش��ور فعاليت خود را آغاز كند اما به خاطر 
جنگ و مسائل ديگر اين پروژه در اصفهان اجرايي شد. 
وي با اعالم اينكه از آن س��ال ها تا دهه 7۰ روند رش��د 
توليد فوالد كش��ور به كندي ص��ورت مي گرفت، افزود: 
در دولت ه��اي نه��م و دهم ب��ه خاطر تحريم و بس��ته 
ش��دن خطوط اعتباري نتوانستيم به اهداف پيش بيني 
ش��ده خود كه توليد ۵۵ ميليون تن فوالد است، دست 
پيدا كنيم اما خوش��بختانه در طول سال هاي اخير اين 
عقب ماندگي جبران شده و با سرعت توليد فوالد انجام 
مي ش��ود. اين عضو انجمن توليدكنندگان فوالد اضافه 
ك��رد: در س��ال 94 توليد فوالد كش��ور ۱۵ميليون تن 
بود كه اين رقم در س��ال 9۵ به ۱8ميليون تن رس��يده 
است. با اين ميزان رشد امروز ايران رتبه ۱4را در توليد 
فوالد دارد. شهرس��تاني با بيان اينكه برنامه هاي دولت 
در طراح��ي پروژه هاي مختلف باعث ش��ده تا امس��ال 
تولي��د ۲۱ميلي��ون تن فوالد در كش��ور محقق ش��ود، 
افزود: در س��ال آينده قرار اس��ت اين مي��زان توليد به 
۲6ميلي��ون تن افزايش پيدا كند. وي ب��ا بيان اينكه تا 
س��ال ۱4۰4 احتماال به ظرفي��ت توليد ۵۵ ميليون تن 
فوالد دس��ت پيدا خواهيم كرد، اظهار كرد: براي تحقق 
اين حجم توليد نيازمند رفع ۳ مش��كل اساس��ي پيش 
روي واحدهاي توليدي هستيم، نخست وضعيت كمبود 
آب است كه بايد به كارگيري تكنولوژي هاي جديد اين 
موضوع برطرف شود. موضوع دوم كمبود سنگ آهن در 
كش��ور است. به نحوي كه فقط تا 7سال آينده ما سنگ 
آهن داري��م و بايد براي مابقي توليد فوالد اكتش��افات 

جديدي انجام شود. 

 اعطاي نشان حالل
به توليدكنندگان

 مه�ر| ريي��س س��ازمان مل��ي اس��تاندارد گف��ت: 
كارشناسان اس��تاندارد به عنوان ضابط قضايي، مي توانند 
اقدام��ات الزم را در محل تخلف انج��ام و موارد را براي 
اجرا به دستگاه قضايي ارجاع دهند. نيره پيروزبخت تنها 
مرجع صدور نش��ان حالل را به موجب قانون س��ازمان 
مل��ي اس��تاندارد ايران معرفي كرد و ادام��ه داد: در يك 
س��ال اخير ۲۰ نش��ان حالل به واحده��اي صيد و ذبح 
اعطا شده است. او اظهار كرد: بايد نظام استانداردسازي 
در همه جاي ايران فراگير ش��ود. او از گسترش بازرسي 
و نمونه برداري ها در مراكز توليد و عرضه به عنوان بخش 
ديگري از فعاليت هاي اين سازمان در يك سال اخير خبر 
داد و افزود: با شدت بخشيدن به بازرسي هاي ميداني در 
سطح بازار، توليدكنندگان كاالهاي بي كيفيت و جاعالن 
عالمت استاندارد شناس��ايي و به مراجع قضايي معرفي 
شدند. رييس سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينكه 
نظارت بر خدمات شهربازي، تله كابين، پيست هاي اسكي 
و ايستگاه هاي گاز سي ان جي افزايش داشته است، گفت: 
ب��ا همكاري وزارت كش��ور و ش��هرداري ها، معاينه فني 

خودروها در سطح گسترده يي انجام مي شود.

اخبار

روساي اتاق بازرگاني ايران و تهران در گفت وگو با »تعادل« تشريح كردند 

قاعده بازي در تجارت
تعادل| 

»مدل اقتص��اد دولتي و خصولت��ي« چالش بزرگ 
اقتصاد ايران به ش��مار مي رود كه باعث ش��ده فعاالن 
اقتصادي از تزريق س��رمايه هاي خود به صحنه اقتصاد 
كشور خودداري كنند. از ديگر مضرات پيروي از چنين 
مدل اقتصادي، ايجاد محدوديت بر ورود كاالها به داخل 
اس��ت. به طوري كه دولتم��ردان اقتصادي طي ماه هاي 
گذش��ته با بخش��نامه هاي متعددي جلو ثبت سفارش 
برخي كاالها را به بهانه حمايت از توليد داخل گرفتند 
كه موج��ي از انتقادات از س��وي بدنه بخش خصوصي 
و فع��االن اقتصادي به راه افتاد، چراك��ه به اعتقاد آنها 
اتخاذ اين گونه سياس��ت هاي مقطع��ي و غيرقانوني نه 
تنها حامي توليد داخل نخواهد بود، بلكه »آش��فتگي، 
بي نظم��ي و گران��ي« را در ب��ازار رقم خواه��د زد. در 
همين راستا روس��اي اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران 
در گفت وگ��وي اختصاصي با »تع��ادل« ضمن انتقاد از 
تدوين سياس��ت هاي اش��تباه دولت در عرصه واردات 
تاكي��د مي كنند كه دولت براي مديريت واردات در گام 
نخست بايد به سمت تثبيت سياست گذاري ها در عرصه 
تجارت پيش رود تا تجار و صنعتگران بتوانند براساس 
يك برنامه ريزي بلندمدت، فعاليت هاي خود را در تعامل 
با ساير كشورها بچينند. در گام بعدي دولت مي توانند 
با بهره گيري از ابزار تعرفه يي، بازار واردات را سروسامان 
دهد ك��ه در چنين حالتي ديگر ني��ازي به برهم زدن 
قاعده بازي و ممنوعيت واردات نيست. آنها در عين حال 
تصدي گري دولت در صحنه اقتصاد را اشتباه ساختاري 
دولت ها در ايران مي دانند، كه جلو فضاي رقابتي سالم 
را در اقتصاد گرفته است. بر همين اساس اگرچه دولت 
صحنه گردان اصلي اقتصاد به ش��مار مي رود، اما بخش 
خصوصي بازيگر اصلي آن است كه بايد به اندازه سهم و 

فعاليتشان در اقتصاد به آنها بازي داده شود. 

 ديدگاه بخش خصوصي
طي س��ه ماه اخي��ر ب��ا محدودي��ت ورود برخي 
محص��والت به كش��ور به بخش��ي از اقتصاد كش��ور 
ش��وك وارد ش��د. در همين راس��تا فعاالن اقتصادي 
با ارس��ال نامه يي گاليه آميز به روس��اي قوه مجريه و 
قضاييه خواه��ان خاتمه دادن ب��ه وضعيت به وجود 
آمده ش��دند. اگرچه دولتم��ردان و متوليان صنعتي 
كشور، هدف از اين اقدام را حمايت دولت از كاالهاي 

تولي��د داخل عن��وان كردن��د، اما فع��االن اقتصادي 
اتخاذ اين نوع سياس��ت ها را اقدامي اش��تباه و خالف 
قانون عنوان مي كنند كه در نهايت به منزوي ش��دن 
تولي��دات داخل در عرصه جهاني منجر خواهد ش��د. 
بن��ا به اظهارات آنها، دولت نبايد ورود هيچ كااليي به 
كشور را متوقف كند. چنانچه دولتمردان مي خواهند 
مان��ع از ورود برخي كاالها به كش��ور ش��وند، بايد از 
س��ه ماه قبل اطالع رس��اني هاي الزم در اين زمينه به 
فعاالن اقتصادي صورت گيرد تا آنها در يك وضعيت 
نامعلومي قرار نگيرند، چراكه تكرار اين بي برنامگي ها، 
موجب به هم ريختگي بازار و گراني محصوالت خواهد 
ش��د. از س��وي ديگر، محدود كردن ثبت سفارش به 
معناي محدود كردن رقبا و يكه تازي برخي محصوالت 
بي كيفي��ت در بازاره��اي داخلي خواهد ش��د. حال 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا توقف ثبت سفارش 
واردات برخي اق��الم مصرفي، افزايش خريد كاالهاي 

داخلي را ب��ه دنبال دارد يا خير؛ برخي معتقدند، اين 
اق��دام دولت بيش از آنكه خيرخواه��ي را براي توليد 
وطني داش��ته باش��د، بيش��تر جنبه رانت محور بوده 
است. به واقع با اين حركت اخير برخي خصولتي ها با 
استفاده از رانت اطالعاتي فربه تر شدند و سود كالني 
را به جيب هايش��ان زدند. از سوي ديگر برخي بر اين 
باورن��د كه محدودي��ت در واردات تنها اصول و قاعده 
تجارت را بر هم زده و هش��داري را ب��راي عدم ورود 
سرمايه گذاران خارجي به كشور داشته است. از اين رو 
بايد گفت كه اصوال سياست هاي مقطعي و كوتاه مدت 

در عرصه اقتصادي موفق عمل نكرده است. 
در همين حال رييس ات��اق ايران نيز درباره اقدام 
اخير دولت مبني بر توقف ثبت سفارش برخي كاالها 
به »تعادل« مي گويد: اين اقدام دولت راه نجات توليد 
داخل نيست. غالمحسين شافعي بر اين باور است كه 
دولت بايد در اتخاذ چنين تصميماتي فعاالن اقتصادي 

را در جريان بگذارد و از مش��ورت آنها براي پيش��برد 
هرچه بهتر امور كمك بگيرد. او تصريح مي كند: بايد 
قوانيني كه به مصلحت اقتصاد كش��ور اس��ت، وضع 
شود و سياست گذاري ها به صورت بلندمدت باشد نه 
به صورت هيجاني و مقطع��ي. رييس پارلمان بخش 
 خصوصي معتقد است كه تصميم گيري هاي يك جانبه 
و ب��دون منطق به اقتصاد كش��ور آس��يب خواهد زد. 
شافعي در عين حال مهم ترين مطالبه بخش خصوصي 
از دول��ت را حرك��ت به س��مت تثبي��ت برنامه هاي 
اقتص��ادي عنوان مي كن��د تا يك فع��ال اقتصادي با 
چندگانگي سياس��ت گذاري ها در آينده فعاليت خود 
روبه رو نشود. بنا به اظهارات او، اينكه هر روز در فضاي 
اقتصادي ش��اهد روند صعودي قيمت كاالها باش��يم، 
چندان خوشايند نيست، چراكه اين امر به بحث فساد 
در اقتص��اد دامن خواهد زد. رييس اتاق ايران در عين 
حال در خص��وص بحث رانت و فس��اد دولت در اين 

زمينه معتقد اس��ت، اينكه بگوييم فساد تنها در بدنه 
دولت است، حرف درستي نيست؛ چراكه ممكن است 
در بدنه بخش خصوصي نيز فساد وجود داشته باشد. 
بنابراين بخش خصوصي ه��م بايد اخالق حرفه يي را 
رعاي��ت كند. به گفته او، بخش دولتي و خصوصي هر 
دو بايد به دنبال سالم سازي فضا باشند. البته شافعي بر 
اين باور است كه تصدي گري دولت در صحنه اقتصاد، 
جل��و فضاي رقابتي س��الم را گرفته اس��ت. بر همين 
اساس اگرچه دولت صحنه گردان اصلي اقتصاد كشور 
به شمار مي رود اما بخش خصوصي بازيگران اصلي آن 
است كه بايد به اندازه سهم و فعاليت شان در اقتصاد به 

آنها بازي داده شود. 
از آن سو رييس اتاق تهران نيز با ابراز گله مندي از 
بي ثباتي در سياست هاي وارداتي كشور كه هرلحظه 
ي��ك فعال اقتصادي را با مش��كل مواجه مي كند به 
»تعادل« مي گويد: توقف واردات كاالها خالف قانون 
است. مسعود خوانساري در عين حال اظهار مي كند 
ك��ه دولت باي��د با به كارگيري اب��زار تعرفه  و تغيير 
در تعرف��ه برخي اقالم مصرفي مش��ابه داخل بتواند 
واردات را مديريت كند ك��ه در چنين حالتي ديگر 
نيازي ب��ه برهم زدن قاعده ب��ازي و ممنوعيت آنها 
به كشور نيست. رييس اتاق تهران در ادامه با اشاره 
به پيش بيني هاي جهاني در خصوص رش��د اقتصاد 
كش��ور تصريح مي كند: بانك جهان��ي براي اقتصاد 
دنيا در سال ۲۰۱8ميالدي يك اقتصاد توام با رشد 
پيش بيني ك��رده و براي ايران هم رش��د اقتصادي 
4درصدي عنوان كرده اس��ت. البته زماني اين رشد 
محقق خواهد ش��د، كه مانعي بر سرراه فعاليت هاي 
اقتص��ادي ايجاد نش��ود. خوانس��اري در عين حال 
يك��ي از ملزومات دس��تيابي به رش��د اقتصادي را 
برداش��ته شدن موانع بر سرراه كس��ب وكار فعاالن 
اقتص��ادي مي داند و ب��ر اين باور اس��ت كه رقابت 
بين دس��تگاه هاي دولتي و خصوص��ي بايد برطرف 
ش��ود. او همچنين درباره وضعيت كس��ب وكار در 
ماه هاي پاياني سال 96 عنوان مي كند: خوشبختانه 
براس��اس آمارها، در س��ه فصل نخست سال جاري 
برخي بخش هاي اقتصادي و صنعتي رش��د مثبت را 
تجرب��ه و با رونق روبه رو ش��دند. اميدواريم با اتخاذ 
سياست گذاري هاي منطقي و پايدار رشد را در ساير 

صنايع در سال 97 شاهد باشيم. 

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خبر داد

چگونگي برگزاري نمايشگاه هاي بهاره
در همايش مديريت آب در صنعت فوالد مطرح شد

بي توجهي به مديريت منابع
تعادل|

روز گذشته دوره مديريت آب در صنعت فوالد با رويكرد توسعه پايدار توليد پاك 
در پژوهشكده علوم و فناوري انرژي دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد. مدير شركت 
ملي فوالد ايران در اين همايش گفت: در ايران بيشتر به جنبه هاي كمي توليد فوالد 
توجه ش��ده و از جنبه هاي ديگر توس��عه فوالد همچون مديريت منابع و حفاظت از 
محيط زيس��ت غافل ش��ده ايم. منصور يزدي زاده اظهار كرد: كش��ورهاي توسعه يافته 
صنعت��ي تالش كرده اند تا صنعت ف��والد خود را در تمام جنبه ها توس��عه دهند، اما 
متاس��فانه در كشورهاي در حال توس��عه مانند ايران بيشتر به جنبه هاي كمي توليد 
فوالد توجه ش��ده است و از جنبه هاي ديگر توس��عه فوالد همچون مديريت منابع و 
حفاظت از محيط زيس��ت غافل ش��ده ايم. او افزود: قاعدتا هر جا در كش��ور سخن از 
كارخان��ه فوالد مي ش��ود، بحث انرژي پيش مي آيد و با توج��ه به اينكه صنعت فوالد 
در كش��ور ما روند رو به رش��دي دارد بايد توجه خاصي به حوزه انرژي داشته باشيم. 
ي��زدي زاده مطرح كرد: صنعت فوالد توانس��ت در س��ال هاي اخير نق��ش خود را در 
افزايش GDP كش��ور باال ببرد، اما رش��د عمودي بسياري از واحدهاي فوالد موجب 
شد تا به صنايع باالدستي و پايين دستي فوالد توجه كمتري شود. مدير شركت ملي 
فوالد ايران تاكيد كرد: خوش��بختانه با ش��كل گيري س��تاد زنجيره فوالد توانستيم تا 
حد زيادي مش��كالت تامي��ن زنجيره اين محصول صنعتي اس��تراتژيك را حل كنيم 
و پيش بيني ما با توجه به هدف گذاري ۱4۰4، رش��د ۵۵ ميليون تني فوالد و رش��د 
اقتص��ادي 4درصدي، توليد س��رانه ۳۵۰كيلوگرمي به ازاي هر نفر اس��ت. يزدي زاده 
تصريح كرد: از آنجايي كه در سال هاي گذشته با تامين مواد اوليه كارخانه هاي فوالد 
دچار مش��كل بوديم به اين نتيجه رس��يديم كه بهترين نقطه ب��راي ايجاد واحدهاي 
جديد فوالد، مناطق جنوبي كش��ور و نزديك به آب هاي آزاد اس��ت تا بتوانيم با كم 
ك��ردن هزينه هاي حمل و نقل، ارزش افزوده بيش��تري ايجاد كني��م. او اذعان كرد: 
اميدواريم در برنامه ريزي كه در س��ازمان توس��عه و نوس��ازي معادن و صنايع معدني 
اي��ران صورت گرفته، بتوانيم در حوزه تامين خاك و كنس��تانتره مورد نياز فوالد در 
آينده به پيشرفت هاي بيشتر نائل شويم. در ادامه اين همايش شمس الدين سياسي راد 
مدير آموزش و پرورش و فناوري س��ازمان توس��عه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
اي��ران اظه��ار كرد: كارگاه تخصص��ي مديريت انرژي محيط زيس��ت و آب با رويكرد 
توس��عه پايدار و با هدف تحقق توليد پاك و بدون ضايعات در كش��ور بر آن شد تا از 
پيشرفت صنعتي كشورهاي توسعه يافته و در چارچوب ارتباط ايميدرو و دانشگاهيان 
ط��ي دولت يازدهم و دوازدهم، بهره الزم را در جهت كاهش مصرف انرژي در صنايع 
فوالد اجرايي كند. او افزود: ما در اين ايميدرو تالش كرديم از ظرفيت هاي پژوهشكده 
علوم و فناوري انرژي دانش��گاه ش��ريف اس��تفاده كرده و پژوهش��كده با شركت هاي 
فوالدس��ازي كش��ورهاي پيش��رفته صنعتي هماهنگي هاي الزم را صورت داد تا اين 
ش��ركت ها طي هفته جاري مباحث مشخص شده را به متخصصان داخلي و خارجي 
ارائه دهند. سياس��ي راد تصريح كرد: ش��دت انرژي مصرفي در واحدهاي فوالدسازي 
كشور و همچنين ميزان مصرف آب، مقداري بيشتر از شاخص هاي جهاني است و اين 
ناشي از مشكالت كمبود منابع براي به روزرساني و نوسازي صنايع كشور و مشكالت 

ناشي از تحريم هاي خارجي بوده است. 

فارس|
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعالم كرد: ۲۰ نمايشگاه بهاره 
در اس��تان ته��ران برپ��ا و در آن كاالي مورد نياز مردم با ۵ ت��ا ۱۵درصد تخفيف ارائه 
مي ش��ود. به گزارش فارس يداهلل صادقي در مورد برگزاري نمايش��گا ه هاي بهاره گفت: 
مقرر ش��ده ۵ نمايشگاه در تهران بزرگ و ۱۵نمايشگاه در شهرستان هاي استان تهران 
برگزار ش��ود. او با بيان اينكه الزامي در برگزاري نمايشگاه هاي بهاره در شهرستان هاي 
اس��تان تهران وجود ندارد، گفت: اختيار برگزاري اين نمايشگاه ها به فرماندار، سازمان 
صنعت و معدن و اتاق اصناف هر شهرستان داده شده و چنانچه شرايط براي برگزاري 
نمايش��گاه هاي بهاره در شهرستان هاي استان تهران وجود نداشته باشند، ممكن است 
بر اساس تشخيص اين نمايشگاه ها برپا نشوند. صادقي گفت: با هماهنگي كه از طريق 
اس��تانداري با نهادهاي مختلف صورت گرفته از برگزاري نمايش��گاه ها ديگر غير از اين 
۲۰ نمايش��گاه در اس��تان تهران جلوگيري خواهد ش��د. او افزود: براساس هماهنگي با 
اس��تاندار تهران و دستگاه هاي ذي ربط اگر در جايي بدون مجوز نمايشگاهي برپا شود، 
حتما از فعاليت آن جلوگيري مي ش��ود. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران با بي��ان اينكه اصناف به دليل وضعيت نه چندان خوب بازار تمايلي به برگزاري 
نمايشگاه بهاره ندارند، گفت: آنها معتقدند كه با وجود شبكه هاي رسمي و فروش هاي 
فوق العاده واحدهاي عرضه و تخفيف هايي كه فروش��گاه هاي زنجيره يي و فروشگاه هاي 
مجازي و اينترنتي اعمال مي كنند و همچنين با توجه به گس��تردگي سازمان ميادين 
ميوه و تره بار، ديگر نيازي به برپايي چنين نمايشگاه هايي آن هم نزديك نوروز كه فصل 
فروش اس��ت، وجود ندارد.  او افزود: در كل با جمع بندي كه با اس��تانداري تهران، اتاق 
اصناف تهران و فرمانداري انجام ش��ده به اين نتيجه رسيده ايم كه ۵ نمايشگاه در شهر 
تهران برگزار ش��ود. صادقي افزود: البته در سال هاي قبل تعداد نمايشگاه هاي غيرمجاز 
در تهران به ۲۰ الي ۲4 مورد مي رسيد، اما امسال تصميم و عزم بر اين است كه جز اين 
۵ نمايشگاه اجازه فعاليت به هيچ نمايشگاه ديگري داده نشود. رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران اظهار كرد: بنابراين هماهنگي ها با شهرداري انجام شده 
و ش��هرداري اين سياس��ت را مورد تاييد قرار داده است كه اجازه برگزاري نمايشگاه را 
نخواهد داد. او افزود: با نيروي انتظامي هم صحبت ش��ده كه با برگزاري نمايشگاه هاي 
غيرمج��از برخورد كند. به گفته صادقي؛ بنابراي��ن در صورتي كه هر گونه ناهماهنگي 
در روند برگزاري نمايش��گاه ها و سياست برگزاري آن ايجاد شود، فرمانداري به موضوع 
مداخله كرده و مانع فعاليت نمايشگاه هاي غيرمجاز خواهد شد. رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران در مورد زمان  برگزاري نمايش��گاه هاي بهاره گفت: هنوز 
زمان دقيق آن مشخص نشده، اما احتماال اين نمايشگاه ها به مدت ۱۰ روز و از 9 اسفند 
تا ۱9 اس��فندماه امس��ال برگزار مي ش��ود. او بيان كرد: از ۵ نمايشگاهي كه قرار است 
در اس��تان تهران برگزار شد، مكان 4 نمايشگاه قطعي ش��ده است. صادقي گفت: يك 
نمايشگاه در مصالي تهران، نمايشگاه ديگر در غرب تهران و در پارك ارم، نمايشگاهي 
هم در شرق تهران حكيميه )مجتمع شركت پشتيباني امور دام( و نمايشگاه چهارم در 
جنوب غربي تهران )بوستان واليت( برگزار مي شود. او با بيان اينكه نمايشگاه پنجم در 
صورت توافق ش��هرداري و اتاق اصناف تهران در فرهنگس��راي خاوران برگزار مي شود، 
بيان كرد: چنانچه اين توافق حاصل نشود، نمايشگاه در مكان ديگري برگزار مي شود. 

شاتا|
در هفته دولت و توس��ط وزير صنعت، معدن و تجارت ۳ طرح توس��عه يي صنعتي 
در اس��تان يزد به بهره برداري رس��يد. مجتمع صنايع »الس��تيك ي��زد«، »بهره برداري 
از تولي��د ان��واع گوني و نخ« و »طرح ه��اي فوالدي و نيروگاه��ي چادرملو« طرح هايي 
بودن��د كه روز گذش��ته از آنها رونمايي ش��د. وزير صنعت، مع��دن و تجارت گفت: در 
9 ماه��ه س��ال جاري بيش از 6ميلي��ون تن فوالد خام و محصوالت فوالدي از كش��ور 
صادر ش��ده كه ۵۰درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته افزايش داشته است و 
چنانچ��ه بخواهيم به ظرفي��ت ۵۵ميليون توليد فوالد خام در افق ۱4۰4 برس��يم بايد 
ميزان صادرات را به ۱۵ ميليون تن برس��انيم. به گزارش شاتا، محمد شريعتمداري در 
مراس��م بهره برداري از طرح هاي ف��والدي و نيروگاهي چادرملو كه با حضور معاون اول 
رييس جمهور برگزار شد، افزود: در سال ۵7 و در روزهاي اول انقالب به لحاظ فوالدي 
فقط معدن چغارت را داش��تيم و ظرفيت توليد فوالد ۵۰۰ هزار تن و منحصر به فوالد 
اصفهان بود، اما امروز به ۳۳ ميليون تن توليد فوالد خام رس��يديم و جايگاه چهاردهم 
جه��ان را داري��م. او با بيان اينكه هم اكنون ۱۱۰ ميليون تن فعاليت فوالدي در زنجيره 
فوالد ب��ا حدود 6۰درصد پيش��رفت فيزيكي داريم، تصريح كرد: اين ظرفيت تا س��ال 
۱۳99 به بهره برداري خواهد رسيد و ظرفيت توليد انواع فوالد كشور را به ۳۰۰ميليون 
ت��ن افزاي��ش خواهد داد كه مايه افتخار ملي اس��ت. ش��ريعتمداري با بي��ان اينكه در 
تولي��د م��س در اول انقالب صفر بودي��م، گفت: البته مقدمات مس سرچش��مه فراهم 
 ش��ده بود، اما هيچ  گونه برداش��تي از آن نداش��تيم، اما امروز مجموع توليد مس كشور 
4۰۰ هزار تن است. در حوزه روي نيز ذخاير ارزشمندي داريم و قدم هاي خوبي برداشته 
شده است و رقم توليد صفر در اول انقالب را به 4۵۰ هزار تن افزايش داديم. وزير صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به اينكه توليد آلومينيوم در اول انقالب ۱۲۰ هزار تن بود، ادامه 
داد: امروز توليد آلومينيوم كشور به ۵۰۰هزار تن رسيده است. در زمينه توليد سيمان 
نيز از 8 ميليون تن اول انقالب در حال حاضر به 84ميليون تن ظرفيت رس��يده ايم و 
با طرح هاي در دست اجرا به زودي به ۱4۰ ميليون تن ظرفيت توليد سيمان در كشور 
مي رسيم. ش��ريعتمداري با بيان اينكه ظرفيت توليد كاش��ي در اول انقالب 6 ميليون 
مترمربع بود، گفت: اين ظرفيت امروز به ۵۵۰ ميليون مترمربع رس��يده است. از سوي 
ديگر ظرفيت ۱8۰ هزار تني شيشه جام اول انقالب هم اكنون به يك ميليون و 6۰۰هزار 
 تن افزايش يافته است. در زمينه ظروف شيشه يي از ۵۰ هزار تن توليد در اول انقالب به 
7۵۰ ه��زار تن رس��يده ايم. وزير صنعت، معدن و تجارت با اع��الم اينكه با افتتاح واحد 
ذوب چادرملو ظرفيت زنجيره فوالد خام به ۱9۵ ميليون تن افزايش يافته است، گفت: 
زنجيره توليد فوالد كش��ور از ۱۲۳ميليون تن در سال 9۲ به ۳۰۰ ميليون تن در حال 
حاضر رس��يديم و در دولت تدبير و اميد ظرفيت هاي ما ۲.۵برابر ش��ده است. او با بيان 
اينكه توليد كنسانتره در ابتداي دولت تدبير و اميد ۲8 ميليون تن بود، اضافه كرد: در 
دي ماه امس��ال اين رقم به 49ميليون تن افزايش پيدا كرد و 7۵درصد رش��د يافت. در 
توليد گندله از ۲۱ ميليون تن در س��ال 9۲ به 4۲ميليون تن در دي ماه 96 رس��يديم 
و ۱۰۰درصد رش��د داش��تيم. از سوي ديگر در توليد آهن اس��فنجي از ۱9 ميليون تن 
در س��ال 9۲ ش��روع كرديم و ام��روز از مرز ۳۱ميليون تن عبور مي كنيم و نخس��تين 

توليد كننده آهن اسفنجي در دنيا هستيم. 

وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد

افزايش صادرات فوالد خام

دكتر افسانه شفيعي|
 رييس پژوهشكده توسعه صنعتي و معدني موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني|

بخش صنعت طي دوره 9۵ -۱۳9۱ با تجربه رش��دهاي پرنوس��ان و كند در دامنه 9  الي 
۱۳.۳درصد توانس��ت تنها متوس��ط س��هم ۰.۱4واحد درصدي از متوس��ط رشد اقتصادي 
۱.۲4درص��دي را ب��ه خود اختصاص دهد )يعني ط��ي دوره مورد نظر بخش صنعت به طور 
متوسط حدود ۱۲درصد در رشد اقتصادي سهم داشته است(. ازجمله داليل اين امر مي توان 
به كاهش تقاضاي موثر براي محصوالت صنعتي اش��اره داش��ت كه در ۳ گروه مش��تمل بر 
»كاهش اندازه تقاضا در بازار داخل«، »كاهش توان رقابت پذيري محصوالت توليدي ساخت 
داخل در برابر رقباي خارجي« و »تاثيرپذيري شديد فروش شركت هاي صنعتي در بازارهاي 

داخلي و خارجي از تكانه هاي قيمت ارز« قابل طبقه بندي است. 
نخس��تين مولفه مورد تحليل »كاهش اندازه تقاضا در بازار داخل« اس��ت كه براس��اس 
موارد زير را ش��اهد خواهيم بود: كاهش قدرت خريد خانوارها)كاهش ۲۰.7درصدي س��طح 
درآم��د ملي واقع��ي و ۱8درصدي مخارج مصرف��ي خانواره��ا در دوره 9۵ -۱۳9۰(. كاهش 
مخارج دولت)متوس��ط رش��د س��االنه مخارج جاري معادل 4درصد، متوس��ط رشد ساالنه 
مخارج س��رمايه گذاري در بخش ساختمان ۰.6درصد و كاهش متوسط رشد ساالنه مخارج 

سرمايه گذاري در بخش ماشين آالت و تجهيزات ۱۳.6درصد طي دوره 9۵ -۱۳9۰( و درنهايت 
كاهش مخارج س��رمايه گذاري)كاهش 6۱ درصدي مخارج سرمايه گذاري صنعتي بر حسب 
 پروانه هاي بهره برداري طي دوره 9۱ -۱۳87 س��پس بهبود نس��بي تا س��ال ۱۳9۵ به ميزان

۵۲ درصد عملكرد سال ۱۳87)به قيمت هاي ثابت سال ۱۳9۰( را مي توان ذكر كرد. 
 دومين مولفه مورد تحليل»كاهش توان رقابت پذيري محصوالت توليدي ساخت داخل در 
برابر رقباي خارجي« است كه موارد زير را در برمي گيرد: ۱ - قيمت گذاري كاالهاي صنعتي به  
صورت هزينه   افزوده)متوس��ط رشد ۱8.۱درصدي شاخص قيمت كاالهاي صنعتي طي دوره 
9۵ -۱۳8۵(. ۲ - فش��ار قاچاق در دامنه ۲۵ ۱۵ميليارد دالر طي دوره 9۵ -۱۳9۲ )نس��اجي و 
 پوشاك با س��هم ۱۳درصدي، لوازم خانگي با سهم ۱۱درصدي و موبايل با سهم ۱۰درصدي(.

۳ - جاي��گاه ضعيف حقوق مصرف كنندگان در برنامه هاي تولي��د صنعتي و در نتيجه كاهش 
وفاداري مشتريان)رتبه ۱۲7 ايران از ميان ۱44كشور در شاخص مشتري مداري كسب وكارها به 
 عنوان يكي از زيرشاخص هاي رقابت پذيري جهاني در سال ۲۰۱6(. سومين مولفه »تاثيرپذيري 
ش��ديد فروش ش��ركت هاي صنعتي در بازارهاي داخلي و خارجي از تكانه هاي قيمت ارز است 
كه ۳برابر ش��دن قيمت ارز طي دوره 9۳ -۱۳88 به كاهش فروش صنايع منجر ش��د. براساس 
اين تحليل با عنايت به نقش عوامل متعدد در كاهش تقاضاي موثر بخش صنعت پيشنهاداتي 

قاب��ل ارائه اس��ت:»افزايش مخارج عمران��ي دولت يا واگذاري طرح ه��اي عمراني نيمه تمام به 
بخش خصوصي با اس��تفاده از روش هاي مختلف PPP، توسعه سرمايه گذاري خارجي به ويژه 
سرمايه گذاري مشترك با تاكيد بر طرح هاي داراي پتانسيل صادراتي، تمركز جدي بر افزايش 
بهره وري بخش هاي صنعتي به  منظور كاهش قيمت تمام ش��ده)ايجاد واحدي در بدنه وزارت 
جهت پيگيري امور مربوطه( و اصالح ساختار حمايتي بخش توليد از طريق ايجاد تناسب بهتر 

در نظام تعرفه يي و ارزي)كاهش تعرفه و واقعي  كردن نرخ ارز( جهت كاهش قاچاق.«
رشد زيرگروه صنعت و سهم آن از رشد اقتصادي )درصد(

متوسط۱۳9۱۱۳9۲۱۳9۳۱۳94۱۳9۵
۰.۳6.۵۱.۲-9۱۳.۳-4.۵-رشد زيرگروه صنعت )درصد(

۰.4۱۱.۱۱.۲4-۰.7۳.6-7.4-رشد اقتصادی )درصد(
سهم زيرگروه صنعت از رشد 

۰.۱۱.۱۰.۱4-۱.6۲.۱-۰.8-اقتصادی )واحد درصد(

ماخذ: مركز آمار ايران

تحليل 

مانع جدي پيش  روي رشد بخش صنعت
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15 نفت و انرژي
 رد شدن توليد نفت ايران

از سهميه اوپك
ايرنا| روزنامه انگليسي زبان گالف نيوز امارات متحده عربي 
اعالم كرد، توليد نفت اي��ران از ميدان هاي نفتي غرب رود 

كارون در حال افزايش است. 
به گزارش اين روزنامه، توليد نفت ايران در ماه ژانويه 
)دي-بهمن( با 30 هزار بشكه در روز افزايش به 3ميليون 
و 830 هزار بشكه در روز رسيد و اندكي از سهميه توليد 

فراتر رفت. 
از زم��ان روي كار آمدن دولت يازدهم، محور توس��عه 
صنع��ت نفت بر ميدان هاي مش��ترك نفت و گاز متمركز 
ش��د تا سهم 7درصدي اين ميدان ها در توليد نفت كشور 
افزايش يابد. براس��اس هدف  هاي تعيين ش��ده تا س��ال 
۱3۹7 تولي��د نف��ت خ��ام از ميدان هاي مش��ترك غرب 
كارون ك��ه 5مي��دان آزادگان ش��مالي، آزادگان جنوبي، 
ي��اران ش��مالي، ي��اران جنوبي و ي��ادآوران ب��ا ظرفيت 
 نفت درجاي ۶۴ ميليارد بش��كه را ش��امل مي ش��ود، به 

700 هزار بشكه در روز افزايش يابد. 
گالف نيوز نوش��ت: در ماه ميالدي گذش��ته بيشترين 
افزايش توليد نفت در سازمان كشورهاي صادركننده نفت 
)اوپك( پس از عربستان مربوط به جمهوري اسالمي ايران 
بود. توليد نفت خام عربس��تان نيز ماه گذشته با ۶0هزار 
بش��كه در روز افزايش به ۱0 ميليون و ۱0 هزار بشكه در 
روز رسيد. با اين حال، توليد نفت خام اوپك در ماه ژانويه 
تقريب��ا در س��طح 32 ميليون و ۴00هزار بش��كه در روز 
ثابت ماند، زيرا افزايش توليد نفت خام عربستان و ايران، 
كاه��ش توليد نفت ونزوئال را جب��ران كرد. ركود مزمن و 
سرمايه گذاري اندك ونزوئال در بخش نفت موجب ضعف 
 اين صنعت ش��ده اس��ت. توليد نفت ونزوئال در ماه ژانويه
30 ه��زار بش��كه در روز كاهش يافت و ب��ه يك ميليون 
و ۶70 هزار بش��كه در روز رس��يد كه كمترين توليد اين 

كشور از سال ۱۹8۹ )2۹ سال پيش( است. 

آغاز عمليات ساخت نيروگاه 
451 مگاواتي ارس

پاون| صب��ح روزگذش��ته عمليات س��اخت نيروگاه 
۴5۱مگاواتي ارس آغاز ش��د. عمليات ساخت اين نيروگاه 
با حضور عيسي كالنتري معاون رييس جمهوري و رييس 
سازمان حفاظت از محيط زيست و همايون حائري معاون 

برق و انرژي وزير نيرو، كلنگ زني شد. 
هماي��ون حائري معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي 
در اين مراس��م طي س��خناني عنوان كرد: اين نيروگاه از 
جنس تكنولوژي هاي جديد و به دس��ت توانمند فرزندان 

اين مرزو بوم ساخته خواهد شد. 
مع��اون وزير ني��رو در امور برق و ان��رژي درخصوص 
 زمان راه اندازي اين نيروگاه ابراز اميدواري كرد تا كمتر از

20 ماه نخستين توربين در اين نيروگاه روشن شود. 
براس��اس اين گ��زارش، اي��ن ني��روگاه داراي توربين 
ظرفي��ت ب��ه  گازي  واح��د  ي��ك  داراي  و   F  كالس 
307 م��گاوات و يك واحد بخ��ار با ظرفيت ۱۴۴ مگاوات 
 خواهد بود. راندمان اين نيروگاه 5۹درصد برآورد شده كه 
در صورت بهره برداري ازجمله پيشرفته ترين نيروگاه هاي 
كش��ور خواه��د بود. ه��دف از اجراي اين پروژه تش��ويق 
س��رمايه گذاري از طريق بخش غيردولتي، استفاده بهينه 
از انرژي سوخت مصرفي باتوجه به راندمان باالي واحدها، 
افزايش ظرفيت توليدي برق و ايجاد زمينه هاي اش��تغال 

در منطقه به عنوان زيربناي توليد و... عنوان شده است. 

 كمبود بارش هاي كشور
60 درصد شد

پاون| طي يك هفته گذشته، ميزان بارش هاي كشور 
۴ ميلي متر افزايش يافته است. 

براس��اس اطالعات ايس��تگاه هاي باران سنجي شركت 
مديري��ت منابع آب اي��ران، با حضور س��امانه هاي خوب 
بارش��ي در كش��ور در هفت��ه گذش��ته، متوس��ط ميزان 
بارش هاي كش��ور از تاريخ 7 لغايت ۱3 بهمن ماه جاري 
)هفته گذش��ته( با ۴ ميلي متر افزايش از ۴2ميلي متر به 

۴۶ ميلي متر رسيد. 
اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه 
درازمدت ب��ا ۱۱7.۱ ميلي متر، حدود ۶0درصد كاهش و 
نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته با 8۱.8ميلي متر، 
ح��دود ۴3.8درصد كاهش دارد. اين گزارش حاكي از آن 
است كه بيش��ترين ميزان بارش هاي تجمعي حوضه هاي 
اصلي آبريز از اول بهمن تا ۱3 بهمن ماه جاري در حوضه 
اصلي آبريز درياي خزر با 2۱.۹ ميلي متر و كمترين ميزان 
ب��ارش در زمان ياد ش��ده در حوضه اصل��ي آبريز قره قوم 
با 0.۹ميلي متر به ثبت رس��يده است. حوضه اصلي آبريز 
درياچه اروميه هم مقام دوم بارش هاي كش��ور را از تاريخ 
اول تا ۱3 بهمن ماه جاري با 2۱.2 ميلي متر داشته است. 
حوضه ه��اي اصلي آبريز فالت مركزي 5.3، خليج فارس و 
درياي عمان 2.7 و مرزي شرق نيز از ۱.۶ ميلي متر بارش 

در ماه جاري برخوردار بوده اند.

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« از نشست مهم انرژي داووس گزارش مي دهد 

جدال گالدياتورها بر سر آينده انرژي جهان
گروه انرژي| مهدي نيكوئي|

بدون ش��ك زماني كه فاتيح بيرول، رييس ترك 
تب��ار آژانس بين الملل��ي انرژي در كنار ش��ماري از 
مديران و مسووالن دولتي حوزه انرژي سراسر جهان 
دور يك ميز جمع شده باشند، موضوع بحث جذاب 
خواه��د بود. زماني كه اين تركيب به نوعي تداعي گر 
جنگ نفت و گاز با خورش��يد و باد باش��د؛ جذابيت 
بحث بيش��تر نيز خواهد ش��د. اي��ن تركيب دومين 
نشس��ت انرژي برگزار شده در مجمع جهاني اقتصاد 
در سوييس است. »تعادل« در شماره ۱032 روزنامه 
)پنج ش��نبه ۱2بهمن( شرح يكي از اين نشست ها را 
منتش��ر كرد. گزارش پيش رو مشروح نشستي ديگر 
در حوزه انرژي است كه با حضور افراد شاخصي چون 
فاتيح بيرول، رييس آژانس بين المللي انرژي در روز 
23ژانويه برگزار شده است و براي نخستين  بار توسط 

»تعادل« به فارسي برگردانده مي شود. 
طبق معمول نشست هاي مختلف مجمع جهاني 
اقتصاد، ميهمانان اين نشست از كشورها و حوزه هاي 
مختلف انرژي دعوت ش��ده بودند. ايان كان)نفر دوم 
از سمت چپ(، مديرعامل شركت بريتانيايي سنتريكا 
تنها فردي از كش��ورهاي انگليسي زبان توليدكننده 
ان��رژي جهان بود كه در يكي از نشس��ت هاي انرژي 
داووس 20۱8 حضور داشت. حضور فاتيح بيرول)نفر 
اول از س��مت چپ(، رييس آژانس بين المللي انرژي 
ه��م باعث مي ش��د كه اين نشس��ت مه��م صرفا به 
مس��ائل فني حوزه انرژي ختم نش��ود. محمد صالح 
الس��اده)نفر دوم از راست(، وزير انرژي و صنعت قطر 
نيز به نوعي نماينده خاورميانه در اين نشس��ت بود؛ 
هر چند تالش كرد در پاس��خ به س��واالت مرتبط با 
خاورميانه »پاس��خ هايي ديپلماتيك« بر زبان بياورد 
و وارد مس��ائل كم  ارتب��اط به انرژي نش��ود. ايزابل 
كوش��ر)نفر اول از راس��ت(، مديرعامل گروه صنعتي 
انج��ي)ENGIE( از ديگران حاضران اين نشس��ت 
ب��ود. مجموع��ه ش��ركت هاي فرانس��وي انج��ي در 
3حوزه برق، گاز طبيع��ي و خدمات انرژي فعالند و 
از پيشگامان پايداري انرژي جهان به شمار مي روند. 
آخرين مهمان اين نشست نيز گئو جيفان)در مركز 
 تصوي��ر و با كراوات آبي(، مديرعامل ش��ركت چيني
»ترينا سوالر« بود كه توليدكننده پنل هاي خورشيدي 
و س��اير تجهيزات وابسته است. با اين حال، او در اين 
نشست صحبتي درباره تعرفه هاي جديد امريكا روي 
پنل هاي خورشيدي و تاثير آن بر آينده انرژي مطرح 
نك��رد. مجري اين برنامه هم تي��ان وي)مركز تصوير 
با لباس س��بز(، كارش��ناس امور بين الملل در شبكه 
جهاني تلويزيون چين)CGTN( بود تا 2نفر از افراد 

اين نشست را چيني ها تشكيل بدهند. 
عنوان اين نشس��ت »عصر جديد سياس��ت هاي 
ان��رژي« بود. با اين ح��ال صحبت چندان��ي درباره 
سياس��ت هاي انرژي نش��د و بيش از همه حاضران 
جلس��ه به بررس��ي روندها و تغييرات اساسي شكل 
گرفته در حوزه انرژي پرداختند و البته به اين نتيجه 
رسيدند كه سياست هاي انرژي در سال ها و دهه هاي 
پيش رو چندان قوي نيس��ت و »مش��تريان« را بايد 
نيرويي قدرتمندتر دانس��ت. مجري برنامه ابتدا بيان 
كرد ك��ه روندهاي زيادي در حوزه انرژي مش��اهده 
مي شود و مي توانيم نام عصر جديد را براي آن انتخاب 
كني��م. عصر جديد ب��ه نوبه خود با ناش��ناخته هاي 
فراوان همراه اس��ت و ع��الوه بر چالش هاي مختلف، 
فرصت هايي هم براي فعاالن ب��ازار به همراه خواهد 
داش��ت. تيان وي، نخستين سوال را از رييس آژانس 
بين المللي انرژي پرسيد و خواستار تشريح روند پيش 

روي انرژي جهان از منظر اين فرد مهم شد. 
فاتي��ح بيرول بي��ان كرد: جهان ام��روز تغييرات 
بس��ياري در حوزه انرژي تجربه مي كند. با اين حال 
من اعتقاد دارم كه ۴ مورد از اين تغييرات بسيار مهم 
هس��تند و ويژگي هاي جهان انرژي را به طور كامل 
دگرگون مي كنند. مس��اله آن است كه اين تغييرات 
در ابعاد بس��يار گس��ترده رخ مي دهد و بسيار سريع 

خود را نشان مي دهند. 
بيرول كه دقتي مثال زدني در گفتار خود دارد در 
تش��ريح اين ۴ تغيير عنوان كرد: ۱( تغييرات امريكا 
ادامه نقش آفريني: اين كش��ور همواره نقشي اساسي 
در بازارهاي نفت و گاز انرژي داشته است. هم اكنون 
نيز با اوج گرفتن انقالب شيل و تحوالت رخ داده در 
امريكا، قيمت هاي جهاني و امنيت انرژي كشورهاي 
بس��ياري به آينده امريكا گره خورده است. 2( رونق 
انرژي هاي تجديدپذير به ويژه برق خورشيدي: انرژي 
خورشيدي درحال تبديل شدن به ارزان ترين انرژي 
در بس��ياري از كش��ورهاي جهان اس��ت و با منابع 
س��نتي انرژي، رقابتي جدي را ش��روع كرده اس��ت. 
انتظ��ار مي رود ك��ه اين تغيير، عام��ل انقالب بعدي 
انرژي جهان باشد. 3( تغيير سياست هاي چين: اين 
كش��ور كه بزرگ ترين مصرف كننده انرژي در جهان 
است درحال تغيير سياس��ت هاي اقتصادي و انرژي 
خود اس��ت. دولت و مجلس نمايندگان اين كشور بر 
خالف س��ال ها و دهه هاي گذشته اكنون برنامه ها را 
براي »آبي كردن« دوباره آسمان چين انجام مي دهند 
و به همين دليل تقاضاي مصرف اين كشور به سمت 
انرژي ه��اي پ��اك و گاز طبيعي مايل ش��ده اس��ت. 
۴( برقي ش��دن جه��ان: هم اكنون س��رعت افزايش 
مصرف برق بسيار بيش��تر از سرعت افزايش مصرف 
ساير حامل هاي انرژي اس��ت. اين وضعيت به دليل 
عوامل مختلفي مانند استفاده بيشتر از سيستم هاي 
سرمايشي، گسترش خودروهاي الكتريكي، ديجيتالي 

شدن امور پديد آمده است. 
ريي��س آژان��س بين المللي ان��رژي در پايان اين 
بخش از سخنان خود تاكيد كرد كه ۴ تغيير بنيادين 
ياد ش��ده بر حوزه هاي مختلف انرژي تا سال 20۴0 
اثرات عميقي خواهند گذاشت و هيچ كشوري هم از 

اثرات اين تغييرها در امان نخواهد بود. 
در ادامه اين نشس��ت، وزير انرژي و صنعت قطر 
در تش��ريح ۴ تغيير نام برده ش��ده و اث��رات آنها در 
كشورش بيان كرد: جهان به نيرو همچنين به انرژي 
بيش��تري نياز خواهد داشت. برآوردها نشان مي دهد 
 ك��ه ميزان ني��از به ان��رژي در س��ال 20۴0 حدود

30 درصد بيشتر از حال حاضر است. براي تامين اين 

ميزان قابل توجه از انرژي، ش��ركت هاي توليدكننده 
و توزيع كننده بيش��تري فعاليت خواهند كرد و سبد 
ان��رژي جهان ه��م تغيير خواهد ياف��ت. با اين حال 
تغيي��رات به ص��ورت تدريجي خواهند ب��ود و نه به 

صورت ناگهاني. 
به باور محمد صالح الس��اده در دهه هاي پيش رو 
با آنكه شاهد تغيير سبدهاي انرژي كشورها خواهيم 
بود، هيچ س��وختي به طور كامل حذف نخواهد شد. 
او در اي��ن زمينه عنوان كرد: اگر بخواهم مثالي بزنم 
بايد به شيوه تامين سوخت در جوامع نخستين اشاره 
كنم. در آن زمان از زيست توده ها براي تامين انرژي 
استفاده مي ش��د و به تدريج سوخت هاي ديگري به 
گزينه هاي انس��ان اضافه شد. با اين حال هيچ كدام 
از اين س��وخت ها به طور كامل منس��وخ نشده اند و 
همچنان كاربردهاي خود را دارند. به همين ش��كل 
در س��ال 20۴0 ني��ز همچن��ان هيدروكربن ه��ا و 
سوخت هاي فس��يلي نزديك به س��ه چهارم از سبد 
س��وخت مصرفي جهان را تش��كيل خواهند داد؛ هر 
چن��د تغييراتي در ميزان مصرف ه��ر كدام از آنها و 

ساير انرژي ها اتفاق خواهد افتاد. 
وي با اش��اره به افزايش جمعيت جهان در 2دهه 
پيش رو بيان كرد: بايد مساله افزايش كيفيت زندگي 
را هم در نظر گرفت. در دهه هاي گذش��ته، خواسته 
بش��ر براي افزايش كيفيت زندگي اش باعث شده تا 

ميزان مصرف انرژي به ازاي هر نفر افزايش يابد. 
پس از صالح الساده، نوبت به سخنران بريتانيايي 
اين نشست رس��يد تا مخالفت خود را با وزير جوان 
قطري بيان كند. مديرعامل ش��ركت سنتريكا در رد 
س��خنان وزير انرژي قطر پيرامون عدم حذف كامل 
هيچ كدام از منابع س��وخت در آين��ده بيان كرد: ما 
در آس��تانه تحولي ش��گرف در صنعت انرژي جهان 

هستيم.
هم اكنون ح��دود ۱0درص��د از تولي��د ناخالص 
داخلي جهان صرف انرژي مي ش��ود. ما پيش از اين 
نيز تحول هاي بزرگي را در انرژي جهان داش��ته ايم. 
زماني چوب، س��وخت غالب جه��ان بود و زماني هم 
زغال س��نگ. اكنون با تحولي ديگر مشاهده خواهيم 
كرد ك��ه تغيير اساس��ي ديگ��ري در مناب��ع اصلي 
تامين انرژي جهان اتف��اق خواهد افتاد. وي توضيح 
 داد: اكنون ما)جهانيان( به دنبال آن هس��تيم كه تا
50 سال آينده ميزان توليد كربن ناشي از سوخت ها 
را به صفر برسانيم و انرژي مورد نياز خود را از منابع 
تجديدپذي��ر به دس��ت آوريم؛ هدفي ك��ه با وجود 

چالشي بودن، شدني است. 
ايان كان ادام��ه داد: تغييرات قابل توجه ديگري 
نيز در حوزه هاي انرژي شاهد هستيم كه بسياري از 
آنها ناش��ي از خطر گرمايش جهاني و هراس جوامع 
از آن است. اكنون توزيع انرژي درحال افزايش است، 
جوامع محروم بيش��تري به منابع اوليه انرژي دست 
پي��دا مي كنن��د و در نتيجه قدرت هر ك��دام از اين 
مصرف كنندگان افزايش مي يابد. ش��ركت هاي فعال 
در حوزه هاي انرژي به تدريج بايد توجه بيش��تري به 
نيازها و خواسته هاي مش��تريان خود داشته باشند. 
اين فرآيندها با ديجتالي ش��دن جهان هم س��رعت 

بيشتري پيدا كرده اند. 
او در تش��ريح مواضعش عنوان كرد: در پي تغيير 
و تح��والت پيش رو، قدرت و اهميت توليدكنندگان 
انرژي به تدريج كاهش يافته و آنها بايد براي موفقيت 
ب��ه خواس��ته هاي مصرف كنندگان توجه بيش��تري 
داشته باشند و همكاري نزديكي با آنها شروع كنند. 
در اي��ن ميان ظه��ور فناوري هاي جدي��دي در بازار 
مانند بالك چين  و ارزهاي مجازي ش��رايط را بسيار 
تغيير مي دهند. با توجه به آنكه موضوع اين جلس��ه 
درباره سياس��ت هاي دولتي در ح��وزه انرژي و براي 
دهه هاي پيش رو است بايد عنوان كرد كه با توجه به 

تغيير و تحوالت بسيار گسترده، سياست هاي دولتي 
نخواهند توانس��ت خود را به س��رعت به روز كرده و 

همگام با تحوالت بازار پيش بروند. 
كان نتيجه گيري كرد: گسترش خودروهاي برقي 
و ش��بكه هاي گس��ترده تر انرژي غيرقابل توقف اند و 
سياست هاي انرژي درحال از بين رفتن و كمرنگ تر 
ش��دن هس��تند. از اين رو در س��ال 20۴0 دولت ها 
اثرگ��ذاري و قدرت امروز را در حوزه انرژي نخواهند 

داشت. 
با پايان س��خنان كان، مجري برنامه از سخنران 
فرانس��وي اين نشست خواست تا نظر خود را درباره 
ميزان ضعيف ش��دن دولت ها و سياست هاي انرژي 
بيان كند. ايزابل كوشر، مديرعامل گروه صنعتي انجي 
پاسخ داد: در اينكه تغيير و تحوالت گسترده يي پيش 
روي صنعت انرژي جهان قرار دارد، شكي نيست. من 
هم معتقدم كه درحال وارد ش��دن به عصر جديدي 
هس��تيم و فك��ر مي كنيم كه همه چني��ن اعتقادي 
داش��ته باشند. بنابراين ديگر مس��اله اين نيست كه 
جهان انرژي دستخوش تغيير شد يا نه. اكنون مساله 
كارشناسان آن است كه شاهد چه تغييراتي خواهيم 
بود و چه شرايطي را تجربه خواهيم كرد. با اين حال 
من به عن��وان يك رهبر كس��ب وكار، نظر متفاوتي 
درباره علت وقوع اين تحوالت دارم. به نظر من عامل 
اصلي رقم خوردن عصر جدي��د انرژي، فناوري هاي 
جديد نيست بلكه نگرش هاي جديد به مسائل است. 
مديرعامل گروه صنعتي انجي تشريح كرد: اكنون 
نگاه و نگرش تمام ما نسبت به مسائل مختلف تغيير 
اساسي كرده و همين عامل هم باعث انقالب در بازار 
مي ش��ود. گرمايش جهاني يكي از مهم ترين مواردي 
بوده ك��ه نگرش م��ا را تغيير داده اس��ت. گرمايش 
جهاني و وضعيت وخيم زيس��ت محيطي مانند يك 
هش��دار عم��ل كرده و م��ا را از خ��واب غفلت بيدار 
كرده اس��ت. اكنون هر فعاليت و اقدام اقتصادي كه 
»پايدار« نباش��د مورد حماي��ت مردم جهان نخواهد 
بود. ما تنها يك سياره داريم و مردم نسبت به شيوه 
رفتار با آن حساس اند. شايد اكنون براي نخستين  بار 
در دهه هاي گذشته اس��ت كه خواسته هاي مردم از 
توليدكنندگان، توسعه صرف فعاليت هايشان نيست 
بلكه خواس��تار آش��تي كردن با طبيعت هستند. به 
گفت��ه وي، تغيير نگرش هاي م��ردم اكنون به درون 
ش��ركت ها هم رسيده و ش��اهد آن هستيم كه حتي 
كاركنان ش��ركت هاي فعال در حوزه انرژي هم نگاه 

متفاوتي نسبت به انرژي و محيط زيست دارند. 
كوش��ر بي��ان ك��رد: در اين ش��رايط ش��ركت ها 
مجبور هس��تند ت��ا خود را تغيير دهن��د و همگام با 
خواسته هاي مصرف كنندگان و مشتريان خود پيش 
برون��د. با اين ح��ال تغيير كردن براي ش��ركت هاي 
بسيار بزرگ مشابه »انجي« كار آساني نيست؛ چراكه 
درحال حاضر در 70كش��ور مختلف فعال هستيم و 
55 هزار كارمن��د داريم. در نهايت اما توانايي چنين 
شركت هايي در تغيير خود بستگي به نگرش ها و طرز 

فكرهاي افرادي دارد كه براي آن كار مي كنند. 
او ك��ه اف��كارش تفاوتي واضح ب��ا ديگر حاضران 
نشس��ت داش��ت در ادام��ه اف��زود: پ��س از تغيي��ر 
نگرش ه��اي م��ردم جهان و لزوم توجه ب��ه آنها بايد 
ب��ه فناوري هاي درح��ال ظهور حوزه ان��رژي توجه 
كني��م. فناوري ه��اي جديد مي توانن��د يك تناقض 
بزرگ بازاره��اي قديمي انرژي را حل كنند. تاكنون 
هم��واره ش��ركت هاي ان��رژي مجبور بودن��د تا بين 
»ارزش آفريني« ي��ا »منافع جمعي« يكي را انتخاب 
كنن��د. آنها يا از نظر مالي بس��يار موفق مي ش��دند 
ي��ا از نظ��ر خدمت ب��ه جامع��ه و توجه به مس��ائل 
زيست محيطي. با اين حال ظهور فناوري هاي جديد 
اي��ن امكان را براي فعاالن ح��وزه انرژي فراهم كرده 
تا به طور همزمان در راس��تاي هر دو هدف حركت 

كنند. رشد انرژي هاي تجديدپذير هم به همين دليل 
بوده اس��ت. مديرعامل انجي نتيجه گيري كرد كه در 
پي تغيير نگ��رش مردم همچنين ظهور فناوري هاي 
جديد، شركت هايي مانند انجي تصميم مي گيرند تا 
توس��عه انرژي هاي تجديدپذير را در دستور كار خود 
قرار دهند، اثرات زيست محيطي فعاليت هاي خود را 
كاهش دهند، مصرف كنندگان را در فعاليت هاي خود 
دخيل كنند و توجه بيشتري به جامعه نشان دهند. 
چنين اقداماتي باعث مي ش��ود ت��ا جامعه هم بهاي 
بيشتري به آنها بدهد و موفقيت آنها را تضمين كند. 
در انته��اي دور نخس��ت س��خنراني ها نوب��ت به 
سخنران چيني رسيد؛ تنها كسي در اين نشست كه 
توانايي صحبت به زبان انگليسي را نداشت و مجمع 
جهان��ي اقتصاد را ناچار كرده بود تا براي او و س��اير 
شركت كنندگان در نشس��ت مترجم در نظر بگيرد. 
اين موضوع باعث شد تا برخي از بخش هاي سخنان 
مديرعامل  ترينا سوالر در فرآيند ترجمه مبهم شود 

يا جا بيفتد. 
مديرعامل شركت  ترينا س��والر ابتدا عنوان كرد: 
همانطور كه خانم كوش��ر گفت بدون شك امروز در 
يك عصر جديد از ان��رژي قرار داريم؛ عصري كه در 
آن ش��اهد فناوري هاي جدي��د، نگرش هاي جديد و 
سياس��ت هاي جدي��د دولت ها هس��تيم. اين عوامل 
باعث ش��ده اند تا ش��اهد يك انقالب و دگرديسي در 
اين انرژي باش��يم و چند مس��اله را در آن مشاهده 
كني��م. گئو جيف��ان اين مس��ائل جدي��د را به اين 
صورت تشريح كرد: نخستين تغيير رشد باورنكردني 
انرژي ه��اي تجديدپذير به ويژه انرژي خورش��يدي 
اس��ت. به عن��وان مثال زماني كه من ش��ركت خود 
را در س��ال ۱۹۹7 بنيان گذاري كردم، هزينه انرژي 
خورش��يدي 20براب��ر بيش از هزينه ام��روز آن بود. 
مس��اله ديگ��ر افزايش به��ره وري اين انرژي اس��ت. 
ب��ه عنوان مثال ظرفيت توليد ي��ك گيگاوات انرژي 
خورش��يدي در سال گذش��ته برابر با ظرفيت توليد 
۱00گيگاوات انرژي خورش��يدي در 20س��ال پيش 
بود. مس��اله ديگر امكان ذخيره س��ازي انرژي است. 

ت��وان ذخيره س��ازي و قيمت آن در 20س��ال آينده 
به سرعت پيش��رفت خواهد كرد و حتي از تصورات 
مردم هم فراتر خواهد رفت. مس��اله ديگر آن اس��ت 
كه مص��رف انرژي هم در س��ال ها و دهه هاي پيش 
رو تغيير خواهد كرد. )مترجم نشست در اين بخش 
از صحبت هاي جيفان نتوانس��ت ترجمه يي منسجم 
ارائه دهد اما به نظر مي رس��يد كه مديرعامل چيني 
حاضر در نشست قصد داشت تا درباره افزايش كاربرد 
پنل هاي خورشيدي در واحدهاي تجاري و مسكوني 
غيرمتمرك��ز همچني��ن مصرف ب��رق در اينترنت و 
فعاليت ه��اي توليد ارز مجازي س��خناني بيان كند؛ 
چراكه او در پايان بيان كرد، انقالب 20س��ال پيش 
رخ داده در فن��اوري و اينترنت باعث ش��ده تا اكنون 

شاهد تغيير شيوه مصرف انرژي باشيم.( 
مديرعامل ش��ركت برق س��نتريكا در ادامه اين 
صحبت ها تصديق كرد ك��ه فناوري ها عالوه بر آنكه 
بر نوع توليد انرژي اثر گذاش��ته اند بر ش��يوه مصرف 
آن هم اثرگ��ذار بوده اند. اي��ان كان ادامه داد: با اين 
حال تالش عجوالنه براي انطباق خود با اين تحوالت 
فناوري، كاري بس��يار پرهزينه و خطرناك اس��ت و 
بايد تعادلي بين تغيير سيس��تم هاي انرژي و سرعت 
تح��والت فناوري ايجاد ك��رد. وي تاكيد كرد: معني 
اين س��خن آن اس��ت كه سيس��تم هاي انرژي نبايد 
پي��ش از ظهور فناوري هاي جديد و تثبيت آنها خود 
را تغيي��ر دهند؛ چراكه فناوري جديد ممكن اس��ت 

موقتي باشد. 
كارش��ناس فرانس��وي در خالل اين صحبت هاي 
كان، چهره يي متفكر داش��ت؛ گوي��ا تاكنون به اين 
مس��اله فكر نكرده بود و قصد داشت تا در ذهن خود 
صحت و س��قم آنها را بررس��ي كند. در اين شرايط 
با س��وال مج��ري برنامه مبن��ي بر اينك��ه »فناوري 
بايد خود را به انرژي برس��اند يا ان��رژي بايد خود را 
به فناوري برس��اند؟« و اندكي دستپاچه شد. كوشر 
پس از چند ثانيه تامل بيان كرد: واقعيت آن اس��ت 
كه هم اكنون نسل نخس��ت فناوري هاي قرن جاري 
تثبيت ش��ده اس��ت. اما مس��اله آن اس��ت كه براي 
پيش��برد و تغيير سيستم هاي رايج انرژي هم نياز به 
فناوري هاي جديد اس��ت. به عن��وان مثال هنوز هم 
ذخيره س��ازي انرژي هاي تجديدپذير بسيار پرهزينه 
اس��ت و نياز به ظهور فناوري ه��اي جديدي در اين 
حوزه داريم. صحبت هاي كارشناس��ان به اين نقطه 
كه رس��يد، ريي��س آژانس بين الملل��ي انرژي توجه 
حاض��ران را به موضوعي جلب ك��رد كه اهميت آن 
كمرن��گ ديده ش��ده بود: »سياس��ت هاي دولت ها« 
بيرول عنوان كرد: اگر به خاطرتان مانده باش��د يا از 
اين موضوع اطالع داش��ته باشيد 30سال پيش وزير 
ان��رژي نروژ در صحبت با همت��اي امريكايي خود از 
لزوم توجه به انرژي هاي پايدار س��خن گفت. در آن 
زمان سوخت هاي فس��يلي 8۱ درصد از سبد انرژي 
جهان را تشكيل مي دادند. اما بسياري از كشورها در 
جهت اصالح برآمدند، بهره وري انرژي بسيار افزايش 
ياف��ت، انرژي هاي نو توس��عه يافتن��د، فناوري هاي 
جديد پديد آمدند و فعاالن زيس��ت محيطي بسياري 
ب��راي تغيير اوض��اع تالش كردند. ب��ا اين حال پس 
از 30س��ال سهم انرژي هاي فس��يلي در سبد انرژي 
جهان هنوز 80 درصد ب��ود. بنابراين نمي توان همه  
چيز را به فن��اوري محول كرد و اگر خودمان هم به 
دنبال تغييرات بزرگ هس��تيم باي��د آنها را موجب 
ش��ويم؛ يك��ي از ابزارها براي اين كار سياس��ت هاي 
دولتي اس��ت. در پايان اين سخنان، وزير انرژي قطر 
در تكميل صحبت هاي مطرح ش��ده، بيان كرد: بايد 
به اين موضوع توجه داش��ت كه جهان امروز بس��يار 
يكپارچه اس��ت. حتي سياس��ت هاي انرژي كشورها 
نيز ب��ر يكديگر اثر مي گذارند. با اين حال كش��وري 
كه نگرش و نگاه بهتري به آينده داش��ته باش��د در 

سياست گذاري موفق تر خواهد بود. 
 در اي��ن نقط��ه مج��ري برنامه تالش ك��رد تا از 
خاورميانه ي��ي ب��ودن قطر اس��تفاده ك��رده و نقش 
تحوالت ژئوپليتيك منطقه را در سياست هاي انرژي 
اين كش��ورها جويا شود. با اين حال صالح الساده كه 
مش��خص بود قصد صبحت در اين باره را ندارد با به 
جان خريدن انگ »ديپلماتيك سخن گفتن« اجازه 
نداد نقش مس��ائل سياسي در سياس��ت هاي انرژي 
خاورميانه برجسته شود. وي تنها به اين جمله اكتفا 
كرد كه كش��ورهاي حاش��يه خليج ]فارس[ درحال 
تغيير سياست هاي انرژي و اقتصادي خود و مستقل 

شدن از نفت و گاز هستند. 

 رييس آژانس بين المللي انرژي:
30سال پيش وزير انرژي نروژ در صحبت با همتاي امريكايي خود از لزوم توجه به انرژي هاي پايدار سخن گفت. در آن زمان سوخت هاي 
فسيلي 81 درصد از سبد انرژي جهان را تشكيل مي دادند. اما بسياري از كشورها در جهت اصالح برآمدند، بهره وري انرژي بسيار افزايش 

يافت، انرژي هاي نو توسعه يافتند، فناوري هاي جديد پديد آمدند و فعاالن زيست محيطي بسياري براي تغيير اوضاع تالش كردند. با اين حال 
پس از 30سال سهم انرژي هاي فسيلي در سبد انرژي جهان هنوز 80 درصد بود بنابراين نمي توان همه  چيز را به فناوري محول كرد و اگر 

خودمان هم به دنبال تغييرات بزرگ هستيم بايد آنها را موجب شويم؛ يكي از ابزارها براي اين كار سياست هاي دولتي است

مديرعامل شركت بريتانيايي سنتريكا:
 در پي تغيير و تحوالت پيش رو قدرت و اهميت توليدكنندگان انرژي به تدريج كاهش يافته و آنها بايد براي موفقيت به خواسته هاي 

مصرف كنندگان توجه بيشتري داشته باشند و همكاري نزديكي با آنها شروع كنند. در اين ميان ظهور فناوري هاي جديدي در بازار 
مانند بالك چين  و ارزهاي مجازي شرايط را بسيار تغيير مي دهند. با توجه به آنكه موضوع اين جلسه درباره سياست هاي دولتي در حوزه 
انرژي و براي دهه هاي پيش رو است بايد عنوان كرد كه با توجه به تغيير و تحوالت بسيار گسترده، سياست هاي دولتي نخواهند توانست 

خود را به سرعت به روز كرده و همگام با تحوالت بازار پيش بروند
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درخواستمعجزهازنويسندهايراني
فرش��ته احم��دي مي گوي��د در وضعیت جامعه ما اينكه انتظار داش��ته باش��یم در ادبیاتمان اتفاق خاصي بیفتد بیش��تر به 
درخواس��ت معجزه از نويس��نده هاي ايراني مي ماند.  اين داستان نويس و منتقد ادبي اظهار كرد: اين حرف كه نويسنده هاي ما 
كم  كار شده اند تا حدودي درست است ولي در نظر بگیريد هنرمند و نويسنده ايراني ذهنیت، داشته ها، حرف ها و سوژه هايش 
را از كجا بايد بیاورد؟ انگیزه اش را براي نوش��تن از كجا بايد بیاورد؟ از جامعه. نمي توانیم مس��اله يي را بررسي كنیم بدون آنكه 
زمینه هاي��ش را در نظ��ر بگیريم. آيا فكر مي كنید جامعه ما به قدر كافي به نويس��نده ها انگیزه مي دهد؟ همین كه آدم ها نفس 
مي كشند و راه مي روند يا اينكه شما به من زنگ مي زنید، عجیب است زيرا در جامعه انگیزه الزم براي انجام كار وجود ندارد. 

بي انصافي است كه نويسنده ها را از جامعه مجزا بدانیم. 
به عقیده او آدم ها غمگین اند و انگیزه يي براي تالش كردن ندارند براي اينكه نه تاثیر تالش شان را مي بینند و نه از جامعه 

انرژي مي گیرند. 

چهرهروز

معرفيكشورهاييباباالترينرتبهدموكراسيدرجهان

موطندموكراسي
گروهگوناگ�ون   در س��ال هاي اخیر 
دموكراسي در سراسر جهان با تهديدات 
و چالش هايي جدي روبه رو ش��ده است. 
ش��كل گیري جريان ه��اي پوپولیس��تي 
ب��ه همراه گس��ترش فعالیت گروه هاي تروريس��تي، 
ناامني هاي بس��یاري را در سراسر جهان ايجاد كرده 
و س��اختار دولت ه��ا را درگیر بي ثباتي كرده اس��ت. 
ب��ه گفته بس��یاري از اين تحلیلگ��ران مجموعه اين 
تحوالت، نظم جهاني را در آس��تانه نابودي قرار داده 
است. از طرفي تالش هاي بسیاري براي حفظ حقوق 
بش��ر، دموكراسي و حاكمیت قانون صورت مي گیرد. 
در تازه ترين آمار منتش��ر شده حدود 49.3درصد از 
مردم در كش��ورهاي دموكراتی��ك زندگي مي كنند. 
اي��ن درحالي اس��ت كه در اي��ن میان تنه��ا حدود 
4.5درص��د زير نظر دولت هايي با دموكراس��ي كامل 
قرار دارند. براس��اس مطالعات جديد اكونومیست در 
میان 165كشور، شهروندان 89 كشور اعالم كرده اند 
كه در مقايس��ه با س��ال 2016 سطح دموكراسي در 
كشورش��ان كاهش يافته و تنها شهروندان 27كشور 
از بهبود دموكراس��ي خبر داده اند. آن طور كه گفته 
ش��ده، اين تحقی��ق براس��اس معیارهاي��ي ازجمله 
آزادي ه��اي مدني، فرآيند انتخابات، عملكرد دولت و 
مشاركت هاي سیاسي و فرهنگي در كشورها صورت 
گرفته است. بر اين اساس به نظر مي رسد كشورهاي 
اروپاي��ي ب��ا اينكه به عنوان س��رزمین دموكراس��ي 
شناخته مي ش��د، در س��ال هاي اخیر با چالش هاي 
بس��یاري رو ب��ه رو ش��ده باش��د؛ چراك��ه تصمیم 
بريتانی��ا ب��راي خ��روج از اتحاديه اروپ��ا، اصالحات 
غیردموكراتیك در لهس��تان در كنار عوامل ديگري 
چون سیاس��ت هاي مداخله جويانه روس��یه و بحران 
مهاجران باعث ش��ده اين ق��اره بیش از پیش درگیر 
بي ثباتي ش��ود. همچنین تروريسم زمینه ساز بحران 
مهاجرت و پناهندگي ش��د و اين عامل بر مشكالتي 
چ��ون بحران هوي��ت دامن زده اس��ت. در اين میان 

كاهش نقش اتحاديه اروپا نیز باعث شده ملي گرايي 
افراطي، فس��اد همچنین افزاي��ش محدوديت ها در 

برخي از كشورهاي شرق اروپا اوج بگیرد. 
طب��ق تازه تري��ن آمار منتش��ر ش��ده، رتبه بندي 
كش��ورها براس��اس میزان دموكراسي مشخص شده 
اس��ت. اين رتبه بندي در مقیاس عدد 0 تا 10 اعالم 

شده است. 
 براس��اس اي��ن گ��زارش در س��ال 2017 نروژ، 
ايس��لند و س��وئد باالترين س��طح دموكراسي را در 
می��ان كش��ورها به خ��ود اختصاص داده ان��د. طبق 
گزارش ه��اي منتش��ر ش��ده، نروژ كه در س��ال هاي 
اخیر براساس ش��اخص مردم ساالري دموكرات ترين 
حكومت جهان به ش��مار مي رفت در سال 2017 نیز 
نم��ره 9.87 را به خود اختصاص داد. رتبه ايس��لند 
نی��ز در اين گ��زارش 9.58 و رتبه س��وئد نیز 9.39 
اعالم ش��ده اس��ت. در گزارش هايي كه از اين كشور 
منتش��ر شده، سال 1921 آغاز قطعي دموكراسي در 
سوئد محسوب مي ش��ود. سال 1919 پارلمان سوئد 

در مورد حق ش��ركت همگان��ي در انتخابات و آراي 
يكس��ان زنان و مردان تصمیم گیري كرد. دو س��ال 
بعد از اين تصمیم نخستین انتخابات پارلمان برگزار 
ش��د. نیوزيلند نیز با كسب رتبه 9.26 جايگاه چهارم 
فهرست دموكرات ترين كشورها را به خود اختصاص 
داده اس��ت. رتبه دموكراس��ي دانمارك نیز 9.22 در 

سال 2017 اعالم شده است.
 ايرلند و كانادا نیز در اين گزارش با كس��ب رتبه 
9.15 دموكراس��ي، جايگاه ششم را در میان كشورها 
ب��ه خود اختص��اص داده اند. اين درحالي اس��ت كه 
گفته ش��ده در سال هاي اخیر نخس��ت وزير كانادا با 
محدود كردن مخالفان و هدف قرار دادن گروه هايي 
كه با دولت او موافق نیستند درحال زير سوال بردن 
دموكراسي است. استرالیا در سال 2017 توانسته در 
میزان دموكراس��ي رتبه 9.09 را كس��ب كند و اين 
رتبه براي فنالند و س��وئد 9.03 اعالم ش��ده اس��ت. 
اين درحالي اس��ت كه فنالند به بهش��ت دموكراسي 

معروف است. 

آمارنامه

بازارهنر

پخشزندهاختتاميهفجرمنوطبهچيست؟
مدير تامین برنامه ش��بكه »نمايش« با 
اشاره به پوشش مراسم اختتامیه جشنواره 
فیلم فج��ر گفت: به امید خ��دا با همیاري 
سازنده س��ینماگران و مسووالن جشنواره، 
مراس��م اختتامیه جشنواره فیلم فجر نیز از 

شبكه نمايش پخش خواهد شد. 
محمد حسام پور با اشاره به پخش زنده 
مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر از شبكه 
نمايش اظهار كرد: شبكه نمايش تا به امروز 
سعي كرده است كه اين رويداد را به بهترين 

شكل ممكن پوشش دهد و اگر ما امسال مراسم افتتاحیه 
جش��نواره فیلم فجر را زنده پوش��ش داديم به دلیل نگاه 
كارشناس��انه به حوزه تلويزيون و سینما و تعامل سازنده 

مديران سینما و تلويزيون است. 
او به پوش��ش رويدادهاي مهم از شبكه نمايش اشاره 
و اظهار كرد: ش��بكه نمايش مي تواند رويدادهاي مهم و 
تاثیرگذار كه همسو با جريان فرهنگي حاكم بر جمهوري 
اسالمي هستند را پوشش دهد مانند جشنواره فیلم فجر. 
تلويزيون مي توانست دو رويكرد را درباره جشنواره پیش 
بگیرد يا به ص��ورت تولیدي، گزارش هايي از جش��نواره 
تهیه مي كرد يا اينكه مراس��م را زنده پوشش مي داد. در 
نهايت تشخیص اين بود كه پخش زنده مراسم افتتاحیه، 
مرجعیت تلويزيون در پوش��ش رويداد فرهنگي را بیش 
از پی��ش تثبیت مي كند. برنامه زنده تلويزيوني به مراتب 
مخاطب بیشتري از پخش زنده رسانه هاي اينترنتي دارد 

و اعتماد بیننده به برنامه زنده تلويزيون كه 
به صورت اس��تاندارد و حرفه يي است، بهتر 
و مناسب تر است. همچنین نبض جريان و 
اتفاق��ات در برنامه زنده به راحتي به بیننده 
منعكس مي شود. حسام پور به پوشش زنده 
مراسم اختتامیه فیلم فجر از شبكه نمايش 
اش��اره كرد و به ايسنا گفت: ما براي مراسم 
اختتامیه و افتتاحی��ه برنامه ريزي كرده ايم؛ 
يعن��ي از دو س��ه هفته پیش جلس��ه يي را 
تشكیل و با س��تاد برگزاري جشنواره فیلم 
فجر هم هماهنگي هايي انجام داديم. درخواست همكاران 
جش��نواره و تلويزيون با نگاه حمايتي خود، پوشش اين 
رويداد بود. به امید خدا با همیاري سازنده سینماگران و 
مسووالن جشنواره، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر 
نیز از شبكه نمايش پخش خواهد شد. مدير تامین برنامه 
ش��بكه نمايش با اش��اره به چالش هايي كه براي پوشش 
مراس��م اختتامیه وجود دارد، اظهار كرد: پوشش عرفي و 
مرسوم در جامعه، پوشش استانداردي و مورد قبول آحاد 
جامعه است و تلويزيون هم منعكس كننده آن است. طبعا 
در جايي كه پوشش و كالم تعارض جدي با عرف مرسوم 
در جامعه ايراني و اس��المي دارد، تلويزي��ون نبايد آن را 
به طور كامل پخش كن��د. اما بدانیم كه تعامل دو طرفه 
است؛ به اين معني كه هنرمندان دوست دارند اختتامیه 
جشنواره به صورت زنده پوشش داده شود؛ بنابراين عرف 

جامعه نیز از سمت آنها رعايت خواهد شد. 

»كاميون«ظرفيتبلندسينماييندارد
و  منتق��دان  انجم��ن  نايب ريی��س   
نويسندگان سینمايي ايران در يادداشتي 
عنوان كرده اس��ت كه »كامیون« ساخته 
كامبوزي��ا پرت��وي ظرفی��ت فیل��م بلند 
س��ینمايي ندارد.  جعفر گ��ودرزي، نايب 
 ريی��س انجمن منتقدان و نويس��ندگان 
س��ینمايي اي��ران و نويس��نده و منتقد 
سینما درباره فیلم سینمايي »كامیون« به 
كارگرداني كامبوزيا پرتوي كه در س��ي و 
ششمین جشنواره ملي فیلم فجر حضور 

دارد، يادداش��تي به صورت اختصاصي در اختیار مهر 
قرار داده است.  در متن اين يادداشت آمده است: فیلم 
»كامیون« شروع خوبي دارد اما هر چه جلوتر مي رود 
كندتر، كس��ل كننده تر و بي رمق تر مي شود و با پاياني 

غیرمعقول و ناگهاني تماشاگر را در بهت مي برد. 
فیلم پر است از سكانس هاي زايد كه بود و نبودشان 
كمكي ب��ه ماجراها و فیلم نمي كند؛ از س��كانس هاي 

نیك��ي كريم��ي گرفته تا س��رقت فرش 
توس��ط موتورس��وار و درگیري با آنها و... 
كه حتي اگر اين سكانس ها از فیلم حذف 
ش��ود با فیلمي نیمه بلند و خسته كننده 
مواجه مي شويم كه به هیچ  وجه ظرفیت 

يك كار بلند سینمايي را ندارد. 
فیلم به نوعي تداعي گر فیلم »فراري« 
اس��ت كه فقط نوع وسیله نقلیه از فراري 
به كامیون تغییر پیدا كرده اس��ت با اين 
تفاوت ك��ه »كامیون« بي حال تر و كندتر 
خود را به جلو مي كشد.  نكته مهم تر اينكه تصويري كه 
از شهر تهران نشان داده مي شود پر است از آشفتگي، 
سیاهي، عاري از مهر و عاطفه و... كه بسیار يك سويه 
است.  نكته ديگر اينكه مساله داعش در فیلم همچون 
وصله يي نچس��ب بر پیك��ر فیلم س��نگیني مي كند. 
»كامیون« اما كمي تا قس��متي ب��ازي و گريم خوب 

سعید آقاخاني را در خود دارد.« 

منتقدسايتاندسانداز»وقتناهار«نوشت
 نی��ل م��ك گل��ون، منتق��د مجله 
س��ايت اند س��اند در يادداش��تي كوتاه 
ب��ه فیلم »وقت ناهار« س��اخته علیرضا 
در  ك��ه  فیلم��ي  پرداخ��ت؛  قاس��مي 

جشنواره ملي فیلم فجر حضور دارد. 
نیل مك گلون منتقد مجله سايت اند 
ساند و پژوهشگر موسسه كرايتريونه در 
نقدي ب��ه فیل��م ايراني »وق��ت ناهار« 
س��اخته علیرضا قاسمي پرداخته است. 
اين فیلم كوتاه ك��ه حضورهاي جهاني 

قاب��ل اعتنايي داش��ته اس��ت اين روزها در س��ي و 
شش��مین جش��نواره ملي فیلم فجر هم حضور دارد 

و با 3 فیلم ديگر به رقابت مي پردازد. 
نق��د نیل م��ك گلون به اين ش��رح اس��ت:»اين 
نخس��تین فیلمي است كه از فیلمساز ايراني علیرضا 
قاس��مي ديده ام. در بیان قدرت اين فیلم كوتاه بايد 
بگوي��م كه من با هیجان بس��یار به همان ش��دت و 
احس��اس عمیقي كه در اين 15دقیقه وجود داشت 

به انتظار ادامه كارهاي اين فیلمساز مي نشینم. 
فیلم داستان يك دختر 16ساله را روايت مي كند 
كه براي شناس��ايي جسد مادرش به بیمارستاني در 
شهر مي آيد با اين حال مسووالن بیمارستان به دلیل 
سن و س��ال پايین اين دختر به او اجازه نمي دهند 
كه براي شناس��ايي مادرش به سردخانه بیمارستان 
مراجعه كند و از او مي خواهند كه شخص بزرگ تري 

را براي اين كار به جاي خودش بیاورد. 
س��رانجام ب��ا اصرار دخت��ر و پس از 
مطمئن  بیمارس��تان  مس��ووالن  اينكه 
مي ش��وند كه بیشتر خانواده او به خاطر 
جرم ه��اي مختل��ف در زن��دان به س��ر 
مي برند، اجازه اين كار را به او مي دهند. 
قاس��مي در اي��ن اث��ر از خورش��ید 
چراغي پ��ور، بازيگر ج��وان فیلمش يك 
بازي سینمايي ش��گفت انگیز مي گیرد. 
بازيگري كه در آينده قطعا نامش بیشتر 
شنیده خواهد ش��د. گستره احساسي كه اين دختر 
هنگام بیان داس��تان زندگي اش به مدير بیمارستان 
به مخاطب ارائه مي دهد براي من يادآور پسر جوان 
ش��اهكار كلیموف »بیا و بنگر« است. پسري كه در 
انتهاي فیلم به نظر مي رس��د به خاطر رنج هايي كه 
ب��ر او رفته به ش��خص ديگري مبدل ش��ده اس��ت. 
كارگردان��ي بي نظیر قاس��مي به بازيگ��ر زن اصلي 
فیلم��ش اين اج��ازه را داده كه اجراي��ي ارائه دهد 
بدون آنكه تالش��ي براي خودنماي��ي و جلب  توجه 
داش��ته باشد.  فیلمنامه اثر بسیار دقیق نوشته شده 
و اجراي آن نیز چیزي كمتر از يك مكاش��فه دروني 
نیست. ديالوگ ها از سوي دختر همانند اشك هايش 
جاري مي ش��وند و ما همواره احس��اس مي كنیم كه 
اشك هاي دختر در هر لحظه از فیلم در شرف جاري 

شدن است.«

مهاجرتبهاعماق
آبهايليبي

داون:
اين روزنام��ه در صفحه 
اول خود گزارشي از واژگوني 
قاي��ق مهاج��ران غیرقانوني 
در نزديك��ي س��واحل لیبي 
و غرق ش��دن 11 پاكستاني 
منتش��ر ك��رد. طب��ق اين 
گزارش س��ازمان بین المللي 
مهاج��رت اعالم ك��رد: يك 
قاي��ق از مهاج��ران اغل��ب 

پاكس��تاني روز جمعه در نزديكي سواحل لیبي واژگون 
ش��د كه ب��ه احتمال زي��اد 90 نفر از آنها غرق ش��دند. 
ش��مار پاكس��تاني هايي كه تالش مي كنند تا با عبور از 
مس��یر پرخطر دريايي خود را به لیبي و س��پس ايتالیا 
برسانند، در ماه هاي گذشته روند صعودي داشته است. 
سال گذشته میالدي 119 هزار پناهجو و مهاجر موفق 
شدند از اين طريق خود را به ايتالیا برسانند كه اغلب آنها 
توسط گاردهاي ساحلي اروپايي و سازمان هاي مردم نهاد 
از دريا نجات يافته بودند. اين رقم در سال 2016 به 180 

هزار نفر مي رسید.  

الپايس:
اس��تقالل  داس��تان 
كاتالونی��ا، مدت هاس��ت در 
صدر اخبار اسپانیا قرار دارد. 
اي��ن روزنامه از اعتراف رهبر 
جدايي طلب��ان كاتالونیا به 
شكس��ت خب��ر داد. طب��ق 
گ��زارش صفح��ه اول اي��ن 
ك��ه  پوجدم��ون  روزنام��ه، 
رهب��ري جنبش اس��تقالل 

كاتالونیا را برعه��ده دارد، پیامك هايي به كومین كه در 
يك رويداد سیاسي در بلژيك حضور داشت، ارسال كرد. 
طبق اين گزارش، متن اين پیامك ها توس��ط دوربین ها 
ضبط شده اند. پوجدمون در اين پیامك ها گفت: ما شاهد 
آخرين روزهاي جمهوري كاتالونیا هستیم. پوجدمون در 
يك��ي ديگر از اين پیامك ها به كومین كه او نیز از ترس 
بازداش��ت در اس��پانیا به بلژيك فرار كرده، نوشت: فكر 
مي كنم كامال متوجه هستید كه ماجرا تمام شده است. 
ما خود را با دست هاي خودمان قرباني كرديم يا دست كم 
من اين كار را با خودم انجام دادم. تصاوير گرفته ش��ده 
از صفحه اين تلفن همراه حاوي هیچ نش��انه يي از اينكه 
كومین به اين پیام هاي پوجدمون پاسخي داده، نبودند. 

نيويوركتايمز:
اياالت  ريیس جمه��وري 
متح��ده روز جمع��ه پلیس 
وزارت  و  امري��كا  ف��درال 
دادگستري را متهم كرد كه از 
نظر سیاسي بي طرف نبوده و 
جانبدارانه به نفع دموكرات ها 
عمل ك��رده و تهدي��د كرد 
يادداش��ت محرمانه يي را كه 
مي گويند  جمهوري خواهان 

پرده از روش هاي ناشايس��ت اف بي آي خواهد برداشت، 
منتش��ر مي كند. طبق گزارش نیوي��ورك تايمز، با اعالم 
موافقت دونالد ترامپ با انتش��ار عمومي يادداش��ت هاي 
كمیت��ه اطالع��ات مجلس نماين��دگان كنگ��ره درباره 
روي��ه اف ب��ي آي در پرون��ده روس��یه-ترامپ روز جمعه 
جمهوري خواهان كنگره اين يادداشت هاي جنجال برانگیز 
را منتشر كردند. در اين گزارش گفته شد، اين يادداشت ها 
اداره تحقیق��ات فدرال )اف بي آي( را به سیاس��ي گري و 
سوءاس��تفاده از قدرت در جريان تحقیقات درباره ارتباط 
س��تاد انتخاباتي دونالد ترامپ و روس��یه متهم مي كند. 
يادداش��ت هاي بحث برانگیز نوشته ش��ده توسط ادوارد 
نونس نماين��ده جمهوري خواه و ريیس كمیته اطالعات 
مجلس نمايندگان ادعا مي كند كه اندرو مك كیب معاون 
س��ابق ريیس اف بي آي در ش��هادت خود در مقابل اين 
كمیته اعالم كرده اس��ت كه بدون وجود منابع تحقیقي 
حزب مخالف )دموكرات ها( و كمپین انتخاباتي هیالري 
كلینتون درباره پرونده روسیه-ترامپ، اجازه يي از سوي 
وزارت دادگستري براي نظارت و تحقیقات درباره اعضاي 

كمپین آقاي ترامپ صادر نمي شد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

دختربچهستارهسينمادرسن90سالگيدرگذشت
آن گیلیس كه در فیلم هاي»ماجراهاي 
ت��ام س��اير« و »2001 ي��ك اوديس��ه 
فضايي« به ايفاي نقش پرداخته است در 

سن 90سالگي درگذشت. 
به گ��زارش هالی��وود ريپورت��ر، آن 
گیلیس ستاره خردسال سابق سینما كه 

در نقش بكي تاچر در فیلم »ماجراهاي تام س��اير« ساخته ديويد اسلزنیك 
درخش��ید و بعدها در كنار ستارگان برجسته س��ینماي كالسیك همچون 
میرنا لوي و اسپنس��ر تريسي نقش آفريني كرد همچنین در شاهكار استنلي 
كوبريك »2001 يك اوديس��ه فضايي« نقش آفريني كوتاهي داشت در سن 

90سالگي درگذشت. 
گیلیس در كارتون مشهور »بامبي« نیز صداپیشگي كرده بود. وي كه با 
كمپاني برادران وارنر قرارداد داشت براي آنكه به شرلي تمپل بعدي سینما 

بدل شود اغلب در نقش دخترهاي لوس نقش آفريني مي كرد. 
آن گیلی��س فوريه 1927در لیتل راك ايالت آركان��زاس به دنیا آمد. او 
در ده��ه 30میالدي در فیلم هاي مختلف نقش هاي��ي اغلب جزئي ايفا كرد 
كه مهم ترين آنها حضور بس��یار كوتاهش در نقش دختر میرنا لوي در فیلم 
»زيگفیلد بزرگ«)1936( بود. پس از آن در سال 1938 در نقش بكي تاچر 
در مقابل ش��خصیت تام س��اير نقش آفريني كرد كه باعث شهرت وي شد. 
بعدها او در مورد اين نقش گفت:»دختران و پس��ران در سراسر كشور براي 
حضور در اين فیلم تست دادند و سرانجام ديويد سلزنیك با 3 دختر كه من 
هم ش��امل آنها مي شدم، قرارداد بست. با اين حال ما منتظر انتخاب بازيگر 
نقش تام س��اير بوديم و به اين دلیل كه جثه من نس��بت به بازيگر انتخابي 

نقش تام ساير مناسب بود براي اين نقش انتخاب شدم.«
اوج دوران فعالی��ت گیلی��س به اواخر ده��ه 30 و اوايل دهه 40میالدي 
برمي گ��ردد ك��ه در فیلم ه��اي »بیو ژس��ت«)1939( در كنار گ��ري كوپر، 
»اديسون، انس��ان«)1940( با بازي اسپنسر تريسي و »همه اينها به اضافه 

بهشت«)1943( مقابل بت ديويس نقش آفريني كرد. 

مرمتنقاشيهايكاخگلستانبراينمايشدرموزهلوور
 تعدادي از نقاش��ي هاي قاجاري كاخ 
گلستان براي شركت در نمايشگاه موزه 
لوور فرانس��ه ب��ا همكاري پژوهش��كده 
حفاظت و مرمت آث��ار تاريخي مرمت و 

آماده سازي مي شوند. 
فتح اهلل نیازي كارش��ناس حفاظت و 
مرمت پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار 

تاريخي- فرهنگي با اش��اره به همكاري هاي مش��ترك پژوهش��ي و اجرايي 
پژوهش��كده حفاظت و مرمت آثار تاريخي- فرهنگي و مجموعه جهاني كاخ 
گلس��تان خبر مرمت را اعالم كرد. او در ادامه با اشاره به برگزاري نمايشگاه 
آثار قاجاري كاخ گلس��تان در موزه لوور فرانسه در اوايل سال آينده تصريح 
كرد: طي هماهنگي هاي به عمل آمده براي انتقال اين آثار قرار است آنها در 
كارگاه نقاش��ي مرمت كاخ گلستان با همكاري پژوهشكده حفاظت و مرمت 

آثار تاريخي- فرهنگي؛ مرمت و آماده سازي شوند. 
نیازي اين آثار را ش��امل سه قطعه تابلوي بزرگ صف سالم فتحعلي شاه 
با ابعادي حدود 37 متر كه در نوع خود يكي از بزرگ ترين تابلوهاي نقاشي 
دنیا محس��وب مي شود، اعالم كرد و گفت: سه تابلوي روي بوم كوچك تر از 
آثار كمال الملك و مصورالممالك و دو تابلوي طراحي هاي ناصرالدين ش��اه 
نیز از جمله اين آثار هس��تند. او بیان كرد كه كار مرمت و آماده س��ازي اين 
تابلوه��ا ب��راي انتقال به موزه لوور فرانس��ه در كارگاه حفاظت و مرمت كاخ 

گلستان در حال انجام است. 
اين كارش��ناس اظهار كرد: با بررسي هاي اولیه انجام شده روي اين آثار 
اقداماتي از قبیل مس��تندنگاري و آسیب شناس��ي، پاكس��ازي و تمیزكاري 
مكانیك��ي، جداس��ازي از چارچوب، نوارگیري اطراف نقاش��ي، تمیزكاري و 
پاكس��ازي به روش ش��یمیايي، اس��یدزدايي، اس��تحكام بخش��ي كرباس و 
اليه هاي رنگ، س��اخت چارچوب ب��ا چوب راش، كالف كش��ي مجدد بوم، 
وصال��ي بخش ه��اي پارگ��ي، بتونه گذاري بخش ه��اي فق��دان و پارگي ها، 

موزون سازي رنگي و تثبیت نهايي روي آثار انجام مي شود. 

تاريخنگاري

ترور نافرجام محمدرضا پهلوي
  محمدرض��ا پهلوي در مقابل دانش��كده حقوق 
دانش��گاه ته��ران ه��دف گلوله ق��رار گرف��ت. منابع 
حكومت��ي ضارب را كه بالفاصله كش��ته ش��ده بود، 
وابسته به حزب توده معرفي كردند در پي اين حادثه 
تع��داد زيادي بازداش��ت و در تهران حكومت نظامي 
اعالم و حزب توده نیز در همین روز غیرقانوني اعالم 
شد. در اين تیراندازي محمدرضا پهلوي تنها كمي از 

ناحیه صورت جراحت برداشت. 
در آن روز ق��رار ب��ود، مراس��م فارغ التحصیل��ي 
دانشجويان دانشكده حقوق دانشگاه تهران در محل 
دانش��كده برگزار ش��ود. محمدرضا كه براي اعطاي 
دانش��نامه تحصیلي دانش��جويان به دانشگاه تهران 
رفت��ه بود ب��ه محض پیاده ش��دن از خ��ودرو هدف 
تیران��دازي قرار گرفت و 5 گلوله طپانچه به طرف او 
شلیك شد كه يكي از گلوله ها كاله او را سوراخ كرد 
و گلول��ه ديگر كمي از بیني اش را خراش داد. ضارب 
كه از محوطه چمن دانش��گاه و از پشت يك درخت 
به طرف شاه شلیك مي كرد، نتوانست زخم كاري بر 
شاه وارد كند و هیچ  يك از 5 گلوله او كارساز نبود. 
به محض آنكه گلوله هاي ضارب تمام ش��د، قواي 
گارد شاهنش��اهي حاضر در محوطه دانشگاه به  جاي 
آنكه درصدد باشند او را دستگیر كنند تا معلوم شود 
چه كسي دس��تور ترور را صادر كرده و پشت قضیه 
چه طرح و نقشه يي خوابیده است به دستور سرلشكر 
دفت��ري كه در موقع تیراندازي از ترس جان خود در 

زير يكي از اتومبیل ها دراز كش��یده بود، ضارب را به 
گلوله بستند و او را كشتند. 

ش��اهدان عیني در محل مي گفتند كه سرلش��كر 
دفتري و س��رتیپ صفاري ش��خصا ضارب را به قتل 
رس��اندند و اجازه ندادند زنده توس��ط سربازان گارد 
دس��تگیر شود.  ش��ايعات قوي هم وجود داشت كه 
نش��ان مي داد، طراح ترور س��پهبد حاجیعلي رزم آرا 
ريیس س��تاد ارتش بوده كه مي خواس��ته پس از به 
قتل رساندن شاه زمام امور كشور را در دست بگیرد. 
از نظامی��ان جنجال��ي س��ال هاي ده��ه  رزم آرا 
1320 بود كه انديش��ه هاي بلندپروازانه يي را در سر 
مي پروراند و قبل از آن هم ترور عبدالحسین هژير را 

به او نسبت داده بودند. 
محمدرضا البته 17سال بعد هم مورد حمله قرار 
گرف��ت اما باز ه��م زنده مان��د. 21 فروردين 1344 
هنگامي كه ش��اه از محوطه داخل كاخ نیاوران قصد 
ورود به باغ را داشت، سرباز وظیفه گارد شاهنشاهي 
به نام رضا ش��مس آبادي او را ه��دف قرار داد و يك 
خش��اب كامل گلوله را به طرف او خالي كرد كه در 
اين حادثه ش��اه توانس��ت خود را به زمین بیندازد و 
از مرگ حتمي نجات ياب��د اما دو نفر از درجه داران 
گارد شاهنشاهي به اس��امي استوار بابايیان و استوار 
لش��كري كه خود را س��پر بالي شاه قرار داده بودند، 

كشته شدند. 
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