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 صفحه 2 

جهان

هلسينكي:نقطه عطف روابط 
جمهوري خواهان و ترامپ

7

طي 2 ماه و 13 روز گذش��ته، به عبارت ديگر 
از زماني ك��ه دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا، 
خروج اين كش��ور از برجام را اعالم كرد تاكنون، 
راهبرد جمهوري اسالمي ايران حفظ اين دستاورد 
حقوق��ي و تاريخ��ي از طريق هم��كاري و تعامل 
مضاعف با 1+4 عضو باقي مانده در اين توافقنامه 
چندجانبه بوده اس��ت. مسووالن ديپلماسي ايران 
پ��س از اين كه از حماي��ت همه جانب��ه اتحاديه 
اروپ��ا از برج��ام اطمينان حاصل كردن��د، در اين 
مسير مصمم تر هم ش��دند و تالش كردند برخي 
از ناتواني هاي اقتص��ادي اين اتحاديه در مقابله با 
تحريم ه��اي امريكا را با جلب مش��اركت فعاالنه 
روس��يه و چين، دو عضو ش��رقي اي��ن توافقنامه 

چندجانبه ترميم و تكميل كنند...

 چن��دي پي��ش وزي��ر ارتباط��ات و فناوري 
اطالع��ات در صفح��ه ش��خصي خ��ودش در 
اينس��تاگرام نوش��ت: همواره م��ردم از بنده در 
مواجهه حضوري يا در فضاي مجازي خواسته اند 
كه با پيامك هاي مزاحم تبليغاتي و فريبكاري ها 
و كالهبرداري هاي��ي ك��ه در اي��ن زمينه گاهي 
ص��ورت مي گي��رد، مقابله جدي ش��ود. پس از 
آنك��ه در عيد فط��ر، عده يي ب��ا پيامك و طرح 
دروغ اينترن��ت 12۰ گيگابايت��ي، تع��دادي از 
مشتركين را فريب دادند و آنها اجبارا عضو يك 
سرويس حجمي يكي از اپراتورهاي تلفن همراه 
ش��دند، اكنون عده يي ديگر با سوءاس��تفاده از 
سرويس هاي ارزش افزوده  اقدام به كالهبرداري 

از مشتركين كرده اند. 

سناريوي دوم حفظ برجام

۳۰ هزار سيم كارت به دليل مزاحمت 
پيامكي مسدود شد

سرمقاله

گزارش
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 صفحه 10  

بانك و بيمه
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جذب 98 درصد رشد 
تسهيالت در تهران

گروه بانك و بيمه   محسن شمشيري 
مانده كل س��پرده ها در پاي��ان فروردين ماه 
97، به 1676هزار ميلي��ارد تومان و مانده كل 
تسهيالت بانك ها نيز بالغ بر 128۰هزار ميليارد 
تومان بوده كه نش��ان مي ده��د، غول نقدينگي 
و پ��ول رش��د زيادي داش��ته اس��ت و بيش از 
16۰۰ه��زار ميليارد تومان نقدينگي و س��پرده 
در بانك ه��ا موجود اس��ت كه از اي��ن مقدار به 
مي��زان 128۰ هزار ميليارد تومان تس��هيالت 
بانكي پرداخت ش��ده و بدهي م��ردم و فعاالن 
اقتص��ادي به بانك ها نيز رش��د زيادي داش��ته 
اس��ت و تا پايان س��ال 96 نه تنه��ا نقدينگي و 
س��پرده هاي بانكي از مرز 16۰۰ه��زار ميليارد 
تومان عبور كرده بلك��ه بدهي مردم به بانك ها 
نيز افزايش داشته كه البته اين ارقام بزرگ، در 
ص��ورت بهبود فضاي كس��ب و كار مي تواند در 
جهت رشد س��رمايه گذاري، توليد و اشتغال به 

كار گرفته شود. 

 مجيد اعزازي   

 بازگشت »نيكنام«
 به شوراي شهر
»دارالعباده«

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
مصلحت را در تاييد مصوبه مجلس ديدند

 صفحه 2 

 خلبان عامل اصلى
 وقوع سانحه 

شناخته شد

گزارش اوليه ازسانحه هوايي
تهران- ياسوج منتشر شد

 صفحه 13 

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار سفيران، كارداران و مسووالن وزارت امور خارجه:

اروپايي ها  مذاكرات با
قطع نشود

»تعادل« با نگاه به تحوالت اخير، رابطه روسيه و عربستان را بررسي مي كند

فتح اوپك توسط مسكو؟
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 پالرم�و منتف�ي نيس�ت؛ خانه مل�ت| عضو 
فراكس��يون امي��د مجلس اعتق��اد دارد اعالم نظر 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام نس��بت به پالرمو 
مبتني بر ش��رح وظايفش نيس��ت از اين رو طبق 
نظر ش��وراي نگهبان پالرمو منتفي نيست. جالل 
ميرزاي��ي با بي��ان اينكه به نظر مي رس��د اعضاي 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام متوجه تغييراتي 
ك��ه از ده��ه 90 در نظ��ام بين الملل��ي رخ داده 
نيس��تند، اف��زود: بايد اذع��ان كرد س��ازمان هاي 
بين المللي غي��ر دولتي در برخ��ي از موارد مانند 
حقوق بش��ر، خلع سالح، مس��ائل زيست محيطي 
  FATFو غي��ره تعيين كننده هس��تند از اين رو
نيز تبديل به رژيم ش��ده و اكثريت كشورها به آن 
پيوس��ته اند. ميرزايي با تاكيد بر اينكه بايد بررسي 
كرد پذيرفتن يا نپذيرفتن كنوانسيون ها چه منافع 
يا آس��يب هايي براي كش��ورمان دارد، اظهار كرد: 
بنابراين نبايد اقدام به كلي گويي كنيم زيرا منافع 

ملي كشورمان با كلي گويي تامين نمي شود. 
 سپرده گذاران موسس�ات مالي مي توانند 
پول ه�اي خ�ود را بگيرند؛ ايرن�ا| نايب رييس 
اول مجلس ش��وراي اسالمي گفت: سپرده گذاران 
موسس��ات مالي ك��ه به بانك ه��اي عامل مراجعه 
كرده اند، مي توانند س��پرده هاي خ��ود را دريافت 
كنن��د و موضوع دس��تور توقف پرداخ��ت به اين 
بانك ها صحت ندارد. مسعود پزشكيان در تشريح 
نشس��ت نمايندگان سران س��ه قوه براي پيگيري 
مشكالت موسسات مالي و اعتباري افزود: 15 هزار 
نفر از 25 هزار و 900 نفر س��پرده گذار موسسات 
مال��ي ك��ه بي��ش از 200 ميليون تومان س��پرده 
داش��ته اند به بانك هاي عامل مراجعه كرده كه از 
اين تعداد هفت هزار نفر س��پرده خود را دريافت 

كرده اند. 
او تصري��ح ك��رد: نكته قابل تام��ل اينكه 11 هزار 
س��پرده گذار اصال مراجعه يي ب��ه بانك هاي عامل 
نداش��ته و درخواس��تي براي دريافت سپرده خود 

ارائه نكرده اند. 
 ب�راي جلوگي�ري از تاثي�رات تحريم هاي 
امري�كا عليه اي�ران تالش مي كنيم؛ ايس�نا| 
وزارت ام��ور خارجه تركيه پس از رايزني هاي يك 
هيات امريكاي��ي و مقامات تركيه در آنكارا درباره 
تصميم واشنگتن براي بازگرداندن تحريم ها عليه 
تهران با انتشار بيانيه يي تاكيد كرد كه اين كشور 
براي جلوگي��ري از تاثيرات منف��ي اين تحريم ها 
تالش مي كند. وزارت امور خارجه تركيه در بيانيه 
خود تاكيد كرد كه ايران يك همس��ايه مهم براي 
آنكارا اس��ت و اين كشور به نظارت بر تحريم هاي 
امري��كا در اين چارچوب ادامه مي دهد. مارش��ال 
بيلينگزلي دستيار وزير امور خارجه امريكا در امور 
تامين مالي تروريس��م طي س��فر دو روزه خود به 
آنكارا با مقاماتي از وزارت امور خارجه، خزانه داري 
و بان��ك مركزي تركيه به عالوه ش��ركت هاي اين 
كشور كه با ايران دادوستد مالي دارند ديدار كرد.

 راهكاره�اي كنترل و مديري�ت نقدينگي 
تصويب ش�د؛ پ�اد| پيش��نهادها و راهكارهايي 
درخص��وص كنت��رل و مديري��ت نقدينگ��ي ب��ا 
جهت گي��ري رون��ق در بخ��ش تولي��د و اقتصاد 
كش��ور در پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي به رياس��ت رييس جمه��وري و با حضور 

سران قوا بررسي و تصويب شد. 
در اين جلس��ه پس از بررسي گزارش رييس كل 
بان��ك مركزي و رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
در خصوص وضع نقدينگي، مقرر ش��د مطالبات 
بانك مركزي از ش��ركت هاي تعاوني و موسسات 
غيرمج��از در كوتاه م��دت براس��اس روش ه��اي 

مصوب تصفيه شود. 
درباره تسويه ديون بانك ها به بانك مركزي نيز در 
دوره زماني محدود و با نظارت هياتي متش��كل از 
نمايندگان س��ه قوه تصميماتي اتخاذ شد تا بدهي 

بانك ها به بانك مركزي پرداخت شود. 
همچنين براس��اس مصوب در اين جلسه، وزارت 
امور اقتصادي و دارايي مجاز اس��ت تمام يا بخشي 
از س��هام و دارايي هاي تح��ت مالكيت دولت را در 
چارچوب روش هاي جاري ي��ا در قالب »صندوق 
س��رمايه گذاري معامله پذي��ر« ب��ا مكانيزم ه��اي 
تش��ويقي و با رعايت سياس��ت هاي كلي اصل 44 

قانون اساسي در بورس واگذار كند. 
 ايران به »آِس آن« پيوست؛ پاد| رييس جمهور 
ايران در نامه يي ب��ه وزارت امور خارجه، عضويت 
ايران در پيمان مودت و همكاري در جنوب شرقي 

آسيا را رسما ابالغ كرد. 
اليحه پيوس��تن ايران به پيمان مودت و همكاري 
در جنوب ش��رقي آسيا موسوم به »آ ِس آن« پس 
از ايراد شوراي نگهبان و اصرار مجدد مجلس براي 
تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ارجاع ش��ده بود كه در نهايت در جلسه 16 
تيرم��اه مجمع، مصوبه مجلس ش��وراي اس��المي 

مورد تاييد قرار گرفت. 
در مت��ن ابالغي��ه رييس جمه��ور ب��ه وزارت امور 
خارج��ه، آم��ده اس��ت: در اجراي اص��ل يكصد و 
بيست و س��وم قانون اساس��ي جمهوري اسالمي 
اي��ران، »قانون الحاق دولت ايران به پيمان مودت 
و همكاري در جنوب ش��رقي آسيا« كه در جلسه 
علني روز س��ه شنبه مورخ بيست و دوم خردادماه 
تصويب و از س��وي مجمع تش��خيص با مصلحت 
نظام تشخيص داده شد، جهت اجرا ابالغ مي گردد. 
 بياني�ه بس�يج در پي ش�هادت رزمندگان 
سپاه در مريوان؛ فارس| سازمان بسيج با اشاره 
به حمل��ه تروريس��ت هاي ضدانقالب به پاس��گاه 
مرزي نيروي زميني سپاه اعالم كرد گروهك هاي 
تروريس��تي و ضدانقالب و حاميان آنان در انتظار 
انتقام س��خت و مهلك رزمندگان شجاع و فداكار 

اسالم نسبت به اين جنايت باشند. 
در بخش��ي از متن اين بيانيه آمده اس��ت: امنيت 
مثال زدني ايران اسالمي در پرتو غيرت و مردانگي 
مردان بي ادعايس��ت كه در اقصي نقاط كش��ور از 
حدود و ثغور ميهن حراس��ت ك��رده و در اين راه 
تاكنون ش��هداي بسياري تقديم كرده اند و در اين 
راستا، شهادت جمعي از رزمندگان نيروي زميني 
س��پاه در روس��تاي دري واق��ع در منطقه مريوان 

استان كردستان شاهدي بر اين مدعا است.

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار سفيران، كارداران و مسووالن وزارت امور خارجه:

مذاكرات با اروپايي ها قطع نشود

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحت را در تاييد مصوبه مجلس ديدند

بازگشت »نيكنام« به شوراي شهر »دارالعباده«

گروه ايران|
پس از گذش��ت ماه ها كه نوبت به راي گيري 
درباره تثبيت قانون ش��وراها و بازگش��ت سپنتا 
نيكنام به شوراي شهر يزد رسيد، اكثريت مطلق 
اعضاي مجمع تش��خيص مصلحت نظام دس��ت 
خود را به نشان موافقت باال بردند؛ اما در اين بين، 
آيت اهلل جنتي يكي از 6 فقيه شوراي نگهبان كه 
راي به ابط��ال تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات 
ش��وراها داده بود، برخالف سايرين دست خود را 

پايين نگه داش��ت تا نشان دهد همچنان بر نظر 
خود استوار اس��ت. حال پس از ماه ها كشمكش 
س��پنتنا نيكنام عضو زرتشتي ش��وراي شهر يزد 
مي تواند نماين��ده 22 هزار رايي كه در انتخابات 
گرفته، باش��د. نيكنام روز گذش��ته پس از اعالم 
نظر مجمع تش��خيص مصلحت نظام، اعالم كرد 
از بعدازظهر ش��نبه در جلسه شورا حاضر خواهد 
شد و به غيبت اجباري 9 ماهه اش پايان مي دهد. 
غيبتي كه دليلش شكايت يكي از كانديداهاي 

اصولگراي انتخابات شوراي شهر يزد با استناد به 
راي فقهاي شوراي نگهبان به غير شرعي بودن آن 
تبصره از قانون بود كه حضور اقليت هاي مذهبي 
در ش��وراها را به رسميت مي ش��ناخت. پيش از 
برگزاري انتخابات شوراهاي پنجم شهر و روستا، 
آيت اهلل جنتي، دبير شوراي نگهبان در فروردين 
96 نام��زدي اف��راد غيرمس��لمان در مناطقي با 
اكثريت جمعيت مس��لمان را خالف شرع ناميد 
و ط��ي يك ابالغي��ه، تبصره 1 م��اده 26 قانون 
انتخابات ش��وراها كه مي گفت »اقليت هاي ديني 
شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسالم بايد 
به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داش��ته 
باشند« را مردود دانس��ت. اما هيات هاي نظارت 
انتخابات ش��وراها كه زيرنظر نمايندگان مجلس 
است، اين ابالغيه ش��وراي نگهبان را نپذيرفت و 
آن را در بررس��ي صالحيت ها م��الك قرار نداد. 
ب��ا اين حال، پ��س از پيروزي س��پنتا نيكنام در 
انتخاب��ات، علي اصغر باقري يك��ي از كانديداهاي 
شكس��ت خورده با استناد به راي شوراي نگهبان 
به ديوان عدالت اداري شكايت كرد تا اين ديوان، 
عضويت نيكنام را در ش��وراي شهر يزد به تعليق 
درآورد. اي��ن تصميم تا انج��ا حيرت آور بود، كه 
چهره هاي سياس��ي از چپ و راس��ت را در كنار 
هم ق��رار داد؛ تا آنجا ك��ه از مصطفي تاج زاده تا 
مصطفي ميرس��ليم و از س��عيد حجاريان تا علي 
الريجان��ي و عزتاهلل ضرغامي و محس��ن رضايي 

درباره اين ماجرا، به موضع مش��ترك رسيدند و 
خواهان بازگش��ت نيكنام به شورا شدند. روساي 
ق��وه مقننه و مجريه هم ب��ا انتقاد از اين تصميم 
خواهان بازگش��ت به روال س��ابق شدند. يكي از 
ايرادها ب��ه ابالغيه دبير ش��وراي نگهبان به اين 
موضوع بازمي گشت كه قانون شوراها بيش از دو 
دهه پيش )س��ال 1۳۷5( به تصويب رس��يده و 
انتخابات ش��وراها در دوره هاي گذشته بر اساس 
آن برگزار ش��ده است. بر اين اس��اس نيكنام در 
انتخابات چهارمين دوره شوراي شهر يزد شركت 
كرده و چهار س��ال عضو اين ش��ورا بوده اس��ت. 
علي الريجاني رييس مجلس با اش��اره به همين 
موضوع، از اقدام ش��وراي نگهب��ان انتقاد كرد و 
گفت كه »ش��وراي نگهبان به مسائل شرعي در 
اين خصوص استناد مي كند كه مربوط به قوانين 
گذش��ته اس��ت« اين در حالي است كه »شوراي 
نگهب��ان بايد درب��اره قوانين جديد رأس��ا اعالم 
نظر كند.« حس��ن روحان��ي رييس جمهوري نيز 
تاكيد كرد »در اين زمينه قانون اساس��ي تكليف 
را روش��ن كرده و بايد ُمّر قانون اساس��ي، حقوق 
ش��هروندي، اعتم��اد عمومي و وح��دت جامعه 

رعايت شود.« 
حتي پس از آن، علي عطا س��خنگوي شوراي 
ش��هر تهران از نامه نگاري روحاني با مقام معظم 
رهب��ري خبر داد كه به گفت��ه او، رييس جمهور 
در اين نامه بطور مفصل موضوع نيكنام را ش��رح 
داده بود. اين اقدامات روس��اي دو قوه با واكنش 
يكي از فقهاي باسابقه شوراي نگهبان مواجه شد. 
آيت اهلل محمد يزدي در گفت وگوي مفصل خود 
با خبرگزاري تس��نيم براي رد نظ��ر مخالفان به 
اصل چهارم قانون اساس��ي اس��تناد كرد و گفت 

»نظر چهار نفر از شش فقيه شوراي نگهبان براي 
غيرشرعي اعالم كردن هر مصوبه يي كافي است 
و اين نظر مي تواند شامل قوانيني كه همين شورا 
تاييد كرده نيز بشود.« اصل چهارم قانون اساسي 
مقرر كرده است: »كليه قوانين و مقررات مدني، 
جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، 
سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسالمي 
باش��د. اين اص��ل بر اطالق با عم��وم همه اصول 
قانون اساس��ي و قوانين و مق��ررات ديگر حاكم 
است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي 

نگهبان است.«
پس از اين اتفاق��ات، نمايندگان مجلس طرح 
دوفوريت تثبيت قانون ش��وراها براي حل مشكل 
كانديداتوري پيروان اديان را با 200 امضا تدوين 
كردند. طرح��ي كه پس از تصوي��ب در مجلس؛ 
همانطور كه از قبل پيش بيني مي ش��د توس��ط 
ش��وراي نگهب��ان رد ش��د ت��ا سرنوش��ت آن به 
دس��ت اعضاي مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
بيفتد. مجمعي كه س��خنان اعضايش به س��وي 
نظ��ر مجلس و دولت گرايش داش��ت؛ چنانكه از 
ضرغام��ي گرفته تا محس��ن رضايي از بازگش��ت 
نيكنام حمايت كردند. تا آنجا كه محسن رضايي، 
دبي��ر مجمع تش��خيص مصلحت نظام، با اش��اره 
ب��ه رد مصوب��ه مجلس توس��ط ش��وراي نگهبان 
گفت كه »اگر مجلس و ش��وراي نگهبان نتوانند 
مس��اله س��پنتا را حل كنند، به مجمع تشخيص 
مراجعه كنند، حل مي ش��ود.« در آخر هم مجمع 
به اختالف��ات پايان داد و ب��ا راي اكثريت اعضا، 
صندلي سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد را به او 
بازگرداند تا براي هميشه مشكل حضور اقليت ها 

در شوراهاي شهر و روستا پايان يابد. 

گروه ايران|
رهبر معظ��م انقالب تصريح كردن��د: تصور حل 
مش��كالت از راه مذاكره يا رابطه ب��ا امريكا خطايي 
واضح اس��ت.  حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم 
انقالب اسالمي صبح ديروز )شنبه( در ديدار سفيران، 
كارداران و مس��ووالن وزارت ام��ور خارجه، تامين و 
حفظ منافع ملي به معن��اي حقيقي را هدف اصلي 
سياست خارجي خواندند و با بيان بايدها و نبايدهاي 
ديپلماس��ي در نظام اس��المي افزودن��د: مي توان با 
روحيه صحيح انقالبي و ديپلماس��ي هوش��مندانه و 
هدفمن��د، روابط خارجي را گس��ترش داد و عناصر 
ق��درت نظام را به پش��توانه يي براي دس��تاوردهاي 

سياسي و ديپلماسي تبديل كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهب��ري رهبر انقالب اس��المي در ابتداي س��خنان 
خود با اشاره به ش��رايط كنوني و جبهه گسترده يي 
ك��ه ضد اس��الم و جمهوري اس��المي ايران ش��كل 
گرفته، تالش ديپلماس��ي را در ب��ر دارنده اجر الهي 
و افتخاري تاريخ��ي و ملي در دفاع از حقانيت ملت 
ايران دانستند و گفتند: در چالش ها، انسان غيرتمند 
و صبور و خردمند، بر تالش ها و حجم و كيفيت كار 
مي افزايد، بنابراين بايد روحيه تازه س��ازي فعاليت ها 
در دستگاه ديپلماسي گسترش يابد.  حضرت آيت اهلل 
خامن��ه اي افزودند: حفظ س��المت ديني و طهارت 
روحي و معنوي خ��ود و خانواده و پايبندي رفتاري 
و گفت��اري به مس��ائل ش��رعي از مهم ترين وظايف 
مس��ووالن و كاركن��ان وزارت امور خارج��ه به ويژه 
س��فرا و اعضاي نمايندگي هاي ايران در خارج است.  
ايش��ان با تاكيد بر اينكه دس��تگاه ديپلماسي بخش 
اصلي سياست خارجي كش��ور و نماي بيروني نظام 
جمهوري اسالمي اس��ت، خاطرنشان كردند: وزارت 
امور خارجه و به ويژه س��فرا بايد عميقا به ارزش هاي 
اس��الم و انقالب پايبند باش��ند و رفتار و گفتار آنان، 

منعكس كننده اين ارزش ها باشد. 
رهبر انقالب اس��المي در ادام��ه تبيين بايدها و 
نبايدهاي ديپلماسي نظام اسالمي، شرط الزم براي 
نمايندگان ديپلماس��ي را برخورداري از روحيه قوي 
و مس��تحكم، اميد به آينده و بهره مندي از احساس 
حقانيت برش��مردند و با اشاره به موضوع مهم منافع 
ملي، گفتند: هدف اصلي و واقعي ديپلماس��ي، حفظ 
منافع ملي اس��ت و تعامل يا تقابل، تنها روش هايي 

براي تامين منافع ملي هستند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، منافع ملي را برگرفته 

از سياس��ت هاي اصلي و ارزش هاي نظام دانستند و 
تاكيد كردند: دس��تگاه ديپلماسي بايد منافع ملي را 

حفظ و تامين كند. 
ايشان، س��خنان رييس جمهور را در سفر اخير 
به اروپا مبني بر اينكه »اگر نفت ايران صادر نشود، 
نفت هيچ كش��وري در منطقه صادر نخواهد شد« 
س��خناني مهم و حاكي از سياست و رويكرد نظام 
برش��مردند و افزودند: وظيف��ه وزارت امور خارجه 
پيگيري جدي اينگونه مواضع رييس جمهور است. 
رهب��ر انق��الب اس��المي در ادامه ب��ه موضوع 
»ديپلماس��ي ايدئولوژيك« اش��اره و خاطرنش��ان 
كردن��د: برخ��ي به غلط، س��خن از ل��زوم جدايي 
ديپلماس��ي از ايدئولوژي به مي��ان مي آوردند، در 
حالي كه ديپلماسي ايدئولوژيك هيچ اشكالي ندارد 
و القاء تقابل ميان ايدئولوژي و منافع ملي، صحيح 
و منطقي نيست. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد 
بر اينكه هدف از تشكيل جمهوري اسالمي حفظ 
منافع مل��ي، اس��تقالل، آزادي، عدالت اجتماعي، 
قدرت و امنيت ملي اس��ت، افزودند: ايدئولوژي به 
دنبال تامين و حفظ منافع ملي است و هويت يك 

ملت محسوب مي شود. 
رهب��ر انق��الب اس��المي با اش��اره ب��ه وجود 
ايدئول��وژي در رفت��ار و سياس��ت هاي دولت هاي 
غربي، گفتند: امريكايي ها در س��خنان خود بارها 
از عبارت »ارزش هاي امريكايي« استفاده مي كنند 

ك��ه همان ايدئول��وژي آنها و برگرفت��ه از اعالميه 
اس��تقالل امريكا است و در كشورهاي اروپايي نيز 
تفكرات ايدئولوژيك بر رفتار و فعاليت هاي سياسي 

آنها حاكم است. 
ايشان ارتباط خردمندانه، هوشمندانه، هدفمند 
و منطقي با جهان را برخاسته از نگاه اسالمي نظام 
و كامال منطبق با ديپلماسي ايدئولوژيك خواندند. 
رهبر انقالب اسالمي تحقق و بروز روحيه انقالبي 
را در تعامالت و رويكرده��اي ديپلماتيك ضروري 
دانس��تند و افزودند: ديپلمات ايراني بايد به انقالب 
افتخار كند و در تعامالت كاري او، »عزت، احساس 
اقتدار و اعتماد به نفس« به روش��ني مشاهده شود 
كه البته اين رفتار و منش انقالبي با بيان حرف هاي 

نامعقول و ايجاد هياهو كامال متفاوت است. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در تبيين ضرورت 
برخ��ورداري س��فيران و ديپلمات ه��اي ايراني از 
احساس حقانيت، به موضوع جنگ رواني بي وقفه 
دشمنان اش��اره كردند و افزودند: بايد با احساس 
حقانيت و با آگاهي و تس��لط در مباحث چالشي، 
پاس��خ هاي قاطع و منطقي ب��ه اتهامات بيگانگان 
داد.  ايش��ان، مته��م ك��ردن دايم اي��ران به يك 
مس��اله منفي را دس��تور كار اصلي جنگ رواني 
مستمر دش��منان خواندند و افزودند: براي تحقق 
اين هدف، »ايران هراس��ي، ايران ستيزي، ايران 
گريزي، اتهام نقض دموكراس��ي، نب��ود آزادي و 

نقض حقوق بش��ر« مدام در تبليغ��ات بيگانگان 
تكرار مي شود. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به جنايات 
اروپايي ه��ا و غربي ها در مس��تعمرات گذش��ته، 
مح��دود بودن دموكراس��ي در غرب ب��ه مقررات 
يا نظر مراكز خ��اص، وجود ديكتاتوري حزبي در 
امريكا و برخي كش��ورهاي اروپايي و نيز جنايات 
فعلي غربي ها از جمله همدستي با سعودي ها در 
كش��تار مردم يمن افزودند: غربي ها مظهر نقض 
حقوق بش��ر هس��تند اما با وقاحِت تمام، ايران را 
متهم مي كنند به گونه يي كه گاه انس��ان از شدت 

وقاحت آنها حيرت مي كند. 
رهب��ر انقالب اس��المي تصور حل مش��كالت 
كش��ور با مذاكره ي��ا رابطه با امري��كا را خطايي 
واض��ح خواندن��د و افزودند: امريكا ب��ا اصل نظام 
اس��المي مش��كل اساس��ي و مبنايي دارد، ضمن 
اينك��ه كش��ورهاي فراوان��ي در افريق��ا، آس��يا و 
امريكاي التين هس��تند كه با امريكا رابطه دارند 
اما همچنان با مشكالت فراوان دست به گريبانند. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي در تبيين دش��مني 
عمي��ق امريكا با جمهوري اس��المي خاطرنش��ان 
كردند: امريكايي ها به دنبال بازگش��ت به موقعيت 
و جايگاه خود در ايران قبل از انقالب هستند و به 

كمتر از اين هم راضي نخواهند شد. 
ايش��ان مخالف��ت امري��كا با »توان هس��ته يي 
و قدرت غني س��ازي ب��اال و نيز حض��ور ايران در 
منطقه« را ناش��ي از خصومت عميق آنها با عناصر 
اقتدار نظام اسالمي برش��مردند و افزودند: حضور 
منطقه يي جزو عناصر قدرت و امنيت ايران است و 
عقبه راهبردي كشور محسوب مي شود، به همين 
علت دشمنان با آن مخالفند.  رهبر انقالب با اشاره 
ب��ه بيان مكرر غيرقابل اعتماد بودن امريكا از زبان 
مسووالن كشور افزودند: بنده از قديم اين نكته را 
خاطرنشان مي كردم كه روي حرف و حتي امضاي 
امريكايي ها نمي توان حساب كرد، بنابراين مذاكره 

با امريكا هيچ فايده يي ندارد. 
ايش��ان فعال كردن ظرفيت هاي استفاده نشده 
يا كم اس��تفاده شده در كش��ور را مهم دانستند و 
افزودند: مذاكرات با اروپايي ها قطع نشود اما نبايد 
معطل بسته اروپايي ماند بلكه بايد كارهاي فراوان 
الزم در داخل كش��ور را دنب��ال كرد. رهبر انقالب 
اسالمي، گس��ترش ارتباطات چند جانبه و به ويژه 
دو جانبه و توجه خاص به تش��كل هاي منطقه يي 

را ضروري خواندند و افزودند: س��فرا و نمايندگان 
ايران در خارج بايد به ظرفيت ها و توانايي هاي ملت 

و كشور كامال واقف باشند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با اش��اره به اذعان 
اخير مقامات امريكايي درباره استعداد ملت ايران 
افزودند: از چندين س��ال قبل تاكيد مي كردم كه 
اس��تعداد ايراني از متوس��ط اس��تعداد دنيا باالتر 
است، اين واقعيت يك ظرفيت مهم داخلي است، 
همچنانكه ايمان، ش��جاعت، ايثار و افتخار ملت به 

ارزش ها از ديگر عناصر توانايي هاي ايران است. 
ايشان ارتباط با دانشمندان، رجال سياسي غير 
دولت��ي و فعاالن اقتصادي ديگر كش��ورها را جزو 
روش هاي رايج ديپلماس��ي در جهان برشمردند و 
افزودند: با اين روش ها مي توان گستره فعاليت هاي 

دستگاه سياست خارجي را گسترش داد. 
رهبر انقالب اس��المي همچنين قدرت ميداني 
را پشتوانه ديپلماسي خواندند و افزودند: مهم اين 
اس��ت كه هر گونه عنصر اقتدار به نوعي دستاورد 
سياسي و اقتصادي تبديل شود.  پيش از سخنان 
رهبر انقالب اسالمي، وزير امور خارجه با اشاره به 
رويكردهاي دستگاه ديپلماسي به ويژه در ارتباط با 
همسايگان و تمركز بر ديپلماسي اقتصادي، گفت: 
تالش كرده ايم با خودباوري به اس��تقبال چالش ها 

برويم و از منافع ملي با صالبت دفاع كنيم. 
آق��اي ظريف با بيان اينكه ب��ا همين رويكرد و 
ب��ا حمايت ها و هدايت هاي رهبر انقالب اس��المي 
توانس��تيم پروژه ايران هراس��ي صهيونيس��ت ها را 
شكست دهيم، خاطرنشان كرد: ترامپ و نتانياهو 
ت��الش مي كنند ب��ا نمايش هاي س��خيف، پروژه 
ايران هراس��ي را تك��رار كنند اما ام��روز حتي در 
مي��ان متحدان خ��ود نيز تنها و منزوي هس��تند.  
وزير امور خارجه با اش��اره به تشكيل اتاق جنگ و 
تالش گس��ترده امريكا براي فشار و زورگويي عليه 
ملت اي��ران، گفت: همواره به كش��ورهاي ديگر از 
جمل��ه متحدين امريكا اعالم كرده ايم كه مقابله با 
زورگويي امريكا بايد از تعهدات سياسي فراتر رفته 

و به اقدامات عملي زمان دار منجر شود. 
آق��اي ظريف افزود: ما ش��رايط س��خت تري را 
تجرب��ه كرده ايم و اطمين��ان دارم در پرتو همدلي 
و وفاق مي توانيم بر مشكالت فائق شويم و شرايط 
پيش رو را با عنايت الهي و با هدايت هاي رهبري و 
حمايت مردم به خوبي و با افتخار و سربلندي و با 

كمترين آسيب مديريت كنيم. 
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چهرهها

ارتباطات و فن��اوري در  وزي��ر 
اينك��ه عده ي��ي مطرح  خص��وص 
مي كنند شفاف س��ازي ها از س��وي 
وي ب��راي ش��ركت در انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري اس��ت، گفت: به 
آنهاي��ي كه نگراني اي��ن مطلب را 
دارند بگوييد خيالشان راحت باشد 
كانديداي رياس��ت جمهوري نمي ش��وم.  محمدجواد آذري 
جهرمي در گفت وگو با ايلنا، درباره شفاف سازي كه از سوي 
وي در وزارت ارتباطات صورت گرفت، گفت: مردم سواالتي 
دارند و ذهنيت شان اين است كه شفاف سازي صورت گيرد، 
اين كار بس��يار درست اس��ت و ما بايد به اقتضاي ذهنيت 
مردم پاسخ دهيم.  وزير ارتباطات و فناوري اطالعات يادآور 
ش��د: زماني كه معاون وزير در زيرساخت بودم؛ يك شبهه 
ج��دي به كيفيت وجود داش��ت، در آن زم��ان من تمامي 

شاخصه هاي كيفيت را به صورت آنالين منتشر كردم. 
او ب��ا بيان اينكه اگر امروز در بحث ارز يا س��اير حوزه ها 
س��والي پرسيده مي ش��ود بايد شفاف س��ازي صورت گيرد، 
عنوان كرد: در دنياي امروز اگر مي خواهيم مديريت كنيم، 

چاره يي جز شفاف سازي و پاسخگويي به مردم نداريم. 

 كانديداي انتخابات
رياست جمهوري نمي شوم

رييس دفت��ر فرماندهي معظم كل 
ق��وا با بي��ان اينكه جابه جاي��ي فرمانده 
سپاه »شايعه« است، تاكيد كرد: فعال به 
هيچ وجه جابه جايي و تغيير فرمانده سپاه 
در برنامه نيست.  سردار محمد شيرازي 
در گفت وگو با تسنيم در پاسخ به سوالي 
درباره شايعات مطرح شده در خصوص 
احتمال جابه جايي سرلش��كر جعفري از سمت فرماندهي كل سپاه 
گفت: بعضي ها ش��ايع كرده اند كه فرمانده محترم كل سپاه ممكن 
اس��ت از سمت فرماندهي جابه جا شوند، اينها همگي شايعه است و 
صحت ندارد.  او افزود: فعال به هيچ وجه چنين جابه جايي و تغييري 
در برنامه نيست. حتما شايعه هم، كار و اقدام خوبي نيست چرا كه 
مسوول و فرمانده و بدنه را سست مي كند و اين، قطعا مانع كار است. 
او با تاكيد بر اينكه حتما بايد جلوي اين ش��ايعات را گرفت، اظهار 
داش��ت: شايعه درست كردن هيچ فايده يي ندارد چرا كه هر چيزي 
اصول و روش خود را داشته و از طريق همين روش و اصول همه چيز 
پيش مي رود.  او تصريح كرد: البته ديگران از جمله رسانه هاي معاند 
و ضدنظام هم مشخصاً با مقاصد و رويكرد خاص خودشان در اينگونه 
ش��ايعات مي دمند، ش��ايعاتي كه مربوط به نيروهاي مسلح، سپاه و 

نهادهايي است كه اثربخشي زيادي دارند. 

 جابه جايي فرمانده سپاه
»شايعه« است

س��فير و نماينده دايم كشورمان 
نزد سازمان هاي بين المللي در وين، 
در مصاحبه ي��ي اعالم ك��رد: مبناي 
هم��كاري جمهوري اس��المي ايران 
با آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي، 
تعهدات پذيرفته شده كشور بوده و 
آژانس هيچ گونه دسترس��ي فراتر از 
اين تعهدات ندارد. به گزارش ايسنا، كاظم غريب آبادي اظهار 
كرد: هر كشور عضو معاهده عدم اشاعه )NPT(، تعهداتي را 
تحت موافقت نامه جامع پادمان براي اظهار مواد و فعاليت هاي 
هس��ته يي خويش به آژانس پذيرفته اس��ت )اين موافقت نامه 
مصوب س��ال 1۳54 مجلس ش��وراي ملي اس��ت(. از اين رو، 
چنان چه در هر يك از اماكن يك كش��ور عضو معاهده، ماده 
هسته يي نگهداري شود، بايد به آژانس اظهار شود و آژانس نيز 
براي صحت اظهاريه ها، فعاليت هاي راس��تي آزمايي خويش را 
انجام خواهد داد.  نماينده دايم كشورمان در آژانس بين المللي 
انرژي اتمي افزود: تمامي كش��ورهايي ك��ه به نوعي پروتكل 
الحاق��ي را پذيرفته و اجراء مي كنند، بايد تمامي فعاليت هاي 
تحقيق و توس��عه مرتبط با چرخه سوخت هسته اي، از جمله 

فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقي را به آژانس اظهار كند.

 برخي دسترسي ها به آژانس براساس
تصميمات در سطح عالي نظام ارائه مي شود

ريي��س كميس��يون امنيت مل��ي و 
سياس��ت خارجي مجل��س با اش��اره به 
وضعيت اجراي برجام گفت: تكليف 50 
قراردادي كه پس از برجام امضا شد بايد 
مشخص شود. حشمتاهلل فالحت پيشه با 
بيان اينكه آخرين وضعيت اجراي برجام 
پ��س از خ��روج امريكا از اي��ن معاهده 
بين المللي در كميس��يون بررسي مي شود، ادامه داد: بايد مشخص 
شود سرنوش��ت 50 قراردادي كه پس از انعقاد برجام، منعقد شده 

بود در شرايط فعلي چگونه است. 
او كه با تس��نيم گفت وگو مي كرد با بيان اينكه دهمين گزارش 
وزارت ام��ور خارجه از نحوه اجرايي ش��دن برج��ام 26 تير به اين 
كميس��يون واصل شده است، گفت: هفته آينده از مسووالن وزارت 
امور خارجه دعوت مي ش��ود تا با حضور در كميس��يون درباره اين 
گزارش بحث و تبادل نظر شود. نماينده اسالم آباد غرب در مجلس 
با اعالم اينكه در جلسه هفته آينده كميسيون از مسووالن سازمان 
انرژي اتمي نيز دعوت مي شود تا با حضور در كميسيون، گزارشي از 
آخرين اقدامات اين سازمان ارائه كند، اضافه كرد: مسووالن سازمان 
انرژي اتمي بايد با حضور در كميسيون آخرين اقدامات اين سازمان 

براي رسيدن به 190 هزارسو را تشريح كند. 

 تكليف ۵۰ قرارداد امضا شده بعد از برجام
بايد مشخص شود
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3 كالن
۹ گروه كااليي گران شد

بانك مركزي نتايج گزارش درباره قيمت برخي مواد 
خوراك��ي در هفت��ه منتهي به ۲۲ تي��ر را اعالم كرد كه 
بر اس��اس آن قيمت ۹ گروه نس��بت به هفته قبل از آن 

افزايش و ۲ گروه ديگر كاهش نشان مي دهد. 
 در هفت��ه منتهي به ۲۲ تير نرخ لبنيات 0.1 درصد، 
تخم م��رغ ۲.8 درصد، برنج 3.۲ درص��د، ميوه هاي تازه 
1.4 درصد، س��بزي هاي تازه 0.6 درصد، گوش��ت قرمز 
 0.3 درص��د، گوش��ت م��رغ 16.8 درصد، قند و ش��كر
0.۲ درصد و روغن نباتي 0.5 درصد نسبت به هفته قبل 
از آن افزاي��ش و نرخ حبوب و چ��اي 0.1 درصد كاهش 
يافت. در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات قيمت كره 
پاس��توريزه معادل 0.۹ درصد افزايش ولي بهاي ماست 
غيرپاس��توريزه 0.۲ درصد نس��بت به هفته قبل كاهش 
يافت. قيمت س��اير اقالم اين گروه بدون تغيير بود. بهاي 
تخم مرغ معادل ۲.8 درصد افزايش داش��ت و ش��انه يي 

1۲0 هزار تا 180 هزار ريال فروش مي رفت. 
در اي��ن هفته در گ��روه برنج، قيمت برن��ج وارداتي 
غيرتايلن��دي معادل 0.۲ درص��د كاهش ولي بهاي برنج 
داخل��ه درجه ي��ك و درجه دو به ترتي��ب 3.6 درصد و 
ي��ك درصد افزايش ياف��ت. در گروه حبوب قيمت نخود 
و لوبيا قرمز هر يك مع��ادل 0.1 درصد و لپه نخود ۲.1 
درصد كاهش ولي بهاي س��اير اق��الم اين گروه بين 0.1 
درص��د ت��ا 0.8 درصد افزاي��ش داش��ت. در هفته مورد 
بررس��ي، در ميادي��ن زيرنظر ش��هرداري پرتقال درجه 
يك و گالبي عرضه نمي ش��د. س�اير اقالم ميوه و سبزي 
تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در مقايس��ه با ساير 
ميوه فروش��ي ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب س��ازمان 
ميادين ميوه و تره بار عرضه مي ش��د. ميوه فروش��ي هاي 
سطح ش��هر اقالم ميوه و سبزي تازه را عرضه مي كردند 
كه در گروه ميوه هاي تازه قيمت پرتقال درجه يك معادل 
1.4 درص��د، انگور 6.8درصد، طالبي 1.۲ درصد و خربزه 
1۹.1 درصد كاهش ولي بهاي س��اير اقالم اين گروه بين 
1.۲ درصد تا 7 درصد افزايش يافت. در گروه سبزي هاي 
 تازه قيمت گوج��ه فرنگي مع��ادل 4.6 درصد، بادنجان

5.7 درص��د و پي��از ۲.1 درصد كاهش ولي بهاي س��اير 
اقالم بي��ن 0.7درصد ت��ا 1۲.6 درصد افزايش داش��ت. 
 در هفته مورد گزارش قيمت گوش��ت گوس��فند معادل
 0.1 درصد كاهش ولي بهاي گوش��ت تازه گاو و گوساله
1.7 درصد و گوش��ت مرغ 16.8 درصد افزايش يافت. در 
اين هفته قيمت چاي خارجي معادل 0.1درصد كاهش 
 ولي بهاي قند 0.1 درصد، شكر و روغن نباتي جامد هر يك

0.3 درصد و روغن نباتي مايع 0.6 درصد افزايش داشت. 

 سقوط ارزش پول 
نتيجه سودهاي ۲۷ درصدي است

يك كارش��ناس اقتصادي با بي��ان اينكه افزايش نرخ 
ارز واكنش��ي نسبت به سه برابر ش��دن نقدينگي است، 
 گفت: سقوط سه برابري ارزش پول ملي، نتيجه سودهاي
۲7 درصدي بانك هاست كه به سپرده ها پرداخت كردند؛ 
بنابراين نبايد نس��بت به افزايش نرخ ارز طلبكار كس��ي 
باشيم. محمد حس��ين اديب در تحليل چرايي جريانات 
اخير در بازار ارز، اظهار كرد: اگر تورم در يك كشور بيشتر 
از تورم در كش��ور ديگر باشد دير يا زود، ارزش پول ملي 
كشوري در مقابل پول كش��وري كه تورم كمي دارد، به 

ميزان اختالف تورم بين آنها كاهش مي يابد. 
وي با اشاره به دليل افزايش تورم در يك كشور، ادامه 
داد: اگر سياست هاي پولي ايران، انبساطي تر از پول ملي 

ساير كشورها باشد، تورم افزايش مي يابد. 
اديب عنوان كرد: دو نوع سياست انبساطي وجود دارد 
ك��ه يك��ي از آن در دولت احمدي ن��ژاد و يكي در دولت 
روحاني اجرايي ش��د، هر چند نتيجه ه��ر دو يكي بوده 
ولي ماهيت آنها متفاوت اس��ت؛ به عنوان مثال در دولت 
احمدي نژاد بانك مركزي خلق پول مي كرد، ولي در دولت 
روحاني بانك ها خلق پول مي كنند، كه هر دو باعث رشد 

نقدينگي شده و تورم افزايش مي يابد. 
او با تاكيد بر اينك��ه در هيچ جاي دنيا بانك ها اجازه 
چاپ اس��كناس ندارند، در حالي كه ما اي��ن اجازه را به 
بانك ها داده ايم، گفت: س��ه برابر شدن نقدينگي در سال 
13۹1 تحريم نبوده بلكه قرار گرفتن ايران در رده دومين 
كشور داراي باالترين تورم در سال 1380 بود كه اين امر 

كاهش ارزش پول ملي را به دنبال داشت. 
وي ب��ا بيان اينكه باال بودن تورم در يك كش��ور، آثار 
منفي خود را با تغيير نش��ان مي دهد، خاطرنش��ان كرد: 
در اين صورت دولت ها سياس��ت انبس��اطي را در پيش 
مي گيرند، به همين دليل اين نوع سياست در كوتاه مدت 
منجر به رشد اقتصادي و بهتر شدن شرايط مي شود، ولي 

در بلندمدت آثار منفي خود را نشان مي دهد. 
ادي��ب ادام��ه داد: زماني ك��ه بانك ها نيز سياس��ت 
انبساطي در پيش گيرند به جاي تورم ارزي، تورم ريالي 
اتف��اق مي افتد؛ به عنوان مثال در دهه 80 بانك مركزي 
كه اين نوع سياس��ت را در پي��ش گرفته بود، 80 درصد 
س��ودهاي سپرده گذاري ناشي از تورم بود و همين عامل 
منجر شده بود كه ما دومين كشور داراي تورم باال باشيم. 
او اضاف��ه ك��رد: بنده معتقدم ك��ه ارزش پول ملي با 
سياست هايي كه دولت در پيش گرفته است، دچار افت 
خواهد داش��ت و تحريم ها در اين امر هيچ گونه تاثيري 

ندارد، چرا كه ثروت ما ناشي از تورم است. 
وي با اش��اره ب��ه آمار سيس��تم هاي بانك��ي، گفت: 
85درص��د س��ودهاي بانكي ب��ه 600 نف��ر و 40 درصد 
س��پرده هاي بانكي متعلق به 50 هزار نفر است. اديب با 
بيان اينكه حدود 5000 شركت، 70 درصد ثروت كشور 
را در اختيار دارند، افزود: 40 درصد تس��هيالت بانكي به 
۲00 ش��ركت پرداخته شده اس��ت. او گفت: تورم باعث 
مي شود، پولدار پولدارتر و بي پول نيز بي پول تر شود؛ چرا 
كه اين روند خود به خود منجر به آن خواهد شد تا ثروت 
كشور در اختيار برخي افراد قرار گيرد. وي با بيان اينكه 
با اين وضعيت سيس��تم پولي و بانكي كش��ور، باال بودن 
نرخ ارز يك مس��اله عادي است، اظهار كرد: اگر سيستم 
بانكي اصالح نش��ود، نرخ دالر تا 100 هزار تومان پيش 
خواهد رفت كه باعث مي ش��ود ۹۹ درصد جامعه در فقر 
مطل��ق زندگي كنند. اديب با بي��ان اينكه صرافي ها ابزار 
پولشويي هستند، خاطرنشان كرد: بستن صرافي ها يك 
حركت عادالنه يي اس��ت؛ چراكه بيشتر فس��اد ها از اين 
طريق انجام مي گرفت. وي با اشاره به اينكه خوشبختانه 
وضعيت صادرات غيرنفتي در كشور مناسب است، گفت: 
تحريم هاي عليه ايران بيش��تر جنبه رواني داشته و براي 

گرفتن سهم ايران از بازار نفت است.

اخبار كالن

مشاور رييس سازمان خصوصي سازي:

مقاومت دولتي ها كم شده ولي ادامه دارد... 
روز گذش��ته رييس س��ازمان خصوصي سازي كش��ور نسبت به 
عملك��رد دولتي ه��ا درب��اره خصوصي س��ازي هش��دار داد. ميرعلي 
 اشرف پوري حسيني با بيان اينكه مديران دولتي كه حاضر به واگذاري 
بنگاه هاي خود نيستند بيشترين آسيب را به خصوصي سازي زده اند 
و گزارش هاي نادرس��ت در اين زمينه توليد كرده اند اين را هم گفته 
اس��ت كه برخي مديران دولتي براي ناكارآمد نشان دادن واگذاري ها 
با مجموعه هاي واگذار ش��ده ق��راردادي امضا نمي كنن��د تا بگويند 
خصوصي سازي موفق نيست به عبارتي خصوصي ها موفق نيستند و 
دولتي ها خوب هستند. اين سخنان تكرار همان حرف هايي است كه 
علي طيب نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم حدود 1.5 سال پيش مطرح 
كرد و گفت كه مانعان خصوصي س��ازي نفس��ش را بريده اند و البته 
تهديد هم كرد كه مديران مش��كل ساز را عزل خواهد كرد؛ مشكلي 
كه به گفته پوري حس��يني همچنان وج��ود دارد هرچند كه جعفر 
سبحاني مشاور رييس سازمان خصوصي به »تعادل« مي گويد اكنون 
مقاومت مديران دولتي نس��بت به قبل كمتر ش��ده با اين حال هنوز 
دردس��رهايي هست كه سازمان س��عي مي كند بدون نياز به متوسل 

شدن به راهكارهاي قانوني قهري مسائل را حل كند. 
به گزارش »تع��ادل«، باز موضوع تكراري مقاومت مديران دولتي 
دربرابر خصوصي سازي اينها مطرح شده. اين بار از زبان رييس سازمان 
خصوصي سازي يعني ميرعلي  اشرف پوري حسيني. او به تسنيم گفته 
مديران دولتي كه حاضر به واگذاري بنگاه هاي خود نيستند بيشترين 
آس��يب را به خصوصي س��ازي زده اند و گزارش هاي نادرست در اين 
زمينه توليد كرده اند. او همچنين اين نقد را هم كرده است كه برخي 
مديران دولتي براي ناكارآمد نش��ان دادن واگذاري ها با مجموعه هاي 
واگذار شده قراردادي امضا نمي كنند تا بگويند خصوصي سازي موفق 

نيست، خصوصي ها موفق نيستند و دولتي ها خوب هستند. 
اين سخنان نشان دهنده اين است كه مشكل عدم تمايل مديران 
دولتي به خصوصي سازي مثل سابق ادامه دارد. تندترين انتقادات را 
 عليه خصوصي س��ازي پيش تر و در اسفند سال 13۹5 علي طيب نيا

 وزي��ر اقتصاد دولت يازدهم مطرح كرده ب��ود. او در ميان جمعي از 
فعاالن بخش خصوصي گفته بود كه مديران دولتي از انواع حربه براي 

ممانعت در برابر خصوصي سازي استفاده كرده اند. 
او چني��ن بي��ان كرده بود: ش��عار خصوصي س��ازي مي دهيم اما 
اعتقادي به آن نداريم، در ۲ سال گذشته نفس مرا بريدند و هر زماني 
مي خواهيم شركتي را واگذار كنيم مانع آن مي شوند و موضوعاتي را 
مثل اينكه س��اختار بايد اصالح شود مطرح مي كنند. بطوري كه در 
سال گذشته براي واگذار نش��دن يك شركت زير فشار قرار گرفتيم 
و مجبور ش��ديم آن را از ليست واگذاري ها خارج كنيم. اما بعد از آن 
اتفاقي نيفتاد. بعد گفتند پول بدهيد تا ساختار را اصالح كنيم. اين در 
حالي است كه اگر دولت پول داشت، خودش اين كار را انجام مي داد. 
 وي از تجربه خصوصي سازي ماشين سازي تبريز ياد كرد و اظهار 
كرده بود: در س��ال گذشته كه مي خواس��تيم زمين و كارخانه آن را 
به صورت جداگانه بفروشيم مشتري دست به نقدي حاضر شد هر دو 

را خريداري كند اما به وي فشار آوردند و معامله انجام نشد. 
به گفته وي، حتي برخي از مديران ش��ركت هايي كه در ليس��ت 
واگذاري قرار مي گيرند، برخي اس��ناد و دارايي ها را مخفي مي كنند. 
وي با اش��اره به برگزاري يكي از جلس��ات واگذاري هم گفت: در روز 
جلس��ه همه اقدامات انجام شده بود، اما در زمان تصميم گيري براي 
فروختن شركت ناگهان سند جديد از بدهي 500 ميليارد تومان آن 
ش��ركت ارائه ش��د و من آن موقع از مدير پرسيدم اين سند تاكنون 

كجا بوده است!
او البته هشداري جدي به اين مديران دولتي هم داده و گفته بود: 
من به عنوان وزير اقتصاد براساس اختياراتي كه قانون در اختيارم قرار 
داده به ش��ركت هاي دولتي كه صورت هاي مالي خود را به درس��تي 
ارائه ندهند هشدار مي دهم كه همه مديران آنها را عزل خواهم كرد. 

البته اين تهديدات عملي نشد و كسي به خاطر مقاومت در برابر 
خصوصي س��ازي نيز عزل نشد و همچنان طبق آنچه پوري حسيني 
مي گوي��د مقاومت ها در برابر خصوصي س��ازي ها ادامه دارد هر چند 

طبق آنچه جعفر سبحاني مش��اور سازمان خصوصي سازي مي گويد 
مقاومت ها كمتر از قبل شده است. 

وي در گفت وگ��و با »تعادل« البته اي��ن را هم گفت كه مقاومت 
مديران در برابر خصوصي س��ازي را طبيعي مي داند ولي آنجايي اين 
مقاومت با واكنش سازمان خصوصي سازي روبرو مي شود كه با سنگ 

اندازي دستگاه همراه شود و مانعي در سر راه كار ايجاد شود. 
وي اظهار كرد: اين ايده آل اس��ت كه بط��ور كلي مقاومتي در 
برابر خصوصي سازي صورت نگيرد ولي به هر حال نمي توان چنين 
انتظاري هم داشت چون برخي مديران دولتي با واگذاري ها منافع 
خود را در تهديد مي بينند. اكنون بسياري از مديران دولتي بدون 
اينكه زيان ده و س��ودده بودن شركت ها در درآمدشان تاثير داشته 
باش��د ه��ر ماه حقوق خود را مي گيرند و به كس��ي هم پاس��خگو 
نيس��تند ضمن اينكه از انواع مزاياي يك مدير دولتي هم بهره مند 
هس��تند ولي وقتي همان ش��ركتي كه اين مدير مسوول آن است 

واگذار مي شود ديگر الزم است كه وي پاسخگو باشد. 
مدير دولتي از جيب مردم خرج مي كند ولي مدير بخش خصوصي 
از سرمايه بخش خصوصي استفاده مي كند و بايد در برابر آن پاسخگو 
باشد. از سوي ديگر كسي كه سرمايه گذاري كرده و شركتي را خريده 
اكنون منتظر اس��ت كه عوايد آن را ببيند. در نتيجه مدير ش��ركت 
نمي تواند بدون داش��تن عملكرد مناس��ب از حقوق و مزايا برخوردار 
باشد. ضمن اينكه اصال ممكن است ادامه مديريت وي بر آن شركت 
تاييد نشود. همه اينها مواردي است كه باعث مي شود مديران دولتي 

احساس خطر كنند و در مقابل خصوصي سازي مقاومت كنند. 

 نقش مديران دولتي در واگذاري ها
مديران دولتي براي ايستادن مقابل واگذاري ها چند راهكار دارند. 
مثال با س��نگ اندازي مانع آن ش��وند كه امور به درستي پيش رود. از 
طريق دس��تكاري در صورتجلس��ه هاي مجمع و... جعفر سبحاني در 
اين باره چنين توضيح داد: بعضا ديده شده كه شركت ها با همكاري 

يكديگر از شركت خصوصي شده خريد نمي كنند در حالي كه پيش تر 
از آن شركت خريد مي كردند. يا ماجرايي كه درباره آلومينيوم المهدي 
رخ داد و علي طيب نيا بابتش به مجلس رفت هرچند كه توانس��ت با 
توضيحات قانع كننده نمايندگان مجلس را از رويكرد خود درباره آن 
واگذاري منصرف كند. همچنين درباره هيات مديره باشگاه استقالل 
و پرس��پوليس نيز زماني كه بحث واگذاري آنها مطرح مي شد گفته 
 شد كه آنها حتي زماني از ارائه صورتجلسه مجمع خودداري كردند. 

پوري حسيني اين را هم گفت كه اكنون مقاومت دستگاه هاي 
دولتي در برابر واگذاري ها كمتر شده است. او گفت: قطعا وضعيت 
مثل س��ال هاي قبل نيس��ت و به ظاهر برخي مديران دولتي قانع 
ش��دند كه اج��ازه بدهند واگذاري ه��ا صورت بگي��رد هرچند كه 

همچنان مقاومت وجود دارد. 
او درباره احتمال برخورد س��ازمان خصوصي سازي با مديراني 
ك��ه در جريان واگذاري ها س��نگ اندازي مي كنند اين را هم گفت 
كه سازمان خصوصي سازي طبق قانون امكاناتي دارد كه تنبيهاتي 
را براي مديران در نظر بگيرد ولي س��عي سازمان بر اين است كه 

مديران را متقاعد كند در اين پروسه همكاري كنند. 
وي ادام��ه داد:  نكته مهم اينجاس��ت كه براي درس��ت پيش 
رفتن واگذاري ها بايد تمامي اركان حكومت از جمله قوه قضاييه 
و قوه مقننه با س��ازمان خصوصي سازي كه متولي اين كار است 
همكاري كنند. بايد همگي با اين اعتقاد كه دولت بهتر است نقش 
تصدي گران��ه خود را كاهش دهد اقدام به كوچك س��ازي دولت 
كنن��د و تالش كنند دولت نقش كمت��ري در اقتصاد بازي كرده 

و فعاليت اقتصادي به مردم واگذار شود. 
سبحاني با بيان اينكه اكنون از وضعيت واگذاري ها رضايت وجود 
دارد اين را هم گفت زماني كه دولت يازدهم بر سر كار مي آمد ميزان 
واگذاري به بخش خصوصي واقعي 18 درصد بود ولي اكنون و در سه 
ماه نخست س��ال جاري 100 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي 

واقعي صورت گرفته است. 

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه مشخص شد

استراتژي هاي ده گانه توليد و اشتغال 97
گروه اقتصاد كالن|

س��ازمان برنام��ه و بودجه در گزارش��ي خالصه 
برنامه ه��اي توليد و اش��تغال در س��ال ۹7 را اعالم 
كرده اس��ت. بر اس��اس اين گزارش دولت در س��ال 
ج��اري 10 طرح براي افزاي��ش ظرفيت  هاي جذب 
نيروهاي فعال به اجرا گذاش��ته اس��ت. اين طرح ها 
به قرار »طرح كارورزي«، » طرح مش��وق بيمه سهم 
كارفرمايي«، »طرح مهارت آموزي در محيط واقعي 
كار«، »طرح يارانه دستمزد«، » طرح توسعه تامين 
مالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي«، »توس��عه و 
حمايت از مش��اغل خانگي«، »برنامه توسعه اشتغال 
در بخ��ش مس��كن«، »برنامه توس��عه اش��تغال در 
بخش كشاورزي«، »برنامه توسعه اشتغال در بخش 
صنع��ت«، »طرح دول��ت براي جايگزين��ي اتوبوس 
و كاميون« مي ش��ود كه در آنه��ا دولت تالش كرده 
گروه هاي هدفي كه بيشتر جوانان تحصيل كرده بيكار 

را دربرمي گيرد، تحت حمايت قرار دهد. 

 طرح كارورزي
طرح كارورزي دانش آموختگان دانش��گاهي يكي 
از برنامه ه��اي دولت در راس��تاي توليد و اش��تغال 
اعالم ش��ده است؛ اين طرح يك دوره آموزشي تلقي 
مي ش��ود. طول دوره كارورزي حداقل ش��ش ماه و 
حداكثر 1۲ ماه براي هر كارورز )بطور متوس��ط پنج 
ماه براي هر كارورز(، بر اساس استانداردهاي مصوب 
آموزش مهارتي تعيين مي ش��ود و ب��راي كارورزان 
مش��مول طرح، كم��ك هزين��ه كارورزي به صورت 
ماهيان��ه 30 درصد حداقل دس��تمزد )معادل 334 

هزار تومان( در نظر گرفته شده است. 
عالوه بر اين، براي تامين بيمه مس��ووليت مدني 
ب��ه ازاي ه��ر كارورز رقمي معادل 50 ه��زار تومان 
در س��ال توس��ط دولت پرداخت خواهد ش��د. طرح 
كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي موجب افزايش 
قابلي��ت جذب و اش��تغال دانش آموختگان از طريق 
انتقال مهارت، تجرب��ه در محيط كار و ايجاد انگيزه 
كارآفريني و كسب و كار در آنها شده و متقابال دانش 
و آموخته هاي آنها به محيط كسب و كار انتقال يافته 

و سرمايه انساني نيز تقويت مي شود. 
جوان��ان  اش��تغال پذيري  و  مه��ارت  افزاي��ش 
فارغ  التحصي��ل دانش��گاهي، تس��هيل در ج��ذب و 
به كارگيري جوانان در بنگاه هاي اقتصادي از اهداف 
اين طرح و گروه هدف 100 هزار نفر دانش آموختگان 
دانشگاهي بيكار و فاقد بيمه تامين و سابقه كار اعالم 
ش��ده اس��ت. نحوه اجرا هم ش��امل گذراندن دوره 
آموزش��ي 4 تا 6 م��اه در واحد پذيرن��ده، پرداخت 
متوس��ط س��رانه كمك هزينه آموزش��ي كارورزي، 
پرداخ��ت بيمه مس��ووليت مدني )بيم��ه حوادث( 
به جاي واحد پذيرنده، به ازاي هر س��ه فرد ش��اغل 
بيمه ش��ده پذيرش يك كارورز، پرداخت كمك هاي 
بالعوض به مي��زان 1676.۲ ميليارد ريال )1671.۲ 
ميليارد ريال براي كمك هزينه آموزشي كارورزي و 

5 ميليارد ريال براي بيمه مسووليت مدني( است. 

 طرح مشوق بيمه سهم كارفرمايي
اين طرح در راس��تاي تحرك بخشي به بازار كار 
كش��ور، حمايت از كارفرمايان و كارآفرينان و ايجاد 
اش��تغال از طري��ق ترغي��ب و تش��ويق كارفرمايان 
كارگاه هاي توليدي و خدمات�ي به استفاده از ني�روي 

كار جديد، اجرا مي شود. 
افزاي��ش اش��تغال زايي جوان��ان فارغ  التحصي��ل 
دانشگاهي، كمك به هزينه هاي جذب و به كارگيري 
جوان��ان در بنگاه ه��اي اقتصادي از جمل��ه اهداف و 
گروه ه��دف هم ۲00 هزار نف��ر از دانش آموختگان 
دانشگاهي بيكار ش��غل اولي  )70 هزار نفر از فرايند 
كارورزي و مابقي جذب مستقيم( اعالم شده است. 

نحوه اجرا هم به صورت استفاده از ظرفيت مراكز 

كارياب��ي غيردولتي براي به  كارگيري ش��غل اولي و 
مدت برخورداري از مش��وق بيمه ي��ي 1۲ تا ۲4 ماه 
مطابق ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه و پرداخت 
س��هم بيمه كارفرما )۲3%( به ازاي هر ش��غل اولي 

است. 
پرداخ��ت كمك هاي بالعوض به مي��زان 3۲03 
ميليارد ريال براي كمك به س��هم بيمه كارفرمايي 
بنگاه هاي اقتصادي براي سال ۹7 )130 هزار نفر از 
مش��مولين طرح به مدت 8 ماه و 70 هزار نفر كه از 
شاغالن جذب شده از طرح كارورزي هستند به مدت 

3 ماه از اين مشوق برخوردار خواهند شد(. 

 طرح مهارت آموزي در محيط واقعي كار
اهداف اين طرح آش��نايي با محيط كسب وكار، 
كس��ب تجرب��ه و آماده س��ازي و ايج��اد خودباوري 
در مه��ارت آم��وز ب��راي ورود به عرصه اش��تغال و 
كارآفريني، كمك به واحدهاي اقتصادي فعال براي 
شناسايي نيروي كار مستعد و توانمند، زمينه سازي 
براي كاهش هزينه هاي جذب و به كارگيري نيروهاي 
فاقد مهارت و اس��تفاده از ظرفيت و توان آموزش��ي 
عملي بنگاه هاي اقتصادي اعالم ش��ده و گروه هدف 
ه��م ۲00 هزار نفر جوانان ش��غل اولي ب��راي دوره 

مهارت آموزي است. 
نح��وه اجراي اين طرح ش��امل ثبت نام متقاضي 
دوره مهارت آم��وزي يا واحد پذيرنده از طريق ثبت 
در سامانه اعالمي و مدت برخورداري از دوره مهارت 
آموزي تا 1۲ ماه بوده و كليه مهارت آموزان مشمول 
اين طرح از شمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي 

خارج خواهند بود. 
اس��تفاده از مهارت آموز متناسب با مربي موجود 
هر واح��د و وجود امكانات، تجهيزات و ايمني كافي 
)به ازاي هر مربي ۲ مهارت آموز و حداكثر 4 مهارت 
آموز( در هر واحد مشمول طرح بطور همزمان است 
و پرداخت بيمه مس��ووليت مدني )بيمه حوادث( به 
ج��اي واحد پذيرنده ب��ه ازاي هر مه��ارت آموز 80 
هزار تومان در س��ال، استفاده از ظرفيت تشكل هاي 
بخش ه��اي خصوص��ي و تعاوني و مراك��ز كاريابي 
غيردولت��ي براي به كارگيري ش��غل اولي و پرداخت 
كمك هاي بالعوض به ميزان 160 ميليارد ريال براي 

بيمه مسووليت مدني )حوادث( است. 

 طرح يارانه دستمزد
طرح يارانه دس��تمزد ش��امل اهداف زير اس��ت؛ 
افزاي��ش اش��تغال زايي جوانان در مناط��ق محروم 

و كمتربرخ��وردار، كم��ك ب��ه هزينه ه��اي جذب و 
به كارگيري جوانان در بنگاه هاي اقتصادي همچنين 
گروه هدف 60 هزار نفر جوانان شغل اولي در مناطق 

محروم و كمتربرخوردار در نظر گرفته شده است. 
نح��وه اجرا به ش��كل اس��تفاده از ظرفيت مراكز 
كاريابي غيردولتي براي به  كارگيري شغل اولي، مدت 
برخورداري از مش��وق بيمه يي ت��ا 1۲ ماه، پرداخت 
متوس��ط س��رانه كمك هزينه دس��تمزد معادل30 
درصد حداقل دس��تمزد ب��راي به كارگيري ش��غل 
اولي )ماهانه 334 هزار تومان(، پرداخت كمك هاي 
بالعوض به ميزان 1604 ميليارد ريال براي كمك به 
بنگاه هاي اقتصادي در قالب يارانه دستمزد به مدت 

8 ماه تا پايان سال 13۹7. 

 طرح توسعه تامين مالي خرد با رويكرد 
بانكداري پيوندي

پيوند مالي بين يك موسس��ه مالي رسمي با يك 
موسسه مالي غيررسمي محلي )مانند گروه خوديار( 
را بانك��داري پيون��دي مي  نامند. اه��داف كلي طرح 
شامل افزايش توسعه كسب و كارهاي خرد و خانگي 
در مناطق روس��تايي، توانمندس��ازي افراد و ايجاد و 
توسعه كسب و كارهاي خرد و بهبود معيشت مناطق 
مورد نظر و گروه هدف را روس��تاييان تنگدس��ت و 
آسيب پذير تش��كيل مي دهند كه دسترسي آنها به 
تسهيالت بانكي بدون ضمانت و وثيقه، تنها از طريق 
راهبردهاي تامين مالي خرد )نزد موسس��ه تاك در 
ايران( ميسر است و افراد آسيب  پذير و كم درآمد در 
مناطق شهري و روستايي با رويكرد اشتغال زايي به 

ويژه جوانان و زنان تشكيل مي دهند. 
نحوه اجرا شامل اس��تفاده از ظرفيت هاي محلي 
و توانمن��د نمودن آن ب��راي مش��اركت در توليد و 
اش��تغال و آماده س��ازي براي بازار محصوالت توليد 
شده، پرداخت كمك هاي فني و اعتباري يا بالعوض 
براي اجراي دقيق  تر طرح در مناطق و ظرفيت سازي 
و آموزش، پرداخت تس��هيالت بانكي با نرخ متعارف 

بانكي )به جاي ارزان قيمت( است. 
ام��ا ويژگي هاي گروه هاي خوديار در طرح تامين 
مالي خ��رد با رويكرد بانكداري پيوندي ش��امل اين 
موارد است: همه اعضاي گروه بايستي ساكن محله/ 
روس��تاي محل اجراي برنامه باش��ند، تعداد اعضاي 
گ��روه بين 15 تا ۲5 نفر باش��د، از هر خانواده فقط 
ي��ك نفر حق عضوي��ت در يك گ��روه را دارد، كليه 
اعضا، مجم��ع عمومي گروه را تش��كيل مي دهند و 
هر گروه داراي يك هيات اجرايي شامل »گروه يار«، 

»خزانه دار« و »منش��ي« باش��د، گروه داراي حساب 
مش��ترك نزد بانك كشاورزي باش��د، هيات اجرايي 
گروه نبايد از بس��تگان درجه يك باشند و افراد زير 
18 س��ال نمي توانند عضو گروه باشند و افراد داراي 

بدهي معوق يا چك برگشتي هم در گروه نباشند. 
ام��ا مراحل اج��راي طرح تامي��ن مالي خرد با 
رويكرد بانك��داري پيوندي ش��امل انعقاد قرارداد 
ميان سازمان بهزيس��تي استان و موسسه مجري 
برنام��ه، تعيين شهرس��تان هاي ه��دف، انتخاب 
مجريان محل��ي، دوره هاي توجيهي و آموزش��ي 
الزم ب��راي دس��ت ان��دركاران مختل��ف برنام��ه، 
مجري��ان محلي ب��ه فرمانداري شهرس��تان هاي 
هدف، ورود تسهيلگران به روستاها و آغاز تشكيل 
گروه ه��اي خوديار، تداوم و تكميل مراحل برنامه، 
گزارش��دهي، بازديد يارگيري از ساير سازمان ها و 

پايداري برنامه است. 

 توسعه و حمايت از مشاغل خانگي
قابلي��ت انجام كس��ب و كار در »منزل« س��بب 
ايجاد مزاياي بس��ياري براي ش��اغلين آنها مي شود 
كه از جمله مي توان به ايجاد توازن بين مس��ووليت 
خانوادگي زنان و اش��تغال آنان، ح��ذف هزينه هاي 
مربوط به خريد، رهن و اجاره كارگاه و اياب و ذهاب، 
اس��تفاده از نيروي كار ساير اعضاي خانواده و ايجاد 
زمينه ه��اي كار خانوادگي، ام��كان انتقال تجارب از 
طريق آموزش غيررس��مي به شيوه استاد- شاگردي 

بين اعضاء خانواده و... اشاره كرد. 
نحوه اجرا به اين صورت اس��ت كه س��اماندهي و 
توسعه و حمايت از مشاغل خانگي در سال ۹7 در دو 
قالب پياده سازي الگوي جديدي كه با همكاري جهاد 
دانشگاهي در حال انجام است و نيز حمايت مالي از 
فعاليت هاي پشتيبان مشاغل خانگي دنبال مي شود. 
براي پياده سازي دقيق الگوي توسعه مشاغل خانگي 

مبلغ 360 ميليارد ريال اعتبار موردنياز است. 
مراحل پياده سازي الگوي توسعه مشاغل خانگي 
شامل بررسي، شناس��ايي و اولويت بندي مزيت هاي 
اس��تاني، س��اماندهي، بررس��ي، استعدادس��نجي و 
توانمندسازي متقاضيان مشاغل خانگي، ساماندهي، 
بررس��ي و اتص��ال به بازار و پايدارس��ازي مش��اغل 
خانگي اس��ت. الزم به توضيح اس��ت در سال جاري 
هدف گذاري طرح پياده سازي الگوي توسعه مشاغل 
خانگي به صورت مس��اله محور و ف��ارغ از محدوده 
جغرافيايي انجام خواهدش��د و موضوع��ات و موارد 
مه��م داراي توجي��ه اقتص��ادي كه فرصت ش��غلي 
فراوان��ي ايجاد مي كنند، مدنظر ق��رار مي گيرد و لذا 
توزيع استاني بودجه مذكور درحال حاضر امكانپذير 
نبوده و منوط به بررسي طرح هاي مهم و اشتغالزاي 
اس��تان ها و مناطق خواهد بود. همچنين بر اس��اس 
عملكرد س��ال هاي گذش��ته و برآورد انجام شده در 
س��ال جاري، حمايت از طرح هاي پشتيبان مشاغل 
خانگي از محل منابع تسهيالتي مندرج در آيين نامه 
تبصره 18 قانون بودجه سال ۹7 مطابق با جدول زير 
به مبلغ 7550 ميليارد ريال و با پيش بيني اش��تغال 

3658۲ نفر انجام خواهد شد. 

 برنامه توسعه اشتغال در بخش مسكن
اين برنامه شامل موارد زير است: 

كمك به احياء بافت هاي فرس��وده )شامل 100 
هزار واحد مس��كوني در س��ال 13۹7 و 400 واحد 

مسكوني تا پايان سال 1400(.
كمك به تامين مس��كن روس��تايي و اجتماعي 
)ش��امل 50 هزار واحد مس��كوني شهري و 50 هزار 
واحد مسكوني روستايي در سال 13۹7 كه تا پايان 
س��ال 1400 جمعا به 400 واحد مس��كوني خواهد 

رسيد.(
احياء بافت هاي فرس��وده در سال 13۹7 نيازمند 

تامي��ن منابع مالي به مي��زان 65 هزار ميليارد ريال 
است كه ۲5 هزار ميليارد ريال آن از محل تسهيالت 
بانك��ي 6 تا ۹ درصد و 40 ه��زار ميليارد ريال آن از 
محل كمك هاي دولت تامين خواهد شد. پيش بيني 
مي ش��ود از محل اجراي اين طرح ۲40 هزار فرصت 

شغلي جديد در سال 13۹7 فراهم شود.( 
كمك به تامين مس��كن روستايي و اجتماعي در 
سال 13۹7 نيازمند تامين منابع مالي به ميزان 44.4 
هزار ميليارد ريال است كه ۲1.5 هزار ميليارد ريال 
آن از محل تس��هيالت بانكي 5 درصد و ۲۲.۹ هزار 
ميلي��ارد ريال آن از محل كمك ه��اي دولت تامين 
خواهد ش��د. پيش بيني مي شود از محل اجراي اين 
طرح 60 هزار فرصت ش��غلي جديد در سال 13۹7 

فراهم شود(. 
مصوب��ه هيات وزي��ران در اي��ن خصوص تحت 
عنوان برنامه بارآفريني شهري پايدار عالوه بر احياء 
بافت هاي فرس��وده هدف، اس��تفاده از اراضي دولتي 
تمامي دستگاه هاي اجرايي درون بافت هاي فرسوده 
را نيز هدف گذاري نموده است كه بازسازي و نوسازي 

آنها توسط نهاد توسعه گر انجام خواهد شد. 

 برنامه توسعه اشتغال در بخش كشاورزي
برنامه توليد و اشتغال بخش كشاورزي شامل دو 
زير برنامه اصلي زير به اين ش��رح اس��ت: پيش بيني 
منابع برنامه هاي توليد و ايجاد فرصت هاي شغلي بر 
مبناي رسته  فعاليت هاي اولويت دار بخش كشاورزي 
و برنامه ارتقاي توان توليد ملي و تثبيت اشتغال در 
قالب بازسازي، نوسازي و سرمايه درگردش واحدها. 

 برنامه توسعه اشتغال در بخش صنعت
برنامه هاي حوزه صنعت ش��امل دو طرح به شرح 
ذيل اس��ت: برنامه اش��تغال در حوزه صنايع كوچك 
و خوشه هاي صنعتي اش��تغال زا؛ اجراي اين برنامه 
منتهي به ايج��اد 74.5 هزار فرصت ش��غلي جديد 
تا پايان س��ال 13۹7 خواهد ش��د. اين برنامه شامل 
طرح هاي توسعه توليد پوشاك با احداث 1۲ شركت 
پشتيبان استاني و 1۲0 كارخانه دوزندگي صنعتي. 
ايج��اد 10 واح��د جواهرس��ازي اس��تاني و ۲000 
كارگاه خانگي توليدي در حوزع س��نگ هاي زينتي 

و جواهرات. 
حلقه هاي مفقوده خوش��ه هاي كسب وكار؛ 4۲۲ 
حلقه مفق��وده، كه با تكميل اي��ن حلقه ها، زنجيره 
ارزش توليد كس��ب و كار ها تكميل و عالوه بر ايجاد 
اش��تغال، ارزش افزوده باالتري ني��ز در كل زنجيره 

ارزش توليد محصوالت حاصل خواهد شد. 
ايجاد كلينيك هاي صنعت در 10 مركز اس��تان 
و 1۲0 شهرس��تان كش��ور، 50 مرك��ز لجس��تيك 
)مديري��ت زنجيره تامين(: در ش��هرك هاي صنعتي 
بزرگ )شامل خدمات پشتيبان حمل و نقل، انبار و 
ملزوم��ات اداري(، اجراي ۲5 پروژه در صنعت چرم، 
ايجاد ۲50 واحد توليدي در رشته صنعت مصنوعات 
چرمي، ايجاد 1000 واحد توليدي در رشته صنعت 
پالستيك، ايجاد ۲50 واحد توليدي در رشته صنعت 
س��نگ. برنامه تكميل طرح هاي نيمه تمام صنعتي 
خاتم��ه ۹7 بخش خصوصي در پنج رش��ته فعاليت 
اشتغال زا؛ طرح هاي مشمول اين برنامه شامل 1۹71 
طرح در 31 استان كشور است كه اجراي آن در سال 
13۹7 حدود 51.5 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد 
خواهد كرد. طرح هاي اين برنامه در 5 رشته فعاليت 

اصلي زير قرار دارند: 

 طرح دولت براي جايگزيني اتوبوس و كاميون
در اج��راي اين طرح، كمك بالع��وض دولت به 
 CKD صورت پرداخت هزينه هاي مربوط به ارزش
است. خريد CKD از طريق فاينانس خواهد بود كه 

تضمين بازپرداخت اصل و سود آن با دولت است. 
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 جلوگيري مجلس از ورود
FATF به ليست سياه

عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اس��امي گفت: ب��ا توجه ب��ه تاكيد مق��ام معظم 
رهب��ري، كميس��يون اقتصادي مجل��س در حال 
پيگيري جدي مباحثي از جمله مبارزه با پولشويي 

و تامين مالي تروريسم است. 
به گزارش ايبنا س��يده فاطمه حس��يني درباره 
وضعيت تصويب قان��ون FATF با توجه به تمديد 
مدت زمان سه ماهه براي تصميم گيري نهايي ايران 
و پيوستن به اين قانون، افزود: FATF در جلسه يي 
كه نمايندگان با رهبر معظم انقاب داش��تند مورد 
بح��ث قرار گرف��ت و رهبري نيز ب��ه رفع خاءهاي 
قانوني با ايجاد قوانيني در حوزه تامين مالي تروريسم 
و پولش��ويي تاكيد داش��تند و بر همين اس��اس نيز 
كميسيون اقتصادي مجلس در حال پيگيري جدي 
مباحثي از جمله مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي 

تروريسم است تا ايران وارد ليست سياه نشود. 
عض��و كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اس��امي با اش��اره به انتق��ادات برخ��ي از اعضاي 
مجلس در كميس��يون امنيت ملي درباره سياسي 
ب��ودن اين قان��ون، گفت: همه مب��ادالت مي تواند 
رنگ و بوي سياس��ي و اقتصادي داش��ته باشد اما 
اي��ن قانون ي��ك نياز اوليه براي سيس��تم بانكي و 
اقتص��ادي براي رش��د و تعامل با دنيا اس��ت كه با 
پذيرش و تصويب قوانين��ي در اين حوزه مي توان 
عاوه بر شفافيت به جامعه بين الملل نيز اطمينان 
خاطرنشان داد كه در نتيجه رفع مشكات مالي و 
بانكي با توجه به س��طح باالي شفافيت را به دنبال 
دارد؛ اعتق��اد دارم اين قانون نيز يك ديپلماس��ي 
است و كش��ور مي تواند با استفاده از ظرفيت هايي 
كه در اختي��ار دارد تصوير ايران را به عنوان مبارز 
در زمينه پولشويي و حمايت از تروريسم ثبت كند. 
نماينده تهران در مجلس دهم با بيان اينكه رشد 
اقتصادي و سيس��تم بانكي نياز به تصويب قوانين 
جديد دارد، اظهار داش��ت: در صورتي كه بخواهيم 
به آرمان هاي اقتصادي كشور در برنامه هاي تببين 
ش��ده برس��يم، بايد در كش��ور رش��د اقتصادي ۸ 
درصدي حاصل ش��ود كه تنها با اس��تفاده از فعال 
ش��دن تمام��ي ظرفيت ه��اي داخل��ي و ارتباط با 
بازارهاي بين المللي ممك��ن خواهد بود اما يكي از 
مش��كات براي رس��يدن به اين هدف كه از سوي 
قانون گذار اعام ش��ده است، عدم ارتباط بانك ها، 
كارگزاري بانك هاي خارجي و شفافيت بسيار پايين 
سيستم بانكي كشور است كه صرفا با ايجاد قوانين 
در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم 
مي ت��وان ميزان ش��فافيت را افزايش داد و در عين 
حال نيز بايد از ريسك هاي اعتباري و بانكي كشور 

نيز كاسته شود تا سيستم بانكي كشور پويا شود. 
 

تعيين تكليف ارز مسافرتي 
ظرف چند روز آتي

مدي��ركل سياس��ت ها و مق��ررات ارزي بانك 
مركزي از تعيين تكليف ارز مسافرتي ظرف چند 

روز آتي خبر داد. 
مه��دي كس��رايي پور درب��اره تعيي��ن تكليف 
ارز مس��افرتي، اظهار داش��ت: نح��وه پرداخت ارز 

مسافرتي تا چند روز آينده مشخص مي شود. 
مدي��ركل سياس��ت ها و مق��ررات ارزي بانك 
مرك��زي، گف��ت: بان��ك مرك��زي پيش��نهادهاي 
جديدي براي اصاح نحوه پرداخت ارز مس��افرتي 
مطرح كرده كه در ستاد اقتصادي دولت در دست 

بررسي است. 

جمع آوري نقدينگي راهكار 
ساماندهي اقتصاد كشور

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: 
در ش��رايط فعلي تنها راهكار ساماندهي وضعيت 

اقتصادي كشور، جمع آوري نقدينگي است. 
محم��د عزيزي ب��ا انتق��اد از وضعي��ت فعلي 
اقتصاد، گفت: در ش��رايط فعل��ي نقدينگي باال در 
دس��ت مردم بازارهاي مختلف��ي را درگير التهاب 
قيمتي كرده اس��ت. نماينده م��ردم ابهر، خرمدره 
در مجلس ش��وراي اسامي، با بيان اينكه افزايش 
نرخ س��ود بانكي مانند گذش��ته تمايل مردم براي 
س��پرده گذاري ن��زد بانك ها را افزاي��ش مي دهد، 
اف��زود: در ش��رايط فعلي بايد نقدينگي از دس��ت 
مردم خارج ش��ود تا حباب قيمتي ايجاد شده در 

بازارهاي مختلف فروكش كند. 
وي با تاكيد بر اينكه سپرده گذاري نزد بانك ها 
تبعات خاصي را نيز ب��ه دنبال دارد، تصريح كرد: 
شايد با اين سياست سرمايه ها از توليد سلب شود 
ام��ا بطور حتم تبعات آن كمت��ر از ادامه وضعيت 
فعلي و نابس��اماني هر روزه بازار ارز، س��كه، طا و 

مسكن است. 
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس ده��م، با بيان 
اينكه دغدغ��ه ديگري كه در ح��وزه افزايش نرخ 
سود بانكي وجود دارد افزايش نرخ بهره بانكي در 
حوزه تس��هيات دهي اس��ت، گفت: دولت در اين 
ح��وزه بايد با حمايت از بخش توليد يارانه يي را به 

بانك ها در اين راستا اختصاص دهد. 
عزي��زي با تاكيد بر اينكه ما به التفاوت افزايش 
ن��رخ به��ره بانك��ي بايد از س��وي دول��ت تامين 
ش��ود، افزود: با تامين بخش��ي از بهره تس��هيات 
اعطاي��ي بانك ها به توليد از س��وي دولت نگراني 
توليدكنن��دگان ني��ز از افزايش نرخ س��ود بانكي 

كاهش مي يابد. 
او با بيان اينكه در بودجه هاي س��نواتي به ويژه 
بودجه ۹۷ كل كش��ور بر ضرورت اعطاي يارانه يي 
ب��ه بانك ها در راس��تاي ارائه تس��هيات ارزان به 
توليد ديده شده است، تصريح كرد: دولت بايد در 
اين راس��تا به قانون عمل كرده و از انحراف منابع 
جلوگيري كند. در ش��رايط فعلي كه نقدينگي رها 
ش��ده عامل اصل��ي التهاب قيمتي در بازار اس��ت 
راهي جز ايجاد انگيزه در مردم براي سپرده گذاري 

نزد بانك ها و ساماندهي نقدينگي نداريم. 

اخبار

»تعادل« از تازه ترين تحوالت در صنعت بيمه ايران و خاورميانه گزارش مي دهد

بازار بيمه ايران 8 ميليارد دالري شد 
گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|

توليد حق بيمه در ايران با ۲۱ درصد افزايش 
به ۸ ميليارد دالر رس��يد و در سال مالي منتهي 
به ۲۰ مارس ۲۰۱۸، شركت هاي بيمه در ايران با 
33 هزار و 5۰۰ ميليارد تومان معادل ۸ ميليارد 

دالر حق بيمه توليد كرده اند 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، داده ه��اي اعام 
ش��ده و ارقام اوليه نش��ان مي دهند كل حجم 
خسارت هاي پرداختي توسط بيمه گران ايران 
طي س��ال مال��ي ۲۰۱۸ به ۲۲ ه��زار ميليارد 
تومان رس��يد كه ي��ك رش��د ۱6.4 درصدي 
نس��بت به سال مالي پيشين را نشان مي دهد. 
آمار مربوط به سال مالي ۲۰۱۸ نشان مي دهد 
كه ۹ ش��ركت بيم��ه، ۸۱ درص��د از كل حق 
بيمه هاي بازار را در اختيار دارند و۲۰ ش��ركت 
بيمه ديگر،  ۱۹ درصد  مابقي  را س��هيم هستند. 
به عب��ارت ديگر تمركز زي��ادي در فعاليت ۹ 

شركت بزرگ در بيمه ايران وجود دارد. 
يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي اقتصاد در 
دنيا، صنعت بيمه اس��ت. هر كشوري بخواهد در 
عرص��ه رقابت جهاني حرفي براي گفتن داش��ته 
داشته باشد؛ بايد اين ش��اخص توسعه يافتگي را 
بهبود ده��د. صنعت بيمه با دريافت حق بيمه از 
مردم و سرمايه گذاري آن در طرح هاي اقتصادي 
باعث رونق اقتصادي مي ش��ود. اي��ن صنعت در 
كش��ورهاي غربي و توس��عه يافته ضريب بسيار 
خوبي را داراست؛ اما در ايران به داليل مختلفي 
هنوز با س��طح جهان��ي فاصل��ه دارد. اگرچه در 
س��ال هاي اخير ضريب نفوذ بيمه در ايران رو به 
رشد بوده است كه اين خود، خبري خوبي است. 
سرعت رشد باالتر حق بيمه ها در مقايسه با رشد 
اقتصادي كشور موجب افزايش ضريب نفوذ بيمه 
و باالرفت��ن تدريج��ي اهميت صنع��ت بيمه در 

كشور شده است. 
در س��ال ۹6 با رشد ۲۱ درصدي حق بيمه ها 
ميزان حق بيمه صنعت بيمه كش��ور از 33 هزار 
ميلي��ارد تومان فراتر رفت و ب��ا توجه به تقريب 
رش��د اس��مي GDP كش��ور قطعا ضريب نفوذ 
بيمه به حدود ۲.3 درصد مي رس��د. تداوم رشد 
بيمه ه��اي زندگ��ي را در اين زمينه بس��يار مهم 
است و منابع بيمه هاي زندگي به عنوان ابزار مهم 
مالي ميان مدت و بلندمدت در بازار مالي مطرح 
است. س��ال ۱3۹6 نيز رش��د 3۰ درصدي حق 
بيمه هاي زندگي را داش��تيم كه با توجه به تورم 
يك رقمي سال ۹6 رشد مطلوب تلقي مي شود. 
ب��ا بيمه هاي عمر مردم هم پس انداز مي كنند 

هم ريسك زمان فوت و از كارافتادگي را پوشش 
مي دهن��د و هم س��رمايه گذاري كرده و س��ود با 
كمترين ريس��ك نصيبش��ان مي ش��ود. در واقع 
بيمه كانال مطمئن و با ثباتي براي توس��عه بازار 
س��رمايه اس��ت و با توجه به هدف گذاري برنامه 
ششم توس��عه براي بيمه هاي زندگي سياست و 
برنام��ه مهم بيمه مركزي تحقق اين امر و رش��د 
5۰ درصدي سهم بازار بيمه هاي عمر در پرتفوي 

صنعت بيمه در پايان 5 سال آينده است. 

 استمرار رشد و سودآوري در بازارهاي 
بيمه منطقه منا

 گزارش ها حكايت از اس��تمرار رش��د و سود 
آوري در بازارهاي بيم��ه منطقه منا دارد انتظار 
مي رود، بازارهاي بيمه خاورميانه و شمال آفريقا 
)MENA( ط��ي ۱۲ ماه آتي، نس��بت به توليد 
ناخالص ملي در منطقه رش��د بيش��تري از خود 
نشان دهند. اين مطلب در گزارش جديد شركت 
دكتر شانز، آلمز و كمپاني با عنوان گزارش بيمه 
منطق��ه منا، پال��س ۲۰۱۸ آمده اس��ت و اضافه 
مي كند: رش��ته هاي اشخاص، محرك اصلي براي 
رش��د حق بيمه بوده و بيمه گران پايه از الزامات 
بيمه اجباري و اقدامات نظارتي، بيشترين بهره را 

مي برند. در عين حال، پيش بيني مي ش��ود، عدم 
ثبات و خطرات اقتصادي، چش��م انداز صنعت را 
به خطر انداخته اس��ت. اما كفاي��ت قيمت ها در 
رش��ته هاي بازرگان��ي به ويژه اموال نش��ان داده 
اس��ت ك��ه بهبود يافت��ه و اين بيش��تر به خاطر 
پاس��خگويي به خس��ارت هاي ناش��ي از حوادث 

آتش سوزي شديد بوده است. 

از آن، رژيم ه��اي تنظي��م مقررات��ي   پ��س 
مدرن س��ازي ش��ده و تاحدي نيز حدود متوسط 
حوادث طبيعي فاجعه بار قرار مي گيرد آنها اضافه 
مي كنن��د: در آينده، انتظار م��ي رود بازارها بطور 
س��اختاري از نفوذ پايين بيمه در منطقه بهره مند 
ش��وند كه اين نرخ، يك چهارم متوس��ط جهاني 
اس��ت. عاوه بر اي��ن، ديجتال س��ازي به كاهش 
هزينه هاي عملياتي و اكتس��اب كم��ك نموده و 
جذابي��ت محص��والت بيمه يي را ب��راي جمعيت 
جوان منطقه بهبود بخشيده است.« قيمت گذاري 
و س��ودآوري ضعيف كه در نتيجه سرمايه اضافي 
و رقابت ايجاد شده اس��ت، به عنوان نقاط ضعف 
كليدي بازار بيمه منا شناخته شده است. الزامات 
محلي س��ازي نيروي كار نيز در حال اجرا است و 
جمعيت كارگران مهاجر، كاهش يافته اس��ت كه 
اين گزارش نس��بت به بحران كاهش استعداد در 
منطقه به ويژه نس��بت ب��ه مهارت هاي ديجيتالي 
هش��دار مي دهد. ع��اوه بر اين، ب��ا حضور ۲۰۰ 
بيمه گ��ر در امارات، بازار بس��يار تجزيه ش��ده يي 
در اي��ن منطقه از جه��ان حاكم اس��ت. با توجه 
ب��ه الزامات توانگري س��خت گيرانه و نيز نيازهاي 
سرمايه گذاري در بخش فناوري اطاعات، حضور 
بس��ياري از اين بيمه گران توجيه اقتصادي ندارد. 

در اي��ن گ��زارش ب��ه ريس��ك هاي ژئوپلتيك از 
جمله آينده قرارداد هس��ته يي با ايران با توجه به 
عقب نش��يني امريكا و وابستگي مستمر منطقه به 
عوايد ناشي از تركيبات هيدروكربن كه بر صنعت 

اثر مي گذارد، اشاره دارد 
رقاب��ت يكي از اصلي ترين چالش هايي اس��ت 
ك��ه ش��ركت هاي بيم��ه فع��ال در خاورميانه و 
ش��مال آفريقا )منا( با آن روبه رو هستند. برخي 
از گزارش ه��ا و بررس��ي هاي جهان��ي، بازت��اب 
واقعيت ه��اي ام��روز را به ما نش��ان مي دهد. در 
گزارش��ي از منطقه منا توس��ط انجمن بيمه منا، 
با عنوان چش��م انداز و چالش ها، در سال ۲۰۱6 
آمده ب��ود: ب��راي ۸6 درصد از فع��االن بازار در 
خاورميان��ه و ش��مال آفريقا، رقاب��ت و »قيمت« 
بزرگ ترين نگراني اس��ت. پ��س از اين دو عامل، 
»بي ثبات��ي سياس��ي اجتماعي« ب��ا ۷۱ درصد و 
»قانون گذاري اس��تانداردهاي سرمايه گذاري« با 
5۰ درص��د در رده دوم ج��اي گرفته اند. اما اين 
در حالي اس��ت كه در نظر سنجي اين انجمن در 
س��ال ۲۰۱5 تغيير قوانين ب��ا 6۰ درصد جايگاه 
نخس��ت اين فهرس��ت را به خود اختصاص داده 
بود. اي��ن در حالي اس��ت كه تغيي��ر قوانين در 
س��ال ۲۰۱۸ و در گزارش پالس، مثبت ارزيابي 
شده است و اين نوع پيش بيني ها معموال نياز به 

بررسي هاي دقيق تري دارد. 
آنان بر اين باورند كه اين عامل در يك س��ال 
آينده اصلي ترين چالش��ي است كه شركت هاي 
بيم��ه با آن مواجه هس��تند. اما به ب��اور عده يي 
ديگ��ر ح��دود 5۰ درصد، تغيي��رات جمعيتي و 
فرآيند اقتص��ادي – اجتماعي اصلي ترين چالش 
در برابر بيمه گران منا در يك سال آيند هستند. 
در همين حال، تنها 36 درصد نبود اس��تعداد و 
توس��عه محصوالت جدي��د را نگراني اصلي خود 
در آين��ده نزديك مي دانن��د. فرصت هاي كليدي 
نگاه ب��ه آينده و توس��عه عمليات ه��اي اجرايي 
كليدي تري��ن فرصت براي ش��ركت هاي بيمه در 
۱۲ م��اه آين��ده اس��ت. از نگاه 43 درص��د افراد 
حاضر در اين تحقيق، استفاده بهتر از سرمايه ها 
كليدي تري��ن فرصت به ش��مار مي رود. »باس��ل 
هين��داوي« يك��ي از اعضاي كميت��ه تحقيق بر 
اين باور اس��ت، بررس��ي هاي انجام شده در سال 
ج��اري كه س��ومين دور از تحقيقات اين انجمن 
از س��ال ۲۰۱۲ ب��ه ش��مار م��ي رود و ب��ا هدف 
جمع آوري نقطه نظرها اعضاي اين انجمن انجام 
مي ش��ود، چشم انداز خوبي را در برابر بيمه گران 

و كارشناسان اين صنعت قرار مي دهد. 

گروه بانك و بيمه|
در حالي كه اونس جهاني به ۱۲3۱ دالر رسيده، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي در بازار تهران با افزايش 
۱۷۸ هزار توماني از سه ميليون تومان گذشت و با 

رقم 3 ميليون و ۹6 هزار تومان معامله شد. 
به گزارش »تعادل«، روز شنبه 3۰ تير ماه ۹۷ 
در بازار تهران هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزادي 
طرح قديم با ۱3۰ هزار تومان رشد نسبت به روز 
پنج ش��نبه به ارزش ۲ ميليون و ۸۲4 هزار تومان 
داد و س��تد شد. از سويي ديگر، امروز در بازار آزاد 
هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي با 6۰ هزار تومان 
افزايش قيمت نس��بت به پنج شنبه گذشته يك 
ميليون و 43۸ هزار و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز 
با ۲۰ هزار تومان رش��د در مدت مشابه به ارزش 
۷3۷ هزار تومان معامله شد. هر قطعه سكه گرمي 
با ۷ هزار تومان افزايش نس��بت به روز پنج شنبه 
4۲3 ه��زار توم��ان معامله ش��د و قيمت هر گرم 
طاي ۱۸ عيار نيز با رشد ۷ هزار توماني به ارزش 

۲45 هزار و 5۰۰ تومان فروخته شد. 
در بازار ارز رس��مي نيز ه��ر دالر امريكا با ۱4 
تومان افزايش 4 هزار و 365 تومان قيمت خورد. 
هر يورو با 4۰ تومان رش��د 5 هزار و ۱۱۹ تومان 
و ه��ر پوند نيز با 33 تومان كاهش 5 هزار و ۷33 

تومان ارزش گذاري شد. 
عض��و هيات مديره اتحاديه فروش��ندگان طا و 
جواهر ضمن اعام اينكه س��كه هاي تحويل ش��ده 
به بازار عرضه نشده اس��ت، از افزايش حباب ۲۰۰ 

هزار توماني س��كه طي يك هفته خبر داد و گفت: 
در حال حاضر قيمت سكه حدود ۷۰۰ هزار تومان 
حباب دارد. محمد كش��تي آراي ب��ا بيان اينكه هر 
مثقال طاي آب شده در روز پنج شنبه يك ميليون 
و 4۰ هزار تومان بوده است، اظهار كرد: قيمت طا 
هيچ حبابي ندارد و هرگونه افزايش قيمت آن ناشي 
از افزايش قيمت ارز است. قيمت هر گرم طاي ۱۸ 

عيار نيز امروز ۲46 هزار و ۱۰۰ تومان است. 

 اضطراب مسافران با شايعه توقف پرداخت 
ارز مسافرتي

از سوي ديگر، وضعيت نامشخص ارز مسافرتي 
هيجان خاصي را بين مسافراني كه اين روزها بليت 
سفر دارند، ايجاد كرده است. شعب بانك ها ميزبان 
مسافراني است كه نمي دانند آيا پرداخت ارز تا زمان 

سفر آنها برقرار خواهد شد يا خير. 
به گزارش ايس��نا، از حدود يك ماه پيش اخبار 
و ش��ايعاتي درباره حذف ارز مسافرتي منتشر شد؛ 
بط��وري كه خبره��ا از اين حكايت داش��ت ميزان 
ارزي كه براي مس��افران در نظر گرفته ش��ده و با 
نرخ رس��مي به آنها پرداخت مي شود، قطع خواهد 
شد. هرچند اين اخبار ضد و نقيض از سوي رييس 
كل بانك مركزي و ساير مسووالن مورد تاييد قرار 
نگرفت، اما به هر حال نمي توانست بطور كلي اين 
موضوع كه قرار اس��ت در روند و نحوه پرداخت ارز 

مسافرتي تغييراتي ايجاد شود را رد كند. 
به هر حال هيجان و نگراني مسافران از توقف 

پرداخت ارز مسافرتي طبيعي است؛ چراكه اكنون 
براي س��فرهاي خود تا ۱۰۰۰ يورو با نرخ رسمي 
درياف��ت مي كنند كه در مجموع هزينه يي حدود 
پنح ميليون تومان ب��راي آنها دارد؛ در حالي كه 
قيمت هر يورو در بازار تا ۹6۰۰ تومان رس��يده و 
درمجم��وع هزينه تامين ۱۰۰۰ يورو با ارز آزاد تا 
۹ ميليون و 6۰۰ هزار تومان مي رسد كه اختاف 
تا چه��ار ميلي��ون و 6۰۰ هزار توماني را نش��ان 
مي ده��د. همي��ن اختاف البته موج��ب افزايش 
تقاضا براي س��فر و البته برگرداندن ارز دريافتي 
و ف��روش آن در ب��ازار آزاد و ب��ه نوعي داللي در 
ارز مس��افرتي ش��ده اس��ت. اين روزها منتقدان 
به دفعات خواس��تار تغيير در نح��وه پرداخت ارز 
مس��افرتي با توجه حجم باالي خروج ارز و ارزاني 

آن در مقايسه با نرخ بازار آزاد شده بودند. 
در حالي تاكنون از سوي مسووالن پيشنهادات 
مطرح شده براي جايگزيني روش فعلي پرداخت ارز 
اعام نشده كه بعيد نيست با قطع روند فعلي، ادامه 
پرداخت به بازار ثانويه ارز در س��امانه نيما منتقل 
شود. در اين س��امانه گروه سوم كااليي كه واردات 
غيرضروري هس��تند بر اس��اس ن��رخ رقابتي بين 
عرضه كننده و متقاض��ي معامله را انجام مي دهند. 
خبره��ا از اي��ن حكايت دالر كه ن��رخ دالر در اين 

معامات تا ۷5۰۰ تومان رسيده است. 

 ليست پرحاشيه به دادستاني رسيد
 همچني��ن بع��د از مهل��ت 4۸ س��اعته يي كه 

دادس��تاني براي بانك مركزي براي ارسال اسامي 
دريافت كنندگان ارز دولتي تعيين كرد، اين ليست 
تحويل شده است؛ اما همچنان بحث ها براي انتشار 

كامل اسامي و رسانه يي شدن آن پابرجاست. 
اواخر هفته گذشته بود كه منتظري-دادستان 
كل كش��ور- اعام كرد ك��ه از رييس كل بانك 
مركزي خواسته تا ظرف 4۸ ساعت ليست كامل 
دريافت كنندگان ارز دولتي را تحويل دهد. پايان 
زمان تعيين شده روز پنج شنبه )۲۸ تيرماه( بود 
و انتظ��ار مي رفت تا بان��ك مركزي كه در مدت 
اخير در انتشار كامل ليست تا حدي تعلل كرده 

بود، آن را به دادستاني ارسال كند.
اين در حالي اس��ت كه اخيرا ولي اهلل سيف- 
ريي��س كل بان��ك مرك��زي- اعام ك��رده كه 
فهرس��ت كامل كليه ارزهاي تامين ش��ده، براي 
دادس��تان ارسال ش��ده اس��ت. اين اعام سيف 
درباره ارس��ال اس��امي به ق��وه قضاييه تا حدي 
توقعات براي اعام ليست دريافت كنندگان ارز از 
اين قوه را هم در كنار بانك مركزي تقويت كرده 

و اين انتظار را ايجاد مي كند كه دادستاني بنابر 
تشخيص خود نسبت به اعام اسامي اقدام كند. 

 زارع: دولت در بازار ثانويه ارز دخالت 
حداقلي داشته باشد

 از س��وي ديگر، يك عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسامي تش��كيل بازار ثانويه ارز را 
موجب ثبات نس��بي نرخ ارز عنوان كرد و گفت كه 
بهتر اس��ت دولت دخالت خود را به حداقل برساند 
و صرفا به سياس��ت گذاري و نظ��ارت دراين زمينه 
بسنده كند. رحيم زارع در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: همي��ن كه بازار ثانويه ارز از س��وي دولت به 
رسميت شناخته ش��ده در چند روز اخير تا حدي 
موثر بوده اس��ت. حتي اگر رس��ما اين بازار شكل 
نمي گرف��ت به دلي��ل نيازهاي موجود به ش��كل 
غيررسمي تشكيل مي شد، اما حاال كه به رسميت 
ش��ناخته ش��ده امكان كنترل و نظ��ارت بر آن و 
همچنين سنجش ميزان ارز مبادله شده و هدايت 

آن به سمت توليد وجود دارد. 

اضطراب مسافران با شايعه توقف پرداخت ارز مسافرتي

سكه از ۳ ميليون تومان گذشت
حباب سكه به ۷۰۰ هزار تومان رسيد

غامرضا س��ليماني، در جلسه هيات وزيران 
براي رياس��ت كل��ي بيمه مرك��زي راي اعتماد 
گرفت و گسترش چتر حمايتي بيمه را نخستين 

برنامه خود اعام كرد. 
ب��ه گ��زارش اداره كل روابط عموم��ي و امور 
بين المل��ل بيمه مركزي، س��ليماني در گفت وگو 
با برنامه روي خط اقتصاد راديو اقتصاد در پاس��خ 
به اين س��وال كه مهم ترين اولويت هاي شما براي 
سكانداري بيمه مركزي چيست و چه برنامه هايي 
داريد، گفت: رياس��ت محترم جمهوري در جلسه 
هيات دولت در بحث بيمه مسائل مهمي را مطرح 

نمودند كه به نوعي مسير آينده را با تحول بيشتر 
و رش��د فزاينده يي ترس��يم كردن��د. در خصوص 
اينكه ي��ك بيمه قدرتمند و قوي الزم اس��ت كه 
پوشش كاملي داش��ته باش��د، بتواند هزينه هاي 
مردم را كاهش دهد و به گسترش چتر حمايتي و 

همچنين شفافيت رقابت منجر شود. 
وي اف��زود: اي��ن مباح��ث، مي طلب��د كه در 
مجموعه صندوق ها و شركت هاي بيمه يي تاش 
بيش��تري انجام ش��ود. البته طبيعي است كه در 
چني��ن وضعيتي به ي��ك مجموع��ه بيمه يي با 
توانگ��ري باال نياز اس��ت تا با توانگ��ري مالي باال 

بتواند تعهدات آتي را قبول كند و ريس��ك پذير 
باشد. لذا در چنين شرايطي بايستي حتما ضريب 
نفوذ بيمه را افزايش داد. متاس��فانه در كشور ما 
ضريب نفوذ بيمه ۲. 3 درصد است، در حالي كه 
در كشورهاي پيشرفته، نزديك ۱3 درصد است. 
س��ليماني تاكيد كرد: بايد به سمت گسترش 
چت��ر حمايت��ي بيمه در كش��ور حرك��ت كرد. 
خوش��بختانه مجموعه ش��ركت هاي بيمه يي در 
كشور از ظرفيت خيلي باال همچون نيروي انساني 
متخصص، جوان و تحصيل كرده برخوردار هست 

و هم از تجربه خيلي خوبي برخوردار است. 

س��ليماني همچنين در پاس��خ به اين س��وال 
كه در ش��رايط جنگ اقتص��ادي پيش رو، بخش 
خصوصي چه وظيفه يي را مي تواند ايفا كند، گفت: 
در جن��گ اقتصادي اخير كه توس��ط دولتمردان 
امريكا به خصوص ترامپ عليه ملت ايران ش��روع 
ش��ده اس��ت، به نظر مي رس��د يك��ي از بهترين 
روش هاي مقابله، اس��تفاده از ظرفيت هاي بخش 
خصوصي اس��ت. ش��ركت هاي خصوصي بيمه در 
همين رابطه مي توانن��د خيلي خوب عمل كنند. 
حتي ش��ركت هاي خصوصي در س��طح كش��ور 
بخش خصوصي، اصناف و همچنين ش��ركت هاي 
توليدي معم��وال راهكارهايي پيدا مي كنند كه در 
س��ازمان هاي دولتي و وزارتخانه ها خيلي سخت 
است، چرا كه معموال در دستگاه هاي دولتي، قوانين 
و مقرراتي حاكم است كه مسير را خيلي سريع و 
روش��ن نمي تواند براي فعاليت ه��اي اقتصادي باز 

كند. وي افزود: اينجاست كه شركت هاي خصوصي 
و بخش خصوصي خيلي راحت وارد مي ش��وند و 
با طرف مقابل كه آنها هم در كشورهاي مختلف، 
معموال شركت هاي خصوصي هستند، با همكاري 
هم مي توانند روش هاي نقل و انتقال كاال و پول را 
طي قراردادهايي به راحتي منعقد كنند، اين مسير 
مي تواند تا حد زيادي جلوي تاش امريكايي ها را 

براي نابودي ملت ايران بگيرد. 
س��ليماني گفت: همانطور كه در زمان جنگ 
تحميلي، بس��يج به كمك ارتش و سپاه آمده بود، 
در اين دوره هم بايد بسيج اقتصادي داشته باشيم 
ك��ه اين بس��يج اقتصادي و بس��يجيان اقتصادي 
همين شركت هاي خصوصي هستند كه عاقه مند 
به كشورش��ان ب��وده و به راحت��ي مي توانند اين 
وضعيت مقابله و جنگ اقتصادي امريكا را به نوعي 

به شكست عليه خودش تبديل كنند. 

رييس كل بيمه مركزي اعالم كرد

گسترش چتر حمايتي بيمه براي كاهش هزينه هاي مردم

داده هاي اعالم شده و ارقام اوليه نشان 
مي دهند كل حجم خسارت هاي 

پرداختي توسط بيمه گران ايران طي سال 
مالي 2۰۱۸ به 22 هزار ميليارد تومان 

رسيد كه يك رشد ۱6.4 درصدي نسبت 
به سال مالي پيشين را نشان مي دهد. آمار 
مربوط به سال مالي 2۰۱۸ نشان مي دهد 

كه ۹ شركت بيمه، ۸۱ درصد از كل 
حق بيمه هاي بازار را در اختيار دارند 

و2۰ شركت بيمه ديگر،  ۱۹ درصد  مابقي 
 را سهيم هستند. به عبارت ديگر تمركز 
زيادي در فعاليت ۹ شركت بزرگ در 

بيمه ايران وجود دارد
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5 بورس و فرابورس
 بازار سرمايه

آماده راه اندازي بورس نفت
مديرعام��ل بورس انرژي از تمركز اين بازار روي 
پذيرش فرآورده هاي نفتي و به ويژه پااليش��گاهي 
ب��ه عنوان هدف اصلي در دوره جديد خبر داد. وي 
گفت: با توجه به محدوديت  تحريمي و ارزي، امسال 
در مسير توسعه  بورس انرژي، پذيرش فرآورده هاي 
نفت��ي با تمركز بر فرآورده هاي پااليش��گاهي مورد 
تاكيد اس��ت. به گزارش س��نا، س��يدعلي حسيني، 
مديرعامل بورس انرژي گف��ت: اين اقدام اكنون با 
پذيرش هم��ه فرآورده هاي پااليش��گاه هاي آبادان، 
س��تاره خليج فارس و دو فرآورده جديد پاالش��گاه 
اراك ش��روع ش��ده كه در نهايت به افزايش تعداد 
پذيرش، رشد حجم عرضه و تقويت تعداد معامالت 
منتهي خواهد ش��د. مديرعامل بورس انرژي درباره 
راه اندازي بورس نفت گفت: همانطور كه ملي شدن 
صنعت نفت و بومي ش��دن آن در كشور به واقعيت 
پيوس��ته، تقويت بازار متش��كل انرژي در كش��ور 
توس��ط نيروهاي بومي و ساختار داخلي به واقعيت 
خواهد پيوست. به طور معمول برخي كشورها سعي 
مي كنند، قبل از هر اقدامي، با برنامه ريزي و تدابير 
مناس��ب و در يك وقت مناس��ب سراغ حل مسائل 
كليدي بروند، اما ما در بزنگاه تاريخي و زمان خاص 
به دنبال حل مس��اله مي رويم. اكنون در اين بزنگاه 
هس��تيم و به نظر مي رس��د راه اندازي بورس نفت 
يك واقعيت است كه در نهايت انجام مي شود. وي 
ادامه داد: طي يكس��ال اخير بورس دبي در منطقه 
خاورميان��ه ميزبان عرضه نفت خ��ام بصره عراق از 
طريق شركت بازرگاني سومو بوده است. همچنين 
به تازگي آرامكو عربستان اعالم كرده كه قيمت هاي 
معامالتي بورس دوبي را به عنوان مظنه هاي رقابتي 
در بورس آس��يا انتخاب مي كند. مديرعامل بورس 
انرژي با بيان اينكه بخشي از زير ساخت هاي بورس 
نفت مربوط به بازار س��رمايه اس��ت، گفت: به نظر 
مي رس��د امروزه اين زير ساخت ها در بازار سرمايه 
فراهم ش��ده است. در حال حاضر تكنولوژي عرضه 
اوليه س��هام شركت هاي مختلف موجود است و در 

بورس انرژي نيز اين ظرفيت وجود دارد. 

 بورس انرژي پيش رو در تامين مالي صنعت برق
حس��يني ضمن اش��اره به پيش��رو بودن بورس 
ان��رژي در تامين مالي صنعت برق از فراهم ش��دن 
ام��كان انتش��ار گواهي ظرفيت ب��راي نيروگاه هاي 
برق كش��ور از طريق بورس انرژي خبر داد و گفت: 
ب��ه لحاظ ظرفيت س��ازي، ابزار گواه��ي ظرفيت با 
هدف تامين مالي صنع��ت برق طراحي و به لحاظ 
دس��تورالعمل هاي اجراي��ي، مجوزه��ا و مصوبات 
ش��وراي عالي بورس و س��ازمان بورس را دريافت 
كرده اس��ت. مديرعامل ب��ورس ان��رژي ادامه داد: 
وقتي روي ورود فعاالن صنعت برق به بازار و تامين 
مناب��ع و نقدينگي براي گردش معامالت در بورس 
يا ارتباط با مصرف كنندگان به طور مستقيم مضيقه 
ايجاد مي ش��ود، به طور حتم روي تامين مالي آنها 
نيز تاثيرگذار است. اگر در چند سال گذشته وزارت 
نيرو تكاليف قانوني خود براي توس��عه بازار برق در 
بورس انرژي، تقويت ورود بخش خصوصي به بازار 
و امكان تامين مالي براي ساخت نيروگاه ها از طريق 
بازار سرمايه را جدي تر مي گرفت، به طور حتم اين 
روزها بحث هاي پيرامون قطعي برق وجود نداشت. 
به گفته وي دولت از س��رمايه گذاري مس��تقيم به 
طور كل منع ش��ده و تنها راه باق��ي مانده در اين 
مس��ير، كمك و حمايت از بخش خصوصي است و 
بايد از آنها خواست تا در ساخت نيروگاه هاي جديد 
س��رمايه گذاري كنند. وي افزود: هم اكنون گواهي 
ظرفيت ماهش��هر، نخستين نيروگاه برق دولتي در 
بورس انرژي پذيرش شده، اما ميزان انتشار گواهي 
بايد از س��وي متقاضي اعالم ش��ود. اي��ن نيروگاه 
دولتي از مجموعه ش��ركت هاي متعلق به هلدينگ 
مادر تخصصي برق حرارتي اس��ت كه عالقه مندي 
بس��ياري براي ورود به بورس انرژي دارد. وي ادامه 
داد: اگر در گذشته از سازوكارهاي بازار براي تعيين 
قيم��ت، فعال ك��ردن بخش خصوص��ي و صادرات 
برق حمايت مي شد، بطور حتم مشكالت امروز در 
حوزه برق وجود نداشت. مديرعامل بورس انرژي با 
تاكيد بر تداوم توس��عه و پيشرفت بورس انرژي، به 
معامالت روزانه 60 ميلي��ارد توماني در اين بازار و 
گرايش بخش هاي دولتي به سمت اين بازار سخن 
گفت و افزود: پااليش��گاه آب��ادان يك واحد دولتي 
است، اما با استراتژي كه تبيين شده در حال عرضه 

به دنبال عرضه كاال در بورس انرژي است. 

 افزاي�ش ۱۵۲ درصدي س�ود فجر: ش��ركت 
فوالد امير كبير كاش��ان در س��ه ماهه اول امسال 
۱۵۲ ري��ال س��ود محقق كرد كه نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل ۱۲۴ درصد افزايش داشت. بر 
اين اس��اس، ش��ركت صورت هاي مالي و اطالعات 
مياندوره يي س��ه ماهه پايان خرداد براي سال مالي 
منتهي به ۲۹ اس��فند ۹۷ را منتش��ر ك��رد. فجر با 
س��رمايه معادل ۸۵۸ هزار ميليون ريال در سه ماه 
ابتدايي امس��ال ۱۵۲ ريال سود شناسايي كرد كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۴ درصد افزايش 
داشت. از سويي ديگر، اين شركت در سه ماهه سال 
گذشته 6۸ ريال سود براي هر سهم محقق كرده و 
در پايان دوره از شناسايي ۴۱6 ريال سود خبر داده 
بود. اين در حالي است كه، بررسي صورت هاي مالي 
اين ش��ركت در دوره سه ماهه خبر از افزايش ۲۴0 
درصدي س��ود ناخالص نسبت به مدت مشابه سال 
قبل مي دهد. س��ود عملياتي فجر نيز ۱۲۳ درصد 
رشد كرده است. افزايش ۱۲۲ درصدي سود خالص 
از ديگر گزينه هاي جالب توجه اس��ت. اما از نكات 
منفي اطالعات مياندوره يي فجر مي توان به افزايش 
۳۴ درصدي بهاي تمام ش��ده اشاره كرد. همچنين 
هزينه ه��اي فروش، اداري و عمومي نيز ۹0 درصد، 
س��اير هزينه هاي عملياتي 60 درصد و هزينه هاي 

مالي شركت ۵۲ درصد زياد شده است. 

رويداد

رويخطشركتها

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان، ابالغيه تازه وزير اقتصاد را بررسي مي كند

بازارسرمايهكاراترميشود
گروه بورس| مسعود كريمي|

 ابالغ دس��تورالعمل جديد مس��عود كرباسيان 
وزير اقتصاد از طريق ش��بكه هاي اجتماعي فارغ از 
اين موضوع كه فقط در قالب اطالع رس��اني است و 
هنوز به صورت ابالغيه رس��مي منتشر نشده است 
سيگنال هاي مثبتي را به بازار سرمايه منتقل كرد. 
از طرف��ي همزمان با اينكه نوس��ان هاي موجود در 
بازار هاي غير متش��كل حتي به صورت كاذب هم 
مي تواند ب��ه نگراني جامعه بيفزاي��د اتخاذ چنين 
تصميمي در بازار سهام مي تواند نگاه ها را معطوف 
به بورس كش��ور كند. به هر حال، اعالم سياس��ت  
جديد وزارت اقتصاد و صحبت هاي اخير سخنگوي 
دولت در راستاي حمايت از بازار سرمايه و استفاده 
از ابزار ه��اي متن��وع اين بازار جه��ت برون رفت از 
شرايط نامناسب اقتصادي مي تواند نشان از تغيير 
جايگاه بازار س��هام نزد دولتمردان داش��ته باش��د. 
)و مي توان��د اين نوي��د را دهد كه در آين��ده بازار 
سرمايه كاراتر مي شود( به هر روي، وزير اقتصاد از 
تصميمات جدي��د دولت براي ايجاد تحول در بازار 
سرمايه و اس��تفاده از سرمايه هاي خرد مردم خبر 
داد. مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي 
در صفحه اينستاگرامش از تحوالت جديد در بازار 
سرمايه خبر داد و در اين مورد نوشت: دولت تمام 
توانش را به كار گرفته كه فضاي اقتصادي كش��ور 
س��اماندهي ش��ود و مردم فرصت س��رمايه گذاري 
در بازاره��اي مول��د را پيدا كنند. قطع��ا اگر مردم 
نگران كاهش ارزش پولش��ان نباش��ند، به س��مت 
 بازارهاي��ي مي روند كه حاص��ل كار آنها كمك به 

اقتصاد ملي باشد.
طبق��ه متوس��ط ب��ا محافظ��ه كاري در مورد 
اندوخته هايش تصميم مي گيرد و اين حق هم قطعا 
ب��راي آنها وجود دارد. اما، ما در وزارت اقتصاد خود 
را مكل��ف كرده ايم تا جايي كه امكانش وجود دارد، 
بازارهاي مولد را ب��راي مردم جذاب كنيم. دغدغه 
اين است كه مردم احساس نكنند سرمايه هايشان 
از بي��ن م��ي رود ي��ا اينك��ه فضاي مناس��ب براي 
س��رمايه گذاري مطمئن و س��ودآور ندارن��د. وزير 
اقتصاد عنوان كرد: به همين جهت و براي تشويق 
بيش��تر مردم به س��رمايه گذاري در ب��ورس از اين 
پ��س، نرخ نقل و انتقال س��هام و حق تقدم از نيم 
درصد ب��ه يك دهم درصد كاه��ش خواهد يافت، 
اين سياس��ت موجب افزايش نقدشوندگي در بازار 
سهام خواهد شد. كرباس��يان ادامه داد: از سازمان 
بورس خواسته ام تا كارمزدهاي اركان بازار سرمايه 
را كاهش دهد كه خوشبختانه با تاييد شوراي عالي 
ب��ورس از اي��ن پس چنين خواهد ش��د. اين اقدام 
باعث كاهش هزينه هاي معامالتي و سودآورترشدن 
معامالت الگوريتمي و معامالت پر بس��امد در بازار 
سرمايه خواهد ش��د. وي افزود: همچنين در ستاد 
مبارزه با تحريم تصويب ش��د كه نرخ صفر مالياتي 
براي افزايش س��رمايه از محل س��ود تقسيم نشده 
ش��ركت ها در نظر گرفته شود. اين مشوق مالياتي 
موجب ايجاد انگيزه براي افزايش سرمايه و توسعه 
فعاليت ها در ش��ركت هاي بورسي ش��ده و مانع از 

خروج نقدينگي شركت هاي بورسي در قالب سود 
تقسيمي خواهد شد. اين سياست ها در كنار ساير 
سياست هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي موجب 
افزايش جذابيت و س��ود آوري بازار سرمايه شده و 
در مديريت نقدينگي و حمايت از توليد موثر خواهد 
بود. وزير اقتصاد خاطرنش��ان كرد: دولت هر اقدام 
اصالحي در جهت تقويت بازارهاي مولد و همچنين 
آرامش بخشي به مردم براي حفظ دارايي هايشان را 

انجام مي دهد. ما در كنار مردم هستيم. 

 گسيل بخش عمده اي از سهام به بورس
در همي��ن رابطه، فردي��ن آقابزرگي مديرعامل 
كارگ��زاري بانك دي در خصوص تاثير كاهش نرخ 
كارم��زد نقل و انتقال س��هام و ن��رخ صفر مالياتي 
ب��راي افزاي��ش س��رمايه در روند معامالت��ي بازار 
سرمايه در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: چنين 
موضوعات��ي در ۲ بعد مورد بررس��ي قرار مي گيرد. 
نخس��ت، سياس��ت ها و هماهنگي بين مسووالن 
و تصميم گيرندگان در حوزه اقتصاد كش��ور بسيار 
ارزش��مند ارزيابي مي ش��ود و چني��ن تصميماتي 
اثر گذاري بس��يار مثبت��ي در پي خواهد داش��ت. 
موضوع ديگر اثرات مس��تقيم و مثبت اين تصميم 

در وضعيت معامالت بازار سرمايه لحاظ مي شود.

وي خاطرنشان كرد: اتخاذ چنين سياست هايي 
تا حدودي با ديدگاه هاي كالن مس��ووالن اقتصادي 
در خص��وص افزاي��ش حج��م معام��الت و رون��د 
افزايش��ي شاخص و قيمت ها مغايرت دارد. به گفته 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه، تا پيش از اين برخي 
از مس��ووالن و به خصوص وزي��ر اقتصاد بر اين باور 
بودند كه قيمت ها و شاخص به صورت شتابان رو به 
افزايش است. بر اين اساس، چنين شرايطي مي تواند 
موقعيتي مناسب براي ش��ركت ها و بنگاه هايي كه 
موظف هس��تند دارايي خود را به فروش برس��انند 
اقدام به عرضه در بازار سرمايه كنند. فردين آقابزرگي 
ابراز داش��ت: سياس��ت مذكور تا ح��دودي با هدف 
قانون گذاري كه گفته مي شود چتر حمايتي در بازار 
سرمايه گسترده تر ش��ود متناقض ارزيابي مي شود. 
مديرعامل كارگزاري بانك دي اظهار داش��ت: بطور 
كلي چنين تصميمي بس��يار مناسب و در راستاي 
تعالي و رش��د بازار سرمايه خواهد بود. اين تحليلگر 
بازار سرمايه با اشاره به موضوعات مالياتي ابراز داشت: 
ماليات براي شركت هايي كه به صورت عمده در حال 
معامله است و حجم بااليي دارد به صورت محسوس 
ارجحيت ايجاد مي كند. براي مثال يك نهاد عمومي 
غير دولتي براي عرضه سهام در گام نخست دغدغه 
پرداخت ماليات با نرخ هاي باال را دارد.بر اين اساس، 

در صورت��ي كه رقم قابل پرداخت مالياتي با كاهش 
همراه ش��ود بطور قطع انگيزه بيشتري براي انجام 
معام��الت ايجاد خواهد ك��رد. مديرعامل كارگزاري 
بانك دي بي��ان كرد: اتخاذ چني��ن تصميماتي در 
جهت ايجاد س��هولت و انگيزه براي انجام معامالت 
عمده يي اس��ت كه از اين پس صورت مي گيرد. وي 
معتقد است، نگراني مسووالن از رشد هاي شاخص 
در ماه هاي ابتدايي سال جاري در مقايسه با تصميم 
فعلي كمي نا هماهنگ اس��ت. اين كارش��ناس بازار 
سرمايه تغييرات جديد را در راستاي گسيل بخش 
عمده يي از س��هام به بازار بورس عنوان كرد. فردين 
آقابزرگي تصريح كرد: در گذشته هم بار ها از طرف 
وزير اقتصاد و معاون اول رييس جمهوري اعالم شد 
كه شركت ها و بنگاه ها سهام خود را عرضه كنند. اين 
موضوع در نهايت به نوعي كنترل كننده عطش تقاضا 
در بورس خواهد شد. مديرعامل كارگزاري بانك دي 
معتقد اس��ت كه در حال حاضر دولت درصدد اين 
موضوع اس��ت كه امكاناتي را براي س��رمايه گذاران 
فراه��م كنند كه ماليات س��هم هزينه ه��ا، از جمله 
مالي��ات كاهش پيدا كند. اي��ن موضوع در ظاهر در 
راستاي حمايت از بازار سرمايه است اما در حقيقت 
اث��ر منفي در پ��ي خواهد داش��ت. وي در خصوص 
تاثير اين روي��داد در كارگزاري ها نيز گفت: موضوع 

علي الحساب ماليات كه مطرح شده است به صورت 
ماليات تكليفي در نظر گرفته مي شود و در گردش 

كار شركت كارگزاري تاثيري نخواهد داشت. 

 جذابيت در سرمايه گذاري و مشوق شركتي 
مدي��ر  فاروق��ي  حمي��د  ديگ��ر،  س��ويي  از 
س��رمايه گذاري كارگزاري پارس��يان در خصوص 
آخرين اظهارنظر بورسي وزير اقتصاد نيز بيان كرد: 
به صورت كلي اينگونه تصميمات در بازار س��رمايه 
مثبت ارزيابي مي شوند. بر اين اساس، براي داشتن 
بازاري كاراتر، هر اندازه كه هزينه معامالت با كاهش 
همراه ش��ود اثر گذاري مناس��بي تر در بازار خواهد 
داشت. وي خاطرنشان كرد: اكثر بازار هاي مالي دنيا 
براي رسيدن به بازاري كارا كارمزد معامالت خريد 
و فروش را بس��يار پاييني در نظ��ر مي گيرند. اين 
كارشناس بازار سرمايه گفت: كاهش كارمزد تاثير 
بسزايي در افزايش حجم و روان كردن معامالت در 
بازار س��رمايه دارد. وي معتقد است كه، نرخ صفر 
مالياتي براي افزايش س��رمايه از محل س��ودهاي 
تقسيم نش��ده نيز در بازار مثبت ارزيابي مي شود. 
مدير سرمايه گذاري كارگزاري پارسيان گفت: اين 
موضوع مي تواند به عنوان مش��وقي براي شركت ها 
عم��ل كند به گونه يي كه ش��ركت با اس��تفاده از 
طرح هاي توس��عه و پ��روژه جديد به ج��اي اينكه 
منابع خود را بين س��هامداران تقسيم كند اقدام به 

سرمايه گذاري در پروژه كند. 
حمي��د فاروقي تصريح كرد: در بازار س��رمايه 
 ايران متوس��ط تقس��يم س��ود زياد ب��وده و اين 
موض��وع به نوعي برخالف تمام دنيا اس��ت. اغلب 
مش��اهده مي شود كه تقسيم س��ود شركت ها در 
بازار  هاي پيش��رفته، ب��ا بازه ه��اي زماني طوالني 
مدت مثال ۱0 س��ال صورت مي گيرد. از همين رو، 
اين دس��ت از شركت ها سود انباش��ته شده را در 
پروژه ه��ا س��رمايه گذاري مي كنن��د كه ب��ا ايجاد 
ارزش اف��زوده براي ش��ركت اثر اين مهم س��ريعا 
در قيمت س��هام قابل مش��اهده خواهد شد. اين 
كارش��ناس بازار سرمايه با اش��اره به معافيت  هاي 
مالياتي ني��ز گفت: معافيت مالياتي در راس��تاي 
س��رمايه گذاري جذابيتي را ايجاد خواهد كرد. بر 
اين اس��اس، در صورتي كه ماليات را ۲۲.۵ درصد 
در نظ��ر بگيريم حذف اين مي��زان مي تواند تاثير 
بس��زايي در سود شركت داش��ته باشد. از همين 
رو، شركت ها براي اينكه ماليات كمتري بپردازند، 
به سمت س��رمايه گذاري سوق پيدا خواهند كرد. 
وي افزود: نس��بت تعداد كارگزاران به ارزش بازار 
س��رمايه ايران بسيار باال است و اين مهم مي تواند 
دليلي بر زياد بودن كارمزد ها لحاظ ش��ود. اين در 
حالي اس��ت كه در دنيا تع��داد كارگزاري ها كم و 
ارزش بازار زياد است بنابراين كارمزد ها در ارقامي 
ناچيز قرار گرفته اند. حميد فاروقي عنوان كرد: در 
برخي از كشور ها كارمزد معامالت نزديك به صفر 
اس��ت و كارگزاران با ارائه خدمات ديگري اعم از 
سبدگرداني، مشاوره، خدمات تحليلي و... اقدام به 

كسب درآمد مي كنند. 

گروه بورس|
ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در 
معام��الت روز گذش��ته با افزاي��ش ۵۱۸ واحدي 
همراه شد و توانست رقم ۱0۸ هزارو ۲۹۵ واحدي 
را ب��ه خود اختصاص دهد. از همين رو، ش��اخص 
كل قيم��ت و بازده نقدي بورس ته��ران در پايان 
معامالت روز ش��نبه، با افزاي��ش ۵۱۸ واحدي به 
رقم ۱0۸ هزار و ۲۹۵ واحد رس��يد. شاخص كل 

ه��م وزن نيز با افزاي��ش ۱۱۴ واحدي به عدد ۱۸ 
هزار و ۴0۴ واحد دست يافت. همچنين، شاخص 
س��هام آزاد ش��ناور نيز با افزاي��ش ۵0۳ واحدي 
روي عدد ۱۱۷ هزار و ۱6۷ واحد ايس��تاد. بر اين 
اساس، ش��اخص بازار اول نيز در حالي با افزايش 
۱۹6 واحدي به رقم ۷۷ هزار و ۹۸۷ واحد رس��يد 
كه ش��اخص بازار دوم با افزايش ۱۹۱۷ واحد عدد 
۲۲۴ هزار و ۲۳۸ واحد دست يافت. بر اساس اين 

گزارش ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي سه 
ش��ركت هلدينگ پتروشيمي خليج فارس با ۱۹۹ 
واحد، همراه اول ۳0 واحد و پتروشيمي جم با ۲۷ 
واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه 
ش��اخص كل بورس به نام خود ثب��ت كردند. در 
مقابل معامالت سهام در نماد معامالتي سه شركت 
كشتيراني ج. ا. ا با ۲۹ واحد، فوالد خوزستان ۱۸ 
واحد و سرمايه گذاري گروه توسعه ملي با ۴ واحد 
كاهش بيش��ترين تاثير منفي را در محاسبه اين 
نماگر به دوش كش��يدند. اين در حالي است كه، 
ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران به بيش از 
۱۴6 ميليارد تومان بالغ شد كه ناشي از دست به 
دست شدن ۷۹0 ميليون سهم و اوراق مالي قابل 

معامله طي ۵۴ هزار و ۸۱۹ نوبت دادوستد بود. 

 رشد آيفكس 
از س��ويي ديگر، فرابورس اي��ران هفته كاري 
جديد را با افزايش تقريبا س��ه واحدي ش��اخص 
كل فراب��ورس و قرار گرفت��ن آن در پله ۱۲۱۳ 
واحدي و رس��يدن حجم معام��الت در بازار هاي 
نه گان��ه به رقم ۱۹۳ ميلي��ون و 66۸ هزار ورقه 
بهادار به ارزش معامالتي ب��ه ميزان افزون بر ۲ 
هزار و ۳۹ ميليارد ريال آغاز كرد. بر اين اساس، 
روز شنبه در مجموع دو بازار اول و دوم فرابورس 
۷۹ ميليون س��هم ب��ه ارزش ۱۸۲ ميليارد ريال 
دس��ت به دست ش��د و معامالت س��هام در سه 
تابلو بازار پايه فرابورس در مجموع به داد و س��تد 
۹۹ ميليون س��هم ب��ه ارزش ۱۴۴ ميليارد ريال 
انجامي��د. همچنين، نگاهي ب��ه معامالت اوراق 

به��ادار در ب��ازار ابزار هاي نوين مال��ي فرابورس 
)متش��كل از صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامل��ه )ETF(، اوراق بده��ي و اوراق گواه��ي 
تسهيالت مسكن( نيز حاكي از جا به جايي بيش 
از ۱۷ ميلي��ون ورقه بهادار ب��ه ارزش يك هزار 
و ۸۵۵ ميلي��ارد ريال در معامالت روز گذش��ته 
اين بازار اس��ت. بر اساس اين گزارش، در روزي 
كه نماد ه��اي »ارفع«، »بمپنا« و »وگردش« هر 
ك��دام با كمتر از يك واح��د، مثبت  ترين اهرم ها 
بر رش��د آيفكس شناخته شدند نماد هاي »افرا« 
و »خديزل« پ��س از نماد »وگ��ردش« هر يك 
ب��ا نزديك ب��ه ۵ درصد افزايش قيمت، ش��اهد 
بيش��ترين افزايش قيمت و نماد هاي »زاگرس«، 

»دي« و »چكاپا« پربيننده ترين آنها بودند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

افزايش دماسنج بازار سهام

 پيگيري سازمان براي اجراي حاكميت 
شركتي: محسن خدابخش صيانت و حمايت از 
سرمايه هاي مردمي در بازار سرمايه را مهم ترين 
وظيفه س��ازمان بورس دانست و گفت: بر همين 
اساس س��ازمان بورس تصميم گرفت بنگاه هاي 
پذيرفته ش��ده در بازار سرمايه را ملزم به اجراي 
حاكميت ش��ركتي كند. به گزارش س��نا، مدير 
نظارت بر بورس هاي سازمان بورس در خصوص 
اجراي حاكميت ش��ركتي در بازار سرمايه گفت: 
در گذشته موضوع جداسازي مالكيت از مديريت 
در ش��ركت ها و بنگاه هاي اقتص��ادي مهم نبود، 
اما با توس��عه بيش��تر فرهنگ سهامداري و ورود 
ش��ركت هاي بزرگ به بازار، ل��زوم اجراي اصول 
راهبري ش��ركتي م��ورد توجه ق��رار گرفت. وي 
مهم ترين مزيت حاكميت ش��ركتي را حمايت از 
سهامداران خرد دانست و خاطرنشان كرد: اينكه 

مديريت و مالكيت يك بنگاه اقتصادي بزرگ در 
اختيار يك فرد باش��د كامال با منافع سهامداران 
خرد تض��اد دارد. از همي��ن رو، اجراي حاكميت 
شركتي براي حفظ منافع س��رمايه گذاران خرد 
بازار بسيار با اهميت است. خدابخش، به وظايف 
اين س��ازمان اش��اره و تصريح ك��رد: حمايت و 
صيانت از حقوق سهامداران خرد از اهداف اصلي 
سازمان بورس است. بر همين مبنا، هدف اجراي 
دستورالعمل راهبري شركتي براي همه ناشران 
بازار س��رمايه بط��ور جدي در دس��تور كار اين 
س��ازمان قرار گرفت. مدير نظارت بر بورس هاي 
س��ازمان بورس تصريح كرد: س��ازمان بورس در 
تالش اس��ت با اجراي دقيق اين دس��تورالعمل، 
ناش��ران پذيرفته ش��ده در بازار س��رمايه را در 
راستاي حفظ حقوق س��هامداران خرد به بحث 
حاكميت ش��ركتي پايبند كن��د. مدير نظارت بر 

بورس هاي سازمان بورس در ادامه به بررسي روند 
معامالت بازار س��رمايه پرداخت و افزود: نوسان 
ذات بازار سرمايه اس��ت و قرار نيست هر صعود 
يا نزولي ادامه دار باش��د. وي با تاكيد بر افزايش 
ارزش ارز در برابر پول ملي گفت: با توجه به رشد 
نرخ ارزهاي مختلف، موضوع ارزش جايگزيني در 
سال جاري بطور جدي براي سرمايه گذاران مهم 
شده است. خدابخش تاكيد كرد: سرمايه گذاران 
تازه وارد و عالقه مند به بازار سرمايه بهتر است از 
طريق صندوق هاي سرمايه گذاري يا شركت هاي 
س��بدگردان در بازار س��رمايه فعالي��ت كنند در 
غير اين ص��ورت حتما اطالع��ات و صورت هاي 
مالي ش��ركت ها را از س��امانه كدال استخراج و 
دقيق مطالعه كنن��د. مدير نظارت بر بورس هاي 
س��ازمان ب��ورس، درجه ريس��ك پذيري افراد را 
براي ورود به بازار س��رمايه مهم دانست و افزود: 
س��رمايه گذاران تحت تاثير هيجان هاي زود گذر 
و ب��دون تحليل وارد صف ه��اي خريد يا فروش 
س��هام نشوند. وي جذب و نگهداري سرمايه ها و 

نقدينگي هاي جامعه را براي بازار سرمايه بسيار 
مهم دانست و يادآور شد: ورود نقدينگي به بازار 
س��رمايه باعث رونق صناي��ع و بنگاه هاي بزرگ 
كشور مي شود كه در نهايت رشد اقتصادي را به 
همراه دارد. مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان 
بورس س��فته ب��ازي و حركت ه��اي هيجاني و 
كوتاه مدت در بازار را پرريس��ك خواند و گفت: 
چني��ن رفتارهايي عالوه بر اينكه س��رمايه هاي 
فرد را با خطر مواجه مي كند، به اقتصاد كش��ور 
نيز آس��يب مي زند. وي افزايش حاش��يه س��ود 
ش��ركت ها و صنايع را باع��ث افزايش عمق اين 
بازار دانس��ت و ابراز داشت: رش��د حاشيه سود 
ش��ركت ها در متغيره��اي كالن اقتص��ادي نيز 
تاثيرگذار اس��ت. خدابخش تاكيد كرد: سازمان 
بورس در تالش است تا سياست هايي كه توسط 
دولت و مجلس براي صنايع و ش��ركت هاي بازار 
س��رمايه اعمال مي شود، به رشد و سوآوري آنها 
بينجام��د و همچنين فضاي عادالنه و ش��فافي 

براي سرمايه گذاران ترسيم كند. 

ب�ه  اوراق  ان�واع  س�ود  پرداخ�ت   
س�رمايه گذاران: سرپرست امور تس��ويه وجوه 
معام��الت اوراق به��ادار و ب��ورس كاال ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي از پرداخت بيش از ۱۲ هزار 
ميليارد ريال س��ود انواع اوراق در مردادماه امسال 
خبر داد. هادي علي پور با بيان مطلب فوق افزود: 
بيش از ۱۲ هزار و ۴۸0 ميليارد ريال س��ود انواع 
اوراق در م��اه آين��ده به س��رمايه گذاران پرداخت 
خواهد شد. وي تصريح كرد: زمان سررسيد اوراق 
اجاره ش��ركت هاي گل گهر، قطارهاي مسافري و 
باري جوپار، رايتل، كاش��ي و س��نگ پرسپوليس 
يزد، مخابرات و مهندس��ي و ساختماني صبا نفت 
در مردادماه جاري است كه شركت سپرده گذاري 
مرك��زي س��ود اي��ن اوراق را به س��رمايه گذاران 
پرداخ��ت مي كند. علي پور ادامه داد: س��ود اوراق 
مشاركت شركت هاي ليزينگ رايان سايپا، سيمان 
كردستان، ليزينگ ايران و شرق و شهرداري هاي 
ش��يراز، تهران، سبزوار، مشهد و كرج ماه آينده به 

حساب سرمايه گذاران واريز خواهد شد. 

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي، گفت: بازار س��رمايه در صورت تقويت، 
بس��تر مناس��بي ب��راي خل��ق ثروت اس��ت كه 
اشتغالزايي و رونق توليد را به دنبال خواهد داشت. 
به گزارش خان��ه ملت، محمدرضا پورابراهيمي با 
بي��ان اينكه اگ��ر نقدينگي بايد در مس��ير توليد 
واقع��ي حركت كند، رش��د اقتصادي ب��ه دنبال 

خواهد داشت، گفت: اگر نقدينگي هاي جامعه به 
سمت بازارهاي ارز، سكه و خودرو هدايت شود به 
نحوي كه تنها در تغيير قيمت موثر باش��د، اتفاق 
مثبتي براي اقتصاد كش��ور در پي نخواهد داشت 
و تاثيرات منف��ي آن در اقتصاد به كاهش قدرت 
خريد مردم منجر مي ش��ود. رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي افزود: در حال 

حاضر بازار سرمايه مطمئن ترين بستر جذب منابع 
براي ايجاد سرمايه گذاري مولد در اقتصاد است و 
بايد اقدامات براي ايجاد جذابيت در بازار سرمايه 
پيگي��ري ش��ود. نماينده مردم كرم��ان و راور در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: كاهش نرخ هاي 
ماليات مرب��وط به نقل و انتقال س��هام مي تواند 
در جذب س��رمايه ها به بازار س��هام موثر باش��د. 
همچنين اطالع يافتم كه در هيات وزيران مصوب 
شده عدم شمول ماليات مربوط به افزايش سرمايه 
در طرح هاي سرمايه گذاري لحاظ شود، همچنين 
مالي��ات بر عملكرد نيز در اين حوزه كاهش يافته 
ك��ه مجموع اي��ن اقدامات مي توان��د مزيت هايي 

را ب��راي جذب س��رمايه ها به ب��ورس ايجاد كند. 
پورابراهيم��ي داوران��ي تصريح ك��رد: طرح هاي 
جذاب سرمايه گذاري در بورس بايد توسط دولت 
تعريف ش��ود، بطور مثال در حوزه هاي نفت و گاز 
و پتروشيمي، ظرفيت هاي مناسبي وجود دارد كه 
از طريق عرضه اوليه س��هام در قالب شركت هاي 
سهامي از طريق فرابورس عملياتي شود و موضوع 
ديگر اينكه اين طرح ها با حمايت دولت مي تواند 
از طريق ش��ركت هاي موجود در بازار سرمايه به 
روش طرح هاي توس��عه از طريق افزايش سرمايه 
عملياتي شود كه در هر دو صورت حجم عظيمي 
از مناب��ع نقدينگي كش��ور جذب بازار س��رمايه 

مي ش��ود. رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: اگر نقدينگي ها به توليد 
ثروت در اقتصاد منجر شود نكته مثبتي است، اما 
اگر نقدينگي به س��مت بازارهاي سوداگري برود، 
منجر به خلق تورم مي ش��ود كه خلق تورم هيچ 
تاثي��ري در بخش واقعي اقتصاد به همراه نخواهد 
داش��ت؛ اما بازار سرمايه در صورت تقويت، بستر 
مناس��بي براي خلق ثروت است كه اشتغالزايي و 
رون��ق توليد را به دنبال خواهد داش��ت و در اين 
راس��تا كميس��يون اقتصادي مجل��س از تعريف 
طرح هاي جذاب س��رمايه گذاري در بورس توسط 

دولت حمايت مي كند. 

نگاهيبهتحوالتبازار

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي عنوان كرد

تقويتبازارسرمايهدردستوركارخانهملت

بازار سرمايه

ديدگاه



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 
تشكلها6  Sun. July   22. 2018  1154   يك شنبه31   تير 1397     8 ذي القعده 1439  شماره  

 اصناف نيازمند تامين 
سرمايه اند

پايگاه خب�ري اتاق اصناف اي�ران| رييس اتاق 
اصناف ايران اعالم كرد: در حوزه كاالهاي اساسي سبد 
خانوار در بخش ذخيره سازي، تامين و همچنين عرضه 
مي توان با اطمينان گفت كه با چالشي مواجه نيستيم. 
علي فاضلي گف��ت: در مورد بعضي از كاالها از روز اول 
موافق اين بوديم كه براي تامين مواد اوليه و واردات بايد 
از نرخ ترجيحي استفاده شود. او افزود: اكنون در برخي 
از بنگاه هاي صنفي نيازمند تامين سرمايه بيشتر هستيم 
كه در اين خصوص پيشنهاد بسته حمايتي تسهيالت 
۱۰ هزار ميليارد توماني را به دولت براي حمايت از اين 
بنگاه ها ارائه داده ايم. فاضلي همچنين درباره اقداماتي كه 
براي تنظيم بازار انجام شده است، افزود: يكي از اهدافي 
كه در تحريم اقتصادي با آن مواجه هستيم، بازار كشور 
است. در چند ماه گذشته تالش زيادي براي ثبات بازار 
شده كه بايد از تقدير كرد. او ادامه داد: در بخش توزيع، 
بخش اعظمي از واحدهاي صنفي كاالهاي اساس��ي را 
عرضه مي كنند ضمن اينكه حدود يك ميليون و ۳۰۰ 
هزار بنگاه صنفي كشور، ديگر كاالهاي مورد نياز مردم 
را تامين و توزيع مي كنند. فاضلي با بيان اينكه اصناف 
در بخش توليد و واردات كاال و همچنين قيمت گذاري 
آنها نقش��ي ندارند، تصريح كرد: اتاق اصناف به عنوان 
عضوي از ستاد تنظيم بازار مي تواند نقطه نظرات خود 
را ارائه كند. من درباره بخش��ي مي توانم صحبت كنم 
ك��ه بين ۷ تا ۱۷ درصد كارمزد يا دس��تمزد در عرصه 
خدمات مي گيرند؛ ام��ا در حوزه يي مانند لوازم خانگي 
ب��راي دفاع از حقوق تامين كننده هم��ان روز هاي اول 

بسته پيشنهادي را به دولت ارائه داديم. 

روغن گران شد 
تس�نيم| توليدكنن��دگان روغن افزاي��ش ۹ تا ۱۶ 
درص��دي محصوالت خود را اعمال و نس��بت به عرضه 
محص��والت و با قيمت ه��اي جديد اق��دام كرده اند. به 
عنوان نمونه روغن يك ليتري يكي از شركت هاي روغن 
از ۵۳۰۰ توم��ان به ۵۷۵۰ تغيير كرده اس��ت. در طول 
چند هفته اخير كاهش عرضه محصوالت در سطح بازار 
باعث شده تا مش��كالتي متعددي براي مردم به وجود 
آيد. در اين ش��رايط توليدكنندگان با اين استدالل كه 
ارزي براي تامين مواد اوليه خود ندارند، افزايش قيمت 
را هم اعمال كرده اند كه اين موضوع تش��ديد ركود در 
ب��ازار را افزايش داده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در 
چند روز اخير اعتراض توليدكنندگان در افزايش قيمت 
مواد اوليه باعث ش��د اتاق اصن��اف ايران اعالم كند: هر 
واحد صنفي بين ۷ تا ۱۷ درصد مي تواند براي كاال هاي 
وارداتي افزايش قيمت دهد و بيشتر از آن تخلف است. 
اع��الم همين مطلب كافي بود تا مج��وز گراني صادر و 

واحدهاي صنفي نسبت به اجراي اقدام كنند. 

انباشت ۵۰ هزار دستگاه 
خودروي ناقص 

ايس�نا| دبير انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي از 
متوقف ش��دن ۴۰ تا ۵۰ هزار دس��تگاه خودروي ناقص 
در كارخانه هاي خودروس��ازي خبر داد. آرش محبي نژاد 
اظهار كرد: متاسفانه وضعيت صنعت قطعه سازي بحراني 
است و اين بحران به شركت هاي خودروسازي نيز رسيده 
است. او با بيان اينكه بسياري از قطعه سازان نتوانسته اند 
قطع��ات مورد نياز را توليد كنند، خاطرنش��ان كرد: اين 
موضوع باعث شده كه هم اكنون شاهد انباشت خودروي 
توليدي به صورت ناقص در كارخانه هاي خودروسازي به 
دليل كسري قطعات هستيم. دبير انجمن صنايع همگن 
قطعه سازي ادامه داد: قطعه سازان به دليل كمبود نقدينگي 
و ب��ه تعويق افتادن دريافت مطالبات از خودروس��ازان و 
همچنين قيمت گذاري دستوري خودرو كه مانع از واقعي 
شدن قيمت قطعات توليدي شده است، دچار مشكالت 
عديده يي بوده و در توليد قطعات دچار مش��كل هستند. 
او با بيان اينكه بسياري از مواد اوليه صنعت قطعه سازي 
در گروه هاي دوم و سوم كااليي قرار گرفته است، تصريح 
كرد: اين موضوع موجب ش��ده قطعه سازان براي دريافت 
ارز و واردات م��واد اوليه، دچار مش��كل ش��وند و نتوانند 
قطعات مورد نياز را توليد كنند. محبي نژاد خاطرنش��ان 
كرد: متاسفانه در شرايط فعلي كه صنعت قطعه سازي در 
بحران به سر مي برد، سياست گذاري كالن صنعت خودرو 
نيز به درستي صورت نمي گيرد و بخش هاي مختلف به 

صورت جزيره يي عمل مي كنند. 

 پيشنهاد اصالح قانون
نظام صنفي

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران| مشاور مالياتي اتاق 
اصناف ايران گفت: بررسي چند تبصره و ماده از قانون نظام 
صنفي در مجلس ش��وراي اس��المي براي اصالح قانون در 
مرحله نهايي قرار گرفته است. محمدرضا جعفريان افزود: 
تبصره ۳ م��اده ۴۷ قانون ماليات ها كه در ارتباط با فضاي 
كس��ب و كار است، مش��كالتي را براي كسب و كار ايجاده 
كرده كه پيش��نهاد حذف اين تبصره از قانون ماليات ها را 
داده ايم و مورد موافقت نيز قرار گرفته است. او تصريح كرد: 
تبص��ره ۳ ماده ۴۷ قانون ماليات ه��ا مانع از خريد باالي ۵ 
ميليون تومان در فضاي كس��ب وكار مي شود و بايستي از 
طريق امور بانكي مراحل آن انجام شود كه خواستار حذف 
و اصالح اين ماده ش��ديم. مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران 
اظه��ار كرد: تبصره ي��ك ماده ۱۴۶ مكرر ني��ز در ديدار با 
مسووالن مربوطه مطرح ش��د و مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت. اين ماده در رابطه با ارائه اظهارنامه است و مي گويد 
بايد تمامي دفاتر، اس��ناد و مدارك را داش��ته باشيم كه به 
دليل اينكه ش��ايد در برخي موارد امكان آن ايجاد نباشد، 
خواس��تار اصالح اين تبصره شده ايم. جعفريان با تاكيد بر 
اينكه همان گونه كه بدون حضور نمايندگان اصناف ماده ۲۹ 
قانون نظام صنفي را در حذف كرده اند، مجلس اين مطلب 
را بررسي و دوباره قانون ماده ۲۹ را احصا كند. او افزود: ماده 
۲۹ قانون نظام صنفي مي گويد اتاق هاي اصناف بايد منبع 
درآمدي داشته باشد؛ چرا مجلس بدون شنيدن دفاعيات 
نمايندگان اصناف اين ماده را حذف كرده است. جعفريان 
گفت: بر اس��اس اين ماده، اتاق هاي اصناف مي توانستند با 
سازمان هايي كه همكاري مي كنند، درصدي از وصولي ها را 

كسب كنند تا جزو منابع درآمديشان باشد. 

اخبار

مديركل دفتر طرح ها و تامين مالي وزارت صمت خواستار شد

نرخ سود تسهيالت صنعتي ترجيحي شود
تعادل | مجتبي عبدي|

نوسازي و بهسازي صنايع يكي از برنامه هاي 
اصلي وزارت صنعت، معدن وتجارت به ش��مار 
مي رود، كه در دس��تور كار متولي��ان امر قرار 
گرفته است. مس��ال هاي كه به گفته آنها نياز 
جدي و مبرم صنعت كش��ور اس��ت؛ چراكه با 
فرسوده شدن بسياري از تجهيزات و واحدهاي 
صنعتي امكان رقابت توليدات صادرات گرا براي 
واحدهاي مربوطه وجود ندارد و صنعت كشور 
در اين زمينه با چالش جدي روبرو شده است. 
از آنس��و، چنانچه در روند پرداخت تسهيالت 
مانع ايجاد ش��ود، آن را مي توان عامل شكست 
نوس��ازي و بهس��ازي صنايع در س��ال جاري 
عنوان كرد. بطوري كه به گفته مديركل دفتر 
طرح ه��ا و تامين مالي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، نرخ سود تس��هيالت توجيه اقتصادي 
ن��دارد و توليدكنندگان از دريافت وام بانكي با 
بهره ۱۸ درصدي اس��تقبال نمي كنند. از اين 
رو، ب��ه گفته او، براي اجراي طرح نوس��ازي و 
بازس��ازي صنايع كوچك و متوس��ط بايد نرخ 
سود تس��هيالت ترجيحي ش��ود و دولت بايد 
مابه التفاوت نرخ س��ود ۱۸ درصد و نرخ سود 
ترجيح��ي را پرداخت كند. ب��ه گفته او، براي 
 نرخ س��ود تسهيالت سرمايه در گردش صنايع

۱۲ درص��د و براي س��رمايه ثابت، بازس��ازي 
 و نوس��ازي صناي��ع كوچ��ك و متوس��ط نرخ

۱۰ درص��د از س��وي وزارت صناي��ع و معادن 
پيشنهاد شده اس��ت. اما در نهايت بايد دولت 
تخصيص اعتبار را اعالم كند. از آنسو، اما برخي 
صاحب نظران بر اين باورند كه اعطاي تسهيالت 
دولتي ب��ه صنعت بدون در نظ��ر گرفتن ديگر 
ابعاد آن، يك طرح شكست خورده است كه در 

گذشته نيز تكرار شده است. 

 طرح هاي صنعتي 
سال ۱۳۹۵ نخستين س��الي بود كه دولت 
به فكر ارائه تس��هيالت ب��راي كمك به صنايع 
كوچ��ك و متوس��ط افتاد. در اين س��ال ركود 
حرف نخس��ت مش��كالت بنگاه هاي كوچك و 
متوسط صنعتي بود و اغلب واحدهاي توليدي 
با بحران ناش��ي از تداوم ركود دس��ت و پنجه 
نرم مي كردند. متاس��فانه ارائه بس��ته خروج از 
ركود توس��ط دولت و پرداخت تس��هيالت ۱۶ 
ه��زار ميليارد توماني ب��ه بنگاه هاي كوچك و 
متوسط نيز نتوانست تاثير مشهودي بر بهبود 
وضعيت اين بنگاه ها بگذارد. چراكه بس��ياري 
از واحده��اي تولي��دي ب��راي ادام��ه حيات با 
بحران مواج��ه بودند و تس��هيالت پرداختي، 
صرف اس��تمهال بدهي هاي گذشته بنگاه هاي 

بحران زده شد. 
اما س��ال ۱۳۹۶ به عنوان دومين سالي بود 
كه ش��بكه بانكي براي حماي��ت از بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط و تامين مال��ي ويژه براي 
تولي��د ورود كرد. در ابتداي اين س��ال قرار بر 
اين بود كه س��ه ط��رح حمايتي تحت عناوين 

»رونق توليد«، »بهس��ازي و نوسازي صنايع« 
و »حماي��ت از توليد و اش��تغال« ب��ا اعتباري 
معادل ۵۰ ه��زار ميليارد توم��ان مدنظر قرار 
گيرد. بر اين اساس ميزان تسهيالت مربوط به 
طرح نوسازي و بهسازي ۵ هزار واحد صنعتي 
ب��ا اعتباري مع��ادل ۱۰ هزار ميلي��ارد تومان 
برنامه ريزي و هدف گذاري ش��د. اما اين طرح 
كه قرار بود در ابتداي سال ۹۶ اجرايي شود به 
پايان س��ال موكول شد. همچنين از زمان آغاز 
طرح نوس��ازي و بهسازي صنايع تا پايان سال 
۱۳۹۶ در مجموع تنها به ۱۸۵ واحد صنعتي، 
رقمي معادل ۶۲۰ ميليارد تومان پرداخت شد. 
با اين حال و با رسيدن به روزهاي پاياني سال 
و به اذعان برخي مس��ووالن اين طرح شكس��ت 
خورده تلقي ش��د. هرچند محمد شريعتمداري، 
وزي��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت، معتق��د بود، 
تقاضاي��ي براي آن از س��وي صنعتگ��ران وجود 

نداشته، نه اينكه طرح شكست خورده باشد.
 او ب��ه تخصي��ص اعتبار جهت بهس��ازي و 
نوس��ازي صنايع كه از س��ال گذش��ته صورت 
گرفت، اش��اره ك��رد وگفت: بر خ��الف برخي 
گفته ه��ا، معتقدم اين طرح شكس��ت نخورده 
اس��ت بلكه س��ال ۱۳۹۶ دو طرح جهت ايجاد 
رونق در صنع��ت بطور همزمان به اجرا درآمد 
يكي از آنها طرح »رون��ق توليد از طريق ارائه 
تسهيالت بانكي با نرخ س��ود ۱۸ درصد« بود 
و ديگري طرح »تسهيالت نوسازي و بهسازي 
صناي��ع اي��ران« كه با توجه ب��ه همزماني اين 
دو ط��رح اقبالي كه صنعتگران از خود نش��ان 
داده ان��د، بيش��تر مربوط به ط��رح اول بود، به 
همي��ن خاطر تقاضا ب��راي طرح بهس��ازي و 

نوسازي صنايع كمتر ارائه شد. 

 نوسازي صنايع سال 97 در ابهام!
با اين حال مسووالن وزارتخانه صنعت، معدن 
و تج��ارت از ادامه تزريق مال��ي براي حمايت از 
صناي��ع كوچك و متوس��ط خب��ر مي دهند. بر 
اس��اس اعالم وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و 
بودجه بندي انجام ش��ده، در سال ۱۳۹۷ معادل 
۳ هزار و ۲۰۰ميلي��ارد تومان اعتبار جهت ارائه 
تسهيالت نوس��ازي و بهس��ازي صنايع كوچك 
ايران در نظر گرفته ش��ده، كه از طريق پرداخت 
يارانه سود تس��هيالت بانكي به صنتعگران اعطا 

خواهد شد. 
مدي��ركل دفتر طرح ه��ا و تامين مالي وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت در رابطه ب��ا اجراي 
ط��رح نوس��ازي واحده��اي صنعت��ي كوچك و 
متوسط در س��ال جاري به »تعادل« گفت: اين 
ط��رح تاكنون با منابع پيش بيني ش��ده اجرايي 
نش��ده است. افش��ار فتح الهي با تاكيد بر اينكه 
اين طرح براي تامين اعتبار آماده ش��ده اس��ت، 
گفت: تا زماني ك��ه منابع مورد نياز طرح با نرخ 
سود ترجيحي تامين اعتبار نشود، امكان اجراي 
آن وجود ن��دارد. مديركل دفتر طرح ها و تامين 
مال��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: نرخ 
مصوب تسهيالت نوسازي ۱۸ درصد بود كه اين 
نرخ براي صنايع كوچك و متوسط گران است و 
بايد دولت بخش��ي از اين سود را تامين مي كرد 
و بانك نيز نمي تواند از منابع خود نرخ س��ود را 

كاهش دهد. 
فتح   اله��ي بابيان اينك��ه اعتب��ار مربوط به 
كاهش نرخ سود تسهيالت بازسازي و نوسازي 
در بودج��ه امس��ال وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت تصويب ش��ده، تاكيد كرد: براي اجراي 
طرح نوس��ازي و بازس��ازي صناي��ع كوچك و 

متوس��ط بايد نرخ س��ود تس��هيالت ترجيحي 
ش��ود و دولت بايد مابه التفاوت نرخ س��ود ۱۸ 
درصد و نرخ س��ود ترجيح��ي را پرداخت كند. 
به گفته او، براي نرخ سود تسهيالت سرمايه در 
گردش صنايع ۱۲ درصد و براي سرمايه ثابت، 
بازسازي و نوس��ازي صنايع كوچك و متوسط 
نرخ ۱۰ درصد از سوي وزارت صنايع و معادن 
پيش��نهاد شده اس��ت. اما در نهايت بايد دولت 

تخصيص اعتبار را اعالم كند. 
از ديگر س��و، بنابر آماره��اي وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت از س��ال گذش��ته ت��ا پايان 
ارديبهش��ت م��اه س��ال ج��اري در مجموع��ه 
ش��هرك هاي صنعت��ي ۹۷ه��زار و ۱۵۰ واح��د 
توليدي بازس��ازي و نوس��ازي ش��ده اس��ت. در 
حالي كه براس��اس برنامه ششم توسعه، ۲۰هزار 
واحد كوچ��ك از نظر تجهيزات، فناوري، نيروي 
انس��اني، آموزش و... نوسازي خواهد شد كه اين 
رقم حدود ۲۵درصد واحدهاي صنايع كوچك را 

دربر مي گيرد. 
صناي��ع متوس��ط و بزرگ نيز ب��ه دليل آنكه 
بخش��ي از اين واحدهاي تازه تاس��يس است و 
نوس��ازي آنها هزينه بر خواهد بود، هدف گذاري 
۱۵درصدي در برنامه ششم توسعه براي نوسازي 
آنها در نظر گرفته شده است. اين در حالي است 
كه سهم اس��تان تهران در طرح نوسازي صنايع 
كوچك و متوس��ط در ۴ سال آينده در مجموع 
۵ هزار واحد صنعتي اس��ت. در س��ال ۹۷ براي 
نوسازي ۱۵۰۰ واحد صنعتي هدف گذاري شده 
و براي انجام آن نيز برنامه هاي مش��خص ش��ده 
آماده اس��ت اما با وجود گذش��ت ۳ ماه از سال 

هنوز اقدام اجرايي نشده است. 
از آنسو، رضا رحماني، قائم مقام وزير صنعت، 

مع��دن و تج��ارت، نيز چندي پيش در مراس��م 
گراميداشت روز صنعت و معدن در تبريز گفت: 
يكي ديگر از اهداف و برنامه هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در س��ال جاري نوس��ازي ۱۰۰ 
هزار واح��د توليدي و ۱۰ هزار واحد صنعتي در 
كش��ور اس��ت. او همچنين از پيش بيني اعتبار 
۶۰ هزار ميليارد تومان��ي از محل تبصره هاي ۶ 
و ۱۸ در جهت اش��تغال زايي در كشور خبر داد 
و يادآور ش��د: عالوه بر اي��ن اعتبار، بودجه ۱۳۰ 
ميليارد توماني براي تقويت حوزه صادرات كشور 

در نظر گرفته ايم. 

  تكرار يك تجربه 
با اين حال فعاالن اقتصادي معتقدند در اين 
شرايط تسهيالت به تنهايي نمي تواند گره يي از 
مشكالت صنايع بازكند. به عقيده آنها، در حال 
حاضر صنايع با وجود افزايش هزينه هاي جاري 
مانند گذشته در تامين سرمايه در گردش خود 
با مشكل مواجه اند و ممكن است تسهيالت را 

صرف هزينه هاي جاري كنند. 
حس��ين ساساني، كارش��ناس اقتصادي در 
اين زمينه به »تعادل« گفت: طرح »نوسازي و 
بهسازي صنايع« بدور از اينكه چه نتايجي در 
صنعت دارد، اگر توسط دولت به درستي اجرا 
شود طرح خوبي است. او افزود: در حال حاضر 
كاالهاي ما از كيفيت پاييني برخوردار هستند، 
به دليل اينكه ماش��ين آالت به كارگرفته شده 
در صنايع ما فرس��وده و مس��تهلك هس��تند. 
به گفته ساس��اني، در س��ال هاي گذش��ته نيز 
تس��هيالت و حت��ي وام   ه��اي بالع��وض براي 
افزايش بهره   وري و تغيير ماشين آالت صنايع 
در نظر گرفته شد، اما اين برنامه ها درست اجرا 

نشد و نتاج چشم   گيري نداشت. 
اين فعال اقتصادي با تحليل ش��رايط فعلي 
صنايع كش��ور گف��ت: در ح��ال حاضر برخي 
از صناي��ع براي س��رمايه در گ��ردش خود با 
مش��كل مواجه هس��تند و در صورت دريافت 
اين تس��هيالت حاضر نيس��تند، آن در زمينه 
ماش��ين آالت صنعتي س��رمايه گذاري كنند. 
البته به گفت��ه او، »افزايش ناگهاني نرخ ارز«، 
»افزايش هزينه هاي حمل و نقل« و »افزايش 
دس��تمزدها« ني��ز موجب افزايش مش��كالت 
صنايع در تامين مواد اوليه شده و برخي صنايع 
هنوز هم نتوانسته اند هزينه مواد اوليه يي كه از 

پيش خريداري كرده   اند را تسويه كنند. 
به گفته اين كارش��ناس صنعتي، صنايع با 
وج��ود مش��كالت مالي يا تمايلي ب��ه دريافت 
تسهيالت ندارند يا ممكن است اين تسهيالت 
را ب��راي جبران كس��ري   هاي مال��ي و تامين 

بدهي   هاي خود استفاده كنند. 
از س��وي ديگر، ن��رخ س��ود دريافتي بابت 
اختصاص اين تس��هيالت ۱۸ درصد است كه 
در ش��رايط فعل��ي باالبودن س��ود بازپرداخت 
 اين تس��هيالت ب��راي توليدكنن��دگان توجيه 

اقتصادي ندارد. 

رييس كميسيون پول و سرمايه اتاق تهران بيان كرد

اختصاص ارز 4200 توماني به مسافران توجيهي ندارد
در ديدار فعاالن صنعت كفش با هيات رييسه اتاق تهران مطرح شد

حمايت اتاق بازرگاني تهران از نوآوري در صنايع
رييس كميس��يون بازار پول و س��رمايه ات��اق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي تهران با تاكيد بر اينكه توجيهي 
براي اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به مس��افران وجود ندارد، 
گفت: بايد سازوكاري براي تامين ارز مسافران تعريف شود. 
علي س��نگينيان در گفت وگو با ايرنا افزود: كس��ي كه قصد 
مس��افرت دارد، باي��د ارز مورد نياز خود را ب��ه قيمت بازار 
تعيين كند. عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي تهران ادامه داد: البته مشكل اينجاست 
كه اكنون ش��رايطي در خريد و ف��روش ارز وجود دارد كه 
مسافران نمي توانند ارز مورد نياز خود را خارج از سامانه نيما، 
به صورت قانوني در بازار آزاد خريداري كنند. س��نگينيان 
همچنين به سوءاس��تفاده برخي آژانس هاي مس��افرتي از 
شرايط كنوني اشاره كرد و گفت: برخي آژانس ها تورهايي با 
قيمت هاي پايين به مش��تريان خود معرفي و در عوض، ارز 

آنها را دريافت مي كنند. 
تا پيش از اجراي سياس��ت هاي جدي��د ارزي به ويژه در 
ماه هاي پايان سال گذشته و فروردين سال جاري، بسياري 

از شهروندان به بهانه تهيه ارز مسافرتي در مقابل صرافي ها 
صف مي كش��يدند و حتي وضع مقررات س��ختگيرانه نظير 
ارائ��ه گذرنامه ممهور ب��ه ويزا، پرداخت ع��وارض خروج و 
بليت مس��افرتي نيز مانع از آن نش��د. پس از آنكه دولت از 
ش��امگاه ۲۰ فروردين تصميم گرفت سياس��ت ارزي خود 
را تغيير دهد، تامين ارز مس��افرتي هموطنان را نيز متقبل 
شد. براس��اس دستورالعمل بانك مركزي تامين و پرداخت 
ارز مسافرتي به صورت اس��كناس براي مسافران هوايي به 
مقصد كشورهاي »ارمنستان، جمهوري آذربايجان، بالروس، 
استوني، لتوني، ليتواني، گرجستان، قزاقستان، قرقيزستان، 
مولداوي، روس��يه، تاجيكس��تان، تركمنس��تان، اوكراين، 
ازبكستان، تركيه، افغانستان، بحرين، قطر، كويت، پاكستان، 
عمان، امارات متحده عربي و قبرس« به مبلغ ۵۰۰ يورو يا 
معادل آن به ساير ارزها است؛ سقف اين نوع ارز براي ساير 
كشورها به جز عراق به مبلغ هزار يورو يا معادل آن به ساير 
ارزهاست و ارز مورد نياز زائران عتبات عاليات به دينار و به 

ميزان ۲۵۰ هزار دينار عراقي تعيين شده است. 

سايه بي انضباطي  مالي بر سرافزايش نقدينگي ها
باتوجه به روند افزايشي نقدينگي ها و سرگرداني آن در بازارهاي 
غيرمولد كه سبب التهاب در بازار و تورم شده است، عضو هيات 
نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران تاكيد دارد كه بي انضباطي هاي 
مالي و افزايش بي محاباي نقدينگي ها توسط دولت، زمينه ساز اين 
مشكالت شده است. همچنين پرداخت بدهي هاي موسسات مالي 
و اعتباري در رشد نقدينگي ها بسيار اثرگذار بوده است. به گزارش 
ايسنا، اعضاي اتاق بازرگاني ايران علت افزايش نقدينگي ها را موارد 
مختلف همچون سودهاي كم بانكي، توجه نكردن به بخش هاي 
خصوصي و هچنين بخش هاي كوچك و متوسط بيان مي كنند. 
تا جايي كه رييس اتاق بازرگاني تهران، نقدينگي را از مش��كالت 
اقتصاد ايران دانس��ته و مي گويد نقدينگي يكي از خطرناك ترين 
مسائل اقتصاد ايران اس��ت كه از ارز نيز خطرناك تر خواهد بود؛ 
پس هر روز دير پرداختن به حل مش��كل نقدينگي آفات زيادي 

براي اقتصاد دربر خواهد داشت. 
در همين راستا مهدي پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران، با اشاره به اينكه دولت بي محابا، حجم نقدينگي 
را در كش��ور افزايش مي دهد، اظهار ك��رد: افزايش روزانه حجم 
نقدينگي ها س��بب ايجاد تورم در اقتصاد جامعه شده است. اين 
تورم ممكن اس��ت گاها با تاخير صورت گي��رد، اما قطعا و بطور 
نامناس��ب اتفاق مي افتد. رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق 

بازرگاني تهران يادآور شد: افزايش نقدينگي ها و ايجاد تورم طي 
چند ساله اخير همچنان ادامه داشته  است، اما تغييرات يك باره 
نرخ ارز و ساير قيمت ها طي شش ماه گذشته باعث شده كنترل 
تورم از دس��ت دولت خارج ش��ود. پورقاضي معتقد است كه اگر 
دولت قصد دارد نرخ تورم را يك رقمي و زير ۱۰ درصد نگه دارد، 
بايد رشد نقدينگي را كنترل كند و نبايد بي محابا درخواست دهد 

كه بانك مركزي، ميزان نقدينگي ها را افزايش دهد. 
به گفته او، در ح��ال حاضر يكي از مواردي كه باعث افزايش 
قيمت ها ش��ده، اين اس��ت كه دولت خس��ارت ناشي از عملكرد 
موسسات مالي و اعتباري را از محل منابع بانك مركزي پرداخت 
مي كند، در حالي كه باي��د از محل متخلفان اين مبلغ پرداخت 
ش��ود و اين نيز از بيت المال هزينه مي شود كه نتيچه آن تورمي 
اس��ت كه ش��اهدش هس��تيم. اين عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران درباره اثرات افزايش نقدينگي ها و نوس��انات بازار 
ارز بر واردات گفت: اكث��ر كاالهاي وارداتي تا بيش از ۵۰ درصد 
نسبت به شش ماه گذشته افزايش قيمت داشته اند كه با توجه به 
شرايط موجود، رقمي طبيعي است. راهكار پيشنهادي پورقاضي 
براي هدايت پول هاي سرگردان، كنترل نقدينگي ها توسط دولت 
اس��ت. دولت و بانك مركزي براي كنترل ن��رخ تورم و به وجود 

نيامدن نقدينگي هاي سرگردان بايد تدبيري بينديشد. 

اعض��اي هيات مدي��ره جامعه مدي��ران و متخصصان 
صنع��ت كفش اي��ران براي برق��راري تعامل بيش��تر با 
پارلمان بخش خصوص��ي و نيز قدرداني از حمايت هاي 
ص��ورت گرفته، درجلس��ه هيات رييس��ه ات��اق تهران 
حضور يافتند. به گ��زارش پايگاه خبري اتاق تهران، در 
اين نشس��ت، محم��د عرب ريي��س هيات مديره جامعه 
مدي��ران و متخصصان صنعت كفش ايران در اين ديدار 
از حمايت ه��اي اتاق تهران به ويژه مش��اركت در تهيه 
دفتر جديد جامعه، تش��كر و قدرداني كرد و او با اش��اره 
به اهميت اين تش��كل در ايجاد اش��تغال براي كشور و 
توانمندي در صدور محصوالت توليدي، خواستار حمايت 
بيش��تر اتاق تهران در انعكاس مشكالت توليدكنندگان 
صنع��ت كفش به ويژه در زمين��ه قاچاق كفش و قانون 

ماليات بر ارزش افزوده شد. 
ع��رب در ادام��ه اين نشس��ت، گ��زارش جامعي در 
خصوص تاريخچه تاسيس جامعه مذكور در سال ۱۳۷۲و 
همچني��ن عملك��رد آن، اقدامات راهب��ردي و بنيادين، 

اقدامات آموزش��ي و پژوهش��ي، مش��اركت در برگزاري 
نمايشگاه هاي زنجيره ارزش چرم و كفش و فعاليت هاي 
اطالع رس��اني و ارتباطات به اعضاي هيات رييس��ه اتاق 
تهران ارائه كرد. در اين جلس��ه، همچنين اعضاي هيات 
رييسه اتاق تهران نيز برخي اقدامات اساسي و زيربنايي 
در تقويت تش��كل ها از جمله راه اندازي خانه تشكل هاي 
استان تهران و آماده سازي مركز آموزش امين الضرب را 

مورد اشاره قرار دادند.
 اعضاي هيات رييسه اتاق تهران با بيان اينكه زمينه 
و عالقه من��دي در اتاق ته��ران براي توس��عه ارتباط با 
تش��كل ها فراهم اس��ت، به توانمندي هاي بسيار باالي 
فعاالن صنعت كفش و توليدات باكيفيت و داراي مزيت 
قيمتي در اين صنعت اش��اره كردند و خواستار نوآوري 
بيشتر و تالش براي ايجاد برندهاي ايراني صنعت كفش 
در س��طح بين المللي شدند. هيات رييسه اتاق تهران در 
عين ح��ال، آمادگي خود را براي حماي��ت از نوآوري و 

توسعه اين صنعت اعالم كردند. 

شفافيت منجر به بهبود وضع اقتصاد مي شود
عضو هي��ات نمايندگان ات��اق بازرگاني ته��ران گفت: در 
شفاف س��ازي ابتدا بايد تمام زوايا مش��خص باش��د و بعد با 
اطمينان درباره آن صحبت كرد. مهدي ش��ريفي نيك نفس 
در گفت وگ��و با پاي��گاه خبري اتاق تهران بي��ان كرد: بعضي 
خبرها در اين باره خام است و باعث تنش در جامعه مي شود، 
به خصوص جامعه اقتصادي كه در حال حاضر با مشكالت و 
تنش هاي بين المللي هم روبه رو اس��ت و به آرامش نياز دارد. 
شريفي نيك نفس گفت: اقتصاد بايد در اتاق شيشه يي باشد. 
براي همين هم قرار شد ليست واردكنندگاني كه ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ي از دولت دريافت كرده اند، منتش��ر ش��ود. البته اين 
ليست منتشر شد، اما مشكالت و مسائلي هم با خود به همراه 
آورد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ش��فافيت و 
انتشار ليست واردكنندگان با ارز ۴۲۰۰ توماني را تحليل كرد 
و گفت: قطعا شفاف س��ازي در جامعه در هر سطحي، موجب 
انضباط مالي و اعتمادي در بين مردم مي ش��ود. شفاف سازي 
در ه��ر زمينه حتي به صورت انتش��ار ليس��ت واردكنندگان 
ارز۴۲۰۰ تومان��ي مي توان��د ب��ه شفاف س��ازي كمك كند و 

مشكلي ندارد. 
به گفته ش��ريفي نيك نف��س، در اينگونه موارد بايد همه 
ليس��ت منتشر شود و انتخابي و گزينشي نباشد. ليست تمام 

كس��اني كه حائز ش��رايط بوده و از اين امكان��ات و امتيازات 
اس��تفاده كرده و منافعي هم برده اند بايد به صورت همگاني 
منتشر شود. او افزود: اين طور نباشد كه افراد خاص و شرايط 
خاص موجب فيلتر شدن اين ليست ها شود. در نهايت بايد به 

گونه يي صورت بگيرد كه اعتماد عمومي برگردد. 
عض��و هيات نمايندگان اتاق بازرگان��ي تهران افزود: قطعا 
بايد ليس��ت درست و كارشناسي ش��ده منتشر شود. در غير 
اين صورت اگر شك و شبهه يي در انتشار اين ليست ها باشد، 
قطع��ا هم براي فعاالن اقتصادي و ه��م براي اعتماد عمومي 
مش��كل آفرين مي ش��ود. او اف��زود: اگر ش��فافيت بدون كار 
كارشناس��ي انجام شود، موجب متزلزل شدن فعاليت فعاالن 
اقتصادي خواهد ش��د و آنها با مس��ائل و مشكالتي رو به رو 
خواهند شد. قطعا هم زماني كه صحبت از شفافيت مي شود، 
منظور شفافيت هاي نادرست و ناقص نيست. در شفاف سازي 
ابتدا بايد تمام زوايا مش��خص باش��د و بعد با اطمينان درباره 
آن صحبت كرد. بعضي خبرها در اين باره خام است و باعث 
تنش در جامعه مي شود، به خصوص جامعه اقتصادي كه در 
حال حاضر با مش��كالت و تنش هاي بين المللي هم رو به رو 
است و به آرامش نياز دارد. اما در كل شفافيت به بهبود وضع 

اقتصاد منجر مي شود. 
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7  جهان

 حجم فساد مالي در ارمنستان 
پاشينيان را شوكه كرد

 كمك امنيتي 200 ميليون دالري
امريكا به اوكراين

هند ارز ديجيتالي را عامل 
تراكنش هاي غيرقانوني اعالم كرد

گروه جهان 
نخست وزير ارمنستان اعالم كرده از ميزان فساد مالي در اين كشور شوكه شده 
اس��ت چرا كه روزي نيس��ت خبري از فساد مالي يك مقام دولتي منتشر نشود. به 
گزارش ايرنا، نيكول پاش��ينيان كه در پي اعتراض هاي مردمي به فساد گسترده در 
ارمنستان به قدرت رسيد، گفته اطالعات روزمره درباره فساد مالي شوك آور است. 

نخست وزير ارمنستان گفته: »در جامعه ارمنستان هميشه از مسائل عيني سخن 
مي گفتند اما به چنين مسائل غير مشهودي اشاره نمي كردند حال آنكه ميزان فساد 
مالي در كش��ور بيش از پيش باالست و بايد براي آن كاري كرد. پيشتر قبال تالش 
مي كردم مبالغه گويي نكنم اما امروز از حجم فس��اد مالي حيرت زده هستم چرا كه 
حجم فس��اد در ارمنس��تان غيرقابل تصور است. هدف ما ايجاد ساختار اقتصادي با 
حداكثر شرايط برابري براي همه در تجارت و حمايت از سرمايه گذاري ها و توسعه 
زيرس��اخت ها اس��ت. در گذش��ته هم اعالم كردم كه مبارزه با فساد مالي حتي در 

صورتي كه اعضاي خانواده من در اين مسير قرار گيرند، متوقف نخواهد شد. «
پاش��ينيان گفته تنها در صورت ريشه كن كردن فساد مالي و باز گرداندن مبالغ 
دزديده شده مي توان حقوق بازنشستگان و كارمندان دولت را افزايش داد. وي گفته: 
»تقريبا هر روز در ارمنستان، يك فساد مالي )در سطوح دولتي( افشا مي شود و براي 
پيشرفت در اين زمينه نياز به ساختار قضايي مستقل و حمايت بخش هاي تجاري 
كوچك و متوسط داريم و اين اقدامات در اولويت كاري دولت جديد قرار دارد. دولت 
قصد دارد در كش��ور بانك پرسنلي ايجاد كند كه فرصت براي به كارگيري بهترين 

افراد براي انتصاب در مقام هاي دولتي از جمله ارامنه خارج از كشور فراهم شود.«
ب��ه گفته پاش��ينيان، پس از راي گي��ري در مجلس ملي ارمنس��تان، اختيارات 
نخس��ت وزير كاهش خواهد يافت و به اين ترتيب بين دول��ت و پارلمان موازنه قوا 
برقرار خواهد ش��د. نخست وزير ارمنستان با بيان اينكه در عرصه سياست خارجي 
كشور تغييرات محسوسي رخ نخواهد داد، گفته: »ما سياست كامال شفاف در قبال 
شركا خواه روسيه يا اتحاديه اروپا خواهيم داشت. « در دو ماه اخير با روي كار آمدن 
دولت جديد ارمنس��تان به نخست وزيري پاشينيان س��ران بسياري از سازمان هاي 

ارمنستان و استانداران اين كشور تغيير كرده اند. 

گروه جهان 
پنتاگون تنها چند روز پس از اعالم آمادگي وزارت دفاع روسيه براي همكاري درباره 
مسائل امنيتي با واشنگتن، 200 ميليون دالر كمك امنيتي براي اوكراين در نظر گرفت؛ 
اقدامي كه مي تواند خش��م مس��كو را برانگيزد. به گزارش س��ي ان ان، آمادگي همكاري 
امنيتي دو كشور به دنبال نشست دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، با والديمير پوتين 
همتاي روس��يه يي او و در بحبوحه نگراني ها درباره خودداري رييس جمهوري امريكا از 
س��خت گيري كافي عليه همتاي روس خود در نشس��ت هلسينكي فنالند، مطرح شده 

است. سفارت اوكراين در واشنگتن اختصاص اين مبلغ كمك را تاييد كرده است. 
شريل كلينكل سخنگوي پنتاگون، تصديق كرده كشورش 200 ميليون دالر كمك 
امنيت��ي براي اوكراين در نظر گرفته اس��ت. يك مقام دفاع��ي امريكا گفته: »اين مبلغ 
صرف ارتقاي وضعيت فرماندهي و كنترل اوكراين، سامانه هاي آگاهي از وضعيت، درمان 
پزشكي و دستگاه هاي ديد در شب مي شود. اين مبلغ همچنين صرف تامين تجهيزات 
ب��راي حمايت از برنامه هاي آموزش��ي و نيازهاي عملياتي از جمل��ه در زمينه رادارهاي 
ضدتوپخانه و ضد خمپاره و تجهيزات جنگي الكترونيكي، تجهيزات ارتباطي و پزشكي 

مي شود.«
اين مبلغ بخش��ي از بودجه دفاعي امريكاس��ت اما واش��نگتن آن را به انجام برخي 
اصالحات دفاعي در اوكراين مش��روط كرده است. هدف از اين اصالحات، همسو كردن 
اقدامات دفاعي اين كشور با اقدامات و استانداردهاي مدرن عنوان شده است. گفته شده، 
دولت امريكا به اين نتيجه رس��يده كه تصويب قانون جديد امنيت ملي اوكراين كه در 
تاريخ 5 جوالي توسط پترو پروشنكو رييس جمهوري اين كشور، امضا شد با شروط مورد 

نظر امريكا مطابقت دارد و از اين رو پنتاگون اجازه يافت اين كمك را اعالم كند. 
سخنگوي وزار خارجه امريكا گفته: »اجراي كامل اين قانون در اوكراين، يكپارچگي 
بيش��تر اوكراين با غرب را تعميق خواهد كرد و امريكا آماده اس��ت به اصالحات بخش 
امنيتي و دفاعي اوكراين براي تقويت توان اين كش��ور براي حفظ يكپارچگي ارضي آن 
كم��ك كند.« امريكا از 2014 تاكنون براي تقويت نظامي اوكراين بيش از يك ميليارد 
دالر كمك امنيتي به اين كشور اختصاص داده است. دولت امريكا در عين حال با امكان 

برگزاري همه پرسي استقالل در شرق اوكراين مخالفت كرده است. 

گروه جهان 
بانك مركزي هند خطاب به دادگاه عالي اين كش��ور اعالم كرده اس��تفاده از ارزهاي 
ديجيتال��ي مانند بيت كوين تراكنش هاي غيرقانوني را افزايش مي دهد. به گزارش هندو، 
بانك مرك��زي هند گفته ارزهاي ديجيتالي، ارزهاي بدون مرزي هس��تند كه در آنها از 
تكنيك هاي رمزگذاري اس��تفاده شده و اين امر سبب مي شود تا اين ارزها بدون دخالت 
دولت ها از جمله بانك مركزي فعاليت كنند. شايام ديوان وكيل نماينده بانك مركزي هند، 
خطاب به يك كميته قضات ارشد دادگاه عالي اين كشور گفته: »دولت مركزي كميته يي 

مخصوص براي بررسي مسائل مربوط به ارزهاي ديجيتالي تشكيل داده است. «
موضع بانك مركزي هند در خصوص ارزهاي ديجيتالي پس از ثبت دادخواس��ت از 
س��وي چند وكيل دادگاه عالي منتشر مي شود. س��يدارت دالميا وكيل دادگاه عالي در 
دادخواست خود اعالم كرده بانك مركزي از بانك ها و موسسات مالي درخواست كرده تا 
حساب هاي افراد و شركت هايي كه در تجارت ارزهاي ديجيتالي حضور دارند را مسدود 
كنند. وي در دادخواست خود خواستار راهكاري از سوي دولت مركزي هند براي متوقف 
كردن خريد و فروش ارزهاي ديجيتالي مانند بيت كوين ش��ده است. به گفته اين وكيل 
دادگاه عالي، ارزهاي ديجيتالي در اقدامات غيرقانوني مانند تامين مالي تروريس��م مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. هند در س��ال جاري اعالم كرد تمام ارزهاي ديجيتالي از جمله 
بيت كوين غيرقانوني است. اين تصميم باعث كاهش ارزش تمام ارزهاي ديجيتالي در اين 
كشور شد. س��ازمان ماليات هند با صدور اخطاريه به افرادي كه در بازارهاي بيت كوين 

سرمايه گذاري كرده اند خواهان، پرداخت ماليات اين سرمايه  گذاري ها شده است. 
تاكنون در هند به عنوان دومين كشور پرجمعيت دنيا، مقررات خاصي براي استفاده 
از ارزهاي مجازي وضع نش��ده است. اين در حالي است كه اين كشور در حال حاضر به 
عنوان يكي از بزرگ ترين بازارهاي ارزهاي مجازي در دنيا مطرح اس��ت. گفته مي ش��ود 
كه 10 درصد از مجموع معامالت بيت كوين در هند انجام مي گيرد. سال گذشته وزارت 
امور مالي هند اعالم كرده بود كه اس��تفاده از بيت كوي��ن و ديگر ارزهاي مجازي نوعي 
س��رمايه گذاري متقلبانه اس��ت كه به موجب آن به جاي وجود يك نظام توليد س��ود 
منصفانه و عادالنه، س��رمايه گذاران قديمي تر اين ارز تنها با ورود س��رمايه گذاران جديد 

به سود دست مي يابند. 

 نشست اقتصادي »گروه 20« 
در ميانه جنگ تجاري

گروه جهان  نشست دو روزه وزراي دارايي گروه 20 
شنبه در بوئنوس آيرس آرژانتين آغاز شد. در اين نشست 
23 وزير دارايي و 14 رييس بانك مركزي از كشورهاي 
جهان براي بررسي آينده فعاليت هاي تجاري، زيربناهاي 

توسعه و شرايط اقتصادي جهان تبادل نظر مي كنند. 
دويچه وله نوشته، نشست وزراي دارايي گروه 20 در 
حالي در آرژانتين برگزار مي ش��ود كه تنش هاي تجاري 
ميان امريكا با برخي كشورهاي جهان و جنگ تعرفه يي 
ميان دو طرف س��ايه س��نگيني بر اين اجالس انداخته 
اس��ت. در اين اجالس وضعيت تجارت جهاني از اولويت 
اصلي مورد بحث ميان مقام هاي ش��ركت كننده خواهد 
بود. با توج��ه به نگراني ها درباره سياس��ت هاي تجاري 
دولت ترامپ احتمال مي رود بيشتر توجه ها بر اظهارات و 
موضع گيري هاي استيو منوچين وزير خزانه داري امريكا، 

در اين اجالس متمركز باشد. 
در حال��ي نماين��دگان اتحاديه اروپا، چي��ن و كانادا 
در اين اجالس ش��ركت مي كنند كه اين كش��ورها وارد 
مناقش��ه مس��تقيم تجاري با امري��كا در ماه هاي اخير 
ش��ده اند. امريكا و چين تعرفه هايي به ارزش 34ميليارد 
دالر عليه كاالهاي واردات��ي يكديگر اعمال كرده اند كه 
اين مس��اله تنش هاي تجاري دوجانبه را تش��ديد كرده 
اس��ت. امريكا همچنين تعرفه هايي بر فوالد و آلومينيوم 
وارداتي از اتحاديه اروپا، كانادا و مكزيك اعمال كرده كه 
مناسبات اقتصادي فرا آتالنتيكي را تحت تاثير قرار داده 
است. با توجه به سطح نارضايتي از سياست هاي تجاري 
دول��ت ترام��پ در ميان مقام هاي سياس��ي و اقتصادي 
جهان، اميدها براي حصول پيش��رفت هاي محس��وس 
در اي��ن نشس��ت گروه 20 ان��دك اس��ت. در حالي كه 
وزي��ر خزانه داري امريكا و هيات اين كش��ور احتماال در 
اين نشس��ت تالش مي كنند ژاپن، اتحاديه اروپا و ديگر 
اعض��اي گروه هفت را به لزوم موضع گيري جمعي عليه 
سياس��ت هاي تجاري چين متقاعد كنند كه بعيد است 
امريكا با هم��كاري حداكثري هم پيمانان تجاري روبرو 
شوند. اسوارد پراس��اد مقام پيشين صندوق بين المللي 
پ��ول، مي گويد: »بعيد اس��ت ش��ركاي تج��اري امريكا 
در اي��ن اجالس به مصالحه يي دس��ت يابن��د. اقدامات 
خصمانه امريكا عليه شركا و همپيمانان، نفوذ اقتصادي و 

ژئوپلتيكي اين كشور را ضعيف كرده است.«
تنش ها در عرصه تجارت جهاني در حالي ايجاد ش��ده 
كه كريستين الگارد رييس صندوق بين المللي پول، هشدار 
داده افزاي��ش محدوديت ه��اي تج��اري در اقتصاد جهان 
بزرگ ترين تهديد ميان مدت محسوب مي شود. اقتصاددانان 
صن��دوق بين المللي پول اع��الم كرده اند ك��ه در بدترين 
سناريوي ممكن در صورت اعمال تمامي تهديدهاي مربوط 
ب��ه اعمال تعرفه ها و اقدامات متقابل تعرفه يي ميان امريكا 
و كش��ورهاي جهان، 430 ميلي��ارد دالر از توليد ناخالص 

داخلي جهاني در سال 2020 قطع مي شود. 

حمايت حكيم و مالكي از 
معترضان عراقي

مالكي معاون رييس جمهوري ع��راق، و عمار حكيم 
رهبر جريان حكمت ملي، بر حمايت خود از خواسته هاي 
معترض��ان تاكيد كردند. به گزارش ايرنا، حكيم و مالكي 
بر ضرورت پاس��خگويي فوري دولت به خواس��ته هاي بر 
حق معترضان، خدمات رس��اني به م��ردم تا حد امكان و 
تالش جدي براي رونق اقتصادي كش��ور و اشتغال زايي 
تاكيد كردند. ناآرامي ها در عراق از دو هفته در اعتراض به 
مشكل برق، آب و بيكاري آغاز شده و همچنان ادامه دارد. 

سفر الهام علي اف به فرانسه 
رييس جمهوري آذربايجان در جريان سفر به فرانسه 
عالوه بر گفت وگو با همتاي فرانس��وي و رييس مجلس 
س��ناي اين كش��ور، با نمايندگان 11 شركت فرانسوي 
ب��راي تقويت همكاري ه��اي اقتصادي مذاك��ره كرد. به 
گزارش ايرنا، در اين س��فر چندين توافقنامه همكاري به 
امضا رسيده است. يكي از موضوعات مورد مذاكره تامين 
امنيت انرژي اروپا و در عين حال اجراي موفق طرح داالن 
گازي جنوب براي انتقال گاز طبيعي جمهوري آذربايجان 

به اروپا بود. 

شيوع آنفلوانزاي فوق حاد 
پرندگان در رياض 

مقامات س��عودي از بسته شدن بازار پرندگان و ديگر 
مراكز خريد رياض پايتخت عربستان پس از شيوع بيماري 
آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در اين بازارها خبر دادند. به 
گزارش الخليج الجديد، اين بيماري اواخر 2017 منجر به 
از بين رفتن شماري از پرندگان در عربستان شد. وزارت 
محيط زيست، آب وكش��اورزي عربستان فوريه گذشته 
شمار پرندگان از بين رفته بر اثر ابتال به ويروس آنفلوانزاي 
فوق حاد پرندگان را 254 هزار و 588 پرنده اعالم كرد. 

 ناتو به دنبال افتتاح پايگاهي
در عراق

رييس س��تاد فرماندهي مركزي امريكا در خاورميانه 
اعالم كرده ناتو در فصل پاييز يك پايگاه نظامي در عراق 
افتتاح خواهد كرد. به گزارش روس��يا اليوم، جوزف ووتل 
گفته نق��ش اصلي اين پايگاه كه پاي��ان 2015 به اتمام 

مي رسد، آموزش خواهد بود. 

 توافق تركيه و هلند
بر سر عادي سازي روابط

پس از چندين ماه تنش، تركيه و هلند توافق كردند 
رواب��ط خود را به حالت ع��ادي بازگردانن��د. به گزارش 
آناتولي، مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه گفته در 
حاش��يه اجالس ناتو با همتاي هلندي اش درباره مسائل 
تنش زاي دو كشور گفت وگو كرده اند. انتظار مي رود وزير 

خارجه هلند نيمه دوم 2018 به تركيه سفر كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

آيا محافظه كاران همچنان از رييس جمهوري امريكا حمايت مي كنند؟

هلسينكي: نقطه عطفي در روابط جمهوري خواهان و ترامپ
گروه جهان|

 ق��رار بود كه يك��ي از بزرگ تري��ن رويدادهاي 
ژئوپليتيكي س��ال باش��د، چيزي در س��طح ديدار 
جورج بوش و مياخاييل گورباچف در س��ال 1990 
يا بيل كلينتون و بوريس يلتسين در سال 1997؛ 
اما ديدار ترام��پ و پوتين مثل هيچ يك از اين دو 
نبود. جيم آكوس��تا به س��ي ان ان گفته: »نمي دانم 
كدام طرف عروس اس��ت و كدام ط��رف داماد. اما 
حسي شبيه به حضور در يك ضيافت عروسي بود. 
ولي زماني كه روس��اي جمهوري دو كشور پس از 
ديدار خصوصي دو س��اعته راه��ي محل كنفرانس 
خبري شدند، مراسم شكل و شمايل تشييع جنازه 

به خود گرفت.«
فايننشال تايمز در اين باره نوشته: »خبرنگاران 
در هلسينكي انتظار داش��تند كه ترامپ آشكارا بر 
س��ر دخالت روس��يه در انتخابات امري��كا در برابر 
پوتين موض��ع بگيرد. اما نه تنها اينطور نش��د كه 
پوتي��ن با لب هاي خندان نشس��ت خ��ود را پرثمر 
خواند و توپ��ي را به ترامپ داد« و گفت كه »حاال 

توپ در زمين شماست.«
واكنش ه��ا در امريكا ش��ديد بود ت��ا جايي كه 
يكي از روساي سابق سازمان سيا، رييس جمهوري 
امريكا را به خيانت متهم كرد و بس��ياري برايشان 
اي��ن س��وال پي��ش آمد ك��ه آي��ا رهب��ران حزب 
جمهوري خواه همچن��ان به حمايت خود از ترامپ 
ادامه خواهند داد. به ويژه اينكه حزب در آس��تانه 
انتخاب��ات ميان دوره ي��ي كنگره در نوامبر ش��رايط 
نااميد كننده يي دارد. ريچ��ارد آرميتاژ معاون وزير 
خارج��ه دولت جورج دبيلو ب��وش، مي گويد كه از 
حرف ه��اي ترامپ و حمايت��ش از والديمير پوتين 
در هلس��ينكي فك اش به زمين چس��بيده اس��ت. 
او مي گوي��د: »فكر ك��ردم كابوس جادوگ��ر اوز را 
مي بينم. گويي جادوگ��ر اوز پرده ها را كنار مي زند 
و پوتين ديده مي شود كه عروسك گردان تمام اين 
اتفاقات اس��ت. پوتين در بازي دادن ترامپ بسيار 
ماهرانه عمل ك��رد.« جان مك كين جمهوري خواه 
نيز به ش��دت از ترامپ انتقاد كرد. اين يك س��نت 

قديمي در سياست خارجي اياالت متحده است كه 
وقت��ي رييس جمهور به خارج از كش��ور رفته نبايد 
از او در داخ��ل، انتق��اد كرد. ام��ا ترامپ با تكذيب 
كردن دخالت روس��يه در انتخابات امريكا و انتقاد 
از آژانس ه��اي اطالعاتي اي��االت متحده در حضور 
رهبر روسيه، اين سنت را تغيير داد؛ چنين شد كه 
موج گس��ترده يي از انتقادها به راه افتاد آن هم در 
شرايطي كه ترامپ هنوز به امريكا نرسيده است. كار 
به جايي رسيد كه نيوت گينگريچ جمهوري خواه از 
حاميان ترامپ، تحوالت هلس��ينكي را جدي ترين 
اشتباه رياست جمهوري ترامپ خواند. برخي ديگر 
از اعضاي حزب جمهوري خواه نيز س��خنان ترامپ 
را غيرقابل خواندند. ش��دت انتقادها باعث شد كه 

ترامپ يك روز بعد عقب نش��يني كرده و بگويد كه 
دچار اش��تباه كالمي ش��ده و در واقع مي خواسته 
دخالت روس��يه در انتخابات امري��كا را تاييد كند. 
حج��م گس��ترده انتقادها باعث ش��د ك��ه ترامپ 
پيشنهاد پوتين براي فرستادن 12 امريكايي متهم 
به همكاري با روس��يه براي دخالت در انتخابات به 
روس��يه را نيز رد كند. گفته شده، پوتين خواسته 
بود تا 12 امريكايي از جمله مايكل مك فال را براي 
بازجويي به روس��يه بفرستد، طرحي كه باعث شد 

اعضاي سنا با راي 98 به صفر، محكومش كند. 
ح��اال دع��وت غيرمنتظره ترام��پ از پوتين نيز 
جنجال ديگري به پا كرده اس��ت. گفته شده، اين 
خبر مقامات امريكايي را غافلگير كرده است. چاك 

ش��ومر رهبر اقليت دمكرات سنا در بيانيه يي گفته: 
»تا زماني كه جزييات آنچه در دو س��اعت مالقات 
هلس��ينكي گذشته، مطلع نش��ويم، رييس جمهور 
نبايد هيچ تعامل دو نفره يي با پوتين داشته باشد، 
ن��ه در اي��االت متحده، نه در روس��يه ن��ه در هيچ 

كجاي ديگر.«
ب��ا اين حال ترامپ اصرار دارد كه رويكرد او در 
برابر روسيه بسيار محكم تر و جدي تر از دولت هاي 
پيشين به ويژه باراك اوباما بوده است. ترامپ تاكيد 
كرده كه اوباما در برابر روس��يه هالويي بيش نبوده 
اس��ت. فايننش��ال تايمز نوش��ته، ترامپ در افكار 
عمومي و فضاي سياس��ي واشنگتن متهم به تالش 
براي كارش��كني در جريان تحقيق��ات رابرت مولر 

است، كسي كه مس��وول تحقيقات درباره دخالت 
احتمالي روس��يه در انتخابات امريكاست. بنا براين 
سخنان اخير او در هلسينكي شرايطش را سخت تر 

كرده است. 

 پيشنهاد رشوه
دع��وت غيرمنتظره از پوتين ام��ا تنها جنجالي 
نيست كه اين روزها گريبان رييس جمهوري امريكا 
را گرفته اس��ت. شنبه فايل صوتي منتشر شده كه 
نش��ان مي ده��د رييس جمهوري امريكا دو س��ال 
پيش به وكيل س��ابق خود گفته اس��ت كه حاضر 
است به يك س��تاره پيشين فيلم هاي غير اخالقي 
حق الس��كوت بپردازد. نوار صداي اين گفت وگو در 

اختيار اف بي آي قرار گرفته است. 
به گزارش رس��انه هاي امريكايي وكيل پيشين 
دونالد ترامپ به ش��كل مخفيان��ه يك گفت وگوي 
را   201۶ س��ال  در  رييس جمه��وري  ب��ا  خ��ود 
ضب��ط كرده اس��ت. اين گفت وگ��و دو ماه پيش از 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري صورت گرفته اس��ت. 
در گفت وگوي مزب��ور ترامپ به وكيل خود مايكل 
كوهن مي گويد كه حاضر است به يك مدل كه با او 
رابطه داشته، مبلغي به عنوان حق السكوت بپردازد. 
به نوشته نيويورك تايمز، اف بي اي در بازرسي دفتر 
كار وكيل پيش��ين ترامپ به ن��وار اين گفت وگوي 
دو دقيقه يي دس��ت يافته است. در ماه فوريه كارن 
مك دوگال، بازيگ��ر فيلم هاي غير اخالقي به مجله 
نيويورك��ر گف��ت در 200۶ چند ماه��ي با ترامپ 
رابطه داش��ته اس��ت. يك س��ال قبل از اين ماجرا 
دونالد ترامپ با مالنيا ازدواج كرده بود. كاخ سفيد 
اين گزارش را انكار كرد و آن را خبر جعلي دانست. 
به نظر پليس و رس��انه هاي امريكا كوهن كه مدتي 
طوالني وكيل مدافع ترامپ بوده است، از اطالعات 
زيادي راجع ب��ه زندگي خصوصي رييس جمهوري 
آگاهي دارد. در ماه مه گذشته فاش شد كه كوهن 
مبلغ 130 هزار دالر به استورمي دانيلز يك بازيگر 
فيلم هاي غيراخالقي پرداخته اس��ت. مبلغ يادشده 

از طرف دونالد ترامپ بود. 

رييس جمهوري چين پس از خاورميانه به قاره سياه رفت

پكن در جست وجوي بازارهاي جايگزين امريكا
گروه جهان 

رييس جمهور چين براي سفري چهار روزه وارد قاره 
آفريقا شده است. شي جين پينگ در شرايطي با هدف 
تقويت همكاري ها و روابط اقتصادي و نظامي به آفريقا 
سفر كرده كه جنگ تجاري امريكا و چين تشديد شده 

و ظاهرا كاخ سفيد تمايلي براي تعامل با پكن ندارد. 
به گزارش آسوش��يتدپرس، اين نخس��تين سفر 
خارجي »شي« پس از انتخاب شدن مجدد به عنوان 
رييس جمهور چين در ماه مارس 2018 ميالدي به 
شمار مي رود. چين پيش از اين بزرگ ترين شريك 
تجاري آفريقا بوده و س��ال گذشته نخستين پايگاه 
نظام��ي خ��ود را در جيبوتي واقع در ش��اخ آفريقا 
راه اندازي كرده اس��ت. اين در حالي است كه دولت 
دونالد ترامپ توجهي به دومين قاره پرجمعيت زمين 
ندارد. با اين حال مقام هاي امريكايي به كش��ورهاي 
آفريقايي نسبت به توسعه روابط اقتصادي و تجاري با 

چين هشدار داده اند. 
آسوش��يتدپرس نوش��ته، ش��ي جين پينگ كه با 
متش��نج ش��دن روابط تجاري اش با امري��كا به دنبال 
توس��عه همكاري هاي تجاري با كشورهاي ديگر است 
ابتدا در س��نگال توقف كرده و سپس به روآندا مي رود 
تا در نشس��تي با حضور كش��ورهاي حوزه بريكس در 
آفريقاي جنوبي كه چهارشنبه آغاز مي شود حضور يابد. 
ناظران بر اين باورند كه سفر رييس جمهوري چين به 

آفريقا تاكي��دي بر ابتكار عمل »ي��ك كمربند و يك 
جاده« دولت پكن است كه شامل برقراري ارتباط ميان 
پكن با آفريقا، اروپا و ساير كشورهاي آسيايي از طريق 
شبكه يي از بنادر، خطوط آهن ريلي، مناطق اقتصادي 

و كارخانجات توليد نيرو است. 
رييس جمه��وري چين در س��فر به روآن��دا براي 
نخس��تين بار از اين كش��ور محصور در خشكي ديدن 
مي كند. ش��ي جين پينگ قرار اس��ت با پ��ل كاگامه 
رييس جمه��وري روآندا، ديدار كن��د و از بناي يادبود 
نسل كشي 1994 روآندا نيز بازديدي به عمل آورد كه 

در جريان آن بيش از 800 هزار تن كشته شدند. 
رييس جمه��وري چين س��پس براي حض��ور در 
نشست بريكس به آفريقاي جنوبي مي رود و با جاكوب 
زوما رييس جمهوري س��ابق اين كش��ور، ني��ز ديدار 
مي كند. وي فوريه س��ال جاري ميالدي استعفا كرد. 
ماه گذش��ته وزراي خارجه كش��ورهاي بريكس يعني 
برزيل، هند، چين و روسيه و آفريقاي جنوبي به شدت 
از موج جديد سياست هاي حمايتي در عرصه تجارت 
بين المللي انتقاد كرده و اعالم كردند اين سياست ها به 

ضرر رشد اقتصادي و تجاري جهان است. 
چين در س��ال هاي اخير با پش��ت سر گذاشتن 
امريكا به بزرگ ترين فروش��نده تسليحات نظامي به 
آفريقا تبديل ش��ده است. اين كش��ور در ماه جاري 
ميزب��ان ده ه��ا مقام ارش��د نظام��ي آفريقايي براي 

نخستين نشست مشترك چين-آفريقا بوده است. در 
نهايت، شي جين پينگ به جزاير موريس در اقيانوس 
هند خواهد رفت. بنا بر آمارهاي اعالم ش��ده، دولت، 
بانك ها و پيمانكاران چيني در س��ال هاي 2000 تا 
2015 ميالدي بيش از 94 ميليارد دالر وام در اختيار 
كشورهاي آفريقايي قرار داده اند. بر اساس تازه ترين 
تحقيقات اقتصادي انجام شده، ميزان بدهي عمومي 
در كش��ورهاي آفريقايي از 34درصد توليد ناخالص 
داخل��ي در س��ال 2013 به بي��ش از 53 درصد در 
سال 2017 افزايش يافته است. ناظران بر اين باورند 
عطش شديد چين براي دستيابي به منابع طبيعي 
يكي از مهم ترين عواملي است كه مقام هاي پكن به 
دنبال گس��ترش رواب��ط و همكاري هاي اقتصادي و 

تجاري با قاره سياه هستند. 

 امضاي ۱۳توافق نامه همكاري با امارات 
رييس جمهوري چين پيش از سفر به آفريقا به 
خاورميانه رفته بود. اس��كاي نيوز گزارش داده است 
كه در جريان اين س��فر دو كش��ور 13توافق نامه و 
يادداش��ت تفاهم امضا كردند. گفته ش��ده، ش��ي 
جين پينگ در س��فر به امارات با محمد بن راش��د 
آل مكت��وم حاكم دوبي، و محم��د بن زايد آل نهيان 
وليعه��د ابوظبي، و ديگر مقامات اين كش��ور ديدار 
كرده است. توافق نامه هاي دو كشور با هدف تقويت 

ش��راكت و همكاري دوجانبه مي��ان امارات و چين 
امضا شده اند. اين توافق نامه ها در زمينه هاي احداث 
ساختمان سفارتخانه ها، ايجاد مراكز فرهنگي، انرژي 
و صنعت، تجارت الكترونيك، كش��اورزي، اقتصاد، 
نفت، همكاري اداري در امور گمرك، همكاري ميان 
بازار بين المللي ابوظبي و چين و توافق ش��راكت و 
سرمايه گذاري در بزرگ ترين پروژه انرژي خورشيدي 
در جهان اس��ت. سفر پيشين يك رييس جمهوري 
چين به امارات مربوط به سال 1989ميالدي است. 
چين شريك تجاري اول امارات متحده عربي است. 
حجم تجارت غيرنفتي ميان امارات و چين در سال 
2017 به رقم 53.3 ميليارد دالر رسيد كه صادرات 
چين 90 درصد آنها را تش��كيل مي ده��د. امارات 

از جمل��ه صادركنندگان نفت خام به چين اس��ت. 
شي جين پينگ در ش��رايطي سفر دوره يي خود را 
ب��ه خاورميانه و آفريقا انجام مي دهد كه كش��ورش 
درگي��ر جنگ تج��اري تمام عياري با امريكاس��ت. 
ترامپ در تازه ترين اظهارنظر گفته آماده اس��ت بر 
500 ميلي��ارد دالر كاالهاي وارداتي از چين تعرفه 
وضع كند. اين اظهارنظر باعث ش��د ارزش سهام در 
بازاره��اي مالي كاهش يابد و تن��ش در مورد وقوع 
ي��ك جنگ تجاري همه جانبه با چين افزايش يابد. 
طبق آمارهاي دولت امريكا، در س��ال 2017 حدود 
505 ميليارد دالر كاالي چيني وارد امريكا ش��ده و 
در نتيجه كسري موازنه تجاري امريكا با چين حدود 

37۶ ميليارد دالر بوده است. 
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پرونده8
 150 ميليارد تومان از مطالبات 

كشاورزان پرداخت شد
مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي، از 
پرداخ��ت بيش از 150 ميليارد توم��ان از مطالبات 
كشاورزان خبر داد. به گزارش سازمان مركزي تعاون 
روس��تايي، »حسين ش��يرزاد« در نشست فعاالن و 
تشكل هاي بخش گفت: عمليات خريد حمايتي شير 
با هماهنگي وزارت جهادكش��اورزي و معاونت امور 
دام و مرك��ز اصالح نژاد دام از هفت به 17 اس��تان 
توسعه يافته است. وي يادآور شد: پس از هماهنگي 
ب��ا وزارت جهادكش��اورزي و س��ازمان حماي��ت از 
توليدكنن��دگان و مصرف كنن��دگان، قيم��ت خريد 
حمايتي ش��ير خام از پايه هر كيلو 1300 تومان در 
س��ال هاي 95 و 96 به 1440 تومان در سال جاري 
افزايش يافت. ش��يرزاد درباره سيب زميني بهاره نيز 
گفت: در منطقه جنوب كرمان، خوزستان، گلستان 
و اصفهان حدود 26 هزار تن س��يب زميني بهاره به 
ص��ورت تضميني خريداري و حدود 73 درصد وجه 
كشاورزان پرداخت شده اس��ت. مديرعامل سازمان 
مركزي تعاون روستايي گفت: فروش خرما و زعفران 
خريد حمايتي س��ال 96 به ترتيب حدود 47 و 20 
درص��د محصول موجود در بورس به صورت نقدي و 
با اخذ ضمانتنامه معتبر بانكي از سوي اين سازمان 
انجام و برنامه زمان بندي زعفران نيز تهيه ش��د. وي 
گفت: اتحاديه مركزي تعاوني هاي توليد، كشاورزي 
و روستايي كشور بايد در انديشه تاسيس واحدهاي 
خدمات تجاري و بازرگاني جديدي با شكل حقوقي 
شركت هاي س��هامي خاص باشد تا وظيفه مديريت 
واردات نهاده ها و صادرات محصوالت كش��اورزي به 
بازارهاي هدف را به عهده گيرد. اين مقام مس��وول 
افزود: اش��كال ش��ركت هاي س��هامي در مقايسه با 
تعاوني ها، در ارتباط با فعاليت هاي خدماتي و تجارت 
داخلي و بين المللي، بازار محورتر و س��رمايه پذيرتر 
بوده و قابليت انعطاف پذيري بيشتر دارند. مديرعامل 
سازمان مركزي تعاون روس��تايي در ادامه، مداخله 
هدفمند و حسابگرانه در بازارها همراه با نظام پايش 
و بازار خواني هوش��مندانه به ميزان 7 تا 10 درصد 
موجودي بازار را از مهم تري��ن راهبردهاي بازرگاني 

اين سازمان در آينده برشمرد.  

 كشاورزان با وجود هشدارها 
برنج كاشتند

دبير انجمن برنج گفت: برداشت برنج در دو استان 
مازندران و گيالن آغاز شده و پيش بيني مي كنيم، با 
توجه به بارش هاي پر بار بهار امسال نيز دو ميليون 
و 200 هزار تن برنج در كش��ور توليد ش��ود. جميل 
عليزاده ش��ايق در گفت وگو با فارس از آغاز برداشت 
برنج در اس��تان مازندران و گيالن خبر داد و گفت: 
با وجود كاهش بارندگي ها در پايان س��ال گذشته و 
پيش بيني خشكسالي خوش��بختانه بارش هاي بهار 
امس��ال و پرباري آن يك مقدار از اين خش��كي ها را 
جب��ران كرد تا جايي كه از مجموع 237 هزار هكتار 
كشت برنج در دو اس��تان گيالن و مازندران تنها 2 
هزار هكتار آن هم در نقاطي كه پيش از اين نسبت 
به تامين آب آن هم هش��دار داده شده بود، خشكي 
وجود دارد. وي از آغاز برداش��ت مكانيزه برنج از روز 
چهارش��نبه در اس��تان مازندران خب��ر داد و گفت: 
پيش بيني ما اين اس��ت كه امس��ال به هيچ عنوان 
كاهش توليد نداش��ته باش��يم و محصول خوب و با 
كيفيتي هم در دو اس��تان مازندران و گيالن توليد 
شود. دبير انجمن برنج به اين نكته اشاره كرد: امسال 
نيز همچنان 2 ميلي��ون و 200 هزار تن پيش بيني 
توليد برنج در كش��ور وج��ود دارد، البته با توجه به 
بارندگي هاي خوبي ك��ه اتفاق افتاده برخي افراد در 
استان مازندران كش��ت رتون )كشت دوم( را انجام 
داده اند، اگر چه مورد تاييد ما و س��ازمان تحقيقات 
و ترويج نيس��ت. عليزاده ش��ايق همچنين در مورد 
كشت برنج در ساير اس��تان هاي كشور هم گفت: با 
آنكه وزارت جهاد كشاورزي سخت گيري هاي زيادي 
براي طرح نكاش��ت برنج در اس��تان هاي ديگر كرده 
بود، اما كش��اورزاني كه آب در دس��ترس داش��تند، 
كار خودش��ان را كردند و دوباره برنج كاش��تند، اما 
استان هايي هم كه آب نداشتند، برنج نكاشتند. وي 
به صراحت گفت: امس��ال در نهايت يك ميليون تن 

نياز به واردات برنج وجود دارد.

  تاكيد بر نقش »فائو«
در برنامه مقابله با گرد و غبار

مع��اون وزير و رييس س��ازمان جنگلها، مراتع و 
آبخيزداري كشور در مقر فائو در كشور ايتاليا با دانيل 
گوستافس��ون معاون مديركل فائو ديدار و گفت وگو 
كرد. به گزارش ايلنا، در اين ديدار خليل آقايي ضمن 
تبيين برنامه هاي جمهوري اسالمي ايران در زمينه 
مديريت مناب��ع طبيعي و برنامه هاي آبخيزداري، به 
اولويت هاي دولت در بخش مبارزه با آثار خشكسالي 
و توجه به مديريت جامع در حوزه هاي آبخيز اشاره 
ك��رد. مع��اون وزير جه��اد كش��اورزي همچنين با 
تشريح مس��ائل مربوط به مديريت پايدار جنگل در 
كش��ورمان، بر لزوم توجه به كاهش عوامل تخريب 
رويش��گاه هاي جنگلي ب��ه خصوص م��وارد مرتبط 
ب��ا حريق، آفات و امراض جنگل��ي پرداخت و ابتكار 
جمهوري اسالمي ايران در توقف بهره برداري چوب 
از جن��گل و برنامه ه��اي آتي را تش��ريح كرد. وي با 
اشاره به مسائل مربوط به گرد و غبار و برنامه هاي در 
دس��ت اجراي ايران براي مقابله و كنترل اين پديده 
خواس��تار ايفاي نقش بيشتر فائو در تدوين و اجراي 
برنامه هاي منطقه يي ش��د و براي اجراي برنامه هاي 
منطقه يي اعالم آمادگي كرد. در ادامه گوستافسون 
ضمن قدرداني از حضور فعال ايران، كشورمان را به 
عنوان يكي از اعضاي برجس��ته فائو، بس��يار اثرگذار 
دانست و از اقدامات ايران در مديريت منابع طبيعي 
قدرداني كرد. معاون مدي��ركل فائو، آمادگي فائو را 
براي همكاري هاي مشترك در زمينه حل مشكالت 
منطقه يي و برنامه هاي بلندمدت اس��تراتژيك اعالم 
كرد و تيم كارشناسي ايران را داراي تجربيات ارزنده 

براي انتقال به ساير كشورها دانست. 

اخبار كشاورزي

روبات هاي هوشمند و آدم هاي زائد

بايد به اربابان رايانه اي جديد خوش آمد بگوييم
مولف: اليزابت كولبرت|

مترجم: محمد معماريان|
نيويوركر - روايت ه��اي متعددي از اختراع 
واتس��ون وجود دارد. محبوب ترين اين روايت ها، 
كه البته لزوماً دقيق ترين روايت نيست و اين هم 
در زمره مسائلي اس��ت كه اغلب سر راه واتسون 
قرار مي گيرد، در س��ال 2004 آغاز مي شود، در 
يك استيك فروشي نزديك پوكيپسي. دم غروب، 
يك��ي از مديرانِ اي. بي. ام به نام چارلز ليكل آنجا 
داشت ش��ام مي خورد كه متوجه ش��د ميزهاي 
دور و ب��رش ناگه��ان خالي ش��ده اند. آنهايي كه 
با او در سالن نشس��ته بودند، به جاي تمام كردن 
گوشت هاي راسته شان، با عجله رفتند سمت بار 
تا مس��ابقه تلويزيوني »مخاطره!« را تماشا كنند. 
چندين بُرد پياپي نصيب كن جنينگز ش��ده بود 
ك��ه در نهايت ركورد 74 پيروزي متوالي را ثبت 
ك��رد، و جماع��ت دور تلويزيون مس��حور برنامه 
بودن��د. مدت زيادي نگذش��ته بود ك��ه ليكل در 
يك جلس��ه توفان فكري شركت كرد كه در آن 
از شركت كنندگان خواسته شد »چالش بزرگ« 
بع��دي  اي.بي. ام را پيش��نهاد بدهند. او گفت كه 

شركت بايد به مصاف جنينگز برود. 
آي. ب��ي. ام هفت س��ال پيش هم يك »چالش 
بزرگ« مشابه را با رايانه »آبي عميق« انجام داده 
بود. آن ماش��ين در يك مس��ابقه شش مرحله اي، 
از گري كاس��پاروف پيش��ي گرفت ك��ه آن زمان 
قهرمان بالمنازع شطرنج جهان بود. شايد به نظر 
اكثر افراد، شكس��ت دادن كاس��پاروف در شطرنج 
ب��ه مرات��ب خارق العاده ت��ر از يافتن پاس��خ مثاًل 
»مش��هورترين اس��م هاي كوچك« يا »پرنده هاي 
نم��اد ايالت ها« باش��د. اما بازي ش��طرنج، قواعد 
كاماًل تعريف ش��ده يي دارد. پايان باز س��وال هاي 
»مخاط��ره!« )ي��ا در حقيقت هم��ان بالهت اين 
بازي(، براي ماشين مصافي بسيار مهيب تر است. 

حرف ايده ليكل اين طرف و آن طرف پيچيد، رد 
شد، و در نهايت دوباره جان گرفت. در سال 2006، 
وظيفه ساخت يك قهرمان خودكار »مخاطره!« به 
تيمي سپرده شد كه روي فناوري پاسخ به سواالت 
موسوم به كيو. اي كار مي كرد. بنا به روايت استفن 
بيكر در كتابش پيرامون اين پروژه به نام مخاطره 
نهاي��ي، كار در ابت��دا كند پيش مي رف��ت. به اين 
س��رنخ واقع��ي در »مخاطره!« توج��ه كنيد: »در 
س��ال 19۸4، نوه اش بر دخترش پيش��ي گرفت و 
نخس��ت وزير ش��د«. يك آدم به سرعت مي فهمد 
كه اين سرنخ به پدرساالِر خانداني سياسي اشاره 
دارد، و با قدري ش��انس، ممكن اس��ت بپرس��د: 
»نِهرو كيست؟« ولي براي يك رايانه، اين جمله 
دقيقاً باتالق اس��ت. آيا دنبال يك نام مي گردد؟ 
اگر بله، آيا نام نوه اس��ت يا دختر يا نخست وزير؟ 

يا سوال درباره جغرافياست؟ يا تاريخ؟
در واتسون )كه اساساً مجموعه يي از هسته هاي 
پردازشگر است( مي توان تمام اطالعات ويكي پديا 
را بارگذاري كرد. ولي حتي براي شروع جست وجو 
در اين پايگاه داده عظيم، واتس��ون مي بايست يك 
دو جي��ن الگوريتم پيچي��ده را اج��را مي كرد كه 
برنامه نويس��انش آنها را »مجموعه تجزيه و تحليل 
معنايي« ناميده بودند. اين فرآيند صدها »فرضيه« 

قابل بررسي توليد مي كرد. 
پس از يك سوال، چندين و چند مشكل واتسون 
حل مي شد، اما مشكل اساسي باقي مي ماند. چند 
س��اعت طول مي كشيد تا واتس��ون پاسخ هايي را 

توليد كند كه جنينگز در يك آن مي يافت. 
يك سال شد دو سال و بعد سه سال. سخت افزار 
واتس��ون به روز ش��د. اين س��امانه با بهره مندي از 
الگوريتم هايي كه به آن امكان مي داد از خطاهايش 
درس بگيرد، در تجزيه پرس��ش ها و قضاوت درباره 
كيفيت پاس��خ هاي نهاي��ي ُخبره تر ش��ده بود. در 
س��ال 2009،  اي. ب��ي. ام آزمون ماش��ين در برابر 
ش��ركت كنندگان س��ابق »مخاطره!« را آغاز كرد 
كه رتبه يي پايين تر از جنينگز داش��تند. واتس��ون 
برخي را شكست داد، به برخي باخت، و هرازگاهي 
مايه خجالت خالقانش ش��د. در يك دور بازي، در 
پاسخ به سوالي درباره ادبيات قرن نوزدهم بريتانيا، 
رايانه پت شاپ بويز )گروه پاپ دونفره دهه 19۸0( 
را پيش��نهاد داد در حالي كه پاس��خ اليور توئيست 
ب��ود. در يك دور ديگر، در دس��ته »فقط بگو نه«، 
واتسون »كردن چيست؟« را پيشنهاد داد در حالي 

كه پاسخ درست »نُچ چيست؟« بود. 
آي. ب��ي. ام ب��راي واتس��ون آرزوهاي��ي وراي 
برنامه هاي پرسش وپاسخ در س��ر داشت. رايانه يي 
كه مي توانس��ت با آشفتگي و پيچيدگي انگليسي 
كنار بيايد، مي توانس��ت دنياي فن��اوري را متحول 
كند؛ رايانه ي��ي كه مي توانس��ت در فرآيند كارش 
عملكرد خود را بهبود ببخش��د، مي توانست تقريباً 
از پ��س هر چي��ز ديگر برآيد. ش��ركت هايي مانند 
گ��وگل، مايكروس��افت و آمازون براي س��لطه بر 
حوزه ماشين هاي هوشمند رقيب اي. بي. ام بودند، 
و همچنان هستند. براي شركت هاي درگير ماجرا، 
پ��اي ميلياردها دالر در ميان ب��ود، و همين درباره 
مابقي ما هم صادق اس��ت. مگر شركتي هست كه 
بخواهد يك گونه زنده كربن پايه آشفته و پيچيده را 
استخدام كند در حالي كه يك اصالح ريز نرم افزاري 

مي تواند به همان خوبي از پس كار برآيد؟
كن جنينگز، يا به يك تعبير نخستين كسي كه 
واتس��ون را از كار بيكار كرد، هنگامي كه آن دو از 
قضاي روزگار رودررو شدند، نتوانست جلوي وسوسه 
طعنه زدن به واتس��ون را بگي��رد. در ژانويه 2011، 
جنينگز و يك قهرمان س��ابق ديگر به نام برد راتر 
مس��ابقه  دومرحله يي با رايانه دادند كه در يك روز 
ضبط شد. كار كه به مرحله نهايي »مخاطره نهايي« 
رس��يد، آدم ها آنقدر عقب مان��ده بودند كه از همه 

جهت كارش��ان تمام بود. هر سه مسابقه دهنده به 
پاسخ درست آن سرنخ رسيدند: يك اثر جغرافيايي 
گمنام كه الهام بخش رمان نويس��ي قرن نوزدهمي 
بود. جنينگز زير پاسخش )»برام استوكر كيست؟«( 
يك پيغام اضافه كرد: »من به نوبه خودم به اربابان 

رايانه يي جديد خوشامد مي گويم.«
چقدر طول مي كش��د تا يك رايانه شما را هم 
از كار بي��كار كند؟ اين پرس��ش س��وژه تعدادي 
كت��اب جديد بوده اس��ت كه عناوينش��ان انگار 
نس��خه هاي متنوع يك مضمون واحدند: صنايع 
آين��ده، آينده حرفه ها، اب��داع آينده. مولفان اين 
آثار در حوزه هاي متفاوتي مشغول كارند )حقوق، 
ماليه، نظريه سياس��ي(، ولي همگي به نتيجه يي 
كمابيش مشابه رسيده اند. چقدر طول مي كشد؟ 

خيلي طول نمي كشد. 
»آي��ا فرد ديگ��ري با مطالعه س��وابق تفصيلي 
هركاري كه شما در گذشته انجام داده ايد، مي تواند 
ياد بگيرد كه كار شما را بكند؟« اين سوال را مارتين 
ف��ورد، طراح نرم اف��زار، در اوايل كت��اب اوج گيري 
روبات ه��ا: فن��اوري و تهديد يك آينده بي ش��غل 
مي پرسد و ادامه مي دهد: »يا آيا يك نفر مي تواند با 
تكرار كارهايي كه شما تا اآلن به سرانجام رسانده ايد 
ُخبره كار ش��ود، شبيه دانش��جويي كه آزمون هاي 
آزمايش��ي مي دهد تا براي امتحان آماده شود؟ اگر 
جواب مثبت است، پس به احتمال زياد روزي هم 
مي رس��د كه يك الگوريتم بتواند ياد بگيرد بخش 

عمده يا همه كار شما را انجام بدهد.«
ف��ورد كمي بعد مي نويس��د: »رايانه براي اينكه 
ج��اي كار ش��ما را بگيرد، الزم نيس��ت كل طيف 
قابليت ه��اي فكري ت��ان را كپي كن��د؛ فقط بايد 
آن چيزه��اي خاصي را انجام دهد كه ش��ما براي 
انجامش��ان پ��ول مي گيري��د«. او به ي��ك مطالعه 
محققان آكسفورد در س��ال 2013 اشاره مي كند 
كه نتيجه گرفته بود تقريباً نيمي از كل شغل هاي 
اياالت متحده »بالقوه قابل خودكارسازي«، آن هم 
ش��ايد ظرف »يكي دو دهه«، هستند. )آن مطالعه 
مي گفت كه »حتي كار مهندسان نرم افزار هم شايد 

به زودي تا حد زيادي قابل رايانه اي شدن شود«(. 
البته »تهديِد آينده يي بدوِن ش��غل« تهديدي 
قديمي اس��ت ك��ه قدمتش تقريباً به ق��در پديده 
فناوري اس��ت. نخستين ماشين بافندگي ابتدايي، 
موسوم به »شاس��ي جوراب بافي«، را در اواخر قرن 
هجدهم، يك روحان��ي به نام ويليام لي ابداع كرد. 
او كه مي خواس��ت امتي��از ن��وآوري اش را بگيرد، 
كاركرد ماش��ين را به ملكه اليزابت اول نشان داد. 
ملكه كه نگران بود كارگران دستباف بيكار شوند، 
تقاض��اي او را نپذيرفت. در اوايل قرن نوزدهم، يك 
نسخه استادانه تر از شاسي جوراب بافي، آماج خشم 
لوديت ها قرار گرفت؛ در شهرهايي مانند ليورسج و 
ميدلتون در شمال انگلستان، كارخانه هاي نساجي 
غارت ش��دند. پارلمان در واكن��ش به اين اتفاقات، 
حكم اع��دام براي ج��رم »شاسي ش��كني« وضع 
كرد و ورود ماش��ين ها به صنع��ت ادامه يافت. هر 
فناوري جديدي، ج��اي طبقه جديدي از كارگران 
را گرفت��ه اس��ت: اول بافندگان، بعد كش��اورزان، 
سپس ماشين كارها. دنيايي كه امروزه مي شناسيم، 
محصول اين موج هاي متوالي جانش��يني اس��ت، 
و همچني��ن محص��ول جنبش ه��اي اجتماعي و 
هنري اي كه از آن جانش��يني ها اله��ام گرفته اند: 

رمانتيسم، ترقي خواهي، كمونيسم. 
در اين ميانه، اقتصاد جهاني به رشد خود ادامه 
داد ك��ه علت اصلي اش همين ماش��ين هاي جديد 
بودند. يك ش��غل كه محو مي ش��د، شغل ديگري 
به وجود مي آمد. اش��تغال از مزارع و كارخانه ها به 
كارگاه ها و دفاتر، و بعد به اتاقك هاي ش��خصي در 

دفاتر و مراكز تماس تلفني انتقال پيدا كرد. 
تاري��خ اقتص��ادي حاكي از آن اس��ت كه اين 
روند اساس��ي ادام��ه خواه��د يافت: واتس��ون و 
تبارش ش��غل هايي را حذف كرده اند كه جايشان 
را ش��غل هاي خلق ش��ده در بنگاه هاي كارآفريني 
مي گيرند كه هنوز تصور درس��ت و درماني از آنها 
نداريم؛ اما در اين ميان��ه، رنج فراواني هم تحمل 
خواهد ش��د. اگر تقريباً نيمي از شغل هاي اياالت 
متحده »بالقوه قابل خودكارس��ازي« هس��تند، و 
اگر اين اتفاق بتواند ظرف »يكي دو دهه« بيفتد، 
با ي��ك انقطاع اقتصادي در مقياس��ي بي س��ابقه 

مواجهي��م. تصور كني��د كل دوره انقالب صنعتي 
فشرده شده تا در حد عمر يك سگ شكاري شود. 
و تازه همه اينها با فرض آن است كه تاريخ تكرار 
ش��ود. اگر نشود چطور؟ اگر ش��غل هاي آينده هم 

بالقوه قابل خودكارسازي باشند، چطور؟
فورد مي گويد: »هر وقت بحث فناوري مي شود، 
هميشه مي گويند اين بار فرق دارد. باالخره نوآوري 

هم دنبال همين است.«
جري كاپلن دانشمندي رايانه شناس و كارآفرين 
است كه در استنفورد تدريس مي كند. او در كتاب 
آدم ها تقاضاي كار ندهند: راهنماي ثروت و كار در 
عصر هوش مصنوع��ي مي گويد كه چيدمان اكثر 
محل هاي كار متناس��ب با ش��يوه فكر آدم هاست. 
در انباري كه پرسنلش آدم ها هستند، اقالم مشابه 
نزديك يكديگر گذاشته مي شوند )چوب گردگير 
كنار ج��ارو كنار خاك انداز(، لذا متصديان انبار به 
راحتي مي توانند محلشان را به ياد بياورند. رايانه ها 
نياز به اين ابزارهاي كمكي حافظه ندارند؛ آنها به 
گونه يي برنامه نويس��ي شده اند كه بدانند هر چيز 
كجاس��ت. لذا نظ��م انباري كه ب��راي روبات هاي 
كارگر ساماندهي مي شود، منطبق با اصولي كاماًل 
متفاوت اس��ت، مثاًل چوب گردگي��ر كنار تفنگ 
چس��ب قرار مي گي��رد چون اغلب اي��ن دو با هم 

سفارش داده مي شوند. 

كاپل��ن مي نويس��د: »اكث��ر اف��راد وقت��ي ب��ه 
خودكارس��ازي فك��ر مي كنن��د، معم��والً فق��ط 
جايگزيني س��اده ني��روي كار يا بهبود س��رعت يا 
به��ره وري كارگران را در نظ��ر دارند، نه آن انقطاع 
گس��ترده تري كه مهندس��ي دوباره فرآيندها رقم 
مي زند«. مهندس��ي دوباره فرآيندها يعني هرقدر 
ه��م كس��ب وكار انبار گس��ترش پيدا كن��د، قرار 
نيس��ت آدم هاي بيش��تري اس��تخدام كند چون 
فقط دست وپاگير مي شوند. ش��ايان ذكر است كه 
در س��ال 2012، آمازون يك ش��ركت روباتيك به 
ن��ام كيوا را به هفتصدوپنج��اه ميليون دالر خريد. 
روبات هاي وزنه بردار نارنجي رنگ اين شركت شكل 
مايكروفرهاي بداخالق اند. آنها روي زمين به سرعت 
جابه جا مي ش��وند و در مس��ير خود كل اقالم يك 
قفسه را مي آورند و مي برند. آمازون اكنون حداقل 
س��ي هزارتا از اين روبات ها را در مراكز اجرايي خود 
به كار گرفته اس��ت. جف ب��زوس، رييس آمازون، 
اخيراً در صحبت هايش از موج بعدي خودكارسازي 
گفت: »احتماالً هرق��در هم درباره عظمت تاثيري 
بگوييم كه ظرف بيس��ت سال آينده بر جامعه مان 

خواهد گذاشت، اغراق نكرده ايم.«
همين اواخر، تيمي از محققان در دانشگاه بركلي 
ش��روع به طراح��ي روباتي كردند كه مي توانس��ت 
حوله ها را تا كند. روباتي كه س��اختند بسيار شبيه 
ُرزي بود، همان روبات خدمتكار س��ريال جتسونز، 
البته منهاي كاله سفيد آهاركشيده اش. دو دوربين 
روي »س��ر« آن و دو دوربين ديگر بين بازوهايش 
نصب شده بود. هر بازو مي توانست به باال و پايين و 
به دو طرف بچرخد، و به يك »گيره« شبيه گازانبر 
هم مجهز بود كه آن هم مثل بازوها مي چرخيد. اين 
روبات قرار بود حوله هاي رها ش��ده را به يك دسته 
حوله تاش��ده تبديل كند. روبات زود ياد گرفت كه 
چگونه حوله را بگيرد، اما يافتن گوش��ه هاي حوله 
برايش خيلي دشوارتر بود. وقتي محققان اين روبات 
را با يك دس��ته حوله هاي مناسب آزمودند، نتيجه 

 كار از منظ��ر كارب��ردي فاجعه بود. بطور متوس��ط
5.24 دقيقه طول مي كشيد تا روبات يك حوله را تا 
كند، يا به عبارتي منظم كردن يك دسته 25 تايي 

از حوله ها 10 ساعت طول مي كشيد. 
با وجود باهوش تر شدن روبات ها، برخي وظايف 
همچنان آنها را سردرگم مي كند. اريك برينجولفسن 
و اندرو مك افي، محققان دانشگاه ام. اي. تي، در كتاب 
عصر دوم ماش��ين: كار، پيش��رفت و رونق در زمانه 
فناوري هاي مستعد، چنين تعبيري دارند: »در حال 
حاضر، ماشين ها در باال رفتن از پله ها، برداشتن يك 
تكه كاغذ از كف زمين، يا فهم اشاره هاي عاطفي يك 
مشتري سرخورده چندان خوب عمل نمي كنند«. 
چ��ون ما دنيا را با چش��مان انس��اني مي بينيم و با 
دست هاي انساني حس مي كنيم، درك ناكامي هاي 
روبات ها برايمان دش��وار اس��ت. اما بن��ا به ادعاي 
برينجولفسن و مك افي، اين تالش ارزشش را دارد 
چون ماش��ين ها و نقاط ضعفش��ان نكات زيادي را 
درباره وضعيت اقتصادي فعلي مان تبيين مي كنند. 

ي��ك ماتريس با دو مح��ور را در نظ��ر بگيريد: 
يك محور با دو س��ر كارهاي دستي يا شناختي، و 
يك محور با دو س��ر كاره��اي روتين يا غيرروتين. 
ش��غل ها را مي توان در چهار ناحيه قرار داد: دستي 
روتين، دس��تي غيرروتي��ن، و... )دو نفر از همكاران 
دارن  ت��ي،  در ام. اي.  مك اف��ي  و  برينجولفس��ن 
عاصم اوغلو و ديويد اوتور، نسخه صوري اين تحليل 
را در سال 2010 انجام دادند(. شغل هاي خط مونتاژ 
در ناحيه دستي-روتين قرار مي گيرند، و شغل هاي 
ح��وزه مراقبت هاي بهداش��ت و س��المت خانگي 
در ح��وزه دس��تي-غيرروتين. پيگي��ري موجودي 
كاالها در ناحيه ش��ناختي-روتين قرار مي گيرد، و 
خيال پ��ردازي درباره يك كارزار تبليغاتي در ناحيه 

شناختي-غيرروتين. 
باالترين دس��تمزدها به ش��غل هاي ناحيه آخر 
پرداخت مي شوند: مديريت صندوق پوشش ريسك، 
پيگيري قانوني ورشكس��تگي و تولي��د يك برنامه 
تلويزيوني، همگي ش��ناختي و غيرروتين هستند. 
در همين حال، شغل هاي دستي-غيرروتين معموالً 
كمترين دس��تمزد را دارند: خالي كردن لگن بيمار، 
نظافت ميزها، تميزكردن اتاق هاي هتل )و تا كردن 
حوله ها( . ش��غل هاي روتي��ن در كارگاه كارخانه يا 
اداره هاي حقوق يا حسابداري معموالً مابين اين دو 
هستند. و همين ها شغل هايي اند كه ساده تر از همه 

به چنگ روبات ها مي افتند. 
در كارزار انتخاب��ات رياس��ت جمهوري اخي��ر، 
حرف هاي زيادي )عموم��اً انتقادي( درباره توافقات 
تجاري مانند نفت��ا )قرارداد تج��ارت آزاد امريكاي 
ش��مالي( و تي. پ��ي. پي )پيمان تج��اري اقيانوس 
آرام( زده ش��د. استداللي كه هر دوي برني سندرز 
و دونالد ترام��پ مي آوردند آن بود كه اين توافقات 
به ضرر كارگران طبقه متوسط است چون شركت ها 
را تشويق مي كند كه شغل هايشان را به كشورهايي 
مانند چين و مكزيك منتقل كنند كه دس��تمزدها 
در آنجا پايين تر اس��ت. ترامپ عهد بسته است كه 
درباره مفاد نفت��ا دوباره مذاكره كند و از تي.پي.پي 
بيرون بيايد، و تهديد كرده است كه براي كاالهاي 
ساخته ش��ده توسط شركت هاي امريكايي در خارج 
هم تعرف��ه وضع كن��د. او اعالم كرده اس��ت: »در 
رياس��ت جمهوري ترامپ، كارگر امريكايي باالخره 
رييس جمهوري خواه��د داش��ت ك��ه از او حفاظت 

خواهد كرد و براي او خواهد جنگيد.«
به روايت برينجولفسن و مك افي، اين حرف ها از 
نكته اصلي غافل اند: پاره كردن توافقات تجاري براي 
حفظ ش��غل ها مثل آن اس��ت كه به زخِم سْر زالو 
بيندازيد. خودكارسازي صنايع چين هم اگر سريع تر 
از صناي��ع اياالت متحده پيش نرود، حداقل همان 
سرعت را دارد. فاكس كان، بزرگ ترين شركت توليد 
سفارشي قطعات الكترونيك دنيا كه با كارخانه هايي 
اندازه يك شهر و شرايط نامساعد كاري اش مشهور 
ش��ده اس��ت، قصد دارد با خودكارس��ازي تا سال 
2020 يك سوم موقعيت هاي شغلي خود را حذف 
كند. روزنامه س��اوث چاينا مورنينگ پس��ت اخيراً 
گزارش داد كه به لطف س��رمايه گذاري سنگين 
روي روبات ها، اين ش��ركت هم اكنون موفق شده 
اس��ت نيروي كار خود در كارخانه اش در كونشان 
)نزديك ش��انگهاي( را از 110 ه��زار نفر به 50 
هزار نفر كاهش بدهد. يكي از مسووالن كونشان 

ب��ه اي��ن روزنامه گف��ت: »احتماالً ش��ركت هاي 
بيشتري نيز همين مسير را پيش مي گيرند.«

برينجولفس��ن و مك افي مي نويس��ند: »اگر به 
نوع كارهايي نگاه كنيد كه در بيس��ت س��ال اخير 
به كش��ورهاي ديگر برون سپاري شده اند، مي بينيد 
ك��ه معم��والً روتين هس��تند. اينها دقيق��اً همان 
شغل هايي اند كه خودكارسازي شان ساده تر از بقيه 
اس��ت«. آنها اس��تدالل مي كنند كه برون س��پاري 
فرامرزي غالباً نوعي »ايستگاه بين راهي« در مسير 

حذف كامل آن شغل هاست. 
فورد در اوج گيري روبات ها اين استدالل را يك 
گام پيش تر مي برد. او اشاره مي كند كه يك »روند 
معن��ادار بازگرداني« در جريان اس��ت. بازگرداني، 
هزينه هاي حمل ونقل و زمان الزم براي رس��اندن 
طرح هاي جدي��د به بازار را كاه��ش مي دهد. اما 
فايده يي به حال اشتغال ندارد چون عمليات هايي 
ك��ه ب��ه اي��االت متح��ده بازگردانده مي ش��وند 
عمدتا خودكار ش��ده اند. همين ني��ز دليل اصلي 
ش��كل گيري روند بازگرداني است: وقتي از دست 
مزدبگيرها خالص ش��ويد، ديگر دغدغه دستمزد 
نداري��د. فورد يك كارخان��ه در گفني )كاروليناي 
جنوبي( را مثال مي زند كه با كمتر از 150 كارگر 
ه��ر هفت��ه 1.13 ميليون كيلوگرم ن��خ بافندگي 
تولي��د مي كند. ي��ك گ��زارش در نيويورك تايمز 
درباره اين كارخانه گفني، چنين عنواني داش��ت: 
»كارخانه هاي نس��اجي امريكايي برمي گردند، اما 

بخش توليد آنها تقريباً خالي از آدم است.«
ت��ا همين بيس��ت س��ال پيش گ��وگل وجود 
نداش��ت، و تا همين سي سال پيش نمي توانست 
ب��ه وج��ود بيايد، چ��ون وب وجود نداش��ت. در 
خاتمه فصل س��وم س��ال 2016، گ��وگل حدوداً 
550 ميليارد دالر مي ارزيد و مابين ش��ركت هاي 
س��هامي عام، رتب��ه دوم را از لح��اظ ارزش بازار 

داشت. )رتبه اول متعلق به اپل بود(. 
گوگل يك مثال واضح از اين است كه فناوري هاي 
جديد چگونه فرصت هاي جديد خلق مي كنند. دو 
دانش��جوي علوم رايانه در اس��تنفورد به دنبال يك 
پروژه پژوهشي مي روند، و نتيجه كارشان ظرف دو 
دهه بيش��تر از توليد ناخالص داخلي كشوري مثل 
نروژ يا اتريش مي ارزد. اما در عين حال گوگل نشان 
مي دهد كه در عصر خودكارسازي، چگونه مي توان 
ثروت خلق كرد بدون آنكه شغل هاي جديد ساخت. 
گوگل حدود 60 هزار كارمن��د دارد. جنرال موتورز 
كه ارزش بازار آن يك دهم گوگل اس��ت، 250 هزار 
كارمن��د دارد. ت��ازه اين هم جنرال موت��ورزِ پس از 
ساخت واتسون هاست. در اواخر دهه 1970، تعداد 
كارگران اين خودروساز بيش از ۸00 هزار نفر بود. 

اينكه فناوري چقدر در گسترش شكاف درآمد 
در اياالت متحده نقش داش��ته است، محل بحث 
اس��ت. برخي از اقتصاددان��ان آن را يك عامل در 
ميان س��اير عوامل مي دانند، ولي برخي ديگر آن 
را عاملي تعيين كننده مي ش��مارند. به هرحال، اين 
مسير ناميمون است. فيس بوك 270 ميليارد دالر 
م��ي ارزد و فق��ط 13 هزار كارمند دارد. در س��ال 
2014، فيس بوك واتس اپ را به قيمت 22 ميليارد 
دالر خري��د. در آن بُره��ه، كل تعداد كاركناِن اين 
شركت پيام رسان 55 نفر بود. در زمان هاي كه يك 
شركت 22 ميليارد دالري مي تواند كل كاركنانش 
را سوار يك اتوبوس دوطبقه كند، مفهوم نيروي كار 

مازاد به آخر خط رسيده است. 
فورد نگران است كه ما به سوي دوره »فئوداليسم 
فناورانه« مي رويم. از نظر او، نس��خه يي از حكومت 
اشراف ساخته مي شود كه »در اجتماع هاي دربسته 
يا شهرهاي سرآمد، ش��ايد با روبات ها و پهپادهاي 
نظامي خودمختار« از بقيه مجزا ش��ده اس��ت. در 
فئوداليس��م س��ابق، رعايا استثمار مي ش��دند؛ در 
اين ترتيب��ات جديد، آنها زائد ش��ده اند. به نظر او، 
بهترين گزينه اميدبخش، شكلي از شبه بازنشستگي 
دسته جمعي اس��ت. او توصيه مي كند نوعي درآمد 
پايه تضميني براي همه تعيين شود و هزينه آن از 
ماليات هايي تامين شود كه حداقل بخشي از آن از 

فوق ثروتمندان گرفته مي شود. 
تقريب��اً هركس��ي ك��ه در اين باره مي نويس��د، 
كمابي��ش همي��ن دي��دگاه را دارد. ج��ري كاپلن 
پيش��نهاد مي دهد كه حكومت فدرال يك حساب 
شبه بازنشس��تگي براي همه ده ساله هاي امريكايي 
بسازد. آنهايي كه باالخره شغلي پيدا كنند مي توانند 
بخش��ي از درآمدشان را به اين حساب واريز كنند؛ 
آنهايي هم كه شغلي پيدا نكنند، مي توانند در عوض 
اعانه حكومت، كار داوطلبانه بكنند. )اينكه داوطلبان 
چگونه زندگي ش��ان را بگذرانند قدري نامش��خص 
اس��ت. كاپلن تلويحاً مي گويد كه شايد آنها بتوانند 
با س��ود سهامش��ان زندگي كنند.( برينجولفسن و 
مك اف��ي ايده مالي��ات بر درآمد منف��ي را ترجيح 
مي دهند: اين روش، يك معاش حداقلي در اختيار 
بيكاران مي گذارد و آنهايي كه كمتر از حد نيازشان 
كار پيدا مي كنند هم پول نقدينگي اضافه مي گيرند. 
اما اگر تصور ممانعت از پيش��روي ماش��ين هاي 
هوش��مند غيرواقع بينان��ه اس��ت، احتم��االً تصور 
سياس��ت گذاري هاي هوش��مندانه ني��ز همان قدر 
غيرواقع بينانه اس��ت. ك��ه دوباره بح��ث به ترامپ 
كش��يده مي ش��ود. در ميان��ه »دور پي��روزي« در 
ايالت هاي منطقه ميدوِست، رييس جمهور منتخب 
يك ب��ار ق��ول داد طاليه دار »ي��ك انقالب صنعتي 
جديد« ش��ود، بي خبر از آنكه اين انقالب هم اكنون 
در جريان اس��ت و از قضا دقيقاً اصل مشكل است. 
آن درد جايگزيني شغل ها كه او در كارزارش گفت، 
درس��ت بود؛ ولي راه حل هايي كه پيشنهاد مي دهد 
درس��ت نيس��تند. اين را كه اي��ن ماجراها به كجا 
ختم خواهند ش��د، هيچ كس با اطمينان نمي داند؛ 

هيچ كس، البته شايد جز واتسون. 

تصور ما از آينده خام و محدود 
است. سي سال پيش، امكان تاسيس 
شركتي مثل گوگل وجود نداشت. 

كسي قبل از اختراع وب نمي توانست 
حتي تصوري از شرايط امروزي 

دنيا داشته باشد. بنابراين آينده نگري 
هميشه مخاطره آميز است. بااين حال، 

نشانه هايي وجود دارد كه مي توان آنها 
را تا نهايت منطقي شان دنبال كرد. 

اگر دنياي امروز به نهايت منطقي اش 
برسد، به چه روزي خواهيم افتاد؟ 

شايد نوعي فئوداليسم فناورانه جديد. 
تعداد انگشت شماري ارباب، ميليون ها 

روبات و ميلياردها انسان بي مصرف
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آمارتسهيالتوسپردههايفروردين97نشانميدهد

جذب 98 درصد رشد تسهيالت اسفند و فروردين در تهران
نسبتموثرسپردهقانونيبه2.4درصدرسيد

گروهبانكوبيمه| محسنشمشيري|
مانده كل س��پرده ها در پايان فروردين ماه 97، 
به 1676هزار ميليارد تومان و مانده كل تسهيالت 
بانك ها ني��ز بالغ بر 1280هزار ميليارد تومان بوده 
كه نشان مي دهد، غول نقدينگي و پول رشد زيادي 
داش��ته اس��ت و بيش از 1600هزار ميليارد تومان 
نقدينگي و سپرده در بانك ها موجود است كه از اين 
مقدار به ميزان 1280 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
بانك��ي پرداخ��ت ش��ده و بدهي م��ردم و فعاالن 
اقتصادي به بانك ها نيز رش��د زيادي داشته است 
و تا پايان س��ال 96 نه تنها نقدينگي و سپرده هاي 
بانك��ي از مرز 1600هزار ميليارد تومان عبور كرده 
بلكه بدهي مردم به بانك ها نيز افزايش داش��ته كه 
البته اين ارقام بزرگ، در صورت بهبود فضاي كسب 
و كار مي تواند در جهت رشد سرمايه گذاري، توليد 

و اشتغال به كار گرفته شود
به گزارش تعادل، وضعيت كل مانده سپرده ها و 
تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري 
به تفكيك اس��تان در پايان فروردين ماه 97 نشان 
مي دهد كه مانده كل س��پرده ها در پايان فروردين 
ماه 97 مع��ادل 1676هزار ميليارد تومان بوده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 393هزار ميليارد 
تومان معادل 30.7 درصد افزايش داش��ته اس��ت. 
همچنين بيش��ترين مبلغ سپرده مربوط به استان 
تهران با 945هزار ميلي��ارد تومان بوده كه معادل 

56درصد كل سپرده هاي كشور است. 
كمتري��ن رق��م مانده س��پرده نيز مرب��وط به 
كهگيلويه وبويراحمد معادل 4500ميليارد تومان 
بوده اس��ت. ب��ه عبارت ديگر ته��ران بيش از تمام 
اس��تان هاي كشور سپرده جذب كرده است و اكثر 
ش��ركت ها و فعاالن اقتصادي ترجي��ح داده اند به 
داليل مختلف پول خود را در حساب هاي بانكي در 
استان تهران سپرده گذاري كنند و همچنين بابت 
فعاليت هاي خود از بانك هاي تهران وام و تسهيالت 
بگيرند. مانده كل تسهيالت بانك ها نيز 1280هزار 
ميليارد تومان بوده كه نس��بت به مدت مشابه 95 
مع��ادل 294 هزار ميليارد تومان ي��ا 29.9 درصد 
رش��د كرده و نسبت به اسفند ماه 96 نيز 21 هزار 

ميليارد تومان يا 1.7 درصد بيشتر شده است. 
يعني رش��د تس��هيالت بانك ها به ميزان 0. 8 
واحد درصد كمتر از رشد سپرده ها بوده است و اين 
موضوع نشان مي دهد كه تمايل بانك ها به پرداخت 

تسهيالت كمتر از رشد سپرده ها بوده است. 
بيش��ترين مبلغ تسهيالت نيز مربوط به استان 
تهران ب��ا مانده 837ه��زار ميلي��ارد تومان يعني 
معادل 65.4 درصد تس��هيالت دريافتي كش��ور و 
كمتري��ن مربوط به كهگيلوي��ه وبويراحمد معادل 

4210ميليارد تومان بوده است. 
به عبارت ديگر اس��تان تهران تقريبا به اندازه 9 
واحد درصد بيش از سهم خود در جذب سپرده ها 
از پرداخت تسهيالت سهم داشته است. زيرا سهم 
تهران از كل سپرده ها 56.4 درصد و سهم تهران از 

كل تسهياليت 65.4 درصد بوده است

رشدسپردهوتسهيالت
فروردينواسفندمتعلقبهتهران

نكته قابل توجه اين است كه مقايسه مانده كل 
س��پرده ها و تسهيالت در كل كش��ور و در استان 
تهران در فروردين ماه 97 نس��بت به اس��فند ماه 
نش��ان مي دهد كه ميزان مانده س��پرده در كشور 
در يك ماه فروردين 97 نس��بت به اس��فند 96 از 
1646 ب��ه 1676 و در تهران از 920 به 946 هزار 
ميليارد تومان رس��يده و در حالي كه در كشور 30 
هزار ميليارد زياد ش��ده در تهران 26 هزار ميليارد 
افزايش يافته است يعني بيشترين جذب در تهران 

بوده است. 
از س��وي ديگ��ر، در حال��ي ك��ه مي��زان مانده 
تسهيالت بانك ها از 1258 به 1280 هزار ميليارد 
تومان رس��يده در استان تهران نيز از نزديك 815 
به 837 هزار ميليارد تومان رسيده و در كشور 22 
ه��زار و در تهران نيز حدود 22 هزار ميليارد تومان 

بيشتر شده و تقريبا كل افزايش تسهيالت فروردين 
تنها در تهران رخ داده است. 

در اسفند 96 نيز تهران با جذب 93 هزار ميليارد 
توم��ان از 105 ه��زار ميليارد تومان رش��د مانده 
تس��هيالت اسفند 96، ش��اخص نسبت تسهيالت 
به س��پرده ها بعد از كسر س��پرده قانوني در استان 
تهران را تنها دريك ماه از 89 به 98 درصد افزايش 
داد و براين اساس، 88 درصد رشد مانده تسهيالت 

بانك ها در اسفندماه 96 جذب تهران شد. 
اين نكات نش��ان مي دهد ك��ه در ماه هاي اخير 
حدود 90 درصد رشد سپرده ها و تسهيالت متعلق 
به تهران بوده است. همچنين نسبت تسهيالت به 
سپرده ها بعد از كسر س��پرده قانوني معادل 85.7 
درصد بوده كه نس��بت به اس��فند 96 با رقم 85.4 
درصد به مي��زان 0.3 واحد درصد افزايش نش��ان 
مي دهد يعني تمايل بانك ها به پرداخت تسهيالت 
در مقايسه با رشد و ظرفيت سپرده ها افزايش يافته 
است. اين نسبت در تهران در فروردين 97 معادل 
97.8 درصد، و در اس��فند 96 به 98درصد رسيده 
اس��ت كه از ميانگين كشوري باالتر است و نسبت 
به رقم 89 درص��د در بهمن 96 به ميزان 9 واحد 
درصد بيشتر شده است. يعني در اسفند و فروردين 
اتفاق خاصي در ميزان رش��د تسهيالت تهران رخ 
داده است.  تغيير شديد اين شاخص در اسفند ماه و 
فروردين، كاهش سهم تهران از سپرده ها در مقايسه 
با افزايش سهم تهران از تسهيالت كشور مي تواند 
س��ه دليل عمده داشته باشد. دليل اول رشد مانده 
تس��هيالت در استان تهران اس��ت كه از رقم 721 
هزار ميليارد تومان در بهمن به 837 هزار ميليارد 
تومان در فروردين 97 رسيده و در دو ماه به ميزان 
126 هزار ميليارد تومان زياد ش��ده است كه نشان 
مي دهد از رقم 128 هزار ميليارد تومان رشد مانده 
تسهيالت در اسفند و فروردين در كل كشور 126 
هزار ميليارد تومان را تهران به تنهايي جذب كرده 
و تقريبا 98 درصد كل جذب تسهيالت مربوط به 

تهران بوده است. 
در نتيجه سهم تهران از 62.6 درصد تسهيالت 
در بهم��ن ب��ه 65.4 درصد در فروردي��ن افزايش 
داش��ته و رشد تس��هيالت دهي در اس��فندماه در 
تهران به هر دليلي بس��يار باال بوده است كه البته 
باي��د از گزارش هاي ديگ��ر و جزييات عقود بانكي 
دلي��ل اين تمركز و رش��د تس��هيالت در تهران را 
جس��ت وجو كرددليل دوم آن اس��ت كه به دليل 
سياس��ت هاي فروش اوراق سپرده ريالي با نرخ 20 
درصد به دليل التهاب بازار ارز و خروج بخش��ي از 
سپرده ها از بانك هاي تهران براي خريد وفروش ارز 
و... جذب سپرده در بانك هاي تهران در مقايسه با 
رشد نقدينگي كش��ور كمتر بوده است. آمار نشان 

مي دهد كه از معادل 114 هزار ميليارد تومان رشد 
س��پرده هاي كشور در اسفند، سهم تهران تنها 25 
هزار ميليارد تومان بوده و مانده سپرده هاي تهران 

تنها 25 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. 
در نتيجه سهم تهران ازمانده سپرده ها نيز از 58 
درصد در بهمن به 56.4 درصد در فروردين كاهش 
داشته است. اين افزايش سهم از تسهيالت و كاهش 
سهم از سپرده ها، باعث شده كه نسبت تسهيالت 
به سپرده ها در استان تهران بعد از كسر سپرده هاي 
قانوني به ش��دت رش��د كرده و به 98 درصد برسد 
كه نش��ان مي دهد سيس��تم بانكي در دو ماه اخير 
به هر دليلي ترجيح داده كه نس��بت تس��هيالت و 
سپرده ها در شبكه بانكي تهران تغيير قابل توجهي 
داش��ته باشد و از 89 درصد در بهمن به 98 درصد 
در اس��فند و فروردين برس��د. س��هم تهران از كل 
سپرده هاي كشور به 56 درصد كاهش داشته است 
در حالي كه س��هم تهران از تسهيالت به رقم قابل 

توجه 65 درصد افزايش داشته است. 

نسبتتسهيالتبهسپردهها
اگر به اعداد بهمن ماه و اسفند و فروردين توجه 
كنيم، سپرده هاي اس��تان تهران از رقم 894 هزار 
ميليارد تومان به 945هزار ميليارد تومان در اسفند 
ماه رسيده و سهم آن از كل سپرده هاي كشور نيز از 
58 درصد به 56 درصد كاهش داشته است. براين 
اس��اس مشخص اس��ت كه با وجود رشد سپرده ها 
و نقدينگي كش��ور در اس��فندماه، س��هم اس��تان 
تهران و رقم رش��د سپرده هاي تهران كمتر از رشد 
س��پرده هاي كشور بوده اس��ت و بنابراين مي توان 
برآورد كرد كه بخش��ي از نقدينگي يا سپرده ها به 
جاي جذب بانك ها به بازار اوراق س��پرده يا خريد 
وفروش ارز و... هدايت شده است. اما در سوي ديگر 
بازار پول، تسهيالت در استان تهران نيز از رقم 721 
ه��زار ميليارد تومان در بهمن ماه 96 به 945 هزار 
ميليارد تومان رسيده و سهم استان تهران از 62.6 
در بهمن ماه به 65.4 درصد در فروردين رس��يده 

اس��ت. اگرچه رقم دريافت تس��هيالت در اسفند و 
فروردين اندكي افزايش داش��ته اما سهم تهران را 
حدود 3 درصد از كل تسهيالت بيشتر كرده است. 

نسبتتسهيالتدهي
با توج��ه به رق��م 1283 هزار ميلي��ارد تومان 
س��پرده، 1150 هزار ميليارد تومان سپرده بعد از 
كس��ر س��پرده قانوني، و 985 هزار ميليارد تومان 
تس��هيالت در فروردين ماه 97، نسبت تسهيالت 
به س��پرده بعد از كسر سپرده قانوني 85.1 درصد، 
بوده اس��ت. اين نسبت در تهران معادل 97 درصد 
بوده اس��ت. نسبت تس��هيالت دهي به سپرده ها، 
در كهگيلوي��ه وبويراحم��د 106.9درص��د ب��وده 
اس��ت. به عبارت ديگر در برخي استان هاي كمتر 
برخوردار يا در استان هايي كه ضرورت حمايت هاي 
اجتماعي و بانكي الزم بوده، نس��بت تسهيالت به 
س��پرده و سپرده بعد از كس��ر سپرده قانوني باالتر 
از 100درصد س��پرده يا 100 درصد سپرده بعد از 

كسر سپرده قانوني بوده است. 

سهمتسهيالتازسپردهها
سهم تسهيالت از س��پرده ها نيز نشان مي دهد 
ك��ه از رق��م 1676هزار ميليارد توماني س��پرده ها 
معادل 76.3 درصد بوده اس��ت. ب��ه عبارت ديگر 
معادل 23.7 از سپرده ها را سپرده قانوني و ذخيره 
احتياطي يا س��قف اعتباري براي تامين نقدينگي 
م��ورد نياز بانك ها تش��كيل داده اس��ت و بانك ها 
مع��ادل 173ه��زار ميليارد تومان ي��ا 10.3درصد 
سپرده ها را به عنوان سپرده قانوني در نظر گرفته اند 
و س��پرده ها بعد از كس��ر س��پرده قانون��ي به رقم 
1503هزار ميليارد تومان رس��يده است. همچنين 
مبلغ 223هزار ميلي��ارد تومان معادل 13.3درصد 
به عن��وان ذخيره احتياطي نقدينگي يا سياس��ت 
سقف اعتباري در نظر گرفته شده است. به عبارت 
ديگر مع��ادل 396ه��زار ميليارد توم��ان يا 23.7 
درصد از كل س��پرده ها را به عنوان جمع س��پرده 

قانوني و ذخيره احتياطي حاصل از سياست سقف 
اعتباري و نقدينگي مورد نياز بانك ها براي پاس��خ 
به نياز مش��تريان تش��كيل داده است تا در صورت 
مراجعه س��پرده گ��ذاران قادر به تامي��ن نيازهاي 

مراجعه كنندگان و مشتريان بانك ها باشند. 
وضعيت اس��تان ها نيز نشان مي دهد كه بعد از 
اس��تان تهران كه 56 درصد سپرده ها و 65 درصد 
تس��هيالت را ج��ذب كرده، اس��تان هاي اصفهان، 
خراس��ان رضوي، مازن��دران، فارس، خوزس��تان، 
آذربايجان شرقي، البرز، گيالن، كرمان، آذربايجان 
غرب��ي و كرمانش��اه در رتبه هاي بع��دي از دوم تا 
دوازدهم جذب منابع ش��امل سپرده و تسهيالت 
بوده اند. همچنين استان هاي سيستان وبلوچستان، 
كردس��تان، س��منان، اردبي��ل، زنجان، خراس��ان 
جنوبي و ش��مالي، كهگيلوي��ه وبويراحمد، ايالم، 
چهارمحال وبختياري در رتبه هاي 21 تا 31 از نظر 
جذب منابع بانكي قرار داش��ته اند. از سوي ديگر، 
اس��تان هاي كمتر برخوردار از منابع سپرده بانكي 
كه رقم مانده تس��هيالت آنها از رقم سپرده بعد از 
كس��ر سپرده قانوني بيشتر بوده شامل استان هاي 
گلس��تان، لرس��تان، چهارمحال وبختياري، ايالم، 
كهگيلويه وبويراحمد و خراسان شمالي بوده است. 
در اس��تان كم برخوردار كهگيلويه وبويراحمد نيز 
مانده تسهيالت حتي از رقم مانده سپرده ها بيشتر 
بوده و اين موضوع نش��ان مي دهد كه منابع مالي 
و س��پرده در اين استان بسيار كم بوده و سيستم 
بانكي تس��هيالت بيش��تري براي كاه��ش فقر و 
محروميت و كمك به توليد و بخش هاي اقتصادي 

به اين استان پرداخت كرده است. 
بع��د از تهران، اس��تان هاي اصفهان، خراس��ان 
رضوي، ف��ارس، خوزس��تان، گي��الن، آذربايجان 
شرقي، مازندران، البرز، كرمان، آذربايجان غربي، قم 
و يزد روي هم بيش از 90درصد سپرده ها را جذب 
كرده اند و بقيه اس��تان هاي كشور يعني 18 استان 
تنها 10درصد سپرده هاي بانكي را جذب كرده اند. 

در بخ��ش تس��هيالت نيز 13 اس��تان ش��امل 
تهران، اصفهان، خراسان رضوي، فارس، مازندران، 
آذربايجان ش��رقي، خوزس��تان، كرم��ان، گيالن، 
آذربايجان غربي، البرز، يزد، كرمانش��اه و گلستان 
با س��هم بيش از يك درصد بازار تسهيالت معادل 
87 درص��د تس��هيالت را جذب كرده ان��د و بقيه 
استان ها يعني 17 استان ديگر روي هم تنها بيش 
از 12درصد تسهيالت را جذب كرده اند. به عبارت 
ديگر تقريبا نيمي از اس��تان ها به اندازه 7برابر نيم 

ديگر استان ها تسهيالت جذب كرده اند. 

نسبتموثرسپردهقانونيمعادل2.4درصد
از س��وي ديگر، به گفته كارشناس��ان ش��بكه 
بانكي، نس��بت موثر س��پرده قانوني پس از كسر 
بده��ي بانك ها ب��ه بانك مركزي در پايان س��ال 
1396 ب��ا توجه ب��ه رقم بدهي بانك ه��ا به بانك 
مركزي كه به رقم 132 هزار ميليارد تومان رسيده 
معادل 2.4 درصد بوده اس��ت زيرا با توجه به رقم 
173 ه��زار ميليارد توماني س��پرده قانوني و رقم 
بده��ي بانك ها با 132 ه��زار ميليارد تومان عمال 
معادل 41 هزار ميليارد تومان سپرده قانوني موثر 
وجود داشته كه سهم آن از كل سپرده هاي كشور 

معادل 2.4 درصد بوده است. 
اخذ س��پرده قانوني به عنوان ابزار قانوني بانك 
مركزي براي اعمال سياس��ت پولي بانك مركزي 
به ش��مار مي رود، در حوزه سياس��ت گذاري پولي 
و اعتب��اري، ابزارهاي در اختيار بانك هاي مركزي 
در دو گروه اصلي ابزارهاي مستقيم؛ عدم اتكاء بر 
شرايط بازار و غيرمستقيم؛ مبتني بر شرايط بازار، 
طبقه بندي مي ش��وند. در اين چارچوب، نس��بت 
س��پرده قانوني با دو كارك��رد احتياطي؛ حمايت 
از س��پرده گذاران در مواقع ب��روز هجوم بانكي و 
سياس��ت گذاري پولي؛ كنترل حجم نقدينگي از 
طري��ق تغيير ضريب فزاين��ده نقدينگي از جمله 
ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي بانك مركزي 

به شمار مي آيد. 

از كسري بودجه تا استقراض و اوراق بدهي

پيمانهايپولي
گلبيخارنيست

رسولخوانساري|
توس��عه و اس��تمرار پيمان هاي پولي مس��تلزم 
توج��ه جدي به چالش ها و موان��ع احتمالي پيش 

روي آنها است. 
تجربه گذشته نشان داده تسويه دالري معامالت 
و پيام رس��ان مالي س��وئيفت دو ابزار كليدي براي 
اعمال تحريم و فش��ار بر اقتص��اد ايران بوده و الزم 
است براي مقابله با آثار احتمالي آنها تمهيدات الزم 
در نظر گرفته ش��ود. پيش تر طي يادداشت هايي به 
قلم نگارنده در ايِبنا، تجربيات بين المللي در زمينه 
ب��ه  كارگيري پيمان هاي پول��ي و همچنين مزايا و 
ضرورت اس��تفاده از اين پيمان ها مورد بررسي قرار 
گرفت. در يادداش��ت حاضر به دو مورد از مهم ترين 
چالش ه��اي احتمال��ي در م��ورد پيمان هاي پولي 

پرداخته مي شود. 
در چن��د س��ال گذش��ته پيمان ه��اي پولي به 
عن��وان يك��ي از راهكارهاي عملي ب��راي مقابله با 
اثرات تحريم هاي اقتصادي و كاهش وابس��تگي به 
دالر مط��رح و در كان��ون توجه قرار گرفته اس��ت. 
هرچند اي��ن پيمان ها مي تواند مفيد واقع ش��ود و 
در بلندم��دت، آثار مطلوبي در كاهش آثار تحريم و 
افزايش مراودات تجاري بين المللي با ديگر كشورها 
داش��ته باش��د، ولي الزم اس��ت با نگ��رش جامع، 
مخاط��رات احتمالي آنها نيز م��د نظر قرار گرفته و 
برنامه ريزي الزم براي مقابله با چالش هاي احتمالي 
در مس��ير تداوم اينگونه پيمان ه��اي پولي صورت 

گيرد. 
نخس��تين مس��اله مه��م در رابطه ب��ا پايداري 
پيمان ه��اي پول��ي، نگراني در خص��وص تغييرات 
ن��رخ ارز و ن��رخ تورم بين دو كش��ور طرف قرارداد 
است. هرچند پيمان هاي پولي مي توانند به كاهش 
نوس��ان هاي ش��ديد ارزي كمك كنند، ولي ممكن 
اس��ت خود آنها نيز از نوسان هاي ارزي متاثر شوند. 
در صورت��ي كه ن��رخ ارز يكي از دو كش��ور طرف 
قرارداد با نوسان هاي زيادي روبرو باشد يا تغييرات 
نرخ تورم در آن كشور شديد باشد، انگيزه و تمايل 
طرف مقابل براي انعقاد يا تداوم پيمان پولي با آن 
كش��ور كاهش مي يابد. از اين��رو در درجه اول بايد 
تالش نمود ت��ا پول ملي از جايگاه خوبي برخوردار 
باش��د و با مديريت مناس��ب بازار ارز از نوسان هاي 
شديد ارزي جلوگيري شود. در عين حال الزم است 
تا با استفاده از سازكارهاي مناسب، ريسك نرخ ارز 

و تورم بين دو كشور مديريت شود. 
ب��راي مثال مي توان از براب��ري پول هاي مالي با 
يك دارايي ثابت )مانند نفت خام يا طال( اس��تفاده 
كرد. بدين صورت كه اگر مثال ايران در تاريخ بيستم 
خرداد ماه، مبلغ يك ميليارد ريال به تركيه بدهكار 
شود، در سيستم مربوطه، معادل اين مبلغ بر اساس 
قيمت نفت خام اينگونه ثبت مي ش��ود كه در اين 
تاريخ ايران 340 بش��كه نفت )هر بشكه 70 دالر با 
نرخ برابري 42000 ريال( به تركيه بدهكار اس��ت. 
اگر تركيه در تاريخ ديگري مثال دهم تير ماه، مبلغ 
يك ميليون لير به ايران بدهكار ش��ود، معادل اين 
مبلغ نيز بر اساس قيمت نفت خام ثبت مي شود. در 
پايان دوره مورد نظر )پايان هر س��ال يا پايان زمان 
توافق ش��ده( تسويه بر اساس توافق طرفين مبتني 
ب��ر قيمت نفت خام ص��ورت مي گيرد. مثال ممكن 
است در پايان دوره ايران به اندازه مبلغ يك ميليون 
بش��كه نفت خام به تركيه بدهكار شود و مبلغ آن 
را بر حسب نرخ روز )حتي بر حسب ارزهاي ديگر( 
پرداخ��ت كند. بر اس��اس چني��ن تمهيداتي حتي 
كش��ورهايي كه نرخ تورم باال ني��ز دارند، مي توانند 
از ظرفيت پيمان هاي پولي استفاده كنند. استفاده 
از بيمه نيز براي پوش��ش نوسان هاي ارزي بين دو 
كش��ور امكان پذير است كه البته در اين زمينه بايد 
ابزارهاي بيمه يي با همكاري دو كش��ور بطور موثر 

طراحي و به كار گرفته شود. 
مساله مهم ديگر در رابطه با پايداري پيمان هاي 
پولي، وجود روابط سياس��ي پايدار بين دو كش��ور 
اس��ت. در واقع كش��ورهايي مي توانن��د از مزاياي 
پيمان ه��اي پولي به نحو موثرتري اس��تفاده كنند 
كه روابط مس��تحكم تري با يكديگر داش��ته باشند 
و با وقوع تحوالت سياس��ي همانند تغيير دولت ها، 
روابط آنها دستخوش تغييرات جدي نشود. در اين 
خصوص وجود ديپلماسي فعال از سوي دولت براي 
ايجاد روابط سياس��ي راهبردي و بلندمدت اهميت 
زيادي دارد. به عالوه براي كاهش احتمال تضعيف 
پيمان هاي پول��ي در اثر تغيي��ر دولت ها، مي توان 
از راهكارهاي��ي مانن��د تصويب قوانين باالدس��تي 
در مجلس و نهادهاي مقررات گ��ذار براي برقراري 

پيمان هاي پولي استفاده كرد. 
همچنين الزم اس��ت دولت ب��ا همكاري بخش 
خصوصي و نهادهاي مربوطه مانند اتاق بازرگاني و 
سازمان توسعه تجارت، ظرفيت ها و نيازهاي موجود 
جهت صادرات به كش��ورهاي طرف ق��رارداد را بر 
اساس مزيت هاي رقابتي موجود در ايران، شناسايي 
و برنامه ريزي الزم ب��راي مبادالت تجاري با آنها را 
صورت دهد. از س��وي ديگ��ر ظرفيت ها و نيازهاي 
موجود در كشور به شركاي احتمالي طرف قرارداد 
شناسانده شود تا دولت ها و بنگاه هاي آنها با آگاهي 
بهت��ر از بازار ايران، انگيزه بيش��تري براي انعقاد و 

استمرار پيمان هاي پولي داشته باشند. 
در پاي��ان باي��د تاكيد كرد ك��ه هرچند ممكن 
اس��ت پيمان ه��اي پولي با چالش ه��ا و مخاطراتي 
نيز همراه باش��د، ولي با توجه به تالطم هاي ارزي 
اخي��ر و احتم��ال تش��ديد تحريم ه��اي اقتصادي 
امريكا در ماه هاي آتي، ضروري اس��ت كه دولت و 
بانك مركزي با اهتمام بيش��تري، پيمان هاي پولي 
دوجانبه و چندجانبه را دنبال كنند و به فكر توسعه 
اينگون��ه پيمان ها با كش��ورهاي گوناگون باش��ند. 
در عي��ن حال مخاطرات احتمال��ي اين پيمان ها و 
طراح��ي راهكارهاي برون رفت از آنها نيز بايد بطور 
جدي مد نظر قرار گيرد تا با برنامه ريزي و مديريت 
صحيح، حداكثر استفاده از ظرفيت پيمان هاي پولي 

صورت گيرد. به قول حافظ
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فكر معقول بفرما گل بي خار كجاست

يادداشت

سعيدبيات|
آيا در ش��رايط تهديد و نااطميناني نس��بت به 
آين��ده، روش فروش اوراق بدهي براي تامين مالي 
كس��ري بودجه، به اندازه كاف��ي كارآمد و مقرون 

به صرفه است؟
آماره��اي مرب��وط به وضعي��ت بودجه عمومي 
دولت در س��ال گذشته نشان مي دهد كه دولت تا 
پايان س��ال 1396 حدود 75 ه��زار ميليارد تومان 
كسري تراز عملياتي داش��ته، كه معناي ساده آن 
اين است كه درآمدهاي مالياتي دولت به اندازه 75 
هزار ميليارد توم��ان كمتر از هزينه هاي جاري آن 

بوده است. 
در كن��ار آن، س��هم دول��ت از ف��روش نفت و 
فرآورده هاي نفتي در س��ال 1396 حدود 92 هزار 
ميليارد تومان بوده كه 44 هزار ميليارد تومان از اين 
پول صرف اجراي پروژه هاي عمراني شده و مابقي 
آن براي جبران بخش��ي از كس��ري تراز عملياتي 

هزينه شده است. 
مابقي كسري تراز عملياتي هم از محل فروش 
اوراق مالي اسالمي تامين شده است. بنابراين آشكار 
اس��ت كه سهم دولت از فروش نفت و فرآورده هاي 
نفت��ي نقش مهم��ي در تامين بودج��ه پروژه هاي 

عمراني و جبران كسري تراز عملياتي بازي مي كند. 
اما تهديد ترامپ به قطع درآمدهاي نفتي ايران 
از آب��ان 1397 به بعد، يك تفس��ير فني دارد و آن 
هم اين اس��ت كه نه تنها ديگر منبعي براي اجراي 
پروژه ه��اي عمراني در اختيار دولت نيس��ت بلكه 
دولت با چالش��ي جدي براي جبران كس��ري تراز 

عملياتي خود نيز روبرو خواهد شد. 
 حت��ي اگر دولت ناچار ش��ود اجراي پروژه هاي 
عمران��ي را بطور كامل متوقف كند و آثار منفي آن 
بر رش��د اقتصادي س��ال هاي آتي را نيز بپذيرد اما 
براي جبران كسري تراز عملياتي خود راهي ندارد 
جز اينكه به دنبال روش هاي جايگزين براي تامين 
مالي خود باشد چراكه كسري تراز عملياتي از نوع 
تعهدات جاري محس��وب مي ش��ود و قابل فسق يا 

تاخير نيست. 
ح��ال اگر از اقتصاددانان س��وال كني��د كه در 
كوتاه م��دت بهتري��ن جايگزين ب��راي درآمد نفت 
چيست، بسياري از آنها پاسخ مي دهند كه فروش 
اوراق بدهي دولتي بهترين راه است چون هم امكان 
تامين مالي را فراهم مي كند و هم از دس��ت اندازي 
به منابع بانك مركزي و ش��بكه بانكي پيش��گيري 

مي نمايد. 

اما آيا در ش��رايط تهديد و نا اطميناني نس��بت 
به آين��ده، روش فروش اوراق بدهي به اندازه كافي 
كارآم��د و مق��رون به صرفه اس��ت؟ و آيا دولت به 
س��ادگي مي پذيرد كه از چنين روشي براي تامين 

كسري بودجه خود استفاده كند؟
بررسي متوسط نرخ بازدهي اسناد خزانه اسالمي 
)اوراق بدهي دولتي عرضه ش��ده در فرا بورس( تا 
پايان 23 تيرماه 1397 نشان مي دهد كه متوسط 
نرخ بازدهي اين اوراق از سطح 16.5 درصد در دي 
ماه 1396، با پيمودن مس��يري صعودي، به سطح 

26.4درصد در تيرماه 1397 رسيده است. 
 دي ماه 1396 مقارن ب��ا قوت گرفتن احتمال 
خروج امريكا از برجام بود كه با افزايش نرخ ارز در 
بازار آزاد همراه ش��د و نرخ دالر در بازار آزاد كه در 
دي ماه 1396 در س��طح 4300 تومان بود با شيب 
صعودي رو به افزايش گذاشت و فروردين 1397 را 

با رقمي بيش از 5000 تومان به پايان رساند. 
 هر چند از ارديبهشت 1397 به بعد آمار رسمي 
از نرخ دالر در بازار آزاد در دست نيست اما اطالعات 
غير رسمي نشان مي دهد كه روند صعودي نرخ دالر 
بازار آزاد از ارديبهش��ت تا تير 1397 كماكان ادامه 

داشته است. 

در حقيقت چون در فاصله دي ماه 1396 تا تير 
ماه 1397 نرخ بازدهي س��رمايه گذاري در بازار ارز 
روز به روز در حال افزايش بوده، بنابراين بس��ياري 
از دارندگان اس��ناد خزانه اس��المي ترجيح داده اند 
اوراق خود را در فرا بورس عرضه كنند و با خروج از 
بازار بورس، راهي بازار ارز شوند كه همين امر نرخ 
بازدهي اسناد خزانه اسالمي را پيوسته افزايش داده 
است.  حتي دولت نيز كه مطابق قانون بودجه سال 
1397 مي توانس��ته بخشي از اسناد خزانه اسالمي 
را براي تامين بودجه جاري خود مستقيما در بازار 
عرضه كند ناچار شده با قيمت كمتري اوراق را به 

متقاضيان واگذار نمايد. 
 بنابراين مي توان گفت فضاي ملتهب سياس��ي 
در دوره زماني مورد اشاره، نقش موثري در افزايش 
نرخ بازدهي اسناد خزانه اسالمي داشته است. حال 
ف��رض كنيد آبان ماه 1397 برس��د و دولت تالش 
كن��د تا براي جبران افت درآمدهاي نفتي و تامين 
مالي كسري بودجه خود، حجم فروش اوراق بدهي 

)نظير اسناد خزانه اسالمي( را افزايش دهد. 
 در چنين شرايطي كه افت درآمدهاي نفتي به 
معناي كاهش عرضه ارز و افزايش نرخ دالر و ساير 
ارزها در بازار آزاد خواهد بود، استدالل سطور فوق 

اين نكته را به ذهن متبادر مي كند كه بايد منتظر 
افزاي��ش بيش از پيش نرخ بازدهي اوراق بدهي در 
فرا بورس بود كه اين بدان معناست كه تامين مالي 
كس��ري بودجه از طريق فروش اوراق بدهي، براي 

دولت بسيار پر هزينه خواهد شد. 
 در واقع، دولت براي اينكه بتواند كسري بودجه 
خ��ود را تامين مالي كند ناچار اس��ت اوراق بدهي 
را با قيمت بس��يار نازل تري نسبت به ارزش اسمي 
آنها واگذار نمايد. بروز اين اتفاق در آبان ماه 1397 
س��بب خواهد ش��د تا در بدنه اقتصادي دولت اين 
تفكر ش��كل بگيرد كه انتش��ار و فروش اوراقي كه 
تعهد پرداخت اصل آن در سررسيد همپايه حقوق 
و دستمزد كارمندان دولت و جزو بدهي هاي ممتاز 

دولت است، آيا اصال مقرون به صرفه است؟
نگارنده پاس��خ اين س��وال را هنوز نمي داند اما 
اميدوار اس��ت كه دولتمردان از همين امروز به اين 
س��وال بينديشند، و پيش از آنكه با آن روبرو شوند 
و فورا تصميم بگيرند كه استقراض از بانك مركزي 
و ش��بكه بانكي را در دستور كار قرار داده و فروش 
اوراق بدهي را متوقف نمايند، چالش هاي اينچنيني 
تامين مالي كس��ري بودجه را شناس��ايي كرده و 

راه حل آن را پيدا كنند. 

يادداشت

تسهيالت در استان تهران از رقم 721 هزار ميليارد تومان در بهمن ماه 96 به 837هزار 
ميليارد تومان در فروردين 97 و سهم استان تهران از مانده تسهيالت كل كشور از 

62.6 در بهمن ماه به 65.4 درصد در فروردين رسيده و در نتيجه سهم تهران از مانده 
تسهيالت را حدود 3 درصد از كل تسهيالت افزايش داده است

در حالي كه ميزان مانده تسهيالت بانك ها از 1258 به 1280 هزار ميليارد تومان 
رسيده در استان تهران نيز از نزديك 815 به 837 هزار ميليارد تومان رسيده و در 

كشور 22 هزار و در تهران نيز حدود 22 هزار ميليارد تومان بيشتر شده و تقريبا كل 
افزايش تسهيالت فروردين تنها در تهران رخ داده است
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طي 3 ماهه اخير و با نظارت رگوالتوري

۳۰ هزار سيم كارت به دليل مزاحمت پيامكي مسدود شد
گروه دانش و فن| 

 چن��دي پي��ش وزي��ر ارتباط��ات و فناوري 
در  خ��ودش  ش��خص  صفح��ه  در  اطالع��ات 
اينس��تاگرام نوش��ت: همواره م��ردم از بنده در 
مواجهه حضوري يا در فضاي مجازي خواسته اند 
كه با پيامك هاي مزاحم تبليغاتي و فريبكاري ها و 
كالهبرداري هايي كه در اين زمينه گاهي صورت 
مي گيرد، مقابله جدي شود. پس از آنكه در عيد 
فطر، عده يي با پيامك و طرح دروغ اينترنت ۱۲۰ 
گيگابايتي، تعدادي از مش��تركين را فريب دادند 
و آنها اجبارا عضو يك س��رويس حجمي يكي از 
اپراتوره��اي تلفن همراه ش��دند، اكنون عده يي 
ديگر با سوءاستفاده از سرويس هاي ارزش افزوده  

اقدام به كالهبرداري از مشتركين كرده اند. 
وي افزود: در م��ورد قبلي، براي بيش از ۳۱۰۰ 
قرباني نهايي، با دس��تور س��ازمان تنظيم مقررات، 
مبالغ عودت داده شد. در موارد اخير، سازمان تنظيم 
مقررات توقف فعاليت س��رويس هاي ارزش افزوده 
مختلف را اعالم كرد. به اپراتورها ابالغ ش��ده ظرف 
يك هفته وجوه همه مشتركيان اين سرويس هاي 
ارزش افزوده را عودت دهند و با تكميل مستندات 
اين ش��ركت ها به مراجع مربوطه براي رس��يدگي 
تخلف��ات معرفي ش��وند. وزارت ارتباطات با تاكيد 
بر تسهيل مس��ير تجارت مجاز و حمايت از آن، با 
مصاديق كالهبرداري و سوءاستفاده هاي اين چنيني 

با قاطعيت برخورد خواهد كرد. 
از س��وي ديگر مجيد حق��ي - معاون نظارت 
و اعمال مق��ررات رگوالتوري - نيز با اش��اره به 
مشاهده ارس��ال گسترده پيامك هاي تبليغاتي با 
متن فريبنده از طريق پيام رس��ان هاي اجتماعي 
يا سرشماره هاي ش��خصي كه كاربران را تشويق 
مي كند با ارس��ال كد، شارژ يا س��رويس رايگان 
دريافت كنند، گفته اس��ت: برخ��ي از كاربران با 
اعتم��اد ب��ه اين پيام ه��ا، موارد درخواس��تي در 
پيامك را انج��ام مي دهند كه در برخي موارد به 
ثبت و فعال شدن س��رويس ناخواسته و متضرر 
ش��دن آنه��ا منجر مي ش��ود. اپراتورها از س��وي 
رگوالتوري ملزم شده اند در اين باره به مشتركين 
اطالع رس��اني الزم را انجام دهند و همچنين به 

تمامي شركت هاي ارائه دهنده خدمات مبتني بر 
محتوا براي انجام ندادن اين گونه تبليغات اخطار 

جدي ارسال كنند. 
بع��د از پيگيري ه��اي ش��كايت كارب��ران از 
پيامك ه��اي تبليغاتي و توضي��ح وزير ارتباطات، 
ريي��س س��ازمان تنظي��م مق��ررات و ارتباطات 
راديوي��ي از احتم��ال مس��دود ك��ردن برخ��ي 
ش��ماره ها ب��دون دريافت ش��كايت خب��ر داد و 
گفت: براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات مش��غول نوش��تن ضوابطي هستيم تا 
بتوانيم يكس��ري ش��ماره هاي ش��خصي را حتي 
بدون شكايت هم ببنديم. براي مثال اگر بررسي 
كنيم كه رفتار يك مشترك به صورتي است كه 
پيامك تبليغاتي بس��ياري مي فرستد، يا مكالمه 
صوتي ندارد، مي توانيم تش��خيص دهيم كه اين 
خط در جهت اهداف تبليغاتي فعاليت مي كند. 

ح��ال با گذش��ت نزديك ب��ه دوهفته رييس 
س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي 
از مسدودس��ازي ۳۰ ه��زار س��يم كارت به دليل 
مزاحم��ت پيامكي خب��ر داد و گفت: طي س��ه 
ماه گذش��ته ب��ا ۳۰ هزار س��يم كارت ش��خصي 

ارسال كننده پيامك تبليغاتي برخورد شد. 
حسين فالح جوشقاني با اشاره به راهكارهاي 
حل مشكل پيامك هاي تبليغاتي و ارزش افزوده 
اظهار داشت: مدت هاست كه در حوزه پيامك هاي 
تبليغاتي در حال تعريف راهكار براي ساماندهي 
به اين بخش هس��تيم و هم اكن��ون با ايجاد پنل 
كاربري، مشتركان مي توانند پيامك هاي دلخواه 

تبليغاتي را انتخاب كنند. 
وي گف��ت: از اين رو س��امانه يي ب��راي اعالم 
ش��كايت براي كاربران در نظر گرفته ش��ده و ما 
نيز بررسي ش��كايت و مسدودسازي پيامك هاي 

ارس��ال ش��ده را در دس��تور كار داري��م. ف��الح 
جوش��قاني ادام��ه داد: به اپراتوره��ا اجازه داديم 
براي آنكه م��ردم ترغيب ش��وند از پنل كاربري 
اس��تفاده كنند و بس��ته هاي تش��ويقي پيامكي 

ارزش افزوده را ارائه دهند. 
رييس س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات 
راديوي��ي تاكي��د ك��رد: در ح��وزه حل مش��كل 
مزاحمت  پيامك هاي تبليغاتي و ارزش افزوده تا 
حد بس��يار زيادي اين ح��وزه مديريت و كنترل 

شده، اما هنوز به ايده آل نرسيده است. 
ف��الح جوش��قاني با تاكي��د بر اينكه ارس��ال 
پيامك ه��اي تبليغات��ي از س��وي اپراتوره��ا و با 
سرش��ماره  آنها غيرقانوني اس��ت و مورد تاييد ما 
نيس��ت، اضافه كرد: در اين زمينه ب��ه اپراتورها 
تذك��ر داده ايم؛ اگر اپرات��وري خالف اين موضوع 
كار كن��د و با سرش��ماره  خود و غي��ر از پيامك 

اطالع رس��اني حساب مش��ترك، پيامك ديگري 
به كاربران ارس��ال كند، تخلف ب��وده و ما آن را 

رسيدگي مي كنيم. 
وي در م��ورد ارس��ال پيام��ك تبليغات��ي از 
سيم كارت ش��خصي نيز گفت: يكي از موضوعاتي 
ك��ه براي جلوگيري از اين مش��كل انج��ام داديم، 
محدوديت در فعال س��ازي بيش از ۱۰ سيم كارت 
ب��ه نام يك نفر اس��ت؛ به اين ترتي��ب كه خريدن 
س��يم كارت محدوديت دارد و هيچ كس نمي تواند 
بيش از ۱۰ س��يم كارت به نام خ��ود بزند. در اين 
زمين��ه اگر با ش��كايت مردم در مورد س��يم كارت 
شخصي ارسال كننده پيامك تبليغاتي مواجه شويم، 

اين خط را مسدود مي كنيم. 
مع��اون وزير ارتباطات تصري��ح كرد: موضوع 
حل و س��اماندهي پيامك ه��اي تبليغاتي داراي 
چند بُعد اس��ت و نبايد تنها مكانيس��م س��لبي 
براي اين موضوع داش��ته باشيم، چرا كه كسب و 
كاره��اي ما در اين اقتصاد راهكاري جز تبليغات 
ب��راي ديده ش��دن ندارند و به همي��ن دليل به 

سمت پيامك هجوم مي آورند. 
رييس رگوالت��وري ادام��ه داد: بايد بخش هاي 
ديگر نيز كمك كنند تا براي اين كس��ب و كارها، 
راهكاره��اي مختلفي براي تبليغات ايجاد ش��ود، 
مضافاً اينكه در حوزه پيامك هاي تبليغاتي و ارزش 
افزوده، طبق مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي، 
وزارت ارشاد مسوول مديريت محتواي اين تبليغات 
است و بايد به ارسال كنندگان پيامك مجوز بدهد. 

فالح جوش��قاني گف��ت: در بخش نظارتي كه 
مربوط به رگوالتوري مي ش��ود، م��ا بر اپراتورها، 
ش��ماره هاي ش��خصي ارس��ال كننده پيام��ك و 
سرشماره هاي پيامكي نظارت مي كنيم؛ به نحوي 
كه طي سه ماه اخير ۳۰ هزار سيم كارت شخصي 

ارسال كننده پيامك تبليغاتي مسدود شد. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: هم اكن��ون موض��وع 
رفتارشناس��ي ارس��ال كنندگان پيامك شخصي 
و ني��ز بررس��ي ش��كايت م��ردم از دريافت اين 
پيامك ها انجام مي ش��ود و اميدواريم با فراگيرتر 
ش��دن پنل كاربري، شاهد كاهش شكايات مردم 

از پيامك هاي تبليغاتي باشيم. 

فون آرن�ا| ب��ه نظر مي رس��د 
در  اينس��تاگرام  كارب��ران  ك��ه 
نس��خه بعدي به روزرس��اني اين 
اپليكيش��ن ق��ادر خواهن��د بود 
خود  دوستان  اس��توري هاي  به 

واكنش نشان دهند. 
شبكه هاي اجتماعي در چند 
س��ال اخير، هر يك براي جلب 
رضاي��ت كاربران خود و افزايش 
محبوبي��ت و اس��تفاده توس��ط 

كارب��ران، گاه��ي قابليت ها و امكان��ات جديدي را اضافه و ارائ��ه مي كنند. حاال 
اينس��تاگرام با انتشار يك نسخه بتا و آزمايش��ي قابليت جديدي را به پلت فرم 
اس��توري هاي خود افزوده است تا بدين وس��يله بتواند بيشتر از قبل رضايت و 

توجه كاربرانش را جلب كند. 
گزارش هاي بس��ياري در فضاي مجازي از سوي كاربران اين شبكه اجتماعي 
منتشر شده كه نشان مي دهد كاربران مي توانند نسبت به استوري هاي دوستان 
اينس��تاگرامي خود واكنش نش��ان داده و احساس��ات خود را با ارسال ايموجي 
)emoji( و ش��كلك هاي خن��ده، تعجب، گريه و غيره بيان كنند. بس��ياري از 
كارشناس��ان بر اين باورند كه چنين قابليتي ش��باهت زيادي به امكان واكنش 

نشان دادن در شبكه اجتماعي فيس بوك خواهد داشت. 
قابليت افزودن اس��توري هاي اينستاگرام در ماه آگوست سال گذشته ۲۰۱۶ 
ميالدي به اين ش��بكه اجتماعي اضافه شد و از همان ابتدا ميليون ها طرفدار را 
ب��ه خود جذب كرد. از آن زمان تاكنون كه حدود بيش از يك س��ال مي گذرد، 
مي توان گفت اين قابليت مهم ترين و پرطرفدارترين قابليتي است كه تاكنون به 

اپليكيشن اينستاگرام افزوده شده است.
اينس��تاگرام به عن��وان يكي از محبوب تري��ن و پرطرفدارترين ش��بكه هاي 
اجتماعي، در ماه سپتامبر سال گذشته ۲۰۱۷ ميالدي به ركوردي بي سابقه در 
ميان شبكه هاي اجتماعي دست يافت و آن هم جاي دادن بيش از ۸۰۰ ميليون 

كاربر فعال در ماه بود.

س�ي نت| گ��وگل قص��د دارد 
سيس��تم عامل اختصاصي خود را 
تا سه س��ال ديگر در تمامي لوازم 
خانگي هوشمند خود توسعه داده 
و تعبيه كند.  گوگل مدت هاس��ت 
عام��ل  سيس��تم  توس��عه  روي 
اختصاصي خود، فيوژا، وقت صرف 
كرده اس��ت و طبق اعالم، به نظر 
مي رسد كه اين شركت قصد دارد 
تا براي عرض��ه و اجراي همگاني 

آن سه سال وقت بخرد. 
به گفته متخصصان فعال در اين غول تكنولوژي، فيوژا سيستم عامل اختصاصي و فراگير 
گوگل اس��ت كه قابليت نصب و اجرا روي تمامي لوازم خانگي هوش��مند راخواهد داشت و 

تقريبا مي توان گفت كه جايگزين سيستم عامل اندرويد و كروم او اس خواهد شد. 
از آنج��ا كه لوازم خانگي و گجت هاي هوش��مند از هميش��ه با اس��تقبال بيش��تر و 
بي نظيرتري مواجه شده اند، حاال گوگل نيز به عنوان يكي از بزرگ ترين شركت هاي فعال 
در اين حوزه مي خواهد تمامي گجت ها و وس��ائل متصل به اينترنت خود را به سيستم 
عامل فيوژا يا فيوشه )Fuschia( تجهيز كند تا كاربران به صورت يكپارچه و مشخص از 

وسايل هوشمند خود بهره گيري كنند. 
اي��ن هدف مي تواند از مرزبندي هاي مي��ان اندرويد و كروم او اس جلوگيري به عمل 
بياورد و تمامي محصوالت گوگل را با هم يكپارچه سازد. البته گوگل ادعا كرده كه امنيت 
س��ايبري باالي دستگاه هاي مجهز به اين سيستم عامل، برگ برنده گوگل در رقابت با 

ساير سيستم هاي عامل شركت هاي رقيب همچون اپل به شمار خواهد آمد. 
س��خنگوي گوگل در اين باره به گزارش��گر وب سايت ورج گفته است: پروژه فيوژا يا 
فيوشه يكي از بزرگ ترين و مهم ترين پروژه هاي آزمايشي و متن باز گوگل است كه تنها 
در صورت انتشار رسمي و نهايي، جزييات و اطالعات دقيق تري از آن را منتشر مي كنيم. 
بلومبرگ نيز گزارش داده اس��ت حتي بازه زماني گفته شده نيز تنها توسط بسياري 
از منابع غيررسمي و تحليلگران برآورد شده و هنوز هيچ اعالم رسمي از سوي گوگل در 

اين باره صورت نگرفته است.

قص��د  گ��وگل  ديلي مي�ل| 
دارد با اس��تفاده از اتصال فرانس��ه 
به ويرجيني��ا از طري��ق كابل هاي 
زيردريايي، سرعت اينترنت را بهبود 
بخشد.  »گوگل« اعالم كرد كه قصد 
دارد با استفاده از يك كابل ارتباطي 
زيردريايي و از طريق اقيانوس آرام، 
»فرانس��ه« و ايالت »ويرجينيا« را 
به ه��م متصل كند. اي��ن برنامه تا 
س��ال ۲۰۲۰ مي��الدي بطور كامل 

عملياتي خواهد شد.  گوگل در بيانيه يي اعالم كرد، اين كابل زيردريايي ۶ هزار و ۴۰۰ 
كيلومتر است و تا مركز اطالعاتي گوگل در شمال ويرجينيا امتداد خواهد يافت. ترافيك 
اينترنتي در اقيانوس آرام بس��يار زياد اس��ت زيرا اروپا را به شركت هاي فناوري امريكا از 
قبيل »گوگل«، مرتبط مي س��ازد.  گوگل گفت: اين كابل  زيردريايي با ارائه پهناي باند 

گسترده تر، قادر به بهبود در خدمات رساني اينترنتي به كاربران خواهد شد. 
كابل هاي اينترنتي، س��تون فقرات اينترنت هس��تند و بيش از ۹۰ درصد از ترافيك 
آنالين جهاني را حمل مي كنند.  اين كابل  ۴۰۰۰ مايلي، توسعه و رشد زيرساخت »گوگل 

كلود« )Google Cloud( را پشتيباني خواهد كرد. 
پلتفرم ابري گوگل يك س��رويس محاسبات ابري اس��ت كه روي همان زيرساختي 
كه گوگل براي اس��تفاده محصوالت نهايي، مانند جست وجوي گول و يوتيوب استفاده 
مي كند، ارائه مي ش��ود.  گوگل همچنين برنامه دارد كه تا سال ۲۰۱۹ ميالدي، ۳ كابل 

زيردريايي ديگر را نيز براي توسعه خدمات اينترنتي، در زير درياها قرار دهد. 
 TE« گوگل اعالم كرد، شركت هايي كه اين كابل ها را راه اندازي خواهند كرد، شركت

SubCom« و »NEC« خواهند بود. 
گوگل دو س��ال پيش اعالم كرد كه تا س��ال ۲۰۱۸، با اس��تفاده از هشت هزار كابل 
زيردرياي��ي، »ل��س آنجلس« را از طريق اقيان��وس آرام به »هنگ كنگ« متصل خواهد 
كرد.  اين كابل ها باالترين ظرفيت در ارسال داده ها را دارند. به نحوي كه با ظرفيت ۱۲۰ 
ترابايت در هر ثانيه، داده هاي اينترنتي را در كابل منتقل مي كنند. سال گذشته نيز اين 

كابل ها، ويرجينيا را به اسپانيا متصل كرد.

واكنش به  استوري هاي  اينستاگرامي بهبود سرعت اينترنت با اتصال كابل مستقيمسيستم عامل اختصاصي براي گجت هاي هوشمند

كاربر دريچهرويداد

اپليكيشن »ويز« به سيستم 
عامل خودروها مي آيد

اجي اس ام آرن�ا| اپليكيش��ن مس��يرياب وي��ز 
)Waze( سرانجام از نسخه اندرويد اتو پشتيباني 
خواهد كرد. اپليكيشن مسيرياب و موقعيت ياب ويز 
كه توسط ش��ركت گوگل توسعه داده شده است، 
از اين پس مي خواهد امكان پش��تيباني از نس��خه 
 )Android Auto( سيس��تم عامل اندرويد اتو
را به پلتف��رم خود بيفزايد تا كارب��ران بتوانند در 
خودروه��اي خ��ود از خدم��ات و س��رويس هاي 
بي ش��مار و متعدد آن بهره مند شوند. پشتيباني از 
نس��خه اندرويد اتوي اپليكيش��ن مسيرياب ويز به 
كارب��ران اين امكان را مي دهد تا رانندگان بتوانند 
به راحتي مسير و اماكن جغرافيايي موردنظرشان 
را در خودروهاي هوشمند و خودران خود بيابند. 
گفته مي شود آپديت و به روزرساني اين اپليكيشن 
در آينده امكان مس��يريابي كارب��ران در خودروهاي 

خود را به پلتفرم آن اضافه خواهد كرد. 

توليد باتري سيال با فلز مايع
نيواطل�س| باتري هاي س��يال كه از م��واد مايع 
تشكيل ش��ده اند مي توانند ذخيره س��ازي انرژي را در 
مقياس گسترده ممكن كنند و در آينده به ابزاري براي 
ذخيره ك��ردن منابع انرژي تجديدپذير مبدل ش��وند. 
گروهي از مهندسان دانش��گاه استنفورد نوع جديدي 
از باتري هاي س��يال را توليد كرده اند كه ايمن و كارا و 
ارزان قيمت هستند و براي ذخيره ميزان زيادي انرژي 
قابل استفاده هستند. براي توليد اين باتري از تركيبي 
از فلزات مختلف اس��تفاده شده كه در دماي اتاق مايع 
باقي مي مانند. در باتري هاي مذكور دو قطب كاتد و اند 
ماهيت��ي مايع دارند و در يك مخزن خارجي نگهداري 
مي شوند. محتواي اين دو قطب در صورت نياز به سلول 
اصلي باتري پمپاژ مي ش��وند. براي جداسازي دو قطب 
مايع از يكديگر از يك غشاي سراميكي خاص استفاده 
مي ش��ود كه تبادل الكترون ميان كاتد و اند را تسهيل 
مي كنن��د و از اين طريق ذخيره س��ازي و انتقال انرژي 
تسهيل مي شود. محققان دانشگاه استنفورد مي گويند 
اس��تفاده از اين روش نه تنها س��اده و كم هزينه است، 
بلكه كاربران را از خطر استفاده از مواد شيميايي سمي 
و خطرناك مي رهاند. نمونه اوليه باتري كه به اين شكل 
توليد شده براي ذخيره سازي انرژي براي هزاران ساعت 
استفاده قابل كاربرد است و پژوهشگران در تالش براي 

توليد نمونه هاي پيشرفته تري از آن هستند. 

مخفي شدن كاربران آنالين 
در اينستاگرام 

بيزينس اينس�ايدر| به تازگي قابليتي به ش��بكه 
اجتماعي اينس��تاگرام اضافه ش��ده كه اگر چه ممكن 
اس��ت براي برخي كاربران جذاب باشد، اما مي تواند به 
كابوسي براي تعدادي از كاربران مبدل شود. اينستاگرام 
خدمات تازه يي به مش��تركان خود ارائ��ه داده و به آنها 
ام��كان مي دهد تا از آنالين بودن ي��ا نبودن ديگر افراد 
مطلع شوند. از اين پس در صورت آنالين بودن هر فرد 
نقطه س��بزرنگي در برابر نمايه كاربري وي نمايش داده 
مي شود كه در زير آن عبارت »سالم، من آنالين هستم، 
اگر مي خواهيد با من گپ بزنيد«، درج ش��ده است. در 
اين ش��رايط افراد مي توانند ب��راي ديگر كاربران آنالين 
پيام هاي مستقيم يا دايركت ارسال كنند. فيس بوك كه 
مالك اينس��تاگرام است اين خدمات را از مدتي قبل به 
پيام رس��ان فيس بوك و واتس آپ هم اضافه كرده بود. 
البته غيرفعال كردن خدمات يادشده در اينستاگرام نيز 
با تمهيداتي ممكن است تا ميزان مزاحمت هاي ديگران 
به حداقل برس��د. براي غيرفعال كردن خدمات يادشده 
بايد به بخش تنظيمات رفته و در بخش حريم شخصي 
و امنيت، گزينه وضعيت فعاليت يا activity status را 
 Show Activity Status انتخاب كنيد. سپس گزينه
را غير فعال كنيد تا ديگر كسي از آنالين بودن يا نبودن 
ش��ما مطلع نشود. پس از اقدامات مذكور نمايه كاربري 

شما به حالت عادي بازمي گردد.

ابداع روبات هايي به اندازه حشره
ديجيتال ترن�دز| »دارپ��ا«، برنامه ي��ي ب��راي ابداع 
روبات ه��اي كوچ��ك و جايگزي��ن كردن آنه��ا به جاي 
روبات ه��اي بزرگ ارائه داده اس��ت. »آژان��س پروژه هاي 
 )DARPA( »تحقيقاتي پيشرفته دفاعي امريكا« يا »دارپا
در نظر دارد روبات هاي بسيار كوچكي را براي فعاليت در 
 ،)SHRIMP( »محيط زيست ابداع كند. برنامه »شريمپ
تالشي براي ابداع ربات هايي به اندازه حشرات و جايگزين 
كردن آنها به جاي ربات هاي بزرگي اس��ت كه شايد تاثير 
كمتري در محيط زيس��ت داشته باش��ند.  اين سازمان، 
در جس��ت وجوي پيش��نهاداتي براي اب��داع روبات هايي 
اس��ت كه وزن آنها كمتر از يك گ��رم و اندازه آنها كمتر 
از ي��ك س��انتي متر مكعب باش��د. س��پس، روبات ها در 
مجموعه مسابقاتي مش��ابه المپيك به رقابت مي پردازند 
ك��ه رش��ته هايي از جمله پرش از مان��ع، صعود عمودي، 
پرتاب وزنه و وزنه برداري را ش��امل مي شود. دكتر »رونالد 
پولكاويچ« )Ronald Polcawich(، مدير برنامه دارپا و 
سرپرس��ت برنامه شريمپ گفت: هدف اين برنامه به طور 
كلي، نوآوري در مواد عملگر مكانيكي، مكانيسم هاي عملگر 
مكانيكي و سيستم هاي فشرده نيرو است. اين رقابت، در 
پايان مرحله سوم برنامه شريمپ صورت مي گيرد و زمان 
تعيين شده آن، سال ۲۰۱۰ است. اين رقابت، راهي براي 
ارزيابي فناوري هاي ابداع ش��ده در اين برنامه محس��وب 
مي شود. مقامات دارپا اميدوارند كه با اين كار، ابزاري براي 
استفاده در عمليات جست وجو و نجات، امدادرساني پس 
از فاجعه و بازرسي محيط هاي خطرناك ابداع شود. دارپا 
با در نظر داش��تن اين اهداف مهم، سرمايه گذاري بزرگي 
در اي��ن زمينه انجام داده اس��ت كه مبل��غ بودجه آن، به 
۳۲ ميليون دالر مي رس��د. پولكاويچ افزود: »وزارت دفاع 
اياالت متحده امريكا« در همه زمينه ها به علم روباتيك 
عالقه نش��ان مي دهد.گس��ترش روبات هاي كوچك، به 
رقابت هاي منحصربه فرد ميان آنان بستگي دارد. به طور 
كلي، برنامه شريمپ، بر نوآوري در مواد عملگر مكانيكي، 
مكانيسم هاي عملگر مكانيكي و سيستم هاي فشرده نيرو 
تمرك��ز دارد كه عملكرد كنوني روبات را در فعاليت هاي 

پژوهشي محدود مي سازند.

بازارفراسو

ورج| پيام رس��ان وات��س آپ به تازگي اعالم 
ك��رده كه كاربران تحت تاثير مس��ائل امنيتي 
ديگر قادر نخواهند بود يك پيام را همزمان به 

چندين كاربر ارسال )forward( كنند. 
محبوب تري��ن  از  يك��ي  ك��ه  وات��س آپ 
پلتفرم ه��اي پيام رس��ان در جه��ان به ش��مار 
م��ي رود، حاال ب��راي افزايش امنيت س��ايبري 
قصد دارد ب��راي كاربرانش در هند محدوديت 
جدي��دي را اعمال كن��د ت��ا بدين ترتيب آنها 
نتوانند يك پيام مش��خص را همزمان به تعداد 
 forward زيادي از مخاطبان خود ارس��ال يا

كنند. 
به نظر مي رس��د يك��ي از داليلي كه موجب 
ش��د واتس  آپ تغييرات جديدي را به پلت فرم 
خود بيفزايد، آن اس��ت كه تعداد بي شماري از 
كاربران اين پيام رس��ان س��بزرنگ تحت تاثير 
ي��ك حمله فيش��ينگي و درياف��ت يك لينك 
آل��وده، در دام مجرم��ان س��ايبري و هكره��ا 
افتادن��د و حس��اب هاي كاربري آنه��ا در كنار 
اطالعات شخصي و مالي آنها به سرقت رفت. 

به عنوان مثال مي توان به ارس��ال همگاني 
پيام ه��اي آل��وده ب��ه لين��ك تخفي��ف خريد 

كفش هاي برند آديداس در جهان و همچنين 
پيام هاي سوءاستفاده از كودكان و كودك ربايي 
در هند اش��اره كرد كه موجب شد پليس اين 
كش��ور بالغ بر ۴۸ نفر را در جنوب اين كشور 

دستگير كند. 
هن��د و چين يكي از بزرگ تري��ن ميزبانان 
واتس آپ هستند كه ميليون ها كاربر از خدمات 
و س��رويس هاي اين اپليكيش��ن بهره مي برند. 
واتس آپ با انتش��ار بيانيه يي اعالم كرده است 
كه بهتر اس��ت اين پيام رسان همانطور كه در 
گذشته امن ترين پلتفرم پيام رسان در جهان را 
ب��ه خود اختصاص مي داد، از اين پس نيز بهتر 

است به همان روال قبلي خود ادامه دهد. 
اين روزها كه اپليكيش��ن هاي مختلف اعم 

از ش��بكه هاي اجتماع��ي و پيام رس��ان ها هر 
ي��ك براي جلب نظر و رضايت كاربرانش��ان از 
قابليت ه��اي ش��گفت انگيز و جديدي رونمايي 
مي كنند، اين اپليكيش��ن تصميم گرفته است 
كه در راس��تاي حفاظت از اطالعات ش��خصي 
و حريم خصوص��ي كارب��ران و ارتقاي امنيت 
سايبري دس��تگاه هاي متصل به اينترنت آنها 
محدودي��ت جديدي را براي اين پيام رس��ان 

اعمال و اجرا كند. 
ش��ركت فيس بوك با در اختي��ار گرفتن و 
تصاحب ش��ركت واتسآپ در سال ۲۰۱۴، ۱۹ 
ميليارد دالر كس��ب كرد و از آن زمان تاكنون 
نيز ب��ا معرفي و اف��زودن قابليت ه��اي جديد 
بدنبال جذب و حفظ طرفداران اين پيام رسان 

محبوب بوده است. 
براس��اس گزارش هاي رس��مي منتشر شده 
توس��ط واتس آپ، اين اپليكيشن داراي حدود 
۱.۳ ميليارد كاربر در سراس��ر جهان اس��ت و 
در ماه سپتامبر س��ال گذشته ۲۰۱۷ ميالدي 
به رك��وردي در مي��ان ش��بكه هاي اجتماعي 
دست يافت و آن هم جاي دادن بيش از ۸۰۰ 

ميليون كاربر فعال در ماه بود.

اينسايدر| براساس اعالم كاربران، خنك كننده 
لپ ت��اپ جديد مك ب��وك پرو ۱۵ اينچ��ي اپل با 
مشكل جدي روبرو شده و نمي تواند مانع داغ كردن 

پردازنده قدرتمند اين دستگاه شود. 
از آنك��ه اپل لپ تاپ هاي جدي��دش، مك بوك 
پ��رو ۱۵ اينچي، را با بهره مندي از نس��ل هش��تم 
پردازنده هاي اينتل به روزرساني كرد و آنها را روانه 
بازاره��اي جهاني ك��رد، حاال به نظر مي رس��د كه 
كارب��ران اين محصول از داغ ك��ردن بيش از اندازه 
دستگاه خود ناراضي بوده و شكايت هاي خود را در 
فضاي مجازي به گوش ش��ركت توليدكننده يعني 

اپل رسانده اند. 
طبق اين گزارش ها، خنك كننده مك بوك پرو 
۱۵ اينچ��ي به خوبي كار نمي كند يا براي پردازنده 
قدرتمن��د به كار برده ش��ده در اين محصول كافي 
نيست و نمي تواند دستگاه را به خوبي خنك كند. 

به گفته تحليلگران و كارشناسان فعال در حوزه 
تكنولوژي، اين مش��كل بسيار جدي بوده و ممكن 
است به آسيب هاي جدي و نقض هاي سخت افزاري 
و نرم افزاري بي شماري در اين لپ تاپ ها بينجامد. 

 Core وجود پردازنده فوق پيشرفته و قدرتمند
i۹ اينتل در اين لپ تاپ ها با توان پردازش��ي بسيار 

باالي��ي ك��ه دارد، ني��از به ي��ك خنك كننده فوق 
قدرتمن��د دارد تا از داغ ش��دن و صدمه رس��اندن 
به دس��تگاه جلوگيري كند اما به نظر مي رسد كه 
لپ تاپ جديد اپل اين توانايي را ندارد و دستگاه به 
خوبي خنك نمي شود.  بسياري از كانال هاي يوتيوب 
با تحليل و آناليز اين دس��تگاه، آن را ناميدكننده و 
معيوب ناميده اند و از اپل درخواست كرده اند هرچه 

زودتر به موضوع مربوطه رسيدگي كند. 
آنچ��ه برخي ديگ��ر از تحليلگ��ران در اين باره 
گفته اند آن است كه ضخامت بسيار باريك دستگاه 
اي��ن اجازه را به اپل نداده اس��ت تا از خنك كننده 
قوي ت��ر و بهت��ري اس��تفاده كن��د. همان طور كه 
مي دانيم ضخامت مك بوك پرو ۱۵ اينچي ۲۰۱۸، 

۱.۵۴ سانتي متر است. 

نقص »مك بوك« گريبان »اپل« را گرفتممنوع شدن ارسال پيام به چندين كاربر در »واتس آپ«
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چهره هاي استاني

 بازگشت سپنتا نيكنام به شوراي شهر يزد؛ يزد 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از بازگشت سپنتا 
نيكنام به شوراي شهر يزد خبر داد. مجيد انصاري عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: قانون مربوط به 
حضور اقليت هاي ديني و مذهبي در ش��وراهاي شهر 
و روس��تا در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب 
شد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
قانون حضور اقليت ها به همان قانون س��ال 75 يعني 
قب��ل از ايراد ش��وراي نگهبان بازگش��ت، گفت: زمان 
اجراي اين قانون از انتخابات شوراي گذشته الزم االجرا 
شده است و اقليت هاي ديني مانند گذشته مي توانند 
در انتخابات شركت كنند. انصاري با بيان اينكه مورد 
اضطراري ديگري در جلسه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام مورد بررسي قرار گرفت، خاطرنشان كرد: مجلس 
قصد داشت دو ماه براي تمديد مهلت اوراق مشاركت 
مهلت بگيرد كه اين موضوع هم مورد موافقت اعضاي 

مجمع قرار گرفت. 
 شهردار رشت استعفا كرد؛ رشت| به گزارش 
شب  جمعه  رشت  شهردار  نصرتي  مسعود  ايلنا، 
شوراي  رييس  علوي  به  را  خود  استعفاي  گذشته 
رمضانپور  احمد  كرد.  تسليم  رشت  شهر  اسالمي 
نيز  رشت  شهر  شوراي  اصالح طلب  عضو  نرگسي 
ضمن تاييد اين خبر گفت: اميدوارم بررسي استعفاي 
شهردار راي نياورد زيرا نصرتي هنگام انتخاب براي 
پست شهرداري رشت 11 راي موافق شورا را داشت 
و قريب به اتفاق اعضاي شورا از عملكردش رضايت 
دارند. خودم نيز از كساني هستم كه به اين استعفا 
راي نخواهم داد. او درباره سرپرست جديد شهرداري 
رشت نيز گفت: هنوز گزينه خاصي در نظر نداريم. 
كه  كنيم  استعفا صحبت  موضوع  درباره  بايد  ابتدا 
رمضانپور،  گفته  به  نياورد.  راي  است  بعيد  البته 
سازمان  مقام  قائم  جايگزين  است  قرار  نصرتي 

دهياري ها وشهرداري هاي كشور شود. 
 جدال با مرگ صدها ماهي در رودخانه گدار 
نقده؛ اروميه| رييس اداره حفاظت محيط زيست نقده 
گفت: با توجه به خشك شدن برخي از زير شاخه هاي 
آب ورودي به رودخانه گدارچاي ده ها قطعه ماهي 
گرفتار در اين آب ها پس از نجات، به تاالب سلدوز 
انتقال داده شد. اكبر محمديان گفت: طبق گزارشات 
واصله مردمي مبني براحتمال تلف شدن ده ها قطعه 
گدارچاي  رودخانه  به  آب  ورودي  كانال  در  ماهي 
نيروهاي يگان حفاظت محيط زيست شهرستان نقده 
با حضور در محل، ده ها قطعه ماهي را پس از نجات 
در تاالب سلدوز رهاسازي كردند. او افزود: با شروع 
فصل گرما وكم شدن آب هاي روان در بستر رودخانه 
گدار چاي و زير شاخه هاي منتهي به اين رودخانه 
گودال هايي از آب پديد مي آيد كه با گرم شدن هوا 
آب هاي راكد اين گودال ها آرام آرام تبخير مي شود 
وموجبات به دام افتادن و تلف شدن آبزيان وماهي ها 

در اين گودال ها فراهم مي شود. 
ابريشم  فرش  اصلي  پايگاه هاي  از  گيالن   
سازمان صنعت،  فرش  اداره  رييس  كشور؛ رشت| 
معدن و تجارت گيالن گفت: توانمندي فرش بافان و 
كيفيت خوب فرش ابريشم گيالن موجب شده كه اين 
استان يكي از پايگاه هاي اصلي فرش ابريشم كشور 
باشد. مجتبي مهري با بيان اينكه در حال حاضر در 
گيالن بالغ بر 50 هزار مترمربع فرش بافته مي شود، 
گفت: اين ميزان نسبت به سال هاي گذشته از رشد 
قابل توجه يي برخوردار است. او افزود: در 3 يا 4 سال 
گذشته فقط 12 هزار مترمربع در گيالن فرش بافته 
مي شد، كه با حمايت از فرش بافان و شرايط خوب 
بيمه تامين اجتماعي براي فعالين در اين صنعت به 
تدريج افزايش يافت. مهري با بيان اينكه در حال حاضر 
13 هزار و 396 نفر در گيالن در حوزه بافت فرش 
فعاليت دارند، گفت: برخورداري از تامين اجتماعي 
منجر خواهد شد كه افراد بيشتري براي ورود به بافت 
هنر صنعت فرش تشويق شوند. در صورتي كه تامين 
اجتماعي حمايت الزم را از فرش بافان را نداشته باشد، 

شاهد افول اين صنعت در استان خواهيم بود. 
 شهادت 10 مرزبان در حمله تروريست ها به 
پاسگاه مرزي مريوان؛ سنندج|  روابط عمومي قرارگاه 
در  مرزبان   10 شهادت  از  سيدالشهدا)ع(  حمزه 
استان  مريوان  مرزي  پاسگاه  به  تروريست ها  حمله 
كردستان خبرداد. در پي حمله شب گذشته اشرار و 
تروريست هاي ضد انقالب به پاسگاه مركزي قرارگاه 
حمزه سيدالشهدا)ع( نيروي زميني سپاه در روستاي 
كردستان،  استان  مريوان  منطقه  در  واقع  دري 
روابط عمومي قرارگاه حمزه سيدالشهدا در اطالعيه يي 
اعالم كرد: در حمله شب گذشته )جمعه 97/4/29( 
اشرار و تروريست هاي ضد انقالب و وابسته به استكبار 
جهاني به پاسگاه مرزي قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( 
منطقه  دري  روستاي  در  واقع  سپاه  زميني  نيروي 
زاغه  انفجار  متعاقباً  و  كردستان  استان  در  مريوان 
مهمات، تعداد 10 تن از رزمندگان اسالم به شهادت 
رسيدند. اين اطالعيه افزوده است: در اين درگيري 
تعدادي از تروريست ها به هالكت رسيدند و تعدادي 

نيز زخمي و متواري شدند. 
راه آهن  به  تومان  ميليارد   375 اختصاص   
عمراني  امور  معاون  زاهدان|  چابهار-زاهدان؛ 
براي  امسال  گفت:  بلوچستان  و  سيستان  استاندار 
راه آهن چابهاربه زاهدان 375 ميليارد تومان اختصاص 
يافته كه الزم است به ساالنه هزارميليارد تومان افزايش 
يابد تا در سه سال آينده آماده بهره برداري شود. باقر 
كرد در جلسه توسعه حمل و نقل ريلي استان افزود: 
راه آهن چابهار - زاهدان با هدف ايجاد كريدور ريلي 
شرق كشور، اتصال بندر شهيد بهشتي چابهار به عنوان 
تنها بندر اقيانوسي كشور به شبكه ريلي، كمك به 
توسعه سواحل مكران، اتصال كشورهاي آسياي ميانه 
است  احداث  آزاد در دست  به آب هاي  افغانستان  و 
اقتصادي سيستان و  ايجاد توسعه و رشد  كه عامل 

بلوچستان و منطقه است. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« آثار شفاف سازي بر فضاي اقتصادي كشور را بررسي مي كند

چالشهايپيشرويشفافسازي

همراه اول تنها روابط عمومي ۸ ستاره سرآمدي ايران

تجرب��ه تاريخي ايراني��ان از حضور دولت هاي 
مختلف در راس هرم اجرايي كشور نشان مي دهد 
كه هر دولتي با يكسري شاخص ها و ويژگي هاي 
خ��اص در حافظه جمعي ايرانيان ب��ه ياد آورده 
مي ش��ود؛ مثال م��ردم دولت ه��ا در زمان جنگ 
8س��اله ايران و عراق را با سياس��ت هاي رياضت 
اقتصادي و توزيع كوپن��ي مايحتاج مردم به ياد 
مي آورند يا ويژگي دولت سازندگي از منظر عموم 
مردم و تحليلگران تالش زايدالوصفي بود كه اين 
دول��ت براي اجراي پروژه ه��اي عمراني و اجراي 
سياس��ت تعديل اقتصادي از خ��ود بروز مي داد؛ 
همينط��ور دولت اصالحات كه با پروژه توس��عه 
سياس��ي و آزادي هاي رسانه يي در افكار عمومي 
شناخته مي شود و دولت مهرورز كه مردم بيشتر 
آن را با تصميمات خلق الس��اعه و مردم پسند اما 
غير كارشناسي به ياد مي آورند؛ با اين توضيحات 
اگر قرار باش��د يك ش��اخصه مهم و اساس��ي را 
در عملك��رد دول��ت اعتدالگراي��ان )دولت ه��اي 
يازده��م و دوازده��م( به خاطر بس��پاريم بايد از 
تالش اين دولت براي افزايش دامنه ش��فافيت و 
اطالع رساني مس��تند نام ببريم؛ شاخصه يي ذيل 
عنوان »ش��فافيت و صداقت با مردم« كه يكي از 
شعارهاي مهم دولت حسن روحاني در انتخابات 
س��ال 1392 و همچنين 1396 بود و در ريخته 
شدن رأي آنها به سبد ش��يخ اعترالگرايان تاثير 
زيادي داش��ت؛ ايده شفاف س��ازي ام��ا در دولت 
دوازدهم به اوج رسيد آنگونه كه مهم ترين اخبار 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور در سال96 
و 97 در حول و حوش تالش هايي است كه دولت 
براي شفاف س��ازي مالي و اقتص��ادي انجام داده 
اس��ت. در آخرين پرده از اين نوع شفاف سازي ها 
ليست س��لبريتي هايي كه از موسسات غيرمجاز 
وام و دستخوش دريافت كرده بودند منتشر شد؛ 
ليس��تي كه بالفاصل��ه پس از انتش��ار درباره آن 

بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
موضوع��ي كه افكار عم��و مي همچنان ابعاد و 
زواي��اي گوناگون آن را دنب��ال مي كند و منتظر 
ش��نيدن اخبار تازه در اين زمينه اس��ت. با اين 
مقدم��ات در جري��ان اين گزارش ب��ه دنبال اين 
پرس��ش رفتيم كه آيا شفاف سازي هاي اخير در 
فضاي كس��ب و كار كش��ورمان منشأ آثار مثبت 
اس��ت يا اينكه باعث بروز مشكالت در اين حوزه 

خواهد شد؟

 قدم اول در شفاف سازي
ق��دم اول روحان��ي در مس��ير شفاف س��ازي 
ارائه بودجه ش��فاف س��نواتي بود كه از سال95 
زمينه هاي آن آماده ش��د و در نهايت بودجه هاي 
96 و 97 ب��ا بيش��ترين درص��د ش��فافيت در 
اختي��ار م��ردم و رس��انه ها قرار گرف��ت؛ رييس 

دولت دوازده��م در زمان تقدي��م اليحه بودجه 
س��ال 1397 به مجلس شوراي اس��المي نيز بر 
شعارهاي انتخاباتي خود تاكيد و اعالم كرد: »من 
به محضر ملت ايران و ش��ما نمايندگان مي گويم 
كه تم��ام وعده ه��اي اصلي دول��ت دوازدهم در 
انتخابات ارديبهش��ت 96 و چارچوب هاي اصلي 
آن در اين اليحه تبلور دارد و بودجه سال 97 بر 

پايه شفافيت است.«
 قدم بعدي دولت در اين مسير انتشار ليست 
افرادي بود كه به نوعي از ارز دولتي براي واردات 
كاالهاي اساسي استفاده مي كردند. موضوعي كه 
باع��ث به وجود آمدن دامنه وس��يعي از مباحث 
مواف��ق و مخال��ف در اين زمينه ش��د. مخالفان 
شفاف س��ازي اس��تدالل مي كردند ك��ه دولت با 
اين ش��كل از اطالع رساني اعتماد مردم به اركان 
كش��ور را سس��ت مي كند و در مقاب��ل موافقان 
راهبرد دولت در خصوص شفاف سازي اين روش 
را يك��ي از اصول بديهي مردمس��االري در تمام 
س��اختارهاي به روز شده مي دانستند كه بايد در 
زمان دولت ه��اي قبلي اجرا مي ش��د ولي به هر 
دلي��ل تا زم��ان دولت دوازدهم ب��ه تاخير افتاده 

است. 

 روشن شدن نقاط مبهم
نماين��ده مردم س��منان، در مجل��س از جمله 
نمايندگان��ي اس��ت ك��ه از رويك��رد دول��ت در 
شفاف س��ازي دفاع مي كند. احمد همتي با طرح 

اين پرس��ش كه چرا عده يي از ش��فافيت مالي در 
كش��ور وحش��ت و واهمه دارند؟، گفت: اگر پاسخ 
روشني به اين پرسش دهيم خيلي از نقاط مبهم 

روشن خواهد شد. 
همتي در ش��وراي گفت وگ��وي دولت و بخش 
خصوصي اس��تان س��منان ب��ا انتق��اد از برخورد 
احساس��ي با برخي مسائل اساس��ي در كشور بر 
ضرورت غلبه عقالنيت بر احساسات تاكيد و اظهار 
كرد: اگر از برخوردهاي احساسي اجتناب كنيم و 
عقالنيت بر همه مناسبات ما حاكم شود بسياري 
از آسيب هايي كه امروز كشور با آن دست و پنجه 

نرم مي كند را نخواهيم داشت. 
او ب��ا بيان اينكه ما بايد يك بار براي هميش��ه 
تكليف خود را مش��خص كنيم كه در پي سياست 
اقتصادي هس��تيم يا اقتصاد سياسي، افزود: همه 
دنيا دنبال سياس��ت اقتصادي اس��ت اما ما همه 
بخش ه��اي مختلف خ��ود را از فرهنگ و ورزش 
گرفت��ه ت��ا توليد و اش��تغال خود را به سياس��ت 
آلوده كرديم. اين عضو فراكس��يون اميد به انتقاد 
از برخ��ي تضاده��ا پرداخت و گفت: ش��وربختانه 
همين رويكردها سبب شده كه ما فرهنگ، اقتصاد 
و منابع انساني و مالي و معدني خود را پيش پاي 
سياست قرباني كنيم و اين درحالي است كه اين 
رويكرد سياسي نه در منابع ديني و قانوني و نه در 

آموزه هاي انقالبي ما جايي ندارد. 
او ب��ه بي ثبات��ي در اقتص��اد كش��ور اش��اره و 
خاطرنش��ان كرد: اين بي ثباتي س��بب شده كه تا 

تكانه و تلنگري از بيرون به اقتصاد ما وارد ش��ود، 
اين اقتصاد دچار تالطم و بي ثباتي بيشتر شود. 

نماينده مردم س��منان، مهديش��هر و سرخه 
در مجل��س ب��ا بيان اينك��ه بايد به ج��اي متهم 
كردن همديگر به اش��تراكات و ريشه ها بپردازيم 
خاطرنشان كرد: من به عنوان كسي كه از نزديك 
در جريان هستم با صراحت و اطمينان مي گويم 
كه قاطبه مجلس در اين دو سال به دنبال حفظ 

ثبات بوده است. 
او ب��ا اذعان به اينكه عده يي هميش��ه خود را 
طلب كار مي دانند گفت: بايد بپذيريم كه همه در 

قبال كشور و مردم مسوولند. 
اين نماينده اصالح طلب بر ضرورت ش��فافيت 
بيشتر در فضاي سياسي اقتصادي و... تاكيد كرد 
و اف��زود: چ��را برخي چه با پالرم��و و FATF و 
چه بي پالرمو وFATF  از شفافيت مالي وحشت 
دارن��د. نماينده مردم س��منان، در مجلس وجود 
ارتباطات بين المللي را در راس��تاي منافع كشور 
و نظ��ام ارزيابي و اضافه كرد: رهبر معظم انقالب 
صراحت��ا به اس��تثناي دو مورد بر لزوم توس��عه 
روابط بين المللي چه با غرب و چه با شرق تاكيد 

فرمودند. 
رش��د  و  ارتق��ا  ب��االي  س��رعت  ب��ه  وي 
تكنولوژي ه��اي روز اش��اره و خاطرنش��ان كرد: 
اگ��ر ارتباطات بين المللي موثر نداش��ته باش��يم 
در ج��ذب تكنولوژي هاي به روز و مدرن مش��كل 

خواهيم داشت. 

 شفاف سازي نيازمند زمان است
حسين مسعودنيا، عضو هيات علمي دانشگاه 
اصفه��ان نيز در اين رابطه ب��ه ايمنا گفت: نظام 
بودجه بندي ايران قبل از دولت روحاني به شكل 
ديگري بود و هيچ كس نمي دانست هر وزارتخانه 

چقدر بودجه مي گيرد.
اما دولت روحاني امس��ال تك تك رديف هاي 
بودجه را مش��خص كرده و تصريح كرده اس��ت 
كه مثال س��ازمان تبليغات اسالمي چقدر بودجه 
مي گيرد و آم��وزش و پرورش چق��در؟ البته در 
رابطه با شفاف سازي بودجه همه نهادها وضعيت 
مش��ابهي ندارند؛ مثال ش��هرداري تهران از زمان 
آغ��از به كار نجفي ش��هردار جدي��د، درآمدها و 
هزينه ه��اي ماهيانه خود و نيز حقوق ش��هردار، 
پرس��نل و رفته گ��ر را ه��م به وضوح مش��خص 
مي كن��د، اما در مورد نهاده��اي نظامي وامنيتي 
قانون صراحت دارد ك��ه نمي توان بودجه آنها را 
بازگو ك��رد. وي افزود: البته اي��ن محدوديت در 
م��ورد نهاده��اي ديگر وجود ن��دارد و اگر دولت 
بودج��ه و دخل وخ��رج خود را مش��خص كند، 
نخستين گام در جهت گذار از يك دولت رانتير و 
غير پاسخگو به سمت شفاف سازي و پاسخگويي 

دولت در برابر مردم است. 
وي افزود: اگر مي خواهيم دولت را در ايران از 
ماهيت رانتير بروكرات غير پاس��خگو خارج و به 
دولتي پاسخگو و ش��فاف تبديل كنيم، گام اول 
اين است كه بودجه كشور عملياتي شود؛ اما بايد 
ديد س��ازمان ها و نهاده��اي تاثيرگذار تا چه حد 

اجازه چنين كاري را مي دهند!
اين متخصص علوم سياسي دانشگاه اصفهان 
افزود: البته شفاف س��ازي فقط به اعالم بودجه و 
دخل وخرج ها نيس��ت و اع��الم دخل و خرج ها، 
نخستين گام در اين امر است. الزمه شفاف سازي 
اين اس��ت كه مهندس��ي اجتماعي شكل بگيرد، 
نهاده��اي مدني و مردم نهاد بي��ن دولت ومردم 
به وجود بيايد كه بر تصميم گيرها اثر گذار باشد 
و از دول��ت جواب بخواهد و راب��ط بين دولت و 

مردم باشد.
بر اين اس��اس ش��ايد بتوان گفت از 20 نمره، 
روحان��ي تنها ي��ك امتياز را به خ��ود اختصاص 
داده است. مسعودنيا افزود: البته دولت در خيلي 
حوزه ها نمي تواند به شفاف س��ازي بپردازد؛ زيرا 
اختيار خيلي از مس��ائل در دست دولت نيست، 
وقت��ي دول��ت اختي��ارات الزم را ن��دارد چگونه 
مي تواند شفاف س��ازي كن��د. بنابراين براي نمره 
دادن به رييس جمهور در حوزه شفاف سازي بايد 
ميزان اختيارات و توانايي هاي دولت را بسنجيم. 
اصالحات و شفاف سازي يك روند تدريجي است 
و بنابراين از دول��ت روحاني هم نمي توان انتظار 

داشت كه يك شبه ره صد ساله را طي كند. 

در هفتمين دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط 
عمومي ايران، روابط عمومي همراه اول به عنوان 
تنه��ا روابط عمومي س��رآمد 8 س��تاره، موفق به 
دريافت تنديس زرين شد. به گزارش »تعادل« به 
نقل از اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران، عصر روز چهارشنبه 27 تيرماه در هفتمين 
دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران 
كه با حضور جمعي از اس��اتيد دانش��گاه، مديران 
و صاحبنظران روابط عمومي كش��ور در دانشگاه 
تربيت مدرس برگزار ش��د، از روابط عمومي هاي 
برتر كش��ور با اه��دا تنديس بلورين، س��يمين و 

زري��ن تقدير به عم��ل آمد. در اي��ن همايش كه 
توس��ط موسس��ه فرهنگي رواب��ط عمومي آرمان 
و خان��ه روابط عمومي ايران برگزار ش��د، پس از 
ارزيابي روابط عمومي هاي برتر كش��ور بر اس��اس 
م��دل تعالي تخصصي ش��ده EFQM در روابط 
عمومي، ش��امل 9 معيار بنيادين سرآمدي و ده ها 
ش��اخص فرعي، روابط عمومي هاي سرآمد در سه 
سطح زرين، سيمين و بلورين معرفي شدند. پس 
از اعالم بيانيه هيات داوران، روابط عمومي همراه 
اول كه در ارزيابي هاي صورت گرفته با 810 امتياز 
باالتري��ن امتياز ارزيابي اين دوره را كس��ب كرده 

بود، ضمن معرفي به عنوان روابط عمومي سرآمد 
)تثبيت سرآمدي(، تنها روابط عمومي كشور بود 

كه تنديس زرين 8 ستاره دريافت كرد. 
هدف اين همايش توس��عه س��رآمدي در حوزه 
رواب��ط عمومي، ارائه مش��اوره و كم��ك به تقويت 
مستمر شاخص هاي س��رآمدي در روابط عمومي 
و معرف��ي و تقدي��ر از روابط عمومي هاي س��رآمد 
عنوان شده است. گفتني است مدل تعالي سازماني 
EFQM يك استاندارد اروپايي است كه به عنوان 
ابزاري قوي براي سنجش ميزان استقرار سيستم ها 

در سازمان هاي مختلف به كار گرفته مي شود. 

اردبي�ل   همزم��ان ب��ا هفت��ه 
اردبيل نواي موس��يقي عاشيقالر به 
عنوان يكي از كهن ترين و غني ترين 
با مضامين  موس��يقي هاي كش��ور 
اجتماعي، ادبي و فرهنگ ش��فاهي 
آذربايج��ان در اردبي��ل طنين انداز 
مي ش��ود. عاش��يق ها نوازن��دگان و 
آوازخوانان مناطق ترك نش��ين بوده كه طي ساليان طوالني 
در ارتق��ا فرهنگ اجتماع��ي و به ويژه فرهن��گ آذربايجان 
نق��ش دارند، گفته مي ش��ود ش��اه اس��ماعيل صف��وي پايه 
گذار فرهنگ اصيل موس��يقي عاشيقي اس��ت. داستان هاي 
عاش��يقالر به  صورت نظم )قوشما( و نثر )سوز( آفريده شده 
و از مشهورترين اين داستان ها مي توان به كوراوغلو - اصلي 
و كرمو عاش��يق غريب اش��اره كرد. معاون سياسي و امنيتي 
اس��تانداري اردبيل و يكي از مسووالن ستاد هفته اردبيل در 
خصوص برگزاري گردهمايي عاشيقالر در اردبيل تاكيد كرد 
ك��ه اين برنامه در راس��تاي احيا موس��يقي بومي و اصيل و 
نيز اش��اعه فرهنگ و ادبيات ش��فاهي منطقه اجرا مي شود. 
علي نواداد با اشاره به حضور 150 عاشيق از سراسر كشور و 
نيز برخي كش��ورهاي همسايه در اين مراسم تاكيد كرد كه 
اين برنامه مي تواند در توس��عه و ارتقا موسيقي عاشيقالر در 
استان اردبيل و س��اير مناطق آذربايجان تاثيرگذار باشد. او 
ب��ا تاكيد بر اينكه اين برنامه قرار اس��ت طي روزهاي دوم تا 
چهارم مردادماه برگزار ش��ود، ادامه داد: در پايان اين برنامه 
عاشيق هاي شاخص كشور تقدير خواهند شد. معاون استاندار 
اردبيل متذكر شد: امسال به لحاظ اجرايي و در زمينه كيفي 
و كمي حركت مهمي را نس��بت به س��ال هاي گذشته آغاز 

كرديم كه اميدواريم مورد توجه شهروندان قرار بگيرد. 

طنين موسيقي عاشيقالر در اردبيل با حضور 
150 عاشيق كشوري و بين المللي

و  مدي��ركل فن��ي  گلس�تان  
حرفه اي گلستان با اشاره به اينكه 
جامعه مبتال به فقر مهارتي اس��ت، 
گفت: راهكار ما براي خروج از اين 
وضعيت آموزش هاي مهارتي است. 
رسانه ها مي توانند در اين راستا به 
خوبي ايفاي نقش كنند. به گزارش 
ايس��نا، سيد »عليرضا حس��يني طلب« در نشست خبري با 
اصحاب رس��انه در آس��تانه هفته مهارت، اظهار كرد: براي 
رهايي از بيكاري بايد موضوع بيكاري را براي جوانان تشريح 
كنيم. به دنبال اين هس��تيم كه جمعيت دانشجويي استان 
در دوران تحصي��ل را حداق��ل با يك مهارت آش��نا كنيم. 
حس��يني طلب در ادامه گفت: سال گذشته 19 هزار و 400 
ش��غل در استان محقق ش��د كه 1200 شغل در مجموعه 
فني و حرفه اي ايجاد ش��ده است. از همان دوران متوسطه 
دانش آموزان را به سمت آموزش هاي فني و حرفه اي سوق 
دهيم. مديركل فني و حرفه اي گلس��تان تصريح كرد: مركز 
دولت��ي، زندان ه��ا، يگان هاي نظام��ي و انتظامي، صنايع و 
اصناف، مراكز ترك اعتياد، دانش��گاه ها، سكونتگاه هاي غير 
رس��مي و روس��تاها از جمله محل هايي بوده كه در آنها به 
ارائ��ه آموزش هاي مهارتي پرداختيم. حس��يني طلب هدف 
از آموزش ه��اي فن��ي و حرفه اي را رس��اندن كارآموزان به 
اش��تغال برش��مرد و افزود: 25 درص��د آموزش هاي فني و 
حرف��ه اي تئوري و 75 درصد عملي اس��ت. او با اش��اره به 
طرح مهارت هاي آموزشي در محيط واقعي، گفت: در قالب 
اين طرح اس��تاد شاگردي، استاد به عنوان مربي كار تربيت 
ش��اگرد را با توجه به استانداردهاي ما انجام مي دهد. سال 

گذشته 1130 نفر را به اين صورت آموزش داديم.

 جامعه ايراني
مبتال به فقر مهارتي

خراسان رضوي   مديركل دفتر 
جذب و حمايت از س��رمايه گذاري 
اس��تانداري خراس��ان رضوي گفت: 
77 درصد نيرو هاي ش��اغل در بازار 
كار استان نيروي كار ماهر و به نوعي 
آموزش ديده هس��تند. ب��ه گزارش 
باشگاه خبرنگاران، شكوه ميرشاهي 
مديركل دفتر جذب و حمايت از س��رمايه گذاري استانداري 
خراس��ان رض��وي افزود: بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده با 
همكاري جهاد دانش��گاهي اس��تان 85 درصد از زنان شاغل 
افراد ماهر و آموزش ديده هستند و در ميان مردان شاغل هم 
76 درصد داراي مهارت الزم در رش��ته و شغل خود هستند. 
او ادام��ه داد: در حال حاضر بر اس��اس برآوردها نرخ بيكاري 
در بين دانش آموختگان دانش��گاهي باالس��ت چنانكه آمارها 
نش��ان مي دهد 48 درصد افراد جوياي كار دانش آموختگان 
دانش��گاهي هس��تند واين روند رو به رشد است چنانكه نرخ 
مش��اركت اقتصادي نيروي كار تحصيل ك��رده كه االن 45 
درصد اس��ت در افق 1400 به رقم 52/5 درصد مي رسد كه 
در واقع درصد بيشتري از جمعيت فعال و جوياي كار را اين 
تحصيل كرده ها شامل خواهند ش��د. او  با بيان اينكه مراكز 
آموزش عالي بايد از طريق دوره هاي كارآموزي و كارورزي به 
موضوع مهارت آموزي ورود جدي داشته باشند، گفت: دولت 
در اين راس��تا به دو طرح كارورزي و مهارت آموزي در محيط 
كار واقعي از س��ال گذش��ته ورود يافته ك��ه مي تواند در اين 
حوزه موثر باشد. ميرشاهي افزود: هدف از اين دو طرح ورود 
دانش آموخت��گان به محيط كار واقعي و كس��ب مهارت هاي 
تجربي است كه فرصت بسيار خوبي براي كسب مهارت براي 

جذب در بازار كار فراهم كرده است. 

 روند افزايشي دانش آموختگان جوياي كار
در خراسان رضوي

؟؟؟  اس��تاندار خوزستان گفت: 
بس��ياري از نقاط كشور از سرمايه ها 
و مناب��ع خ��دادادي خوزس��تان و 
مسجدس��ليمان به��ره مي برن��د و 
زيبنده نيست كه استان خوزستان 
و شهرس��تان مسجدسليمان خراب 
باش��ند. به گزارش ايسنا، غالمرضا 
شريعتي ديروز در شوراي اداري مسجدسليمان كه با حضور 
معاون س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور در اين شهرس��تان 
برگزار ش��د، اظهار كرد: اميدواريم ب��ا برنامه ريزي هايي كه با 
همراهي سازمان برنامه و بودجه كشور انجام مي شود، بتوانيم 
كارهاي اثرگذار و زيرس��اختي را در حوزه هاي مختلف استان 
خوزس��تان اجرايي كني��م. وي افزود: بايد ش��رايطي فراهم 
كنيم تا اس��تانداردهاي زندگي در خوزس��تان و به خصوص 
مسجدسليمان رقم بخورد و مردم بتوانند با رفاه بيشتري امور 
خود را بگذرانند. اس��تاندار خوزستان با اشاره به ظرفيت هاي 
شهرستان مسجدسليمان تصريح كرد: بسياري از نقاط كشور 
از س��رمايه ها و منابع خدادادي خوزس��تان و مسجدسليمان 
بهره مي برند و زيبنده نيست كه استان خوزستان و شهرستان 
مسجدسليمان خراب باشند. شريعتي عنوان كرد: اگر عمران 
و آباداني نق��اط ديگر از محل منابع خدادادي خوزس��تان و 
مسجدسليمان اس��ت، به معناي آن است كه همه كشور در 
بهره گيري از منابع يكپارچه است و در اين زمينه انتظار است 
كه در حوزه هاي زيرساختي اقدامات مناسبي براي اين منطقه 
ني��ز انجام ش��ود. او ادامه داد: با توجه به اينكه پتروش��يمي 
مسجدسليمان در سال آينده به بهره برداري مي رسد، تردد در 
محورهاي اين شهرستان بسيار افزايش پيدا خواهد كرد و در 

اين زمينه نياز به احداث راه هاي جديد است. 

 زيبنده نيست خوزستان و مسجدسليمان
با وجود منابع، خراب باشند
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اقتصاد اجتماعي12
 معتادان در كمپ هاي 

ترك اعتياد كارآموزي مي كنند
مديركل بهزيستي استان تهران گفت: كارآموزي 
و توانمندس��ازي معتادان در كسب درآمد و معيشت 
مهم ترين برنامه بهزيستي در كمپ هاي ترك اعتياد 
است تا خانواده هاي آنان از تبعات اين مشكل در امان 

باشند. 
داري��وش بيات ن��ژاد در عمليات عمران��ي فاز دوم 
مركز ش��فق افزود: كارگاه هاي اش��تغال و كارآموزي 
معتادان در كمپ هاي ترك اعتياد اس��تان تهران در 
حال آموزش حرفه هاي مختلف به مددجويان است تا 
اين افراد پس از رهايي با اعتماد به نفس بيشتري در 
جامعه حضور يابند. او يادآور ش��د: نگهداري معتادان 
در گذشته برعهده قوه قضاييه بود اما از سال گذشته 
اين مسووليت به بهزيستي محول شده است. بيات نژاد 
اظهار كرد: شخص معتاد مجموعه يي از افراد جامعه و 
خانواده را درگير مي كند؛ تمام دستگاه هاي متولي در 
امر اعتياد وظيفه قانوني و ش��رعي براي كمك به اين 

قشر آسيب ديده را دارند. 
بيات نژاد اضافه كرد: فرهنگ كار تيمي بايد در ميان 
مسووالن استاني و كشور نهادينه شود تا رضايت مردم 
كه هدف اصلي حاكميت اس��ت در جامعه نمود پيدا 
كند. مديريت مركز نگهداري معتادان متجاهر شفق 
در سال 96 از شوراي مبارزه با مواد مخدر به بهزيستي 
شهرستان ري واگذار شد، زمين فاز اول اين كمپ 30 
هزار مترمربع اس��ت كه چهار هزار مترمربع زيربنا، 2 
هزار و 500 مترمربع نيز س��الن نگهداري از معتادان 
را دارد و در ح��ال حاضر 800 معتاد متجاهر در اين 
كمپ در حال درمان هستند. عمليات عمراني فاز دوم 
مركز شفق نيز با ظرفيت 300 نفر و با مساحت 6 هزار 
مترمربع كه متشكل از سالن هاي چند منظوره براي 

ايجاد كارگاه هاي آموزشي است، از امروز آغاز شد. 

 بازنشستگان مي روند
جوانان مي آيند

اين روزها جوانان نگاهشان به مجلس شوراي اسالمي 
اس��ت، منتظرند ببينند آيا نماين��دگان با اصالح قانون، 
صندلي هاي ش��غلي و مديريتي را براي جوانان توانمند 
خالي مي كنند يا باز هم با تبصره هاي قانوني راه را براي 

ماندن بازنشستگان باز مي گذارند. 
قانون »ممنوعيت به كارگيري بازنشس��تگان« براي 
نخستين بار در جلسه علني 20 ارديبهشت 1395مجلس 
شوراي اس��المي تصويب و در 29 ارديبهشت 1395به 
تاييد شوراي نگهبان رسيد. اين قانون تالش داشت، راه 
را براي اشتغال جوانان هموار كند اما وجود تبصره هايي 
اين قانون نتوانس��ت در عم��ل، آن طور كه بايد قانون را 
تاثيرگذار كند. تعدادي از اس��تثناهاي اين قانون، سبب 
شد تا اين قانون در عمل، كارايي الزم را نداشته باشد و با 
تبديل شدن اين استثناها به قانون و تفسير مجدد آن راه 
براي ابقاي بسياري از بازنشستگان در پست هاي مديريتي 
هموار ش��ود. بر اس��اس برخي از تفسيرهاي تبصره يك 
قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان از سوي مجلس 
ش��وراي اس��المي »مقامات مذكور در ماده )71( قانون 
مديريت خدمات كشوري« شامل روساي سه قوه، معاون 
اول رييس جمهوري، نواب رييس مجلس شوراي اسالمي 
و اعضا شوراي نگهبان، وزراء، نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي و معاونان رييس جمهوري، استانداران و سفرا و 
معاونان وزرا مي توانستند بعد از بازنشستگي در جايگاه 
خود ابقا ش��وند. اما مجلس شوراي اسالمي بهار امسال 
دست به كار شد، تا اين قانون را اصالح كند. كليات طرح 
اصالح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان با 174 
رأي مواف��ق، 44 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 

231 نماينده حاضر تصويب شد. 
كلي��ات اين طرح ب��ه كمس��يون اجتماعي مجلس 
ش��وراي اس��المي رفت و اصالحات روي آن اعمال شده 
و قرار اس��ت اين هفته براي رأي گيري نهايي به صحن 
مجلس برود. محمد مهدي تندگويان، معاون ساماندهي 
ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و جوان��ان، تصويب كليات 
طرح اصالح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان را 
اقدامي مثبت در افزايش جوانگرايي دانست. او با اشاره به 
تبصره ها و استثناهاي اين طرح كه سبب شده بود جوانان 
از پس��ت هاي مديريتي فاصله پيدا كنند، به ايرنا گفت: 
اصالح اين قانون اتفاق خيلي خوبي براي جوانان توانمند 
اس��ت. تندگويان اضاف��ه كرد: بر اس��اس اين تبصره ها، 
تعدادي از مقامات از جمله س��فرا، استانداران از شمول 
اين قانون مستثني شده بودند؛ ولي با اصالح اين قانون 
حدود دو هزار پس��ت آزاد مي شود. معاون وزير ورزش و 
جوانان، دليل مخالفت نماينده دولت را آسيب رسيدن به 
عملكرد فعاليت هاي دولت اعالم دانس��ت و گفت: دولت 
نيز با به كارگيري جوانان توانمند در پست هاي مديريتي 
موافق اس��ت اما نگران هايي دارد كه مثال به يك باره اين 
تغييرات به عملكرد دولت خدشه وارد شود. تندگويان با 
اعالم اينكه 17 اس��تاندار با تصويب اصالحات اين قانون 
بايد تغيير كنند، افزود: ظرفيت جوانان نخبه كشور امكان 
جايگزيني را وجود آورده است و دولت نبايد از اين منظر 
نگراني داشته باشد. وي با اشاره به تصويب كليات طرح 
اصالح قانون ممنوعيت به كارگيري در خرداد سال جاري 
در مجلس شوراي اسالمي گفت: اميدواريم اين طرح در 
صحن علني رأي بي��اورد. محمدرضا بادامچي، نماينده 
مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي درباره كليات 
طرح اصالح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشس��تگان 
گفت: با كليت اين طرح موافقم زيرا در همه كشورهاي 
توسعه يافته، مديران در يك سن مشخص از صندلي هاي 
مديريتي كنار مي روند و جايشان را به جوانان مي دهند. 
او اف��زود: در كميس��يون اجتماعي اصالحات��ي را انجام 
داده ايم، اما همچنان اين قانون فارغ از جامعيت اس��ت؛ 
زيرا افراد بازنشس��ته فقط از حضور مديريتي در برخي 
ارگان و نهادها منع مي شوند. نماينده مجلس اسالمشهر، 
تهران، ري و ش��ميرانات اضافه كرد: افراد بازنشسته در 
اين قانون منعي براي حض��ور در هيات مديره بانك ها و 
بنيادها ندارند و اين موضوع سبب مي شود پاي آنها فقط 
از دولت قطع ش��ود. براي بسياري از اين افراد خيلي هم 
بهتر اس��ت چون در اين نهادها مي توانند با مس��ووليت 
كمتر حقوق بيشتري دريافت كنند ولي آنچه مهم است 
نهادينه شدن شدن فرهنگ به كارگيري از جوانان است. 
بادامچي گفت: اتاق فكر، احزاب و تشكل هاي مردم نهاد 
مي توانند محيط مناسبي براي افراد بازنشسته باشند تا 

خالقيتشان را عرضه كنند. 

اخبار

تالش براي پوشش بيمه اي شاغالن كسب و كارهاي مجازي ادامه دارد

بيمه واقعي براي شاغالن مجازي
داشتن ش��غل امروزه ديگر در معناي سنتي 
آن خالصه نمي شود، بلكه با ظهور اپليكيشن ها 
و گسترش شبكه هاي اجتماعي، بازار دوركاري 
و مش��اغل مجازي بيش��تر از قبل داغ شده، اما 
اين س��بك از اش��تغال هنوز خ��ود را با برخي 
قوائد ش��غلي وفق نداده و در حال گذار از نوعي 
بي ضابطگي به س��مت قانونمند ش��دن است. با 
زياد شدن تعداد مشاغل اينترنتي و دوركاري و 
حضور هر چه بيشتر آنها در سطح جامعه مانند 
رانندگان تاكس��ي آنالي��ن و پيك هاي موتوري 
اينترنت��ي ، برق��رار كردن پوش��ش بيم��ه براي 
ش��اغلين در اين مش��اغل به يكي از موضوعاتي 
تبديل ش��د كه از چندي پيش راه خود را ميان 
اخبار مربوط به مشاغل مجازي و استارت اپ ها 
ب��از كرد. با وجود اين اگرچ��ه ضرورت برقراري 
بيمه براي افراد مش��غول به كسب و كار مجازي 
امروزي جدي تر از گذش��ته دنبال مي ش��ود اما 
همچنان صاحبان برخي از اين مشاغل اينترنتي 
زير بار برقرار ك��ردن بيمه براي كارمندان خود 
نرفت��ه و معتقدن��د چون كارمندانش��ان حضور 
ثابت نداشته و دوركاري مي كنند، مشمول بيمه 
نمي ش��وند با وج��ود اين معاون بيمه س��ازمان 
تامين اجتماعي معتقد است از نظر اين سازمان 
رابطه بين شركت هاي استارت آپي و افرادي كه 
در مش��اغل مرتبط با اين حوزه مشغول به كار 
هستند، مش��مول قانون تامين اجتماعي بوده و 
كارفرمايان اين مش��اغل بايد هر چعه زودتر بر 
س��ر اين موضوع با تامين اجتماعي توافق كنند. 
محمدحس��ن زدا درباره جزيي��ات اين موضوع 
بيان كرد: » بيمه ش��اغلين مرتبط با اس��تارت 
آپ ها از وظايف س��ازمان تامين اجتماعي بوده 
و اي��ن س��ازمان ب��راي حل اين مش��كل با 11 
اس��تارت آپ و كس��ب و كار نوين وارد مذاكره 
شده است. زيرپوش��ش گرفتن مشاغل مجازي 
در دس��تور كار اداره كل امور بيمه شدگان قرار 
دارد و جلسات متعددي با صاحبان اين مشاغل 
برگزار ش��ده است. تحت هر ش��رايطي شاغلين 
مجازي بيمه خواهند ش��د اما اگر با كارفرمايان 
توافق حاصل ش��ود كارمان بهتر پيش مي رود و 
پيش بيني مي ش��ود در اين تواف��ق بيش از 30 

هزار نفر بيمه شوند. «
 او ب��ا تاكيد بر اينكه افرادي كه در مش��اغل 
مرتبط با استارت آپ ها مشغول به كار هستند، 
اي��ن ح��ق را دارن��د ك��ه از خدمات س��ازمان 
تامي��ن اجتماع��ي برخوردار ش��وند، گفت: »ما 
نمي خواهي��م ك��ه ش��ركت هاي اس��تارت آپي 
درگي��ر بروكراس��ي اداري ش��وند و ب��ه همين 
دلي��ل بهتري��ن و س��ريع ترين راه��كار را براي 
ارائه خدمات س��ازمان تامي��ن اجتماعي به اين 

مشاغل پيش��نهاد كرده ايم كه استفاده از مدل 
بيمه يي توافقي است. زدا افزود: » نوع رابطه اين 
كارفرمايان با افراد خود، يك رابطه جديد است. 
به عنوان مثال در ش��ركت هاي تاكس��ي آنالين 
چون اس��نپ و تپس��ي، راننده از كاركنان آنجا 
نيس��ت ولي ارتباط ارگانيك ه��م دارد؛ حقوق 
بگي��ر نيس��ت ولي درص��دي يا پورس��انتي هم 
دريافت مي كند. اين نوع از رابطه باعث مي شود 
به س��مت ش��كل جديدي از كار بروي��م، با اين 
حال تحت هر ش��رايطي ش��اغالن مجازي بيمه 
خواهند ش��د. اگر به توافق نرسيم ناچار هستيم 
از طريق قانون بيمه اجباري وارد ش��ويم و چاره 
ديگري برايمان نمي ماند و نتيجه آن مي ش��ود 
كه موسس��ه حسابرسي ما حسب دستور به اين 
واحدها مراجعه و از طريق بررسي اسناد و دفاتر 
مالي و نرم افزارها، افراد مرتبط را شناس��ايي و 

براي بيمه اقدام مي كند.«

 تكليف قانوني استارت آپ ها
اظهارات محمد حسن زدا درباره اينكه مشاغل 
اينترني هم مشمول بيمه تامين اجتماعي مي شوند، 
در حالي است كه مديركل امور فني بيمه شدگان 
سازمان تامين اجتماعي، برقراري بيمه كارمندان 
اين مش��اغل را تكلي��ف قانوني مديران اس��تارت 
آپ ها در قبال نيروهايشان مي داند. منصور آتشي، 
درباره اين موضوع بي��ان كرد: »به طور كلي قانون 
بيمه  تامين اجتماعي براي هر فرد ش��اغلي در هر 
صنفي يك الزام محسوب مي شود و يك حق مسلم 
فردي هر فرد ش��اغل به شمار مي رود. اشتغال نيز 
دو حالت دارد: يكي رابطه مستقيم بين كارفرما و 
نيروي تحت كار وي و يك مدل ديگر رابطه كاري 
غير مس��تقيم و حتي دريافت غير مستقيم مزد از 
سوي كارفرما كه با توسعه فضاي مجازي و شاغلين 
در اين حوزه، مدل نوع دوم روز به روز گس��ترده تر 
مي شود. اين افراد شايد در شكل و شمايل جديدي 

از كار مشغول هستند ولي آنها هم باالخره روزي به 
سن بازنشستگي مي رسند كه در اين حالت با نبود 
بيمه تامين اجتماعي در تاريخ شغلي ش��ان، يقينا 
براي معيشت زندگاني خود در سنين باال به مشكل 

برخواهند خورد.«
او اف��زود: » ط��ي برگ��زاري جلس��اتي ك��ه با 
11ش��ركت  اينترنتي شناسايي شده داشتيم سعي 
كرديم كه تكاليف قانوني آنها در قبال نيروهايشان 
را ب��ه آنها گوش��زد كنيم و حق و حق��وق افراد را 
برايش��ان شفاف سازي كنيم و حاال سازمان منتظر 
واكنش اي��ن مجموعه هاس��ت تا بلكه خ��ود آنها 
همكاري بيشتر و بهتري را براي تحقق اين موضوع 
با ما داشته باشند. باور داريم كه شايد شرايط ذكر 
ش��ده چندان قابل لمس نبوده چرا كه تا به امروز 
همكاري ه��اي الزم را نديديم، البته اين در صورت 
عدم تعامل نيز دست سازمان بيمه تامين اجتماعي 
كوتاه نيست و از اهرم هاي خاص خود مي تواند براي 

اجباري ش��دن اين امر اس��تفاده كند ولي در حال 
حاضر ترجيح ما يك تعامل س��ازنده است.«آتشي 
درب��اره جزييات قانوني اي��ن موضوع گفت: »طبق 
قان��ون 7درصد از حقوق پرداختي )كه حداقل بايد 
طبق قانون وزارت كار باشد( به فرد بابت بيمه وي 
كس��ر ش��ده و حدود 20 الي 23 درصد )بستگي 
ب��ه نوع مش��مول مقررات بيمه بيكاري( از س��وي 
كارفرما نيز پرداخت مي ش��ود. حاال در شركت هاي 
اس��تارتاپي اين مقدار با توج��ه به نوع فعاليت آنها 
مي تواند متغير باشد و كارفرما بايد از داخل ليست 
و ديتاهاي استارتاپ خود نحوه كار فرد را مشخص 
كند. البته موارد مشكوك توسط سازمان پيگيري 
مي شود چرا كه برخي كارفرماها براي اعطاي بيمه 
كمتر گاهي تعداد روزهاي كاري يك نيروي كار را 
كمت��ر از واقعيت اظهار مي كنند با اين حال امروزه 
وارد ش��دن دولت به اين موض��وع الزم و ضروري 
اس��ت چرا كه در آينده با رش��د بيشتر اين مساله 
قطعا با مشكالت عديده يي در زمينه شاغلين فضاي 

مجازي و بيمه آنها روبرو خواهيم بود. «

 چالش هاي بيمه كارمندان مجازي
با اين حال اگرچه مس��ووالن س��ازمان تامين 
اجتماعي، بر قانوني بودن بيمه كارمندان كس��ب 
و كاره��اي مج��ازي تاكيد دارند اما كارشناس��ان 
معتقدن��د چالش ه��اي قانون��ي در اي��ن مي��ان 
 وج��ود دارد ك��ه راه حل و فصل اي��ن موضوع را با 
دست اندازهايي مواجه مي كند. حميد حاج اسماعيلي، 
 كارش��ناس حوزه كار، درباره اي��ن موضوع گفت:

» يكي از شرايطي كه بايد براي بيمه شدن شاغالن 
وجود داشته باشد، ثبت رسمي شغل است اما ثبت 
جدي و رس��مي درباره كسب وكارهاي مجازي در 
وزارت كار وجود ندارد. ممكن است در مورد برخي 
كس��ب وكارها اتفاق افتاده باشد، مثل تاكسي هاي 
اينترنتي اس��نپ و تپسي كه بيش��تر از بقيه نرم 
افزارها در كش��ور و ميان مردم فراگير شده است 
ول��ي اين كس��ب وكارها هم هنوز به طور رس��مي 
فعاليتشان جدي نشده و جايگاه واقعي خود را پيدا 
نكرده اند. در حوزه كس��ب و كار اينترنتي موردي 
وجود ندارد كه كس��ب و كار به معناي واقعي ثبت 
ش��ده و مجوز جدي گرفته يا ارتباط س��ازماني با 

اداراتي نظير بيمه و ماليات داشته باشد. «
او افزود: « اگر عزم مس��ووالن ب��راي برقراري 
بيمه كارمندان مش��اغل مجازي جدي است، بايد 
در گام نخست س��از و كار و هويت اين مشاغل از 
س��وي نهادهاي دولتي مرتبط همچون وزارت كار 
به رسميت شناخته شود در اين شرايط مي توان به 
آينده بيمه براي كارمندان اين شغل ها اميدوار بود 
چرا كه تكليف صاحبان شغل ها در قبل كارمندان 

رسميت بيشتري به خود مي گيرد.«

طرح ممنوعيت ازدواج فرزند خوانده با سرپرست در مجلستا كنكور برچيده نشود، مشكالت حل نمي شوند
سال هاس��ت مس��ووالن وزارت آموزش و پ��رورش و فعاالن 
آموزش��ي بر ضرورت حذف كنكور به عنوان ش��يوه يي س��نتي 
براي ورود به دانش��گاه تاكيد مي كنند. اضطراب و فشار عصبي 
دانش آموزان و خانواده ها براي پذيرش در كنكور، سودجويي هاي 
كالن موسسه هاي آموزشي و مافياي نشر كتب كمك آموزشي 
و... داليل��ي موجه براي حذف كنكور و اتخاذ ش��يوه هاي جديد 
براي ورود دانش آموزان به دانشگاه است. اما همه داليل و تاكيد ها 
براي جذف كنكور، تا به حال موفق به شكست دادن غول كنكور 
نشده است. رييس سابق سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
نيز با بيان اينكه س��ند تحول و برنامه درسي از اسناد باالدستي 
هس��تند گفت: هي��والي كنكور خانواده را درگي��ر خود كرده و 
اگر برچيده نشود مش��كالت حل نمي شوند. او همچنين اظهار 
كرد: زيرنظام برنامه درسي سند تحول تصويب و به اجرا در آمد 
اما متاس��فانه زيرنظام هاي ديگر با تاخير تصويب و برخي هنوز 
اجرايي نشدند و برخي نواقص اجرا از همين امر ناشي مي شود. 
محي الدين بهرام محمديان افزود: در برنامه درسي توجه به تفكر، 
ايمان، علم، عمل و اخالق در چهار عرصه ارتباطي انسان با خدا، 
خود، خلقت و انسان را انجام داديم و شايسته محوري را در الگوي 
عملي قرار داديم و همسوس��ازي كتب با برنامه درس��ي ملي را 
پيش گرفته بوديم. رييس سابق سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزش��ي با بيان اينكه قرار بود برنامه درسي ملي طي 16 سال 
اجرا شود گفت: اما بر حسب ضرورت شوراي عالي تصويب كرد 
در هر سال كتب دو پايه بازنگري شوند كه حجم كار را سنگين 
كرد. محمديان ادامه داد: تقويت هويت اسالمي ايراني و ترجمه 
نيازه��اي عمومي به زبان برنامه درس��ي را بايد انجام مي داديم. 
اكنون مشاركت جمع قابل قبولي از معلمان در تاليف كتب وجود 
دارد و كتب به س��ه چهار نفر از معلمان زبده در هر اس��تان داه 
مي ش��ود و 120 معلم نظر درباره آن مي دهند. او با بيان اينكه 

امس��ال به تغيير كتب پايه دوازدهم مي رسيم گفت: وعده داده 
بوديم س��ال هاي 1399 تا 1400 بازنگ��ري در كتب داريم. در 
راستاي كاهش تمركز تاليف كتب هم برنامه ريزي كرديم تا سهم 
20 درصدي هر اس��تان اتفاق بيافتد كه در برخي دروس اتفاق 
مي افتد مثل ادبيات فارسي و تاليف استان شناسي هم به استان ها 
واگذار شده اس��ت. او درباره آزاد سازي برنامه درسي اظهار كرد: 
بايد اختيار بدهيم و البته طرح شعارگونه آزادسازي مفيد نيست 
و بايد اول زمينه را فراهم كنيم. كتب درس��ي جديد چون تفكر 
و س��واد رس��انه يي متكي به رفتار معلم و دانش آموز در كالس 
اس��ت. ما طرحي در راستاي مدرس��ه محوري در برنامه درسي 
داش��تيم كه در ش��وراي عالي معطل مانده است. محمديان در 
پايان گفت: كتاب درسي متاثر از كنكور نيست اما اهداف برنامه 
درسي و آموزش��ي و پرورشي را تحت الش��عاع قرار داده است. 
هيوالي كنكور خانواده را درگير خود كرده و اگر برچيده نش��ود 

مشكالت حل نمي شوند. 

آماده باش پليس فرودگاه  براي سفر 86 هزار حاجي
فرمانده پليس فرودگاه هاي كشور جزييات آماده باش ماموران 
پليس فرودگاه در عمليات حج امس��ال را تش��ريح و هشدارها و 

توصيه هاي الزم را به حجاج اعالم كرد. 
حسن مهري درباره اقدامات پليس فرودگاه ها در عمليات حج 
امس��ال اظهار كرد: امس��ال طبق پيش بيني ه��ا 86 هزار نفر از 
طريق 19 فرودگاه كش��ور به س��رزمين وحي سفر خواهند كرد 
ك��ه از اي��ن تعداد 22 هزار نفر يعني بيش��ترين تعداد حجاج از 
تهران راهي مدينه يا مكه خواهند شد. او درباره اقدامات پليس 
فرودگاه براي س��فر حجاج، اظهار كرد: در همين راستا از ماه ها 
قبل چندين جلس��ه جهت هماهنگي با س��ازمان حج و زيارت، 
بعثه مقام معظم رهبري و... برگزار ش��د و از ابتداي امس��ال نيز 
دوره هاي آموزش��ي مختلف براي كش��ف موادمخدر و چگونگي 
رفتار با حجاج و زائران برگزار كرديم كه خوشبختانه نتايج خوبي 
نيز در پي داشته اس��ت. مهري با بيان اينكه به تمامي ماموران 
پليس فرودگاه خوش رفتاري با زائران و مس��افران تاكيد ش��ده 
اس��ت، به ايسنا گفت: متاسفانه گاهي خس��تگي كار و فعاليت 

ش��بانه روزي ماموران سبب مي ش��ود كه رفتارشان با حجاج يا 
مسافران مناسب نباشد، اما به تمامي همكاران تاكيد كرديم كه 
بايد رفتار مناس��ب داشته باشند و به هيچ عنوان رفتار نامناسب 
مورد تاكيد نيس��ت و خدايي نكرده رخ دادن هرگونه بدرفتاري 
از س��وي ماموران ما پذيرفته نيست و با آن برخورد خواهد شد. 
فرمانده پليس فرودگاه هاي كشور در پاسخ به سوال ايسنا درباره 
اقالم ممنوعه زائران، اظهار كرد: س��ال هاي گذشته حدود 300 
قل��م دارو و مواد دارويي جز اقالم ممنوعه بود كه خوش��بختانه 
امس��ال با پيگيري هاي س��ازمان حج و زيارت اين تعداد به 10 
قلم كاهش يافته اس��ت. مهري با بي��ان اينكه مواردي همچون 
متادون ها، ترام��ادول، داروهاي كدئين دار و... جز موارد ممنوعه 
س��فر حجاج به عربستان است، گفت: تمامي اين موارد از سوي 
پليس فرودگاه در قالب بروشور به تك تك زائران و كاروان ها ارائه 
شده اس��ت. عالوه بر آن تمامي اين موارد با هماهنگي سازمان 
حج و زيارت براي زائران پيامك ش��ده اس��ت وهمكاران من در 
فرودگاه نسبت به چك و كنترل اين موارد نيز اقدام خواهند كرد. 

مصوبه مجلس قبل مبني بر اجازه ازدواج سرپرس��ت با 
فرزندخوانده در صورت تاييد قاضي، همان موقع با حواشي 
پرسر و صدايي همراه شد. بسياري از فعاالن حقوق كودك 
اين مصوبه را خالف كنوانسيون هاي بين المللي عنوان كردند 
و اين طرح را در تضاد با هنجارهاي عرفي خانواده دانستند. 
ام��ا اين قان��ون در نهايت تصويب و تاييد ش��د. حاال عضو 
فراكسيون زنان و خانواده مجلس گفته ازدواج فرزند خوانده 

با سرپرست در تمامي شرايط بايد ممنوع شود. 
حميده زرآبادي در مورد آخرين وضعيت طرح ممنوعيت 
ازدواج فرزندخوانده با سرپرس��ت، گفت: س��ال گذشته اين 
ط��رح درصحن علني مجلس اعالم وصول و براي بررس��ي 
بيشتر به كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس ارجاع شده 
است، اما كميس��يون قضايي به دليل تعدد طرح ها و لوايح 
فرصت الزم را براي بررس��ي اين طرح نداش��ته است؛ البته 
پيگيري هاي الزم براي ارجاع سريع تر طرح به صحن علني 
مجلس انجام خواهد ش��د. نماينده م��ردم قزوين، آبيك و 
البرز درمجلس ش��وراي اسالمي، با اش��اره به اينكه برخي 
مواد اي��ن طرح طي يك ماه اخير دركميس��يون قضايي و 
حقوقي مجلس بررسي شده است، افزود: دولت سال گذشته 
به دنب��ال تدوين طرح��ي درخصوص ممنوعي��ت ازدواج 
فززندخوانده با سرپرس��ت بود، اما متاسفانه پس از گذشت 
چند ماه اليحه دولت به مجلس ارسال نشده است؛ بنابراين 
با توجه به اينكه درحال حاضر برخي به دليل نبود شفافيت 
و ضعف درقانون گرفتار چنين مش��كلي هس��تند، مجلس 
تدوي��ن طرح موردنياز را در دس��توركار قرار داد. زرآبادي با 
بيان اينكه در قان��ون فعلي ممنوعيت ازدواج فرزند خوانده 
با سرپرست مشروط در نظرگرفته شده است، به خانه ملت 
گفت: در شرايط فعلي اگر مجوز از دادگاه اخذ شود، ازدواج 

فرزند خوانده با سرپرس��ت قانوني محسوب مي شود؛ اما به 
دليل تبعات بسيار و آسيب هاي اجتماعي قابل توجه دراين 
خصوص درطرح مجلس تاكيد شده كه حتي با مجوز دادگاه 
هم انجام اين كار امكان پذير نيست، بنابراين ازدواج با فرزند 
خوانده درهرحالتي ممنوع اس��ت؛ البته تصويب هرقانوني 

دراين زمينه بايد ضمانت اجرايي داشته باشد. 
عضو فراكسيون زنان و خانواده مجلس با تاكيد بر اينكه 
قانون فعلي درخصوص ممنوعي��ت ازدواج فرزند خوانده با 
سرپرست از بازدارندگي كافي برخوردار نيست، گفت: درحال 
حاضر ميزان آس��يب هاي اجتماعي درحوزه زنان نسبت به 
دهه هاي گذشته افزايش چشمگيري داشته كه دراين حوزه 
نيز بي توجهي به تصويب يك قانون متقن مي تواند مشكالت 
بسياري را براي جامعه زنان به وجود آورد؛ البته اگر تا زمان 
ارجاع طرح به صحن اليحه دولت هم ارسال شود، مي توان 

طرح و اليحه را تلفيق كرد. /

بيكاري 8 ميليون كوله بر در استان هاي غربي كشور
نماينده مجلس دهم گفت: درآمد و معيشت مرزنشينان 
در مناطق غرب كشور تعطيل شده است. جالل محمود زاده 
درب��اره وضعيت كول��ه بران در مناطق غرب كش��ور، گفت: 
درآمد و معيشت مرزنشينان در مناطق غرب كشور به صفر 
رسيده و اقتصاد معيشتي كوبران بسيار در تنگنا قرار گرفته 

است. 
نماينده مردم مهاباد در مجلس ش��وراي اس��المي اظهار 
كرد: در گذشته زماني كه معابر كوله بري باز بود، اين اقشار 
زحمتكش درآمد ناچي��زي در مجموع 300 الي 400 هزار 
تومان ماهيانه را داش��تند اما هم اكنون در آمد كوله بران به 

صفر رسيده است. 
او ادامه داد: به صفر رس��يدن درآم��د كوله بران موجب 
ش��ده كه بسياري كوله بران كارش��ان را از دست بدهند يا 
تن ب��ه كارهاي كاذب بدهن��د بنابراين دول��ت بايد هرچه 
س��ريع تر تمهيداتي در راس��تاي فرصت هاي اش��تغال براي 
كول��ه بران در نظر بگيرد. محم��ود زاده به خانه ملت گفت: 

برخي از كش��ورهاي جاي ايران را در مب��ادالت تجاري به 
ع��راق گرفته اند زيرا ما نه تنها تبادالت تجاري كوله بران را 
وسعت نداديم بلكه بطوركلي مبادالت تجاري در اين مسير 
را تعطيل كرديم واين در حالي اس��ت كه برخي از كشورها 
بدون محدوديت صادرات محصوالت صنعتي و كش��اورزي 
را به عراق در دس��تور كار قرار دادند. او ادامه داد: با بس��تن 
ش��دن مرزهاي كول��ه بري ما از صادرات م��ازاد محصوالت 
كش��اورزي محروم ش��ديم بنابراين بديهي اس��ت كه با اين 
ش��رايط وضعيت اقتصادي مردم ش��كننده باشد ومتاسفانه 
دولت راهكار مناس��بي براي رفع مش��كالت كوله بران ارائه 
نداده اس��ت. عضو هيات رييسه كميس��يون كشاورزي، آب 
و منابع طبيعي مجلس يادآورش��د: قفل بر تبادالت تجاري 
كوله بران موجب ش��ده، بيش از 7 الي 8 ميليون نفر بدون 
در نظر گرفتن جايگزين هاي ش��غلي بيكار ش��وند بنابراين 
مشخص است كه مردم مرزنشين با اين اوصاف در فشارهاي 

اقتصادي قرار گرفته اند و اين امر سزاوار نيست. 

منصور آتشي، مديركل امور فني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي:
به طور كلي قانون بيمه  تامين اجتماعي براي هر فرد شاغلي در هر صنفي يك الزام محسوب مي شود و يك حق مسلم فردي هر فرد شاغل به 
شمار مي رود. اشتغال نيز دو حالت دارد: يكي رابطه مستقيم بين كارفرما و نيروي تحت كار وي و يك مدل ديگر رابطه كاري غير مستقيم و 

حتي دريافت غير مستقيم مزد از سوي كارفرما كه با توسعه فضاي مجازي و شاغلين در اين حوزه، مدل نوع دوم روز به روز گسترده تر مي شود. 
اين افراد شايد در شكل و شمايل جديدي از كار مشغول هستند ولي آنها هم باالخره روزي به سن بازنشستگي مي رسند كه در اين حالت با نبود 

بيمه تامين اجتماعي در تاريخ شغلي شان، يقينا براي معيشت زندگاني خود در سنين باال به مشكل برخواهند خورد
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گزارشنهاييحادثهATRآسمانچهزمانيمنتشرميشود؟

تداوم ابهام در علت سانحه هوايي تهران-ياسوج
گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي|

در حال��ي ك��ه تنه��ا 10 روز از كناره گي��ري 
حس��ين عاليي، مديرعامل ش��ركت هواپيمايي 
آسمان مي گذرد، اظهارات ضد و نقيض مسووالن 
درباره مقصر اصلي سانحه هوايي تهران- ياسوج 

ايرالين آسمان به اوج خود رسيده است. 
 باالگرفتن اختالفات ميان سازمان هواپيمايي 
كش��وري و كميس��يون اصل 90 مجلس شوراي 
اس��المي درباره علت اصلي اين سانحه هوايي در 
ش��رايطي رخ داده اس��ت كه حدود 5 ماه از اين 
س��انحه مي گذرد و دراين مدت تنها يك گزارش 
اوليه درباره علت حادثه آن هم در اواخر اس��فند 
س��ال گذشته يعني حدود يك ماه پس از حادثه 

منتشر شده است. 
البته مديركل دفتر بررس��ي س��وانح سازمان 
هواپيمايي كشوري در واكنش به انتقادها درباره 
تاخير در انتش��ار متن نهايي اين حادثه گزارش 
اع��الم كرد كه اي��ن گزارش آماده ش��ده و براي 
بررسي در اختيار مراجع قضايي، نظارتي و... قرار 

گرفته است. 
ناگفت��ه نماند كه با گذش��ت چندي��ن ماه از 
حادث��ه و تعل��ل س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
در انتش��ار گ��زارش نهايي س��انحه هوايي، اما و 
اگرهايي درباره علل اصلي س��انحه ايجاد ش��د و 
در برخي محافل ش��نيده ش��د كه نتايج حاصل 
از بررسي ها نشان مي دهد كه مديرعامل شركت 
آس��مان يكي از مقصران اصلي وقوع اين سانحه 
هوايي است و برهمين اساس فشارهايي ازسوي 
اين شركت به اين س��ازمان اعمال مي شود تا از 

انتشار متن نهايي گزارش جلوگيري شود. 
درحال حاضر، تاخير در رسانه يي كردن گزارش 
نهايي س��انحه تا جايي ادامه پيدا كرد كه 10 روز 
پيش مديرعامل اين شركت از سمت خود استعفا 
ك��رد و نبود ش��فافيت و گزارش مس��تدل درباره 
علل وقوع حادثه موجب ش��د ك��ه اختالف نظرها 
درباره داليل اين س��انحه هواي��ي افزايش يابد در 
همين رابطه به تازگي، اظهاراتي از س��وي يكي از 
اعضاي هيات رييس��ه كميس��يون اصل 90 درباره 
تاثير عوامل ديگر غير از تصميمات اش��تباه خلبان 
در وقوع اين حادثه منتش��ر ش��د كه موضع گيري 
سازمان هواپيمايي كشوري به اين اظهارات، دامنه 

اختالفات را گسترده تر كرد. 

خطاهايغيرقابلباور
بهرام پارسايي، عضو هيات رييسه كميسيون 
اص��ل 90 كه انتقادهايي را به چگونگي بررس��ي 
س��انحه هواپيماي ATR ش��ركت آسمان وارد 
مي داند، گفت: انتس��اب هفت خطا در يك پرواز 
به يك خلبان باتجربه، قدري غيرقابل باور است. 
اما مديركل بررسي سوانح سازمان هواپيمايي 
كش��وري به اين انتقادها پاسخ داد و گفت: آقاي 
پارس��ايي پ��س از جلس��ه يي كه ب��ا نمايندگان 
فرانسوي حاضر در ايران داشت، پذيرفته بود كه 
خطاي خلبان در اين حادثه مسجل است. از اين 
رو م��ن تعجب مي كنم كه پس از اين جلس��ات 
ايشان دوباره از نامش��خص بودن داليل انتساب 

خطا به خلبان سخن گفته است. 

مرجعاصليبررسيحادثه؟
با شدت گرفتن اين اختالفات، اين سوال مطرح 
مي شود كه مرجع اصلي رسيدگي به سوانح هوايي 
چه نهاد يا سازماني است و جايگاه كميسيون اصل 
90 مجلس به عنوان نه��اد نظارتي تا كجا تعريف 
شده است؟  عليرضا منظري، معاون اسبق سازمان 
هواپيمايي كش��وري درباره مرجع اصلي بررس��ي 
س��وانح هوايي به »تعادل« گفت: براس��اس قانون 
جمهوري اس��المي و همچنين مفاد كنوانس��يون 
بين المللي شيكاگو )پيمان بين المللي هوايي( بايد 
يك مرجع رسيدگي به شكايات و سوانح هوايي در 

هر كشور در نظر گرفته شود. 
منظري ادامه داد: براساس محتواي كنوانسيون 
شيكاگو و ضميمه ش��ماره 13 مصوب شده دراين 
كنوانس��يون كه در ايكائو هم تصويب و ابالغ شده 
اس��ت، رسيدگي به س��وانح براي كشف حقيقت و 
علت سانح، بررسي و اعالم نظر براي رفع مشكالت 

بايد از س��وي يك مرجع انجام ش��ود.  او افزود: در 
ايران دفتر بررسي س��انحه در سازمان هواپيمايي 
كش��وري تشكيل ش��ده و اين دفتر مرجع رسمي 
بررسي و رسيدگي به سوانح هوايي داخلي است و 
براساس آيين نامه هيات وزيران به مرجعيت رسمي 

اين دفتر اشاره شده است. 
به گفته اين كارش��ناس ارشد حوزه هوايي، در 
سانحه هوايي تهران-ياسوج هم دفتربررسي سوانح 
هوايي سازمان هواپيمايي كشوري گزارش مقدماتي 
و نهاي��ي اي��ن حادثه را تهيه كرده و براس��اس آن 

خلبان مقصر اصلي حادثه معرفي شده است. 
منظري اظهار كرد: البته درهر كش��ور، مراجع 
نظارتي هم وجود دارد كه وظيفه نظارت بر عملكرد 
نهادهاي اجرايي را دارند، در ايران هم كميس��يون 
اصل 90، بر عملكرد دفتر بررس��ي س��وانح نظارت 
داشته است كه اين نظارت مانعي براي بررسي هاي 
دفتر بررسي س��وانح نيست.  او بيان كرد: براساس 

قوانين، كميسيون اصل 90 مي تواند عملكرد دفتر 
بررسي س��وانح هوايي را مورد بررسي قرار دهد اما 
نمي تواند س��انحه هوايي تهران- ياس��وج را مورد 

بررسي و تحليل قرار دهد. 
اين كارش��ناس ارش��د ح��وزه هوايي با اش��اره 
ب��ه قوانين موجود درباره بررس��ي س��وانح هوايي 
گفت: تا زماني كه قوانين از بررس��ي سوانح توسط 
دفتربررسي س��ازمان هواپيمايي كشوري حمايت 
مي كند، اين س��ازمان مرجع رسمي و اصلي براي 

رسيدگي به حوادث و سوانح هوايي است. 
معاون اسبق سازمان هواپيمايي كشوري درباره 
انتقادات وارده به دفتربررس��ي س��وانح براي عدم 
اس��تقالل از س��ازمان هواپيمايي گف��ت: ايكائو به 
مشكل عدم استقالل كميسيون ها يا دفاتر بررسي 
س��وانح هوايي هر كش��ور از س��ازمان هواپيمايي 
كشوري اشاره كرده و خواستار استقالل اين مرجع 
از اين نهاد شده است.  او افزود: در ايران هم با توجه 

به انتقادات و همچنين لزوم استقالل دفتربررسي 
سوانح از سازمان هواپيمايي كشوري، بايد قوانيني 
درباره اين استقالل تصويب شود. ضمن اينكه يكي 
از مش��كالت اين اس��ت كه اين دفتر از نظر اداري 
نسبت به بقيه دفاتر و نهادها پايين تر است و همين 
موضوع موجب مي ش��ود كه اختالف نظرها شدت 
بگيرد.  به گفته منظري، دفتربررسي سوانح بايد از 
سازمان هواپيمايي كشوري جدا و ساختار امروزي 

بايد اصالح شود. 
اما حس��ن رضايي فر، مديركل بررس��ي سوانح 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري درباره همين عدم 
استقالل دفتربررسي ازسازمان هواپيمايي كشوري 
با بيان اينكه بر اساس آيين نامه هاي موجود بررسي 
س��وانح با مصوبه هيات دولت در اختيار س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري قرار گرفته است، اظهار كرد: 
اگر بنا بر تغيير در رويه بررس��ي سوانح باشد، بايد 
مجلس، دولت و ساير دستگاه هاي باالدستي قوانين 
را اص��الح كنند.  او ادامه داد: س��ازمان هواپيمايي 
از چند س��ال قبل اعالم كرده كه آمادگي استقالل 
دادن به اي��ن كميته را دارد و حتي صورتجلس��ه 
بررسي هاي انجام شده و پيشنهادات در اين زمينه 
هم موجود اس��ت. رضايي فر افزود: تا زماني كه اين 
پيش��نهادات عملي نش��ود، قوانين موجود بررسي 
س��انحه را به سازمان هواپيمايي كش��وري واگذار 
ك��رده و آنچه در اين زمينه اتف��اق افتاده، اجرايي 

شدن قوانين مصوب كشوري است. 
مديركل بررس��ي س��وانح س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري درب��اره ابهام��ات مطرح ش��ده در عدم 
اس��تقالل اين كميته بيان كرد: تمامي اعضاي اين 
كميته طوري انتخاب ش��دند كه هيچ ارتباطي با 
ديگر بخش هاي سازمان هواپيمايي كشوري نداشته 
باشند تا به اين ترتيب ابهام يا اشكالي درباره اعضاي 

اين كميته مطرح نشود. 
او با اشاره به ارائه گزارش كميته بررسي سانحه 
به س��ه قوه كشور اظهار كرد: س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري گزارش را در اختيار نمايندگان مجلس، 
دولت و قوه قضاييه قرار داده  است تا هر يك از آنها 
اگر نظرات يا ابهاماتي دارند، مطرح كنند و يكشنبه 
هم براي از بين بردن ابهام ها جلسه يي را با اعضاي 

كميسيون اصل 90 مجلس خواهيم داشت. 
رضايي فر در پاس��خ به اينكه آيا در صورت نياز 
به شفاف س��ازي امكان ارائه گ��زارش دقيق درباره 
نقش خطاهاي خلبان در سقوط هواپيماي آسمان 
وجود دارد، گفت: پس از آنكه نهادهاي باالدس��تي 
بررسي هايش��ان را انجام داده و ابهام هايشان را در 
ميان گذاشتند، در صورت صالح ديد امكان انتشار 

جزييات گزارش وجود خواهد داشت. 
به گفته اين مقام مس��وول، اين مس��اله نياز به 
بررس��ي هاي دقيق دارد تا ببيني��م در نهايت نظر 
مراجع باالدس��تي درباره انتشار گزارش چه خواهد 
بود.  مديركل بررس��ي سوانح س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري اضافه كرد: گزارش فعلي بخش به بخش 
با گروه فرانسوي بررسي شده و آنها جز در مواردي 
بس��يار محدود در ديگر حوزه ها گ��زارش را تاييد 
كرده اند كه با نگارش آن به زبان انگليس��ي با تاييد 
فرانسوي ها گزارش در سطح بين المللي هم نهايي 

خواهد شد.

تخصيصارزشركتهايهواپيماييمتوقفشدهاست
دبي��ر انجم��ن ش��ركت هاي هواپيمايي با اش��اره به تغيير 
سياس��ت هاي ارزي دول��ت گف��ت: تخصي��ص ارز م��ورد نياز 
ش��ركت هاي هواپيمايي از يك ماه پيش متوقف ش��ده و اين 
مساله مشكالت زيادي را براي شركت ها از جمله كنسل كردن 

برخي پروازها به دنبال داشته است. 
مقصود اسعدي س��اماني در گفت وگو با ايرنا افزود: پيش تر 
با همكاري انجمن ش��ركت هاي هوايي، بانك مركزي ارز مورد 
ني��از اين ش��ركت را تامين ك��رد، اما با وج��ود ارائه مدارك و 
مس��تندات كافي، اكنون بيش از اين يك ماه اس��ت كه هيچ 

ارزي به شركت هاي هواپيمايي تخصيص نيافته است. 
او ادام��ه داد: تخصي��ص نيافتن ارز مورد نياز ش��ركت هاي 
هواپيمايي براي صنعت هوانوردي چالش هاي بسيار زيادي را 
ب��ه وجود آورده بطور نمونه، س��ه روز پيش پرواز كيش اير به 
اس��تانبول به همين دليل انجام نشد؛ ضمن آنكه امكان خريد 

ارز از بازار آزاد نيز وجود ندارد. 

تعليقپروازهايوينبهاصفهانوشيراز
س��فير اتريش در ته��ران، دليل تعليق پروازه��اي وين به 
اصفهان و شيراز را نداشتن صرفه اقتصادي اعالم كرد و گفت: 
پروازها از اتريش به تهران همچنان روزي دو بار درحال انجام 

اس��ت.  به گزارش ايرنا، »اش��تفان ش��ولتز« افزود: متاسفانه 
پروازهاي اتريش به اصفهان و ش��يراز بازنگري شد و به دليل 
نداش��تن صرفه اقتص��ادي و خصوصي بودن اي��ن ايرالين، تا 
زمس��تان پيش رو تعليق شد.  او ادامه پروازها بعد از زمستان 
را به تصميم هاي مس��ووالن اين شركت و فضاي كسب و كار 

آنها مربوط دانست. 
شولتز همچنين با اش��اره به مناسبات تهران و وين و سفر 
اخي��ر رييس جمهوري ايران به اتري��ش گفت: »بهره مندي از 
بس��ته برجام به شرط پايبند بودن به اجراي تعهدات« يكي از 

دستاورد هاي اين سفر بود. 

آغازساخت40هزارواحدمسكونيدربافتهايفرسوده
مشاور رييس جمهوري در امور هماهنگي نوسازي بافت هاي 
فرسوده و ناپايدار شهري گفت: ساخت بيش از 40 هزار واحد 

مسكوني در بافت هاي فرسوده شهري آغاز شده است. 
اكب��ر تركان در گفت وگو با ايرنا، افزود: در گزارش��ي كه به 
رييس جمهوري ارائه ش��د، تعداد واحدهاي مس��كوني كه در 
بافت هاي فرسوده شهري اجرايي شده 40 هزار واحد است اما 

انتظار رييس جمهوري بيش از اين تعداد بود. 
نوس��ازي بافت هاي فرس��وده و ناكارآمد ش��هري يكي از 
مهم تري��ن برنامه هاي دولت در حوزه مس��كن اس��ت كه با 

فرمان رييس جمهوري در بهمن ماه س��ال گذشته به  عنوان 
طرح ملي بازآفريني شهري اميد در وزارت راه و شهرسازي 
آغاز شد.  دولت از سال 1392 تصميم به نوسازي بافت هاي 
ناكارآم��د گرفت ت��ا در قالب برنامه ملي بازآفريني ش��هري 
اميد، نوس��ازي بافت فرس��وده توس��ط بخ��ش خصوصي با 
حمايت هاي دولتي در 2700 محله شهري آغاز شود. گفته 
مي ش��ود، در اين طرح، زمين مورد ني��از از محل واگذاري 
زمين ه��اي دولت��ي تامين  خواهد ش��د. پيش تر هوش��نگ 
عش��ايري، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت 
بازآفريني ش��هري گفته بود از اسفند سال گذشته تاكنون 
س��اخت حدود 20 هزار واحد در قالب طرح بازآفريني آغاز 
شده و برنامه س��اخت 100 هزار واحد تا پايان سال جاري 

در دستور كار است. 

گلستان؛نخستيناستاندراحداثشهركگردشگري
مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي ب��ا بيان اينكه گلس��تان 
نخستين استان در محدوده ش��مالي كشور است كه مصوبه 
هيات وزيران براي احداث ش��هرك هاي گردش��گري در آن 
اجرا خواهد ش��د، گفت: بنا به بررسي هاي انجام شده تصميم 
داري��م تا ۸ مكان را براي احداث اين ش��هرك ها نهايي كرده 
و عملي��ات اجرايي را پس از تصويب ش��وراي عالي معماري 

و شهرس��ازي آغاز كنيم. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه 
و شهرس��ازي، حبيب اله طاهرخاني افزود: براس��اس مصوبه 
هيات وزيران در س��ال 9۶ بايد براي مكان يابي ش��هرك هاي 
گردش��گري با هدف پاس��خگويي به نيازهاي موجود در اين 

بخش اقداماتي انجام شود. 
او ادام��ه داد: طبق قانون براي آغ��از عمليات اجرايي اين 
ش��هرك هاي گردش��گري پس از اخذ مصوب��ه هيات وزيران 
بايد مصوبه ش��وراي عالي معماري و شهرسازي با هدف ارائه 
مكان هاي برنامه ريزي ش��ده براي اس��كان موقت و توس��عه 
گردش��گري در اس��تان نيز گرفته شود كه هم اكنون در حال 

پيگيري اين مساله هستيم. 
مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي، اصلي تري��ن كاركرد اين 
ش��هرك ها را جلوگيري از تخريب عرصه هاي طبيعي و سوق 
دادن تقاضاها براي س��اخت و ساز به اين نواحي اعالم كرد و 
افزود: همزمان با اجرايي ش��دن اين پروژه تمامي دستگاه ها 
نيز مكلف به مبارزه با س��اخت و سازهاي غيرمجاز در استان 

بوده و بايد در اين مسير ما را همراهي كنند. 
ب��ه گفت��ه او، وجه اصلي اين اقدام آن اس��ت كه مي تواند 
س��رمايه ها را به سمت مناطق برنامه ريزي شده هدايت كرده 
و در عين حال فضاي جديدي براي رونق س��رمايه گذاري در 

اين استان ها ايجاد كند. 

كشف برخي موارد نوين مخاطره آميز در ساختمان ها، 
اح��راز كيفيت مصالح و متريال به كار رفته در س��اخت 
س��ازه ها و ارائه راهكارهاي عملياتي براي كاهش سطح 
خطر در س��اختمان ها از جمله موارد دشواري است كه 
عماًل معاونت پيش��گيري و حفاظت از حريق س��ازمان 
آتش نش��اني تهران به آن ورودي اجباري داشته است. 
در حالي كه در برخي از اين موارد، ورود پيش دس��تانه 
دستگاه ها و مراكز خاص ديگري مانند مركز تحقيقات 
ساختمان وزارت مسكن، سازمان استاندارد و... ضروري 
بوده است.  در اين ميان، اس��تفاده از »تكنولوژي هاي 
نوين« در س��اخت س��اختمان ها و اس��تفاده از مصالح 
خاص جديد كه پيش تر اس��تفاده از آنها س��ابقه يي در 
حوزه ساختمان س��ازي نداشته، چالشي است كه برخي 
از فعاالن حوزه س��ازه با آن دست به گريبان هستند و 
البته اين مس��اله براي معاونت پيش��گيري آتش نشاني 

تهران نيز مش��كالت خاص خ��ود را در احراز ايمني و 
صدور تاييديه نهايي داشته است. 

گالي��ه فعاالن اين حوزه اين اس��ت ك��ه در صورت 
مجاب ش��دن انبوه س��ازان يا مالكان براي اس��تفاده از 
مصالح ب��ا س��طح تكنولوژي هاي نوي��ن در پروژه هاي 
س��اختماني، به دليل ناش��ناخته بودن برخ��ي از اين 
مصالح و متريال براي معاونت پيش��گيري آتش نشاني، 
صدور گواهي ايمني اين دسته از ساختمان ها با چالش 
و مش��كل ج��دي مواجه مي ش��ود و در نهايت طوالني 
شدن فرايند دريافت گواهي ايمني و پايان كار يا حتي 
محروميت از دريافت اين تاييديه ايمني، باعث مي شود 
كه بس��ياري از توليد كنندگان و انبوه س��ازان مس��كن، 
قيد استفاده از تكنولوژي هاي نوين در پروژ ه هاي خود 
را بزنن��د! محم��ود قديري، معاون حوزه پيش��گيري و 
حفاظت از حريق س��ازمان آتش نش��اني تهران در اين 

باره توضيحاتي ارائه داد و گفت: سازمان ملي استاندارد 
و مركز تحقيقات س��اختمان مرجع تاييد كاال هستند؛ 
امكان ن��دارد ماده يي از مركز تحقيقات س��اختمان يا 
س��ازمان ملي اس��تاندارد گواهينامه فني معتبر گرفته 
باشد اما در ليست آتش نشاني نباشد. شرط ديگر اينكه 
اين ماده بايد در تهران هم نمايندگي داشته باشد چون 
بح��ث فروش و خدم��ات پس از فروش مطرح اس��ت؛ 
ممكن اس��ت فردي در ش��هري متريالي يا دستگاهي 
ساخته باشد، اين دس��تگاه و متريال نياز به پشتيباني 
دارد باي��د روش اجراي حرفه يي داش��ته باش��د و اگر 
درست اجرا نش��ود كل پول بايد دور ريخته شود.  وي 
ادامه داد: بطور مثال برخي مصالح و مواد س��اختماني 
اگر در بيش از 15 دقيقه اجرا و استفاده نشود، بايد آنها 
را دور ريخت اما چون قيمت مواد باال است، دور ريخته 
نمي ش��ود و از آن اس��تفاده مي ش��ود! بنابراين اگر اين 
چند شرط وجود داش��ته باشد، تاييديه صورت خواهد 
گرفت. ضمن اينكه س��ازمان ملي اس��تاندارد فقط در 

سيستم هاي اعالم و اطفاي حريق دخالت دارد. 

سناريويدومحفظبرجام
مجيداعزازي| دبيرگروهراهوشهرسازي|

طي 2 ماه و 13 روز گذشته، به عبارت ديگر از زماني 
كه دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا، خروج اين كشور 
از برجام را اعالم كرد تاكنون، راهبرد جمهوري اسالمي 
ايران حفظ اين دس��تاورد حقوق��ي و تاريخي از طريق 
همكاري و تعامل مضاعف با 1+4 عضو باقي مانده در اين 

توافقنامه چند جانبه بوده است. 
مسووالن ديپلماس��ي ايران پس از اينكه از حمايت 
همه جانبه اتحاديه اروپا از برجام اطمينان حاصل كردند، 
در اين مسير مصمم تر هم شدند و تالش كردند برخي از 
ناتواني هاي اقتصادي اين اتحاديه در مقابله با تحريم هاي 
امريكا را با جلب مشاركت فعاالنه روسيه و چين، دو عضو 

شرقي اين توافقنامه چندجانبه ترميم و تكميل كنند. 
برخ��ي ناظ��ران و كارشناس��ان رواب��ط بين الملل 
ك��ه ش��انس ضعيفي براي پي��روزي دوب��اره ترامپ در 
مبارزات انتخاباتي رياس��ت جمهوري امريكا پيش بيني 
مي كنند، بر اين باورند كه ايران با مس��اعدت گروه 4+1 
مي تواند ضمن حفظ برجام، شرايط تحريم آميز ناشي از 
سياست هاي خصمانه ترامپ را به سختي اما با سربلندي 
خنثي كند. اين دسته از كارشناسان بر اين باورند كه به 
دليل اينكه يك فرِد ناقض تعهدات بين المللي در راس 
دولت امريكا قرار گرفته است، ايران نبايد به از بين رفتن 
اين توافقنامه چند جانبه كمك كند. به وي ژه آنكه دوره 
زمامداري اين فرِد ناقض تعهدات بين المللي كوتاه تر از 
دوره زماني اجرايي ش��دن برجام است. به نظر مي رسد، 
 اين ايده در ميان دولتمردان ايران نيز از جايگاه مهمي 
برخوردار است و ايران چنين سناريويي را در دستور كار 

خود قرار داده است. 
در اين ميان، طي دو ماهه گذش��ته 3 رويداد بزرگ 
در رواب��ط ميان »امريكا با اروپا« از س��ويي و »امريكا با 
كره شمالي و روسيه« از سوي ديگر به وقوع پيوسته است 
كه به طور مستقيم و غير مستقيم به شرايط كنوني ايران 

ربط پيدا مي كنند. 
اگ��ر خروج امري��كا از برجام را نخس��تين حركت 
خصمان��ه ترامپ عليه منافع اقتص��ادي- امنيتي اروپا 
در سال 201۸ قلمداد كنيم، بي گمان دومين حركت 
او، وض��ع تعرفه ه��اي گمركي ب��راي واردات برخي از 
كاالهاي واس��طه يي همچ��ون ف��والد و آلومينيوم به 
امريكا بود. مس��اله يي ك��ه نه تنها اعت��راض اروپا كه 

اعتراض كانادا و مكزيك را در پي داشت. 
ب��ه فاصل��ه اندكي پ��س از اين رويداده��ا و ترك 
زودهن��گام، پرتنش و پرماجراي نشس��ت گروه 7 در 
كان��ادا، ترامپ ب��ا كيم جونگ اون، رهب��ر جوان كره 
شمالي در سنگاپور ديداري نمايشي را براي جهانيان 
اكران و تالش كرد نش��ان دهد، اهل آش��تي حتي با 

سرسخت ترين دشمن امريكا است. 
دوستي با پوتين اما تازه ترين نمايشي است كه ترامپ 
براي سرپوش گذاش��تن بر برخي مسائل داخلي امريكا 
در هلس��ينكي اجرا كرده اس��ت. دي��داري كه برخالف 
پيامدهاي متعددش، گويي چنان به مذاق ترامپ خوش 
آمده اس��ت كه به برگزاري دومين ديدار با پوتين اظهار 

تمايل كرده است. 
آش��تي با كره شمالي و دوستي با پوتين، بطور قابل 
توجه��ي نمايانگر الگوي رفتاري ترامپ اس��ت، رفتاري 
كه نش��ان مي دهد او براي سرپوش گذاشتن بر گذشته 
خالي از سياس��ت و ديپلماسي خود، حاضر است به هر 
ش��كلي رزومه تازه يي از خود بر جاي گ��ذارد و خود را 
ناجي فوري مش��كالت بين المللي امري��كا معرفي كند. 
هنوز چند هفته يي از ديدار تاريخي ترامپ و اون نگذشته 
اس��ت كه در خبر ها خوانديم، او از مواضع سرس��ختانه 
خ��ود در قبال كره ش��مالي كنار كش��يده و تعيين هر 
گونه محدوده زماني براي خلع س��الح هس��ته يي )نه بر 
چيدن مراكز هس��ته اي( كره ش��مالي را رد كرده است. 
در موردي ديگر، در كنفرانس خبري مشترك با پوتين 
به خبرنگاران گفت، »تا 4 س��اعت پيش روابط مسكو-
واش��نگتن بد بود، االن خوب شد!« مساله يي كه پوتين 
دو روز بعد از آن،  بطور تلويحي به سخره گرفت و گفت، 
اينكه فكر كنيم مس��ائل ميان دو كشور در چند ساعت 
حل مي شود، ساده انگارانه است.  اين موارد كه تعدادشان 
هم كم نيست، نشان مي دهد كه ترامپ به مذاكرات نگاه 
بلندمدتي ندارد و همچون همه مركانتليس��ت ها به سود 
آني و فوري نظر مي كن��د، گويي براي او نفس مذاكره و 
عكس گرفتن با مسووالن كشورهايي كه در برابر امريكا 
قرار دارند، اهميت دارد. او مثل همه پوپوليست ها نيازمند 
ديده شدن است حتي اگر به قيمت برخي خط شكني ها 
باش��د. او االن بيش از س��پتامبر سال گذش��ته نيازمند 
گفت وگو با ايران است. زماني كه به گفته محمود واعظي، 
رييس دفتر رييس جمهور، در حاش��يه دور قبلي اجالس 
مجمع عمومي سازمان ملل، ترامپ هشت بار تالش كرده 
تا با روحاني صحبت كند، اما پاسخ حسن روحاني منفي 
بوده اس��ت.  در چنين شرايطي، در صورتي كه روحاني 
در اواخر شهريورماه امس��ال به نيويورك برود، احتمال 
اينكه چنين درخواس��ت هايي دوباره مطرح شود، وجود 
دارد. از اين رو، ايران مي تواند در سناريويي تازه از همان 
اهرمي كه او براي فش��ار بر ايران استفاده كرد، يعني از 
»برجام« اس��تفاده كرده و هرگونه ديدار و مذاكره يي را 
به بازگشت امريكا به برجام و اجراي تام و تمام مفاد آن 
توس��ط اين كشور مشروط كند. اگرچه احتمال پذيرش 
چنين پيش شرطي از سوي ترامپ بعيد به نظر مي رسد، 

اما با توجه به روحيه و رفتار او غيرممكن هم نيست. 
بي گم��ان ترامپ بي��ش از همه مي دان��د كه برجام 
بهتري��ن توافق ب��راي نظارت بر فعاليت هاي هس��ته يي 
ايران اس��ت و بديلي نمي تواند داشته باشد، از همين رو، 
ب��راي يك ديدار مختصر با روحاني و برگزاري مذاكراتي 
نيم بند شبيه آنچه با كره شمالي و روسيه صورت گرفت، 
تالش خواهد كرد؛ چ��را كه اين ديدار و مذاكره، فارغ از 
نتيجه آن، مي تواند او را در برابر اتحاديه اروپا و به عبارتي 
دوس��تان ديروز امريكا كه حاال ترامپ آنان را »دشمن« 
خوانده است، در موضعي برتر قرار دهد و فشار بيشتري 

را به مهم ترين رقباي اقتصادي خود وارد كند. 
اگ��ر ترامپ به برج��ام بازگردد، يك پي��روزي ديگر 
ب��راي ايران و همچنين گ��روه 1+4 رقم خواهد خورد و 
مسووالن ديپلماسي كشور مي توانند در مذاكره با امريكا 
منافع كشور را پيگيري كنند. اگر هم بازگشت به برجام 
را نپذيرفت، ايران چيزي را از دس��ت ن��داده و بار ديگر 
به دنيا ثابت كرده اس��ت كه اهل مذاكره و جست وجوي 
راه حل براي حفظ صلح و ثبات در منطقه و جهان است 
و اين امريكا اس��ت كه يك تنه در مسير خالف قانون و 

معاهدات بين المللي پيش مي رود.

سرمقاله

عطف به آگهي پذيره نويسي مندرج در شماره 1123 مورخ 97/03/23 روزنامه تعادل، با موضوع افزايش سرمايه شركت 
سبدگردان سرآمد بازار، از مبلغ 20.000.000.000 ريال به مبلغ 100.000.000.000 ريال مصوبه مجمع عمومي فوق العاده 

مورخ 9۶/09/23 به اطالع مي رساند شماره حساب هاي مندرج در بند 12 آگهي فوق، به شرح ذيل اصالح مي گردد.
س��هامداران محترمي كه تمايل به اس��تفاده از حق تقدم خود دارند؛ حس��ب مورد بايد براساس موارد بيان شده 

زير اقدام نمايند:
- س��هامداراني كه به موجب گواهي حق تقدم خريد س��هام جديد، فاقد مطالبات بوده و يا مطالبات آنان، بهاي 
س��هام جديد را تامين نمي كند، مي بايس��ت ظرف مهلت مقرر بهاي س��هام يا ما به التفاوت آن را به يكي از حساب هاي 
ذيل واريز و رس��يد بانكي مربوطه را به انضمام گواهينامه حق تقدم خريد س��هام جديد، ظرف مهلت اس��تفاده از حق 
تقدم، با پس��ت سفارشي به نشاني تهران، ميدان ونك، خيابان مالصدرا، خيابان شيرازي جنوبي، خيابان سامان پالك 
79 طبقه دوم ارس��ال نموده و يا مدارك را به نش��اني تهران، ميدان ونك، خيابان مالصدرا، خيابان ش��يرازي جنوبي، 

خيابان سامان پالك 79 طبقه دوم تحويل و رسيد دريافت نمايند.
1- حساب سپرده كوتاه مدت به شماره 0202992974001 بانك آينده، شعبه مركزي، كد شعبه 0201

2- حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت به شماره 040077310900۶ بانك آينده، شعبه مركزي، كد شعبه 0201
- سهامداراني كه به موجب گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد، داراي مطالبات به ميزان بهاي سهامي جديد 
مي باش��ند، مي بايس��ت ظرف مهلت مقرر ضمن تكميل گواهي حق تقدم، مبني بر اعالم موافقت با تبديل مطالبات به 
س��رمايه، مراتب را با پس��ت سفارش��ي به آدرس تهران، ميدان ونك، خيابان مالصدرا، خيابان شيرازي جنوبي، خيابان 
س��امان، پالك 79 طبقه دوم ارس��ال نموده و يا م��دارك را به آدرس تهران، ميدان ونك، خياب��ان مالصدرا، خيابان 

شيرازي جنوبي، خيابان سامان، پالك 79 طبقه دوم تحويل و رسيد دريافت نمايند.

 اصالحيه آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه
شركت سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص(

ثبتشدهبهشماره474850باشناسهملي14005048711

اش��تباهات مكرر و متعدد خلبان هواپيماى ATR ش��ركت آس��مان، از 
سوي س��ازمان هواپيمايي كش��وري عامل اصلى وقوع سانحه پرواز تهران-

ياسوج اعالم شد. 
براساس اظهارات اخيرمديركل بررس��ي سوانح سازمان هوايي كشوري، 
مقصراصلي سانحه خلبان است، به گفته او تقرب و اقدام به فرود در ياسوج 
در هواي بد به دليل س��قف پايين ابر برخالف دستورالعمل شركت، كاهش 
ارتفاع غيرمجاز از كمترين ارتفاع ايمني مس��ير پروازي W144، مديريت 
نامناس��ب در كابين خلبان، ع��دم رعايت رويه جب��ران واماندگي و تثبيت 
هواپيم��ا و عدم اجراي چك ليس��ت ها در زمان تق��رب از جمله داليل اين 
وقوع س��انحه بوده اس��ت. به گفته رضايي فر، اس��تفاده نابجا از اتوپايلوت در 
زمان تقرب، عدم توجه به درخواس��ت كمك خلبان هم از ديگر اش��تباهات 
خلبان هواپيماي ATR تهران-ياس��وج بوده است. اوگفته است: همچنين 
عوامل دخيل در اين س��انحه با عنوان عوامل كمكي ش��امل خطاي كمك 
خلبان براي درخواست چك ليست، نبود نظارت عمليات شركت به فعاليت 

خلبانان، آموزش ناكارآمد ش��ركت درخصوص دس��تورالعمل هاي عملياتي 
شركت و هواپيما و ضعف سيستم شناسايي مخاطرات و اقدامات پيشگيرانه 

در شركت هواپيمايى است. 
اين مقام مس��وول با اشاره به اينكه ش��روع پرواز به دليل محدوديت هاي 
پزش��كي خلبانان و بدي هواي مقصد صحيح نبود، تصريح كرد: خلبانان به 
اميد فرودگاه جايگزين شيراز پرواز كرده بودند و قبل از آغاز تقرب اطالعات 
هواي ياسوج را مي گيرد و سعي در خروج از ابر با سقف 15 هزار پا مي كنند. 
ب��ه گفته رضايي ف��ر دليل خروج از ابر، ش��رايط توربوالنس و تش��كيل 
يخ ب��وده و با كاهش دادن ارتفاع، متاس��فانه هواپيم��ا در معرض جريانات 

كوهستان قرار گرفته و به كوه برخورد كرده است. 
مديركل دفتر بررس��ي سوانح س��ازمان هواپيمايي كشوري  گفته است: 
هن��وز خلبان ارابه ف��رود را بازنكرده ب��وده و به دليل خ��روج از ابر خلبان 
سيس��تم يخ زداي��ى را خاموش مي كن��د و AOA هم به اي��ن دليل قطع 

مى شود و خلبان ديرتر متوجه وخامت اوضاع مي شود.

خلبان،  عامل اصلى وقوع سانحه تهران-ياسوج شناخته شد

استفاده نادرست از مصالح نوين در كمين ايمني ساختمان ها 

ايرانشهر
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براساس يك گزارش پژوهشي، تامين مالي صنايع به كمك بانكداري توسعه اي در كشورهاي عضو »بريكس« بررسي شد

الگوي حمايت بانكي از صنعت
تعادل|

استفاده از منابع بانكي براي تامين مالي 
صناي�ع، در عمده كش�ورهاي جهان اصلي 
پذيرفته ش�ده اس�ت و البته ايران در اين 
زمين�ه هم نتوانس�ته از كش�ورهاي موفق 
الگوبرداري كن�د. در واقع با وجود آنكه در 
ايران بانك ها بيش از 90 درصد از نقدينگي 
اقتصاد را در خود جاي داده اند، تامين مالي 
پروژه ه�اي صنعتي از رهگذر بانك ها هنوز 
هم به يك رويا شبيه است. نتايج پژوهشي 
 موسس�ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

نيز حكايت از اين دارد كه ميزان تسهيالت 
دهي بانك صنع�ت و معدن به عنوان بانك 
توس�عه يي و تخصصي خاص اين بخش در 
 اي�ران، ب�ا كاهش هم�راه ب�وده و از حدود
ح�دود ب�ه  س�ال 1385،  در  درص�د   13 
5.4 درصد در سال 1393 رسيده است. اين 
در حالي اس�ت كه تجربه كش�ورهاي عضو 
گروه »بريكس« در اين زمينه مي تواند براي 
ايران درس آموز باشد. تجربه اين كشورها 
نش�ان مي دهد، با وجود تف�اوت  بانك هاي 
توس�عه يي با يكديگر، نقطه مشترك اكثر 
آنها حمايت دولت از توس�عه و تقويت اين 
بانك ها است، تا جايي كه در مواقع بحراني 
و با حمايت ه�اي دولتي حت�ي نقش »ضد 
چرخه تجاري« نيز به آنها محول مي ش�ود. 
منظور از اين اصطالح آن است كه در مواقع 
ب�روز بحران و ركود در اقتصاد، اين بانك ها 
به نج�ات صناي�ع مي آيند و تس�هيالت با 
ش�رايط مناس�ب به آنه�ا اعط�ا مي كنند. 
ع�الوه براين، بانك هاي توس�عه اي ملي در 
كشورهاي عضو »بريكس« موظف هستند، 
 از فعاليت هاي�ي ك�ه مزاي�اي توس�عه يي
قابل مالحظه ي�ي ايجاد مي كنن�د، اما قادر 
به جذب س�رمايه گذار خصوصي نيس�تند، 

حمايت و پشتيباني كنند. 

 ابزارهاي مالي توسعه اي
بانك ه��اي توس��عه يي براي تحق��ق اهداف 
اقتص��ادي- اجتماعي در ي��ك منطقه يا بخش 
ايجاد مي ش��وند. اين بانك ها ابزاري مهم براي 
دولت ها در راس��تاي تقويت رش��د اقتصادي از 
طريق اعطاي اعتبار، ضمانت س��رمايه گذاري ها 
و س��اير خدمات مالي و همچني��ن ارائه طيف 
وسيعي از خدمات مش��اوره اي و ظرفيت سازي 
براي موسساتي به شمار مي روند كه نمي توانند 
پروژه هاي توس��عه يي خ��ود را از طري��ق بازار 
س��رمايه يا بانك هاي تجاري- خصوصي تامين 
مال��ي كنند. از ديگر س��و، با وج��ود آنكه طي 
ساليان اخير تاكيد زيادي بر بهره گيري از ساير 
روش هاي تامين مالي از منابع غير بانكي صورت 
پذيرفته است، با اين حال هم اكنون سهم منابع 
بانك��ي دركل اعتبارات اعطاي��ي در 10 اقتصاد 
پيش��رفته دنيا بيش از 50 درصد است. در اين 
ميان البته نقش بانك هاي توسعه يي در تامين 
منابع مالي مورد نياز در پروژه هاي توسعه يي در 

اقتصاد بسيار قابل توجه است.
بانك هاي توس��عه يي در كش��ورهاي توسعه 
يافته، با حضور پررنگ نهادهاي مالي خصوصي 
و بازار س��رمايه، نقش فعالي در اقتصاد دارند و 
در زمينه هايي چون اعطاي اعتبار به بخش هاي 

خ��اص و س��رمايه گذاري در زمينه هاي��ي ك��ه 
بانك ها تمايلي به سرمايه گذاري در آنها ندارند 
)فعاليت هايي از قبيل انرژي پاك، بيوتكنولوژي 
و محي��ط زيس��ت( خدمات ارائ��ه مي دهند. با 
اي��ن همه، بانك هاي توس��عه يي در اي��ران، بنا 
ب��ه تعريف مرس��وم، وجود ندارن��د و عمدتا به 
بانك ه��اي تخصصي محدود مي ش��وند. در اين 
ميان، بانك صنعت و معدن به عنوان يك بانك 
تخصصي در حوزه صنعت و معدن فعاليت دارد 
كه با وجود رشد تسهيالت اعطايي، پاسخگوي 
نيازهاي مالي بخش هاي مورد اشاره نبوده و از 

اين جهت نيازمند تقويت است. 
ام��ا در ايران، رايج ترين منابع تامين مالي از 
خارج از بنگاه شامل تسهيالت بانكي، استقراض 
از بازاره��اي غيررس��مي، اس��تفاده از مناب��ع 
اختص��اص يافته در قالب طرح ه��اي دولتي از 
قبيل صندوق توس��عه ملي و همچنين استفاده 
از ابزاره��اي مالي رايج در بازار س��رمايه يعني 
انتشار سهام، اس��ت. با اين همه، سهم بانك ها 
در فرآين��د تامي��ن مالي در بخ��ش صنعت )و 
البته س��اير بخش ها( همچنان بر ديگر بخش ها 
برتري دارد. به عن��وان نمونه، به لحاظ آماري، 
در س��ال 1386، تقريب��ا 74 درصد منابع مالي 
از طريق تسهيالت بانكي تامين شده است، كه 
اين رقم در آن س��ال حدود س��ه درصد اوراق 
بهادار با درآمد ثابت، چهار درصد س��هام و 17 
درصد بودجه عمراني دولت بوده است. در سال 
1392 نيز س��هم تسهيالت بانكي رشد يافته و 
از 74درصد به 83 درصد رس��يده است. با اين 
همه، در سال 1393، بخش مسكن و ساختمان 
حدود 30 درصد از تسهيالت اعطايي را به خود 
اختص��اص داد. اين در حالي اس��ت كه مطابق 
آمار، تنها نزديك ب��ه 7 درصد از ارزش افزوده 
در اقتصاد در اين بخش ايجاد ش��ده اس��ت. از 
ط��رف ديگر، بخش صنعت و معدن با س��همي 
مع��ادل 17 درصد از اقتصاد مل��ي، 27 درصد 
منابع را به خود اختصاص داده اس��ت كه كمتر 
از رقم تخصيصي به بخش مس��كن و مستغالت 

اس��ت. عالوه براين، با نگاه به اطالعات موجود 
مي توان دريافت كه طي يك دهه گذشته، روند 
مربوط به سهم منابع و اعتبارات تخصيص يافته 
به بخش مس��كن و مس��تغالت و بخش صنعت 
ومع��دن از كل منابع بانك��ي، در جهت عكس 
يكديگر حركت كرده اس��ت ك��ه در جاي خود 

نياز به تامل و بررسي جداگانه يي دارد. 

 شنا كردن در خالف مسير رودخانه
بررسي هاي اين گزارش پژوهشي در ادامه نشان 
مي دهد، با وجود آنكه طي يك دهه اخير، روندهاي 
جهاني به س��مت بهره گيري بيشتر از بازار سرمايه 
تغيي��ر يافته اس��ت، در اغلب كش��ورهاي در حال 
توسعه و حتي توس��عه يافته، كماكان سهم بخش 
بانك��ي در تامين مالي صنايع غالب اس��ت. يكي از 
جنبه ه��اي مهم نقش نظام بانك��ي در تامين مالي 
فعاليت ه��ا را مي توان به بهره من��دي از بانك هاي 
توس��عه يي مرتبط دانس��ت. فعاليت اين بانك ها تا 
پيش از بحران مالي س��ال 2008 عمدتا در زمينه 
تامين مالي پروژه هاي توس��عه يي بود. با اين همه، 
پس از بح��ران اقتصادي نقش جدي��دي براي اين 
بانك ها در بيش��تر كشورهاي »آس��يايي، امريكاي 
التين، آفريقا و اروپا« با عنوان »نقش مخالف چرخه 
تجاري« در نظر گرفته ش��ده اس��ت. از اين رو، در 
زم��ان ركود اقتص��ادي با كاهش مي��زان وام دهي 
بانك هاي تجاري-خصوصي و نيز بازار سرمايه، سهم 
بانك هاي توسعه يي در اعطاي اعتبارات پروژه هاي 

توسعه يي )بلندمدت با سود كم( افزايش مي يابد. 
در اي��ن ميان، موضوع تقوي��ت صنايع كوچك و 
متوس��ط نيز به واس��طه آثار قابل توج��ه آن در بعد 
اقتصاد كالن، همچون رش��د اقتصادي و اش��تغال، 
به حدي حائز اهميت اس��ت ك��ه در رابطه با آن، در 
كشورهاي مختلف جهان، نه تنها بانك هاي تخصصي 
ايجاد ش��ده، بلكه در برخي كش��ورها مانند ژاپن يا 
هندوس��تان، اين دس��ته از بانك ها تنها ب��راي ارائه 
خدمات صرف به اين صنايع تاسيس شده اند. ويژگي 
و مش��خصات بانكداري توس��عه يي در كش��ورهاي 
مختل��ف و به وي��ژه در اقتصاد نوظه��ور، با يكديگر 

تفاوت هاي��ي از حيث اندازه و مي��زان دارايي، منابع 
تامين مال��ي، نحوه مواجهه با ريس��ك و مخاطرات 
دارد، اما نقطه مش��ترك اكثر بانك هاي توس��عه يي، 
حمايت دولت از توس��عه و تقويت آنها اس��ت. نكته 
ديگر، محول شدن ماموريت هاي جديد به بانك هاي 
توس��عه اي، به ويژه پس از بحران مالي جهاني است 
كه عالوه بر راهبردهاي سياس��تي در جهت مخالف 
با چرخ��ه تجاري، مي ت��وان به مش��اركت فعال در 
سياس��ت گذاري ها و برنامه ري��زي كالن و همچنين 
ارائه مش��اوره هاي سازنده در وضع قوانين و مقررات 
كالن تنظيم كنن��ده روابط كار و قراردادهاي تجاري 

اشاره كرد. 

 بانكداري تخصصي در آينه ديگران
مناب��ع تامين مال��ي بنگاه ه��اي اقتصادي را 
در يك دس��ته بندي كلي، مي توان به دو دس��ته 
»منابع درون بنگاهي« و »منابع خارج از بنگاه« 
تقسيم بندي كرد. منظور از منابع درون بنگاهي، 
آورده س��هامداران ي��ا اندوخته ه��اي موجود در 
شركت ها است كه براي تامين منابع مالي مورد 
نياز براي تاس��يس، ادامه يا توسعه فعاليت هاي 
بنگاه هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
منابع خارج از بنگاه نيز طيف وسيعي از ابزارهاي 
بازار پول و سرمايه را شامل مي شود كه با توجه 
به گس��تردگي، مي��زان هزينه بر ب��ودن، عمق 
بازارهاي مالي و متناسب با سطح آگاهي و دانش 
مالي بنگاه ه��اي اقتصادي، مورد اس��تفاده قرار 

خواهند گرفت. 
از ديگر س��و، عمده ترين مناب��ع تامين مالي را 
مي توان در چهارگروه »تسهيالت بانكي«، »اوراق 
قرضه شركتي«، »اوراق بهادار« و »تسهيالت ساير 
واس��طه هاي مال��ي« طبقه بندي كرد. س��ه مورد 
اخير با عنوان منابع غيربانكي قلمداد مي ش��وند. 
بررسي ها نشان مي دهد، سهم منابع بانكي دركل 
اعتبارات اعطايي در 10 اقتصاد پيشرفته در دوره 
س��ال 2000 ت��ا 2014 ميالدي، كم��اكان قابل 
توجه و چش��مگير اس��ت، به نحوي كه در پايان 
نيمه نخس��ت سال 2014 از مجموع 59 تريليون 

دالر اعتب��ار بخش خصوص��ي، 28 تريليون دالر 
مربوط به منابع بانكي بوده است. بر خالف تصور، 
بانك هاي توس��عه يي منحصراً وابس��ته به بودجه 
دولتي نب��وده و از روش هاي مختلف تامين مالي 
اس��تفاده مي كنند. اين روش ها به صورت كلي در 
سه دسته قرار مي گيرند كه عبارتند از: »استقراض 
از ساير بانك هاي تجاري و دولتي«، »انتشار اوراق 
در بازار سرمايه« و »استفاده از دارايي هاي خود«. 
به اين ترتيب، بانك هاي توسعه يي مي توانند جهت 
كاهش آسيب پذيري هاي ناشي از وابستگي شديد 
به بودجه هاي دولتي و تنوع بخشي به منابع تامين 
مالي، از روش هاي جايگزين نيز استفاده كنند. در 
اين زمينه، تجربه كشورهاي مجموعه »بريكس« 
)متش��كل از برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي 
جنوبي( براي ايران قابل استفاده به نظر مي رسد. 
به لحاظ تاريخي، ح��وزه فعاليت بانك هاي 
توس��عه اي مل��ي در كش��ورهاي »بريك��س«، 
بر س��رمايه گذاري در زيرس��اخت هاي داخلي 
متمركز اس��ت. اما از س��ال 2000 بدين س��و، 
برخ��ي از آنها ب��ه عنوان بازيگ��ران بين المللي 
ظاهر ش��ده و صادركنندگان خود را در سطح 
ملي، و ديگر كش��ورهاي در حال توس��عه را به 
لحاظ مالي تامي��ن كرده اند. در ادامه به برخي 
تجربي��ات اين كش��ورها در اين زمينه اش��اره 
مي شود. بانك هاي توسعه يي ملي در كشورهاي 
عضو »بريكس« موظف هستند از فعاليت هايي 
كه مزاياي توس��عه يي قاب��ل مالحظه يي ايجاد 
مي كنن��د، اما ق��ادر به ج��ذب س��رمايه گذار 
خصوصي نيس��تند، حمايت و پشتيباني كنند. 
در همين راس��تا، تامين بودج��ه براي حصول 
اطمين��ان از اينكه بانك هاي توس��عه يي ملي 
مي توانن��د حوزه هاي��ي را تص��دي كنن��د كه 
موسس��ات مالي خصوصي نمي توانند يا تمايل 
ندارند به آنها ورود كنند، اهميت اساسي دارد. 
تجربه ديگري در كشورهاي گروه »بريكس«، بر 
ابعاد اين بانك ها تاكيد مي كند. بر اين اس��اس، 
بانك هاي توس��عه يي ملي ب��راي اينكه قادر به 
جبران كاهش ش��ديد عرضه س��رمايه گذاري 
خصوصي در اقتصاد باش��ند، بايد نسبتا بزرگ 
ب��وده و دارايي هاي��ي بي��ش از 5 درصد توليد 

ناخالص داخلي را در اختيار داشته باشند. 
عالوه بر اين، بانك هاي توس��عه يي ملي عالوه 
بر اينكه قادر به اعمال سياس��ت هاي ضد دوره يي 
هس��تند، بايد تمايل به انجام اين نوع سياست ها 
را نيز دارا باش��ند. اين امر به يك دس��تور روشن 
ني��از دارد، ك��ه بخش هاي اس��تراتژيك و اهداف 
ديگ��ري نظير دسترس��ي مق��رون ب��ه صرفه به 
خدمات براي افراد فقير و پايداري زيست محيطي 
را مورد تصري��ح قرار دهند. از آنجا كه بخش هاي 
مختلف با ريس��ك هاي متفاوتي مواجه هس��تند، 
آس��تانه پذيرش ريس��ك در بانك هاي توسعه يي 
ملي بايد بطور ش��فاف مشخص شده باشد. بر اين 
اساس، تدوين يك چارچوب نظارتي شفاف براي 
اندازه گيري نتايج و تش��ويق كاركنان براي بهبود 
عملكرد در اين موارد، مورد تاكيد اس��ت. در مورد 
تسهيالت دهي هم اگر چه بخش هاي استراتژيك 
در اخذ تسهيالت اولويت دارند، اما اعطاي وام هاي 
انفرادي بايد بر اس��اس يك فرآيند ارزيابي دقيق 
ص��ورت گي��رد. جه��ت عملك��رد موفقيت آميز، 
بانك هاي توس��عه يي مل��ي بايد س��طح وام هاي 

غيرجاري را به حداقل برسانند. 

ايران در جايگاه 13 توليد 
فوالد در جهان

ش�اتا| ايران با توليد 21.2 ميليون تن فوالد خام 
در رتبه 13 جهاني قرار دارد. ايران همچنين در زمينه 
صادرات با صدور 7.5 ميليون تن فوالد خام رتبه 20 
جهان را به خود اختصاص داده اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه ايران به عنوان يكي از 10 كش��ور شاخص 
معدني در جهان، ساالنه از حدود 5600 معدن فعال 
نزديك ب��ه 400 ميليون تن مواد معدني اس��تخراج 
مي كند. آمار نش��ان مي دهد در سال 2017 ايران در 
ارتباط با ذخائر س��نگ آهن خام و آهن محتوي، به 
ترتي��ب با 2.7و 1.5 ميلي��ون تن در رتبه دهم و نهم 
ذخائر جهاني قرار دارد. با توجه به گس��تره سرزميني 
و موقعي��ت جغرافياي��ي خود و همچني��ن ظرفيت 
خدادادي منابع زيرزميني و ذخاير معدني و فسيلي، 
اين موقعيت را دارد كه با توسعه فناوري هاي اكتشاف، 
اس��تخراج، اس��تحصال و فراوري در زنجيره تامين و 
عرضه مواد خام حساس و پر اهميت موثر در توسعه 

فناوري هاي پيشرفته قرار گيرد.

خودرو

پيشنهاد توسعه فعاليت 
خودروسازان چيني 

ايسنا| يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
از ارائه پيش��نهاد توس��عه فعاليت برندهاي خودروسازي 
چيني همزمان با خروج خودروسازان اروپايي و فرانسوي 
از ب��ازار خودرويي ايران خبر داد. رمضانعلي س��بحاني فر 
گفت: شركت هاي فرانسوي براي توليد چند مدل خودرو 
از جمل��ه پ��ژو 2008 در ايران ح��دود 50 ميليون يورو 
سرمايه گذاري كرده اند كه براساس توافق هاي اوليه قرار 

بود اين عدد تا سقف 400 ميليون يورو افزايش يابد. 
نماينده مردم س��بزوار در مجلس ادام��ه داد: اگر پژو 
س��يتروئن و رنو بخواهن��د با سياس��ت خصمانه امريكا 
همراه��ي و اي��ران را ترك كنند، نمي توانند نس��بت به 
سرمايه گذاري هاي مشترك انجام داده در ايران، ادعايي 
داشته باشند چون پس از ترك ايران توسط اين شركت ها 
هزينه هاي جانبي و دس��تمزد كاركن��ان و كارگران اين 
ش��ركت ها بايد از محل س��رمايه گذاري هاي انجام شده 
تسويه شود. او از تمايل خودروسازان چيني براي توسعه 
فعاليت هاي خودرويي شان در كشورمان خبر داد و افزود: 
با خروج ش��ركت هاي خودروسازي فرانسوي و اروپايي از 
ايران زمينه كار و توسعه سرمايه گذاري هاي مشترك براي 
برندهاي خودروس��ازي چيني در ايران بيش از گذشته 
وس��عت مي يابد كه البته خودروس��ازان چيني پيشنهاد 
توسعه فعاليت هاي خودرويي و تجاري شان در كشورمان 

را به مقامات كشورمان ارائه داده اند. 

پيش فروش خودروهاي وارداتي 
غيرقانوني است

تس�نيم| رييس اتحاديه فروشندگان خودرو با بيان 
اينكه اين اتحاديه با ش��ركت هاي متخلف برخورد جدي 
خواهد داشت، گفت: با ممنوعيت واردات خودرو فروش 
اين خودروها توس��ط ش��ركت هاي مختلف غيرمنطقي 
و غيرقانوني اس��ت. سعيد موتمني با اش��اره به اينكه با 
ممنوعي��ت واردات خودرو فروش اين خودروها توس��ط 
ش��ركت هاي متخل��ف غيرمنطقي و حتي ب��ه نظر من 
غيرقانوني اس��ت، گف��ت: در حال حاضر ش��ركت هاي 
واردكننده به حد كافي خودرو فروخته اند و بايد تعهدات 
خود را نسبت به خريداران اجرا كنند نه اينكه با تبليغات 

متعدد سعي در فروش جديد خودرو كنند. 
او ب��ا بيان اينك��ه اتحاديه فروش��ندگان خ��ودرو با 
ش��ركت هاي متخلف برخورد جدي را انجام خواهد داد، 
افزود: متاس��فانه تعدادي از ش��ركت ها ب��ا وجود فروش 
محص��والت امكان تحويل آنه��ا را ندارن��د و حتي پول 
خري��داران را نمي توانند پرداخت كنند. با اين ش��رايط 
چگونه است كه همچنان در قالب تبليغات متعدد سعي 

در فروش محصوالت آن هم تحويل يك ماهه دارند.  

 نمي توانيم از فرانسوي ها 
غرامت بگيريم

ايس�نا| يك عضو هيات رييسه كميسيون صنايع 
و مع��ادن مجلس گفت: وقتي توافقات خودروس��ازان 
فرانس��وي و ايراني در مرحله ق��رارداد و پيش قرارداد 
باق��ي مانده باش��د ط��رف ايراني نمي تواند ش��كايتي 
براي دريافت غرامت از طرف فرانس��وي داش��ته باشد. 
حجت االس��الم والمسلمين س��يدجواد حسيني كيا با 
بيان اينكه قاعده قراردادهاي اقتصادي كش��ورها اين 
اس��ت كه پيش بيني هاي الزم براي فسخ احتمالي يك 
جانبه قرارداد توسط طرفين در متن قرارداد مي شود، 
گف��ت: علي القاعده در قرارداد همكاري خودروس��ازان 
فرانسوي )رنو و پژو سيتروئن( و ايراني نيز بايد چنين 

پيش بيني هايي شده باشد. 
او ادامه داد: به بيان روش��ن تر اگر طرف فرانس��وي 
به دليل تحريم هاي امريكا قصد ترك ايران را داش��ته 
باش��د، يعني قرارداد را يك طرفه فسخ كرده بنابراين 
باي��د به ط��رف تج��اري خ��ود »جرايم س��نگين« يا 
»غرامت« پرداخت كند، اما اگر همكاري خودروسازان 
فرانسوي و ايراني در حد توافقات اوليه يا پيش قرارداد 
باشد و حاال طرف فرانسوي قصد خروج از ايران و ادامه 
ندادن همكاري با خودروس��ازان ايراني را داشته باشد 
به صورت طبيعي نمي تواند سرمايه گذاري هاي فيزيكي 
انجام ش��ده در خاك ايران را از كشورمان خارج كند. 
حس��يني كيا با اش��اره به اظهارات وزير سابق صنعت، 
مع��دن و تج��ارت، گفت: كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس چندين بار از وزارتخانه و خودروسازان خواست 
تا متن قراردادهاي شان با خودروسازان فرانسوي را در 
اختيار كميس��يون ق��رار دهند، اما نعم��ت زاده هر بار 
مي گف��ت »در حد توافقات اوليه و پيش قرارداد اس��ت 
و اجازه دهيد وقتي به مرحله قرارداد رس��يد، ش��ما را 
در جري��ان قرار مي دهيم«. اين اتف��اق نيفتاد و امروز 
هم موضوع ترك ايران توس��ط خودروسازان فرانسوي 

قوت گرفته است. 

ضرورت هماهنگي قوانين در حمايت از سرمايه گذاري خارجي
محمد رضا صادقي فروشاني|

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني|
سهم ناچيز ايران در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي تلويحاً 
بدين معناس��ت كه كشور نيازمند اصالحات س��اختاري در فضاي 
كسب وكار اقتصادي و بازنگري در قوانين مرتبط )خصوصا در زمينه 
حمايت و پش��تيباني از س��رمايه گذاري خارجي، ماليات ها، تجارت 
خارجي، مقررات كار و روان س��ازي اقتصادي و تس��هيل تجاري( و 
هماهنگي در اجراي آن است. فضاي سرمايه گذاري بايستي مبتني 
بر اطمينان خاطر سرمايه گذار، وجود بستر امن براي سرمايه گذاري 
و نبود فضاي تش��ويش ناش��ي از تغيير مكرر قوانين باشد تا بتواند 

زمينه جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي را فراهم سازد. 
بر اس��اس اصل »81« قانون اساس��ي، دادن امتياز تش��كيل 
شركت ها و موسسات در امور تجاري، صنعتي، كشاورزي، معادن 
و خدم��ات به خارجيان مطلقاً ممنوع اس��ت اما پس از تصويب 
قانون »تش��ويق و حمايت س��رمايه گذاري خارجي« تا حدودي 

ابهام��ات مربوط به اين اصل برطرف ش��د. اين قانون براي ايجاد 
ش��رايط مناس��ب فعاليت س��رمايه گذاران خارجي و بهره مندي 
يكس��ان صاحبان سرمايه خارجي از حقوق و حمايت هاي مشابه 
با سرمايه گذار داخلي، س��ازوكار مطلوبي پيش بيني نموده و در 
مورد نحوه مشاركت، چگونگي فعاليت در رشته هاي مجاز بخش 
خصوصي، سلب مالكيت، پرداخت غرامت، انتقاالت ارزي و خروج 
سرمايه تمهيدات الزم را در نظر گرفته است. اين در حالي است 
ك��ه برخي قانون گذاري هاي اخير نظي��ر تصويب ماده 73 قانون 
برنامه شش��م توس��عه )در تعارض با قانون تش��ويق و حمايت از 
سرمايه گذاري خارجي( مي تواند تمام تالش هاي به عمل  آمده در 

زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي كشور را بال اثر نمايد. 
به عنوان مثال ماده 8 قانون تش��ويق و حمايت سرمايه گذاري 
خارجي بر لزوم يكس��ان بودن كليه حمايت هاي اعمال ش��ده بر 
س��رمايه گذاري هاي داخل��ي و خارجي تاكيد ك��رده در حالي كه 
ماده 73 قانون برنامه شش��م توس��عه با ايج��اد رجحان مقرون به 

تبعيض براي س��رمايه گذار داخلي، به نظر مي رس��د عمال ماده 8 
مذكور را بال اثر نموده اس��ت. نمونه يي از اين تناقضات را مي توان 
در اصالح س��اختار وضعيت تولي��د، واردات و مصرف دخانيات در 
كشور از طريق واگذاري شركت دخانيات در سال 1391 به عنوان 
يك عامليت دولتي به بخش ش��به دولتي مشاهده نمود. متعاقب 
آن ب��ا تالش ه��ا و حمايت هاي مقرر در قانون تش��ويق و حمايت 
س��رمايه گذاري خارجي )منجمله ماده8 آن( خط توليد سيگارت 
بومي با اس��تفاده از س��رمايه گذاري خارجي در سال 1393 ايجاد 
شد، پس از آن ذيل ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه تصويب شد 
كه، ماليات هر پاكت انواع سيگار توليد داخلي به ميزان 10 درصد 
قيمت درب كارخانه و توليد مشترك بيست درصد )20%(، توليد 
داخل با نش��ان بين المللي )برند( 25 درصد قيمت درب كارخانه 

و وارداتي به ميزان 40 درصد قيمت CIF كاال تعيين مي گردد. 
ن��كات كليدي: وجود تبعيض آش��كار در وض��ع ماليات براي 
س��رمايه گذار خارجي )2.5 برابر( در مقايسه با ماليات وضع شده 

براي سرمايه گذار داخلي در ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه )كه 
تعارض آشكاري با ماده 8 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري 
خارجي دارد( مي تواند موجبات دلسردي سرمايه گذاران خارجي 
و عدم رغبت فعاليت آنها در ساير بخش ها شود. نمونه بارز چنين 
وضعيت��ي تجربه قانون گ��ذاري تبعيض آميز در ماليات س��يگار 
)بين س��رمايه گذار داخلي و خارجي( اس��ت كه به عنوان عاملي 
بازدارنده در توس��عه و جذب سرمايه گذاري خارجي عمل كرده 
است. لذا پيشنهاد مي شود با توجه به تبعات و اثرات اجراي ماده 
73 قانون برنامه ششم توسعه بر ماده 8 قانون تشويق و حمايت 
سرمايه گذاري خارجي و روند سرمايه گذاري خارجي و درجهت 
پيش��گيري از تس��ري برداش��ت هاي منفي به ديگر بخش هاي 
اقتص��ادي در س��رمايه گذاري خارجي، كارگروهي متش��كل از 
وزارتي��ن صنعت، معدن وتجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي 
نسبت به بررسي، بازبيني و نهايتا پيشنهاد اليحه اصالحي ماده 

73 قانون برنامه ششم توسعه و تعارضات مشابه اقدام نمايند. 

ضرورت حمايت از شركت هاي دانش بنيان
مديرعام��ل س��ازمان صناي��ع كوچ��ك و ش��هرك هاي صنعتي 
اي��ران اعالم ك��رد: يك��ي از اولويت ها و اس��تراتژي مهم س��ازمان 
 صناي��ع كوچ��ك حمايت ك��ردن از اس��تارت آپ ها و ش��ركت هاي 
دانش بني��ان اس��ت. به گزارش ش��اتا، ص��ادق نجف��ي در همايش 
روس��اي نمايندگي هاي جمهوري اس��المي ايران در خارج از كشور 
ضمن تش��ريح مهم تري��ن ماموريت هاي س��ازمان صنايع كوچك و 
ش��هرك هاي صنعتي ايران در راستاي حمايت از واحدهاي صنعتي 
كوچك گفت: استراتژي بعدي ما تقويت شركت هاي صادراتي است 

و موضوع فن آوري ها در صنعت وصادرات براي ما مهم است. 
مع��اون وزير صنعت، معدن وتجارت ب��ا بيان اينكه 92 درصد 
از صنايع سراس��ر كشور، صنايع كوچك هس��تند، يادآور شد: ما 
به دنبال اش��تغال وتوس��عه كش��ور هس��تيم كه در اين راستا با 
سفراي خارجي هماهنگي هاي خوبي صورت گرفته است و اخيرا 
تع��دادي از صنايع كوچك كش��ور اتريش ب��ا صنايع ما همكاري 
خوب��ي آغاز كرده اند. نجفي ايجاد مركز مبادالت فرعي را از ديگر 
برنامه ه��اي اين مجموعه برش��مرد و افزود: فن��اوري ما در چين 

در حال گس��ترش اس��ت و اخيرا صنعت فرش و خشكبار در اين 
كش��ور اس��تقرار يافتند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در 
ادامه به تشريح سياست هاي حمايتي اين مجموعه اشاره و افزود: 
اگر 10 درصد از صنايع كوچك صادرات گرا بش��ود ما به اهداف 
مان در س��طح كالن خواهيم رس��يد و در حوزه بازار نيز ش��اهد 
ش��كوفايي ب��ازار صنايع كوچ��ك خواهيم بود. نجف��ي همچنين 
معرف��ي كار آفرينان برتر كش��ور در قالب هماي��ش و حضور در 
كش��ورهاي خارجي ومعرفي برند ش��ان را از برنامه هاي سازمان 
صنايع كوچك وش��هرك هاي صنعتي ايران توصيف كرد و افزود: 
برخي از كاالهاي ما و فناوري هاي ما درحوزه صنايع كوچك قابل 
صادرات اس��ت والجرم بايد SME ها را به بازارهاي جهاني وصل 
ك��رد. مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك وش��هرك هاي صنعتي 
ايران در پايان با اش��اره به تحقق برنامه هاي صادراتي سازمان در 
س��ال گذشته خاطرنشان كرد: دربحث توس��عه بازار براي امسال 
4 ميلياردالر صادرات در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه اميدواريم با 

همكاري واحدهاي صنعتي اين مهم محقق شود. 

صالحيت مديران دولتي ارزيابي مي شود
ايرنا|

 مدير مش��اوره و تحقيق س��ازمان مديريت صنعتي اعالم 
ك��رد: براس��اس مصوبه دولت و ب��راي ارتقاي نظام شايس��ته 
س��االري ارتقا و انتصاب مديران از ابتداي امسال نياز به صدور 
گواهي نام��ه صالحي��ت دارد، كه س��ازمان مديريت صنعتي 

مكلف به اين ارزيابي است. 
به گزارش سازمان مديريت صنعتي، كامبيز جاللي فراهاني 
گفت: براساس مصوبه دولت تمام دستگاه هاي دولتي چنانچه 
ارتقا يا انتصابي داش��ته باشند، از ابتداي امسال ملزم مي شوند 
قبل از انتصاب نخس��ت، شايس��تگي افراد را مشخص كنند و 

براساس شايستگي ها، انتصاب صورت پذيرد. 
وي افزود: مدل تعريف ش��ده دول��ت در اين زمينه »مدل 
شايس��تگي مديران حرفه اي« است كه س��ازمان استخدامي 
كشور مسووليت اجرايي اين مدل را به عهده گرفته است و به 
سازمان و نهادهايي كه قابليت ارزيابي صالحيت داشته باشند، 

گواهي ارزيابي مديران اعطا مي كند. 

مدير مش��اوره و تحقيق س��ازمان مديريت صنعتي توضيح 
داد: مدي��ران پس از اينكه ارزيابي ش��دند، چنانچه حد نصاب 
امتياز را كس��ب كنند، گواهي تاييد صالحيت براي آنان صادر 
خواهد ش��د و كس��اني كه در بعض��ي از معيارها حد نصاب را 
كس��ب نكنند، بايد در دوره هاي آموزشي مرتبط شركت كنند 

و دوباره ارزيابي شوند. 
وي تاكيد كرد: مديراني كه در تمام معيارها ضعيف باشند، 
ام��كان ارتق��ا و انتصاب را نخواهن��د داش��ت. فراهاني گفت: 
س��ازمان مديريت صنعتي از س��ال 82 ارزياب��ي مديران را در 
دستور كار دارد و تاكنون پنج هزار مدير و كارشناس حرفه اي 

توسط سازمان مديريت صنعتي ارزيابي شده اند. 
مدير مش��اوره و تحقيق سازمان مديريت صنعتي در پايان 
اظهاركرد: متقاضيان ارزياب��ي صالحيت مديران مي توانند در 
اين خصوص به سايت سازمان مديريت صنعتي مراجعه نمايند 
يا با ش��ماره 22024462، مديريت مش��اوره سازمان، تماس 

بگيرند تا براي مديران برنامه ارزيابي تدوين شود. 

تحليل
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15 نفت و انرژي
 ارجحيت نياز داخلي

به صادرات برق
ايسنا| سخنگوي صنعت برق گفت: صحبت هايي 
ك��ه اخيرا در خصوص توقف ص��ادرات برق به عراق 
از س��وي ايران مطرح مي شود، پايه و اساس درستي 
ندارد و علت اصلي اين مساله تنها نياز كشور در زمان 

پيك است. 
محمودرضا حقي  فام، با بيان اينكه در زمان پيك 
به دلي��ل افزايش مصرف داخ��ل، برنامه ريزي براي 
صادرات صورت نمي گيرد، اظهار كرد: در حال حاضر 
ايران با كش��ورهاي متفاوتي ارتباطات برقي دارد و 
اين مزيت منطقه يي ما است كه مي توانيم به عنوان 
هاب انرژي در منطقه عمل كنيم. وي افزود: در حال 
حاضر ش��رايط فعلي كش��ور اجازه نمي دهد كه به 
هيچ كش��وري صادرات برق داشته باشيم و مسائلي 
كه گفته مي ش��ود از يك كش��ور برق را مي گرفتيم 
و به كش��ور عراق صادر مي كردي��م، به هيچ عنوان 
صحت ن��دارد و بايد صراحتا اعالم كرد كه ش��رايط 
پيش آمده موجب ش��ده به شايعات اخير دامن زده 
شود. سخنگوي صنعت برق با اشاره به برنامه تبادل 
ب��رق در اي��ران گفت: در دنيا اين مس��اله رواج دارد 
كه يك كش��ور در زمان نياز، برق را وارد و در زمان 
ديگري برق را صادر كند. در ايران نيز اين مس��اله با 
كش��ورهاي همسايه در حال رخ دادن است و اكنون 
كه كشور نيازمند برق است، از كشورهاي ارمنستان، 

تركمنستان، آذربايجان تقاضاي برق كرده ايم. 

 كاهش تلفات برق
در صورت سرمايه گذاري

ايرنا| مدي��ركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال 
و توزيع برق وزارت نيرو گفت: با اختصاص س��االنه 
1500 ميليارد تومان اعتبار، ميزان تلفات در شبكه 
توزيع برق طي پنج سال از حدود 11 درصد فعلي به 

هشت درصد كاهش مي يابد. 
عبدالصاحب ارجمند افزود: با اعتبار ساالنه 750 
ميليارد تومان، مي توانيم تلفات شبكه توزيع برق را 

در طول 10 سال به هشت درصد برسانيم. 
وي ادام��ه داد: طرحي با عن��وان »طرح كاهش 
جهادي تلفات« از سال 1393 كليد خورد و توانست 
تلفات برق را ظرف 2 سال از 16 درصد به 11 درصد 
كاهش دهد. ارجمند تلفات در ش��بكه انتقال برق را 
3 درص��د ذكر كرد و گفت: تلفات برق در اين بخش 
به اندازه ميانگين جهاني اس��ت اما در شبكه توزيع، 
باي��د با به روز ك��ردن تجهيزاتي مانن��د ترانس ها و 
كابل ها، تلفات را به حداقل ممكن برس��انيم. وي با 
بيان اينك��ه هر يك درصد كاهش تلفات، ميلياردها 
تومان براي كش��ور و صنعت برق س��ود دارد، گفت: 
670 هزار دستگاه ترانس در شبكه توزيع وجود دارد 
ك��ه بايد جاي خود را به ترانس هاي با بهره وري باال 
بدهند و كابل هاي پرظرفيت بايد جايگزين كابل هاي 

كنوني شود. 

همكاري صنايع براي كاهش 
مصرف برق خوزستان

پاون| مديرعامل شركت برق منطقه يي خوزستان 
گفت: با اجراي برنامه هاي كاهش مصرف برق در ايام 
پيك بار امسال، استان خوزستان توانست به ميزان 
370 م��گاوات از تغيي��ر س��اعات اداري و همكاري 

صنايع، برق مصرفي خود را كاهش دهد. 
محمود دش��ت بزرگ، با ارائه گزارشي از عملكرد 
چهارماه نخس��ت سال جاري شركت برق منطقه يي 
خوزس��تان، اظهار داش��ت: براي ايام پيك امس��ال 
برنامه هايي براي پاس��خگويي بار مدنظر قرار گرفت 

و به اجرا درآمد. 
وي ادامه داد: در اين باره با 6 صنعت خوزس��تان 
توافقنامه يي ب��راي كاهش مصرف ب��ه ميزان 161 
مگاوات به عم��ل آمد كه بطور متوس��ط تاكنون به 

ميزان 170 مگاوات كاهش پيك بار داشتيم. 
دشت بزرگ با اشاره به اجراي طرح كاهش ساعات 
كار ادارات استان با هدف مديريت مصرف در ساعات 
اوج بار، عنوان كرد: از تاريخ 19 خردادماه ساعات كار 
ادارات از ساعت 6:30 تا 12:30 تعيين شد و با توجه 
به بررس��ي هاي صورت گرفته روي برخي فيدرهاي 
اداري، بطور ميانگين 40 تا 60 درصد بار اين فيدرها 
كاهش داشته كه نتيجه آن كاهش 200 مگاواتي در 

ساعات پيك بار ظهر است. 

 افزايش 16 درصدي گاز 
در شبكه سراسري

شانا| مجتمع گازي پارس جنوبي از ابتداي امسال 
تا پايان خردادماه، بيش از 39 ميليارد مترمكعب گاز 
شيرين س��ازي شده را به شبكه سراسري انتقال گاز 

طبيعي كشور تحويل داد. 
هادي هاشم زاده فرهنگ مديرعامل مجتمع گاز 
پارس جنوب��ي با اع��الم اين خبر گف��ت: اين مقدار 
نس��بت به زمان مشابه پارس��ال بيش از 16 درصد 
افزايش داشته اس��ت، همچنين در اين مدت، 549 
ميلي��ون مترمكعب گاز طبيعي به عنوان خوراك به 

پتروشيمي پارس تحويل داده شده است. 
وي با اشاره به تزريق گاز ترش به خط سراسري 
پنج��م انتقال گاز اظهار كرد: در س��ه ماه نخس��ت 
امس��ال، 4 ميلي��ارد مترمكعب گاز ت��رش به خط 

سراسري پنجم تزريق شده است. 
مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي درباره ديگر 
محصوالت توليدش��ده در اين مجتمع گازي اظهار 
كرد: 55 ميليون و 17 هزار و 40۸ بش��كه ميعانات 
گازي، 202 هزار و 527 تن گوگرد دانه بندي شده، 
792 ه��زار و 356 ت��ن اتان، 519 ه��زار و 467 تن 
پروپ��ان و 2۸7 ه��زار و 256 تن بوتان در س��ه ماه 
نخست امس��ال در مجتمع گاز پارس جنوبي توليد 
شده است. فرهنگ، مجتمع گاز پارس جنوبي را يك 
مجموعه راهبردي در صنعت نفت و گاز عنوان كرد و 
افزود: مجتمع گاز پارس جنوبي پارسال بيش از 70 
درصد از سهم توليد گاز كشور را به عهده داشته است 

كه اين رقم امسال افزايش مي يابد. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« بررسي مي كند 

فتح اوپك توسط مسكو پس از 6 دهه؟
وزير انرژي روسيه نوامبر 2019 را زمان احتمالي تشكيل سازماني مشترك ميان روسيه و عربستان عنوان كرد

سفير ايران در عشق آباد مطرح كرد 

آسيب كدورت هاي گازي ايران و تركمنستان
گروه انرژي|

به دنبال تاس��يس كش��ور تركمنس��تان در 
دهه 90 مي��الدي، ايران بالفاصله اين كش��ور 
را به رس��ميت ش��ناخت در ادام��ه و در نتيجه 
مالقات ه��اي پي در پي رييس��ان جمهور ايران 
و تركمنستان در دهه 70 شمسي، خط انتقال 
گاز تركمنس��تان به بخش هاي شمالي ايران و 
خراس��ان برقرار ش��د. همچنين تركمنستان از 
تحريم هاي هسته يي امريكا و شوراي امنيت در 
سال هاي گذشته پيروي نكرد تا اوضاع رابطه 2 
كشور مناسب باشد. اما قطع گاز تركمنستان به 
روي ايران در زمستان س��رد سال 13۸6 و در 
زمس��تان س��ال 1395 روابط اقتصادي اين دو 
كشور را تيره كرد. حاال سفير ايران در عشق آباد 
به ايرنا گفته اس��ت كه به نوعي براي جلوگيري 
از از دست رفتن بازارهاي ايران در تركمنستان، 
بايد به جنبه هاي مثبت رابطه گازي 2 كش��ور 

نگريست. 
ايران نخس��تين كش��وري بود كه استقالل 
كش��ور تركمنس��تان را پذيرف��ت و در ادام��ه 
علي اكب��ر  مي��ان  گفت وگ��و  و  دي��دار   64
هاشمي رفس��نجاني و صفرمراد نيازف رييسان 
جمهوري وقت دو كش��ور در تاريخ ديپلماسي 
جهان كم س��ابقه است. تركمنس��تان در طول 
تاريخ براي ايران بازار بكري بوده و بس��ياري از 
نيازهاي ضروري و غير ضروري خود را از ايران 
تهيه كرده اس��ت تا جايي ك��ه مرحوم آيت اهلل 
اكبر هاشمي رفسنجاني براي تقويت روابط، در 
دوره يي كه تركمنس��تان با مشكل كشت گندم 
مواجه ش��د اقدام ب��ه ص��ادرات آرد به صورت 
رايگان به آن كشور كرد و نتيجه آن، ارسال گاز 

از سوي تركمنستان به ايران در دوره تحريم ها 
بود. اما چالش گازي اخير ميان دو كشور، روابط 

را رو به سردي كشاند. 
محمد احمدي، س��فير ايران در تركمنستان 
دي��روز به تش��ريح رواب��ط دو كش��ور پرداخت 
و اظه��ار داش��ت: دول��ت تركمنس��تان در اوج 
تحريم هاي هسته يي ايران در سال هاي گذشته 
حاضر به همراهي با امريكا و اروپا نشد و فروش 
گاز خ��ود به اي��ران را قطع نك��رد، درحالي كه 
س��وءتفاهم ها در هزينه هاي گاز مصرفي ايران، 
مناسبات اقتصادي دو كشور را با مشكل مواجه 
كرده و ادام��ه پروژه هاي اقتصادي در گرو حل 

اين مشكل است. 
گاز تركمنس��تان ب��ه وس��يله 3 خ��ط لوله 
ب��ه ظرفيت روزان��ه 30 ميلي��ون مترمكعب به 
بخش هاي ش��مالي ايران و خراس��ان ارسال و 
همچنين ارسال برق با 2خط از تركمنستان به 

ايران انجام مي شود. 
به گ��زارش »تع��ادل«، 2۸ دي م��اه 13۸6 
ايران يك��ي از س��ردترين زمس��تان هاي خود 
را مي گذران��د كه خب��ري ش��رايط را بر اهالي 
ش��مال شرق كش��ور و س��اكنان اس��تان هاي 
همجوار با درياي خزر سخت تر كرد؛ »قطع گاز 
تركمنستان به ايران«. ش��رايط بر مردم چنان 
سخت ش��د كه امام جمعه وقت تهران، مرحوم 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني در خطبه هاي خود 
از بدعهدي تركمنس��تان گاليه كرد و از كشور 
همس��ايه خواس��ت تا »بي وفايي را به گونه يي 
جبران كن��د«. تقصير قطع��ي گاز در آن دوره 
به گردن مهارت هاي ديپلماتيك رييس جمهور 
وق��ت، محم��ود احمدي ن��ژاد افت��اد. غالمرضا 

انصاري س��فير اس��بق ايران در تركمنستان در 
گفت وگ��و با »تعادل« در س��ال 95 در اين باره 
گف��ت: »در قرارداد اوليه ايران و تركمنس��تان 
ك��ه در زمان دولت هاشمي رفس��نجاني منعقد 
ش��ده  بود، تركمنس��تان حق قطع صادرات گاز 
را نداش��ت اما با تغيير س��اختار قرارداد بين دو 
كشور در دوره اول دولت احمدي نژاد تركمن ها 
توانستند اختيار قطع صادرات گاز به ايران را به 
دس��ت بياورند.« اما 10سال پس از اين واقعه، 
تركمنس��تان يك ب��ار ديگر و در زم��ان دولت 

يازدهم گاز را بر ايران قطع كرد. 
مش��كالت گازي ميان دو همسايه باعث شد 
تا مس��ووالن ايران به فكر قطع وابستگي گازي 
به تركمنس��تان بيفتند. از همي��ن رو در طول 
چند سال گذشته خط لوله شمال و شمال شرق 
به ط��ول تقريبي يك ه��زار و 24 كيلومتري و 
خط لوله س��وم سراس��ري به ط��ول يك هزار و 
270كيلومت��ري براي كاهش وابس��تگي گازي 
اس��تان هاي حاش��يه درياي خزر و شمال شرق 
كش��ور در مدار بهره برداري ق��رار گرفت تا در 
ص��ورت هر گون��ه توقف احتمال��ي واردات گاز 
تركمنس��تان، شبكه گاز كش��ور با افت فشار يا 

قطعي روبرو نشود. 
حاال س��فير ايران در تركمنستان با انتقاد از 
فرصت هاي از دست رفته در تعامالت اقتصادي 
دو كش��ور گفته اس��ت: اش��تراكات تاريخي و 
فرهنگي مي��ان دو كش��ور مي توان��د زيربناي 
تقويت روابط دو كش��ور ش��ود؛ تركيه از زمان 
استقالل تركمنستان تاكنون 60 ميليارد پروژه 
در اين كشور اجرا كرده و اين در حالي است كه 
سهم كشور ما كمتر از يك ميليارد پروژه است. 

احمدي افزود: كش��ورهاي عربس��تان سعودي، 
امارات و تركيه تالش كرده اند بازار تركمنستان 
را از دست ايران بربايند و در حال حاضر تركيه 

۸ ميليارد دالر پروژه در حال انجام دارد. 
س��فير ايران در عش��ق آباد اف��زود: ايران و 
تركمنس��تان پس از استقالل اين كشور روابط 
دوس��تانه يي با يكديگر داش��تند به گونه يي كه 
تركمنستان گاز خود را پيش از روسيه و چين 

به ايران ارسال كرد. 
حسن روحاني و »قربانقلي بردي محمداف« 
رؤساي جمهور 2 كشور ايران و تركمنستان در 
اجالس س��ران كش��ورهاي صادر كننده گاز در 
س��ال 1394 از تصميم دو كشور براي افزايش 
روابط اقتصادي به 60 ميليارد دالر در 10 سال 

آينده خبر داده بودند. 
 وض��ع اما با قطع ص��ادرات گاز به ايران در 
سال 95 تغيير كرد، در مردادماه سال 96، خط 
لول��ه انتقال گاز دامغان-كياسر-س��اري افتتاح 
شد تا وابستگي قس��مت هاي شمالي كشور به 

گاز تركمنس��تان عمال قطع شود. اما به عقيده 
كارشناس��ان، روابط گازي ايران و تركمنستان 
باي��د چيزي فراتر از رابطه فروش��نده و خريدار 
نفت رفته و به ي��ك هم افزايي ژئوپليتيك بدل 

شود. 
در زمستان س��ال 96، اميرحسين زماني نيا، 
مع��اون امور بين المل��ل و بازرگاني وزير نفت از 
تركمنس��تان به عنوان »شريك راهبردي« نام 
ب��رد و اضافه ك��رد: وزارت نفت آمادگي خود را 
به تركمنس��تان ب��راي هم��كاري بلندمدت در 
بخش انرژي و همچنين صادرات مش��ترك به 
هند، پاكستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس 

اعالم كرده است. 
او در آن زمان گفت��ه بود: روند حل  و فصل 
اخت��الف گازي ايران و تركمنس��تان نيز با نظر 
مثب��ت رييس��ان جمهوري دو كش��ور و با نگاه 
مثبت به گسترش روابط انرژي آغاز شده است 
و مذاكرات براي دس��تيابي به تفاهم مشترك با 
دستور رييسان جمهوري دو طرف ادامه دارد. 

گروه انرژي| نادي صبوري| 
وزير انرژي روس��يه الكس��اندر ن��واك، ديروز 
س��خناني را مطرح كرد كه از 2 جنبه بسيار مهم 
ب��ود. در جنبه نخس��ت نواك براي نخس��تين بار 
از واژه »س��ازمان« ب��راي ناميدن ش��كل جديد 
همكاري اوپك و روس��يه استفاده كرد و در جنبه 
دوم، زمان��ي دقيق را كه ماه نوامبر س��ال 2019 
است براي ايجاد اين سازمان مطرح كرد. موضوع 
رابطه ميان اوپك و روس��يه چه در حال حاضر و 
چه در زمان وجود اتحاد جماهير ش��وروي بسيار 
پيچيده و م��ورد توجه بوده اس��ت؛ به حدي كه 
بررس��ي »تعادل« نشان مي دهد آژانس اطالعات 
مركزي امريكا موس��وم به CIA در اكتبر 19۸3 
و ب��ه دنبال نخس��تين تم��اس رس��مي اوپك و 
مسكو، سفارش تهيه گزارشي فوق محرمانه را در 
خصوص ابعاد اين همكاري و تماس داده اس��ت. 
در گ��زارش پي��ش رو با ترجمه م��وارد مهم اين 
گزارش، به تحوالت اخير رابطه روس��يه و اوپك و 
در واقع »مسكو و رياض« نگاه كرده و سعي شده 
به اين پرس��ش پاسخ داده ش��ود كه چرا ممكن 
اس��ت روسيه پس از 6 دهه به اوپك تا اين اندازه 
نزديك شود؟ شما را به مطالعه اين مطلب دعوت 

مي كنيم. 
س��ال گذش��ته بود كه بلومبرگ در گزارشي 
به نق��ل از يكي از مقامات ارش��د اوپك نوش��ت 
كه »والديمير پوتين« ش��خصي است كه اكنون 
كنت��رل اوضاع نفت را در دس��ت گرفته اس��ت. 
حاال و در راس��تاي ش��كل جديد همكاري نفتي 
ميان اوپك و روسيه، الكساندر نواك با حضور در 
شبكه تلويزيوني تاس روس��يه براي نخستين بار 
از ي��ك زمان دقي��ق براي احتمال ش��كل گيري 
يك »س��ازمان« مش��ترك ميان اوپك و روسيه 
صحبت كرده اس��ت. وزير كهنه كار انرژي روسيه 
قبال گفته بود كه موضوع »پيوس��تن روس��يه به 
اوپك« در دس��تور كار بحث ها نيس��ت. اما شايد 
در واق��ع اهمي��ت چنداني نيز در اي��ن نكته كه 
روسيه به اوپك مي پيوندد يا سازمان جديد نامي 
جديد بر خود خواهد داش��ت وجود نداشته باشد. 
نكت��ه با اهميت اين اس��ت كه چه س��از و كاري 
باعث مي ش��ود مسكو 5۸ سال پس از پايه گذاري 
سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت خام، تا اين 
اندازه به آنها در حالت كلي و به عربستان سعودي 

در حالت خاص نزديك شود. 

 رصد محرمانه اوپك-مسكو 
در ماه مي س��ال 2011 و در جريان آزاد شدن 
بخشي از اسناد محرمانه از سوي آژانس اطالعات 
مرك��زي امريكا موس��وم به CIA، گزارش��ي نيز 
با عن��وان »اوپ��ك و اتح��اد جماهير ش��وروي، 
رابط��ه نفتي« از حالت محرمانه خارج ش��د. اين 
گ��زارش در واقع به دنبال آنچه CIA نخس��تين 
تماس »رس��مي« ميان اوپك و مسكو مي خواند 
تهيه ش��ده و نش��ان مي ده��د اين مس��اله براي 
امري��كا يك نگراني بوده اس��ت. در س��ال 19۸3 
و زمان تهي��ه اين گزارش، اوپك بل كاس��م نابي 
وزير وقت ان��رژي الجزاير را مام��ور مي كند تا از 
طرف كارتل نفتي با مس��كو وارد صحبت ش��ود. 
موضوع صحبت، سياس��ت  قيمت گذاري مس��كو 
بوده كه باعث مي شده است شاخص نفتي اوپك 
افت كند. دليل انتخاب بل كاس��م نابي نيز روابط 

خوب مي��ان الجزاي��ر و اتحاد جماهير ش��وروي 
بوده اس��ت. اما فارغ از اين جزييات، آن بخش از 
گزارش CIA كه در گذر زمان نيز ارزش خود را 
حفظ كرده است، انگيزه هاي مسكو براي نزديكي 
به اوپك محس��وب مي ش��ود. ماتلي فول پيش تر 
در گزارش��ي پيرامون اينكه چرا نخستين كشور 
توليد كننده نفت جهان يعني روس��يه عضو اوپك 
نيس��ت، نوشته بود كه ريش��ه اين مساله به نبود 
منافع مش��ترك ميان اين دو برمي گردد. منافعي 
 كه از ديد گزارش��گر وجود نداشته و احتماال نيز 

نخواهد داشت. 
نگاهي به گ��زارش آژانس اطالع��ات مركزي 
امري��كا در اي��ن زمين��ه جال��ب توج��ه اس��ت. 
تهيه كنندگان اين گ��زارش بر اين موضوع تاكيد 
كرده اند كه »ش��رايط ب��ازار« مي تواند در برخي 
مواقع مس��كو و اوپك را به يكديگر نزديك كند. 
آنها با اش��اره به اينكه »قيمت هاي باال« منفعت 
مشترك اوپك و اتحاد جماهير شوروي محسوب 
مي شود نوشته اند كه در چنين وضعيتي همكاري 

ميان كارتل نفتي و شوروي قابل تصور است. 

 تزريق سياست به اوپك؟ 
موارد ف��وق البته فقط بخش��ي از انگيزه هاي 
 CIA مس��كو براي نزديك شدن به اوپك از ديد
ش��مرده ش��ده اس��ت. آژانس اطالعات مركزي 
امريكا، بر اهداف »سياسي« مسكو در آن زمان از 

اين نزديكي نيز تاكيد زيادي كرده است. 

پارس��ال بلومبرگ در تش��ريح سياست جديد 
مسكو نوشت كه همراهي كرملين با كارتل نفتي 
انعكاس��ي از سياست خارجي است كه اين كشور 
براي مقابله ب��ا اثرگذاري اي��االت متحده امريكا 
در بخش ه��اي مختلف جهان اتخاذ كرده اس��ت. 
اين سياس��ت خارج��ي در برگيرنده گس��تره يي 
از ابزاره��اي اقتص��ادي، ديپلماتي��ك، نظامي و 
اطالعاتي است. ظاهرا اين استراتژي كه زيربناي 
آن منابع عظيم طبيعي روسيه به حساب مي آيد، 

در حال نتيجه گرفتن است. 
 اين مس��ائل، بي ش��باهت به آنچه در گزارش 
CIA ب��ه آن اش��اره ش��ده نيز نيس��ت. در اين 
گزارش ابتدا بطور كلي بيان شده است كه يكي از 
مهم ترين اهداف مسكو از نزديكي به اوپك، ايجاد 
روابط با كش��ورهاي عضو اين س��ازمان و به ويژه 
كش��ورهاي خاورميانه است كه ش��وروي سال ها 
س��وداي نزديكي به آنها را در س��ر داشته است. 
دومين نكته مورد اشاره آژانس اطالعات مركزي، 

خواسته مسكو براي نزديكي به »رياض« است. 
 ب��ه گ��زارش »تع��ادل« عربس��تان در طول 
س��ال هاي تش��كيل اوپك و به ويژه در 15 سال 
اخير دو بار از روس��يه خواس��ته به اين س��ازمان 
بپيوندد، روس ه��ا اما امتناع كردند. فوريه 2015 
ايگور سچين مديرعامل روسنفت اعالم كرده بود 
كه روس��يه به نوعي به عضو ناظ��ر اوپك تبديل 
خواهد ش��د؛ مساله يي كه نش��ان مي داد ممكن 

است همكاري هاي بزرگ تري در راه باشد. 

ام��ا در زمان تهيه گزارش س��يا، س��عودي ها 
سياس��تي متفاوت از حال حاضردر قبال مس��كو 
داش��تند. عربس��تان در آن زمان به وضوح تالش 
مي ك��رد كه حت��ي در توافقات نفتي نيز مس��كو 
را از خ��ود دور نگاه دارد. نقطه يي درس��ت مقابل 
همكاري هاي فعلي اين 2 كش��ور كه نفت هر روز 

به يكديگر نزديك ترشان مي كند. 
 طبق بررسي »تعادل« از گزارش سال 19۸3 
آژانس اطالعات مركزي امريكا كه در سال 2011 
از حالت محرمانگي خارج شد مسكو در وهله دوم 
به دنبال نزديك ش��دن به ديگر دولت هاي عضو 
اوپك از جمله ايران، عراق، ليبي و... بوده اس��ت. 
در اين جنبه نيز اكنون موقعيت مسكو با گذشته 

تفاوت زيادي دارد. 
در اينج��ا نگاه��ي ب��ه نخس��تين انگيزه هاي 
ش��كل گيري اوپك و تالشي كه حداقل در ظاهر 
براي دور نگاه داش��تن اين س��ازمان از سياست 
انجام ش��ده، اين خط��ر را ايجاد مي كن��د كه با 
نزديك ش��دن مس��كو به رياض در وهله نخست 
و اوپ��ك در مرحل��ه بعد، اين س��ازمان كهنه كار 

بنيان هاي اساسي خود را از دست بدهد. 

 تغييرات ريشه دار
 البته اظهارات روز گذش��ته الكس��اندر نواك 
وزي��ر انرژي روس��يه در خص��وص اينكه احتماال 
س��ازماني با همكاري اين كشور و اوپك از نوامبر 
س��ال 2019 ش��كل خواهد گرفت؛ در عمل تنها 

پوس��ته يي محسوب مي ش��ود كه نشان مي دهد 
چيزهايي عميق در طول چند س��ال اخير تغيير 
كرده اس��ت. در طول 2 س��ال اخير بس��ياري از 
گزارش ها در خصوص اين همكاري بر اين محور 
اس��توار بود كه آن را »وابسته به شرايط بازار« و 
نه »دايمي« نش��ان دهد. پيشتر بلومبرگ نوشته 
بود كه »س��طح فعلي قيمت ها« و »واقعيت هاي 
ژئوپلتيك��ي« نش��ان دهنده اين اس��ت كه توافق 
فعال ادامه دار خواهد بود. ادوارد چاو، كارش��ناس 
مركز مطالعات استراتژيك و بين الملل واشنگتن 
و از مديران اجرايي س��ابق شركت شورون در آن 
زمان عن��وان كرده بود: » )ادام��ه توافق( متقابال 
سودمند است. از يك سو سعودي ها نيازمند يك 
توليدكننده نفت بزرگ به عنوان شريك هستند 
كه به صورت كارامد بر بازار تاثير بگذارد. از سوي 
ديگر اين روند براي روس��يه ني��ز ظرفيت ايفاي 
نق��ش اقتص��ادي و ژئوپلتيكي بزرگ ت��ري را در 

خاورميانه فراهم مي كند. 
اما به نظر مي رس��د حاال ماج��را از يك »نفع 
موقتي« ميان اوپك و روس��يه فراتر رفته اس��ت. 
بازار نف��ت، كه اخيرا نس��بت به اوپ��ك واكنش 
كمتري از گذشته دارد، نسبت به همكاري اوپك 
و روس��يه بسيار فعال است. 10 دسامبر 2016 و 
زماني كه اوپك و غيراوپك در راس آنها روس��يه 
توانس��تند پس از 15 سال به توافقي مشترك در 
راستاي س��طح توليد نفت خام دست پيدا كنند، 
بهاي نفت خام بالفاصله به باالترين س��طح خود 

در 16 ماه رسيد. 
فوريه س��ال جاري ميالدي بود كه اعالم شد 
اوپك در تالش اس��ت با ايجاد گروهي متشكل از 
كشورهاي توليدكننده نفت، همكاري مابين 24 
كشور عضو و غيرعضو اوپك كه به احياي قيمت 
نفت كمك كرد را اس��تحكام بخش��د. وب سايت 
نش��نال در اين تاريخ به نقل از سهيل المزروعي 
وزير انرژي و صنايع امارات كه هم اكنون رياست 
اوپك را در دس��ت دارد، نوش��ت كه پيش نويس 
چارچوب اتحادي بلند مدت در سال 201۸ روي 
كاغذ خواهد آم��د. وي گفته بود كه هدف از اين 
كار اين است كه با هماهنگي و مشاركت دبيركل 
اوپ��ك، محمد باركيندو، پيش نويس توافقنامه يي 
براي ادامه همكاري كش��ورهاي گروه 24 نگاشته  

شود. 

 نفع بازار چه خواهد بود؟
س��ارا وخش��وري رييس موسس��ه بين المللي 
مش��اوره انرژي SVB پيشتر در پاسخ به پرسش 
»تع��ادل« در اين خصوص ك��ه اهميت نزديكي 
مس��كو و اوپك ب��راي بازار نفت چ��ه خواهد بود 
گفت��ه بود: »عربستان س��عودي و روس��يه رابطه 
بس��يار نزديكي را در حوزه انرژي برقرار كرده اند 
ك��ه همكاري در قالب اوپ��ك و غيراوپك يكي از 
محدوده هاي آن به حس��اب مي آيد. اما همكاري 
اوپك و روسيه در كل براي توليدكنندگان و بازار 
نفت خام بسيار پرمنعفت خواهد بود. « وخشوري 
در ادام��ه مي گوي��د: »اي��ن هم��كاري همچنين 
پلتف��رم قدرتمندي را دراختيار اوپك و روس��يه 
قرار مي دهد تا از طريق آن بتوانند بر بازار جهاني 
نف��ت خام و قيمت ها به وي��ژه در زماني كه توليد 
نفت خام امري��كا تاثير قابل توجهي در بازار دارد، 

داشته باشند. «

تهيه كنندگان گزارش آژانس اطالعات مركزي امريكا، CIA، بر اين موضوع تاكيد كرده اند كه »شرايط بازار« مي تواند در 
برخي مواقع مسكو و اوپك را به يكديگر نزديك كند. آنها با اشاره به اينكه »قيمت هاي باال« منفعت مشترك اوپك و اتحاد 

جماهير شوروي محسوب مي شود نوشته اند كه در چنين وضعيتي همكاري ميان كارتل نفتي و شوروي قابل تصور است

مسائل روز بازار بي شباهت به آنچه در گزارش CIA به آن اشاره شده نيز نيست. در اين گزارش ابتدا بطور كلي بيان 
شده است كه يكي از مهم ترين اهداف مسكو از نزديكي به اوپك، ايجاد روابط با كشورهاي عضو اين سازمان و به ويژه 

كشورهاي خاورميانه است كه شوروي سال ها سوداي نزديكي به آنها را در سر داشته است. دومين نكته مورد اشاره آژانس 
اطالعات مركزي، خواسته مسكو براي نزديكي به »رياض« است
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بازارهنر

جايزه»مهرگانطاليي«اهداميشود
مدير جايزه »مه��رگان« از اهداي 
جايزه »مهرگان طاليي« يا »مهرگان 
مهرگان ها« خب��ر داد و از برنامه هاي 
آينده اين جايزه ادبي خصوصي گفت. 
علیرضا زرگر با اعالم اين خبر گفت: 
جايزه »مهرگان طاليي« برگزيدگان و 
دريافت كنن��دگان تندي��س مهرگان، 
تقديرشده ها و تحسین شده هاي بخش 
رم��ان در طول دو ده��ه برگزاري اين 

جايزه را ش��امل مي ش��ود و در واقع برگزيده ۲۰ 
سال جايزه »مهرگان ادب« در بخش رمان از سال  
۱۳۷۸ تا ۱۳۹۷ اس��ت. در بخش داس��تان كوتاه 

هنوز به دوره بیستم نرسیده ايم. 
او اف��زود: در اين جايزه به نوعي فرايند رش��د 
و توس��عه ادبی��ات داس��تاني معاص��ر را ارزيابي 
مي كنیم، اينكه چه میزان در تولید آثار داستاني 
موفق بوده و آنها را مورد توجه قرار داده ايم. البته 
اين موضوع دو س��ه س��الي است كه در دبیرخانه 
جايزه مه��رگان وجود دارد. امس��ال جايزه »من 
بوك��ر« در پنجاهمین دوره برگزاري خود، جايزه 
»بوك��ر طاليي« را اهدا كرد. البته چون دهه هاي 

آنها زياد بود، دهه  دهه كردند، اما در 
ارزيابي هاي اولیه ما و گفت وگويي كه 
با داوران دوره ه��اي مختلف مهرگان 
داشتیم، ادبیات داستاني ما از آنچنان 
دگرگوني و تغییراتي برخوردار نبوده 
كه بش��ود دو دهه را جدا داوري كرد. 
زرگر درباره داوري »مهرگان طاليي« 
نیز بیان كرد: هیات داوري متش��كل 
اس��ت از داوران دوره ه��اي مختل��ف 
مهرگان و داوران دوره بیستم كه كار انتخاب آثار 
برگزي��ده اين دوره را بر عهده  دارند. در واقع فكر 
كرديم كساني داوري اين دوره را بر عهده بگیرند 
كه ادبیات چند س��ال را خوان��ده  و در جريانش 

قرار دارند. 
او اظه��ار ك��رد: اي��ن جايزه حساس��یت هاي 
خاص خود را دارد، زيرا بس��یاري از نويسندگان 
كه مهرگان را گرفته ان��د در زمان دريافت جايزه 
نسبت به امروز گمنام تر بودند اما حاال چهره هاي 
شناخته ش��ده تري هس��تند. دوس��تاني ه��م كه 
تحسین ش��دند برخي از اين كیفیت برخوردارند 

و مسلما انتظار از »مهرگان طاليي« زياد است. 

50سالفعاليتفرهادفخرالدينيدريكشب
فره��اد فخرالدين��ي كه قرار اس��ت 
كنس��رتي با نام »شبي با فخر موسیقي 
ايران« براي او برگزار شود، مي گويد: بعد 
از چند سال وقفه روي صحنه مي آيم و 
امیدوارم هنردوستان بیايند و اين برنامه 
را ببینن��د. امیدوارم اجراي خوبي از آب 
دربیايد، اين كنس��رت نتیجه ۵۰ سال 

فعالیت من در حوزه موسیقي است. 
اركس��تر  و رهب��ر  آهنگس��از  اي��ن 

پیشكسوت در نخس��تین اظهاراتش درباره كنسرت 
۱۱ و ۱۲ مرداد »ش��بي با فخر موس��یقي ايران« در 
تاالر وحدت با همراهي اركستر فرهنگ و هنر، اظهار 
كرد: چندي پیش از اجراهاي اركستر فرهنگ و هنر 
كه وابس��ته به مركز علم و كاربردي واحد ۴۶ تهران 
است ديدن كردم. اجراي نخست آنها با هنرمند خوب 
آذربايجان��ي »رامی��ز قلي اف« و اج��راي بعدي نیز با 
محمد معتمدي كه اجراهاي قابل توجه و خوبي بود. 
اين اركس��تر توسط شهرام توكلي و علي اكبر قرباني 
هدايت مي شود و خانم سوسن تقي پور مديريت آن را 
بر عهده دارد. فعالیت هاي اين اركستر را خوب و قابل 
توجه ديدم. جوانان��ي بودند كه انگیزه و انرژي خوبي 
براي اجرا داش��تند.  او ادامه داد: دوستان خوبم آقاي 
قرباني و توكلي خواهان همكاري من با اركستر بودند و 
خانم تقي پور هم امكاناتي را فراهم كرد تا من بتوانم در 
اين اجرا با اركستر فرهنگ و هنر همكاري كنم. براي 

اين كنس��رت رپرتواري كه تدارك ديده 
ش��ده اس��ت همه از آثار من است كه از 
۵۰ سال پیش تاكنون ساخته شده است. 
فخرالديني درباره جزيیات بیش��تر 
اين كنس��رت نیز گفت: آث��اري مانند 
»س��ويیت هماي��ون« ك��ه آن را ۵۰ 
سال پیش س��اختم را به عنوان قطعه 
نخست در اين كنس��رت اجرا خواهیم 
كرد. قطعه دوم اث��ري  با عنوان »براي 
دخترم« اس��ت كه به ياد دختري كه در سال هاي 
دور از دس��ت دادمش، س��اخته ام. ش��عر اين اثر از 
فريدون مشیري است كه آن را براي دختر خودش 
»بهار مش��یري« س��روده بود. اين اثر را در س��ال 
۵۳ تولی��د كردم. قطعه موج با ش��عري از فريدون 
مشیري، سويیت ساواالن، سويیت ابن سینا، آهنگ 
اشتیاق با شعري از فريدون مشیري و »درد گنگ« 
با شعري از ابتهاج، به ياد جواني، خلیج فارس، بهار 
مي شود، سرود بهار و... از ديگر آثاري است كه قرار 

است در اين كنسرت اجرا شوند. 
كنسرت »شبي با فخر موسیقي ايران« با همراهي 
اركس��تر فرهن��گ و هنر ۱۱ و ۱۲ م��رداد با حضور 
»فرهاد فخرالديني« به عنوان رهبر مهمان اركس��تر 
در تاالر وحدت و به تهیه كنندگي سوس��ن تقي پور 
)مدير مركز علمي كاربردي واحد ۴۶( برگزار خواهد 

شد و بلیت فروشي اين اجرا آغاز شده است. 

تدوين»زندگيازنو«بابازيكيانيان
تهیه كننده »زندگي از نو« از اتمام 
تدوين و صداگذاري اين س��ريال خبر 
داد.  تهیه كنن��ده س��ريال »زندگي از 
نو« گف��ت: با اتم��ام كار تدوين، اين 
سريال در مرحله صداگذاري، انتخاب 

موسیقي و... قرار گرفته است. 
او ادام��ه داد: تصويرب��رداري اين 
مجموع��ه در اس��تان گیالن )ش��هر 
تالش( انجام شده است. رضا كیانیان، 

علیرضا خمسه، ستاره اسكندري، مینا جعفرزاده، 
كمند امیر س��لیماني، آرش مجیدي، خیام وقار، 
ژيال آل رش��اد، حديث نیكرو، مجید پتكي، امیر 
حامد و... هنرمنداني هستند كه در اين مجموعه 
به ايفاي نق��ش پرداخته اند. اين س��ريال در ۲۶ 
قس��مت ۴۲ دقیقه يي به كارگرداني علي محمد 
قاسمي براي گروه فیلم و سريال شبكه پنج سیما 

تولید ش��ده اس��ت. »زندگ��ي از نو« 
داستان زوج جواني است كه به شمال 
مي رون��د و كمپ گردش��گري ايجاد 
مي كنند. اين مجموعه به مولفه هايي 
اقتص��اد  و  زيس��ت  محی��ط  چ��ون 
مي پردازد. آزيت��ا رصافي، لیال نادري 
و مرضیه خديوي )نويس��ندگان اولیه 
فیلمنام��ه(، مريم امیني )بازنويس��ي 
فیلمنامه( آندرانیك خچومیان )مدير 
تولی��د(، مهرداد يزداني )دس��تیار اول كارگردان 
و برنامه ري��ز(، علیرضا خورش��ید )ط��راح گريم(، 
هوم��ن معصوم��ي )طراح صحنه و لب��اس(، آرزو 
ابراهیمي )منش��ي صحنه(، محمد رسولي )مدير 
تصويربرداري(، حسین بشاش و مهرداد دادگري 
)صداب��ردار(، علي اصغر صائبي )تدوين( از عوامل 

اين سريال هستند.

آتشدرآسمانغزه
نيويوركتايمز: 

اين روزنامه در صفحه 
از  خب��ري  خ��ود،  اول 
حم��الت وس��یع هوايي 
اس��رايیل به غزه منتشر 
كرده اس��ت. طب��ق اين 
گزارش، س��اعاتي پس از 
لیبرمن،  آويگ��دور  آنكه 
وزير دفاع اسرايیل، اعالم 
كرد ك��ه حم��اس دارد 

اس��رايیل را به »جنگي بزرگ تر از عملیات سال 
۲۰۱۴ در غزه مي كشاند« و به دنبال كشته شدن 
يك نظامي رژيم صهیونیس��تي، ارتش اس��رايیل 
حمالت وسیع هوايي به غزه را از سر گرفت. طبق 
گزارش نیويورك تايمز، جنگنده هاي ارتش رژيم 
صهیونیستي ده ها موشك به پايگاه هاي مقاومت 
فلسطین به ويژه گردان هاي قسام شلیك كردند 
كه س��ه مبارز اين گردان ه��ا در اين حمالت به 
شهادت رسیده و شماري ديگر زخمي شدند. پس 
از اين حمالت گسترده، فوزي برهوم، سخنگوي 
جنبش حماس اعالم ك��رد، با تالش هاي مصر و 
سازمان ملل بار ديگر آتش بس در غزه برقرار شده 
و اوضاع به حالت آتش بس قبلي بین اشغالگران و 

مقاومت فلسطین بازگشته است. 

الپايس:
ديروز، اين روزنامه در 
صفحه اول خود، خبري 
انتخ��اب رهبر جديد  از 
محافظ��ه كاران اس��پانیا 
منتش��ر كرد. طبق اين 
گ��زارش، پ��س از عزل 
نخست وزير سابق اسپانیا، 
محافظه كاران اين كشور 
انتخاب  جدي��د  رهبري 

مي كنند. يك زن كه س��ابقا دست راست ماريانو 
راخوي بود به مصاف پابلو كاس��ادوي ۳۷ س��اله 
م��ي رود كه قصد دارد »ح��زب مردمي« را بیش 
از پیش راس��تگرا كند. پس از كمپیني زننده كه 
طي آن ويديوهايي مرموز علیه دو نامزد منتش��ر 
ش��د، ۳۰۸۲ هیات امروز براي تعیین جانش��ین 
ماريانو راخوي، نخس��ت وزير عزل ش��ده اسپانیا 
راي مي دهن��د. راخوي جمعه براي آخرين بار به 
عنوان رهبر حزب مردمي )پي پي( سخنراني كرد. 
راخوي جمعه س��وابق دولتش را س��تود و گفت: 
اوضاع اسپانیا اكنون به نسبت سال ۲۰۱۱ كه ما 
جاي دولت سوسیالیستي را گرفتیم كه در بحران 

اقتصادي ويرانگر به سر مي برد، بهتر است. 

فايننشالتايمز:
اين نشريه،  در شماره 
پاي��ان هفته خ��ود، در 
گزارشي به تحلیل جنگ 
تج��اري چی��ن و امريكا 
پرداخت��ه و خبر داد كه 
در  تج��اري،  اين جنگ 
می��ان دو ق��درت برت��ر 
اقتصاد جهان، باال گرفته 
است. طبق اين گزارش، 

در حال��ي كه چین و امري��كا از چند هفته قبل 
وارد بزرگ تري��ن جنگ تجاري تاريخ ش��ده اند، 
»دونالد ترام��پ« ريیس جمهوري امريكا جمعه 
در مصاحبه يي از آمادگي خود براي اعمال تعرفه 
۵۰۰ میلیارد دالري بر كاال هاي چیني خبر داد. 
چند هفته قبل امريكا با فهرست كردن كاال هايي 
به ارزش ۲۰۰ میلیارد دالر كه قصد اعمال تعرفه 
بر آنه��ا از ماه س��پتامبر را دارد جنگ تجاري با 
چین را تش��ديد كرد. اين تصمیم چند روز پس 
از آن گرفته مي ش��ود كه دو كش��ور تعرفه هاي 
تالفي جويانه يي بر كاال هايي به ارزش ۳۴ میلیارد 

دالر علیه يكديگر اعمال كردند. 

كيوسك

حضور»مهرانمديري«دردادسرايرسانه
مهران مديري در دادسراي رسانه حاضر شد تا شكايت خود علیه روزنامه شرق و فیلم آنالين را پیگیري كند. 

صبح ديروز � سي ام تیر ماه � مهران مديري به اتفاق وكیل خود، شخصا در دادسراي رسانه حاضر شد تا شكايت خود 
علیه روزنامه شرق و فیلم آنالين را پیگیري كند. مديري در روزهاي گذشته اعالم كرده بود كه به دلیل انتشار اين خبر 

در روزنامه شرق و همچنین فیلم آنالين كه اين خبر را منتشر كرده است، از روزنامه شكايت مي كند. 
روزنامه ش��رق ۲۷ تیر ماه مطلبي را منتش��ر كرد و در اين مطلب مدعي ش��د، مهران مديري � بازيگر، تهیه كننده و 
كارگردان سینما و تلويزيون � عالوه بر دريافت مبلغي به عنوان هديه از موسسه اعتباري ثامن الحجج، مبلغي را هم به 
عنوان وام دريافت كرده است.  احسان علیخاني � مجري و تهیه كننده »ماه عسل« � ديگر فردي است كه به دريافت وام 
سه میلیاردي متهم شده است كه او هم با انتشار مطلبي در صفحه شخصي خود به اين اتهام واكنش نشان داده است. 

چهرهروز

پيشبينيهزينهتبليغاتدررسانههايمختلفتاسال2020

بسترهايجديدتبليغات
گروهگوناگون| در گذش��ته، روزنامه، 
مجله، راديو و تلويزيون، از بس��ترهاي مهم 
تبلیغات در سراسر جهان به شمار مي رفت. 
آگهي دهندگان، مبالغ قابل توجهي هزينه مي كردند كه 
كس��ب و كار خود را در اين رسانه ها معرفي كنند. با ورود 
اينترنت به زندگي افراد و گس��ترش استفاده از ابزارهاي 
ديجیتال، اس��تراتژي هاي تبلیغاتي و بازاريابي، تغییرات 
چشمگیري پیدا كرد. بس��یاري از گروه هاي تبلیغاتي و 
بازاريابان، گروه هدف خود را تغییر داده و از رس��انه هاي 
س��نتي )تلويزيون، راديو، روزنامه و مجالت( به س��مت 
ابزارهاي ديجیتال و اينترنت حركت كردند. در سال هاي 
اخیر، تلفن هاي همراه هوش��مند، جزئي جدايي ناپذير از 
زندگي افراد تبديل ش��ده است. در واقع، اين ابزار، تا حد 
قابل توجهي جايگزين بس��یاري از رس��انه ها شده است. 
بر اين اس��اس، كارشناس��ان تبلیغات، توجه بسیاري به 
تلفن هاي همراه هوش��مند داشته و برنامه هاي تبلیغاتي 
خ��ود را از طريق اين ابزار، به مخاطب��ان ارائه مي كنند. 
همچنی��ن آگهي دهن��دگان، تمايل بیش��تري دارند تا 

محصوالت شان جهت تبلیغ، از اين رسانه معرفي شود. 
با توجه به گس��ترش اس��تفاده از تلفن ه��اي همراه 
هوش��مند، پیش بیني تبلیغات جهاني بر اين است كه تا 
س��ال ۲۰۲۰، آگهي دهندگان، بیش از ۷۲ میلیارد دالر 
براي تبلیغات در تلفن هاي همراه هزينه كنند. آنطور كه 
در بسیاري از گزارش ها گفته شده، اپلیكیشن هاي تبلیغ 
و بازي هاي موبايلي، به كسب وكار ها فرصت مي دهند تا 
در معرض ديد میلیون ها نف��ر قرار گرفته و برند خود را 
معرفي كنند. همچنین، تبلیغ��ات موبايلي،  بیش از هر 
روش تبلیغاتي ديگر، كس��ب وكار را به مشتريان نزديك 
مي كن��د و روش هاي ارائه آمار دقی��ق، تجزيه و تحلیل 
مس��یر بازاريابي را تسهیل مي بخش��د. پس از موبايل ها، 
به نظر مي رسد تلويزيون در میان ساير رسانه ها، همچنین 
تاثیر خود را در جذب مش��تريان داش��ته باشد. چرا كه 
طب��ق پیش بیني ه��اي صورت گرفته در س��ال ۲۰۲۰، 
آگهي دهندگان، ح��دود ۶.۹ میلیارد دالر جهت معرفي 
محصوالت خود از تلويزيون، هزينه خواهند كرد. آنطور 
كه گفته ش��ده، تبلیغات تلويزيون��ي يكي از جامع ترين 
تبلیغات براي كس��ب وكارها و برند هاي مختلف معرفي 
شده اس��ت. مخاطبان تلويزيون بسیار زياد هستند و در 
ش��بكه هاي معروف و در میان ي��ك برنامه پر مخاطب، 

تبلیغ مي توان��د به بیش از ۵۰درصد مردم يك كش��ور 
نمايش داده شود. 

در اين بررس��ي، تبلیغات محیطي رتبه س��وم را در 
میزان محبوبیت بین مخاطبان به خود اختصاص داده اند. 
اب��زاري مانند بیلبوردها در تبلیغ��ات محیطي، بیش از 
آنكه ابزار تبلیغاتي باشند، يك رسانه به حساب مي آيند؛ 
رس��انه يي كه مي تواند پیام آگهي دهنده را به موثرترين 
ش��كل به مخاطب منتقل كند. براين اساس، گفته شده 
كه تبلیغات محیطي نیز در كنار ساير رسانه ها در میان 
مخاطبان و آگهي دهندگان محبوبیت داشته و پیش بیني 
مي ش��ود كه تا سال ۲۰۲۰، حدود ۳ میلیارد دالر صرف 
آگهي در اين رس��انه ش��ود. همچنی��ن، در اين گزارش، 
پیش بیني شده كه تا س��ال ۲۰۲۰، حدود ۲.۱ میلیارد 
دالر، آگهي دهندگان براي تبلیغ كاالي خود در س��ینما 
هزين��ه كنند و نزديك به ۱.۱ میلی��ارد دالر نیز، صرف 

تبلیغات در میان برنامه هاي راديويي شود. 
در بس��یاري از گزارش ها، اش��اره شده كه با توجه به 
افزاي��ش كاربران تلفن هاي همراه هوش��مند و لپ تاپ و 
تبلت ها، كاربران كامپیوترهاي خانگي كاهش قابل توجهي 
يافته اند. بر اين اس��اس، افراد كمتري نی��ز با اين ابزار از 
اينترنت اس��تفاده مي كنن��د. بنابر اي��ن، طبیعي به نظر 
مي رسد كه هزينه تبلیغات در اپلیكیشن هاي نصب شده 
بر كامپیوترهاي خانگي رش��د منفي داشته باشد. آنطور 
كه در اين گزارش گفته ش��ده، تا سال ۲۰۲۰، هزينه يي 

كه آگهي دهندگان صرف معرفي محصول خود از طريق 
كامپیوترهاي خانگي مي كنند، حدود منفي ۲.۴ میلیارد 

دالر، خواهد داشت. 
در س��ال هاي اخیر، در بسیاري از گزارش ها، خبر از 
پايان زندگي روزنامه هاي كاغذي مطرح است. آنطور كه 
گفته مي ش��ود، به نظر مي آيد ك��ه روزنامه هاي كاغذي 
در آينده يي نزديك در سراس��ر جهان منقرض ش��وند. 
همچنی��ن خبرها حاكي از آن اس��ت كه تع��داد تیراژ 
مطبوع��ات دچار ركود ش��ده و درآمد آنه��ا از تبلیغات 
كاه��ش يافته اس��ت؛ به خصوص اينك��ه اقبال عمومي 
به س��وي اينترنت فزوني يافته و از طريق ش��بكه هاي 
اجتماعي از به روزترين اخبار مطلع مي شوند. در تازه ترين 
گزارش ه��ا نی��ز، پیش بیني ش��ده كه تا س��ال ۲۰۲۰، 
هزينه يي كه آگهي دهندگان براي معرفي محصول خود 
در رس��انه هاي كاغذي مي كنند، به میزان قابل توجهي 
كاهش خواهد يافت. گفته مي شود كه در دو سال آينده، 
هزينه تبلیغات در مجالت منفي ۴.۶ میلیارد دالر و در 

روزنامه ها حدود منفي ۷ میلیارد دالر باشد. 
طبق بس��یاري از گزارش ها، صنعت رسانه در تالش 
است با اين واقعیت كنار بیايد كه تنها نسل هاي قديمي تر 
هنوز به خوان��دن روزنامه و گوش دادن به راديو يا حتي 
ديدن اخبار شبانگاهي مي پردازند، اما نسل جديد، رفتار 
ديگ��ري دارند؛ آنها اخبار را پس از اينكه دوازده س��اعت 

آنالين بوده، كهنه خواهند يافت. 

آمارنامه

تاريخنگاري

تهاجم به خاك ايران از سوي عراق
 تنها سه روز پس از پذيرفتن قطعنامه ۵۹۸ از سوي 
اي��ران، عراقي ها در روز ۳۱ تیرماه ۱۳۶۷ در ش��رايطي 
كه وزير خارجه وق��ت ايران در حال مذاكره با دبیركل 
س��ازمان ملل بود، تهاجم خود را از دو محور كوشك و 

شلمچه در منطقه جنوب آغاز كردند. 
س��ي و يكم تیرماه مصادف با سالروز تهاجم وسیع 
ارتش بعث عراق به خاك ايران پس از پذيرفتن قطعنامه 
۵۹۸ در س��ال ۱۳۶۷ اس��ت.  برگزاري جلسه مشترك 
شوراي فرماندهي انقالب عراق به رياست صدام در ۳۰ 
تیر ماه ۱۳۶۷ نشان مي داد كه دولت عراق درصدد اقدام 
مهمي است كه نشانه هاي آن با آغاز پیشروي نیروهاي 
ارتش عراق به خاك ايران آشكار شد. هدف اين پیشبرد 
و تهاجم، آزاد كردن باقیمانده سرزمین هاي عراق، انهدام 
نیروهاي ايران و به اس��ارت در آوردن تعداد بیشتري از 
نیروهاي ايراني براي ايجاد برابري با تعداد اسراي عراقي 
اعالم ش��د. به اين ترتیب تنه��ا ۳ روز پس از پذيرفتن 
قطعنامه ۵۹۸ از س��وي ايران، عراقي ها در روز ۳۱ تیر 
ماه ۱۳۶۷، تهاجم خود را از دو محور كوشك و شلمچه 
در منطقه جنوب آغاز كردند و در ۳۰ كیلومتري شمال 
خرمشهر مستقر شدند. در اين میان پیام تاريخي امام 

)ره( باعث گسیل نیروهاي مردمي به جبهه ها شد كه با 
كمترين امكانات در برابر يورش دشمن مقاومت كردند 
و طي چند روز درگیري با انهدام سنگیني كه به قواي 
عراقي تحمیل شد، آنان را مجبور به عقب نشیني كرد. 
اين تهاجم وحش��یانه رژيم بعث عراق در حالي صورت 

مي گرف��ت كه ب��ا ادعاه��اي دروغین صل��ح طلبي در 
طول جنگ مظل��وم نمايي مي كردند و ايران را متجاوز 
مي خواندند. اين حركت عراق عالوه بر اينكه ناتواني آنان 
را در برابر قوت اعتقاد و باور س��پاه اس��الم نمايان كرد، 

باعث رسوايي آنان در میان افكار عمومي شد. 

ميراثنامهايستگاه

مجموعه»رابينويليامز«حراجميشود
ك��رد  اع��الم  س��اتبي  حراج��ي 
مجموعه يي از آث��ار هنري، يادمان ها و 
ديگر متعلقات شخصي »رابین ويلیامز« 
بازيگ��ر و كمدين امريكايي را به فروش 
خواهند رس��اند. به گزارش رويترز، اين 
حراج��ي ك��ه »خلق يك صحن��ه« نام 
دارد؛ روز چه��ارم اكتب��ر توس��ط خانه 

حراج س��اتبي در نیويورك برگزار مي ش��ود و شامل مجسمه ها، آثار هنري 
معاص��ر و ديگر متعلقات ش��خصي »رابین ويلیام��ز« از جمله دوچرخه و 
ساعت اين هنرمند مي شود و قرار است بخشي از درآمد اين حراجي صرف 
امور خیريه يي ش��ود كه اين كمدين امريكايي پیش از اين از آنها حمايت 
مي كرده. همچنین قرار اس��ت ۲۹ س��پتامبر نمايشگاهي از اين آثار، پیش 
از حراجي در نیويورك بازگش��ايي شود. »رابین ويلیامز« كه براي بازي در 
فیلم »ويل هانتینگ نابغه« برنده جايزه اس��كار ش��ده است در ماه آگوست 
س��ال ۲۰۱۴ میالدي در س��ن ۶۳ س��الگي و بر اثر خودكشي درگذشت. 
وي از يك بیماري افس��ردگي ش��ديد رنج مي برد. مطالعات نش��ان داده از 
زمان خودكش��ي »ويلیامز« آمار خودكشي در میان مردان بین ۳۰ تا ۴۴ 
س��ال ۱۲.۹ درصد افزايش داشته است.  از معروف ترين كارهاي »ويلیامز« 
مي ت��وان به »انجمن ش��اعران مرده«، »به دام انداخت��ن«، »چه روياهايي 
مي آين��د«، »يك س��اعت عكاس��ي«، »بي خوابي«، »پچ آدام��ز«، »ملوان 
زبل«، »مرگ دوباره«، »ش��اه ماهیگیر«، »هملت«، »مرد دويست ساله«، 
»ريیس جمهور بع��دي«، »جومانجي«، »خانم دابت فاير«، »ويل هانتینگ 

نابغه« و »شوالیه تاريكي برمي خیزد« اشاره كرد. 

شهريكهمركزتوليداتصنعتيجنوبخراسانبود
»كش��ف قطعاتي از ظروف شیش��ه يي و 
سنگي، سرباره هاي صنعتي و شناسايي كوره 
سفالي در حاشیه شهر تاريخي »تون«، نشان 
از مركزيت اين ش��هر در تولی��دات صنعتي 
منطقه جنوب خراسان در عهد باستان دارد.« 
محمداسماعیل اسماعیلي جلودار، سرپرست 
هیات باستان شناس��ي تون، با اعالم اين خبر 

گفت: فصل اول كاوش اليه نگاري در ارگ تون ش��هر فردوس با هدف شناخت توالي 
فرهنگ��ي آن ب��ا كاوش در دو گمانه ده در ده متري در ش��مال و جنوب آن به پايان 
رس��ید.  او كشف آثار دوران تاريخي و صدر اسالم در ارگ قديم تون شهر فردوس را 
بخش��ي از نتايج به دس��ت آمده در پژوهش مشترك كاوش باستان شناسي اداره كل 
میراث فرهنگي استان خراسان جنوبي و گروه باستان شناسي دانشگاه تهران اعالم كرد 
كه با مجوز رياس��ت پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگري انجام شده است، كه در 
آن آثاري از دوران تاريخي ساس��اني، احتماال سلوكي و دوران اسالمي به دست آمده 
است.  جلودار گفت: مطالعات اولیه انجام شده در اين كاوش منجر به شناسايي دو دوره 
فرهنگي تاريخي و اسالمي شامل آثار معماري )كف استقراري و احتماال كوره يا تنور( 
و در كنار آن يافته هاي ارزشمندي از گونه هاي سفالین قرون اولیه اسالمي و احتماال 
دوره ساس��اني شد. او افزود: سفال هاي اس��المي به دست آمده شامل سفال با لعاب 
تك رنگ، سفال هاي گونه نیش��ابور به ويژه گونه كتیبه دار آن، سفال با لعاب ارغواني 
كه برخي باستان شناس��ان آن را »گونه بامیان« نامیده اند - اما فراواني آن در فرهنگ 
منطقه خراس��ان به گونه يي است كه به نظر مركزيت اينگونه در حوزه خراسان ايران 
بیشتر است تا در افغانستان- سفال هاي منقوش و سفال با تزيین قالبي نوع سلجوقي 

و به میزان كمتري سفال دوره ايلخاني، تیموري و صفوي است.
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