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سخن نخست

  راه دشوار تحقق يك وعده

وزير جديد صنعت، معدن و تجارت در جلسه كسب راي اعتماد خود بر »احياي 
سند استراتژي توسعه صنعتي كشور« تاكيد نهاد و با اشاره به تجارب و تالش هاي 
جدي اما نافرجام گذش��ته، ضرورت تدوين اين س��ند توس��عه يي را چنين عنوان 
ك��رد كه »اگر نمي دانيم به كجا مي روي��م، از هر راهي مي توانيم برويم زيرا مقصد 
معلوم نيس��ت«. ضمن تجليل از ع��زم و اراده وزير جديد صنعت، معدن و تجارت 
جه��ت انجام اين امر مهم مورد تاكيد قانون )مواد 21 و 150 برنامه هاي چهارم و 
پنجم توس��عه( كه مطالبه و خواس��ت اصلي فعاالن صنعتي و اقتصادي نيز بوده 
است )آخرين آنها بيانيه اتاق تهران در تاكيد بر تدوين استراتژي توسعه صنعتي – 

96/5/23(. مواردي را ياد آور مي شود: 
- تدوين اس��تراتژي توسعه صنعتي يك وظيفه اداري همچون وظايف معمول 
يك دستگاه دولتي نيست. يعني يك وزارتخانه نمي تواند با تعدادي كارشناس، هر 
چند »متبحر« چنين سنگ بزرگي را از سر راه توسعه صنعتي كشور بردارد. يكي 
از علل ناكامي طرح هاي مطالعاتي قبلي )صرف نظر از تفاوت بسيار در محتوا و ارزش 

هر يك از آنها( كم توجهي به اين مهم بوده است. 
- تدوين استراتژي توسعه صنعتي اما وظيفه حاكميتي است؛ چراكه جهت گيري 
اصلي توسعه صنعتي برآمده از تصوير آرماني و بلندمدتي است كه در ذهن مديريت 
سياسي كشور نقش مي بندد. اما اين وظيفه  بايد فرآيندي مشاركتي داشته باشد. 
بدين معنا كه الزم است تمامي ذي نفعان در تدوين، اجرا و نظارت بر آن به قدر وزن 
و سهم خود در اقتصاد ملي نقش و مشاركت داشته باشند. چراكه چنين استراتژي 
بايد برآيند ارزش ها، دغدغه و فهم مش��ترك همه ذي نفعان باشد. بي شك هر گاه 
يك استراتژي با چنين رويكردي طراحي شود، استعداد آن را دارد كه به ميثاق ملي 
تبديل شود و تعهد ملي براي اجرا را به دنبال داشته باشد. سند استراتژي توسعه 

صنعتي تركيه نمونه موفق چنين راه و روش و رويكردي بوده است. 
- اين س��ند راهبردي  بايد ضمن دارا بودن متدلوژي مشخص، وضعيت موجود 
نظام صنعتي كش��ور و تاثير و تاثرات مولفه هاي بخشي، فرابخشي و اقتصاد كالن 
را براي��ن نظ��ام تبيين كند و تحليلي مش��خص از روند گذش��ته جريان صنعتي 
ش��دن كش��ور و چرايي وضعيت موجود ارائه دهد همچنين بايد با طرح سواالت 
مشخص، پاسخ و راهكارهاي مطلوب و ممكن براي آينده صنعتي كشور را براساس 
ظرفيت هاي داخلي و روند هاي جهاني و با بهره گيري از تجارب كشورهاي موفق در 
امر توسعه صنعتي ارائه نمايد.  - يك نكته مهم اما در اين ميان وجود دارد كه بايد 
در بدو امر بدان توجه بسيار داش��ت كه مي تواند بزنگاه مهم براي به انحراف رفتن 
تمامي اقدامات و فعاليت ها در روند تدوين اين سند راهبردي صنعتي كشور باشد. 
آن پرتگاه، تص����ور تجويز رش��ته هاي صنعتي اولويت دار كشور توسط اين سند 
راهبردي اس��ت. به عبارتي يكي از انتظارات بعضي از فعاالن صنعتي از استراتژي 
توسعه صنعتي، آن است كه در نهايت اين سند حكم دهد كه چه صنعتي اولويت 
كشور است و مثال در فوالد سرمايه گذاري شود يا خودرو، يا اينكه خوب است توليد 
كولر و يخچال را افزايش دهيم يا محصوالت پتروش��يمي يا سيمان و آلومينيوم؟ 
انتظار چنين پاس��خي را از چنين سند راهبردي داشتن امري خطاست. شايد در 
دوره يي از تاريخ معاصر جهان به واسطه روابط صنعتي بسيط و فناوري هاي ساده 
و كوچكي بازارها مي شد چنين انتظاري داشت و بعضي از كشورها نيز چنين عمل 
كردند )كره جنوبي( ام����ا در جهان امروز با توجه به تكنولوژي هاي پيش��رفته، 
روابط پيچيده مديريتي و بازارهاي به هم پيوسته و تحوالت سريع در نوع و كيفيت 
محصوالت صنعتي، به باور بسياري از كارشناسان اين نوع نگاه پسرفتي بزرگ در 
روند صنعتي شدن كشور است.  آنچه در اين محدوده از استراتژي توسعه صنعتي 
مي توان انتظار داشت تبيين ويژگي هاي حوزه هاي مختلف صنعتي در ابعاد مختلف 
توليد و سرمايه گذاري و تقاضاي داخلي و بازارهاي جهاني و فرصت ها و تهديد ها و 
ارائه خط مشي هاي مربوط به هر رشته صنعتي در جهت تحقق رقابت پذيري بيشتر 
است.  نكات فوق و بسياري نكات ديگر از ضرورت هاي تدوين چنين سند راهبردي 
اس��ت كه تحقق آنها امر ساده يي نيس��ت و كاري است دشوار؛ آنچنان كه دو دهه 
تالش در اين موضوع را ناكام گذاشته است. اميد است با شروع اين اقدام ارزشمند، 
فضاي الزم از سوي دولت و به خصوص وزارت صنعت به عنوان دستگاه راهبرنده 
اين مهم براي طرح تمامي ديدگاه ها و نظرات آنها فراهم شود تا اين مسير سخت 

و دشوار هر چه آسان تر طي شود. 
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محسن هاشمي رييس شوراي شهر و محمدعلي نجفي شهردار تهران شدند

هواي تازه در شهر تهران
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جهان

ترامپ كنگره را به 
تعطيلي دولت تهديد كرد
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مصيبت وارده را تس�ليت مي گويي�م. ما را در غم 
خود شريك بدانيد. 

همكاران شما در روزنامه تعادل

همكار گرامي

سركار خانم هدي احمدي 

وزير جديد صنعت، معدن و تجارت در جلسه كسب 
راي اعتماد خود بر »احياي س��ند اس��تراتژي توس��عه 
صنعت��ي كش��ور« تاكيد نهاد و با اش��اره ب��ه تجارب و 
تالش هاي جدي اما نافرجام گذشته، ضرورت تدوين اين 
سند توس��عه يي را چنين عنوان كرد كه »اگر نمي دانيم 
به كجا مي رويم، از هر راهي مي توانيم برويم زيرا مقصد 
معلوم نيس��ت«. ضمن تجليل از عزم و اراده وزير جديد 
صنع��ت، معدن و تجارت جهت انجام اين امر مهم مورد 
تاكيد قانون )مواد 21 و 150 برنامه هاي چهارم و پنجم 
توس��عه( كه مطالبه و خواس��ت اصلي فعاالن صنعتي و 
اقتصادي نيز بوده است )آخرين آنها بيانيه اتاق تهران در 
تاكيد بر تدوين استراتژي توسعه صنعتي – 96/5/23(. 

مواردي را ياد آور مي شود ...

ش��ركت  مش��تركان  از  آبونم��ان  »درياف��ت 
مل��ي گاز خالف قان��ون اس��ت.« در روزهايي كه 
مس��ووالن بخش ه��اي مختل��ف انرژي كش��ور بر 
ل��زوم واقعي س��ازي قيمت ها تاكي��د و پيامدهاي 
مختلف ادامه روند كنوني مصرف انرژي را تشريح 
مي كنند، انشاي اين حكم ديوان عدالت اداري، آب 

سردي بر پيكر صنعت گاز كشور بود. 
روز  اداري  عدال��ت  دي��وان  روابط عموم��ي 
سه ش��نبه )31 مردادماه( اعالم ك��رد كه هيات 
عمومي آن، بخشنامه شماره 3/م/۸۴203 مورخ 
26 ش��هريورماه 1391 س��تاد هدفمن��د كردن 
يارانه ه��ا و ش��ركت مل��ي گاز در خصوص اخذ 
آبونمان از مش��تركان را خالف قانون تش��خيص 

داده و ابطال كرده است ...

 راه دشوار تحقق
 يك وعده

 كابوس آبونمان 
براي شركت ملي گاز
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صنعت،معدن و تجارت
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 درس هايي براي 
صنعت خودروسازي ايران

 بازوي پژوهش��ي مجلس ش��وراي اس��المي
۸ دورنماي كلي��دي »انقالب صنعت خودرو در 
س��ال 2030« در قال��ب ۴ محور اصلي ش��امل 
»تغيي��ر رون��د ب��ازار و منابع درآم��دي جديد، 
تغيير در رفتار و عادت هاي س��فر، توسعه و نفوذ 
فناوري هاي پيشرفته و رقابت ها و همكاري هاي 
نوين« را مورد بررسي قرار داده است. دورنماي 
خودروسازي جهان حكايت از توسعه خودروهاي 
برق��ي و تبديل ب��ه خودروهاي قاب��ل رقابت و 
مناسب در بازار افق 2030 دارد. همچنين الزام 
به رقابت و همكاري با رقبا در حوزه هاي مختلف 
و تمركز بازيگران جديد صنعت خودرو در بخش 
كوچك��ي از زنجيره ارزش از ويژگي هاي صنعت 
خودرو در افق 2030 اس��ت. اين تحليل حاكي 
از اين اس��ت كه خودروس��ازان بايد با همكاري 
ش��ركت هاي نرم افزاري داخل��ي يا خارجي و در 
قالب همكاري مش��ترك، زمين��ه ورود به عرصه 
جدي��د صنعت خودروس��ازي جهان��ي را فراهم 

كنند ...

 حسين حقگو   

 حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

سوآپ نفت تا سقف ۵۰۰ هزار بشكه 
 نايب رييس كميسيون انرژي مجلس، گفت: ظرفيت بسيار بااليي براي توسعه سوآپ 
تا سقف 500 هزار بشكه از طريق تركمنستان وجود دارد.  سيدعلي ادياني در گفت وگو 
با خانه ملت، با اشاره به ازسرگيري سوآپ نفتي در كشور، گفت: يكي از اشتباهاتي كه در 
حوزه نفت درياي خزر و سياست هاي وزارت نفت رخ داد، قطع چند ساله  سوآپ نفتي از 
درياي خزر بود كه سبب شد ايران برخي بازارهاي گذشته خود را در اين بخش از دست 
دهد و در طول اين زمان نيز برخي كش��ورها جايگزين ايران شدند.  نماينده قائمشهر، 
سوادكوه و جويبار در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه سوآپ نفتي از پايانه نفتي 
نكا اتفاق مي افتد، افزود: با حمايت هاي كميس��يون انرژي و مجلس و تالش هاي وزارت 
نفت و اتخاذ سياست هاي صحيح بحث سوآپ نفت مجددا انجام شد و تاكنون حدود ۴ 
كشتي سوآپ در پايانه نفتي نكا پهلو گرفته اند.  ادياني ادامه داد: سرمايه گذاري خوبي 
در پايانه نفتي نكا صورت گرفته تا سوآپ تقويت شده و تعداد بيشتري كشتي در اين 
پايانه پهلو بگيرد كه انجام آن نيز درآمد خوبي براي كش��ور به همراه دارد.  وي با بيان 
اينكه اين سوآپ از تركمنستان انجام مي شود، يادآور شد: شركت ملي خطوط نفت به 
همراه شركت پايانه نفتي مستقر در نكا، سوآپ را انجام مي دهند و از كشور تركمنستان 
نفت خريداري را خريداري كرده و در جنوب و بخش هاي ديگر كشور استفاده مي كنند.  
نايب رييس كميسون انرژي مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: ميزان سوآپ در كشور 
متفاوت بوده و ظرفيت بسيار بااليي براي گسترش، توسعه و جابه جايي آن تا سقف 500 

هزار بشكه نيز وجود دارد كه مي تواند درآمد قابل توجهي نصيب كشور كند.



 فعاليت 39 هزار و 245 ش�وراي ش�هر و 
روستا در كش�ور آغاز شد؛ پاد  معاون سياسي 
وزير كش��ور گفت: فعاليت رس��مي 38هزار شوراي 
روس��تايي و يك هزار و 245 ش��وراي شهري از روز 
چهارش��نبه در كشور آغاز ش��د. علي اصغر احمدي 
در آيين آغاز به كار پنجمين دوره ش��وراي اسالمي 
ش��هر تهران افزود: با آغاز به كار اين دوره شوراها، 
افزون ب��ر 150 هزار نفر به عن��وان اعضاي اصلي و 
علي البدل به پيكره مديريت كشور در حوزه شهري 
و روس��تايي اضافه مي شود. وي در ادامه با يادآوري 
نام آيت اهلل هاشمي وي را شناسنامه انقالب دانست 
و گفت: محس��ن هاشمي ياد آيت اهلل هاشمي را در 
جلسه امروز شوراي اسالمي شهر تهران زنده كرده 

است. 
 عل�ت ع�دم لغو وي�زاي اربعين ش�رايط 
عبدالرض��ا  ايرن�ا   امنيت�ي در ع�راق اس�ت؛ 
رحماني فضل��ي وزير كش��ور مس��اله تامين امنيت 
توس��ط عراق را علت عدم لغو وي��زاي اربعين براي 
زائران ايراني عن��وان كرد. رحماني فضلي افزود: اگر 
مس��اله امنيت از س��وي عراقي رفع شود امكان لغو 
ويزاي اربعين وجود دارد و در اين راس��تا مسووالن 
عراق نيز قول مساعد داده اند. رحماني فضلي اظهار 
كرد: باتوجه به روابط بين دو كشور حتما در آينده 

بايد به سمت تسهيل رفت و آمد حركت كنيم. 
روياروي�ي  دس�تورالعمل  تدوي�ن   
ايس�نا    اس�راييل؛  ب�ا  ايران�ي  ورزش�كاران 
نايب ريي��س مجلس دهم با ابراز اميدواري نس��بت 
به اينكه فدراس��يون فوتب��ال و وزارت ورزش پيام 
احس��ان حاج صفي درباره حضور در مسابقه فوتبال 
يك تيم اروپايي با يك تيم باش��گاهي اس��راييل را 
نقطه پايان اين اتفاق قرار دهند، خواس��تار تدوين 
دستورالعمل رويارويي ورزشكاران ايراني با اسراييل 
ش��د. علي مطهري درباره پيام احس��ان حاج صفي 
بازيكن تيم ملي فوتبال ايران اظهار كرد: پيام آقاي 
احسان حاج صفي بازيكن تيم ملي فوتبال ايران در 
اذع��ان به ضرورت بازي نك��ردن در مقابل تيمي از 
كشور جعلي اسراييل قابل تقدير است. روشن است 
كه الزامات عضويت در يك تيم باش��گاهي اروپايي 
ايش��ان را با وجود تمايل قلبي مجبور به شركت در 

آن بازي كرده بود. 
 دي�دار جاب�ري انص�اري با سيدحس�ن 
نصراهلل؛ مي�زان   حس��ين جابري انصاري معاون 
وزي��ر امور خارجه ايران و هي��ات همراه او در ادامه 
ديدار با مس��ووالن و شخصيت هاي لبناني ديروز با 
سيدحس��ن نصر اهلل دبيركل حزب اهلل ديدار كردند. 
اين ديدار با حضور محمد فتحعلي س��فير ايران در 
بيروت برگزار ش��د و ط��ي آن جديدترين تحوالت 
سياس��ي و اوضاع كلي در لبنان و سوريه و منطقه 

بررسي شد. 
امي�د غيرمنس�جم عم�ل   فراكس�يون 
مي كن�د؛ خب�ر آنالين   رييس ش��وراي مركزي 
ح��زب ن��داي ايراني��ان ضم��ن اب��راز نارضايتي از 
ني��رو  وزارت  پيش��نهادي  گزين��ه  ني��اوردن  راي 
گفت: فراكس��يون اميد نش��ان داد كه ش��كننده و 
غيرمنسجم برخورد مي كند. مجيد فراهاني با اشاره 
ب��ه راي اعتماد نمايندگان به 1۶ وزير پيش��نهادي 
رييس جمهور اظهار كرد: با تحليل آراي داده شده، 
متوجه مي ش��ويم كه نوع رويكرد مجلس به لحاظ 
همراهي با دولت بي س��ابقه بوده اس��ت. اين مساله 
نويدبخش اتفاقات مثبت براي منافع ملي و پيشبرد 

اهداف مردمي دولت و مجلس خواهد بود. 
 نام�ه به آمانو در م�ورد پيامدهاي منفي 
سفر هيلي؛ مهر   واشنگتن پست مدعي شد وزير 
خارج��ه ايران ط��ي نامه يي به آژان��س بين المللي 
انرژي اتمي در مورد پيامدهاي منفي سفر نماينده 
امري��كا در س��ازمان ملل به وين هش��دار داده بود. 
در اين نامه ظريف تاكيد كرده اس��ت برنامه ريزي، 
تبليغات و پيام اين سفر، پيامدهاي منفي بر اجراي 
برجام خواهد داشت. در همين حال »نيكي هيلي« 
طي س��خناني پيش از عزيمت به وين، مدعي شد 
براي س��وال ك��ردن از مقام��ات آژانس درخصوص 

پايبندي ايران به برجام راهي اتريش مي شود. 
 اتم�ام بررس�ي تعيي�ن مصادي�ق رجل 
سياس�ي تا 2 هفته آينده؛ تس�نيم   سخنگوي 
ش��وراي نگهب��ان از اتم��ام مراحل بررس��ي تعيين 
مصاديق رجل سياس��ي و مذهبي براي كانديداهاي 
انتخاب��ات در اين ش��ورا تا 2 هفت��ه آينده خبر داد. 
عباس��علي كدخدايي با اشاره به جلس��ه اين شورا، 
گف��ت: در جلس��ه چهارش��نبه ش��وراي نگهب��ان، 
موضوع تعيي��ن مصاديق رجل سياس��ي و مذهبي 
براي كانديداهاي انتخاب��ات طبق اصل 115 قانون 
اساسي مورد بررسي قرار گرفت.  وي افزود: باتوجه 
به گستردگي مباحث پيرامون تعيين مصاديق رجل 
سياسي و مذهبي، رسيدگي به اين موضوع همچنان 
در دستور كار جلسات ش��وراي نگهبان قرار دارد و 
پيش بيني مي كنم كه تا 2 جلسه آينده نيز مباحث 
درباره مصاديق رجل سياس��ي و مذهبي در شوراي 
نگهبان ادامه داش��ته باش��د، البته ب��ه محض پايان 

بررسي ها و جمع بندي، نتيجه را اعالم مي كنيم. 
 ايج�اد محدوديت جري�ان آزاد اطالعات 
را ب�ا مخاطره رو ب�ه رو مي كند؛ تعادل   رييس 
فراكسيون اميد مجلس با بيان اينكه اصحاب رسانه 
باي��د از فضايي ام��ن براي فعاليت خ��ود برخوردار 
باشند، تصريح كرد: ايجاد محدوديت براي اصحاب 
رس��انه جريان آزاد اطالعات را با مخاطره رو به رو 
مي كند.  محمدرضا عارف در صفحه ش��خصي خود 
نس��بت به محدوديت ورود عكاسان به صحن علني 
مجلس واكنش نش��ان داد. متن اين پيام به ش��رح 
زير اس��ت: اصحاب رس��انه بايد از فضايي امن براي 
فعالي��ت خود برخوردار باش��ند. ايج��اد محدوديت 
براي اين عزيزان جريان آزاد اطالعات را با مخاطره 

روبه رو مي كند. 
 دول�ت صربس�تان ب�ا لغو روادي�د اتباع 
ايران�ي موافقت كرد؛ ف�ارس    بلگراد اعالم كرد 
ك��ه در جريان نشس��ت دول��ت اين كش��ور، با لغو 
رواديد براي اتباع ايران و هند موافقت ش��ده است. 
دولت صربس��تان با لغو رواديد ب��راي اتباع ايران و 
هند موافقت كرد. بنابر اع��الم پايگاه خبري دولت 
صربستان، در نشست روز گذشته دولت اين كشور 
تصميم بر اين گرفته ش��د ت��ا دريافت رواديد براي 
اتباع كشورهاي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري 
هن��د لغو ش��ود.  اين اق��دام در اين راس��تا صورت 
مي گيرد كه ورود گردش��گر از كشورهاي ياد شده 
به صربستان را تسهيل و امكان سرمايه گذاري براي 
بهتر شدن فضاي بازرگاني را بيشتر كند. همچنين 
گس��ترش روابط دوجانبه از ديگر مواردي است كه 

طرف صربستاني به آن توجه داشته است. 

روي موج خبر

در گفت وگوي »تعادل« با چهره هاي اقتصادي كابينه مطرح شد

زمينه سازي براي كاهش نرخ سود تسهيالت بانكي
رييس دفتر رييس جمهوري: موضوع سخنگوي دولت بستگي به آقاي نوبخت داد

گروه ايران    مهدي بيك      
»سياس��ت و ديپلماس��ي« ب��ا چاش��ني»اقتصاد و 
معيشت«؛ محور اصلي مهم ترين موضوعاتي بودند كه در 
جلسه روز گذشته خبرنگاران با اعضاي كابينه دوازدهم 
در حي��اط دول��ت مورد بررس��ي و ارزيابي ق��رار گرفت. 
موضوعاتي كه طي روزها و هفته هاي اخير پرس��ش هاي 
بس��ياري در سطح افكار عمومي و رسانه ها ايجاد كرده و 
چهره ه��اي دولتي تالش مي كردند تا ب��ه ابعاد و زواياي 

گوناگون اين ابهامات پاسخ دهند. 
 از ماج��راي ن��رخ س��ود بانكي و تغيي��ر و تحوالت 
پول��ي و اعتباري اخير گرفته تا حاش��يه هايي كه درباره 
بازش��ماري راي اعتماد نمايندگان به وزرا ايجاد ش��ده و 
از قطعات باقي مانده پازل كابينه دوازدهم در بخش هايي 
مانند معاون اجرايي رييس جمهور و سخنگوي دولت تا 
سهم اش��تغال زايي وزارت ارتباطات و... دامنه وسيعي از 
پرسش هاي خبري روز را تشكيل مي دادند كه در فرصت 
مواجهه 2س��اعته خبرنگاران با اعضاي كابينه طرح و از 

سوي دولتمردان به آنها پاسخ داده شد. 
اقتص��ادي  معاون��ت  ك��ه  س��ازوكاري  تش��ريح 
رييس جمهوري قرار اس��ت دنبال كند يكي از مهم ترين 
بخش هاي صحبت هاي رييس دفتر رييس جمهوري در 
اين جلسه بود كه به نوعي نقشه راه اين معاونت خبرساز 

را نيز تصويرسازي كرد. 
از مي��ان چهره هاي اقتصادي كابينه، ولي اهلل س��يف 
نخستين چهره يي بود كه از ساختمان شيشه يي جلسه 
دولت خارج شد و رو در روي رسانه هاي گروهي ايستاد. 
رييس كل بانك مركزي با اش��اره به ابالغ سياس��ت 
كاهش نرخ س��ود بانكي از سوي اين نهاد گفت: كاهش 
ن��رخ س��ود بانك��ي مقدمه يي ب��راي كاهش نرخ س��ود 
تسهيالت است.  س��يف در گفت وگو با »تعادل« درباره 
تبعات كاهش نرخ س��ود بانكي به اين نكته اش��اره كرد: 
»واقعيت آن است كه موضوع اصالح نرخ سود بانكي يكي 
از مطالبات جدي اهالي اقتصاد از دولت بود كه سرانجام 
بعد از بستر س��ازي كه طي سال هاي گذشته انجام شد، 
تصميم به اجراي آن گرفته شد. البته تحقق همه اهدافي 
كه در اين طرح پيش بيني ش��ده به زم��ان نياز دارد، اما 
اميدواريم كه با همكاري مردم، اهالي اقتصاد و رس��انه ها 
بتوانيم اين طرح را به س��رانجام موردنظر برس��انيم. در 
مراحل بعدي بحث نرخ سود تسهيالت هم به اين طرح 
اضافه مي شود تا در نهايت اصالحي كه موردنظر دولت و 

كارشناسان اقتصادي است به وجود  آيد.«
رييس كل بانك مركزي با اشاره به ابالغ بانك مركزي 
براي كاهش نرخ سود بانكي اظهار كرد: چندين ماه است 
كه در حال فراهم كردن مقدماتي هس��تيم تا زماني كه 
اين تصميم اعالم مي شود زمينه هاي اجراي آن به خوبي 

فراهم شده باشد. 
وي اف��زود: يكي از اقدامات��ي كه در اين رابطه خيلي 
تاثيرگ��ذار خواهد بود، بحث تعيين تكليف موسس��ات 
غيرمجاز مالي اس��ت كه خوش��بختانه ديگر موسس��ه 
غيرمج��از فعال��ي در كش��ور نداريم. اين موسس��ات با 
رقابت ه��اي غلطي ك��ه ايجاد مي كردند باعث مي ش��د 

سياست هاي ابالغي بانك مركزي به درستي اجرا نشود. 
رييس كل بانك مركزي موضوع تسهيالت پرداختي 
بانك ه��ا را يكي ديگر از مباح��ث پيش رو بانك مركزي 
براي ابالغ سياس��ت كاهش نرخ سود بانكي عنوان كرد 
و گفت: موضوع تس��هيالت پرداختي از سوي بانك ها و 
فشار به بانك ها در اين زمينه باعث بدهكاري آنها به بانك 
مركزي و تحميل نرخ هاي جريمه باال در اين رابطه شده 
بود. بانك مركزي اقداماتي انجام داد كه فضا براي انجام 
و اجراي اين سياست ها مهيا شود. در همين زمينه بانك 

مرك��زي در بحث ارتباط بين بانكي حضور يافت. س��يف 
خاطرنشان كرد: بانك مركزي همچنين برخي نيازهاي 
بانك ها به نقدينگي را كاهش داد و اضافه برداش��ت هاي 
بانك ه��ا كه نرخ هاي س��ود بااليي جريمه ي��ي به همراه 
داش��ت را به خطوط اعتباري تبديل كرد. در نتيجه اين 
اقدامات تقاضا در بازار متعادل ش��د و امروز شرايط براي 
اينكه نرخ س��ود بانكي در دامنه قابل قبولي قرار بگيرد، 

كامال مهياست. 

 بخش اقتصادي دولت چابك تر مي شود
يكي از ابهاماتي كه خبرنگاران در جريان گفت وگو 
ب��ا چهره هاي دولتي به دنبال رمزگش��ايي از آن بودند، 
رونمايي از شمايل س��خنگوي دولت دوازدهم بود كه 
محمود واعظي به عن��وان رييس دفتر رييس جمهوري 

تالش كرد به اين ابهامات پاسخ دهد. 
واعظي با اش��اره به اهميت موضوع اطالع رساني در 
دولت دوازدهم به اين نكته اشاره كرد كه دولت به دنبال 
س��خنگويي است كه فرصت كافي براي پاسخگويي به 
رس��انه ها را داشته باش��د و فرد انتخاب شونده جز اين 
سمت، سمت ديگري را به عهده نداشته باشد.« ضرورتي 
كه از منظر واعظي باعث ش��ده تا معرفي س��خنگوي 

دولت دوازدهم تا به امروز به تعويق بيفتد. 

ريي��س دفت��ر رييس جمه��وري ب��ا بي��ان اينكه 
س��خنگوي دولت فقط سخنگو خواهد بود، گفت: نظر 
رييس جمهوري اين اس��ت كه اطالع رس��اني در دولت 
ساماندهي بيشتري يابد و مسوول مستقيمي براي اين 

پست انتخاب شود. 
محمود واعظي درمورد انتصاب س��خنگوي دولت 
دوازده��م و اينك��ه آي��ا محمدباق��ر نوبخ��ت بارديگر 
سخنگوي دولت مي شود، اظهار كرد: موضوع سخنگوي 

دولت بستگي به آقاي نوبخت دارد. 
وي اف��زود: نظر رييس جمهوري درباره س��خنگوي 
دولت دوازدهم بر اين اس��ت كه وضعيت اطالع رساني 
س��اماندهي بيشتري شود و مسوول مستقيم براي اين 
پس��ت انتخاب ش��ود كه فردي خ��اص و داراي وقت 

موسعي باشد تا فقط كار سخنگويي انجام دهد. 
وي ادامه داد: يعني مردم و افكار عمومي نه فقط 
هفته يي يك بار بلكه بيشتر از اقدامات دولت دوازدهم 
مطلع شوند كه يك گروه در حال مطالعه درباره اين 
موضوع هستند.  رييس دفتر رييس جمهوري درباره 
ايج��اد معاون��ت جداگانه يي براي س��خنگوي دولت 
خاطرنش��ان كرد: م��ن نمي دانم چه كس��ي در اين 
باره صحبت كرده است، اما چنين معاونتي با عنوان 
معاون اطالع رس��اني رييس جمهوري وج��ود ندارد.  

واعظي يادآور شد: نظر رييس جمهوري اين است كه 
در دولت دوازدهم وضعيت اطالع رس��اني ساماندهي 
بيشتري شود و مسوول مستقيمي براي آن انتخاب 
خواهد ش��د كه وقت موس��ع و عميق تري بگذارد تا 
ارتباط بيش��تري با روابط عمومي ها داش��ته باش��د. 
وي ادامه داد: آنچه گفته ش��ده درباره يك مس��وول 
اس��ت، ممكن اس��ت اين مسوول مش��اور، دستيار 
و معاون باش��د و تصمي��م در اين زمين��ه دراختيار 

رييس جمهوري است. 

 تالش براي ايجاد هماهنگي بيشتر
ريي��س دفتر رييس جمه��وري همچنين درباره 
س��اختار معاون��ت اقتصادي در رياس��ت جمهوري و 
پاسخگويي وزيران به اين معاونت اظهار كرد: طبيعي 
اس��ت كه وزيران و مسووالن بايد با رييس جمهوري 
كار كنند و در آن ترديدي نيست و معموال در دولت 
براي هماهنگي، سازوكارهاي مختلفي داريم كه اين 

سازوكارها براي اين است كه موضوعي پخته شود. 
واعظ��ي ادامه داد: يعني موضوعي كه در س��تاد 
اجراي��ي رييس جمهوري مطرح ش��ده و دكتر نيلي 
ه��م مس��ووليت آن را برعه��ده دارند، الزم اس��ت 
قب��ل از اينك��ه موضوعي در جلس��ه يي ب��ا حضور 
رييس جمهوري مطرح ش��ود، گروهي آن موضوع را 

مطرح و بررسي كنند. 
وي تصريح كرد: در اين گروه از وزرا، مسووالن و ديگر 
كارشناسان حضور دارند و به هيچ عنوان اين موضوع كه 
كسي موظف به پاسخگويي به فردي باشد، مطرح نيست. 
در دولت تيمي و مجموعه يي فعاليت ها را دنبال مي كنند 
و باالخره همه هم سطح هستند و كسي بر ديگري برتري 

ندارد لذا بيشتر صميميت و همكاري است. 
رييس دفتر رييس جمهوري همچنين گفت: ديده ايم 
كه بارها و بارها يك وزير جلسه يي تشكيل مي دهد و پنج 
وزير ديگر در اتاق وي حضور مي يابند و هفته بعد يكي 
ديگر از وزيران ش��ركت كننده در اين جلسه، جلسه يي 
ديگر مي گذارد و ديگران در اين جلسه شركت مي كنند 
كه نشان مي دهد همه وزيران و اعضاي دولت با هم برابر 
هستند و كسي به ديگري دستور نمي دهد. در اين مورد 

اسم هماهنگي در كارها با معني تر است. 
واعظي خاطرنشان كرد: من فكر مي كنم يك برداشت 
نادرس��ت منتقل شده اس��ت، وقتي مي گويند معاونت، 
مردم فكر مي كنند معاونت مانند معاونت رييس جمهوري 
در امور محيط زيست است كه يك سازمان برنامه دارد، 
اما نظر رييس جمهوري درباره اين معاونت اين نيست كه 

ما تشكيالت جديدي داشته باشيم. 
وي ادامه داد: آقاي رييس جمهوري مي تواند براساس 
قانون براي امور خود معاونت هاي مختلفي داشته باشد 
و اگر يادتان باشد مرحوم نوربخش هم معاون اقتصادي 
دولت آي��ت اهلل هاشمي رفس��نجاني بود. اين بس��تگي 
به ش��خص رييس جمه��وري دارد ك��ه در چه مقطعي 
مي خواهد به چه موضوعاتي بيشتر بها دهد و آنچه بايد 
دانست اين است كه به هيچ وجه قرار نيست تشكيالت و 

نيروي جديدي داده شود. 
ريي��س دفتر رييس جمهوري ادام��ه داد: برنامه اين 
اس��ت ك��ه معاونت اقتص��ادي در رياس��ت جمهوري از 
اقتصاددان هاي كشور و مجموعه دولت كه قرار است كار 
اقتصادي انجام دهند، مشورت بگيرد و برنامه ها را پس 
از بررس��ي به رييس جمهوري بدهند. پس بنا بر توسعه 
و گس��ترده تر كردن فعاليت ها نداريم بلكه برعكس، ما 
در مجموعه نهاد رياس��ت جمهوري ب��ه دنبال چابك و 

جمع و جور كردن هستيم. 

واعظ��ي همچني��ن در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه 
صحبت هايي درباره انتصاب محسن مهرعليزاده به عنوان 
معاون اجرايي رييس جمهوري ش��ده است آيا اين خبر 
صحت دارد، گفت: هن��وز در دولت بحثي درباره معاون 
اجرايي رييس جمهوري نشده است و معاون امور مجلس 
رييس جمه��وري نيز كار خود را انجام مي دهد و يكي از 
گزينه هاي جدي معاونت امور مجلس، آقاي حسينعلي 

اميري است. 
وي در پاس��خ ب��ه پرس��ش ديگري درب��اره حضور 
رييس جمه��وري در مجمع عمومي س��ازمان ملل نيز 
گفت: موضوع حضور رييس جمه��وري در نيويورك در 

حال بررسي است. 

 حاشيه هاي بازشماري آراي بيطرف
در شرايطي كه طي روزهاي اخير ابهامات فراواني 
درب��اره راي بيط��رف در مجلس دهم مطرح ش��ده، 
مع��اون امور مجل��س رييس جمه��وري گفت: هيات 
رييس��ه مجلس دهم در حال بررسي آراي حبيب اهلل 
بيطرف وزير پيش��نهادي نيرو در جلس��ه راي اعتماد 
به وزيران پيش��نهادي است كه نتيجه را اعالم خواهد 
كرد. حس��ينعلي اميري درباره احتم��ال تغيير آراي 
راي اعتماد حبيب اهلل بيطرف وزير پيش��نهادي نيرو 
افزود: هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي نسبت به 
بازشماري آراي عباس آخوندي وزير پيشنهادي راه و 
شهرسازي اقدام كرد كه 10 راي به تعداد آراي موافق 
او اضافه شد كه اين موضوع در جلسه علني مجلس از 

سوي نايب رييس مجلس اعالم شد. 
وي ادامه داد: چنين اعالم ش��ده است كه هيات 
رييس��ه مجلس در حال بررسي آراست كه اين كار 
نس��بت به آراي آخوندي انجام شد كه بايد منتظر 
باش��يم نس��بت به آراي بيطرف نيز بررسي ها انجام 
ش��ود و هيات رييسه مجلس عين آنچه درخصوص 
آخون��دي انجام دادند طبيعت��ا در اين خصوص نيز 

اعالم مي كنند. 
اميري زماني كه با پيگي��ري خبرنگار »تعادل« 
در م��ورد بازش��ماري آراي بيطرف مواجه ش��د، از 
خبرنگاران خواست كه سرنخ اين ماجرا را در هيات 

رييسه مجلس جست وجو كنند. 

 سهم وزارت ارتباطات از تعهدات اشتغال زايي
موضوع سهم وزارت ارتباطات از تعهدات اشتغال زايي 
كشور موضوعي بود كه خبرنگاران در جريان گفت وگو 
ب��ا آذري جهرمي پيگيري مي كردن��د. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات در پاس��خ به اين پرسش گفت: طبق 
برنامه شش��م توس��عه وظيفه وزارت ارتباط��ات ايجاد 
100ه��زار ش��غل در حوزه فن��اوري اطالعات اس��ت. 
محمدج��واد آذري جهرمي در ادام��ه اظهار كرد: آن 
چيزي كه در برنامه به آن اش��اره ش��ده از ۹50هزار 
شغلي كه در سال بنا بوده ايجاد شود، 100هزار شغل 

در حوزه فناوري اطالعات ديده شده است. 
وي اف��زود: به لحاظ حجم برآوردي، بهره وري را 
2.5درصد ديده ايم ك��ه 18درصد در حوزه فناوري 
اطالعات و ح��وزه زيربخش مخابرات حوزه فناوري 

اطالعات بايد رشد 1۹.4درصدي داشته باشد. 
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات اضافه كرد: 
پيش بين��ي مي ش��ود كه حج��م ب��ازار مخابرات و 
فن��اوري اطالع��ات تا پايان برنامه شش��م توس��عه 
به ترتيب ب��ه 2.5 و 5برابر برس��د. كل ارزش بازار 
3۶هزار ميليارد تومان اس��ت كه بناست با ضرايب 

گفته شده رشد پيدا كند. 
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وزير امور خارجه كشورمان گفت: تاكنون 
شرايط به گونه يي بود كه نگاه وزارت خارجه 
نگاه سياس��ي امنيتي بود تا نگاه اقتصادي، 
م��ا بايد اين نگاه را عوض كني��م و اولويت ها را 
تغيير دهيم. به گزارش »تعادل« و به نقل از راديو گفت وگو، محمدجواد 
ظري��ف در خصوص هفته دولت با تاكيد بر اينكه ديپلماس��ي يك امر 
دفعي نيست كه به صورت آني اتفاق بيفتد، اظهار داشت: ديپلماسي دو 
وظيفه رفع موانع و بستر س��ازي را دارد. در حوزه رفع موانع، برجام كار 
مهمي را انجام داده و موانع را رفع كرده است. البته اين بدان معنا نيست 
كه با رفع موانع ناگهان همه چيز اتفاق بيفتد بلكه موانع رفع و شرايط 
عادي شده و مي توان در شرايط عادي عمل كرد.  وزير امور خارجه در 
رابطه با بسترسازي در دستگاه ديپلماسي بيان داشت: وظيفه دستگاه 
ديپلماسي اين است كه با توجه به حضور دستگاه سياست خارجي در 
خارج از كشور اين امكان را مخصوصا براي بنگاه ها و بخش خصوصي 
و كارآفرينان فراهم كند تا هم با بنگاه هاي خارجي، بازار سرمايه، بازار 
فناوري، بازار صادرات كاالهاي غيرنفتي و هم با بازار صادرات خدمات 
فني و مهندسي آشنا ش��وند و هم اينكه فرصت ها براي آنها مشخص 
شود تا ظرفيت هايي كه جمهوري اسالمي در حوزه هاي مهم دارد به كار 
گرفته شود.  وي  اظهار داشت: اين مجموعه مي تواند بستر سازي خوبي 
باشد براي اينكه اهدافي كه مقام معظم رهبري براي اقتصاد مقاومتي 

ترسيم فرمودند و مخصوصا براي امسال حاصل شود. 

 تغيير اولويت وزارت خارجه
به سمت ديپلماسي اقتصادي

محمدجواد جمالي نوبندگاني عضوهيات 
رييس��ه كميس��يون امنيت ملي مجلس با 
تاكي��د بر اينك��ه پرون��ده PMD ايران در 
برجام مختومه اعالم ش��ده است، گفت: آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتمي اج��ازه بازديد از س��ايت هاي نظامي ايران را 
ندارد.  به گزارش تس��نيم، جمالي نوبندگاني با اش��اره به ادعاي نيكي 
هيلي نماينده امريكا در سازمان ملل مبني بر اينكه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي مي تواند از س��ايت هاي نظامي ايران يا هر مكان مشكوك 
ديگري بازديد كند، اظهار داش��ت: چنين ادعايي درس��ت نيست و ما 
هرگز بازديد از مراكز نظامي خود را نمي پذيريم و نپذيرفته ايم.  عضو 
هيات رييس��ه كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس 
ادامه داد: بازديد آژانس بين المللي انرژي اتمي از س��ايت هاي نظامي 
ايران قانوني نيس��ت و طبق سند توافق هسته يي اين نهاد بين المللي 
تنها مجاز به بازرسي از سايت هاي هسته يي است نه مكان ديگري.  وي 
تاكيد كرد: از س��وي ديگر در جريان مذاكرات هسته يي و سند برجام 
پرونده PMD ايران، يعني برنامه هاي احتمالي نظامي در زمينه هاي 
هسته يي از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي مختومه اعالم شده و 
بسته شدن اين پرونده يكي از مفاد برجام است.  وي عنوان كرد: مقام 
معظم رهب��ري، دولت و مجلس بار ها اعالم كرده اند كه درباره امنيت 
كشور با هيچ كسي معامله يا شوخي ندارند و در اين زمينه تحت هيچ 

شرايطي كوتاه نخواهند آمد. 

آژانس اجازه بازديد از 
سايت هاي نظامي ايران را ندارد

دبيركل جامعه اسالمي اصناف و بازار 
درباره دليل راي نياوردن وزير نيرو گفت: 
در خصوص راي نياوردن آقاي بيطرف بايد 
علت اين مساله را از دوستان فراكسيون اميد 
جويا ش��د. آقاي بيط��رف از وزراي ديگر كمتر نبود، در مجلس هم 
اكثريت نمايندگان دوست آقاي روحاني هستند، آنها بايد داليل راي 
نياوردن اين وزير را روشن كنند.  احمد كريمي اصفهاني با بيان اينكه 
راي باالي مجلس به روحاني حكايت از همدلي قوه مقننه با دولت 
دوازدهم دارد به خبرآنالين گفت: يك سري مشكل در جامعه است 
كه مربوط به جناح خاصي در كشور نيست، مسائل ملي  هستند كه 
همه گروه ها با آن درگيرند و بايد همه دست به دست هم دهند تا 
اين معضالت حل شود. نمود اين امر را مي شود در نطق نمايندگان 
مخالف و مواف��ق كابينه هم ديد، همه انتظ��ار دارند كه وعده هاي 
رييس جمهور در حرف و ش��عار خالصه نشود و هيات دولت بتواند 
وعده ه��اي رييس جمهور را محقق كند.  دبير كل جامعه اس��المي 
اصناف و بازار يادآور ش��د: در جريان بررسي صالحيت و برنامه هاي 
وزراي پيش��نهادي، مجلس دين خود را به دولت دوازدهم ادا كرد. 
حاال نوبت قوه مجريه است؛ بايد فورا كار را شروع كند. دغدغه اصلي 
نظام و ملت اش��تغال و رفع بيكاري است. در مجلس نيز اكثريت بر 
اين امر اتفاق نظر داش��تند كه رييس جمهور و كابينه دوازدهم بايد 

سربلند از اين سختي ها عبور كنند. 

دوستان، جواب راي نياوردن 
بيطرف را بدهند

دادس��تان ته��ران گف��ت: پيش��نهاد 
مي كنيم كه بخش هاي��ي از اجراي احكام 
زندانيان در داخل زندان انجام ش��ود و بايد 
س��ازمان زندان ها مكان هايي را به اين منظور 
در داخ��ل زندان ه��ا در اختيار ما قرار دهد.  به گزارش صدا و س��يما، 
عباس جعفري دولت آبادي در همايش علمي كاربردي زندان و كاهش 
جمعي��ت كيفري افزود: دادياران و قضات بايد از بندهاي زندان بازديد 
داشته باشند و نبايد ما زنداني را پيش خود بياوريم بلكه بايد نزد آنها 
برويم و زنداني نبايد به حال خود رها شود.  وي با اشاره به اينكه همه 
معاونان، قض��ات و دادياران را به سركش��ي از زندان ها ملزم كرده ايم، 
گفت: هم اكنون در همه زندان هاي اس��تان تهران دايره نظارت داريم و 
همه زندان ها قاضي مقيم دارند كه در همكاري ميان مسووالن زندان ها 
و دادياران بس��يار موثر است.  جعفري دولت آبادي از تصويب آيين نامه 
نظارت بر بازداشتگاه ها خبر داد و افزود: حتما بايد قضات و دادياران بر 
بازداشتگاه ها نظارت كنند تا حوادثي پيش نيايد كه شأن نظام جمهوري 
اس��المي را زير سوال ببرد.  وي بر ايجاد رويه هاي واحد در بحث دادن 
مرخص��ي به زندانيان تاكيد كرد و گفت: همچنين بايد از ظرفيت هاي 
مردم و رسانه ملي براي آزادي زندانيان استفاده كرد.  دادستان عمومي 
و انقالب تهران گفت: برخي زندانيان كه به اعتصاب غذا و ساير تهديدها 
روي مي آورند، اعالم مي كنيم كه اين اقدامات، اموري شكست خورده 

است و دستگاه قضايي تسليم اين موارد نمي شود. 

 زنداني نبايد به حال خود
رها شود

چهرهها

گزارش سازمان برنامه و بودجه درخصوص بودجه سال 13۹۶ كل كشور در جلسه 
روز چهارشنبه هيات دولت به رياست حسن روحاني رييس جمهوري بررسي شد. 

به گزارش پاد، در ابتداي اين جلس��ه گزارش س��ازمان برنامه و بودجه درباره منابع 
و مصارف بودجه عمومي ش��امل عملكرد گذشته و پيش بيني آينده مورد بررسي قرار 
گرف��ت و اعضاي دولت به بحث و تبادل نظر پيرامون عملكرد بودجه در دوره 13۹5-

13۹2، عملك��رد دوره 5 ماه��ه اول و پيش بيني عملكرد 12 ماهه س��ال 13۹۶، اهم 
مصارف قابل تامين در سقف منابع قابل تحقق و مدل مهندسي و دستيابي به اهداف 
اصل��ي و راهبردي برنام��ه پرداختند. در ادامه دفتر هيات دولت گزارش��ي از آيين نامه 
داخلي دولت را به استحضار اعضاي دولت رساند. سپس هيات وزيران درباره مصوباتي 
كه در دولت يازدهم فرآيند بررس��ي آنها در كميس��يون ها به انجام رسيده و در نوبت 
ط��رح در دولت قرار دارد و همچنين پيش��نهاد دس��تگاه هاي اجراي��ي كه در مراحل 

مختلف فرآيند بررسي در كميسيون هاي دولت است، تصميم گيري كرد.  هيات وزيران 
همچنين از مجلس ش��وراي اس��المي خواست تا با اولويت، نس��بت به بررسي اليحه 
موافقتنامه تاس��يس داالن حمل و نق��ل و گذر بين الملل��ي )موافقتنامه چابهار( بين 
دولت هاي جمهوري اس��المي ايران، جمهوري اس��المي افغانس��تان و جمهوري هند 
اق��دام كند. اليحه ياد ش��ده، براي توس��عه و بهبود توانمندي هاي كش��ورهاي ايران، 
افغانس��تان و هند براي تس��هيل حمل و  نقل و گذر كاال و مس��افر و با توجه به اهميت 
بندر چابهار به عنوان كانون توس��عه همكاري هاي حمل و نقلي و گذري ميان سه كشور 
ب��ا هدف بهره گي��ري از امكانات ريلي، جاده يي، هوايي و گمرك��ي اين بندر تهيه و به 
مجلس شوراي اسالمي ارائه شده است. هيات وزيران در ادامه جلسه ضمن اعالم نظر 
درخصوص تعدادي از طرح هاي نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، نماينده خود را 

براي پيگيري موضوع تعيين كرد. 

در جلسه هيات دولت به رياست روحاني صورت گرفت
بررسي گزارش سازمان برنامه و بودجه درخصوص بودجه سال ۱39۶ كل كشور

دولتمردان در حياط دولت چه گفتند؟

رييس دفتر محمود واعظي 
حضور رييس جمهور در نيويورك در حال بررسي است رييس جمهوري

كاهش نرخ سود بانكي مقدمه كاهش سود تسهيالت استرييس بانك مركزيولي اهلل سيف 

تعاون، كار و رفاه علي ربيعي 
افزايش ۱0 درصدي  دريافتي مستمري بگيران روستايي و عشايرياجتماعي

جامعه پزشكي مطمئن باشد كه مردم قدردان آنها هستندوزير بهداشتحسن قاضي زاده هاشمي 

سهم وزارت ارتباطات در پروژه اشتغال زايي ۱00هزار شغل استوزير ارتباطاتمحمدجواد آذري جهرمي 

نظام بانكي براي پرداخت وام ازدواج خيلي خوب عمل مي كندوزير ورزشمحمد سلطاني فر 

رييس سازمان برنامه محمدباقر نوبخت
در هزينه هاي جاري و عمراني بايد صرفه جويي كنيمو بودجه

معاون پارلماني حسينعلي اميري 
سرنخ بازشماري آراي برخي وزرا در هيات رييسه مجلس استرييس جمهوري

كارخانه ها به دنبال ايجاد ارزش افزوده در داخل كشور باشندوزير كشاورزيمحمود حجتي  

يم
سن

س: ت
عك
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3 كالن
جلسه گمرك با سازمان ها 

براي تسهيل صادرات 
سرپرس��ت گمرك اي��ران از جلس��ه وي��ژه براي 
تسهيل صادرات با مسووالن س��ازمان هاي همجوار و 
صادركنندگان به كش��ورها به ويژه قطر و روسيه خبر 

داد
ب��ه گزارش»تع��ادل« به نق��ل از گم��رك ايران، 
سرپرست گمرك از مس��ووالن سازمان هاي همجوار، 
دس��ت اندركاران و صادركنندگان به كشورها به ويژه 
قطر و روسيه درخواست كرد تا در جلسه ويژه تسهيل 

صادرات به اين كشورها شركت كنند. 
فرود عسگري در اين دعوتنامه از مسووالن سازمان 
هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان 
دامپزش��كي كل كشور و س��اير مقامات دستگاه هاي 
مرتب��ط با صادرات و اصن��اف و صادركنندگان جهت 
حضور در نشست ياد شده، دعوت به عمل آورده است. 
اين اق��دام در اج��راي تحقق سياس��ت هاي كلي 
اقتص��اد مقاومت��ي و دس��تيابي به رش��د اقتصادي با 
افزايش صادرات غيرنفت��ي موضوع بند»ت« ماده 38 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كش��ور صورت گرفته و تس��هيل و تس��ريع در انجام 
تش��ريفات صدور فرآورده هاي غيرنفتي از اهداف مهم 

اين نشست است. 
بررس��ي آخرين وضعيت صادرات به كش��ور قطر 
همچنين چگونگي ارائه تسهيالت مندرج در توافقنامه 
منعقده بين كشور ايران و روسيه براي صادرات كاال به 
آن كشور در قالب كريدور سبز گمركي از ديگر اهداف 

اين نشست عنوان شده است. 

 تدوين برنامه ملي آمار
با رويكرد ثبتي مبنا

مدي��ركل دفت��ر برنامه ري��زي، پاي��ش عملكرد و 
دبيرخانه ش��وراي عالي آمار مركز آمار ايران از تدوين 
برنامه ملي آمار با رويكرد ثبتي مبنا در كشور خبر داد. 
سعيد عباسي در برنامه »روي خط اقتصاد« راديو 
اقتص��اد افزود: درحال حاضر اغلب كش��ورهاي جهان 
ديگ��ر از روش هاي س��نتي در جم��ع آوري اطالعات 
اس��تفاده نمي كنن��د بلك��ه حرك��ت آن��ان مبتني بر 
آمارهاي ثبتي مبناس��ت. وي در ادام��ه با بيان اينكه 
نظام تدوين برنامه ملي آمار براس��اس بند »ب« ماده 
10 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور انجام 
مي شود، اظهار كرد: مركز آمار ايران مطابق بند قانوني 
م��ورد نظر موظف به تهيه برنامه ملي آمار با همكاري 
دس��تگاه هاي اجرايي براس��اس فناوري ه��اي مدرن، 
رعايت اس��تانداردها، ضوابط توليد و انتش��ار آمارهاي 

رسمي است. 
مدي��ركل دفت��ر برنامه ري��زي، پاي��ش عملكرد و 
دبيرخانه ش��وراي عالي آمار مرك��ز آمار ايران با اعالم 
اينك��ه تصوي��ب نظام تهي��ه و تدوين آمار كش��ور در 
برنامه ششم توس��عه با رويكرد ثبتي مبناست، گفت: 
روش هاي آماري نوين بايد جايگزين روش هاي سنتي 
در كش��ور شود. وي در مصاحبه با راديو اقتصاد افزود: 
حركت از نظام سنتي آمارگيري به نظام مدرن ازجمله 

اهداف مهم برنامه سوم ملي آمار ايران است. 
عباس��ي اظهار كرد: در صورتي كه جمع آوري آمار 
از روش س��نتي به ثبتي تغيير پيدا كند بدون ش��ك 
هزينه هاي آمارگيري در كشور به ميزان قابل توجهي 
كاهش مي يابد. وي يادآور شد: جهت گيري هاي كلي 
و راهبرده��اي كالن تدوي��ن برنام��ه س��وم ملي آمار 
22خرداد ماه س��ال جاري در قالب 11بند به تصويب 

شوراي عالي آمار كشور رسيد. 

 دستگاه ها براي پرداختي ها
و مخارج پاسخگو باشند

عضو هي��ات علم��ي و دانش��يار دانش��گاه عالمه 
طباطباي��ي با بيان اينكه دس��تگاه ها بايد نس��بت به 
شفافيت مالي و پرداختي هاي مديران پاسخگو باشند، 
گفت: بايد به دور از مالحظات نسبت به شفافيت اين 

حكم ها اقدام شود. 
به گزارش مهر، عباس ش��اكري در نشست ديد بان 
ش��فافيت و عدالت كه با موضوع بررسي قانون انتشار 
و دسترس��ي آزاد ش��هروندان به اطالعات برگزار شد 
با اشاره به عدم ش��فافيت اقتصادي گفت: دست هاي 
منفعت طلبي كه در جاي جاي كشور وجود دارد، مانع 

شفافيت در اقتصاد هستند. 
وي با بيان اينكه تمام دس��تگاه ها و سازمان ها بايد 
به طريق اولي نس��بت به شفافيت درآمدها، مخارج و 
حتي پرداختي هاي مديران پاس��خگو باش��ند، گفت: 
بررس��ي هر مساله يي ريش��ه در اقتصاد دارد بنابراين 

تنها راه ايجاد يك اقتصاد سالم، شفافيت است. 
عضو هي��ات علم��ي و دانش��يار دانش��گاه عالمه 
طباطباي��ي ب��ا تاكيد بر اينك��ه در اجراي ش��فافيت 
اقتصادي بايد از دستبرد به مسائل سياسي و جناحي 
در امان باش��يم، افزود: متاسفانه مشاورهايي در برخي 
وزارتخانه ها منصوب مي ش��وند كه شايد حضور برخي 
از آنها نياز نباش��د و بايد به دور از هر گونه مالحظاتي 

نسبت به شفافيت اين حكم ها اقدام شود. 
اين اقتصاددان با اش��اره ب��ه چالش هاي اقتصادي 
ادامه داد: در اين زمينه برنامه هاي توس��عه يي نوشته 
مي ش��ود اما امروز همچن��ان با مش��كالتي همچون 

بيكاري، فقر و ساير بحران هاي اقتصادي مواجه ايم. 
تم��ام  باي��د  اينك��ه  ب��ر  تاكي��د  ب��ا  ش��اكري 
سوءاس��تفاده كنندگان در دستگاه هاي دولتي و حتي 
بخش خصوصي با ايجاد شفافيت در اقتصاد شناسايي 
ش��وند، گفت: آنچه امروز مس��لم اس��ت، حل چالش 
عدم ش��فافيت و نهادينه كردن راهكار اساسي در اين 
خص��وص خواهد بود كه بدون عزم جدي مس��ووالن 

شاهد ساماندهي اين شرايط نخواهيم بود. 
عضو هي��ات علم��ي و دانش��يار دانش��گاه عالمه 
طباطبايي، آسيب شناسي نظام بانكي را يكي از الزامات 
امس��ال عنوان كرد و گفت: متاسفانه امروز بانك ها با 
يك سري مطالبات مشكوك الوصول مواجه اند. بنابراين 
در اين شرايط نظام بانكي كشور چگونه مي خواهد به 

چرخيدن چرخ هاي اقتصاد كمك كند. 
وي در پايان تاكيد كرد: غالب دس��تگاه ها و نهادها 
ازجمله قواي 3 گانه مقننه، مجريه و قضاييه گريبانگير 

اين رعدم شفافيت هستند.
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خصوصي  سازي، درمان قطعي اقتصاد ايران است

يك گزارش پژوهشي از سوي وزارت اقتصاد نشان مي دهد 

تاثير محدود كارآموزي بر اشتغال
گروه اقتصاد كالن|

يك مطالعه نش��ان داده كه آموزش حرفه يي تاثير 
بسيار كوچكي بر اشتغال و درآمد دارد. اين موضوع در 
كشورهاي درحال توسعه مانند ايران كه يكي از داليل 
بيكاري را عدم تناس��ب بين دانشگاه و صنعت قلمداد 
مي كنند، اهميت دارد. براساس برآوردهاي يك پژوهش 
كه از سوي معاونت امور اقتصادي ترجمه و منتشر شده 
اس��ت، آموزش تاثير كلي و كوچك بر اشتغال و درآمد 
دارد ه��ر چند اين آمار به احتم��ال زياد به متغيرهاي 
ديگري مانند س��ن، جنس و دوره آموزش نيز بستگي 
دارد. تحلي��ل داده ه��اي اداري ب��راي بررس��ي اثرات 
بلندمدت حاكي از آن است كه آموزش تاثير اندكي بر 
اش��تغال رسمي در يك افق يك ساله مي گذارد كه آن 
نيز در طول زم��ان از بين مي رود به طوري كه پس از 

3سال هيچ اثري بر اشتغال رسمي ندارد. 

 تاكيد جهاني بر آموزش
به گزارش»تعادل« س��ازمان جهاني كار در س��ال 

2012 اع��الم كرد كه پايداري عدم تع��ادل بازار كار 
منجر به نگراني ش��ده زيرا بيكاري ساختاري درحال 
افرايش اس��ت. اين نهاد بين المللي معتقد بود كه اين 
ام��ر نيازمند تاكيد بر آم��وزش مهارت ها براي كمك 
به كاهش ناس��ازگاري هاي مهارت است. بانك جهاني 
نيز در همين س��ال اعالم كرد، درخواست هاي جديد 
كارفرماي��ان و محدوديت در عرضه مهارت ها توس��ط 
جمعيت كار سالم باعث نگراني شده است زيرا سطح 
پايي��ن مهارت ها در بعضي كش��ورهاي مانع توس��عه 
مي ش��ود. به طور كل برنامه هاي آموزش گس��ترده، 
ش��ايع ترين نوع سياس��ت هاي بازار كار بودند كه در 

واكنش به بحران در سطح جهاني به اجرا درآمدند. 
س��وال اين اس��ت كه آيا چنين سياست هايي به 
افرادي كه به آنها آموزش مي دهند، كمك مي كند كه 

پس از آن شغل پيدا كنند؟
ي��ك گ��زارش كه ب��ه تازگ��ي از س��وي معاونت 
اقتص��ادي وزارت اقتص��اد ترجمه و منتش��ر ش��ده 
به نتاي��ج برخي مطالع��ات در چارچوب اين س��وال 

پرداخته اس��ت. اين گزارش ابت��دا به نتايج تحقيقات 
مرب��وط ب��ه كش��ورهاي توس��عه يافت��ه و درح��ال 
توس��عه اش��اره كرده و در نهايت گزارش��ي مبسوط 
 از ي��ك پژوه��ش انج��ام گرفت��ه در كش��ور تركيه 
ارائه مي كند. در يك بررس��ي كه در اياالت متحده در 
سال 1999 انجام گرفته، نشان مي دهد طبق ادبيات 
مطالع��ات انجام ش��ده، ناهمگوني قاب��ل توجهي در 
برآوردهاي ميزان اثرگذاري آموزش بر بازار كار وجود 
دارد كه مي توان از آن نتيجه گرفت، آموزش ش��غلي 
تاثيرات مثبت و منفي بر درآمد كارآموزان داشته و در 

مواردي نيز بدون تاثير بوده است. 
به طور مش��ابه در يك بررسي ارزيابي برنامه ها در 
اروپا نتيجه گيري مي شود كه برنامه هاي آموزشي در 
بهترين حالت اثرات مثبت را نشان مي دهند اما كمتر 
احتمال دارد اين برنامه ها براي جوانان اثرات مثبتي در 
پي داشته باشند. با اين حال اكثر اين برنامه ها به طور 
وي��ژه براي گروه هاي محروم يا تنها براي جوانان ارائه 
شده اند. در اين پژوهش به خاطر عدم آگاهي از ارزيابي 

تجربي، يك برنامه آموزشي حرفه يي براي بيكاران در 
كشورهاي توسعه يافته در مقياس بزرگ مورد بررسي 

قرار گرفته است.
 

 گسترش مطالعات كشورهاي در حال توسعه
ممكن است نتايج بررسي موضوع تاثير برنامه هاي 
آموزش��ي بر اش��تغال براي كش��ورهاي جهان سوم 

متفاوت باشد.
مطابق گزارش بانك جهاني از آنجا كه در كشورهاي 
درحال توس��عه ارزيابي دقيقي از برنامه هاي آموزشي 
درحال شكل گيري است، كار آموزش ممكن است در 
اين كشورها موثرتر باشد اما اگر فاصله مهارت ها زياد 
باشد احتماال محدوديتي براي اشتغال ايجاد مي شود. 
به تازگ��ي 3 ارزيابي تصادف��ي از برنامه هاي آموزش 
حرفه يي انجام ش��ده كه ش��امل جوان��ان محروم در 

كلمبيا، ماالوي و جمهوري دومينيكن است. 
نتايج در ماالوي و جمهوري دومينيكن نشان داد 
كه آموزش هيچ تاثيري بر اش��تغال در آن كش��ورها 
ن��دارد فق��ط افزايش متوس��ط درآم��د در جمهوري 
دومينيكن ديده ش��ده است. نتايج كليدي در كلمبيا 
نير حاكي از آن اس��ت كه زنان ج��وان تعليم ديده با 
افراي��ش 7درصدي در اش��تغال و 20درصدي درآمد 
مواجه بوده اند درحالي كه در اش��تغال و درآمد مردان 

هيچ تغييري ايجاد نشده است.

 بررسي برنامه هاي آموزشي تركيه
متف��اوت با روش هاي پژوهش��ي انجام ش��ده در 
كش��ورهاي باال به تازگي پژوهش��ي در ارتباط با اين 
موضوع در كشور تركيه انجام شده كه كارشناسان آن 
را نخستين آزمايش تصادفي قلمداد و اظهار مي كنند 
كه ادبيات موضوع در اين زمينه را توسعه و گسترش 

داده است.
در اي��ن پژوهش از يك برنامه آموزش حرفه يي در 
مقياس بزرگ براي جمعيت بي��كار عمومي)نه فقط 
براي جوانان محروم( در يك كش��ور درحال توس��عه 
بهره گرفته شده است. همچنين اين مطالعه نخستين 
مقاله تاليف ش��ده در كشورهاي درحال توسعه است 
كه مي تواند اثرات بلندمدت را تا 3سال پس از آموزش 
بررس��ي كند. بدين منظ��ور از يك فرآيند پيگيري با 
اطالعات اداري سازمان تامين اجتماعي براي ارزيابي 
تاثير كارآموزان تركيه از اجراي برنامه آموزشي استفاده 
شده است. اين برنامه به طور متوسط 336ساعت در 
ط��ول 3ماه طول مي كش��د و براي طيف وس��يعي از 
موضوعات در دسترس بوده و توسط بخش خصوصي 
و دولتي ارائه شده است. اين خدمات آموزشي به بيش 
از 405هزار نفر بيكار ثبت ش��ده در سال 2011 ارائه 
شده است. يك نمونه بزرگ از 5902 متقاضي به طور 
تصادفي براي درم��ان و كنترل در 130دوره جداگانه 

اختصاص داده شده اند. 

مراس�م تكري�م عل�ي طيب ني�ا وزي�ر امور 
اقتص�ادي و داراي�ي دول�ت يازده�م و معارفه 
مسعود كرباسيان وزير اقتصاد دولت دوازدهم با 
حضور معاون اول رييس جمهور، رييس كل بانك 
مركزي، دستيار ويژه اقتصادي رييس جمهور و 

ديگر مسووالن ديروز برگزار شد. 
دراين مراسم معاون اول رييس جمهور خصوصي 

 سازي را راه قطعي درمان اقتصادي ايران دانست. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا اس��حاق جهانگي��ري عصر 
ديروز)چهارشنبه( در جلس��ه توديع و معارفه وزراي 
پيش��ين و جديد امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: 
يكي از اولويت هاي وزارت اقتصاد اجراي سياست هاي 
اص��ل 44 قانون اساس��ي اس��ت. م��ن مي دانم چه 
فشارهايي در مقابل خصوصي س��ازي به دوستان در 
وزارت اقتصاد وارد مي ش��ود ولي خصوصي سازي راه 
قطعي درمان اقتصاد ماست كه بايد براي آن قانونمند 

جلو برويم و از هو و جنجال نهراسيم. 
وي با اش��اره به ديگر اولويت هاي اقتصادي دولت 
دوازدهم و انتظارات از وزارت اقتصاد يادآور ش��د: در 
راس اولويت ها، اقتصاد مقاومتي تنها نسخه يي است 
ك��ه مي تواند اقتصاد اي��ران را از اي��ن تنگناها عبور 
دهد و خوش��بختانه اجماع خوبي در اين زمينه بين 
سران كش��ور وجود دارد. وزارت اقتصاد و بخش هاي 
اقتص��ادي در اج��راي آن نقش كلي��دي دارند و من 
متعهد به پيگيري هس��تم كه خوش��بختانه عملكرد 
س��ال 95 خوب بوده و برنامه ه��اي دقيقي هم براي 

سال 96 تدوين شده است. 
جهانگي��ري با بي��ان اينكه وزير جدي��د اقتصاد و 
همكارانش بايد چند موضوع كليدي را در اولويت قرار 
دهند، عنوان كرد: سودآور كردن شركت هاي دولتي 
و افزايش بهره وري يكي از اين اولويت هاس��ت. وزارت 
اقتص��اد به نوعي مركز كنترل ش��ركت هاي دولتي و 
حتي غيردولتي اس��ت. ميلياردها دالر س��رمايه هاي 
مردم در اين شركت هاس��ت اما وقتي سودآوري اين 
حجم از دارايي ملت را مي بينيم، متوجه مي شويد كه 
حتي كمكي به دولت نمي كنند و منفي هم مي شوند. 
مع��اون اول رييس جمه��ور در ادامه تصريح كرد: 
ملت حق دارند بپرس��ند كه چن��د ميليارد دارايي ما 
در اي��ن جا كه بايد س��ود بدهند ول��ي چطور منفي 
مي ش��ود. وزير اقتصاد حتما بايد در اين زمينه وقت 
بگذارد. ما در اقتصاد مقاومتي يكي از مش��كالتي كه 
ديديم، مديريت اين بنگاه ها بود. اين بحث بدي است 
ك��ه وقتي مي خواهيم مدير بنگاه يا بانك يا ش��ركت 
بزرگي را منصوب كنيم، فالن فرد بيكار ش��ده را در 
هي��ات  مدي��ره بگذاريم بدون آنكه س��ابقه يي در آن 

زمينه داشته باشد. 
جهانگي��ري در ادام��ه بي��ان ك��رد: بحث بخش 
خصوصي و توانمن��د كردن آن و ميدان دار كردن آن 
در اقتصاد كش��ور در يك��ي از مهم ترين جاهايي كه 
صورت مي گيرد، وزارت اقتصاد است كه بايد گفت وگو 
با بخش خصوصي را جدي تر كرد و نظرات اين بخش 
را ب��ه دولت انتقال داد و كمك كرد، بخش خصوصي 

توانمند شود. 
وي ادام��ه داد: بهبود فضاي كس��ب وكار موضوع 
جدي اي است كه از دولت يازدهم مركز آن به وزارت 
اقتصاد منتقل شد. درحالي كه خيلي ها مي گفتند اگر 
به نهاد رياس��ت جمهوري بيايد، موثرتر است. همه از 
فضاي كسب وكار ايران مي نالند. اما وزارت اقتصاد اين 
ابزار را دارد كه اين مساله را بهبود ببخشد. بروكراسي 
اداري كه در همه جا عامل توسعه است متاسفانه در 

اينجا مانع توسعه شده است. 

 تالش براي تأمين مالي سرمايه گذاري
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين 
ت��الش در تامين مالي س��رمايه گذاري كه رش��د آن 
منفي اس��ت را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بايد فضا 
را به گونه يي درست كرد كه روند صعودي پيدا كند. 
اين امر از ديگر وظايف وزارت اقتصاد اس��ت و به هر 
نقطه از منابع تامين س��رمايه گذاري كه مي رسيم به 
وزارت اقتص��اد بازمي گردد. بانك و بازار س��رمايه در 
ح��وزه اختيارات وزارت اقتصاد اس��ت. افزون بر اينها 
منابع خارجي اس��ت. وقتي در برنامه توس��عه نوشته 
مي ش��ود 65 ميليارد دالر از منابع خارجي اس��تفاده 
ش��ود، راهش تعامل جدي با دنياس��ت. م��ردم دنيا 
همين جوري پولش��ان را به جايي نمي فرستند بلكه 
ريس��ك ها بايد برطرف شود و ببينيم موانع را چطور 
بايد برطرف كنيم. درس��ت اس��ت ك��ه اصالح نظام 
بانكي با بانك مركزي است اما بخشي از آن با وزارت 
اقتصاد است. از طرفي ساماندهي بدهي هاي دولت از 
وظايف وزارتخانه به حس��اب مي آيد و از دغدغه هاي 

جدي كشور انضباط بخش��ي به آن است. معاون اول 
رييس جمهور در ادامه خاطرنشان كرد: در مهم ترين 
مطالع��ات و مس��تنداتي ك��ه وج��ود دارد، مس��ائل 
اقتصادي اصلي ترين مس��ائل پيش روي كشور است 
و در نظرس��نجي ها بيشترين س��طح مطالبات مردم 
و اصلي تري��ن و مهم ترين تاكيدات��ي كه مقام معظم 
رهبري همواره به آن تاكيد مي كنند و برجسته ترين 
هدف گذاري در دول��ت يازدهم و دوازدهم اهتمام به 

حل مشكالت اقتصادي است. 
وي با بيان اينكه كانون اصلي اين مسووليت وزارت 
اقتصاد است، گفت: اين وزارتخانه بايد در ساماندهي 
مسائل اقتصادي همت كند و همه تالش خود را انجام 
دهد تا نظرات نخبگان و صاحب نظران در تصميماتش 
جمع شود. وقتي يك تصميم اقتصادي مي گيريم بايد 
از پشتوانه نخبگان و فعاالن اقتصادي كشور برخوردار 
باش��د. خوشبختانه در دولت به خرد جمعي پرداخته 
ش��ده و اين مس��اله در وزارت اقتصاد بيشتر نمايان 

است. 
وي اضاف��ه كرد:  اي��ن وزارتخانه از س��ازمان هاي 
مس��تقلي تش��كيل ش��ده كه هر كدام به اندازه يك 
وزارتخان��ه ي��ا بخش مه��م اقتصادي هس��تند. مثال 
سازمان امور مالياتي كه بايد بتواند با باال بردن ماليات 
بر درآمد كشور اضافه كند تا از سهم نفت كم شود و 
جلو فرار مالياتي را بگيرد و از علم نو استفاده كند تا 
كمتر به بنگاه ها فش��ار بيايد. گزارشي كه در سازمان 
برنامه در دولت امروز از عملكرد بودجه 96 ارائه كرد، 
نش��ان مي داد كه مالي��ات 114هزارميلي��ارد و نفت 

75هزار ميليارد خواهد بود. 
جهانگيري همچنين افزود: گمرك در دوره اخير 
تحول بس��يار خوبي داش��ته است. در س��تاد اقتصاد 
مقاومتي و مبارزه با مفاسد هر جا گزارشي انجام شد، 
گمرك از دس��تگاه هايي بود كه خوب درخشيد و از 
ابزارهاي نوين استفاده كرده كه به طور مثال 26روز 
ترخي��ص به 3روز و 7روز صادرات به يك روز كاهش 

يافته است. 
رييس س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره 
به نظام بانكي يادآور ش��د: درس��ت اس��ت كه بانك 
مرك��زي در نظام بانكي نقش مهم��ي دارد اما وزارت 
اقتص��اد هم نقش اش در اين زمينه مهم اس��ت. كل 
حيات اقتصادي كش��ور و تركيب سرنوشت اقتصادي 
و محور كارها، نظام بانكي اس��ت و هر بانك كش��ور 
مي تواند مجموعه يي باشد كه گاهي از يك وزارتخانه 
باالتر اس��ت از طرفي نظام بيمه، خزانه، بازار سرمايه 
و بورس، سازمان خصوصي سازي و اصل 44 جزئي از 

وزارت اقتصاد هستند. 

 وزارت اقتصاد يك وزارتخانه مثل بقيه 
نيست

جهانگيري در ادامه تاكيد كرد:  آنچه مهم اس��ت 
اين اس��ت كه وزارت اقتصاد يك وزارتخانه مثل بقيه 
نيست بلكه يك كانون و مركز است كه اگر موتور آن 
خوب حركت كند، اقتصاد ايران حركت مي كند حتي 
اگ��ر جاهاي ديگر كند باش��د. وزارت اقتصاد كه قادر 
اس��ت به تنهايي اقتصاد ايران را به حركت دربياورد 
در دولت يازدهم توفيقات بسيار زيادي داشته است. 

وي ادامه داد: در تيم 3 نفره اقتصادي دولت يعني 

س��ازمان برنامه، بانك مرك��زي و وزارت اقتصاد اين 
وزارتخانه تنها دستگاهي است كه پاسخگوي مجلس 
است و بايد به آن اختياراتي متناسب با اين انتظارات 
داده شود. البته يكي از مهم ترين انتظاراتي كه جامعه 
دارد و م��ا باي��د دنبال كنيم همس��ويي، هم نظري، 
هماهنگي و همدلي بين تيم اقتصادي دولت اس��ت 
كه حتما رييس جمهور تدابيري مي انديشد و مديراني 
را منصوب مي كند كه اقتصاد ايران با سرعت بيشتري 

حركت كند و هماهنگي بيشتري داشته باشد. 
جهانگي��ري در ادام��ه خاطرنش��ان ك��رد: البته 
وزارتخانه ه��اي نف��ت، صنعت، راه و كش��اورزي هم 
اقتصادي و مهم هس��تند. خوشبختانه هماهنگي در 
حد متعارف هم در دولت يازدهم بوده و هم در دولت 
دوازدهم وجود دارد. ش��اخص ها گوياي اين است كه 
يك��ي از دوره ه��اي خوب اقتصاد اي��ران بدون ترديد 
دوره دول��ت اصالحات بود اما همان زمان هم يكي از 
دغدغه ها اين بود كه چگونه اين 3نفر هماهنگ شوند 
و آقاي خاتمي جلساتي را برگزار و ما را دعوت مي كرد 
ك��ه كمك كنيم چطور اين 3 نفر را هماهنگ كنيم. 
مي گويند به تعداد اقتصاددان ها نظرات مختلف وجود 
دارد كه خوش��بختانه در اين دول��ت اين هماهنگي 
وجود دارد و من اطمينان مي دهم كه مشكلي نيست. 
وي با اشاره به برگزاري جلسه توديع و معارفه بيان 
كرد: سنت ارزشمندي است كه قدردان كساني باشيم 
كه براي ملت و كشور زحمت مي كشند و گرنه اين آمد 
و رفت ها در يك نظام مردم س��االر كه رييس جمهور 
هم دوره اش تمام مي ش��ود و مقامات تحت تاثير قرار 
مي گيرند بس��يار عادي و طبيعي است. نه كسي كه 
مي رود، فك��ر مي كند كه چيزي را از دس��ت داده و 
ن��ه آنكه مي آيد، فكر مي كند لقمه چربي پيدا ش��ده 
بلكه همه فكر مي كنند خدا موقعيت خدمتگزاري را 

به وي داده است. 
وي ادامه داد: دوستان در اين جلسه حاضر شدند 
تا ب��ه آقاي طيب نيا بگويند كه دس��تت درد نكند و 
خيل��ي خوب كار كرديد. انصاف��ا آقاي طيب نيا از هر 
منظر يك انس��ان دانش��مند، صاحب نظ��ر، پركارو 
پاكدس��ت و جزو چهره هاي افتخارآفرين براي كشور 
اس��ت و حتما دولت ب��ا افتخار در جاي مناس��ب از 

خدماتش استفاده مي كند. 
وي در پايان اظهار كرد: آقاي كرباسيان هم چهره 
بسيار توانا و مدير بسيار موفق با سابقه درخشان است 
ك��ه در حوزه عم��ل و نظر هر جا كه ب��وده، كارنامه 
درخش��ان از خ��ود به جاي گذاش��ته اس��ت. دوران 
مديريتش در وزارتخانه ه��اي مهم و بخش هاي مهم 
اقتصادي بوده و االن مسووليت بسيار سنگين وزارت 
امور اقتصادي و دارايي كه اصلي ترين وزارتخانه اصلي 

كشور و كانون توسعه ايران است را به عهده دارد.

 نگراني از واگرايي در داخل و اختالل روابط 
خارجي

علي طيب نيا در اين مراس��م با اب��راز اميدواري ها 
و نگراني ه��ا درباره اقتصاد ايران، ب��اب همايون را به 
كرباس��يان س��پرد و خداحافظ��ي ك��رد. وي با بيان 
اينكه يك��ي از نگراني ه��اي او واگراي��ي در داخل و 
اختالل در روابط خارجي اس��ت، عن��وان كرد: از دل 
تكه تكه كردن جامعه پيش��رفت اقتص��ادي و رفاه به 

وجود نمي آيد. مرور تجربيات موفق و ناموفق جهاني 
نش��ان مي دهد كه تنها كش��ورهاي همگرا كه با دنيا 
روابط مناس��بي دارند رشد و رفاه رخ مي دهد. نگراني 
ديگرم در هماهنگي در سياست هاي اقتصادي است 
كه سياست گذاري را با دشواري روبه رو مي كند. ما با 
چالش هاي عمده يي روبه رو هستيم عبور موفق از اين 

چالش ها نياز به هماهنگي دارد. 
وي افزود: ب��راي تحقق اهداف اقتص��ادي برنامه 
ششم توسعه اميدها و نگراني هايي وجود دارد كه يكي 
از نگراني ها اين است كه به روند گذشته بازگرديم زيرا 
متوسط رشد 4.5درصد گذشته جوابگو نيست و بايد 
تن به اصالحات دش��وار اصالحي و نهادي و پذيرش 

هزينه هاي آن بدهيم. 
وي دومين موضوع را واگرايي در داخل و اختالل 
در روابط خارجي دانس��ت و افزود: س��ومين عامل به 
اشكاالت عرصه سياسي و حقوقي در بحث هماهنگي 
در سياس��ت گذاري هاي اقتصادي اجرا را با مشكل و 

دشواري مواجه مي كند، است.
ب��راي گذر از اين چالش ها بايد س��ازوكار نهادينه 
ش��ده و كارآمد با هماهنگي و تضمين در اجرا وجود 
داش��ته باش��د. طيب نيا تصريح كرد: پس از كاهش 
ش��ديد درآمده��اي نفت در س��ال هاي اخير فرصت 
مناس��بي براي مديريت هزينه هاي دول��ت و واقعي 
ك��ردن هدفمن��دي در پرداخت ياران��ه نقدي وجود 

داشت كه از دست رفت. 

 آغاز خريد و فروش اوراق خزانه از هفته 
آينده

در ادامه اين مراس��م وزير امور اقتصادي و دارايي 
خبر از امكان خريد و فروش اسناد خزانه در بازار ثانويه 

بازار سرمايه از هفته آينده داد. 
مسعود كرباسيان با برش��مردن برخي برنامه هاي 
خود براي اين وزارتخانه گفت: 97درصد اين برنامه ها 
منطبق با سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتي است كه 
مي توان به توانمندس��ازي بخش خصوصي و مردمي 

كردن اقتصاد اشاره كرد. 
وزير اقتصاد تامين مالي خارجي را ضروري برشمرد 
و گفت: بعد از برجام فضاي خوبي در اين زمينه ايجاد 
شده است كه بايد حتما در كنار وزارت خارجه بتوانيم 

با سرعت اين كار را به پيش ببريم. 
وي تاكي��د كرد »به طور حت��م كنار بانك مركزي 
و برنامه و بودجه هس��تيم؛ هرچند من بايد جوابگوي 
مجلس باشم!« كرباسيان افزود: در زمينه احيا و اصالح 
نظام بانكي كشور در كنار بانك مركزي و نظام بانكي 

كشور قرار داريم. 
اين مسوول گفت: يكي از اقدام هاي مشترك وزارت 
اقتص��اد و بانك مركزي اين بود كه اوراق مش��اركت 
دولتي و اس��ناد خزانه امكان خري��د و فروش در بازار 
نداشت و مقرر شد در بورس اوراق بهادار در بازار ثانويه 
اجازه نقل و انتقال داشته باشد كه به نفع كارآفرينان 
خواهد بود. كرباسيان بر ضرورت ساماندهي سود سهام 
شركت هاي دولتي تاكيد كرد و گفت: ايجاد شفافيت 
همه جانبه اقتصادي يكي از ضرورت هاي امروز اقتصاد 
ايران است. وي بر اجراي ساز و كار حاكميت شركتي 
در س��ازمان هاي بزرگ، رعايت حقوق ش��هروندي در 
دسترس��ي آزاد ب��ه اطالعات و حسابرس��ي عملياتي 

تاكيد كرد و گفت: بايد به س��مت حسابرسي شفاف 
حركت كنيم و قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و 

پولشويي را اجرا كنيم. 
كرباس��يان ادامه داد: اسناد باالدستي خوبي داريم 
كه اصلي ترين آن اقتصاد مقاومتي اس��ت كه همه به 
اجراي آن متعهديم. وزارت اقتصاد در مجموع امسال 

33 طرح اقتصاد مقاومتي را بر عهده دارد.

 ايجاد مراكز رسمي و غيررسمي اقتصادي به 
صالح نيست

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بايد در كشور 
تقويت شود و تصميمات اين س��تاد بايد فراتر از قوه 

مجريه باشد. 
محمدرضا پورابراهيمي داوراني، رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي در مراسم تكريم 
طيب نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم و معارفه كرباسيان، 
وزير ام��ور اقتصادي و دارايي دول��ت دوازدهم گفت: 
درخص��وص انطباق اولويت هاي مجل��س و دولت در 
موضوعات اقتصادي مي توان عنوان كرد، انطباق قابل 
قبولي وجود دارد و در طول 3سال زماني كه مجلس 
دهم و دولت دوازدهم مي توانند با هم همكاري داشته 

باشند، الزامات خوبي مي تواند انجام شود. 
نماينده كرمان و راور در مجلس ش��وراي اسالمي 
با بيان اينكه اصالح وضعيت نظام بانكي كش��ور يك 
اولويت اساس��ي در اقتصاد اس��ت، افزود: خوشبختانه 
دولت روي لوايح اصالح قانون پولي و بانكي همچنين 
عملي��ات بانك��داري اقدامات��ي انج��ام داده كه بايد 

پيگيري ها در اين زمينه ادامه يابد. 
وي ب��ا بيان اينكه باي��د برنامه زمان بندي ش��ده 
درخصوص تعيين تكليف مس��ائل سهام عدالت ارائه 
شود، اظهار كرد: البته بايد به موضوع واگذاري مالكيت 
در اين رابطه توجه شود تا مسائلي كه در زمينه توزيع 
يارانه ه��اي نقدي به وجود آمد ب��ه يك نحو ديگر در 
اين بحث تكرار نشود. در هر صورت بايد منافع سهام 
عدالت از طريق مالكيت س��هام و س��ود به مردم ارائه 
ش��ود. پورابراهيمي با اش��اره به اينكه افزايش مراكز 
رسمي و غيررسمي در سياست گذاري اقتصاد مي تواند 
چالش ايجاد كند، تصريح كرد: در اين راستا بايد توجه 
ك��رد كه وزير اقتصاد متولي هماهنگي امور اقتصادي 
كش��ور اس��ت و ايجاد مراكز رس��مي و غيررسمي در 
زمينه اقتصاد به صالح كشور نيست. يكي از اشكاالت 
دول��ت يازدهم اين بود كه گاهي تصميمات متناقض 
در حوزه اقتصاد اتخاذ مي ش��د بنابراين بايد در حوزه 

اقتصاد تصميمات واحد اتخاذ شود. 
در اين نشس��ت همچني��ن خزانه دار كل كش��ور 
رحمت اهلل اكرمي، ضمن خوش آمدگويي به مس��عود 
كرباس��يان وزير جديد اقتصاد، به تكريم از خدمات و 
زحمات و تش��ريح دستاوردهاي »علي طيب نيا« وزير 

پيشين امور اقتصادي و دارايي پرداخت. 
وي اظه��ار كرد: ب��راي ارزياب��ي عملكرد طيب نيا 
همين بس كه هرجا مس��ووالن مي خواهند گزارشي 
از عملك��رد خود ارائه دهن��د، از خدمات طيب نيا ياد 
مي كنند. تعابيري چون خاتمه ركود تورمي، پيروزي 
در جنگ اقتصادي، بازگش��ت ثبات، مهار تورم و... در 
اغلب سخنراني ها به كار مي رود و قسمت بزرگي از آن 
مهم به دليل خدمات صادقانه طيب نيا محقق ش��ده 
است.براي درك آنچه در 4 سال گذشته رخ داد كافي 
است خاطرات خود از وضعيت كشور در سال 1391 و 

چشم انداز آن را به ياد بياوريم. 
وي ادام��ه داد: اقتص��اد ايران وضعيت آش��فته يي 
داشت و البته روشن است كه تمامي اين اقداماتي كه 
انجام شد تا اقتصاد ايران به ثبات برسد به يك دستگاه 
منسوب نيست. تركيبي از برخورداري از اعتماد مردم، 
هماهنگي قواي س��ه گانه و پشتوانه حمايت هاي مقام 
معظ��م رهبري بود كه اين ش��رايط را رقم زد، ولي به 
گواه ناظران طيب نيا نقش برجسته يي در آنچه امروز 
در اقتص��اد ايران رخ داد و در مس��ير پيش��رفت قرار 

گرفت، دارد. 
اكرمي عن��وان كرد: او با درك عمي��ق از دانش و 
تجربه جهاني كوش��ش بي وقفه يي براي اصالحات به 
كار ب��رد. با ادب و آرام��ش و خردمندي اصالحات را 
تداوم بخش��يد. وزارت اقتصاد در دوره يي كه طيب نيا 
بر س��ر كار بود بر مدار خرد اقدام��ات مهمي را براي 

اصالحات اقتصادي آغاز كرد و تداوم داد. 
وي تاكي��د كرد: رس��انه ها ب��ه طيب نيا مي گويند 
طبيب تورم ولي نقش طيب نيا از طبيب تورم مهم تر 
بود او اصالحاتي را پايه گذاري كرد كه ادامه آنها ثبات 
را به اقتصاد ايران بازمي گرداند. طيب نيا ناماليمتي هاي 

بسياري را تحمل كرد، ولي از راه خود باز نايستاد.
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 استقبال از جشنواره فيلم
180 ثانيه اي پاسارگاد

 دبير اجرايي و عضو هيات  داوران دومين جشنواره فيلم 
180ثانيه يي پاسارگاد از استقبال چشمگير عالقه مندان از 

دومين جشنواره فيلم 180ثانيه يي پاسارگاد خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد خس��رو رفيعي، 
دبير اجراي��ي و عضو هيات  داوران دومين جش��نواره فيلم 
180ثانيه يي پاس��ارگاد گفت: پس از تمديد مهلت ارس��ال 
آثار به جش��نواره فيلم 180ثانيه يي پاسارگاد، ارسال آثار به 
دبيرخانه همچنان ادامه دارد و عالقه مندان، دانش��جويان و 
هنرمندان بسيار خوب از اين جش��نواره استقبال كرده اند. 
وي با بيان اينكه مهلت ارس��ال آثار تا پايان شهريور 1396 
اس��ت، ادامه داد: عالوه بر فيلم هاي كوتاه، تعداد بس��ياري 
ايده و فيلمنامه كه امكان س��اخت نداش��ته اند به دبيرخانه 
ارسال شده كه توس��ط هيات  داوران جهت پرداخت كمك 
هزينه ساخت بررسي خواهند شد.  رفيعي تاكيد كرد: كليه 
شركت كنندگان در اين جشنواره چه در بخش اصلي و چه 
در بخش جنبي)ارس��ال ايده( بايد ضمن مراجعه به سايت 
جش��نواره نس��بت به ثبت نام و درج اطالعات خ��ود اقدام 
كنند. در غير اين صورت آثار آنها در بخش داوري ش��ركت 
داده نخواهد ش��د. وي در ادامه درخصوص اهداف برگزاري 
جشنواره ادامه داد: برگزاري اين جشنواره به دنبال نگاه ويژه  
مديرعامل بانك پاسارگاد به موضوعات اجتماعي همچنين 
حمايت از فرهنگ و هنر آغاز شد و هدف آن عالوه بر جلب 
افكار عمومي به موضوعات روز كش��ور، شناسايي استعدادها 
و توانمندي هاي جواناني اس��ت ك��ه به اين حوزه عالقه مند 

هستند اما زمينه  بروز استعدادهاي خود را نيافته اند. 
رفيعي درخصوص محورها و موضوعات اين جش��نواره 
ادامه داد: حفظ محيط زيست و منابع  طبيعي، تكريم خانواده 
و حقوق اجتماعي و اهداي عضو از محورهاي اصلي جشنواره 
هستند. همچنين يك بخش جنبي مربوط به ايده هايي كه 
امكان ساخت پيدا نكرده اند نيز در جشنواره لحاظ شده است. 
وي درخصوص حاميان معنوي اين جش��نواره تصريح كرد: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان سينمايي، سازمان 
حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري 
و انجمن اهداي عضو از حاميان معنوي اين جشنواره هستند. 
رفيعي درخصوص شرايط و قوانين جشنواره خاطرنشان كرد: 
زمان آثار ارائه شده به جشنواره فيلم 180ثانيه يي پاسارگاد 
بيش از 180ثانيه نباش��د. س��ازندگان آثار، نس��خه نهايي 
اثر خ��ود را همراه با عك��س كارگردان)پ��س از ثبت نام در 
س��ايت( براي دبيرخانه ارسال كنند. ارسال ايده هاي بخش 
 جنبي بايد)پس از ثبت نام در س��ايت( فقط از طريق ايميل

idea@pasargadfilmfest.ir انجام شود. 

 رتبه سوم المپياد علمي
براي بانك انصار 

بانك انصار در نخس��تين المپياد علمي بانك هاي كشور 
رتبه سوم را كسب كرد.

در نخستين آزمون المپياد علمي بين بانكي كه با حضور 
14بانك و موسس��ه خصوصي در تاريخ 12مرداد 96برگزار 

شد، تيم اعزامي بانك انصار موفق به اخذ رتبه سوم شد.
 به گ��زارش اداره كل روابط عمومي و تبليغات به همت 
كانون بانك ها و موسس��ات اعتباري خصوصي، نخس��تين 
المپياد علمي بين بانكي با حضور 14تيم متشكل از كاركنان 
برگزيده بانك ها و موسس��ات خصوصي برگزار ش��د و بانك 
انصار به صورت مش��ترك رتبه س��وم اين المپياد را كسب 
كرد. تيم بانك انصار متشكل از مديران و كاركنان حوزه هاي 
مختلف و از سراس��ر كشور بوده كه پس از اخذ نمرات برتر 
در آزمون ه��اي داخلي براي حضور در اي��ن رويداد انتخاب 
شد. اين گزارش مي افزايد: در اين المپياد از مجموع 1000 
امتياز موجود تيم بانك انصار 75/648 امتياز را كسب كرد و 
پس از تيم هاي موسسه مالي و اعتباري كوثر و بانك دي به 
صورت مشترك با بانك پارسيان به عنوان تيم سوم معرفي 
شد. اسامي اعضاي تيم به ش��رح زير است: 1- علي ابوللي- 
تهران2- سيدجمال الدين وفا- همدان 3- عباس توكلي زاده- 
تهران4- بهروز حسني- تهران 5- هادي كچرانلوئي- بجنورد 
6- حس��ن باغداري منفرد- بوشهر 7- سعيد خليلي زنوزي- 
تبريز 8- مسعود خواهنده كارنما- تهران 9- محمد حسنلو- 

قزوين 10- سجاد دهقان زاده كمانج- تبريز

كاهش اندك سكه و ارز
گروه بانك و بيمه| قيمت انواع سكه روز چهارشنبه در 
بازار با نوساني اندك همراه بود و هر پوند انگليس نيز با افت 

11توماني به قيمت 4918تومان معامله شد. 
به گزارش »تعادل«، صرافي ها هر دالر امريكا را با افزايش 
يك توماني نسبت به ديروز 3هزار و 832تومان ارزش گذاري 
كردند؛ همچنين هر يورو بدون تغيير نسبت به روز گذشته، 
4هزار 546تومان فروخته شد و قيمت هر پوند انگليس نيز 
با 11تومان افت، 4هزار و 918تومان اس��ت. بانك مركزي 
هم��ه روزه نرخ رس��مي 39 ارز موج��ود در مركز مبادالت 
ارزي را اع��الم مي كند كه بر اين اس��اس روز چهارش��نبه 
يكم ش��هريورماه نرخ رس��مي 26 ارز با افزايش و 12 ارز با 
كاهش و افغاني افغانس��تان ثابت مانده است. بر اين اساس 
نرخ رسمي دالر امريكا در بانك مركزي 33هزار و 40ريال و 
يورو 38هزار و 872ريال اعالم شد. هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد در بازار تهران با 200تومان كاهش نسبت 
به روز قبل، يك ميلي��ون و 216هزار و 800تومان فروخته 
شد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 
100 تومان رشد، يك ميليون و 188هزار و 300تومان است. 
هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي نيز ب��ا 200تومان افزايش، 
630هزار و 100تومان داد و س��تد ش��د؛ در عين حال، هر 
قطعه ربع س��كه به��ار آزادي نيز با يك ه��زار و 300تومان 
افت نس��بت به روز گذش��ته، 366هزار و700تومان قيمت 
خورد. در بازار هر قطعه س��كه گرمي بدون تغيير نسبت به 
روز سه شنبه، 250هزار و 700تومان است؛ همچنين قيمت 
هر گرم طالي 18عيار نيز در بازار امروز با 369تومان رشد 

118هزار و 734تومان معامله شد. 
 جدول قيمت انواع سكه و ارز 

در بازار قيمت ها به تومان
نوع سكه و ارز شنبه چهارشنبه

سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 1210100 1216800

سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 1180000 1188300

نيم سكه 627000 630100

ربع سكه 365000 366700

سكه گرمي 248000 250700

هر گرم طال 18 عيار 118296 118734

دالر 3820 3832

يورو 4547 4546

پوند 4926 4918

اخبار

محمدرضا تابش، عضو كميسيون برنامه، بودجه و عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار خبر داد

بازپرداخت تسهيالت موسسات با نظر سران قوا
معاون اقتصادي رييس جمهور هم در جلسه شوراي پول و اعتبار حضور داشت

در 4 سال و 4 ماه منتهي به تير 96 رخ داد 

تقويت 22 درصدي نرخ مبادله ريال در برابر دالر

صندوق ضمانت سپرده ها پاسخگوي سپرده گذاران نيست

سود 1.7 درصدي يورو و سكه و زيان 2.1 درصدي نگهداري دالر در مقايسه با تورم يك سال اخير
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

براس��اس انتشار شاخص هاي ماهانه اقتصادي در تير 
م��اه 1396 از س��وي اداره آمار اقتص��ادي بانك مركزي 
در تي��ر م��اه 1396 متوس��ط قيمت ف��روش يك دالر 
امري��كا و يك يورو در ب�ازار آزاد ش���هر تهران به ترتيب 
3778.1تومان و 4374.8تومان بود ك�ه نس�بت ب�ه م�اه 
قب�ل ب�ه ترتي�ب 1.1 درص�د و 3.1 درصد و در مقايس��ه 
ب�ا م�اه مش���ابه س���ال 1395دالر 7.8 درص�د و ي�ورو 

11.6 درص�د اف�زايش داشته است. 
به گزارش»تعادل« بر اين اس��اس، دالر در مقايسه با 
تورم 9.9درصدي به ميزان 2.1- واحد  درصد كمتر رشد 
كرده است. اما يورو نسبت به تورم با افزايش 1.7درصدي 

مواجه شده است. 
در 4م��اه اول س��ال 96 ني��ز متوس��ط ن��رخ دالر 
3761.7تومان بوده كه نس��بت به 4ماه مشابه سال 95 
معادل 8.1 درصد و يورو 4224.7تومان بوده كه نس��بت 
به دوره مشابه سال قبل 7.4 درصد افزايش داشته است. 
همچنين در تير ماه 1396 متوسط قيمت فروش يك 
س��كه تمام بهار آزادي در بازار آزاد ش�هر ته�ران با طرح 
قديم به يك ميليون و 180هزار و 800 تومان و با طرح 
جديد به يك ميليون و 213هزار و 600 تومان رسيد كه 
در مقايسه با م�اه قب�ل ب�ه ترتيب 0.4 درصد و نسبت به 
ماه مشابه سال 1395 به ترتيب 8.7 درصد و 11.6 درصد 

افزايش نشان مي دهد.
سكه طرح جديد نيز در مقايسه با تورم 9.9درصدي 
اين يك سال به ميزان 1.7 درصد افزايش داشته اما سكه 

طرح قديم با 0.4- رشد كمتر همراه شده است. 
در 4ماه اول س��ال 96 نيز متوسط قيمت سكه طرح 
قديم يك ميليون و 184هزار و 300تومان و طرح جديد 
يك ميلي��ون و 212هزار و 600 تومان بوده كه نس��بت 
به 4ماه س��ال 95 به ترتي��ب 13.9 درصد و 16.5 درصد 

افزايش يافته است. 
از سوي ديگر، شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 
در مناطق شهري ايران در تير ماه 1396 ب�ه عدد 266.9 

رس��يد كه در مقايس��ه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
ب�ه ترتي�ب 0.1 درص�د و 9.9 درصد افزايش يافته است. 
شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي براي استان تهران 
در فروردين ماه 1396 به عدد 254 رسيد كه نسبت به 
ماه قبل و م�اه مش�ابه س�ال قب�ل ب�ه ترتي�ب 0.1 درص�د 

و 10.5رص�د افزايش يافته است. 

 رشد نرخ يورو و سكه بيش از دالر 
بر اين اساس، نگهداري طال و سكه و يورو در اين يك 
س��ال منتهي به تير ماه 96 به صرفه تر از نگهداري دالر 
بوده و نگهداري س��كه و يورو 1.7 درصد سود و نگهداري 
دالر 2.1- درصد زيان داشته است.اين موضوع باعث شده 
كه بسياري از كارشناسان بانكي و ارزي بر اين نكته تاكيد 
كنند كه اگرچه ارزش اس��مي دالر و يورو به مرور زمان 
افزايش يافته اما در 3سال اخير در مقايسه با تورم كمتر 
افزايش داش��ته و اين به معناي تقويت ارزش پول ملي و 

رابطه مبادله ريال ايران در برابر ساير ارزها بوده است. 

شاخص دوره 
تورم 

نرخ دالر 
تومان

نرخ سكه 
جديد تومان

16026071020600   اسفند 1391

266.937781212600     تير 1396

38321216800- 1 شهريور 1396
درصد تغيير در 4 سال 
و 4 ماه منتهي به تير 

ماه 96
66.844.9218.81

-زيان در مقايسه با تورم 
 -21.8
واحد 
درصد

48- واحد 
درصد 

در مجموع واضح اس��ت كه ن��رخ مبادله به نفع ريال 
تقويت ش��ده و با وجود تورم 67 درصدي 4سال و 4ماه 
اخير، دالر 22- درصد و س��كه طال 48- درصد نسبت به 
تورم كمتر رشد كرده و اين موضوع باعث تقويت ريال در 

برابر نرخ طال و نرخ دالر بوده است. 

 تقويت 47 درصدي نرخ مبادله و ارزش ريال 
در برابر دالر 

در 4سال اخير كه اثر سياست هاي انضباط مالي و كنترل 
ت��ورم و ثبات بازار ارز دولت روحاني ب��ر نرخ دالر منجر به 
تقوي��ت ارزش ريال و نرخ مبادله به نفع ريال بوده اس��ت، 
ش��اخص تورم 66.8  درصد و نرخ دالر 44.92 درصد رش��د 
كرده است. نرخ دالر نسبت به تورم 21.8 درصد كمتر رشد 
داش��ته و اين موضوع به معناي تقويت نرخ مبادله ريال در 
برابر دالر يا تقويت ارزش ريال در برابر دالر به ميزان22 درصد 
بوده و از س��وي ديگر به معناي زيان 22درصدي نگهداري 

دالر در مقايسه با تورم در 4سال اخير است.

 زيان نگهداري 48 درصدي سكه در 4 سال 
همچنين س��كه از يك ميليون و 60 هزار تومان در 
اسفند 92 به يك ميليون و 212هزار و 600 تومان در تير 
96 رسيده و در اين مدت 18.81 درصد رشد كرده لذا اگر 
كسي در اين مدت سكه خريداري كرده باشد در مقايسه 
با تورم 66.8 درصدي اين4سال به ميزان 48 درصد زيان 

حاصل از نگهداري سكه داشته است. 

 سال هاي 95 -1392
بررس��ي روند تغيير نرخ مبادله ريال و تقويت ارزش 
ريال در برابر دالر با احتس��اب تورم در 46سال اخير نيز 
نشان مي دهد كه با روي كار آمدن دولت روحاني از سال 
92 و كنت��رل تورم و ثبات ب��ازار ارز، نرخ دالر روندي با 
ثبات داشته و در فاصله سال 92 تا فروردين 96 نرخ دالر 
روي ه��م رفته 593 تومان مع��ادل 18.6 درصد افزايش 
داشته است. اين درحالي است كه شاخص تورم از اسفند 
92 تا فروردين 96 معادل 65.5  درصد رشد كرده است. 
ارزش مبادله يي ريال در برابر دالر به خاطر رشد زياد 
نرخ دالر در سال هاي 91و 92 كه نرخ ارز از 1204تومان 
در سال 90 به 3184تومان در سال 92 رشد كرده است 
عمال منفي بوده و ارزش ريال به  ش��دت كاهش داش��ته 
و كاهش 75درصدي و 2.4درصدي در س��ال هاي 91و 

92 ب��ه معناي افت ارزش مبادله يي ريال در برابر دالر يا 
كاهش ارزش ريال در سال هاي 91و 92 است. 

اما با اثرگذاري تدريجي سياست هاي اقتصادي دولت 
يازدهم بر بازار ارز، كنت��رل تورم و انضباط مالي و پولي 
و ارزي ب��ه تدريج بازار ارز با ثبات مواجه ش��ده و ارزش 
مبادله ريال در برابر دالر در س��ال هاي 93تا 95 تقويت 
شده و ارزش ريال در سال 93 به ميزان 13.2درصد، در 
سال 94 به ميزان 3.1 درصد و در سال 95 به ميزان 6.3  

درصد تقويت شده است. 
همچنين با مقايسه شاخص تورم در فروردين 96 با 
شاخص تورم در اسفند 92 همچنين مقايسه نرخ دالر در 
فروردين 96 با نرخ دالر در اس��فند 92 مي توان دريافت 
كه نرخ دالر در اين 3سال 18.6 درصد و نرخ تورم 65.5  
درصد رشد كرده و بر اين اساس فاصله رشد نرخ تورم با 
نرخ رشد دالر نشان مي دهد كه ريال به ميزان 47 درصد 

در اين 3سال تقويت شده است. 
اي��ن دو موض��وع نش��ان مي دهد ك��ه بهترين محل 
سرمايه گذاري در اين 3سال سپرده هاي بانكي بوده كه نرخ 
سودي باالتر از نرخ تورم را به سپرده ها پرداخت كرده اند. 
به نظر مي رس��د ك��ه در صورت تداوم اين سياس��ت هاي 
ثب��ات بازار ارز و كنت��رل نرخ تورم، بهتري��ن محل براي 
س��رمايه گذاري، بانك ها و س��پرده هاي بانكي است و در 
صورتي كه دول��ت و بانك ها براي تامين اعتبار واحدهاي 
اقتصادي و توليد و اشتغال از آن بهره ببرند، دستاوردهاي 

مناسبي مانند كاهش بيكاري و رشد سرمايه گذاري و رشد 
اقتصادي را در س��ال هاي پيش رو ش��اهد خواهيم بود و 
بازارهاي طال و ارز و س��اير دارايي ها جذابيت زيادي براي 

سفته بازي و نقل و انتقال پول ندارند. 

 كاهش سفته و برات فروش رفته در شهر تهران
در تير م��اه 1396 حدود 3.9ميليارد تومان س��فته 
و برات در ش��هر تهران فروخته ش�د ك��ه در مقايس��ه 
ب��ا م��اه قب��ل 10 درص�د كاهش و نس��بت ب��ه م��اه 
مش��ابه س��ال قب��ل 11.8 درص�د افزايش يافته است. 

 افزايش سفته و برات واخواست شده در شهر تهران
طب�ق آم�ار ش�عبه واخواس�ت دادگس�تري اس�تان 
ته���ران در تير م�اه 1396 مع�ادل 700برگ س��فته و 
برات به مبلغ��ي معادل 16.33ميليارد تومان در ش��هر 
تهران واخواس��ت ش��د. در اين ماه شاخص هاي تعداد و 
مبلغ س��فته و برات واخواست شده به ترتيب ب�ه اع�داد 
43.9و 46.5 رس��يد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 
45 درصد و 34.9 درصد كاهش و نسبت ب�ه م�اه مش�ابه 
سال قبل به شاخص تعداد 1.3 درصد كاهش و شاخص 
مبلغ 1.3درصد افزايش داش��ته است. شاخص متوسط 
مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست ش�ده در تير م�اه 
1396 ب�ه ع�دد 106رس�يد. ع�دد ش�اخص م�ذكور در 

تير م�اه 1395 مع�ادل 103.2 ب�وده اس�ت. 

گروه بانك و بيمه| 
تشكيل جلس��ه ش��وراي پول و اعتبار با حضور 
اعض��اي جديد نخس��تين جلس��ه ش��وراي پول و 
اعتب��ار در دولت دوازدهم، عصر سه ش��نبه با حضور 
 وزراي جدي��د كابين��ه در س��اختمان بانك مركزي

تشكيل شد. 
به گزارش »تعادل« در اين جلس��ه كه با حضور 
محم��د نهاونديان معاون اقتص��ادي رييس جمهور، 
مس��عود كرباس��يان وزير امور اقتصادي و دارايي و 
محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت 
تش��كيل ش��د، رييس كل بانك مركزي از زحمات 
و تالش ه��اي علي طيب ني��ا و محمدرضا نعمت زاده 
وزراي پيش��ين عضو ش��ورا قدرداني و براي اعضاي 

جديد آرزوي توفيق و سربلندي كرد. 
همچنين اعضاي جديد ش��ورا بر اس��اس قانون، 

سوگندنامه شوراي پول و اعتبار را قرائت كردند. 
تصويب اصالحيه دس��تورالعمل افتتاح حس��اب 
سپرده ريالي براي اش��خاص خارجي و نيز تصويب 
زم��ان بازپرداخت تس��هيالت مس��كن نخب��گان تا 
15س��ال، بخشي از مصوبات جلس��ه ديروز شوراي 
پول و اعتبار بود. همچنين در اين جلسه گزارشي از 
اقدام هاي انجام شده بانك مركزي در ماه هاي اخير 
از جمله تعيين تكلي��ف و حذف فعاالن غيرمجاز در 
بازار پول و نيز تش��ريح بخش��نامه اخير صادر شده 
درباره نرخ س��ود علي الحساب كه براي ايجاد تعادل 
در بازار انجام ش��ده و در نهايت زمينه الزم را براي 
عملياتي ش��دن نرخ هاي س��ود مصوب قبلي فراهم 
مي كند، به ش��ورا ارائه ش��د. اعضاي شوراي پول و 
اعتبار ضمن قدرداني از اهتمام جدي بانك مركزي 
در ساماندهي بازار غيرمتش��كل پولي بر پيگيري و 
نظارت دقيق براي كسب اطمينان از اجراي مناسب 
برنامه هاي پيش بيني ش��ده و س��اماندهي مطلوب 
تعاوني هاي غيرمجاز و ني��ز تقويت ضمانت اجرايي 

بخشنامه اخير بانك مركزي تاكيد كردند.  
ب��ه گزارش ايبن��ا، محمدرضا تابش با اش��اره به 
تشكيل نخس��تين جلسه ش��وراي پول و اعتبار در 
دول��ت دوازدهم با حضور مس��ووالن و وزراي جديد 

اظهار داشت: تصويب اصالحيه دستورالعمل افتتاح 
حس��اب سپرده ريالي براي اش��خاص خارجي و نيز 
تصويب زمان بازپرداخت تسهيالت مسكن نخبگان 
تا 15 س��ال از جمله مصوبات نخستين جلسه شورا 
در دولت دوازدهم ب��ود. نماينده اردكان در مجلس 
ش��وراي اس��المي افزود: در اين جلس��ه گزارشي از 
اقدام هاي انجام شده بانك مركزي در ماه هاي اخير 
از جمل��ه تعيين تكليف و حذف فعاالن غيرمجاز در 
بازار پول و تشريح بخشنامه اخير صادر شده درباره 
نرخ سود علي الحساب كه براي ايجاد تعادل در بازار 
انجام ش��ده اس��ت و در نهايت زمين��ه الزم را براي 
عملياتي ش��دن نرخ هاي سود مصوب قبلي را فراهم 

مي كند، به شورا ارائه شد. 

 پيشنهاد اختصاص منابع از سوي دولت در صورت 
امكان براي تاديه خسارت سپرده گذاران خرد

تابش با بيان اينكه اعضاي شوراي پول و اعتبار 
ضمن قدردان��ي از اهتمام جدي بانك مركزي در 
ساماندهي بازار غير متشكل پولي، خواستار عمل 
به قول ها و وعده هاي مس��ووالن امر شدند، ادامه 
داد: م��ن و الياس حضرتي به عن��وان نمايندگان 
ناظر مجلس در ش��ورا، خواس��تار آن شديم كه از 
حقوق همه سپرده گذاران بخصوص سپرده گذاران 
خرد كه بعضا تمام دارايي خويش را براي كس��ب 
درآم��دي مطمئن در اين موسس��ات كه با مجوز 
بان��ك مركزي فعاليت مي كرده ي��ا بعضا از بخش 
تع��اون ك��ه بخش��ي از حاكميت اس��ت و مجوز 

داشته اند، صيانت ش��ود. وي يادآور شد: پيشنهاد 
ش��د براي تاديه خس��ارت اين بخش از مردم در 
صورت امكان، دولت منابع الزم را اختصاص دهد 
يا بانك مركزي با اهرم خطوط اعتباري اختصاصي 
حل مشكل س��پرده گذاران كوچك و بازپرداخت 
مبلغ سپرده با سود مصوب شوراي پول و اعتبار را 

در اولويت قرار دهد. 

 گاليه نسبت به عدم رعايت نرخ هاي مصوب 
پيش فروش خودرو توسط برخي خودروسازان

اي��ن نماينده مجلس اف��زود: همچنين در اين 
نشست نسبت به اقدام برخي خودروسازان كه در 
پيش فروش خودرو، نرخ هاي مصوب بانك مركزي 

را رعايت نكرده اند، گاليه و اقدامات بانك مركزي 
در خصوص رفع اين مشكل تشريح شد. 

وي درباره مطالب مطرح ش��ده در جلسه ادامه 
داد: دادس��تان كل از تمركز شكايات از موسسات 
مالي و اعتباري سراس��ر كشور در محكمه ويژه يي 
در ته��ران خبر داد، همچني��ن با اذن مقام معظم 
رهبري تصميم گيري درباره چگونكي بازپرداخت 
تسهيالت و سود سپرده ها، به ويژه سپرده گذاران 
كوچك موكول به نظر سران سه قوه شده است. 

 احتمال تعيين تكليف سپرده هاي باالي 
200ميليوني موسسه فرشتگان طي روزهاي آتي

عض��و كميس��يون برنام��ه و بودج��ه مجلس 
ش��وراي اس��المي با اش��اره به اين نكته كه سيف 
نيز از س��رگيري تعيين تكليف سپرده هاي باالي 
200ميليوني موسسه فرشتگان بعد از رفع مشكل 
پيش آمده را طي روزهاي آتي محتمل دانس��ت، 
اف��زود: وزراي حاضر نيز بر لزوم پايين آوردن نرخ 
سود تس��هيالت بانكي كه توليد را اقتصادي كند، 
تاكيد كردند و به تخصي��ص بهينه منابع محدود 

بانكي صرفا براي امر توليد توصيه شد. 

 رسيدگي سريع به تخلفات بانك ها
تاب��ش نيز از حضور محمد نهاونديان به عنوان 
معاون اقتصادي رييس جمهوري در جلس��ه شورا 
خبر و ادامه داد: نهاونديان از ضرورت اعتبارسنجي 
بانك هاي مختلف و اطالع رساني به مردم كه مورد 
تاكيد رياس��ت جمهوري است، س��خن گفت و بر 
رسيدگي سريع به تخلفات بانك ها حتي به صورت 
جزيي و لح��اظ كردن درج��ات مختلف تنبيهي 
در س��طح افراد مس��وول و ش��عب تصريح كرد تا 
 تكليف مردم ب��ا بانك هاي قانون م��دار و متخلف 

مشخص شود. 
عضو ناظر ش��وراي عالي پ��ول و اعتبار تصريح 
كرد: بررسي صورت هاي مالي بانك مركزي در سال 
منتهي به پايان اس��فندماه 1395 جهت رسيدگي 

دقيق تر اعضا به جلسه بعد شورا موكول شد. 

سعيد مسگري|
در نظ��ام حقوق��ي كش��ور ورود صن��دوق ضمانت س��پرده ها 
در حماي��ت از س��پرده گذاران من��وط ب��ه طي مراح��ل قانوني و 
 وقوع ورشكس��تگي بانك ش��ده ك��ه اين باع��ث تضعيف عملكرد 

اين نهاد است. 
به اذعان اكثر كارشناس��ان، قوانين مربوط به صندوق ضمانت 
سپرده ها داراي نواقصي هستند؛ به طوري  كه ساختار اين صندوق 
به  درس��تي شكل نگرفته و با شرايط مطلوب فاصله بسياري دارد. 
مشكالت ساختاري صندوق ضمانت سپرده ها آن قدر مهم هستند 
كه مي توانند كاركردهاي آن را تحت تاثير قرار دهند. لذا بررس��ي 
مشكالت صندوق ضمانت سپرده ها و نواقص قانوني آن از اهميت 

بااليي برخوردار است. 
با توجه به شرايط خاص نظام بانكي ايران و چالش هايي كه در 
س��ال هاي اخير براي آن رخ داده، ضروري است كه در اسرع وقت 
براي اصالح اين مش��كالت و نواقص اقدام شود؛ زيرا اگر مشكلي 
ب��راي نظام بانكي كش��ور يا يكي از بانك هاي مط��رح رخ دهد و 
صن��دوق نتواند به درس��تي ايفاي نقش كند، اين مس��اله عواقب 

خطرناكي براي نظام اقتصادي و مالي كشور خواهد داشت. 
به نظر مي رس��د، يكي از مهم ترين چالش ها در عملكرد موفق 

صندوق ضمانت س��پرده به قانون برنامه پنجم توسعه بازمي گردد 
و آن ناديده گرفتن ماموريت هاي اصلي صندوق اس��ت. بر اساس 
اين قانون صندوق ضمانت س��پرده ها محدود به نهادي ش��ده كه 
اگر موسس��ه يا بانكي ورشكسته ش��د، منابع الزم براي پرداخت 
به س��پرده گذاران را تامين كند و اصل س��پرده آنها را از خطرات 
احتمالي حفظ كند. اگرچه اين نقش نيز بسيار مهم و راهگشاست، 
اما به نظر مي رس��د ضعيف ترين و حداقلي ترين نقش��ي است كه 

مي توان براي صندوق ضمانت سپرده ها در نظر گرفت. 
توضيح آنكه صندوق هاي ضمانت س��پرده در كشورهاي ديگر 
داراي س��ه نقش اساس��ي هس��تند كه اين نقش ها نه تنها باعث 
حمايت از س��پرده گذاران مي ش��ود، بلكه با افزايش سالمت نظام 
بانكي، به صورت غيرمس��تقيم زمينه حمايت از سپرده هاي عموم 
م��ردم را فراه��م مي كنند. در واقع حمايت از م��ردم تنها با بيمه 
كردن س��پرده هاي آنها محقق نمي ش��ود، بلكه با افزايش سالمت 
نظام مالي، از ورشكس��تگي موسسات و بانك ها جلوگيري شده و 
از اين طريق از س��پرده هاي خرد حمايت مي شود. اين صندوق ها 
براي حمايت غيرمستقيم از سپرده ها، عالوه  بر نقش بيمه گري دو 
نقش ديگر نيز دارند. نظارت و كمك به بازس��ازي و برطرف شدن 
مشكالت موسسات مالي، وظايف ديگر صندوق ضمانت سپرده ها 

هس��تند كه تاثير مس��تقيمي بر افزايش س��المت نظ��ام بانكي و 
نرسيدن آنها به نقطه بحراني دارد. 

در ديگ��ر كش��ورها صندوق منتظ��ر نمي ماند تا موسس��ه يي 
ورشكسته شود و آنگاه به نقش آفريني بپردازد. بلكه داراي قدرت 
نظارتي است و بر عملكرد موسسات مالي نظارت مستمر مي كند 
تا موسس��ه مالي به مرز ورشكس��تگي نرس��د. البته نقش اساسي 
نظارت بر عهده بانك مركزي است و تمام وظايف نظارتي بر عهده 
نهاد ضمانت سپرده ها نيست؛ ولي بخش از وظايف نظارتي نيز بر 
عهده اين نهاد قرار مي گيرد. بنابراين صندوق ضمانت س��پرده ها 
وظيفه دارد تا با نظارت بر موسس��ات و بانك هاي تحت پوش��ش 

خود از بروز ورشكستگي جلوگيري كند. 
در اي��ران صن��دوق ضمان��ت س��پرده ها تنها ب��ه بازپرداخت 
س��پرده هاي مردم مي پردازد و ديگر وظيفه يي در قبال موسسات 
مال��ي ن��دارد. اما در برخي كش��ورها پس از پرداخت س��پرده ها، 
نوب��ت به ايف��اي نقش ديگر صن��دوق يعني كمك به بازس��ازي 
موسسات و بانك هاي ورشكسته مي رسد. در اين كشورها صندوق 
وظيف��ه كمك هاي مختلف از جمله كم��ك مالي، كمك فكري و 
برنامه ريزي، كمك قانوني و غيره براي برطرف ش��دن مش��كالت 

موسسه ورشكسته و نوسازي آنها دارد. 

مش��كل ديگري ك��ه در اين مورد وج��ود دارد، محدود كردن 
كارك��رد نه��اد ضمان��ت س��پرده ها به ورشكس��تگي موسس��ات 
مالي اس��ت. به نظر مي رس��د، منوط كردن فعالي��ت صندوق به 
ورشكس��تگي بانك نوعي محدود كردن گستره فعاليت اين نهاد 
اس��ت، زيرا هر چند ورشكس��تگي بحراني ترين و بدترين مشكلي 
است كه ممكن است براي يك نهاد مالي رخ دهد، اما تنها مشكل 
نيس��ت. در واقع ممكن اس��ت نهادي مالي با مشكالتي مواجه و 
كاركردهاي آن مختل ش��ود، اما به مرز ورشكس��تگي نرسد. نهاد 
ضمانت سپرده ها بايد در قبال اين مشكالت نيز مسووليت داشته 

باشد و به نقش آفريني بپردازد. 
در پاي��ان بايد گف��ت در نظام پولي كش��ور از ديگر نقش هاي 
صن��دوق ضمان��ت س��پرده ها كامال غفلت ش��ده و تنه��ا ماهيت 
بيمه گري )آن هم پس از وقوع ورشكستگي( براي اين صندوق در 
نظر گرفته شده اس��ت. براي آنكه صندوق بتواند عملكرد موفقي 
داشته باشد و به ارتقاي نظام مالي كشور كمك كند، بايد در گام 
اول ماهيت و نقش هاي آن به درس��تي تعيين ش��ود. لذا ضروري 
اس��ت در اصالح س��اختار صندوق ضمانت س��پرده ها به تعريف 
صحي��ح ماهيت صندوق و تكميل نقش هاي آن توجه ويژه ش��ود 

و بر اين اساس ساختار صحيح و كاملي براي آن طراحي شود. 
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5 بورس و فرابورس
توسعه بازار سرمايه در اولويت

وزير جديد اقتصاد پس از نامه نگاري فعاالن بازار 
س��رمايه با وي، دستور رسيدگي به وضعيت بورس و 

انجام تدابيري جهت رونق اين بازار را صادر كرد. 
ب��ه گ��زارش »تعادل« و ب��ه نقل از مه��ر، بعد از 
نامه ن��گاري جامعه س��رمايه گذاران مس��تقل با وزير 
جديد اقتصاد، مس��عود كرباسيان با شاپور محمدي، 
ريي��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار دي��داري 

يك ساعته داشت. 
در اين ديدار يك س��اعته، وزي��ر اقتصاد عالوه بر 
درياف��ت گزارش آخرين وضعيت ب��ورس و ابزارهاي 
جديد آن، دس��تور داد، اقدامات��ي كه مي تواند منجر 

به رونق بازار سرمايه شود در دستور كار قرار گيرد.
در اي��ن ميان فعاالن ب��ازار س��رمايه، ديدار يك 
س��اعته وزير اقتص��اد و رييس س��ازمان ب��ورس را 
زمينه ساز اتفاقات مثبت و اثربخش براي بازار سرمايه 
تفس��ير كرده و بر اين باور هس��تند ك��ه اين رويداد 
مي تواند نش��ان از اولويت داشتن توسعه بازار سرمايه 

داشته باشد. 
 

 بررسي پيمان آتي
در كميته فقهي سازمان بورس

كارش��ناس مس��وول مرك��ز پژوهش، توس��عه و 
مطالعات اس��المي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
دس��تور كار جلس��ه آينده كميته فقهي اين سازمان 

را تشريح كرد. 
به گ��زارش »تعادل« به نقل از س��نا، مجيد پيره 
كارشناس مسوول مركز پژوهش، توسعه و مطالعات 
اس��المي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، به تش��ريح 
دستور كار جلسه آينده كميته فقهي سازمان بورس 
پرداخ��ت و گف��ت: در جلس��ه بع��دي كميته فقهي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، ابت��دا درخصوص دو 
موض��وع كه قب��ال در كميت��ه فقهي، بح��ث و مورد 
بررس��ي قرار گرفت��ه بود، جمع بندي خواهد ش��د و 
مصوبات آنها قرائت مي ش��ود و بعد از اصالح و امضا، 

ابالغ خواهد شد. 
وي ادام��ه داد: يكي از اين مصوبات درمورد اوراق 
مرابحه در حالتي اس��ت كه بخشي از مسووليت هاي 
نهاد واس��ط ب��ه باني منتقل ش��ود و مصوب��ه ديگر 
در  چندمرحله ي��ي  تس��ويه  موض��وع  درخص��وص 
دس��تورالعمل عرضه و معامالت بورس كاالس��ت كه 
در جلس��ه قبل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در 
اين جلس��ه، مصوبه آن بعد از قرائت، اصالح و امضا، 
ابالغ خواهد ش��د. پيره به دس��تور كار ديگر كميته 
فقهي اشاره كرد و گفت: دستور كار ديگر اين جلسه، 

بررسي پيمان آتي است. 
پيمان آتي، يكي از انواع قراردادهاي مشتقه است 
و طرح��ي در مورد ابعاد فقه��ي اين معامله دراختيار 
كميته فقهي قرار داده ش��ده اس��ت و بعد از بررسي 
در كميت��ه فقهي، جزئيات نظ��ر كميته فقهي اعالم 

خواهد شد. 
كارش��ناس مس��وول مرك��ز پژوهش، توس��عه و 
مطالعات اسالمي سازمان بورس و اوراق بهادار يادآور 
شد: الزم است در مورد پيمان آتي اين مورد را عرض 
كنم كه اين معامله، يكي از انواع قراردادهاي مشتقه 
اس��ت كه برمبناي آن، طرفين اي��ن قرارداد درمورد 
پوش��ش ريس��ك نوس��انات قيمت كاالي مشخصي 
ب��ه توافق مي رس��ند و پيمان آتي، اين س��ازوكار را 
فراه��م مي كند كه طرفين اين قرارداد بتوانند برخي 

ريسك ها را پوشش دهند. 
پيره عنوان كرد: پيم��ان آتي از جهت كاركردي، 
ش��باهتي با قراردادهاي آتي دارد كه در حال حاضر 
در بازار س��رمايه موجود اس��ت و بعد از بررسي ابعاد 
فقهي، جزئيات بيشتري را اطالع رساني خواهيم كرد. 

 حركت نقدينگي از بانك
به بورس در صورت رونق

يك كارشناس بازار س��رمايه درخصوص شروط 
انتقال نقدينگي از سمت نظام بانكي به بورس گفت: 
در صورتي كه معامالت بازار سهام به رونق نينجامد 
و س��ود بيش��تري از سود تضمين ش��ده بانك ها را 
نصيب س��رمايه گذاران نكند، نبايد انتظار اين اتفاق 

را داشت. 
به گزارش »تعادل«، منصور كريمي در گفت وگو 
با تسنيم گفت: به دليل ركود حاكم بر اقتصاد و بازار 
س��رمايه، نقدينگي از انگي��زه الزم براي گردش در 
اين بازار برخوردار نيس��ت و ب��ه همين دليل حجم 
و ارزش معامالت از كميت بااليي برخوردار نيست. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود: ركود حاكم 
ب��ر اقتصاد نش��أت گرفت��ه از تمام بخش هاس��ت و 
مي توان اين ركود را در بازار خودرو، مسكن و... نيز 
مش��اهده كرد. وي اضافه كرد: بر اين اس��اس ركود 
حاكم بر س��اير بازارها تاثير خود را بر بازار س��رمايه 
نيز خواهد گذاش��ت، به عنوان مثال بازار مس��كن با 
صنايع بي شماري به طور مستقيم و غيرمستقيم در 
ارتباط است و وقتي ساخت و ساز در كشور از رونق 
بيفت��د، وضعيت تولي��د در صنايع ديگر را نيز تحت 
تاثي��ر خود قرار مي دهد و اين موضوع بر كليت بازار 

سرمايه نيز اثرگذار خواهد بود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه ادامه داد: از سوي 
ديگر باتوجه به ش��رايط ركودي بورس، بس��ياري از 
س��هامداران سرمايه گذاري در اوراق تضمين شده را 
ترجي��ح مي دهند كه اين موضوع نيز بر عدم تحرك 

نقدينگي در بازار سهام اضافه مي كند. 
وي اذع��ان داش��ت: البته عوامل��ي همچون نرخ 
سود بانكي و نرخ ارز هم از جمله موضوعات اثرگذار 
بر معامالت بازار س��رمايه هس��تند كه ب��ا توجه به 
جذابيتي كه س��ود تضمين ش��ده بانك ها نسبت به 
ب��ورس دارد، نمي توان انتظار حرك��ت نقدينگي از 

بانك ها به سمت بورس را داشت. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه درخصوص شروط 
انتق��ال نقدينگي از س��مت نظام بانك��ي به بورس 
گف��ت: در صورتي كه معامالت بازار س��هام به رونق 
نينجامد و س��ود بيش��تري از س��ود تضمين ش��ده 
بانك ها را نصيب س��رمايه گذاران نكند، نبايد انتظار 
اين اتفاق را داشت. وي افزود: از سوي ديگر كاهش 
دس��توري س��ود بانكي كه تازگي ها اتفاق افتاده به 
رون��ق توليد منجر نخواهد ش��د؛ چراك��ه صنايع و 
بنگاه ها به تس��هيالت با نرخ به��ره پايين نياز دارند 
تا هزينه تمام ش��ده آنها كاه��ش يافته و با افزايش 
س��ودآوري ش��اهد رونق توليد و در پ��ي آن خروج 

اقتصاد از ركود باشيم. 

اخبار بورس

مديرعامل بورس كاال از ايجاد بستري امن براي كشاورزان خبر داد

ضرورت عرضه محصوالت استراتژيك در بورس كاال

تاثير كاهش نرخ سود سپرده بانكي در معامالت  

واكنش مثبت بورس
گروه بورس  

معامالت روز گذش�ته بورس و اوراق بهادار 
ته�ران هم�گام با رس�يدن پالس ه�اي مثبت 
از بان�ك مرك�زي با اقبال رو به رو ش�د. بر اين 
اس�اس، همزمان با كاهش نرخ س�ود س�پرده 
بانك�ي و س�ود صندوق ه�اي با درآم�د ثابت، 
فعاالن بازار س�رمايه نيز به اي�ن مهم واكنش 
نش�ان دادن�د و اين اتفاق باعث ش�د تا نماگر 
بازار سهام در داد و ستد هاي آخرين روز كاري 
خود با 169واحد افزايش همراه شود و رقم 82 
هزارو 541 واح�دي را به خود اختصاص دهد. 
از همين رو، پيش بيني مي ش�ود كه با تصميم 
بانك مركزي س�رمايه هاي س�رگردان و حتي 
س�رمايه هاي بانكي در صورت ايجاد بس�تري 
مطمئن و شفاف در بازار سرمايه به سمت اين 

بازار سوق پيدا كنند. 
در اي�ن بي�ن، نه�اد ناظ�ر بورس ني�ز  بايد 
در راس�تاي كاهش ريس�ك س�رمايه گذاري 
در ب�ازار س�هام، به خص�وص در صندوق هاي 
سرمايه گذاري گام بردارد تا افراد ريسك گريز 
ه�م ب�ا اطمينان خاط�ر بيش�تري اق�دام ب�ه 
س�رمايه گذاري در اين بازار كنن�د. در همين 
ح�ال و در نتيجه اي�ن اتفاق مي توان ش�اهد 

رونق بورس بود. 

 نماگر سبز ماند 
بر اين اساس در معامالت روز چهارشنبه سهامداران 
بورس��ي بيش از 838ميليون برگه سهم، حق تقدم و 
س��اير دارايي هاي مالي را دس��ت به دست كردند كه 
ارزش اي��ن مبادالت بالغ بر يك ه��زار و 999ميليارد 
ريال بود و در 44هزار نوبت معامالتي انجام ش��د. اين 
در حالي اس��ت كه شاخص هاي بازار اول و دوم نيز به 
ترتيب 149 و 203 واحد صعودي ش��دند. از س��ويي 
نماده��اي مخابرات، چادرملو، ملي مس، داروس��ازي 
دكتر عبيدي، گل گهر، گروه پتروشيمي سرمايه گذاري 
ايرانيان و ارتباطات س��يار با بيشترين تاثير مثبت بر 
ش��اخص، رش��د اين متغير را رقم زدند. اين در حالي 
اس��ت كه در معامالت روز گذش��ته گروه هاي فلزات 
اساس��ي، كانه فلزي و ش��يميايي با بيشترين حجم و 
ارزش معام��الت در صدر برتري��ن گروه هاي صنعت 
ق��رار گرفتند. افزون بر اين صدرنش��يني ب��ازار نيز با 
بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي موتورسازان 
تراكتورسازي ايران، معادن منگنز ايران، نيرومحركه، 
آلومينيوم ايران، كاش��ي س��عدي، داروس��ازي دكتر 
عبيدي و سرمايه گذاري صنعت بيمه بود. بر اساس اين 
گزارش در مقابل نمادهاي سيمان كردستان، سالمين، 
گلوكوزان، توليدي شهيد قندي، لعابيران، كارتن ايران 
و كاش��ي الوند با بيش��ترين كاهش قيمت در انتهاي 
جدول معامالت ق��رار گرفتند. عالوه بر اين، در پايان 

معامالت روز گذش��ته پااليش نفت اصفهان با معامله 
بلوكي 200ميليون سهمي به ارزش 606 ميليارد ريال 

بيشترين حجم و ارزش معامالت را داشت.
 

 رشد آيفكس 
 در سويي ديگر در نخس��تين روز كاري اين ماه رشد

3 پله ي��ي آيفكس و ق��رار گرفتن آن در س��طح 939.9 
واح��دي مش��اهده ش��د. ش��اخص كل اي��ن رش��د را 
مدي��ون مبادالت مثب��ت در نماد »ميدك��و« و تا حدي 
 نم��اد »زاگ��رس« بود. اف��زون بر اي��ن در جري��ان بازار

182 ميليون ورقه بهادار ب��ه ارزش بالغ بر 883 ميليارد 
ريال در بازارهاي نه گانه فرابورس دست به دست شد كه 
بي��ش از 60درصد از حجم و ح��دود 40درصد از ارزش 
كل مبادالت در اختيار بازاره��اي اول و دوم قرار گرفت. 
بدين ترتي��ب اين بازاره��ا ميزبان نقل وانتق��ال افزون بر 
122ميليون س��هم به ارزش بيش از 341 ميليارد ريال 
بودند. بر اين اس��اس، در اين ميان مبادالت س��هامداران 
در نم��اد »ذوب« منجر به جابه جايي بيش از 57ميليون 
س��هم به ارزش بالغ بر 47ميليارد ريال در اين نماد ش��د 
تا بيشترين حجم و ارزش دادوستدي را در بين بازارهاي 
اول و دوم به دست آورد. عالوه بر اين، نمادهاي مبادالتي 
»لكما« و »حرهشا« نيز به ترتيب بيشترين حجم و ارزش 
مبادالتي را در ميان بازارهاي پايه الف، پايه ب و پايه ج به 
دست آوردند. همچنين در مجموع حاصل دادوستدهاي 
انجام شده در بازار پايه جابه جايي بيش از 57ميليون سهم 
ب��ه ارزش افزون بر 135ميليارد ري��ال بود. اين در حالي 
است كه نگاهي به دادوستدهاي تابلو اوراق با درآمد ثابت 
نيز نش��ان مي دهد كه بيش از 331ه��زار ورقه بهادار به 
ارزش 329ميليارد و 870ميليون ريال در اين تابلو دست 
به دس��ت شده است. از سويي در تابلو تسهيالت مسكن 

بالغ بر 65هزار ورقه تس��ه خريدوفروش شد كه ارزش آن 
به بيش از 51 ميليارد ريال رسيد. امتياز تسهيالت مسكن 
تير96 با بيشترين قيمت و تسه 9312 با كمترين قيمت 
مبادله ش��دند. قيمت اين اوراق از 767 تا 800 هزار ريال 
در نوسان بود. در همين حال نماد معامالتي اوراق گواهي 
حق تقدم اس��تفاده از تسهيالت مسكن مردادماه 1396 
»تسه96051«، در بازار عادي با محدوديت دامنه نوسان 

5 درصدي قيمت گشايش يافت.
 

 صادرات 11۰هزار تني سنگ آهن 
 افزون بر اين، ت��االر صادراتي بورس كاالي ايران روز 
چهارش��نبه اول ش��هريورماه ميزبان عرضه 110هزار تن 
سنگ آهن دانه بندي مجتمع س��نگ آهن فالت مركزي 
اي��ران بود. ع��الوه بر اين 5 ه��زار و 250 تن قير و عايق 

رطوبتي نيز در تاالر صادراتي عرضه ش��د. بر اين اساس، 
5هزار تن شمش بلوم ش��ركت فوالد خوزستان در تاالر 
محصوالت صنعتي و معدني عرضه شد. در سويي ديگر، 
تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي بورس كاالي ايران در 
اي��ن روز ميزبان عرضه 13 هزار و 975 تن مواد پليمري، 
مواد ش��يميايي و قير بود. بر اساس اين گزارش، 48 هزار 
و 574 تن گن��دم خوراكي و 109 تن جو دامي در قالب 
طرح قيمت تضميني در تاالر محصوالت كشاورزي عرضه 
شد. همچنين اين تاالر عرضه 180تن جو دامي، 200 تن 
روغن خام، 20 هزار قطعه جوجه يك روزه گوش��تي، يك 
هزارو 775 تن ش��كر س��فيد، 67 هزار و 750 تن گندم 
خوراك��ي و 4 هزار و 750 تن گندم دوروم را تجربه كرد. 
بازار فرعي بورس كاالي ايران نيز در اين روز شاهد عرضه 

يك هزار تن كنستانتره فسفات بود. 

گروه بورس 
مديرعام��ل ب��ورس كاال يك��ي از الزامات الزم 
براي بهينه س��ازي تجارت كشاورزي را استفاده از 
ابزاره��اي بورس كاال دانس��ت به ط��وري كه بايد 
توليد كنندگان محصوالت كشاورزي بتوانند آينده 
اين ب��ازار را پيش بيني كنند؛ همچنين كش��اورز 
بتواند محصول خود را قبل از برداش��ت به فروش 
برس��اند و از ب��ازاري ب��راي تامين مال��ي مطمئن 
برخوردار ش��ود كه همه اين موارد از كاركردهاي 

ابزاربورس كاالي ايران است.  
به گزارش بورس كاالي ايران، مديرعامل بورس 
كاال درخصوص توس��عه عرض��ه و معامالت بخش 
كشاورزي بورس كاالي ايران گفت: طي سال هاي 
اخي��ر ورود محصوالت كش��اورزي ب��ه بورس كاال 
از نظ��ر كمي و كيفي و تنوع، رش��د قابل توجهي 
داش��ته اس��ت به طوري كه درح��ال حاضر تعداد 
محصوالت كشاورزي معامله شده در بورس كاالي 
ايران نس��بت به سال هاي گذش��ته 2برابر شده و 
محصوالت اثرگ��ذار و اس��تراتژيكي وارد اين بازار 

شده است. 
حام��د س��لطاني نژاد اف��زود: طب��ق برآوردهاي 
صورت گرفته، ارزش كل محصوالت كش��اورزي در 
كشور حدود 270هزارميليارد تومان است بنابراين 
پتانسيل بسيار خوبي در اين حوزه نهفته است البته 

تهديد هايي هم در اين بخش وجود دارد. 
وي ادام��ه داد: در س��ال هاي اخي��ر تالطم هاي 
موج��ود در حوزه تجارت كش��اورزي باعث ش��د تا 
ق��درت پيش بين��ي كافي ب��راي كش��اورزان وجود 
نداش��ته باشد و كشاورز با توجه به رويدادهاي بازار 
محصوالت كشاورزي سرخورده شود؛ در اين زمينه 
اميدواريم با ادامه عزم جدي كه در مسووالن حوزه 
كش��اوزي در اس��تفاده از ظرفيت ه��اي بورس كاال 
وجود دارد، حوزه تجارت محصوالت كش��اورزي را 

به سمت بهينه شدن پيش ببريم. 
س��لطاني نژاد تصريح كرد: يك��ي از الزامات الزم 
براي بهينه س��ازي تجارت كش��اورزي اس��تفاده از 
ابزارهاي بورس كاالست به طوري كه بايد شرايطي 
فراهم ش��ود تا توليد كنندگان محصوالت كشاورزي 
بتوانند آينده اين بازار را پيش بيني كنند. همچنين 
بايد شرايطي مهيا ش��ود تا كشاورز بتواند محصول 
خود را قبل از برداشت به فروش برساند و از بازاري 
براي تامين مالي مطمئن برخوردار باش��د كه همه 
اين م��وارد از كاركردهاي ابزاره��اي بورس كاالي 

ايران است. 
وي به ض��رورت تخصيص تس��هيالت به بخش 
تجارت اش��اره كرد و ادامه داد: در سال هاي گذشته 
در حوزه كشاورزي عموما تسهيالت به بخش توليد 
اختصاص پيدا مي كرد و اكنون وقت آن اس��ت كه 
تس��هيالت به س��مت تجارت محصوالت كشاورزي 
س��وق پيدا كند زيرا اگر تجارت دچار مشكل شود، 

حوزه توليد را تحت تاثير قرار مي دهد. 
وي تصري��ح كرد: نكت��ه ديگري ك��ه در حوزه 
تجارت مي تواند رخ دهد، توجه به كيفيت محصول 
است كه متاسفانه در برخي محصوالت اين موضوع 
صدق نداشت اما با اجراي سياست قيمت تضميني 

در بورس كاال شاهد تحقق اين امر هستيم. 

 رونق معامالت پسته 
مديرعامل ش��ركت بورس كاالي اي��ران با بيان 
اينكه رويكرد بورس در حوزه محصوالت كشاورزي 
رويكرد توس��عه يي است، عنوان كرد: درحال حاضر 
محص��والت جدي��دي درحال ورود ب��ه بورس كاال 
هستند به طوري كه در سال گذشته مقدمات ورود 
پس��ته به بورس كاال فراهم ش��د و امسال در فصل 
برداشت پسته شاهد شكل گيري بازار و معامله اين 

محصول در بورس كاالي ايران خواهيم بود. 
وي افزود: محصول پسته در قالب هايي همچون 
گواهي س��پرده كااليي مي تواند در بورس كاال مورد 
معامله ق��رار بگيرد به طوري كه انبارهايي در نقاط 
مختلف كش��ور مورد پذيرش ق��رار مي گيرند و نوع 
مش��خصي از محصول با اس��تاندارهاي مشخص در 
آن انبار قرار گرفته و كش��اورز قبض انبار را دريافت 

مي كند و محصول خود را به فروش مي رساند. 
س��لطاني نژاد تصريح كرد: قالب ديگر اين است 
كه افرادي تحت عنوان مباش��ر، وكيل يا بازارگردان 
كه ش��ناخته شده هس��تند امر تجهيز و جمع آوري 
محصول از كش��اورز و عرض��ه در بورس را پيگيري 
مي كنند كه در اين راستا بانك كشاورزي تسهيالت 
الزم را ب��ه تجارت محصوالت كش��اورزي و پس��ته 
اختصاص مي دهد زيرا اين افراد براي تجارت پسته 
نياز به منابع مالي خواهند داشت كه بخشي از اين 
منابع از س��وي بانك كش��اورزي و بخشي از منابع 
ارزي از صندوق توسعه ملي اختصاص پيدا مي كند. 
وي اضافه كرد: منابعي كه از سوي صندوق توسعه 
ملي براي صادرات پسته در نظر گرفته شده است در 
قالب تنزيل اس��ناد اعتباري به حوزه پسته اختصاص 
پي��دا مي كند زي��را قطعا تجارت پس��ته بدون تامين 
منابع مالي كار سختي خواهد بود لذا بايد منابع مالي 

با تجارت گره بخورد تا كمبود نقدينگي ايجاد نشود.

  تخفيف در معامله
وي از عرض��ه خرما در س��ال جاري خبر داد و گفت: 
درخص��وص محصوالت��ي همچون پس��ته و خرما بحث 
استاندارد محصول از اهميت زيادي برخوردار است عالوه 
بر اينكه هدف اصلي از عرضه محصوالتي مانند پس��ته و 
خرما در بورس كاال ايجاد مكانيسمي براي كشف قيمت 
اس��ت يعني براي محصوالتي كه بازارپذير هس��تند و از 
آنها استقبال مي شود، كشف قيمت صورت بگيرد. در اين 
بين محصوالتي كه از استاندارهاي الزم برخوردار نيستند، 
مي توانند با تخفيف مورد معامله قرار بگيرند.  وي عنوان 
كرد: هدف از عرضه محصوالت در بورس كاال اين اس��ت 
كه كش��اورز و توليد كننده بداند، محصول خود را با چه 
قيمتي در بورس به فروش مي رساند ضمن اينكه بعضا در 
فصل برداشت با حضور واسطه هاي مخرب شاهد نوسانات 
قيمت در بازار محصوالت هس��تيم بنابراين كشاورز بايد 
توان پيش بيني داشته و بداند براي سال آينده محصول 
خود را با چه قيمتي به فروش مي رساند كه اين امر تنها 

از طريق بورس كاال محقق مي شود. 

 مرجعيت قيمت زعفران
وي به عرضه زعفران در بورس كاال اشاره كرد و گفت: 
براي عرض��ه محصول زعفران در ب��ورس كاال، اقداماتي 
موث��ري صورت گرفت��ه و 2محصول زعفران در اس��تان 
خراس��ان مورد پذيرش قرار گرفته است كه اميدواريم با 
عرضه اين محصول در بورس كاال مرجعيت قيمتي اين 

محصول اتفاق بيفتد. 
سلطاني نژاد درخصوص عرضه محصوالت سردرختي 
در ب��ورس كاال گفت: از آنجا كه محصوالت س��ردرختي 
قابليت ماندگاري طوالني مدت در انبار را ندارند، مي توانند 
به صورت قراردادهاي بلندمدت مورد معامله قرار بگيرند و 
قبل از فصل برداشت در بازاري منسجم به فروش برسند 

كه اين موضوع باعث منتفع شدن كشاورزان مي شود.

  9٧، سال گندمي تاالر نقره اي
مديرعامل بورس كاالي اي��ران در ادامه به اجراي 
ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي اشاره 
كرد و گفت: در راس��تاي اجراي اين ماده، ذرت و جو 
كل كشور در قالب سياست قيمت تضميني در بورس 
كاالي ايران عرضه ش��ده و درح��ال حاضر نيز گندم 
به صورت آزمايش��ي در قالب اين سياس��ت در بورس 
كاال عرضه مي ش��ود.  وي افزود: با همكاري بازرگاني 
دولتي برنامه ريزي هايي درحال انجام است تا در سال 
97 گندم كل كشور در قالب سياست قيمت تضميني 
و س��اير قالب ها در بورس كاالي ايران عرضه شود كه 
در اين راستا اقداماتي از سوي شركت بازرگاني دولتي 
انجام شده و جلساتي با حضور فعاالن بخش خصوصي 
و دولت��ي به صورت مس��تمر درحال برگزاري اس��ت 
تا گن��دم نيز بتواند در قالب م��اده 33 قانون افزايش 

بهره وري مورد معامله قرار بگيرد. 
وي ادام��ه داد: عرض��ه محصوالت كش��اورزي در 
بورس كاال و نيز اس��تفاده از ابزارهاي بلندمدت مانند 
معامالت سلف، فيوچرز و پيمان آتي قدرت آينده نگري 
كش��اورزان را افزايش داده و امنيت خاطر را در حوزه 

تجارت محصوالت كشاورزي فراهم مي كند. 

 حفظ جايگاه در بازارهاي جهاني 
وي به ضرورت عرضه محصوالت استراتژيك در 
بورس كاالي ايران اش��اره ك��رد و گفت: محصوالت 
استراتژيك كش��اورزي بايد از مكانيسم هاي بورس 
بهره من��د ش��وند زيرا اي��ران در ح��وزه محصوالت 
نخس��تين  زعف��ران  و  خرم��ا  مانن��د  كش��اورزي 
توليد كنن��ده و در حوزه پس��ته دومين توليد كننده 
دنياس��ت كه حفظ اي��ن جايگاه نيازمند اس��تفاده 
از روش ه��اي نوي��ن همچون بورس كاالس��ت كه 
اميدواريم با آگاهي بخشي و اطالع رساني همچنين 

همكاري يكديگر س��همي را در توسعه اين بازار ايفا 
كني��م.  مديرعامل بورس كاالي اي��ران در ادامه به 
عرضه جوجه يك روزه در بورس كاال اش��اره كرد و 
گفت: جوجه يك روزه يكي از كاالهاي اساسي حوزه 
كشاورزي است كه سهم قابل توجهي در نهاده هاي 
تولي��د مرغ دارد ك��ه اگر قيمت اي��ن محصول در 
مكانيس��م بازاري و كش��ف ش��ود، تالطم بازار مرغ 

قابل پيش بيني خواهد بود. 
وي خاطرنش��ان كرد: در بازار جوجه يك  روزه با 
س��اختار خصوصي مواجه هستيم و توليد كنندگان 
جوجه يك روزه ساختار دولتي ندارند كه وارد حوزه 
قيمت گذاري ش��ويم ولي قيمت گذاري بايد حاصل 
عرض��ه و تقاضا باش��د ك��ه اين ام��ر در بورس كاال 
صورت مي گيرد.  س��لطاني نژاد با بيان اينكه جوجه 
يك روزه محصولي اس��ت كه قالب بورس را دارد و 
بايد در قال��ب قراردادهاي بلندمدت به فروش رود، 
تصريح كرد: درحال حاضر برخي از توليدكنندگان 
جوج��ه ي��ك روزه محصول خ��ود را در بازار فرعي 
عرض��ه كردند كه با تكميل م��دارك درحال انتقال 
ب��ه تاالر اصل��ي هس��تند بنابراين در ي��ك فرآيند 
تدريجي بخ��ش قابل توجهي از جوج��ه يك روزه 
در قال��ب بورس به بازار عرضه مي ش��ود كه اين امر 
تاثير بسزايي در جلوگيري حضور دالالن و نوسانات 

قيمت در بازار دارد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه با عرضه جوجه ي��ك روزه در 
ب��ورس كاال تخصي��ص مناس��بي ص��ورت گرفته و 
توليد كننده از كش��ف قيمت راضي هس��تند، عنوان 
كرد: اميدواريم با تداوم عرضه اين محصول به سمت 
معامالت منسجم و قيمت هاي متعادل در حوزه بازار 

مرغ و جوجه پيش برويم. 

 عرضه محصوالت لبني 
سلطاني نژاد به عرضه محصوالت لبني در بورس 
كاالي ايران اش��اره كرد و گفت: محصوالت لبني از 
محصوالت مهمي هستند و اگر بتوانيم بازار شير را 
به سمتي ببريم كه قابليت پيش بيني داشته باشند 
از زي��ان دامداران جلوگيري مي كنيم بنابراين قطعا 
بايد ب��راي بازار ش��ير برنامه ريزي هاي الزم صورت 
بگي��رد تا دامداران بتوانند ق��درت پيش بيني آينده 

را داشته باشند. 
وي اضافه ك��رد: با اس��تفاده از ابزارهاي بورس 
كاال و قراردادهاي بلندم��دت، دامدار مي تواند بازار 
محص��ول خ��ود را برنامه ري��زي كند ل��ذا در مورد 
محصول��ي مانند ش��ير حتم��ا بايد به س��مت بازار 
بلندمدت و قراردادهاي بلندمدت حركت كنيم كه 
اميدواري��م در آينده با كمك و حمايت مس��ووالن 

جهاد كشاورزي شاهد عرضه اين محصول باشيم. 
مديرعامل ش��ركت بورس كاالي اي��ران در پايان به 
آمار معامالت محصوالت كش��اورزي از ابتداي س��ال تا 
27مرداد ماه پرداخت و گفت: از ابتداي سال تا 27مرداد 
م��اه بالغ بر ي��ك ميلي��ون و 147هزار ت��ن محصول 
كشاورزي به ارزش هزار و 400ميليارد تومان در بورس 
كاال معامله شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
با افزايش 20درصدي حجم و 13درصدي ارزش مواجه 
شده كه اين رشد ناشي از ورود محصوالت جديد و رونق 

معامالت كشاورزي است. 

عموم��ا در هر ج��اي دنيا كه اف��راد حقيقي و حقوق��ي در بازار 
سرمايه آن فعاليت داشته باشند بايد حتما حساب سرمايه گذاري يا 
كاستودين اكانت وجود داشته باشد تا سرمايه گذار به راحتي بتواند به 
بيالن دارايي مالي خود دسترسي داشته باشد. به گزارش »تعادل« به 
نقل از پايگاه خبري بازار سرمايه، بهزاد گلكار مديرعامل گروه مالي 
بين المللي رها، در اين خصوص اظهار كرد: كاس��تودين اكانت يك 
حس��اب بانكي اس��ت كه به نام شخصي حقوقي يا حقيقي به صورت 
مس��تقل افتتاح مي شود و بدين ترتيب شخص موردنظر مي تواند در 
هر لحظه عالوه بر بدهكار و بستانكار بودن صورتحساب بانكي اش، از 

وضعيت دارايي مالي خود نيز مطلع شود. 
وي در اين خصوص افزود: وضعيت دارايي مالي به اين معنا كه 
ش��خص دارنده حساب كاستودين، از تمام خريد و فروش ابزارهاي 
معامالتي خود ازجمله، سهام، ابزار مشتقه، معامالت آتي و فيوچر 
و تم��ام ابزارهاي قابل معامله در بازار س��رمايه در كنار صورت هاي 

مال��ي و تراكنش هاي خود مطلع مي ش��ود. گلكار در ادامه توضيح 
داد: هم اكنون در كش��ور ما، سرمايه گذاران حقوقي و حقيقي بايد 
به حس��اب كارگزار پول واريز كنند در حالي كه اين حس��اب به نام 
س��رمايه گذار به صورت جداگانه در سيستم بانكي وجود ندارد. تنها 
برخي كارگزاري ها پس از افتتاح حساب توسط مشتريان خود، يك 
اكانتي براي آنها ايجاد مي كنند كه تنها با نرم افزار كارگزاري مزبور 
مي توان وارد سيس��تم شد و از حساب دارايي هاي سهام و ابزارهاي 
معامالتي موجود در بازار سرمايه كه تنها توسط آن كارگزار، خريد 
و فروش ش��ده، مطلع ش��د.  مديرعامل گروه مالي بين المللي رها 
در اين خصوص متذكر ش��د: ولي در خارج از كشور هر دوي اينها 
در كنار هم در سيس��تم بانكي تعريف مي شود. بانك هايي كه اين 
خدمات را ارائه مي دهند بايد مجوز كاستودين داشته باشند يعني 
در واقع سيس��تم بانك مركزي و سيس��تم مشترك بين بانك هاي 
مرك��زي و بين دس��تگاه هاي قانونگذار در بازارهاي س��هام بايد با 

يكديگر در ارتباط باش��ند و همگي مجوز كاستودين را دارا باشند.  
گل��كار ادامه داد: البته بايد گفت تنه��ا بانك ها ارائه دهنده خدمات 
حساب كاستودين نيستند بلكه تمام نهادهاي مالي و شركت ها نيز 
مي توانند اين خدمات را ارائه دهند اما براي اين كار بايد نرم افزاري 
مجزا داشته باشند كه براي داشتن اين نرم افزار نيز اخذ مجوزهاي 

ضروري، موردنياز است. 
وي افزود: پيش نيازهاي الزم براي اينكه بانك هاي ايراني بتوانند 
با تعدادي از بانك هاي بين المللي ارتباط داش��ته باش��ند تا خدمات 
كاستودين را ارائه دهند اين است كه در وهله اول، زبان مشترك بين 
بانك ها جاري باشد. به نظر مي رسد در اين راستا بانك هاي ايراني بايد 
استانداردهاي الزم را دارا باشند تا بتوانند مجوز حساب كاستودين و 

پياده سازي نرم افزار مربوطه را اخذ كنند. 
اين كارش��ناس بازارهاي بين الملل با اش��اره ب��ه فوايد راه اندازي 
حس��اب كاس��تودين اش��اره داش��ت: حس��ن اين كار اين است كه 

مش��تري هاي حقوقي و حقيق��ي در هر لحظ��ه مي توانند وضعيت 
بيالن بانكي، بستانكاري، بدهكاري، گردش حساب، وضعيت دارايي 
مالي و وضعيت خريد و فروش س��هم را مشاهده كنند. بدين ترتيب 
س��رمايه گذاران خارجي با مش��اهده تمام تراكنش ه��اي مالي خود 
در بازاره��اي س��رمايه و پول مي توانند به راحتي به س��رمايه گذاري 
در كش��ور اطمين��ان كنن��د. وي درخص��وص اي��ن اس��تانداردها 
 اذعان داش��ت: بانك هاي ايراني بايد اس��تانداردهاي ضدپولش��ويي،

Anti-money Laundering را داش��ته باش��ند و در بح��ث 
تطابق سيستم هاي مالي قوي باشند كه بانك هاي بين المللي بتوانند 
به راحتي به بانك هاي ايران متصل شوند و اين ارتباط به راحتي برقرار 
ش��ود. گلكار درخصوص تالش هاي شركت سپرده گذاري مركزي و 
تس��ويه وجوه براي افتتاح حساب كاس��تودين اعالم داشت: از سال 
گذشته شركت سپرده گذاري به دنبال افتتاح حساب كاستودين بود 
در حالي كه اين شركت كاستودين دارايي مالي را دارد و تنها نيازمند 

كاستودين وضعيت حساب بانكي است. 
وي ادامه داد: شركت سپرده گذاري مي تواند حساب كاستودين را 

افتتاح كند چون نياز به رعايت استانداردهاي بانكي ندارد.

افتتاح حساب »كاستودين«؛ راه حلي براي جذب سرمايه گذار خارجي در بازار سرمايه 
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تغييرنظامقيمتگذاري
دركاالها

رييس مرك��ز امور اصن��اف و بازرگانان وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گف��ت: تغيي��ر نظام 
قيمت گ��ذاري كااله��ا براي ايجاد فض��اي رقابتي 
انجام شده است. علي امانت در گفت وگو با پايگاه 
ات��اق اصناف ايران افزود: اج��راي اين طرح كه به 
صورت آزمايشي با چند كاالي مصرفي آغاز شده؛ 
در ص��ورت موفقيت به س��اير كااله��اي مصرفي 

تعميم داده خواهد شد. 
وي اضاف��ه كرد: اين طرح براي ايجاد ش��رايط 
رقابتي سالم و همچنين بهبود فضاي كسب و كار 
ب��ه تمام واحدهاي توليدي و توزيعي ابالغ ش��ده 
اس��ت. امانت با اشاره به جلس��ات كارشناسي در 
خص��وص تغيير نظام قيمت گ��ذاري كاالها افزود: 
به دنب��ال اين ط��رح حمايت از حق��وق و منافع 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و برداشتن الزام 
توليد كنندگان ب��ه درج قيمت مصرف كننده روي 

كاال صورت مي گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه مصرف كننده بر حس��ب 
كيفي��ت و كميت كاالي مصرف��ي خود را انتخاب 
مي كن��د، گف��ت: اي��ن ش��رايط، فروش��ندگان را 
به پايين ت��ر آوردن قيم��ت و باالب��ردن كيفيت، 
ب��راي فروش بيش��تر ترغيب ك��رده و اين به نفع 
مصرف كننده نيز است. رييس مركز امور اصناف و 
بازرگانان تصريح ك��رد: به دنبال اجراي اين طرح 
ممكن است سود كمتري عايد واحد هاي كوچك 
بش��ود اما قطعا رقابت بيش��تري در بازار به دنبال 

خواهد داشت. 

ماجرايشرطگذاري
عراقبرايايران

ايس�نا| دبي��ر ميز عراق در س��ازمان توس��عه 
تج��ارت با تاكيد بر اينك��ه در خبرهايي كه مبني 
بر ش��رط گذاري عراق ب��راي كااله��اي صادراتي 
ايران منتش��ر شد، نوعي ش��يطنت رخ داده است، 
گفت: طي ساليان گذشته و از زمان سقوط صدام، 
صادرات ايران به عراق از ۴۰۰ميليون دالر به بيش 
از ۶.۱ميليارد دالر رس��يده است. ابراهيم رضازاده 
اظهار كرد: آنچه از سوي عراق صورت گرفته نوعي 
قانون گ��ذاري براي تمام كش��ورها ب��وده كه اين 
مس��اله حتي در اخبار منتشر شده هم مورد اشاره 

قرار گرفته است.
 از اين رو، برخالف برخي اخبار منتش��ر شده، 
اين ش��روط تنها مربوط به ايران نمي شود و انتشار 
چنين اخباري ممكن است سوءتفاهم هاي متعدد 

ايجاد كند. 
رايزن بازرگاني اس��بق اي��ران در عراق توضيح 
داد: به عن��وان مث��ال در بن��د كااله��اي معاف از 
تعرف��ه بحث مربوط به كاالهاي اهدايي يا خدمات 
عام المنفعه مي ش��ود كه در بند دوم اين بخشنامه 
ذك��ر ش��ده و طبق آن هر ي��ك از محصوالت اين 
بخش باي��د دربرگيرنده عبارت »معاف از پرداخت 
عوارض گمرك��ي، مالكيت كاال و غيرقابل فروش« 
باش��ند. وي ادامه داد: بخشي از اين موضوع به آن 
برمي گردد كه گاه ش��اهديم آنچه به عنوان نذورات 
و هديه به عراق ارسال مي شود در خود اين كشور 
مورد سوءاس��تفاده قرار گرفته و به فروش مي رسد 
كه اين بخشنامه براي جلوگيري از چنين مواردي 

درنظر گرفته شده است.
دبير ميز عراق در سازمان توسعه تجارت، اظهار 
ك��رد: موضوع مرتبط بودن نوع محصول با فعاليت 
واردكننده آن نيز از گذشته مورد توجه قرار داشته 
و حتي در كارت هاي بازرگاني صادر ش��ده ازسوي 
ما نيز حيطه و زمينه فعاليت بازرگانان موردتوجه 

قرار مي گيرد. 

صادراتوواردات
همزمانگندم

ايسنا| گندم ايراني با وجود اينكه خودكفا شده و 
به فهرس��ت محصوالت صادراتي كشاورزي پيوسته و 
ميهمان ۱۰ كشور اروپايي، امريكايي و آسيايي شده، 

همچنان درگير وارداتي است. 
براس��اس اطالعات به دس��ت آمده، اي��ن واردات 
مربوط به ثبت س��فارش هاي انجام شده در سال هاي 
۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ يعني قبل از اعالم ممنوعيت واردات 
اين محصول اس��تراتژيك بوده، چراكه براساس آمار 
رسمي منتشر ش��ده طي چهار ماه منتهي به تيرماه 
س��ال جاري، ۴۶ هزار و ۸۰۰تن گندم به ارزش بالغ 
بر ۱۳ ميليون و ۸۱۰ هزار دالر از كش��ورهايي مانند 
سوييس وارد شده است. باوجود اينكه ميزان واردات 
اين محصول اس��تراتژيك نسبت به همين بازه زماني 
نسبت به سال گذشته كه بيش از ۸۴۹هزارتن بوده از 
نظر وزني ۹۴.۴۹درصد و از نظر ارزشي ۹۳.5۶درصد 
كاهش داش��ته است، اما اين مس��اله در شرايطي كه 
ايران درصدد صادرات گندم مازاد توليدي خود بوده 
و به دنبال راهكارهاي تس��هيل آن است، به هيچ وجه 
در راستاي منافع ملي كش��ور نيست. همچنين بايد 
گفت كه مطاب��ق آمارها، ايران در همين مدت بيش 
از ۱۰۶ هزار و ۲۷۰ تن گندم به ارزش ۲۶ ميليون و 
۶۶۰ هزار دالر به ۱۰ كش��ور »ارمنستان، افغانستان، 
آلمان، امريكا، تركيه، كره جنوبي، عراق، عمان، كويت 
و هلن��د« صادر كرده كه هم به لحاظ ارزش��ي و هم 
وزني رش��د را نش��ان مي دهد. اگرچه مطابق آمارها، 
تراز تجاري گندم در ايران طي اين بازه زماني با رشد 
قابل قبولي مثبت ش��ده، اما ب��ا وضعيت موجود بهتر 
است همه مس��ووالن و متوليان كشاورزي و تجارت 
كشور به دنبال رش��د و تقويت صادرات گندم ايراني 
باشند كه با تالش كشاورزان و حمايت مسووالن روز 
ب��ه روز افزاي��ش توليد پيدا كرده و ن��ه تنها ايران را 
به خودكفايي رس��انده، بلكه مشتريان زيادي در بازار 

جهاني دارد. 

اخبار

»تعادل«بررسيكرد

موانعخروجصنوفآاليندهازكالنشهرها
گروهتشكلها|

آي��ا صن��وف آالين��ده از كالن ش��هرها خارج 
مي ش��وند؟ متول��ي اصن��اف در پاس��خ ب��ه اين 
س��وال مي گويد كه در ش��رايط حاضر و با توجه 
به وضعيت ش��هرداري و ش��وراي ش��هر تهران، 
اين موضوع همچنان مس��كوت اس��ت. به گفته 
عل��ي فاضلي اما تالش اتاق اصن��اف براي انتقال 
واحده��ا و بنگاه هاي مش��مول به خارج از ش��هر 
ب��ا درياف��ت تس��هيالت و حمايت از آنه��ا ادامه 
دارد. بررس��ي ها نش��ان مي ده��د، دو ديدگاه در 
خصوص انتقال اصناف آالينده به خارج از ش��هر 
وج��ود دارد. مطاب��ق با دي��دگاه اول كه موافقان 
اين طرح هس��تند، صنايع آالين��ده نقش زيادي 
در آلودگ��ي كالن ش��هرها داش��ته؛ از اي��ن رو، 
اي��ن صنايع بايد در خارج از ش��هر س��اماندهي 
ش��ده و به فعاليت بپردازند. ام��ا ديدگاه دوم در 
اين خص��وص را مخالفاني تش��كيل مي دهد كه 
معتقدن��د تنها راه نجات اي��ن صنايع، انتقال آنها 
به خارج از ش��هر نيس��ت؛ چراكه اي��ن صنايع از 
تجهي��زات قديمي اس��تفاده مي كنن��د كه نقش 
قابل توجهي در آاليندگي اين واحدهاي توليدي 
دارد؛ از اي��ن رو، اين صناي��ع بايد از فناوري هاي 
نوين و دوس��تدار محيط زيست اس��تفاده كنند. 
از س��وي ديگر، تحليل ها نش��ان مي دهد، اجراي 
اين طرح با مش��كالتي چون »نبود زيرساخت ها، 
تامي��ن زمي��ن و اعتبارات، عدم ارائه تس��هيالت 
الزم ب��ه واحدهاي صنفي مش��مول و...« مواجه 
اس��ت؛ بطوري كه در س��ايه نبود اين تسهيالت، 
بس��ياري از بنگاه هاي مشمول مجبور به تعطيلي 
و حتي تغيير ش��غل ش��ده و رو به مشاغل كاذب 
و غيرمولدي چون داللي آورده اند. با اين حال در 
تيرماه سال جاري، رييس سازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي كش��ور از پيگيري جدي 
اين طرح و س��اماندهي برخي صنوف به بيرون از 
مراكز شهرها در قالب ايجاد شهرك هاي صنفي و 
تخصصي خبر داده و از شهرداري تهران خواسته 

تا موانع پيش روي اين طرح را از ميان بردارد. 

لزومخروجصنوفآالينده
بي��ش از ۲۰س��ال از ط��رح خ��روج اصن��اف 
آالينده از ش��هرها، براي تمركززدايي از شهرهاي 
پرجمعي��ت مي گ��ذرد؛ چراكه مطابق ب��ا قانون، 
در كالن ش��هرها ب��ه ويژه ته��ران فعاليت صنايع 
و صنوف��ي كه منجر به آاليندگي مي ش��وند، در 
شعاع ۱۲۰متري ممنوع اس��ت؛ اين قانون براي 
تعادل بخش��ي ب��ه جمعيت، توزي��ع فعاليت ها و 
جلوگيري از بارگذاري بيش از حد در پايتخت به 
تصويب دولت رس��يده است. از اين رو، بر اساس 
اين طرح، صنوفي چون »درودگران، مبل سازان، 
آه��ن كاران  آلوميني��وم كاران،  چوب فروش��ان، 
ساختماني و ماشين سازان« بايد از پايتخت خارج 

مي ش��دند. همچنين بر اين اس��اس مقرر شد كه 
تسهيالتي ويژه به واحدهاي صنفي آالينده ارائه 
شود تا اين واحدها ادامه فعاليت خود را به خارح 
از ش��هر ببرند. اين در حالي اس��ت كه اين طرح 
از هم��ان ابتدا با چالش هايي جدي مواجه ش��د، 
يكي از اين چالش ها، »تامين زمين و اعتبارات« 
بود؛ چراكه به دليل فراهم نبودن زيرساخت هاي 
الزم، واگ��ذاري زمين به واحدهاي صنفي نتيجه 
مطلوبي ن��داد و اين طرح به ص��ورت نيمه تمام 
اجرا شد. همچنين مطابق با اين طرح، مقرر شد 
به اصنافي كه به صورت داوطلبانه اقدام به خروج 
از ش��هر مي كنند، تس��هيالتي چون »تسهيالت 
بانك��ي، فراهم كردن زيرس��اخت هايي چون آب، 
برق و گاز، معافيت هاي مالياتي و...« داده ش��ود 
كه البت��ه در برخي موارد اين تس��هيالت هم به 
نتيجه مطلوب نرسيد؛ چراكه بررسي ها از خروج 
داوطلبانه بس��ياري از واحدهاي توليدي به خارج 
از ش��هر حكاي��ت دارد؛ كه اين روند در اس��تان 
تهران سريع تر از ساير استان ها بوده است اما در 
شهرس��تان ها به داليلي چون مشكالت مالي اين 

اقدام به طور جدي عملياتي نشده است. 
در چنين ش��رايطي، رييس س��ازمان صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي، در تيرماه س��ال 
جاري، خروج صنوف آالينده از شهرها و تاسيس 
شهرك صنفي و تخصصي را وظيفه شهرداري ها 
عنوان ك��رد و از آمادگي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت براي تس��ريع در كار خب��ر داد. به گفته 

علي يزداني، ب��راي تجميع اين واحدها در خارج 
از ش��هر، ضروري است كه ش��هرداري ها، اصناف 
و واحدهاي صنفي پيش��گام ش��وند. او همچنين 
از اجراي اين طرح به طور جدي در س��ال جاري 
خب��ر داد و از آن به عنوان يكي از ماموريت هاي 
قانوني و مهم ش��هرداري در سال جاري ياد كرد؛ 
از اين رو، از اين نهاد خواس��ت تا هرچه سريع تر 
زيرساخت هاي الزم از جمله واگذاري زمين براي 
ايجاد ش��هرك هاي تخصص��ي و صنفي را فراهم 

كند. 
اما از آن س��و، اجراي اين طرح مخالفاني دارد 
ك��ه معتقدند خروج واحده��اي صنفي آالينده و 
مزاحم از كالن ش��هرها، معض��ل آلودگي را حل 
نمي كن��د و خروج صنايع آالينده از ش��هر، امري 
زمانبر و هزينه بر خواهد بود؛ چراكه در بسياري 

از كش��ورهاي پيش��رفته، اين صناي��ع در داخل 
ش��هرها در حال فعاليت هستند و از فناوري هاي 
سبز و دوستدار محيط زيست استفاده مي كنند؛ 
از اين رو، راه حل اين صنايع در ايران نيز استفاده 
از فناوري ه��اي نوين اس��ت. همچنين برخي نيز 
معتقدند كه براي تس��ريع در اج��راي اين طرح، 
بهت��ر اس��ت كه ب��ا در نظر گرفتن تس��هيالت و 
امكاناتي، كارگران اين صنايع را تشويق به خروج 
از ش��هر كرد. در همين رابطه، عضو كميس��يون 
ش��وراها و امور داخلي كش��ور با اع��الم اين خبر 
كه ديگر مجوز توسعه فعاليت جديد براي صنايع 
آالينده وجود ن��دارد، جابه جايي كارخانه هايي با 
بيش از ۱۰۰ نفر نيرو، را دشوار دانست. به گفته 
عبدالرضا هاش��م زايي، در چنين ش��رايطي، بهتر 
اس��ت كه براي كارگران در شهرك هاي صنعتي 

دور از تهران تسهيالتي را در نظر گرفت تا از اين 
طريق، صنايع راحت تر به نقاطي دورتر از شهرها 

منتقل شوند. 
 تحليل ها نش��ان مي دهد كه خروج واحدهاي 
صنفي مزاحم و آالينده از كالن ش��هرها نيازمند 
حمايت و اختصاص تس��هيالت اس��ت؛ در چنين 
ش��رايطي ني��ز پيش��نهاداتي از س��وي اصن��اف 
ب��ه دولت مطرح ش��د كه بر اس��اس يكي از اين 
پيشنهادات، دولت موظف به خريد امالك تخليه 
ش��ده واحدهاي صنفي در ش��هر شود و براساس 
پيش��نهاد دوم، اصناف مي توانند با كس��ب مجوز 
تغيي��ر كاربري، از ملك خود ب��راي امور ديگري 
استفاده كنند. در همين رابطه رييس اتاق اصناف 
ايران گفت كه يكي ديگر از اين پيشنهادات ارائه 
تس��هيالت بانكي به بنگاه هاي مشمول اين طرح 
اس��ت تا رون��د انتق��ال و جابه جاي��ي راحت تر و 
س��ريع تر انجام بگيرد. عل��ي فاضلي در گفت وگو 
ب��ا »تعادل« بيان كرد كه بر اس��اس آنچه وزارت 
كشور در بند ۲۰ ماده 55 به كميسيون زيربنايي 
دولت ارائه داده، بخشي از مصوبات اجرايي شده، 
اما بخش ديگري از اين مصوبات هنوز بطور كامل 
عملياتي نش��ده است؛ از س��وي ديگر، در شرايط 
فعلي شهرداري و شوراي شهر تهران، اين موضوع 

فعال مسكوت مانده است. 
به گفت��ه متولي اصناف كش��ور، اتاق اصناف 
ني��ز با اين طرح موافق اس��ت ام��ا در هر صورت 
اج��راي آن نياز به حمايت از بنگاه ها و واحدهاي 
صنفي مش��مول دارد؛ چراكه از بس��ياري از اين 
بنگاه ه��ا حمايتي صورت نگرفت��ه و اين بنگاه ها 
مجبور به تغيير ش��غل ش��ده و به سمت داللي و 
كارهاي غيرمفيد رفته اند كه اين مش��اغل كاذب 
و غيرمول��د ني��ز مي تواند ضربه يي ب��ه وضعيت 
اقتصادي كش��ور باش��د؛ از اين رو ات��اق اصناف 
ايران ب��ا ارائه پيش��نهاداتي به دولت خواس��تار 
تسريع در اجراي طرح همزمان با حمايت از اين 
بنگاه ها ش��ده اس��ت. فاضلي همچنين بيان كرد 
ك��ه در بيش از ۲۰ س��الي ك��ه از ارائه اين طرح 
مي گ��ذرد، حدود ۲۰ درص��د از صنايع آالينده و 
صنوف مزاحم به خارج از پايتخت منتقل شده اند 
و مهم ترين عاملي كه براي اين مساله وجود دارد، 
فراهم نبودن زيرساخت هاي الزم است. همچنين 
واحدهاي��ي نيز ك��ه به خ��ارج از ش��هر منتقل 
ش��ده اند، مورد حمايت واقع نشده اند. به گفته او 
يك��ي از اين حمايت ها مي تواند در زمينه حمل و 
نقل و فراهم كردن زيرساخت هايي در اين زمينه 
باش��د كه تاكنون انجام نش��ده است. با اين حال 
اما متولي اصناف كش��ور با اج��راي اين طرح در 
صورت حمايت از بنگاه هاي مشمول موافق است؛ 
چراكه معتقد اس��ت كه ايجاد ش��هرك تخصصي 
براي بنگاه هاي توليدي مي تواند در تقويت توليد 
داخلي و خودكفايي اقتصادي كشور موثر باشد. 

نايبرييساتاقايرانمطرحكرد

بالتكليفيدراقتصادايران
نايب ريي��س اتاق ايران معتقد اس��ت: اقتصاد 
اي��ران ب��ه م��دت ۸ م��اه در رخوت، سس��تي و 
بالتكليفي فرو رف��ت و با كمترين تحرك ممكن 
حركت كرده اس��ت. باي��د لب��اس بي برنامگي و 
رخوت را از تنمان دربياوريم و با سرعت بيشتري 

حركت كنيم. 
حس��ين س��الح ورزي مي گوي��د: تولي��د ب��ه 
 موقع)JIT(، يك فلسفه مديريت ژاپني است كه 
از اوايل دهه ۱۹۷۰ در بس��ياري از كارخانجات و 
بنگاه هاي توليدي ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. 
اين فلس��فه نخستين  بار توس��ط »تاييچي اونو« 
در ش��ركت تويوتا به عنوان ابزاري براي توليد با 
حداقل تاخير معرفي و به كار گرفته ش��د. تاكيد 
اي��ن فلس��فه بر روش تولي��د بهنگام ب��ا در نظر 
گرفتن اين مس��اله مهم اس��ت ك��ه در دنياي پر 
از رقاب��ت نفس گير امروز اگ��ر بنگاه هاي توليدي 
و اقتصادي لحظه يي غفلت كنند، رقبا در چش��م 
ب��ر هم زدني جايگاهش��ان را تصاحب مي كنند و 
بازيافتن اين جايگاه نيازمند تالش و برنامه ريزي 

به  مراتب بيشتري نسبت به گذشته است. 
وي با اشاره به دش��واري مشكالت واحدهاي 
تولي��دي مي افزايد: واقعيت اين اس��ت كه امروز 
كش��ورها و ش��ركت هاي بزرگ از اي��ن حيث با 
شرايط دش��واري مواجه هس��تند و فعاليت شان 
شعبده بازي بر لبه تيز شمشير است. شمشير دو 
لبه بي رحمي كه منتظر و مترصد لغزش اس��ت. 

اين ش��رايط به  م��رور در هر س��رزميني ديده و 
غالب خواهد ش��د. بديهي اس��ت هر سرزمين يا 
بنگاهي كه از اين قاعده پيروي نكند به  راحتي و 
بدون تعارف از بازي كنار گذاش��ته خواهد شد و 
جايگاهش را در بازار امروز به سرزمين يا شركت 

رقيب واگذار خواهد كرد. 
به گفته سالح ورزي؛ شوربختانه جامعه ايراني 
از نظ��ر روش اس��تفاده بهين��ه از زم��ان و منابع 
موج��ود ازجمله ناكارآمدترين جوامع حال حاضر 
دنيا محس��وب مي شود. روزش��مار تعطيالت در 
ايران نش��ان مي دهد كه از اين حيث نيز به  هيچ 
 عنوان ش��رايط مناس��ب و مطلوبي نداريم و اين 
مساله نيازمند چاره جويي است. اين داستان تلخ 
اما در مقاطعي از زمان، دهشتناك تر مي شود و با 
تاس��ف بايد گفت كه به فاجعه نزديك مي شويم. 
ازجمل��ه مقاط��ع م��ورد نظ��ر همي��ن انتخابات 
رياست جمهوري اس��ت كه اين  بار حتي بيش از 
هر زمان ديگري فرسايش��ي شده است. انتخابات 
دوازده��م دقيقا از زمس��تان ۹5 كلي��د خورد و 
حدس و گمان ها مبني بر اينكه چه كسي مي آيد 
و چه كس��ي نمي آيد، آغاز شد. در مقطع پس  از 
آن هم بحث بر س��ر اين بود كه ش��وراي نگهبان 
قانون اساس��ي صالحيت كدام كاندي��دا را تاييد 

كرده يا نمي كند. 
نايب رييس اتاق ايران با اش��اره به مدت زمان 
رخوت و سس��تي اقتصاد تصري��ح مي كند: از آن 

زم��ان تا به امروز به همي��ن راحتي اقتصاد ايران 
ب��ه مدت ۸ ماه در رخوت، سس��تي و بالتكليفي 
فرورفت و با كمترين تحرك ممكن حركت كرده 
اس��ت. اكنون بيش از ۲۴۰روز اس��ت كه دغدغه 
و ح��رف فعاالن اقتص��ادي در ايران اين اس��ت 
كه بايد ديد چه كس��ي رييس جمهور مي شود و 
چه كس��اني را به عنوان وزراي اقتصاد و صنعت 
انتخ��اب خواه��د كرد و آي��ا افراد معرفي  ش��ده 
خواهند توانس��ت از خ��وان رأي اعتماد مجلس 
بگذرند، ي��ا نه. وي در ادامه توضيح مي دهد: بعد 
از عب��ور از اين خوان هم مس��اله اين خواهد بود 
كه وزراي تعيين  ش��ده چ��ه تغيير و تحوالتي در 
معاونت ه��اي وزارتخانه هاي مطبوعش��ان لحاظ 
خواه��د كرد و پ��س  از آن مس��ووليت نهادها و 
س��ازمان ها و ش��ركت هايي چون ايدرو، ايميدرو، 
كشتي سازي، ايران خودرو، سازمان امور مالياتي و 
س��ازمان حمايت بر عهده چه كساني قرار خواهد 

گرفت. 
ت��ا پيش  از اين ش��ايد اگر فق��ط موتور توليد 
و صادرات نفت روش��ن بود چندان جاي نگراني 
ديگ��ري نب��ود. ب��ه  هر ح��ال درآم��د حاصل از 
ص��ادرات نفت ب��ه خزانه دولت واريز مي ش��د و 
اي��ن نهاد آن را مطابق قانون بودجه كل كش��ور 
تقس��يم مي كرد. به  واس��طه آن چ��رخ صنعت و 
تولي��د نيز مي چرخيد و دولت ه��م كه نيازي به 
ماليات نداشت، كار خودش را انجام مي داد. حاال 

اما اين اتفاق نمي افت��د و درآمد نفت تنها كفاف 
حق��وق كاركنان دولت، يارانه و هزينه هاي رفاه و 

امنيت را مي دهد. 
س��الح ورزي مي افزاي��د: در ش��رايط امروز اما 
بنا بايد بر اين باش��د كه ب��ه همه يادآوري كنيم 
روزه��اي باقيمان��ده س��ال را تندت��ر بدويم كه 
وقت تنگ اس��ت. تعطيلي و رخوت و بالتكليفي 
۲۴۰روزه)از زمس��تان پارس��ال تا پاي��ان مرداد 
ماه امس��ال( كافي اس��ت و نبايد بيش از اين به 
اين دس��ت آن دس��ت كردن ادامه داد. بر وزراي 
محترم دولت دوازدهم است كه به اصطالح دست 
بجنبانند و در اس��رع وقت معاونان و مديران كل 
وابس��ته به وزارتخانه ش��ان را انتخاب و منصوب 

كنن��د و از همه بخواهند ك��ه ديگر وقت را هدر 
نداده و بدون رخوت و سس��تي فعاليت ش��ان را 
آغاز كنند. به گفت��ه نايب رييس اتاق ايران؛ بايد 
تندت��ر دويد و كس��ب وكار را از ركود خارج كرد. 
در دنيايي كه ش��ركت ها و بنگاه ه��اي اقتصادي 
ثانيه ي��ي را از دس��ت نمي دهند از دس��ت دادن 
نيمي از س��ال به بهانه انتظار براي روش��ن شدن 
اين موض��وع كه رييس جمهور آينده وابس��ته به 
كدام جناح سياس��ي است تنها در ايران مي تواند 
متداول باش��د و بي واكنش. واقعيت اين است كه 
اگر مي خواهيم سري ميان سرها در بياوريم بايد 
لباس بي برنامگي و رخوت را از تنمان دربياوريم 

و با سرعت بيشتري حركت كنيم. 

پايگاهخبرياتاقتهران|
آييننامهحمايتازتشكلهابا17بندو7تبصرهبه
تصويبهياترييسهاتاقتهرانرسيد.اينآييننامهبا
تمركزبرحوزههايآموزشوپژوهش،برگزاريهمايش
ونمايشگاه،اطالعرسانيوروابطعموميونيزحمايت
درسايرحوزههايمربوطبهاجراگذاشتهشدهاست.
دبي�ركلات�اقتهرانب�ااش�ارهبهفلس�فهتدوين
دس�تورالعملحمايتازتشكلهادراتاقتهرانگفت:
اينآييننامهجهترس�التذات�ياتاقتهرانمبنيبر
حمايتازتشكلهاياقتصاديوابستهبهاتاقباهدف
توانمندسازيتش�كلهاوايجادوحدترويهورعايت
عدالتدرتوزيعامكاناتوفرصتهاوتقويتتعامالت
ميانتش�كلهاواتاقتدوينشدهاست.بهمنعشقي
همچنينازشكلگيريشورايمشورتيتشكلهاخبر
دادوگفت:قراراس�تش�وراييباحضورپيشكسوتان
وصاحبنظ�رانبرايهمانديش�يدرحوزهتش�كلها

تشكيلشود.

آموزش،مهمترينركنحمايتازتشكلها
عش��قي در ادامه به تش��ريح مواد اين آيين نامه پرداخت و 
گفت: به دلي��ل اهميت ارتقاي س��طح مهارت هاي عمومي و 
تخصصي تش��كل ها، ماده يك آيين نامه حمايت از اين نهادها 
به حوزه آموزش اختصاص يافته است. چنانكه در بند نخست 
اين ماده، حمايت آموزش��ي اعض��ا، هيات مديره، دبيران كل و 
كاركنان تش��كل ها در قالب ش��ركت در دوره هاي آموزش��ي 
مرتبط كه در مركز آموزش اتاق برگزار  مي ش��ود، لحاظ شده 
اس��ت. حمايت آموزشي در قالب تخفيف شركت در دوره هاي 
آموزش��ي عمومي مركز آموزش براي آن دس��ته از اعضاست 
كه از س��وي تشكل ها معرفي ش��ده اند. او افزود: حمايت هاي 
آموزش��ي اتاق از تش��كل ها تنها به مورد اشاره شده، محدود 
نمي ش��ود و تش��كل ها  مي توانند از تس��هيالت اتاق نظير فضا 
و تجهيزات آموزش��ي براي برگ��زاري دوره هاي تخصصي نيز 
بهره مند ش��وند. همچنين تامين استاد، فضاي آموزشي مورد 
نياز در مركز آموزش اتاق تهران و پرداخت هزينه هاي جاري 
دوره آموزش��ي تخصصي مورد نياز تشكل طبق ضوابط ميسر 

اس��ت. عشقي با اش��اره به اينكه اتاق تهران حمايت هاي خود 
را از تش��كل ها به حوزه پژوهش نيز تعميم داده اس��ت، ادامه 
داد: پرداخ��ت بخش��ي از هزينه انجام طرح هاي پژوهش��ي با 
موضوعات مرتبط با حوزه فعاليت تشكل يا پژوهش در زمينه 
جمع آوري، تلفيق و انتش��ار آماره��اي تحليلي توليد، فروش، 
صادرات، سرمايه گذاري و اشتغال اعضا به تشكل ها پيش بيني 
شده اس��ت. همچنين پرداخت بخشي از هزينه تدوين برنامه 
اس��تراتژيك نيز برابر ضوابط براي هر تشكل به تصويب هيات 

رييسه اتاق تهران رسيده است. 
به گفت��ه دبيركل ات��اق تهران ب��راي برگ��زاري همايش و 
نمايش��گاه مرتب��ط با حوزه فعاليت تش��كل ني��ز حمايت هايي 
صورت مي گيرد. بهمن عش��قي از حمايت تشكل ها با محوريت 
حوزه اطالع رس��اني و روابط عموم��ي نيز خبر داد و گفت: يكي 
از رس��الت هاي مهم تشكل ها توسعه خدمات به اعضا و افزايش 
عضوگيري اس��ت. در اين راس��تا انتش��ار بان��ك اطالعات اعضا 
همچنين اس��تفاده از ابزارهاي ارتباطي مانند نش��ريات و كتب 
گام ه��اي موثري به ش��مار  مي روند. بر اين اس��اس اتاق تهران 

 مي توان��د در قالب پرداخت بخش��ي از هزينه ه��اي تهيه، چاپ 
و انتش��ار دايركتوري و بانك اطالعاتي اعضا، تش��كل ها را مورد 
حمايت قرار دهد. در عين حال اختصاص بخشي از ماهنامه يي 
براي معرفي تش��كل و حوزه عملك��رد آن براي معرفي خدمات 
اتاق در نشريات داخلي تشكل ها نيز از ديگر مصاديق حمايت از 
تشكل ها خواهد بود. عشقي با اشاره به اهداف و تاكيدات هيات 
نمايندگان دوره هشتم از اقدام به بهره برداري از يك ساختمان  با 
عنوان »خانه تشكل هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي تهران« خبر داد و گفت: اتاق تهران همچنين قصد 
دارد از تش��كل ها با تامين امكان��ات، فضاي فيزيكي و دبيرخانه 
مش��ترك جهت برگزاري جلس��ات هيات مديره، كميسيون ها، 
كارگروه ها، مجامع عمومي، نشس��ت هاي مشترك و... براساس 
امكانات موجود و ضوابط جاري حمايت كند. او افزود: پرداخت 
بخش��ي از هزينه ه��اي پيگيري مطالب��ات اعضا مانن��د تغيير 
قوانين و آيين نامه ها، تدوين پيش نويس لوايح، تامين مش��اوران 
مديريتي و... مطابق با اعالم نياز تشكل براي اعضا از ديگر موارد 

پيش بيني شده در آيين نامه حمايت از تشكل هاست. 

حمايتهمهجانبهاتاقتهرانازتشكلگراييدربخشخصوصي

 تحليل ها نشان مي دهد كه خروج واحدهاي صنفي مزاحم و آالينده از كالن شهرها 
نيازمند حمايت و اختصاص تسهيالت است؛ در چنين شرايطي پيشنهاداتي از سوي 
اصناف به دولت مطرح شد كه بر اساس يكي از اين پيشنهادات، دولت موظف به 

خريد امالك تخليه شده واحدهاي صنفي در شهر مي شود و براساس پيشنهاد دوم، 
اصناف مي توانند با كسب مجوز تغيير كاربري، از ملك خود براي امور ديگري 
استفاده كنند. حال بر اساس آنچه وزارت كشور در بند 20 ماده 55 به كميسيون 

زيربنايي دولت ارائه داده، بخشي از مصوبات اجرايي شده، اما بخش ديگري از اين 
مصوبات هنوز بطور كامل عملياتي نشده است؛ بنابراين در شرايط فعلي شهرداري و 

شوراي شهر تهران، اين موضوع فعال مسكوت مانده است
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7  جهان

 كاهش 290ميليون دالري
كمك  امريكا به مصر

 »نيكالس مادورو« دست به دامان
اينترپل شد

 اختالفات درباره حج
بحران قطر را عميق تر كرده است

گروه جهان|
نيكالس مادورو رييس جمهوري ونزوئال بازداشت لوئيزا اورتگا، دادستان كل پيشين 
اين كش��ور را خواستار است و در نظر دارد در اين زمينه از اينترپل، پليس بين الملل 

كمك بگيرد. 
به گزارش يورونيوز، دفتر رياس��ت جمهوري ونزوئال سه شنبه اعالم كرد كه اورتگا 
از مخالف��ان اصلي رييس جمهوري ونزوئال، با گذش��تن از كلمبي��ا به برزيل گريخته 
است. رييس جمهوري و دادستان پيشين ونزوئال كه پيش تر متحد سياسي محسوب 
مي ش��دند، اكنون يكديگر را به فس��اد متهم مي كنند. دادستان پيش��ين ادعا كرده 
ش��واهدي مبني بر مش��اركت رييس جمهوري و يارانش در رسوايي مرتبط با شركت 
ساخت وساز اودبرشت در اختيار دارد. اين رسوايي عظيم دامن بسياري از سياستمداران 
امريكاي التين را گرفته و موجب بروز بحران در عرصه سياسي اين كشورها شده است. 
گفته مي شود، شركت اودبرشت پرداخت صدها ميليون دالر رشوه در ازاي قراردادهاي 

هنگفت در ۱۲ كشور از جمله ونزوئال را تاييد كرده است. 
مادورو پيش تر در نطقي تلويزيوني اورتگا را به مانع تراشي در روند تحقيقات مرتبط 
با فس��اد متهم كرده و گفته بود: »دادس��تان كل سابق هرگز دولت را در مبارزه عليه 
فساد حمايت و پشتيباني نكرد. برعكس در راستاي منافع شخصي در روند تحقيقات 

اخالل ايجاد كرد. «
در همين حال، خوان مانوئل س��انتوس، رييس جمهوري كلمبيا، روز دوش��نبه با 
اس��تقبال از درخواس��ت پناهندگي احتمالي اورتگا گفته ب��ود: »در صورتي كه خانم 
اورتگا از اين كش��ور درخواس��ت پناهندگي كند، درخواس��ت او پذيرفته مي شود. « 
اين اقدام خش��م م��ادورو را برانگيخت؛ وي در واكنش به اين موضوع اظهار داش��ت: 
»رييس جمهوري سانتوس از بوگوتا )پايتخت و محل فرود هواپيماي شخصي اورتگا و 
همسرش( به حامي اين شبكه اخاذي تبديل شده است. « وزارت خارجه ونزوئال هم 
بوگوتا را كانون توطئه عليه دموكراس��ي و صلح ونزوئال خواند. هفته گذشته اورتگا در 
پيامي توييتري از تفتيش خانه  خود توسط ماموران سازمان اطالعات و امنيت ونزوئال 
به بهانه بازداشت همسرش خبر داد. ظاهرا اين اقدام در پي لغو مصونيت قضايي همسر 
اورتگا از س��وي دادس��تان جديد صورت گرفته است. رييس جمهوري ونزوئال اورتگا و 
همس��رش را به هدايت »ش��بكه اخاذي پول« متهم كرده و مي گويد اورتگا در ازاي 

دريافت ميليون ها دالر به افراد تحت پيگرد اجازه مي داده از كشور فرار كنند. 

گروه جهان|
 منابع آگاه در كاخ سفيد از تصميم واشنگتن براي كاهش 95.7ميليون دالري 
كمك ه��اي خود به مصر و بلوكه كردن پرداخ��ت ۱95ميليون دالر ديگر به دليل 
عدم حصول پيش��رفت در پرونده حقوق بشري و مالك هاي دموكراسي اين كشور 
خبر دادند. به گزارش رويترز، دو منبع آگاه ضمن اشاره به قصد امريكا براي كاهش 
و بلوكه كردن توقف بخش��ي از كمك هاي س��االنه خود به مصر كه در مجموع به 
بيش از ۲90ميليون دالر مي رس��د، گفتند، گرچه واشنگتن از موضع گيري قاهره 
درم��ورد آزادي هاي مدني به وي��ژه قانون جديد مربوط به تش��كل هاي غيردولتي 
ناخرس��ند اس��ت، اما نمي خواهد به همكاري هاي امنيتي خود با قاهره پايان دهد. 
به  گفته اين منابع، مس��ووالن امريكايي از اقدام عبدالفتاح السيسي، رييس جمهور 
مصر در صدور دستور اجرايي شدن قانون تشكل هاي غيردولتي در ماه مه ناراضي 
هس��تند. تشكل هاي غيردولتي و فعاالن مصري مدافع حقوق بشر مي گويند قانون 
مذكور در واقع فعاليت هاي آنها را ممنوع كرده و كار را براي س��ازمان هاي خيريه 

دشوار مي كند. 
ب��ه  گفته منابع مذكور، مس��ووالن مص��ري پيش تر به مس��ووالن امريكايي 
اطمينان داده بودند، اين قانون كه فعاليت سازمان هاي غيردولتي در حوزه هاي 
توس��عه يي و اجتماعي را محدود كرده و تا پنج س��ال حبس براي متخلفان در 
نظر گرفته، هرگز تصويب نخواهد ش��د. مصر ش��ريك مهم امريكا در خاورميانه 
به ويژه در بحث صلح با اس��راييل اس��ت. براساس قانون امريكا دولت در صورتي 
كه نتواند ثابت كند، قاهره در دو پرونده حقوق بش��ر و دموكراس��ي پيش��رفتي 
داشته است، بايد ۱5درصد از كمك هاي مالي نظامي ساالنه خود به مصر يعني 
۱95ميليون دالر از مجموع ۱.3ميليارد دالر را به شكل موقت متوقف كند، اما 
دولت مي تواند بر اس��اس مالحظات امنيتي استثنا براي اين موضوع قائل شود. 
فعاالن حقوق بش��ر مصر بر اين باورند كه كشورشان با بدترين فشارها در دوره 
السيسي مواجه هس��تند، آنها السيسي را به تضعيف آزادي هايي كه در جنبش 
مردمي س��ال ۲0۱۱ به دس��ت آمد، متهم كردند. اما قانونگذاران مصري تاكيد 
دارند، قانون تش��كل هاي غيردولتي براي حفظ امنيت ملي ضروري است. دولت 
مصر برخي از اين تشكل هاي مدافع حقوق بشر را به دريافت پول از كشورهاي 

خارجي براي ايجاد آشوب در كشور متهم كرده است. 

گروه جهان|
 اختالفات درباره مش��اركت قطري ها در مناسك حج امسال تنش ميان عربستان 
و قطر را بيش��تر كرده اس��ت. به گزارش ايس��نا به نقل از رويترز، قطر، عربستان را به 
مانع تراشي در دستيابي قطري ها به مجور سفر متهم كرده و عربستان مي گويد قطر 
س��عي دارد مس��اله حج را براي دستيابي به دس��تاوردهاي ديپلماتيك سياسي كند. 
توافقي كه هفته گذش��ته درباره اجازه دادن به بعضي قطري ها براي عبور از مرزهاي 
زميني و رفتن به عربستان حاصل شده بود، گويي نشان دهنده كاهش تنش ها بود اما 
به سرعت به تبادل اتهامات منجر شد. بسياري از قطري هايي كه مايلند به حج بروند، 
مي گويند به داليل امنيتي يا ترس از سرنوشت شان به حج نمي روند. مسووالن قطري 

مي گويند كه امسال تنها تعداد محدودي از قطري ها احتماال به حج مي روند. 
كارشناس��ان بر اين باورن��د كه اختالفات درباره مناس��ك ح��ج، دامنه درگيري 
ديپلماتيك ميان قطر و كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس را گسترده تر مي كند. 
تالش ها براي آشتي دادن اين كشورها نيز راه به جايي نبرده است. عربستان، امارات، 
بحرين و مصر روابط ش��ان را با قطر قطع كرده و اين كش��ور را به حمايت از تروريسم 
متهم كردند. مسووالن عربستاني مي گويند بيش از ۴00 حاجي قطري از طريق زميني 
به عربستان رسيده اند اما رسانه هاي قطري اعالم كردند كه بيشتر كساني كه از مرزها 
عبور كرده اند كشاورزاني هستند كه به عربستان بازگشته اند. قطر همچنين از پيشنهاد 
عربس��تان براي انتقال حجاج قطري از طريق هواپيماهاي خطوط هوايي عربستان به 
جاي اجازه دادن به هواپيماهاي قطري براي انتقال آنها به مكه انتقاد كرده است. در 
همين راس��تا، وزارت اوقاف و امور اس��المي قطر اعالم كرده كه هيچ گونه همكاري يا 
پاسخ مثبتي از وزارت حج عربستان دريافت نكرده  و اين مساله به توقف روند تنظيمات 
سفر حجاج منجر شده است. در اين بيانيه آمده است: »باتوجه به اوضاع كنوني وزارت 

اوقاف، قطر نگران تكرار مانع تراشي هاي عربستان درباره حجاج قطري است.«
ژوئن گذشته رسانه هاي قطري اعالم كرده بودند كه ورود قطري ها به مسجدالحرام 
در مكه ممنوع شده و آنها مجبور شده اند منازل خود و خاك عربستان را ترك كنند. 
شبكه العربيه چهارشنبه گزارش داده كه در ادامه روند تعميق بحران قطر، بحرين 
اعالم كرده از دوحه به شوراي امنيت سازمان ملل و دادگاه بين المللي كيفري شكايت 
خواه��د كرد. علي العرادي نايب رييس مجلس بحرين اعالم كرده كه منامه كميته يي 

براي جمع آوري مدارك درباره اقدام هاي قطر عليه بحرين تشكيل خواهد داد. 

 تحريم هاي امريكا
عليه چين و روسيه

گ�روه جه�ان| وزارت خزانه داري امري��كا تحريم هاي 
جدي��دي عليه اف��راد و ش��ركت هاي چيني و روس��ي به  
دليل همكاري با برنامه تس��ليحاتي كره شمالي اعمال كرد. 
اين درحالي اس��ت كه كيم جونگ  اون، رهبر كره ش��مالي 
چهارش��نبه دس��تور افزايش توليد كالهك هاي موشكي و 
موتور سوخت جامد موشك هاي بالستيك دوربرد را صادر 

كرده است. 
به گزارش يورونيوز، توليد س��وخت جامد موش��ك هاي 
بالس��تيك كه قابليت حمل كالهك هاي هسته يي دارند به 
عنوان دستاوردي مهم در توليد تسليحات نظامي محسوب 
مي شود و به نظر مي رسد، پيونگ  يانگ مصمم است با وجود 
فشارهاي بين المللي، برنامه هسته يي و موشكي خود را دنبال 
 كند. با اين حال نش��انه هايي نيز مبني بر تالش كره شمالي 
براي پيش��برد محتاطانه تر برنامه هاي موشكي و هسته يي 
مشاهده شده است. كره شمالي هفته پيش در پي باال گرفتن 
لفاظي هاي بين واش��نگتن و پيونگ  يانگ با عقب نشيني از 
تهديد موشكي پيشين، توپ را به زمين اياالت متحده امريكا 
انداخت و تصميم گيري درباره پرتاب موشك به قلمرو امريكا 
در جزي��ره گوام را منوط به تحركات واش��نگتن در منطقه 
كرد. از سوي ديگر پس از هفته ها تنش شديد، دونالد ترامپ 
خوش بيني خود را در مورد احتمال بهبود روابط دو كش��ور 
بيان كرده است. ساعاتي قبل از دستور اخير رهبر كره شمالي، 
رييس جمهوري امريكا در سخنراني در شهر فينيكس گفته 
بود:»اين واقعيت كه كره شمالي احترام گذاشتن به ما را آغاز 
كرده براي من قابل احترام اس��ت.« اين درحالي اس��ت كه 
وزارت خارجه روس��يه مي گويد: ادامه اعمال تحريم ها عليه 
كره ش��مالي با هدف بازداشتن اين كشور از برنامه هسته يي 
و موش��كي  اقدام موثري نيس��ت. اين واكنش پس از وضع 
تحريم هاي اخير امريكا عليه كره شمالي ابراز شد. چين نيز به 
سرعت به اين تحريم هاي يك جانبه واشنگتن واكنش نشان 
داد و از امريكا خواست كه »بي درنگ« اشتباه خود را در اين 
زمينه »اصالح« كند. امريكا روز سه ش��نبه 6 تبعه چيني و 
۴ تبعه روس را به فهرست تحريم ها عليه كره  شمالي افزود. 
به گفته مقام هاي امريكايي، اين اشخاص حقيقي و حقوقي 
از طري��ق مراودات تجاري با پيونگ  يانگ در توس��عه برنامه 
هس��ته يي كره ش��مالي نقش داش��ته اند. به گزارش رويترز، 
وزارت خزان��ه داري امريكا 6 ش��ركت چيني، يك ش��ركت 
روس��ي، يك شركت كره شمالي و دو شركت در سنگاپور را 
نيز تحريم كرده است. اس��تيون منوچين، وزير خزانه داري 
امري��كا در بيانيه يي گفت:»وزارت خزان��ه داري با هدف قرار 
دادن كس��اني كه به برنامه هسته يي و موشكي كره شمالي 
كمك مي كنند و محروم  كردن آنها از دسترسي به سيستم 
مالي امريكا به تش��ديد فشارها بر پيونگ يانگ ادامه خواهد 
داد. اين غيرقابل قبول است كه افراد و شركت هايي در چين، 
روسيه يا هر جاي ديگر درآمدهايي براي كره شمالي فراهم 
كنند كه پيونگ يانگ از آنها براي توس��عه برنامه هسته يي و 

موشكي خود استفاده كند.«

ترافيك سنگين هيات هاي 
سياسي و اقتصادي در بغداد

بغداد اين روزه��ا در بحبوحه آخرين مراحل جنگ 
با داعش ش��اهد ترافيك س��نگين هيات هاي سياسي، 
اقتصادي و نظامي مختلف اس��ت كه سهم كشورهاي 
عربي در اين ميان بيش از ديگر كشورهاست. به گزارش 
ايرن��ا در دو هفته اخير 8 وزير ش��امل ۴ وزير خارجه، 
۲ وزي��ر دف��اع و يك وزير نفت و ي��ك وزير تجارت به 
عالوه رييس پارلمان هاي عربي به بغداد سفر كرده اند. 
وزراي خارجه اردن، الجزاير، بحرين، تركيه و فلسطين 
ازجمله مقاماتي هس��تند كه به بغداد س��فر كرده اند. 
وزراي دف��اع لبنان و امريكا ني��ز در اين مدت به عراق 
رفته اند. با نزديك ش��دن به پايان جن��گ با داعش در 
عراق، هيات هاي خارجي آمادگي خود را براي ش��ركت 
در بازسازي و سازندگي اين كشور اعالم كرده اند. دولت 
عراق ۱00ميليارد دالر براي بازسازي مناطق آزاد شده 
پيش بين��ي كرده اس��ت. كارشناس��ان معتقدند، عراق 
در ۱5س��ال آينده، مهم ترين كش��ور منطقه در جذب 

سرمايه گذاري خارجي خواهد بود. 

احتمال كاهش كمك هاي 
امريكا به پاكستان 

امري��كا اعالم ك��رد براي اعمال فش��ار بيش��تر بر 
پاكس��تان براي انجام اقدامات بيشتر در راستاي كمك 
به پايان جنگ در افغانستان مي تواند كمك هاي خود به 
اسالم آباد را قطع يا جايگاه اين كشور جنوب آسيا را به 
عنوان يكي از متحدان مهم و بزرگ غيرناتو كاهش دهد. 
به گزارش رويت��رز، يك روز پس از آنكه دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا اس��تراتژي جديد خ��ود را درباره 
افغانس��تان ارائه كرد و به پاكس��تان به عنوان پناهگاه 
ش��به نظاميان طالبان افغانس��تان و ديگر شبه نظاميان 
اش��اره كرد، ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا تاكيد 
كرده روابط واشنگتن با پاكستان به كمك هايش براي 
مقابله با تروريسم بستگي دارد. مقامات امريكا معتقدند 
كه طالبان و ش��بكه حقاني از خاك پاكستان به عنوان 
پناهگاهي امن براي انجام حمالت خود به افغانس��تان 

استفاده مي كنند. 

 مذاكرات جديد درباره
همه پرسي استقالل كردستان

مناب��ع عراقي از احتمال برگ��زاري مذاكرات جديد 
ميان هيات��ي از ائت��الف حاكم در عراق با مس��ووالن 
سياسي كرد خبر دادند. به گزارش اسكاي نيوز، عبداهلل 
الزيدي، عضو تيم مذاكره كننده از ائتالف ملي شيعيان 
عراق اعالم كرد كه دور نخست مذاكرات ميان مسووالن 
ك��رد و عراقي كه هفته گذش��ته در بغداد برگزار ش��د 
ش��اهد نزديكي مواضع دو طرف ب��ود. وي احتمال داد 
در روزه��اي آتي مذاك��رات ديگري ب��راي قانع كردن 
كردها درباره به تاخير انداختن همه پرسي برگزار شود. 
هيات اقليم كردس��تان عراق هفته گذش��ته ديدارهاي 
جداگانه يي با حيدرالعبادي، نخست وزير عراق و ائتالف 
ملي شيعيان و احزاب سياسي ديگر در بغداد برگزار كرد 
كه بي نتيجه بود. امريكا و دولت هاي غربي ديگر نگران 
اين هستند كه همه پرسي نزاع ديگري را ميان اربيل و 
بغداد و چه بسا با كشورهاي همجوار به وجود آورد. قرار 

است اين همه پرسي ۲5سپتامبر برگزار شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

بازگشت به حال  و  هواي كمپين هاي انتخاباتي

ترامپ كنگره را به تعطيلي دولت تهديد كرد

جرد كوشنر پس از عربستان به سرزمين هاي اشغالي رفت

پيگيري چراغ خاموش صلح خاورميانه
گروه جهان|

جرد كوش��نر، مش��اور امنيت ملي و داماد دونالد 
ترام��پ، رييس جمه��وري امري��كا پ��س از ديداري 
بي سروصدا با سران امارات متحد عربي، اردن، قطر و 
عربستان سعودي به همراه هيات صلح اياالت متحده 

وارد سرزمين هاي اشغالي مي شود. 
رويترز به نقل از خبرگزاري دولتي عربستان نوشته 
كه جرد كوشنر با وليعهد عربستان در جده ديدار كرده 
اس��ت. محور اين ديدار صلح اسراييل و فلسطيني ها 
بوده است. كوشنر پيش تر نيز با الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني امير قطر و عبداهلل دوم پادشاه اردن ديدار كرده 
بود. كاخ س��فيد اوايل ماه جاري ميالدي با اعالم سفر 
كوش��نر به منطقه از مالقات او با مقامات امارات، قطر، 
اردن، مصر، اسراييل و تشكيالت خودگردان فلسطيني 
با هدف دستيابي به صلح فراگير در منطقه خاورميانه 
خبر داده بود. دونالد ترامپ مس��ووليت پيگيري روند 
صلح اسراييل و فلسطينيان را به داماد خود محول كرده 
است. اين سومين سفر كوشنر به منطقه با هدف احياي 
مذاكرات صلح خاورميانه اس��ت. جيس��ون گرينبالت، 
فرس��تاده امريكا در امور خاورميان��ه و همچنين دينا 
پاول، قائم مقام مشاور امنيت ملي امريكا نيز در اين سفر 
جرد كوشنر را همراهي مي كرده اند. كوشنر در شرايطي 
براي احياي مذاكرات صلح خاورميانه به منطقه س��فر 
كرده كه سخنان غيررسمي او در جلسه يي خصوصي با 
كارآموزان كنگره مبني بر اينكه »احتماال راه حلي براي 
مناقش��ات اسراييل و فلس��طين وجود ندارد« جنجال 

زيادي به پا كرده است. نشريه پوليتيكو نوشته كه هيات 
امريكايي با بيت المقدس و رام اهلل جلساتي خواهد داشت. 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسراييل از ديدار با سه مقام 
ارش��د اياالت متحده اس��تقبال كرده است. به گفته  يكي 
از كاركنان ارش��د كاخ س��فيد، ترامپ از نمايندگان خود 
خواس��ته است كه در اين س��فر بر چند موضوع گسترده 
تمركز كنند، از جمله يافت��ن راهي براي مذاكرات واقعي 
صلح ميان اسراييل و فلسطينيان، شكست افراط گرايان، 
مديري��ت وضعيت غ��زه و كاهش بحران انس��اني در اين 

منطقه. 
با اين حال روزنامه لس آنجلس تايمز به نقل از يك 
مقام نزديك به كاخ س��فيد نوش��ته كه انتظار زيادي 
از اين س��فر نمي رود و جرد كوش��نر تنها مي خواهد 
نبض دو طرف مذاكره را بسنجد. خبرگزاري بلومبرگ 
نيز نوش��ته، كوش��نر در حالي راهي سومين تالش از 
سرگيري گفت وگوهاي صلح ش��ده كه فلسطيني ها 
به دليل بحران داخلي كاخ س��فيد نس��بت به توانايي 
دولت امريكا براي تحقق اين امر دچار ترديد شده اند. 
در آخرين م��ورد از عزل و نصب ها و كناره گيري هاي 
جنجالي كاخ سفيد، استيو بنن استراتژيست ارشد كاخ 

سفيد در روزهاي گذشته بركنار شد. 

 طرحي گنگ براي صلحي دست نيافتني
محم��ود عباس ريي��س تش��كيالت خودگردان 
فلس��طين پيش تر با اشاره به س��فر هيات امريكايي 
به منطقه گفته كه دولت ترامپ دچار آش��وب است 

و به هم ريختگي كاخ س��فيد بر مذاكرات صلح تاثير 
گذاشته است. 

عباس گفته كه تاكنون موفق به درك خط مش��ي 
دولت ترامپ در مورد مناقشه فلسطينيان و اسراييل 
نش��ده اس��ت. به گزارش يورونيوز، رييس تشكيالت 
خودگردان فلسطين اين سخنان را در ديدار با هياتي 
از نمايندگان حزب چپ گراي »مرتص« اسراييل بيان 
كرده است. به نوشته روزنامه هاآرتص، محمود عباس 
تاكيد كرده است كه نمايندگان دونالد ترامپ در ديدار 
با وي ضمن حمايت از سياست تشكيل دو كشور براي 
حل مناقشه خاورميانه بر لزوم توقف شهرك سازي هاي 
اسراييل نيز تاكيد مي كنند. با اين حال به گفته عباس 
مقامات امريكاي��ي از ابراز علني اين موضع گيري ها و 
همچنين طرح آنها به عنوان خواس��ته اياالت متحده 
در برابر بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي 

امتناع مي ورزند. 
محم��ود عباس در اي��ن ديدار گفته اس��ت: »از 
زمان آغاز رياس��ت جمهوري ترام��پ تاكنون ۲0بار 
با نمايندگان او مالقات ك��ردم. هر بار آنها به كرات 
ب��ر اعتقاد و تعهد خود به راه حل دو كش��ور و توقف 
شهرك سازي تاكيد كرده اند. از آنها خواستم همين 
مساله را با نتانياهو مطرح كنند اما آنها سر باز زدند.«
ريي��س تش��كيالت خودگ��ردان فلس��طيني به 
نمايندگان حزب مرتص گفته اس��ت كه قصد دارد 
بار ديگر از جرد كوشنر بخواهد كه كاخ سفيد به طور 
علني پايبندي خود به راه حل دو كشور را اعالم كند 

و خواستار توقف شهرك س��ازي هاي اسراييل شود. 
روزنامه الحيات نوش��ته، محمود عباس هشدار داده 
كه احتمال انحالل تشكيالت خودگردان فلسطيني 
و نهادهاي وابس��ته به آن همچنان يك گزينه است. 
به گزارش اين روزنامه چاپ لندن، عباس همچنين 
احتمال مراجعه به ش��وراي امنيت براي به رسميت 

شناختن كشور فلسطين را بررسي مي كند. 
ترامپ گرچه س��ه ماه پيش در نخس��تين سفر 
خود به س��رزمين هاي اش��غالي و كران��ه باختري، 
آمادگ��ي براي ميانجيگ��ري بين طرفي��ن را اعالم 
كرد اما تاكنون صراحتا اعالم نكرده كه با اس��تقالل 
كشور فلس��طين موافق است. او همچنين نظر خود 
را به روشني در مورد شهرك هاي يهودي نشين بيان 

نكرده است. 

فلسطيني ها و كشورهاي عرب با حمايت بسياري 
از كشورهاي جهان تشكيل كشور مستقل فلسطين 
را در كنار اسراييل، راهكار حل نزاع ديرينه اسراييلي- 
فلس��طيني مي دانند. در همين راس��تا، رجب طيب 
اردوغان رييس جمهوري تركيه در سفر روز دوشنبه 
خود به اردن در ديدار با ملك عبداهلل، پادش��اه اين 
كشور بر اهميت حل و فصل موضوع فلسطين تاكيد 
كرده و خواستار از س��رگيري مذاكرات جدي ميان 
فلسطيني ها و رژيم صهيونيس��تي براي پايان دادن 
به درگيري هاي موجود ش��ده اس��ت. رويترز نوشته 
كه س��ران اردن و تركيه تاكيد كرده اند كه مذاكرات 
صلح بايد بر اس��اس يك جدول زمانبندي و مبتني 
ب��ر قطعنامه هاي بين المللي به ويژه طرح صلح عربي 

سال ۲00۲ باشد. 

گروه جهان|
دونال��د ترامپ در س��خنراني جنجال��ي خود در 
ش��هر فينيكس بار ديگر به حال و هواي كمپين هاي 
انتخاباتي بازگشت و تهديد كرد در صورتي كه كنگره 
هزينه برنامه پيش��نهادي وي براي ديوار كشيدن در 
م��رز مكزيك را ندهد، دول��ت را تعطيل مي كند. وي 
همچنين به مدت 30دقيقه تمام از رس��انه ها انتقاد و 
آنها را به تالش براي ايجاد تفرقه در كشور در رابطه با 

خشونت هاي شارلوتزويل متهم كرد. 
به گ��زارش فايننش��ال تايمز، برنام��ه ترامپ براي 
سخنراني در فينيكس آن هم درست چند روز پس از 
اظهارات جنجالي رييس جمهوري در مورد خشونت هاي 
شارلوتزويل، صدها تظاهركننده خشمگين از حمايت 
رييس جمهوري از تبعيض نژادي را به اين شهر كشاند. 
ش��هردار دموكرات فينيكس از كاخ سفيد خواسته بود 
كه در پي خطر خارج شدن اعتراض ها، اين سخنراني را 
لغو كند. اگرچه در نهايت امر درگيري شديدي رخ نداد 
و نيروهاي پليس ضد شورش با استفاده از گاز اشك آور 

مخالفان ترامپ را متفرق كردند. 

 بازگشت به فينيكس
ش��هر فينيكس محل نخستين س��خنراني بزرگ 
رييس جمهوري در كمپين ه��اي انتخاباتي در زمينه 
مهاج��رت بود و اكن��ون پس از گذش��ت حدود يك 
س��ال، ترامپ در بازگشت به مركز ايالت آريزونا ديگر 
نه با تشويق هواداران جمهوري خواه بلكه با شعارهاي 
مخالف��ان برتري نژادي و منتقدان دولت مواجه ش��د. 
وي در توييت��ي از حض��ور جمعيت ۱5ه��زار نفري 
در س��خنراني خود تش��كر كرد اما هيچ عكس��ي در 
رس��انه هاي اجتماعي از محل سخنراني منتشر نشده 
و علت احتماال حضور اندك هواداران رييس جمهوري 
بوده است. همچنين شماري از عكس هاي منتشر شده 
توسط حاميان ترامپ خيلي سريع برچسب »تقلبي« 
خوردند چراكه به راهپيمايي پيروزي تيم بس��كتبال 
كليولند تعلق داشتند و نه سخنراني ترامپ! اما ظاهرا 

حضو مخالفان قابل توجه بود. 
س��خنراني  ب��ا  همزم��ان  نوش��ته،  بي بي س��ي 
رييس جمه��وري در جمع هواداران، ماموران پليس با 

معترضان مخالف در نزديكي محل س��خنراني درگير 
ش��دند و به سمت آنان گاز اش��ك آور شليك كردند. 
س��خنگوي پليس فينيكس گفت كه تظاهركنندگان 
با تجمع در نزديكي محل س��خنراني به پرتاب بطري 
و س��نگ مبادرت كردند و پليس ب��راي جلوگيري از 
پيش��روي آنان وارد عمل ش��د. وي در اين باره گفته 
اس��ت:»با ادامه رفتار خش��ونت آميز تظاهركنندگان، 
ماموران ناگزير ش��دند ب��راي خاتمه  دادن به حمالت 
و متفرق  كردن آنان گاز فلفل و گاز اش��ك آور به كار 
ببرند.« پليس در مورد شمار شركت كنندگان در اين 
تجمع اظهارنظري نكرد؛ اما رسانه هاي خبري آريزونا 

از تظاهرات »چند هزار نفري« خبر دادند. 
درحال��ي كه علت اصلي تجمع مخالفان، اظهارات 
ترام��پ درخص��وص خش��ونت هاي ش��ارلوتزويل و 

خ��ودداري وي از محكوم كردن نژادپرس��تان بود اما 
رييس جمهوري همچنان در سخنراني در فينيكس از 
اظهارات در مورد درگيري هاي اخير بين طرفداران و 
مخالفان تبعيض نژادي دفاع كرد و رسانه هاي خبري 
را به خاطر نحوه منتقل كردن سخنان خودش مقصر 
دانست و آنها را به ايجاد چند دستگي در كشور متهم 
كرد. ترامپ در دفاع از موضع پيشين خود گفت:»من 
نگفتم چون سياه هستيد يا چون سفيد هستيد شما 
را دوس��ت دارم؛ من همه مردم اين كش��ور را دوست 
دارم.« وي با محكوم  كردن رسانه ها افزود:»اينها واقعا 
آدم هاي متقلبي هس��تند، آدم هاي بس��يار بد و فكر 

نمي كنم كه كشورمان را دوست داشته باشند.«
رييس جمهوري در جمع هواداران خود همچنين 
از جو آرپايو يكي از كالنترهاي پيشين ايالت آريزونا 

كه به تخلفات گس��ترده همچ��ون تبعيض نژادي و 
سوء استفاده از قدرت و اس��تفاده نادرست از قوانين 
مهاجرتي متهم اس��ت، حمايت كرد؛ ج��و آرپايو به 
دليل تخطي از دس��تور قضايي ب��ه اهانت به دادگاه 
متهم ش��ده و تحت پيگرد است و بسياري اظهارات 
ترامپ را ب��ه مثابه وعده تلويحي عف��و آرپايو تعبير 
كرده اند. پيش از س��خنراني، كاخ سفيد تاكيد كرده 
ب��ود كه »امروز اين موضوع مورد بحث نخواهد بود« 
اما ترامپ گفت: »كالنتر ج��و به دليل انجام وظيفه 
محكوم شده است؟ من امشب كاري نمي كنم چون 
نمي خواهم جنجال به پا شود اما كالنتر جو مي تواند 
احس��اس خوبي داشته باشد.« عفو جو آرپايو به طور 
قط��ع با واكنش ش��ديد مخالفان تبعي��ض نژادي و 

سختگيري  مهاجرتي مواجه خواهد شد. 

 ديواركشي جنجالي
مي ت��وان گفت، س��خنراني ترام��پ در فينيكس 
جمع بندي همه لحظات جنجالي و ديوانه وار وي بود؛ 
جدا از متهم كردن رس��انه ها به  ويژه نيويورك تايمز، 
واشنگتن پست، سي ان ان و اي بي سي  به تالش براي 
ايجاد چند دستگي در كشور از طريق شيوه پوشش 
خب��ري خش��ونت هاي ش��ارلوتزويل و واكنش هاي 
رييس جمه��وري ب��ه اي��ن خش��ونت ها، وي هم��ه 
انتقاده��اي ۱0روز گذش��ته را نادي��ده گرفت و اين 
مرتب��ه از يك كالنت��ر حامي تبعيض ن��ژادي دفاع 
كرد. اما مس��اله به همين جا ختم نش��د و ترامپ بار 
ديگر موضوع جنجالي ديواركش��ي در مزر مشترك 
با مكزي��ك را پيش كش��يد. به گ��زارش نيوزويك، 
رييس جمه��وري ب��ه ط��ور تلويحي و بدون اش��اره 
مستقيم به اس��امي به جان مك كين و جف فليك، 
سناتورهاي جمهوري خواه ايالت آريزونا، حمله و آنها 
را به داش��تن »عملكردي ضعيف درخصوص مرزها« 
متهم كرد؛ اين دو س��ناتور اخيرا به منتقدان آشكار 
رييس جمهوري تبديل ش��ده اند و از اين رو انتقاد از 
آنها در سخنراني فينيكس چندان دور از انتظار نبود. 
وي در اشاره به تالش ها براي تامين بودجه ساخت 
دي��واري بزرگ تر و بلندتر در م��رز مكزيك گفت:»به 
هر جهت ما ديوار را مي س��ازيم. اگر كنگره پول الزم 
براي اين كار را در اختي��ارم نگذارد، دولت را تعطيل 
مي كنم!« اگر كنگره نتواند درخصوص بودجه دولت به 
توافق برس��د و رييس جمهور برنامه بودجه را تا پيش 
از مهلت 30س��پتامبر به عنوان قانون به امضا نرساند، 
دولت تعطي��ل خواهد ش��د. اين درحالي اس��ت كه 
دموكرات هاي كنگره به وضوح اعالم كرده اند از برنامه 
بودجه يي كه هزينه ديواركشي در مرز مكزيك را شامل 
ش��ود، حمايت نمي كنند و ش��ماري از قانون گذاران 
جمهوري خواه ايالت هاي مرزي تاثيرگذاري و عملكرد 
ديواركشي را زير سوال برده اند و بدين ترتيب احتمال 
تصويب برنامه بودجه بدون در نظر گرفتن هزينه هاي 
س��اخت ديوار م��رزي افزاي��ش يافته اس��ت. ترامپ 
دس��ت كم در تئوري مي توان��د برنامه بودجه تصويب 
ش��ده در كنگره)بدون هزينه ديواركشي( را وتو كند 

و بدين ترتيب دولت را تعطيل كند. 
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صنعت،معدن و جتارت8
 خطر تسليم سازمان برنامه 

در برابر چانه زني ها
اواخر تيرماه امسال بود كه طرح تبديل سازمان برنامه و 
بودجه به وزارتخانه در مجلس اعالم وصول شد هر چند اين 
پيشنهاد مجلس مي تواند به نوعي ارتقاي اين نهاد محسوب 
شود اما كارشناسان معتقدند طرح غيرقانوني بوده و خطر 
تسليم سازمان برنامه در برابر مطالبات مجلس را به دنبال 
دارد. سازمان برنامه و بودجه كشور تاريخ پرفراز و نشيبي را 
پشت سر گذاشته است. در برخي مقاطع نقش حداكثري 
در اقتصاد كش��ور و تخصيص منابع داشته و در دوره هايي 
هم به منزوي ترين دس��تگاه و نهاد كشورمان تبديل شده 
است. اين سازمان كه وظيفه اصلي آن برنامه ريزي، نظارت 
توس��عه يي و راهبردي نظام اقتصادي و اجتماعي كش��ور 
است، در سال 1327 هجري خورش��يدي راه اندازي شده 
و زيرنظ��ر يك ش��وراي عال��ي، يك هيات نظ��ارت و يك 
مديرعامل فعاليت مي كرد. س��ازمان برنامه و بودجه سال 
1379 با س��ازمان امور اداري و استخدامي ادغام و پس از 
آن س��ازمان مديريت و برنامه  ريزي كشور تشكيل شد. اما 
كمتر از 7 سال بعد در سال 1386 با ادغام با چند معاونت 
رياست جمهوري، در مجموعه دو معاونت رييس جمهوري با 
عنوان هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت 
توسعه مديريت و سرمايه انساني قرار گرفت. البته عده يي 
معتقد هس��تند دولت دهم برخالف قانون اقدام به انحالل 
اين س��ازمان كرد، اقدام دولت وقت، شروع انزواي سازمان 
برنامه بود تا زماني كه مردان اقتصادي دولت يازدهم تصميم 
به احياي اين نهاد برنامه ريز گرفتند. در نهايت آبان ماه سال 
1393، با دس��تور رييس جمهوري و تصويب شوراي عالي 
اداري با ادغام دو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و 
توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري، سازمان 
مديريت و برنامه ريزي كش��ور احياء ش��د به نحوي كه در 
مرداد ماه س��ال گذشته س��ازمان مديريت و برنامه  ريزي 
در قالب دو س��ازمان مس��تقل برنامه و بودجه و س��ازمان 
امور اس��تخدامي تفكيك شد. حال جديدترين سرنوشتي 
كه نمايندگان ملت در مجلس ش��وراي اسالمي براي اين 
سازمان مي خواهند رقم بزنند اين است كه سازمان برنامه 
و بودجه به وزارتخانه تبديل شود و از اين رو هيات رييسه 
مجل��س اواخر تيرماه اين طرح را اع��الم وصول كرد. اين 
پيشنهاد مجلس درباره سرنوشت سازمان برنامه و بودجه 
ه��ر چند در ك��ه هياهوي تحليف، معرف��ي كابينه دولت 
دوازدهم به مجلس و بررس��ي صالحيت وزرا گم ش��د اما 
واكنش بسياري از كارشناسان اقتصادي را به دنبال داشت. 
نه تنها كارشناسان اقتصادي بلكه برخي نمايندگان مجلس 
هم معتقدند كه به سر انجام رسيدن اين طرح غير ممكن 
خواهد بود چرا رويه پيش بيني ش��ده اساسا خالف قانون 
اساس��ي درباره اين سازمان و نهاد اقتصادي است و پشت 
پرده آن مي تواند قرار گرفتن نهاد تخصصي تقسيم منابع 
در برابر مطالبات مجلس باش��د. س��ازمان برنامه و بودجه 
نقش محوري در توس��عه متوازن و پايدار اقتصادي دارد و 
اساسا اين سازمان براي ايفاي اين نقش تاسيس شده است 
و با توجه به اهميت آن، در قانون اساسي به چند وزارتخانه 
و معاونت از جمله سازمان برنامه و بودجه به صراحت اشاره 
ش��ده است كه نمي توان نس��بت به تغيير رويه آنها اقدام 
كرد. اما با وجود اين يك ماه گذشته مجلس پيشنهاد داد 
تا اين سازمان با ارتقا به وزارتخانه تبديل شود اين درحالي 
است كه برخي كارشناسان معتقدند با تبديل اين نهاد به 
وزارتخانه، اين نگراني وجود دارد كه ممكن است عمال اين 
دستگاه تحت تاثير نظرات نمايندگان و تسليم چانه زني ها 
قرار گيرد. »جهانبخش محبي نيا« نايب رييس كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي و »مهدي پازوكي« 
مشاور اقتصادي معاونت زيربنايي سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور در گفت وگو با ايرنا ديدگاه ه��اي خود را باره طرح 
وزارتخانه ش��دن س��ازمان برنامه و بودجه بي��ان كردند. 
»محبي نيا« درباره احتمال تبديل سازمان برنامه و بودجه 
ب��ه وزارتخانه گفت: براس��اس اصل 126 قانون اساس��ي 
مس��ووليت امور برنامه و بودجه و اموراس��تخدامي كشور 
بر عهده رييس جمهوري اس��ت و اين اختي��ار را هم دارد 
كه اين مسووليت را به فرد ديگري واگذار كند. وي تاكيد 
كرد: بنابراين دولت و مجلس نمي توانند با تقديم اليحه و 
ط��رح به صحن اين دو نه��اد را به وزارتخانه تبديل كنند. 
محبي نيا با بيان اينك��ه اعالم وصول اين طرح در مجلس 
برخ��الف قانون بود، گفت: قانون ب��ه صراحت در اين باره 
تعيين تكليف كرده اس��ت و در خصوص اين موضوع هيچ 
ابهامي در قانون وجود ندارد بنابراين هيات رييسه مجلس 
بايد براس��اس آيين داخلي از اعالم وص��ول آن خودداري 
مي كردند. نايب رييس كميس��يون برنامه و بودجه با بيان 
اين جمله كه »بنده به عنوان يك نماينده مجلس مخالف 
اين طرح هستم«، اظهار داشت: اساسا طرح تبديل سازمان 
برنام��ه و بودجه كش��ور به ي��ك وزارت و اعالم وصول آن 
در صح��ن خالف قانون و آيي��ن نامه داخلي مجلس بوده 
است. همچنين »مهدي پازوكي« مشاور اقتصادي معاونت 
زيربنايي سازمان برنامه و بودجه ضمن ابراز مخالفت خود 
با طرح تبديل سازمان برنامه و بودجه كشور به وزارتخانه، 
گفت: اين تصميم مي تواند تبعات منفي متعددي داش��ته 
باش��د و خالف اصل 126 قانون اساسي است. وي با بيان 
اينكه براساس قانون مس��ووليت امور برنامه ريزي برعهده 
رييس جمه��وري اس��ت، اظهار داش��ت: رييس جمهوري 
مي تواند اين مس��ووليت خود را به ف��رد ديگري در قالب 
معاون��ت واگذار كن��د. بنابراين مجل��س نمي تواند عامل 
محدودي��ت اين اختي��ار رييس جمهوري ش��ود. پازوكي 
افزود: س��ازمان برنامه و بودجه مس��وول توسعه راهبردي 
مس��ائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه اس��ت كه 
اگر به وزارتخانه تبديل شود، در برابر مجلس كه يك نهاد 
سياسي محسوب مي شود، مسوول خواهد بود. اين تهديد 
وجود دارد كه س��ازمان برنام��ه و بودجه پس از تبديل به 
وزارتخانه درگير مطالبات نمايندگان مجلس شود. مشاور 
اقتصادي معاونت زيربنايي سازمان برنامه و بودجه كشور 
با بيان اينكه كش��ور يك بار در سال 1364 فعاليت وزارت 
برنامه و بودجه را تجربه كرد، گفت: در دهه 60 با تصميم 
شوراي نگهبان سازمان برنامه وبودجه به وزارتخانه تبديل 
ش��د كه 4 س��ال پس از اين تصميم، در جريان اصالحات 
قانون اساس��ي، اين وزارتخانه بازهم به س��ازمان برنامه و 
بودجه تبديل ش��د. وي با اشاره به معايب تبديل سازمان 
برنامه و بودجه به وزارت ادامه داد: اگر اين سازمان در قالب 
وزارتخانه فعاليت كند، تبديل به يك عنصر سياسي خواهد 
ش��د و اين روند منجر به از بين منابع مي ش��ود. پازوكي 
تاكيد كرد: وقتي تش��كيالت مهم نهاد برنامه ريزي كشور 
در برابر مجلس قرار بگيرد احتمال اينكه بودجه به برخي 
پروژه هاي كم اولويت و غيرضروري نمايندگان تعلق بگيرد، 
وجود پيدا مي كند كه اين مساله آسيب غيرقابل جبراني بر 
جاي خواهد گذاشت. به طور قطع زماني براي تدوين طرح 
تبديل س��ازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه 
صرف شده كه فارغ از ميزان آن، به هر حال بخشي از وقت 
مجلس به اين موضوع اختصاص پيدا كرده است، طرحي 
كه در اس��اس هيچ انطباقي با قانون ندارد و صراحتا قانون 

تغيير در رويه اين نهادها را منع كرده است. 

تحليل

مركز پژوهش هاي مجلس »دورنماي صنعت خودرو سازي جهان« را بررسي كرد

درس هايي براي صنعت خودروسازي ايران 
8 سكانس صنعت خودرو در افق ۲۰۳۰ 

تعادل|
بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسالمي 8 دورنماي 
كليدي »انقالب صنعت خودرو در سال 2030« در 
قالب 4 محور اصلي شامل »تغيير روند بازار و منابع 
درآمدي جديد، تغيير در رفتار و عادت هاي س��فر، 
توس��عه و نفوذ فناوري هاي پيش��رفته و رقابت ها و 
همكاري هاي نوين« را مورد بررسي قرار داده است. 
دورنم��اي خودروس��ازي جهان حكايت از توس��عه 
خودروه��اي برقي و تبدي��ل به خودروه��اي قابل 
رقابت و مناسب در بازار افق 2030 دارد. همچنين 
ال��زام ب��ه رقابت و هم��كاري با رقب��ا در حوزه هاي 
مختلف و تمرك��ز بازيگران جدي��د صنعت خودرو 
در بخ��ش كوچكي از زنجي��ره ارزش از ويژگي هاي 
صنع��ت خ��ودرو در افق 2030 اس��ت. اين تحليل 
حاكي از اين است كه خودروسازان بايد با همكاري 
شركت هاي نرم افزاري داخلي يا خارجي و در قالب 
هم��كاري مش��ترك، زمينه ورود ب��ه عرصه جديد 
صنعت خودروسازي جهاني را فراهم كنند. براساس 
اين تحلي��ل، درس هايي كه صنعت خودروس��ازي 
ايران در مواجهه با تحوالت و براي همس��و شدن با 
مس��ير تكاملي صنعت خودرو بايد مورد توجه قرار 
دهد، مي توان به »كسب آمادگي براي همسو شدن 
ب��ا تغييرات ب��ازار، تقويت صناي��ع مرتبط و تجهيز 
ش��بكه تامين براي حداقل س��ازي هزين��ه تدارك 
عوام��ل، افزايش درجه انعطاف پذي��ري با تمركز بر 
امور تحقيق و توس��عه، طراحي مهندسي و توسعه 
سيس��تم هاي نرم اف��زاري و تنوع بخش��ي خدمات 
 پ��س از ف��روش در ط��ول چرخه عم��ر محصول«

اشاره كرد.

 دورنماي خودروسازي جهان
گزارش پي��ش رو، ترجم��ه و تلخيص��ي از گزارش 
موسس��ه مكنزي با عنوان »صنع��ت خودرو در افق 
2030« است. هدف از اين مطالعه بررسي دورنماي 
صنع��ت خ��ودرو در اف��ق 2030 مي��الدي در اثر 
تحوالت چهارگانه فناوري محور ش��امل شيوه هاي 
متعدد سفرهاي درون شهري، خودروهاي خودران، 
تمام برقي س��ازي و س��رويس هاي تب��ادل داده در 

خودرو است. 
يافته هاي اين مطالعه نش��ان مي دهد كه بر پايه 
تح��والت چهارگانه فناوري مح��ور، منابع درآمدي 
خودرو متاثر از رانندگي با روش هاي اشتراك گذاري 
سفر، سرويس هاي تبادل داده، ارتقاي فناوري و به 
كارگيري مدل هاي نوين كس��ب وكار تا سال 2030 
ميالدي، ح��دود 1/5 تريلي��ون دالر، يعني معادل 
30 درص��د افزايش مي يابد. از طرف��ي پيش بيني 
شده اس��ت از هر 10 خودرو فروخته شده در سال 
2030 ميالدي، يك خودرو در قالب اشتراك گذاري 
س��فر به فروش مي رس��د. همچنين در صورت رفع 
موان��ع تكنولوژيكي و مس��ائل قانوني، تا 15 درصد 
از خودروه��اي فروخته ش��ده در س��ال 2030 به 

خودروهاي تمام خودران اختصاص خواهد يافت. 
ام��روزه، اقتص��اد كش��ورها به دليل توس��عه و 
رشد بازارهاي نوظهور، ش��تاب فناوري هاي جديد، 
سياست هاي پايدار و تداوم پذير و تغيير اولويت هاي 
مش��تريان، دس��تخوش تحوالت اساس��ي شده اند. 
ظه��ور مدل هاي كس��ب وكار جدي��د موجب ايجاد 
تحوالت انقالبي در صنايع مختلف ش��ده اس��ت كه 
صنع��ت خودرو هم از اين قاعده مس��تثنا نيس��ت. 
در صنعت خودروس��ازي و قطعه س��ازي چهار روند 
فن��اوري محور انقالبي ش��امل »روش ه��اي متنوع 
سفرهاي درون ش��هري، خودروهاي خودران، تمام 
برقي سازي و س��رويس هاي تبادل داده در خودرو« 

در حال شكل گيري است. 
اكثر بازيگران و متخصصان صنعت خودروسازي 
بر اين اعتقادند كه اين چهار محور، ش��تاب دهنده 
و تقويت كننده يكديگ��ر بوده و هر يك از بازيگران 
اين صنع��ت براي بقاي خود مل��زم به پذيرش اين 
تحوالت هس��تند. با وجود علم به تغييرات اساسي 
و روند پيش رو در صنع��ت خودرو، اما هنوز تصوير 
جامعي از شرايط اين صنعت در 10 تا 5 سال آينده 

در اثر اين تحوالت ترسيم نشده است. 
اگرچه عده يي از كارشناسان پيش بيني كرده اند 
كه تح��والت مذكور، موجب اف��ول صنعت خودرو 
خواهد ش��د، اما پيش بيني موسسه مكنزي حاكي 
از اين اس��ت كه شتاب گيري رشد بازار حمل و نقل 
س��فرهاي درون شهري شخصي براساس اين چهار 
روند، مي توان��د به عنوان منابع جديد تامين درآمد 

محسوب شود. 
در بخش اول اين گزارش، انقالب صنعت خودرو 
در اف��ق 2030 ميالدي در قالب هش��ت دورنماي 
كل��ي مورد بررس��ي ق��رار گرفته اس��ت. در بخش 
دوم بايدهاي آينده نگري در صنعت خودروس��ازي 
ارائه ش��ده اس��ت. بخش س��وم به درس هايي براي 
صنعت خودروس��ازي ايران مي پردازد و در انتها نيز 

نتيجه گيري و پيشنهادها ارائه شده است. 

 انقالب صنعت خودرو در افق ۲۰۳۰ ميالدي
هشت دورنماي كليدي »انقالب صنعت خودرو 
در س��ال 2030« در قالب چهار محور اصلي شامل 
تغيير روند ب��ازار و منابع درآمدي جديد، تغيير در 
رفتار و و عاد ت هاي سفر، توسعه و نفوذ فناوري هاي 
پيش��رفته و رقابت ه��ا و همكاري ه��اي نوين مورد 
بررس��ي قرار گرفته اس��ت. از طرف��ي، تاثيرات آنها 
در ن��وع تغيي��رات و چگونگ��ي تاثير گ��ذاري روي 
خودروس��ازان و تامين كنندگان س��نتي )قديمي(، 
پتانسيل بازيگران جديد، تنظيم كننده ها، مشتريان، 
بازارهاي خودرو ملي و زنجيره ارزش خودرو نيز در 

ادامه بررسي شده است. 

 تغيير بازار و منابع درآمدي جديد
با وجود آنك��ه عده يي از كارشناس��ان معتقدند 
صنع��ت خ��ودرو درحال افول اس��ت، اما ب��ا منابع 
درآمدي جديد، مي توان به رشد اين صنعت شتاب 

داد؛ ازجمله اين مناب��ع درآمدي جديد مي توان به 
روش هاي اش��تراك گذاري س��فر و رش��د و توسعه 
س��رويس هاي تبادل داده در خودرو اش��اره كرد. با 
توجه به تغيير روند بازار و همچنين منابع درآمدي 
جديد در صنعت خ��ودرو، دو دورنما در اين بخش 

پيش بيني شده كه در ادامه ارائه شده است: 
روش ه��اي  ب��ا  رانندگ��ي  اول:  دورنم�اي 
اش��تراك گذاري سفر، س��رويس هاي تبادل داده در 
خودرو، ارتقاي فناوري و اس��تفاده از مدل هاي نوين 
كسب وكار مي توانند منابع درآمدي خودرو را تا 30 
درصد يعني چيزي حدود 1/5 تريليون دالر افزايش 

دهند. 
همان گونه كه در شكل 1 نشان داده شده است 
در س��ال 2015 ميالدي درآمد فروش خودرو 3/5 
تريليون دالر بوده است. پيش بيني مي شود در سال 
2030 ميالدي درآم��د حاصل از صنعت خودرو به 
6/7 تريليون دالر برسد؛ از اين رشد درآمد، افزايش 
30درص��دي آن مرب��وط به مناب��ع درآمدي جديد 
و نوظه��ور )براي مثال: توس��عه خدمات مربوط به 
تب��ادل اطالعات ش��امل اپليكيش��ن ها، مكان يابي، 
و  اش��تراك گذاري  ب��راي  نرم اف��زار  به روزرس��اني 
س��فارش اينترنتي خودرو، افزايش هزينه تعميرات 
و نگهداري ناش��ي از برقي شدن خودرو و گسترش 
فن��اوري خودروه��اي خ��ودران( به واس��طه ورود 
بازيگ��ران جديد در اين صنع��ت خواهد بود. بر اين 
اساس ميزان رشد درآمد ساالنه كل صنعت خودرو 
با فرض دسترسي به فناوري موردنظر و نبود موانع 
قانون��ي، از س��ال 2015 تا 2030 مي��الدي، 4/4 
درصد پيش بيني شده است. اين در حالي است كه 
از سال 2010 تا 2015 ميالدي، ميزان رشد ساالنه 

اين بخش 3/6 درصد بوده است. 
سيس��تم هاي تب��ادل داده جدي��د در خودرو و 
فن��اوري خودروهاي خ��ودران در آينده، اين امكان 
را ب��ه راننده و مس��افران خودرو خواه��د داد تا از 
خ��ودرو به عنوان محِل گذران��دن زمان براي انجام 
فعاليت هاي ش��خصي اس��تفاده كنند ك��ه در اين 
ص��ورت زمينه اس��تفاده از انواع رس��انه هاي نوين 
و س��رويس هاي مرب��وط ب��ه آن فراه��م مي گردد. 
از طرف��ي، به دليل س��رعت فزاينده و رو به رش��د 
ابداعات و نوآوري ها به خصوص در سيستم هاي پايه 
نرم افزاري، خودروها نيازمند به روزرس��اني خواهند 
بود. همه موارد اشاره شده مي تواند به عنوان منابع 
جديد درآمدي در صنعت خودروسازي مطرح شود. 
دورنماي دوم: با وجود تغيير رويكرد به سمت 
روش ه��اي نوين اش��تراك گذاري س��فرهاي درون 
ش��هري، به واس��طه پيامدهاي مثبت ناشي از رشد 
طبقه متوس��ط در جهان و تداوم رشد اقتصادي در 
كشورهاي نوظهور به ويژه چين و هند، تغيير رشد 
س��االنه فروش خودرو از 3/6 درصد در حال حاضر 

به 2 درصد تا سال 2030 ميالدي خواهد رسيد. 
رشد س��االنه فروش خودرو بر پايه روش سنتي 
)ادامه روند فعلي و عدم توس��عه فناوري )از س��ال 
2015 ت��ا 2030 مي��الدي بدون در نظ��ر گرفتن 
بازيگران جديد اين صنعت، مطابق ش��كل 1 حدود 
2 درصد خواهد بود كه در مقايس��ه با رشد ساالنه 
3/6 درصدي طي دوره پنج س��اله 2010 تا 2015 
ميالدي، روند نزولي را خواهد داشت. ازجمله داليل 
اين افت مي توان به مواردي همچون ش��اخص هاي 
اقتص��اد كالن و ب��اال رفت��ن مي��زان اس��تفاده از 
روش هاي نوين س��فر مانن��د خودروهاي با كاربري 
اشتراك گذاري س��فر و س��فارش اينترنتي خودرو 

اشاره كرد. 

 تغيير در رفتار و عادت هاي سفر
دورنم�اي س�وم: با توجه ب��ه اينك��ه رفتار و 
عادت  ه��اي مصرف كنن��ده ب��راي انجام س��فرهاي 
شهري درحال تغيير است، پيش بيني مي شود از هر 
10 خودرو فروخته ش��ده در سال 2030 ميالدي، 
يك خودرو اش��تراك گذاري سفر به فروش برسد و 
متعاقب آن بازار خوبي براي اين هدف ايجاد شود. 
براي انجام يك سفر بهينه، استفاده از روش هاي 
تلفيقي حمل و نقل توصيه مي شود. از اين رو مدل 
س��نتي فروش خودرو به واسطه روش هاي متنوع و 
نوين س��فر با توجه به تقاضاهاي جديد، دستخوش 

تحوالتي بزرگ خواهد شد. 
امروزه كاربران از خودروهايشان براي انجام همه 
اهدافش��ان اس��تفاده مي كنند و فرقي نمي كند كه 
مي خواهن��د تنها به محل كار بروند يا با خانواده به 
س��احل بروند. اما در آينده، همان گونه كه در شكل 
2 نش��ان داده شده اس��ت اين امكان وجود خواهد 
داش��ت كه ب��ا انعطاف پذيري در انتخ��اب، بهترين 
روش س��فر براي يك هدف مشخص، تعيين گردد 
و با اي��ن روش، خودروهاي چند منظوره تبديل به 
چن��د خودرو تك منظوره گردند. ش��اهد اين مدعا، 
روند فعلي كش��ور امريكاس��ت كه به عنوان نمونه، 
تع��داد اف��راد داراي گواهينامه بين س��نين 16 تا 
24 س��ال، از 76 درص��د س��ال 2000 ميالدي به 
71 درصد در س��ال 2013 مي��الدي كاهش يافته، 
درحالي ك��ه افرادي كه در طرح ه��اي خودروهاي 
اش��تراك گذاري ش��ده در امريكاي شمالي و آلمان 
ش��ركت داش��ته اند در پنج س��ال اخير بيش  از 30 
درصد س��االنه رش��د داش��ته اند. با ادامه اين روند 
و اس��تقبال كارب��ران به اس��تفاده از وس��ايل نقليه 
اش��تراكي، پيش بيني مي ش��ود در س��ال 2030 از 
هر 10 خودرو فروخته ش��ده يك خودرو به صورت 
اش��تراكي به فروش برسد كه در صورت ادامه روند 
حاضر اين نس��بت به يك خودرو از س��ه خودرو در 

سال 2050 ميالدي خواهد رسيد. 
دورنم�اي چهارم: س��اختار ش��هر ب��ه عنوان 
مناس��ب ترين معيار تقس��يم بندي، تاثير زيادي بر 
رفتار و عادت  هاي س��فر دارد؛ ازاي��ن رو در تحليل 
صنع��ت خ��ودرو و حمل و نق��ل، جايگزين ديدگاه 

ناحيه يي و كشوري در بازار خودرو خواهد شد. 
نوع ش��هر در مح��دوده و س��رعت تاثير گذاري 

تح��والت خودروي��ي، نق��ش موث��ري دارد. درك 
فرصت ه��اي تجاري آينده، ضرورت ن��گاه ويژه به 
ب��ازار حمل ونق��ل خودرويي را بيش  از گذش��ته 
م��ورد تاكيد قرار مي دهد.  از اي��ن رو در گام اول 
ضروري اس��ت، بازارها براس��اس ساختار شهر و بر 
پايه ش��اخص هاي تراكم جمعيت، توس��عه و رونق 

اقتصادي تقسيم بندي شوند.
مطاب��ق ش��كل 3- ال��ف پيش بيني ها نش��ان 
مي دهد س��طح جمعيت در ش��هرهاي ب��ا درآمد 
كم، بيش��ترين افزايش را تا س��ال 2030 ميالدي 
خواهند داشت به گونه يي كه از 2/1 ميليارد به 2/8 
ميليارد نفر خواهد رس��يد. از طرفي مطابق شكل 
3-ب، ش��هرهاي با درآمد باال و پرجمعيت، پايگاه 
خوبي ب��راي نفوذ فناوري خودروه��اي خودران و 

سيستم هاي انتقال قدرت الكتريكي هستند.
از جمل��ه داليل اين موضوع مي توان به نس��بت 
هزينه پايين فناوري به درآمد ساكنين و همچنين 
كنترل ه��اي نظارتي براي مقابل��ه با آاليندگي هاي 
خودرويي اش��اره كرد. از طرفي در كالن شهرهايي 
همچون ش��انگهاي و لندن، خودروهاي اش��تراكي 
نيز به داليل��ي همچون ترافيك س��نگين، كمبود 
پاركينگ و ازدحام جمعيت، مي توانند داراي مزيت 
باش��د كه اين امر خ��ود مي تواند به ش��كل گيري 
مدل ه��اي جدي��د كس��ب وكار منجر ش��ود. حال 
آنكه در مناطق روس��تايي و حومه، مالكيت خودرو 
ش��خصي به صرفه تر خواهد ب��ود. ازاين رو مي توان 
نتيجه گرفت كه نوع شهر به عنوان شاخص كليدي 
تاثيرگ��ذار در عادت  ه��اي س��فر و مي��زان فروش 
خودرو، ب��ه عن��وان جايگزين دي��دگاه منطقه يي 
قديمي در بازار حمل ونقل خودرويي مطرح شود. 

 توسعه و نفوذ فناوري هاي پيشرفته
فن��اوري خ��ودران و سيس��تم انتق��ال ق��درت 
الكتريكي ازجمله پتانس��يل هاي بلندمدت بس��يار 
ق��وي در صنع��ت خودروس��ازي و قطعه س��ازي به 
حساب مي آيند؛ اگرچه افزايش نفوذ اين فناوري ها 
در اف��ق 2030 وابس��ته ب��ه فائق آمدن ب��ر دامنه 

گسترده يي از موانع و مشكالت است. 
دورنم�اي پنج�م: در ص��ورت رف��ع موان��ع 
تكنولوژيكي و مسائل قانوني و نظارتي، تا 15 درصد 
از خودروهاي فروخته شده در سال 2030 مي تواند 
به خودروهاي تمام خودران اختصاص داشته باشد. 
بعيد است كه خودروهاي خودران تا قبل از سال 

2020 ميالدي به صورت تجاري توليد شوند. 
موان��ع نظارت��ي و قانون��ي يك��ي از چالش هاي 
اساس��ي اين فناوري است. سيس��تم هاي پيشرفته 
كمك  رانن��ده )ADAS( نق��ش بس��يار كليدي در 
آماده س��ازي مراجع نظارتي و قانوني داشته اند و از 
طرفي توانسته اند بر اعتماد و باور پذيري ايده كنترل 
رانندگ��ي خودكار خودرو مي��ان مصرف كنندگان و 

كمپاني ها بسيار موثر باشند. 
تجربه بازار سيس��تم هاي پيشرفته كمك راننده 
نش��ان مي دهد كه در صور حل چالش هاي اوليه يي 
همچون قيمت، ش��ناخت و اعتم��اد مصرف كننده، 
مسائل ايمني و امنيتي، نفوذ اين فناوري در صنعت 

خودرو و حمل و نقل سريع تر عملياتي مي شود. 
در صورت حل چالش هاي برشمرده شده و رشد 
سريع اين فناوري، سهم فروش خودروهاي سواري 
با درصد باالي قابليت هاي خودراني و تمام خودران 
به ترتيب در س��ال 2030 ميالدي 50 و 15 درصد 

پيش بيني شده است. 
دورنماي شش�م: خودروهاي برقي توانسته اند 
به خودروهاي قابل رقابت و مناسب در بازار تبديل 
شوند اگرچه س��رعت پذيرش آن متناسب با سطج 

امكانات و ساختار شهر تغيير مي كند. 
قواني��ن نظارت��ي س��ختگيرانه، كاه��ش قيمت 
بات��ري، اعط��اي مش��وق هايي همچ��ون معافي��ت 
مالياتي، امتيازهاي ويژه در رانندگي و اس��تفاده از 
پاركينگ، افزايش دسترس��ي به ايستگاه هاي شارژ 
و افزاي��ش پذيرش از طرف مصرف كننده ها، همگي 
مي توانند به عنوان انگيزه و محرك قوي و تازه براي 
نفوذ مجموعه خودروهاي برق��ي )هيبريد، هيبريد 
دو ش��اخه دار، باتري الكتريكي و پيل سوختي( در 
س��ال هاي پيش رو مطرح گردند. سرعت سازگاري 
اين خودروها براس��اس كشش مصرف كننده )تا حد 
زيادي وابس��ته به قيم��ت كل( و كنترل نظارتي و 
قانوني كه باتوجه به س��طح نواحي و س��اختار شهر 

تغيير مي كند، قابل تعيين است. 

با توج��ه به ش��رايط فوق، پيش بيني مي ش��ود 
ميزان ف��روش مجموع خودروهاي برقي مي توان به 
افزايش قوانين س��ختگيرانه آالينده هاي خودرويي 
در شهرهاي پرجمعيت و مشوق هاي تحريك كننده 
مش��تريان )اعم از معافيت هاي ماليات��ي، امتيازات 
رانندگي و پاركينگ، تخفيف هاي قيمتي ويژه براي 

اين نوع فناوري و...( اشاره كرد. 
به واسطه رشد پيوس��ته فناوي باتري و باتوجه 
به پتانس��يل كاهش قيمت بات��ري به 150 تا 200 
دالر ب��ه ازاي ه��ر كيل��ووات س��اعت در دهه بعد، 
خودروهاي برقي در مقايس��ه ب��ا خودروهاي فعلي 
در زمينه قيمت مزيت رقابتي كس��ب خواهند كرد 
و از اي��ن طريق به عنوان با ارزش ترين كاتاليس��ت 
براي نفوذ مجموعه خودروهاي برقي به بازار خودرو 

كمك كنند.
البت��ه نفوذ فروش مجموعه خودروهاي برقي در 
ش��هرهاي كوچك و مناطق روس��تايي كه از سطح 
پايين ت��ري از زيرس��اخت هاي ش��ارژ برخوردارن��د 
آهس��ته تر اس��ت.  از طرفي پيش��رفت هايي كه در 
فناوري ش��ارژ، آش��نايي و اعتماد مصرف كنندگان 
به مجموعه خودروهاي برقي ايجاد ش��ده به ميزان 
نفوذ بيش��تر آن كمك خواه��د كرد. البته اين نكته 
بس��يار حائز اهميت اس��ت ك��ه بخ��ش بزرگي از 
مجموع��ه خودروهاي برقي را نوع برقي- هيبريدي 
تش��كيل مي دهد و اين يعني موتور احتراق داخلي 
در خودروه��ا، همچنان تا س��ال 2030 ميالدي از 

اهميت و مقبوليت كافي برخوردار خواهند بود. 

 رقابت ها و همكاي هاي نوين
منابع درآمدي، زماني رشد شتابنده خواهد داشت 
كه مرزهاي صنعت سنتي جابه جا شود و به تبع آن 

قوانين بازي نيز تغيير كند. 
دورنماي هفتم: چشم انداز روش هاي نوين سفر 
درون شهري با پيچيدگي و تنوع زياد، بازيگران فعلي 
صنعت خودروس��ازي را ملزم به همكاري و رقابت با 
رقبا، در چند حوزه خواهد كرد. در دورنماي پيچيده 
صنعت خودروسازي با توجه به روش هاي متنوع سفر، 
بازيگران فعلي اين صنعت مجبور خواهند بود به طور 
همزمان در چند حوزه، رقابت و در عين حال همكاري 
داشته باشند. در دهه هاي اخير صنعت خودروسازي با 
تحوالت اساسي روبه رو نبوده است، اين در حالي است 
كه بازارهاي نوظهور همچون تلفن همراه چند تحول 
عمده را تجربه كرده اند به عنوان نمونه در 15 س��ال 
اخير، تنها دو بازيگر جديد در بين 15 خودروساز برتر 
وارد شده اند در حالي كه در همين مدت، 10 بازيگر 
جديد در صنعت تلفن همراه معرفي ش��ده اند. تغيير 
در مدل هاي س��فر با ورود بازيگران جديد در صنعت 
خودروسازي همراه خواهد بود، ازاين رو، خودروسازان 
قديمي براي ماندن در صحنه رقابت، مبارزه در چند 
ح��وزه، غيرقابل اجتناب خواهد ب��ود. ارائه دهندگان 
 zipcar، Didi Kuaili( روش ه��اي جدي��د س��فر
و...(، غول هاي فناوري )اپل و گوگل( و خودروس��ازان 
نوظهور )BYD , Tesla و...( به پيچيدگي دورنماي 

رقابتي صنعت خودرو خواهند افزود. 
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ظهور »رهبر فكري«

ابرثروتمندان چطور طبقه روشنفكري جديد خلق كردند؟
دانيل درزنر در كتاب »صنعت ايده ها« مشت ابرثروتمندان را در خريدن نظريه ها باز مي كند

مولف: ديويد سشنز|
مترجم: علي كوچكي|

نيو ريپابليك — ماركسيست ايتاليايي، »آنتونيو 
گرامش��ي«، در يك��ي از زندان هاي موس��وليني در 
ده��ه ۱۹۳۰، به ن��گارش پاره نوش��ته هايي پرداخت 
ك��ه به نظريه او درباره روش��نفكران تبديل ش��د. او 
ب��ه طرح اين نكت��ه پرداخت كه طبق��ات جديدي، 
همچ��ون بورژوازي اروپايي پ��س از انقالب صنعتي، 
مجموعه ي��ي از متفك��ران خاص خ��ود را به ميدان 
آوردن��د ك��ه وي آن��ان را »روش��نفكران ارگانيك« 
مي خوان��د، نظريه پ��ردازان، فن��اوران و مديراني كه 
»كارگزاران« آن طبقات در جامعه جديد ش��دند. بر 
خالف »روشنفكران سنتي« كه در ساختار طبقاتي 
قديم جاي داشتند، روش��نفكران ارگانيك به طبقه 
بورژوا كمك كردند كه انديشه هايش��ان را به عنوان 
فهم همگاني نامحس��وس و بي چون وچراي رايج در 

نهادهاي اجتماعي بقبوالنند. 
امروزه، نظريه گرامش��ي بر مباحث جاري درباره 
افول ظاهري »روش��نفكر عمومي« در امريكا س��ايه 
س��نگيني انداخته اس��ت. چنين گفته مي ش��ود كه 
متفكران بزرگ ديگر آن افس��ونگري س��ابق را براي 
عموم ندارند، چون دانش��گاه بس��يار منزوي، و تفكر 
آكادميك بس��يار تنگ نظر ش��ده اس��ت. چنين آه و 
ناله هاي��ي را راس��ل ياكوبي در آخرين روش��نفكران 
)۱۹۸۷( مك��رر نق��ل ك��رده اس��ت. در اي��ن اثر، از 
تخصص گراي��ي دانش��گاهيان، پ��س از ده��ه ۶۰، 
گاليه ش��ده و با حالتي نوس��تالژيك از روشنفكران 
سنت ش��كن و »مس��تقل« اوايل قرن بيستم سخن 
رفت��ه اس��ت. نويس��ندگاني همچ��ون مقاله نويس 
نيوي��ورك تايمز، نيكوالس كريس��تف، اين ش��رايط 
تاس��ف بار را به فرهنگ ناظر ب��ه برنامه هاي دكتري 
نس��بت مي دهد، فرهنگي كه بنا به ادعاي كريستف 
از »پيچيده گوي��ي ويژه خ��واص تمجيد مي كند، در 
حال��ي كه به تاثيرگذاري و مخاطبان نهاد دانش��گاه 
به ديده تحقير مي نگ��رد«. اين نقدهاي رايج تلويحا 
به اين نكته اش��اره دارند كه دانش��گاهيان، به دليل 
همان طرز فكر دانش��گاهي اي كه دارند، نمي توانند 
انديشه هايشان را به مخاطبان گسترده تري برسانند. 
متخصص علوم سياس��ي و وبالگ نويس سياست 
خارجي، داني��ل دبليو. درزنر، در كت��اب خود با نام 
صنع��ت ايده ها توجهش را به ش��رايطي عطف كرده 
كه ايده ها در آن ش��رايط شكل مي گيرند، پشتيباني 
مالي مي ش��وند و انتشار مي يابند. او با توصيف حوزه 
عموم��ي در زبان بازار، از اين بحث مي كند كه س��ه 
عامل اصلي سرنوش��ت روشنفكران امروز را دگرگون 
كرده اس��ت: از ميان رفتن اعتماد عمومي به نهادها، 
تكثرگراي��ي جامع��ه امريكايي، و افزاي��ش نابرابري 
اقتصادي. او به درس��تي مورد سوم را مهم ترين عامل 
معرفي مي كن��د: رش��د غيرمنتظ��ره ابرثروتمندان 
امريكايي، يا همان طبقه يي كه به پش��تيباني از نوع 

خاصي از »ايده ها« عالقه مند است. 
به نوشته درزنر، ثروتمندان به بهاي تحليل رفتن 
بي��ش از پيش »روش��نفكر عموم��ي«، نوع جديدي 
از متفك��ر- »رهبر فكري«- را به قدرت رس��انده اند. 
درحالي ك��ه روش��نفكران عمومي همچ��ون »نوام 
چامسكي« يا »مارتا نوسبام« اهل شك و تحليل اند، 
رهبران فكري همانند »توماس فريدمن« و «ش��ريل 
سندبرگ« »يكس��ويه نگري خاص خود را در تبيين 
جهان گس��ترش مي دهند، و آن جهان بيني را براي 
هر كس��ي كه شنونده آنان باشد تبليغ مي كنند«. با 
آنكه روشنفكران عمومي در پيچيدگي و نقد در رفت 
و آمدند، رهب��ران فكري آكنده از تمايلي مبلغانه به 
»تغيير جهانند«. به نظر درزنر، بسياري از خوانندگان 
»ايده ه��اي بزرگ« گ��روه دوم را به پيچيدگي گروه 
نخس��ت ترجي��ح مي دهن��د. در بازار ايده ه��ا، كه از 
پول افراد متنفذ لبريز اس��ت، س��ود فروش كاالهاي 
رهب��ران فكري، هم به ميلياردرها و هم به جامعه يي 
گس��ترده تر، ه��ر روز بيش��تر مي ش��ود« و آنه��ا به 
»سوپراس��تارهايي با برند خاصشان تبديل شده، در 
فضايي سهيم مي شوند كه قبال به متنفذان، مشاهير 

و ورزشكاران اختصاص داشت«. 
درزن��ر تمام تالش��ش را به خ��رج داده تا درباره 
رهب��ران فكري به عنوان نوع جديدي از روش��نفكر 
�� روش��نفكري كه در پي انج��ام كاركردي متفاوت 
از كاركرد روش��نفكر عمومي است و به همان اندازه 
نيز مش��روعيت دارد�� به ديدگاهي واقع نگر برس��د. 
او خوش��بينانه مي نويس��د: »بي تردي��د اين نكته در 
خور توجه اس��ت كه ميل ش��ديدي به ايده هاي نو و 
ش��يوه هاي پرش��ور تفكر درباره جهان بروز و ظهور 
يافته اس��ت«. او تصديق مي كن��د كه ايده هاي مورد 
اشتياق و عطش امروز، در بهترين حالت، سطحي و 
مبت��ذل و، در بدترين وضع، عميقا ضددموكراتيك و 
گاهي نيز يكسره فريبكارانه اند؛ با اين حال، چنين به 
نظر مي رس��د كه او عطش يادشده به ايده هاي نو را 

پيشرفتي مثبت توصيف مي كند. 
صنع��ت ايده ها نش��ان مي دهد ك��ه محكوميِت 
رهب��ران فكري قطعي اس��ت. همان گون��ه كه درزنر 
ي��ادآور مي ش��ود، بعض��ي از نام ه��اي ش��اخص در 
جري��ان رهبري فكري به تفك��ر كم مايه و نوكرمآبي 
بي پرده ش��ان در برابر ثروتمندان شهره اند. درزنر به 
اختصار مي گويد كه بزرگ ترين ايده، در مشهورترين 
كتاب توماس فريدمن، جهان مسطح است اين است 
كه »براي رونق بخشيدن به اقتصاد جهاني، فرد بايد 
برندي ويژه و منحصربه فرد باشد، برندي مثل مايكل 
جردن«. اين ايده بيش��تر يك اصل تجاري اس��ت تا 
يك بينش فلس��في. اما درزنر توضي��ح مي دهد كه 
»تجارت پيشگان نوش��ته هاي فريدمن را در اين باره 
مي استايند كه چگونه فناوري و جهاني سازي اقتصاِد 
جهاني را دگرگون مي كند« و دليل اين ستايش اين 
است كه فريدمن جهان بيني آنان را تقويت مي كند. 
همچون فريدمن، دو رهبر فكري ديگر، »پاراگ« 
و »عايش��ه خان«، ق��درت جهاني � تاريخي ابداعات 
تكنولوژي��ك را ج��ار مي زنن��د و از اين داد س��خن 
مي دهند كه تكنولوژي در معناي خاصش، به عنوان 

موتور تغيي��ر جهاني، دارد جايگزي��ن علم اقتصاد و 
جغرافياي سياس��ي مي شود. همان گونه كه »اوجني 
م��وروزوف« گفت��ه، به باور پ��اراگ و خان »ش��ايد 
دموكراسي با جهاني س��ازي و سرمايه داري ناسازگار 
باش��د« و استدالل مي كند كه ما بايد آغوشمان را به 
روي سرمايه داري اقتدارگرايانه سبك چيني باز كنيم. 
درزنر، در گزارش خود درباره »كانكتوگرافي« خان، 
تفكر او را »گلوبالوني« ]ب��ه معناي ايده پردازي هاي 
چرند درباره مس��ائل جهاني[ مي داند و شيوه نثر او 
را ش��بيه يكي از »گفت وگوهاي تِ��د درباره دوره اي 

خوداتكا« مي داند. 
درزن��ر در پي بررس��ي اين امر اس��ت كه چگونه 
پي جويي ثروت، در صنعت جديد ايده هاي سازماني، 
از طري��ق نمايش هاي تلويزيوني، س��خنراني هاي با 
دستمزد باال، و افزايش بي اندازه كتاب رهبران فكري 
را تشويق مي كند كه تخصصشان را بزرگ جلوه دهند 
و به بس��ياري از فروشگاه ها فشار آورند كه به فروش 
آث��ار تقلبي آنان بپردازن��د. بدنام ترين نمونه، »فريد 
زكريا«، مقاله نويس و مجري س��ي ان ان است كه به 
س��رقت متن هايي از ديگر نويس��ندگان براي تامين 
برنامه چندبخشي خود متهم شده است. همان گونه 
كه »نيل فرگوس��ن« با سر به سوي برندسازي رفته 
است: تبديل كتاب ها به سناريوهايي براي سريال هاي 
تلويزيون، ايراد سخنراني هاي پرسود، و نوشتن براي 
مجموعه سرس��ام آوري از نش��ريات. فرگوس��ن نيز، 
مثل ديگر رهبران فكري افراط كار، وقتي به دردس��ر 
افتاد كه مش��خص شد داستان او در نيوزويك درباره 
پرزيدنت اوباما در ۲۰۱۲، پر از اشتباهات و ادعاهاي 
گمراه كننده است. فرگوس��ن در مصاحبه يي درباره 
صنع��ت ايده ها، در مورد تغيير جايگاهش از اس��تاد 
آكسفورد به رهبري فكري، صادقانه گفت: »همه آن 

كارها را براي پول انجام دادم«. 
درزن��ر با وج��ود بي تابي اش نس��بت به رو كردن 
فريبكاري هاي رهب��ران فكري، از توضيح جنبه هاي 
تاريك ترشاهد خود، طفره مي رود. هنگام قضاوت در 
اين باره كه آيا صنعت ايده ها »كارآمد« اس��ت يا نه، 
دست به دامان اس��تعاره يي اقتصادي مي شود: »چه 
خ��وب و چه بد، بازار مدرن ايده ها، ش��ديدا ش��بيه 
اس��ت به بازارهاي مالي مدرن. معموال اين سيستم 
نتيجه بخ��ش اس��ت. اما وقتش كه برس��د، ش��ايد 

حباب هاي سرمايه يي نيز وجود داشته باشد.«
نارسايي اين استعاره در هيچ جا روشن تر از مطالعه 
موردي او درباره ظهور و سقوط نظريه استاد مدرسه 
بازرگاني ه��اروارد، »كاليتون كريستنس��ن«، درباره 
»نوآوري اخالل گر« نيست. طرح كريستنسن اين بود 
كه »اخاللگرها« �� يعني شركت هايي كه صنايعشان را 
با فناوري ها و الگوهاي تجاري نوين زيرورو كرده اند�� 
نسبت به شركت هايي مزيت رقابتي دارند كه در حال 
ارتقاي تدريجي محصول خود هس��تند. مثال ايربي. 
ان. بي را مي توان ي��ك اخاللگر در صنعت هتل داري 
در نظر گرفت، چون اين شركت بر اساس طرحي به 
سرعت رش��د كرده كه، در اين طرح، پايگاه عظيمي 
از كارب��ران جذب ش��ده، به جاي خري��د و اداره هتل، 
خانه هايش��ان را به ميهمانان اج��اره مي دهند. درزنر 
اس��تدالل مي كند كه ايده »نوآوري اخاللگر« به اين 
دليل س��يليكون ولي را به جنب وج��وش آورد كه با 
جهان بيني توانگران مطابقت داش��ت، جهان بيني اي 
ك��ه، در آن، موفقي��ت از آِن كارآفرين��ان جس��ور و 
خطرپذير است. كريستنس��ن براي اين شور و شوق 
برچس��ب سودآوري ساخت، هشت كتاب توليد كرد، 
گردهمايي اي براي پيش��رفت و نوآوري در هاروارد به 
راه انداخت، و ش��ركت مش��اوره يي خود و يك بنگاه 

سرمايه گذاري بوتيك تاسيس كرد. 
ام��ا در ۲۰۱۴، نزدي��ك به دو ده��ه پس از طرح 
اوليه كريستنس��ن درباره نوآوري اخاللگر در هاروارد 
بيزينس ريويو، »ژيل لپور«، مورخ امريكايي، حيثيت 
اين نظريه را در مقاله يي پرخواننده درنيويوركر به باد 
داد. لپور دريافت كه مطالعات موردي كريستنس��ن 
مبهم و اغراق آميز بوده: سي گيت تكنولوژي، شركتي 
كه همه فكر مي كردند »اخاللگرها آن را از پا درآورده 
بودند«، در حقيقت، رونق گرفته و فروش خود را سال 
بعد از پايان تحقيق كريستنسن دو برابر كرده بود؛ و 
در اين اثنا، شركت هاي اخاللگري كه او كاميابي شان 
را اع��الم كرده بود از بازار تجارت خارج ش��ده بودند. 
مقاله لپور حتي نقدي طعنه آميزتر درباره كريستنسن 
در نشريه ام. اي. تي. اسلون منيجمنت ريويو برانگيخت 

و موجب واكنشي شديد در سيليكون ولي شد. 
ظاه��را درزنر اي��ن مطالعه م��وردي اش را نمونه 
اوليه يي از چگونگي تنظيم بازار به نفع ايده ها مي داند: 
يك روشنفكر عمومي، با تركاندن »حباب سرمايه اي« 

در اين فرايند، مانعي بر سر راه يك رهبر فكري است. 
در نگرش درزنر، اين دو گونه انديش��مند، يكديگر را 
تعديل مي كنند. اما همچون مورد اقتصاد، اس��تعاره 
ب��ازار اين باور ش��به االهياتي را با خ��ود دارد كه هر 
چي��زي، در نهايت، به تعادل مي رس��د، ايدئولوژي اي 
كه شيوه بازيگران بزرگ را در سروسامان دادن نظام 
س��رمايه داري به نفع خودش��ان ناديده مي گيرد. در 
نهاي��ت، نوآوري اخاللگر به م��دت دو دهه، به عنوان 
نظريه يي درباره همه چيز، جان س��الم به در برده و تا 
امروز، اخاللگري با س��رعتي پرشتاب در حركت بوده 
اس��ت. هنوز هم ميلياردها دالر ب��ه مدارس بازرگاني 
سرازير مي ش��ود تا حرف مفت مشابهي را القا كنند، 
حال آنك��ه گروه هاي علوم دانش��گاه ها �� كانال هايي 
كه براي پول س��ازي جنون آميز جهت گيري كم تري 
دارند���� ب��راي جذب بودج��ه دس��ت وپا مي زنند، و 
رش��ته هاي علوم انس��اني، ب��ا جان كن��دن، از عمر 
برنامه ريزي شدهش��ان جان سالم به در مي برند. تاثير 
پول ثروتمندان بس��يار بيشتر از ايجاد مشتي متفكر 
توخالي بوده است. موسساتي نيز كه روشنفكران را به 
انجام پژوهش هاي معنادار قادر مي سازند، به سرعت 
به دست حاميان مالي جديدشان در حال بازسازي اند. 
در خالل چند دهه گذشته، همچنان كه تامين بودجه 
از منابع دولتي و سازمان هاي بشردوستانه ته كشيده، 
كميته هاي فكري كوش��يده اند كس��ري بودجه را با 
ج��ذب كمك هاي بالعوض از ش��ركت ها، دولت هاي 
خارجي و نخبگان اهل سياس��ت جب��ران كنند. اما 
اي��ن اهداكنندگان، ب��ه حماي��ت از كارهايي كه به 
لحاظ فكري معتبر و بي طرفانه باش��د عالقه چنداني 
ندارند، بلكه آنها در پي ايجاد پش��توانه يي سياس��ي 
براي ايده هاي مطلوب خويشند. به عبارت ديگر، آنان 

خواهان بازگشت سرمايه گذاري هاي خود هستند. 
در نتيج��ه، كميته ه��اي فك��ري بي��ش از پيش 
جانب دارت��ر مي ش��وند. همان گون��ه ك��ه درزنر نقل 
مي كند، وقتي س��ناتور پيش��ين، »جي��م دمينت«، 
در ۲۰۱۲ ب��ه رياس��ت بنياد هريتج منصوب ش��د، 
اي��ن بنياد حول پژوهش��ي عمل گ��را مي چرخيد تا 
رضايت خاط��ر اهداكنندگان خود را تامين كند )بنا 
به گزارش پوليتيكو در آوريل، دمينت س��رانجام به 
اي��ن دليل بركنار ش��د كه كميته فكري را »بس��يار 
پرطمطراق و سياس��ي كرده بود، به بهاي خس��ارت 
زدن به اهداف پژوهش��ي و عملي اي��ن بنياد«( . در 
۲۰۱۲، برادران »كخ«، دادخواس��تي عليه موسس��ه 
كاتو اقامه كردند تا كنترل بيش��تري بر اين سازمان 
به دست آورند، س��ازماني كه گاه پژوهش هاي آن با 
س��نت جمهوري خواه تضاد پيدا مي كرد. در اين اثنا، 
كميته هاي فكري ليبرال تسليم نفوذ سازمان يافته يي 
ش��ده اند كه جانب داري كمت��ري دارند، اما به همان 
ان��دازه سازش��كاري بيش��تري به خ��رج مي دهند: 
موسسه پژوهشي بروكينگز اخيرا يك بسازوبفروش 
مستغالتي را شريك ارشد خود كرده است، درحالي 
ك��ه وي ۴۰۰/۰۰۰ دالر درياف��ت ك��رده تا در مورد 
طرح هاي توس��عه يي ش��ركتش در سان فرانسيسكو 

اعمال نفوذ كند. 
در دانشگاه ها نيز پيامد مشابهي جريان دارد. هر 
قدر هيات رييسه هاي دانشگاه ها بيش از پيش تحت 
سلطه بانكداران، مديران صندوق هاي سرمايه گذاري 
تاميني، و بس��ازوبفروش هاي مستغالتي درمي آيند، 
ممنوعيت ه��اي ديرپاي آكادمي��ك درپژوهش هاي 
متاثر از صنايع بيش��تر كنار گذاشته مي شوند. حتي 
امروزه دانش��گاه هاي متش��خص نيز درهايشان را به 
روي پژوهش هاي گره خ��ورده با صنعت باز كرده اند: 
براي مثال، در دانش��گاه بركل��ي كاليفرنيا، پژوهش 
مورد حمايت بي. پي گ��زارش جامعي با اين نتيجه 

تهيه كرده است كه نشت نفت در ديپ واتر هورايزن 
)سكوي نفتي آتش گرفته در مكزيك( به آن وخامت 
كه همه تص��ور مي كنند نبوده اس��ت. همانطور كه 
تاريخ دان امريكايي، »فيليپ ميروفس��كي«، در بازار 
علم: خصوصي سازي علوم امريكايي توضيح مي دهد، 
دانش��گاه ها با اش��تياق، عمليات تحقيق و توس��عه 
ش��ركت هايي را در دس��ت مي گيرند ك��ه انجام اين 
تحقيق ه��ا در داخل آن ش��ركت ها مقرون به صرفه 
تلقي نمي ش��ود. ش��ركت ها، به اي��ن دليل كه تحت 
تاثير فش��ار رقابتي اند، چندان تمايلي ندارند كه در 
پژوهش ه��اي پايه يي س��رمايه گذاري كنن��د كه به 
كش��فيات علمي بزرگ مي رسند، بلكه بيشتر عالقه 
دارند در پژوهش هاي كاربردي اي سرمايه بگذارند كه 

آنها را زودتر به پول مي رساند. 
ب��ه س��هم خ��ود  ني��ز  پش��تيبانان س��ازماني 
جس��ورتر ش��ده اند و به دانشمندان فش��ار مي آورند 
پژوهش هايش��ان را از آن نتيجه گيري هايي دور نگه 
دارند كه مي تواند منافع شركت ها را تهديد كنند و در 
پي بي اعتبار كردن كساني برمي آيند كه اصرار دارند 
مبن��ي بر فكت هايي كه به دس��ت مي آورند صحبت 
كنند، به ويژه در علوم مربوط به آب وهوا. اين عالوه بر 
پولي اس��ت كه ش��ركت ها براي دوره هاي تبليغاتي 
به نفع س��رمايه داري و پژوهش درباره كاس��تي هاي 
دول��ت رفاه به پاي دانش��گاه ها �� حت��ي نخبه ترين 
دانش��جويان آنها مي ريزند. همان گون��ه كه »مايكل 
مس��ينگ«، سال گذشته در نش��ريه نيويورك ريويو 
آو بوكز گزارش كرده، دانشكده تربيت معلم دانشگاه 
كلمبيا كمكي چندين ميلي��ون دالري را قبول كرد 
تا براي »چالش هاي مالي اي كه كش��ور با آن مواجه 
اس��ت« يك برنامه درس��ي دبيرس��تاني تهيه كند، 
دستورالعملي براي اينكه »چرا الزم است مستمري ها 
را قطع كنيم«. درحالي كه شركت خدمات مالي بي. 
بي. اندتي ب��ه ده دوازده تا كال��ج كمك مالي كرده 
است تا »مباني اخالقي س��رمايه داري« و تفكر آين 

رند را ترويج كنند. 
اين س��ند در كت��اب درزنر به ترس��يم تصويري 
تكان دهنده از كش��وري كمك مي كن��د كه، در آن، 
ابرثروتمن��دان فعاالنه در پي خرابكاري موسس��اتي 
هس��تند كه در بخش بزرگي از قرن بيس��تم ستون 
فق��رات اعتم��اد عمومي و مل��ي را ش��كل داده اند. 
ثروتمندان مدرن، به اين دليل كه ثروتش��ان عمدتا 
از علوم مالي به دس��ت آمده و ديگر ربط و نس��بتي 
با زيربناي مادي كشور ندارد �� آن ها ديگر غول هاي 
صنعت فوالد يا س��الطين صنعت راه آهن نيستند��، 
ديگ��ر دارايي هايش��ان را براي حفظ س��نت اعانه به 
نيازه��اي عمومي ب��ه كار نمي برند. به ج��اي آن، از 
ثروت خود به عنوان س��الح، با اين هدف اس��تفاده 
مي كنند كه سرمايه يي هرچه بيشتر به دست بياورند 
و جامعه را مطابق باورهاي سياس��ي غيردموكراتيك 
و ب��ه دلخواه خ��ود بازس��ازي كنند. درزن��ر يادآور 
مي ش��ود كه »تنها ۳۵ درصد از امريكاييان ثروتمند 
از صرف هزينه براي تامي��ن نيازهاي مدارس نمونه 
دولتي حمايت مي كنند، مغايرتي ش��ديد با حمايت 
۷۸ درص��دي عامه مردم«. همچنين طبقه ثروتمند 
نسبت به ساير مردم، با شدتي بيشتر، از قطع مخارج 
دولت��ي و برنامه هاي اجتماعي پش��تيباني مي كنند، 
امري كه با وس��واس آنان به ص��رف ميليون ها دالر 
براي خريد مشروعيتي دانشگاهي براي سرمايه داري 

بي مهار تناسب دارد. 
موسس��ات پژوهش��ي روش��نفكري در امريكاي 
پ��س از جنگ به هيچ وجه كامل نبودند؛ دانش��گاه ها 
و كميته ه��اي فكري، بودجه ريزي ه��اي معطوف به 
نظامي گري را از جانب دولت اياالت متحده پذيرفته 
بودن��د و غالب��ا مباني فك��ري اي براي امپرياليس��م 
امريكاي��ي فراه��م مي كردند. با اين حال، س��ه دهه 
پ��س از جنگ جهان��ي دوم دموكراتيك ترين دهه ها 
در تاري��خ امريكا ب��ود، دوره يي ك��ه، در آن، قدرت 
شركت ها از جانب يك جنبش كارگري قدرتمند، به 
مانع خورد و در نتيجه، دسترسي گسترده به آموزش 
عالي فراهم ش��د و خدمات اجتماعي توس��عه يافت. 
دانش��گاه ها و كميته هاي فكري ق��ادر بودند مبنايي 
ب��راي اعتماد عموم��ي تعيين كنند، ت��ا حدودي به 
اين دليل كه محصول معرفتي شان مستقيما مديون 
هوس ه��اي نامتعارف ميلياردرها نب��ود كه بخواهند 
ديگران به س��از آنه��ا برقصند و ايده هاي سياس��ي 

دست پرورده هايشان تحقق پيدا كند. 
با بررس��ي اين چش��م انداز جديد، روش��ن است 
كه نق��ش حقيقي رهب��ر فكري خدم��ت كردن به 
عنوان روش��نفكر ارگانيكي طبقه يك درصدي است، 
روش��نفكري كه به تعبير گرامش��ي به آن طبقه در 

حال ظهور »نس��بت به كاركرد خاصشان در جامعه، 
آگاهي مي بخش��د«. هدف رهب��ران فكري انعكاس، 
قاعده مندس��ازي و ترويج توهمات اين ابرثروتمندان 
اس��ت: اينكه آنها دارايي هايشان را از سر شايستگي 
كس��ب كرده اند؛ اينكه مراقبت ه��اي اجتماعي بايد 
بيشتر تضعيف شود تا همگان انعطاف بيشتري براي 
»آينده« داشته باشند؛ و وابستگي هاي محلي و ديگر 
روش ه��اي زندگي بايد با مصرف گراي��ي كام جويانه 
جايگزين شود. رهبر فكري اين اعتقادات بنيادين را 
در ي��ك ماموريت بشردوس��تانه عظيم گرد مي آورد. 
او پيش گويان��ه اع��الم مي كند كه هر مش��كلي را با 
فن��اوري و پول افراد توانگ��ر مي توان حل كرد، فقط 
اگر س��نت ها، جوامع و هنجارهاي دموكراتيكمان را 

كنار بگذاريم. 
رهب��ران فكري امروز، چه كارش��ناس سياس��ت 
خارجي خواه��ان مداخله نظامي باش��د، چه پيامبر 
آيي��ن اقتصادي اي كه فضيلت ه��اي تحول آفريني را 
تبليغ مي كند، چه يك نابغه در س��يليكون ولي باشد 
كه علم سياس��ت را به مهندسي فرو مي كاهد، و چه 
ستون نويس نشريه تايمز باشد كه از رژه مهارنشدني 
فناوري خودمختار پش��تيباني مي كن��د، همگي در 
يك جهان بيني محوري مش��ترك اند: در اينكه ثروت 
فراوان و مجاري كس��ِب چن��ان ثروتي نه تنها مجاز و 
مشروع، بلكه حماسي و قهرمانانه است. همانطور كه 
درزنر به خوبي نشان مي دهد، به همين دليل است كه 
صنعت ايده ها، در برابر روش��نفكر عمومي منتقدتر و 
شكاك تر، طرف رهبر فكري را مي گيرد: دانشگاهيان 
تمايل دارند ك��ه، در رويدادها، نظريه »بزرگ مرد« را 
كنار بگذارند. اگر بازار انديشه از دوره گردهايي پر شده 
ك��ه رويداد عظيم بعدي و اهميت ميلياردرها را براي 
»بهتر ساختن جهان« بشارت مي دهند، به اين دليل 
اس��ت كه ميلياردرها خواهان شنيدن چنين بشارتي 

هستند. 
هر چه ابرثروتمندان، بيشتر روشنفكر امريكايي و 
گفتمان سياسي را تخفيف و تحقير كرده اند، صنعت 
ايده ها ني��ز راه را به روي نوع متفاوتي از روش��نفكر 
ارگانيك گش��وده اس��ت، اگرچه اين گشايش بسيار 
ناچيز ب��وده. تالش هاي يك درصدي ه��ا براي اخالل 
در رس��انه ها و دانشگاه ها، پيامدهاي ناخواسته يي در 
راديكاليزه كردن نسلي از نويسندگان و دانشگاهيان 
جوان به چپ گرايي داشته است، كساني كه در نشريه 
كروني��كل آو هاير اجوكيش��ن، لقب »روش��نفكران 
عمومي جديد« به آنها داده ش��ده است. چپ گراياني 
كه روزگاري مي توانس��تند اس��تاد دانشگاه شوند، در 
مواجهه با شغل بي فروغي كه در دانشگاه انتظارشان 
را مي كشد، آينده خود را در كسوت سازمان دهندگان 
سياس��ي يا نويسنده تصور مي كنند. به بيان تاريخي، 
روزگار سخت فرصتي خوب براي ايده ها است؛ و زمانه 
ما نيز استثنايي بر اين قاعده نيست. شايد ما در عصر 
طاليي جديد نشريات زندگي مي كنيم: در سال هاي 
اخير نه تنها نش��ريه هايي چ��ون n+۱، ژاكوبن، لوس 
آنجل��س ريويو آو بوكز و كارنت افِ��رز پديد آمده اند، 
بلكه نش��ريات قديمي اي همچون بفلر وديسنت نيز 

احيا شده يا جان تازه يي گرفته اند. 
مقصود گرامشي از مفهوم روشنفكر ارگانيك صرفا 
توصي��ف پيامبران بورژوازي اروپايي و س��رمايه داري 
صنعتي اش نبود. روش��نفكر ارگانيك فراتر از هر چيز 
مفهومي بود براي جناح چپ، عنواني براي كس��اني 
برآمده از شرايط طبقه كارگر كه تمايل و قابليت آن 
را داشتند كه رويايشان از جامعه را بيان كنند و آن را 
در عمل سازمان دهند. او، در روياي خود، منجي اي را 
در نظر نداشت كه از طبقه نخبگان نزول اجالل كرده 
باشد، بلكه متفكراني را در نظر داشت كه تجربه يي از 
محروميت اقتصادي داشته باشند و ترجماني از يك 

روشنفكر و نيز كشمكش اجتماعي باشد. 
فعال اين روش��نفكران جديد جناح چپ، در مقام 
س��ردبيران، مولفان، س��ازمان دهندگان، و منتقدان 
سمج در اكوسيستِم رس��انه هاي اجتماعي جديد، پا 
به عرصه گذاش��ته اند. آنان، بيش از هر زمان در نيم 
قرن اخير، حضور بيشتري در فضاي عمومي دارند و 
نشان داده اند كه مي خواهند ياوه گويي رهبران فكري 
را برمال كنند و به س��رپوش هاي تصنعي و پوچ مركز 
ليب��رال حمله برند؛ و از رأي دهن��دگان طبقه كارگر 
در براب��ر اتهامات نژادپرس��تي الع��الج و توده گرايي 
احمقانه دفاع كنند. جريان روشنفكري بُعد مهمي از 
كشمكشي گسترده تر است؛ نظريه هاي خودخواهانه 
و رمزواژه ه��اي پوچ رهبران فك��ري امروز نه تنها بايد 
تقبيح ش��ود، بلك��ه بايد آنه��ا را ب��ا مفاهيمي غني 
جايگزين كرد كه به همه گونه هاي بشر كمك مي كند 
تا از جهان چنان كه هست معنايي برگيرند. اين كار 
روش��نفكرانه، همپاي ديگر صورت هاي سازمان دهي، 
مس��تلزم شجاعتي ش��خصي و برجسته اس��ت تا پُز 
بي طرفي پژوهشگرانه و آداب و رسوم ساختگي اي را 
رد كند كه نقادان را در نقد انديش��ه هاي برخوردار از 

حمايت نخبگان دلسرد مي كنند. 
اما دخالت روش��نفكران به تنهايي هيچگاه كافي 
نخواهد بود. همان ش��رايطي كه صنعت ايده ها را به 
ما بخش��يده، به س��ختي از قدرت متمركز اقتصادي 
و سياس��ي جانبداري مي كند. حت��ي هنگامي كه ما 
پرتوي نقادانه بر روابط ميان يك درصدي ها و رهبران 
فكري مي افكنيم، بايد به سازمان دهي جهان بيروني 
و اجتماع��ي اي بپردازي��م كه »ايده ه��ا«ي نخبگان 
اقتصادي تاثيرات بس��يار زيان آورشان را در آنجا وارد 
مي كنند. نيروي جديد در وراي متحدسازي دانشگاه ها 
و رسانه ها نقطه بسيار خوبي براي شروع است، اما اين 
فقط آغاز ماجرا اس��ت. آنچه روش��نفكران نياز دارند، 
همان نيازي است كه هر كس ديگري دارد: جامعه يي 
كه به ش��كوفايي انس��اني، در برابر منافع خصوصي، 
اولويت ببخشد و شبكه هاي سياسي نيرومندي كه از 
منافع عمومي در برابر پيامبران آينده ذره وار و بسيار 
تكنولوژيك حفاظت كند. ش��ايد دست يابي به چنان 
جامعه يي دشوار باشد، اما يك نكته هست كه در حال 
حاض��ر به ما اميد مي دهد: ما در نهايت، به روش��ني 

دريافته ايم كه دشمنان آن جامعه چه كساني اند. 

 بي شناسنامه ها
در جست وجوي هويت

داش��تن شناس��نامه و اوراق هويتي ش��ايد در نگاه 
افرادي كه از آن بهره مند هستند، طبيعي يا غيرمهم به 
نظر آيد اما نداشتن همين يك برگ براي احراز هويت 
به معناي نابودي زندگ��ي فردي و اجتماعي افراد فاقد 

شناسنامه خواهد بود. 
سجل يا همان شناسنامه امروزي برگ هويت اصلي 
و مهم براي شناس��ايي افراد در كش��ور است كه بود يا 
نبود آن جوانب زندگي اجتماعي و فردي يك شهروند 
ايراني را مورد تاثير قرار مي دهد. فردي كه شناس��نامه 
ندارد، بي س��واد خواهد ماند، احساس بي هويتي خواهد 
ك��رد و از همان بدو تولد از هرگون��ه امكانات دولتي و 
شهري بي بهره خواهد ماند. وجود اين برگه هويتي نقش 
مهمي در برخورداري افراد جامعه از احس��اس تعلق به 
جامعه، امكانات آموزش��ي، رفاهي، بهداش��ت يا حتي 

مسافرت دارد. 
وج��ود اف��راد بي شناس��نامه در كش��ور و آمارهاي 
غيررسمي تعداد زياد آنان، بارها توجه مسووالن و فضاي 
رسانه يي كش��ور را به خود جلب كرده است. بخشي از 
اين افراد را فرزندان زنان ايراني تش��كيل مي دهند كه 
با اتباع خارج��ي ازدواج كرده اند و مدارك هويتي براي 
آنان صادر نشده است. ش��مار زيادي از آنان نيز از پدر 
و م��ادر ايران��ي و در ايران متولد ش��ده اند اما به داليل 
گوناگون مانند ثبت نش��دن ازدواج پ��در و مادر، پدران 
و مادران بي شناسنامه كه عمدتا ناشي از فقر فرهنگي 

بي شناسنامه مانده اند. 
ايرن��ا با بيان اين مطلب در گزارش��ي افزود: دو روز 
پيش، گروهي از خانواده هاي فاقد مدارك هويتي مقابل 
مجل��س تجمع كردن��د و از نمايندگان خواس��تار رفع 
مشكالت چندين ساله خود شدند. ميان اين خانواده ها 
زناني كه فرزندان و همسرانشان از اتباع خارجي افغان 
يا عراقي بدون م��دارك و اوراق هويتي بودند نيز ديده 

مي شدند. 
آمار دقيق و رسمي از تعداد افراد بدون شناسنامه در 
دست نيست، آمارهاي موجود نيز تنها در حد پيش بيني 
و تخمين اس��ت. شنيده ها حاكي از وجود بيش از يك 

ميليون بي شناسنامه در كشور است. 
»ابوالفضل ابوترابي« نماينده مجلس شوراي اسالمي 
با اس��تناد به پيش بيني وزارت اطالعات اعالم كرد كه 
۳۰۰ هزار فرد بي شناسنامه در كشور وجود دارند. اما به 
دليل آمار س��ياهي كه در اين رابطه وجود دارد به نظر 
مي رسد آمار تخميني آن حدود يك ميليون نفر باشد. 

بر اس��اس آمار موج��ود، بيش از ۴۰۰ ه��زار نفر از 
افراد بي شناس��نامه ها كودكان اند كه ۴۵۰۰ نفر از آنان 
نيز در استان سيستان و بلوچستان زندگي مي كنند. به 
گفته يكي از نمايندگان مجلس مناطقي در اين استان 
وج��ود دارد كه تمام جمعيت آن فاقد شناس��نامه اند و 
در نتيج��ه از همه امكانات كنوني بي بهره اند. وس��عت، 
پراكندگي و جمعيت باالي اين استان و همچنين، هم 
مرزي با كشورهاي ناآرام از علل اصلي تعداد باالي افراد 

بي شناسنامه در اين استان به شمار مي رود. 
اس��تان هاي لرستان، كردس��تان و خوزستان نيز از 
ديگر مناطقي اند كه باال بودن تعداد افراد بي شناسنامه 
در آنه��ا پيش بين��ي مي ش��ود. از طرفي ني��ز به گفته 
»عباس گودرزي« ديگر نماينده مجلس بيش��تر افراد 
بي شناسنامه كش��ور را اتباع خارجي تشكيل مي دهند 
و عده يي ممكن است داراي زوج يا زوجه اتباع خارجي 

باشند. 
آمارهاي اعالم ش��ده تنها پيش بيني بوده و ممكن 
است تعداد بي شناسنامه ها در كشور بيشتر يا كمتر از آن 
باشد. شناسنامه به عنوان مهم ترين سند ابراز و شناخت 
هويت در ايران به شمار مي رود. از اين رو بهره مندي از 
تمام امكانات عمومي و دولتي با اين مدرك شناس��ايي 
امكان پذير خواهد بود. به طور تقريبي افراد بي شناسنامه 
از هم��ه خدمات اجتماع��ي و رفاه��ي محرومند. اين 
مساله باعث به وجود آمدن محدوديت هاي معيشتي و 
فشارهاي مالي خواهد كه در كنار محروميت هاي ناشي 

از فقدان هويت قانوني بر چالش زندگي خواهد افزود. 
نخس��تين چالش��ي كه افراد بدون شناسنامه با آن 
روبه رو مي ش��وند، مس��اله آموزش اس��ت. ك��ودكان و 
حتي درصد بااليي از اين افراد بي س��واد باقي مانده اند. 
بي س��وادي يكي از چالش��ي ترين مس��ائل اف��راد فاقد 

شناسنامه است. 
بهره مندي از امكاناتي مانند بيمه، يارانه، انش��عاب، 
برق، گاز، تلفن، خدمات بانكي، امكان معامله، اشتغال، 
سفر، رانندگي، ازدواج از ديگر مشكالتي است كه افراد 
بدون شناسنامه به دليل نداشتن هويت از آنها محروم 
مانده اند. در اين ميان مشكالت روحي و رواني ناشي از 
احساس بي هويتي و قرار نگرفتن در ساختار و قشربندي 
جامعه، عمده مش��كل مهمي اس��ت كه به طور معمول 

گريبانگير اين افراد مي شود. 
ثب��ت نش��دن وقايع حياتي اف��راد و ق��رار نگرفتن 
در كنترل هاي آماري كش��ور نيز مس��اله يي اس��ت كه 
مي تواند در برنامه هاي خرد و كالن مناطق ش��هري و 
استاني كش��ور يا اجراي برنامه هاي دولتي خلل ايجاد 
كند. حل نش��دن مشكل افراد بي شناس��نامه در ايران 
باعث شكل گيري چرخه تولد كودكان بدون شناسنامه 
از والدين بدون شناس��نامه خواهد شد و مشكالت اين 
خانواده ها را دوچندان خواهد س��اخت. به عبارت بهتر، 
بدون شناسنامه يا كارت شناسايي، زندگي فرد مختل 

خواهد شد. 
براس��اس قانون كنوني، ايرانياني كه پدر و مادرشان 
داراي شناس��نامه بوده اما خود به داليلي شناس��نامه 
ندارند با طي مراحل در سازمان ثبت احوال، مي توانند 
اقدام به دريافت شناس��نامه كنند اما مشكل اينجاست 

بسياري از والدين نيز خود مدارك هويتي ندارند. 
از طرف��ي افراد بدون شناس��نامه به دليل بي هويت 
بودن در معرض انواع بزه قرار دارند و به دليل بي هويتي 
در ص��ورت ارتكاب جرم به راحتي قابل شناس��ايي هم 

نيستند. 
»زهرا زاهدي نياكي« رييس دفتر حمايت از حقوق 
ك��ودكان در دادگس��تري ته��ران مي گوي��د: كودكان 
بي شناس��نامه و در واقع گروهي از دختران در معرض 
خطر تجاوز هستند، مواردي از اين دست مشاهده شده 
كه متاس��فانه اين دختران در معرض تجاوز قرار گرفته 
يا اينكه مجبور شده اند با افرادي بسيار بزرگ تر از خود 

ازدواج كنند. 
تولد كودكان بي هويت بحراني جدي است، چرا كه 
مش��كالت زيادي بر س��ر راه زندگي فردي و اجتماعي 
آن��ان خواهد بود. اينكه كودكي نداند كجا و كي متولد 
شده است؟ مدرسه نرود و بي سواد بماند تنها مشكالت 
مراحل نخست زندگي است كه در سال هاي بعدي و در 
بزرگسالي به صورت ريشه يي و گسترده تر زندگي افراد 

را مورد تاثير خواهد داد. 

گزارش كوتاه

رهبران فكري امروز، چه كارشناس 
سياست خارجي خواهان مداخله نظامي 

باشد، چه پيامبر آيين اقتصادي اي كه 
فضيلت هاي تحول آفريني را تبليغ 

مي كند، چه يك نابغه در سيليكون ولي 
باشد كه علم سياست را به مهندسي 

فرو مي كاهد، و چه ستون نويس نشريه 
تايمز باشد كه از رژه مهارنشدني فناوري 

خودمختار پشتيباني مي كند، همگي در 
يك جهان بيني محوري مشترك اند: 

در اينكه ثروت فراوان و مجاري كسِب 
چنان ثروتي نه تنها مجاز و مشروع، بلكه 

حماسي و قهرمانانه است
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مايكروسافت آسيب پذيري ويندوز را رفع كرد
ماهر|

به روزرس��اني حداق��ل ۴۸  آخري��ن  در  وين��دوز   
آس��يب پذيري را وصل��ه ك��رد ك��ه ۲۵ م��ورد از اين 

آسيب پذيري ها بحراني بودند. 
باج افزارها كه از جديدترين راه هاي هكري هستند، 
در صورت به روزرس��اني نشدن سيس��تم عامل راهي را 
براي آلودگي سيس��تم كاربران پيدا مي كنند. به همين 
دليل ويندوز پيش از شيوع يك باج افزار، با ارائه نسخه 
به روز ش��ده، قص��د پيش��گيري دارد. بهتري��ن راه نيز 
به روزرساني مداوم سيس��تم عامل است كه باوجود اين 
همچنان برخي در اين كار تعلل ورزيده و خود را طعمه  

هكرها مي كنند. پس از آخرين به روزرساني ويندوز كه 
حداقل ۴۸ آس��يب پذيري وصله شد و ۲۵ مورد از اين 
آس��يب پذيري ها بحراني بودند، اين آس��يب پذيري ها 
افش��اء ش��دند. يكي از اين آس��يب پذيري ها بس��يار 
خطرناك بوده و همه نسخه هاي ويندوز را تحت تاثير 
قرار مي دهد. آخرين باري كه آسيب پذيري با اين سطح 
 )WannaCry( خطر افش��ا ش��د، باج افزار واناكراي
را با خود به همراه داش��ت. مايكروس��افت در آخرين 
به روزرس��اني ماهانه كه براي محصوالت خود منتش��ر 
كرد، ۴۸ آسيب پذيري كه ۲۵ مورد آسيب پذيري هاي 
بحران��ي بودن��د را وصله ك��رده اس��ت. در ميان اين 

آس��يب پذيري ها يك آسيب پذيري بس��يار خطرناك 
-۸6۲0-CVE وج��ود دارد كه با شناس��ه بين المللي

۲017 ش��ناخته مي ش��ود. اين آس��يب پذيري بسيار 
خطرن��اك بوده و همه نس��خه هاي ويندوز تحت تاثير 
آن هس��تند و به هكرها اجازه مي دهد كه بدافزار خود 
را درون يك ش��بكه نش��ر دهند. آخري��ن بار كه يك 
آسيب پذيري با اين سطح خطر كشف شد، ماه مارس 
ميالدي بود كه سوءاس��تفاده از آن با اكس��پلويتي با 
نام EternalBlue انجام ش��د. دو م��اه پس از اينكه 
اين آس��يب پذيري وصله ش��د، يك كمپين باج افزاري 
عظيم با نام واناكراي ميليون ها سيستم را در بسياري 

از كش��ورها آلوده و لق��ب بزرگ ترين حمله باج افزاري 
تاري��خ را از آن خود كرد. يكي از مهم ترين داليلي كه 
واناكراي قربانيان زيادي گرفت و به ش��دت گس��ترش 
يافت و خس��ارت هاي زيادي را متحمل س��ازمان ها و 
ش��ركت ها كرد، اين بود كه ب��ا وجود اينكه وصله رفع 
آس��يب پذيري اترنال بلو منتشر ش��ده بود، بسياري از 
كاربران و ش��ركت ها اقدام به نص��ب آن نكرده بودند. 
زماني كه يك آس��يب پذيري افش��ا مي شود، بسياري 
از كارب��ران به روزرس��اني هاي رف��ع آس��يب پذيري را 
نص��ب نمي كنن��د و آن سيس��تم را ب��ه طعمه هاي��ي 
راحت براي هكرها تبديل مي كنند. براساس اطالعات 
س��ايت مركز ماهر )مركز مديري��ت امداد و هماهنگي 
عمليات رخدادهاي رايانه يي( پيش بيني مي شود كه 
همان اتفاقي كه زمان افش��اي آسيب پذيري اترنال بلو 

و باج اف��زار واناك��راي رخ داد، مي تواند دوب��اره اتفاق 
بيافتد. ش��ركت هاي زيادي از واناكراي ضربه خوردند 
و هزينه هاي بسياري دادند. بنابراين نبايد درس هايي 
كه از واناكراي گرفته ش��د را از ياد برد. به روزرس��اني 
سيس��تم ها يك��ي از مهم تري��ن روش ه��اي رفع اين 
آسيب پذيري ها اس��ت. خصوصا سازمان ها بايد به اين 
امر توجه بيشتري داشته باشند زيرا تعلل يك كارمند 
در عدم به روزرساني مي تواند سازمان را با خسارت هاي 
زيادي روبرو كند. سيس��تم هاي مديريت وصله در اين 
م��ورد مي توانند كمك ش��اياني به س��ازمان ها كنند. 
سيستم مديريت وصله بدون دخالت كاربر جديدترين 
به روزرس��اني ها و وصله هاي رفع آسيب پذيري را روي 
سيستم كاربران سازمان نصب و آنها را مقابل استفاده 

از آسيب پذيري هاي كشف شده مقاوم مي كند. 

كاربر

تداوم حذف اپليكشين هاي 
ايراني از فروشگاه »اپل«

فارس| حذف اپليكش��ين هاي ايراني از فروش��گاه اپل 
همچنان ادامه دارد. به گفته صاحبان برخي كسب وكارهاي 
آنالي��ن، اپل ح��ذف اپليكش��ين هاي ايراني از فروش��گاه 
برنامه ه��اي خود را از چندي پيش آغ��از كرده و اين اقدام 
هنوز ادامه دارد. چندي پيش برخي صاحبان كسب وكارهاي 
ايراني آنالين از حذف اپليكشين  خود از فروشگاه برنامه هاي 
خ��ود خبر دادن��د. آن ها عنوان مي كردند ب��ه صورت پيام 
مكتوب يا صوتي به آنها اعالم شده كه به دليل تحريم هاي 
امريكا، اپ اس��تور نمي تواند ميزبان اپليكيشن كشورهاي 
تحت تحريم باش��د. هم اكنون اپليكيش��ن هاي معروفي از 
اپ اس��تور حذف ش��ده اند و روند حذف اپليكيشن ها هنوز 
ادامه دارد. اغلب اين اپليكيش��ن ها داراي گردش مالي در 

چرخه خدمات خود هستند. 

»پورش« اپليكيشن رديابي 
خودرو مي سازد

پي اي ساينس| يك شركت خودروسازي اپليكيشني 
س��اخته كه با استفاده از حس��گرهاي مختلف به كاربران 

كمك مي كند در موبايل شان مسير خود را رديابي كنند. 
پ��ورش به تازگي اپليكيش��ن Track Precision را 
توليد كرده كه به رانندگان كمك مي كند در موبايل خود 
مسيريابي كنند.  اين اپليكيشن براي اين كار از حسگرهاي 
موجود در خودرو، بررس��ي زاويه چرخ��ش فرمان، ميزان 
فشرده شدن پدال ترمز و گاز كمك مي گيرد. همچنين اين 
اپليكيشن خطوط آغاز و پايان را به طور خودكار شناسايي 
مي كند تا زمان تداخل به دقت محاسبه شود. عالوه بر آن 
رانندگان مي توانند نس��خه انيميشن بخش كنترل خودرو 
را در موباي��ل خود ببينند. به اين ترتيب فرمان خودرو در 
انيميش��ن همزمان با نس��خه واقعي حركت مي كند.  اين 
اپليكيشن نه تنها سرعت خودرو، سرعت موتور و دنده هاي 
مختلف را ثبت مي كند بلكه كاهش يا افزايش س��رعت را 
نيز رصد مي كند.  اين سيس��تم حتي مي تواند يك خودرو 
فرضي در نمايشگر موبايل كاربر بسازد. اين خودرو نمايشي 
مي توان��د كاربر را به طور بصري بهت��ر راهنمايي كند. اين 
 ،Boxster 718 اپليكيش��ن ب��راي تم��ام خودروه��اي

كايمن71۸ و مدل هاي ٩11 فراهم شده است. 

 كپسول فضايي انسان را
به ماه مي برد

ورج| ناس��ا كپس��ول فضايي اوريون را فعال كرد. اين 
سيستم قرار است انسان را به ماه ببرد. 

ناس��ا كپس��ول فضايي را فعال كرده كه روزي انسان را 
به ماه و س��يارات فراتر از آن مي برد. فضاپيماي اوريون كه 
قرار است در ماموريتExploration Mission-1 به كار 
گرفته شود، به طور موفقيت آميز روشن شد. اين فضاپيما 
قرار است در ماموريتي سه هفته يي با سرعت ۲۵ هزار مايل 
برساعت، به ماه و فراتر از آن سفر كند. به اين ترتيب مسير 
را براي ماموريت هاي سرنش��ين دار ناسا هموار مي كند. در 
آزمايش هاي اوليه مهندس��ان سيستم مديريت فضاپيما و 
واحدهاي اطالعاتي را متصل كردند تا از صحت كاركرد اين 

سيستم ها اطمينان حاصل كنند. 

حذف بيش از 500 برنامه مخرب 
از فروشگاه »گوگل پلي«

وي تري| گوگل بيش از ۵00 برنامه اندرويدي محبوب 
را از فروشگاه گوگل پلي پاك كرد، زيرا برنامه هاي يادشده 

براي جاسوسي از كاربران طراحي شده بودند. 
شركت امنيتي LookOut كه اين موضوع را بررسي 
كرده مي گويد تعداد زيادي از اين برنامه ها كه براي طراحي 
آنها از كيت توسعه نرم افزاري Igexin استفاده شده عمال 
جاس��وس افزارهايي هستند كه داده هاي كاربران را سرقت 
مي كنند. بررسي ها حاكيست اين برنامه هاي آلوده بيش از 
100 ميليون بار توسط كاربراني از سراسر جهان بارگذاري 
ش��ده اند و لذا كارب��ران زيادي در خطر س��رقت اطالعات 
خ��ود قرار دارن��د. در اين ميان بي دقتي گ��وگل در تاييد 
چنين برنامه هاي مخربي مورد انتقاد ش��ديد كارشناسان 
امنيت��ي قرار گرفت��ه و آنها مي گويند گ��وگل بايد در اين 
زمينه دقت بيش��تري به خرج دهد و فرايند شناس��ايي و 
تاييد اين برنامه ها را دقت ببخشد. بخش عمده برنامه هاي 
آلوده يادشده بازي هاي موبايلي بوده اند كه بين ۵0 تا 100 
ميليون بار بارگذاري شده اند. پس از آن برنامه هاي آب و هوا 
با يك تا ۵ ميليون بار بارگذاري و سپس برنامه هاي راديوي 
اينترنت��ي با ۵00 هزار بار تا يك ميليون بار بارگذاري قرار 
 داشته اند. همچنين برنامه هاي مخرب ويرايش عكس هم

1 تا ۵ ميليون بار بارگذاري شده اند. برخي از اين برنامه هاي 
آلوده هم كاركردهاي آموزش��ي، ورزش��ي – بهداش��تي، 

مسافراتي، ارسال شكلك و ويرايش ويدئو داشته اند. 

 توليد موتور جت
با چاپگر سه بعدي

انگجت| شركت جنرال موتورز از برنامه هاي خود براي 
توليد بزرگ ترين چاپگر سه بعدي جهان براي توليد موتور 

هواپيماي جت پرده برداشت. 
اين چاپگر س��ه بع��دي از پودر انواع فل��زات به عنوان 
ماده خام اوليه اس��تفاده مي كن��د. البته توليد چاپگر براي 
س��اخت خانه و حتي موتور انواع راكت هاي فضايي نيز در 
ماه هاي اخير متداول ش��ده، اما اين نخستين بار است كه 
توليد موتور هواپيماي جت با استفاده از چاپگر سه بعدي 
صورت مي گيرد. چاپگر ليزري جديد جنرال موتورز مي تواند 
قطعات فلزي مختلف م��ورد نياز براي توليد موتور جت را 
به صورت س��ه بعدي چاپ كند. قطعات مذكور در فضاي 
يك مترمربعي درنظر گرفته ش��ده براي موتور هواپيماي 
جت جاي مي گيرن��د. چاپگر ياد ش��ده مي تواند قطعاتي 
از هواپيماهاي تك سرنش��ين كوچ��ك را نيز چاپ كند تا 
فرايند ساخت آنها نيز تس��هيل شود. اين محصول جديد 
در آينده كاربردهاي گسترده تري نيز مي يابد و در صنعت 
اتومبيل س��ازي، صنعت برق و صنايع نفت و گاز نيز به كار 

گرفته مي شود. 
ساده تر ش��دن فرايند توليد موتور جت و كاهش قابل 
توجه هزينه اين كار از جمله مزاياي اس��تفاده از اين روش 
اس��ت. جنرال موتورز قب��ل از اين با موفقي��ت كار توليد 
نازل هاي س��وخت موتورهاي جت با استفاده از چاپگرهاي 
س��ه بعدي را آغ��از كرده بود. اين نازل ه��ا در هواپيماهاي 
ايرباس، بويينگ و برخي ديگر از انواع هواپيماهاي جت با 
موفقيت به كار گرفته ش��ده اند. انتظار مي رود پس از انجام 
آزمايش هاي نهايي كار تولي��د موتور هواپيماهاي جت به 

صورت سه بعدي از سال ۲01۸ آغاز شود. 

اخبار

فناوري، اقتصاد را توسعه مي دهد؛

كمك به كسب وكار نو پا با مقررات زدايي از اينترنت اشيا
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

براس��اس پيش بيني موسس��ه  گارتنر، در سال ۲017 
ميالدي، حدود ۸ميليارد و ۴00ميليون وسيله به اينترنت 
متصل شدند، عددي كه نسبت به سال ۲016، حدود ۳0 

درصد افزايش را نشان مي دهد. 
همچنين موسس��ه گارتن��ر پيش بين��ي مي كند كه 
Internet of Things ك��ه به صورت مخفف IoT هم 
ناميده مي شود، در سال ۲0۲0، حدود ۲0 ميليارد وسيله 
را پوش��ش دهد. اين در حالي است كه براساس تحليل ها 
برخي بر اين باور هستند كه تعداد وسايل متصل به يكديگر 
در سال ۲0۲0، حدود پنجاه ميليارد دستگاه خواهد بود. 

اگر چه كامپيوترها، لپ تاپ ها، موبايل ها و ساعت هاي 
هوشمند، در سال هاي نخست سهم قابل توجهي از وسايل 
حاضر در فض��اي IoT را به خود اختصاص مي دهند، اما 
به تدريج انبوهي وسايل جديد به مجموعه ابزارهاي قبلي 
اضافه خواهد شد. به نظر مي رسد اينترنت اشيا كم كم در 
حال رخنه در دنياي واقعي اس��ت، فن��اوري كه مي تواند 
ايفاگر نقش هاي مهمي در كس��ب وكارهاي نوين باش��د. 
از اين رو اتحاديه جهاني مخابرات از كش��ورهاي مختلف 
خواسته است تا با گام نهادن در اين مسير به يك چشم انداز 
واقعي در اين عرصه دس��ت پيدا كنند. اين درحالي است 
ك��ه اتحاديه جهاني مخابرات، ايران را به عنوان كش��وري 
پيش��گام در اين عرصه معرفي كرده است و فعاليت هاي 
انجام ش��ده براي اينترنت اش��يا در ايران را بسيار فراتر از 
انتظار دانسته  است. در حالي كه اين مفهوم و اين فناوري 
در ابتداي راه خود قرار دارد و هر روز بيش از پيش تغييرات 
و تح��والت جديدي در آن رخ مي دهد، كس��ب وكارهاي 
متع��ددي بر مح��ور اين فناوري راه اندازي ش��ده اس��ت، 
بس��ياري از كارآفرينان و محققين خالق ايراني وارد اين 
عرصه شده اند و توانسته اند فضاي كسب وكار و اشتغال زايي 
در كش��ور را بهبود ببخشند. در اين خصوص معاون وزير 
ارتباطات معتقد است در موارد محدود استفاده از اينترنت 
اشيا بايد براي كمك به كسب وكارها، مقررات زدايي شود 
و در مقابل در حوزه هاي حياتي كه داده هاي كالن كشور 
هستند، بايد مقررات گذاري اتفاق بيفتد. اميرحسين دوايي، 

با اشاره به سطوح فعاليت در زمينه اينترنت اشيا بيان كرد: 
در الي��ه اول بخش هاي اپراتوري چه ثابت و چه موبايلي، 
در بس��تر مخابراتي امكاناتي را فراه��م مي كنند. يكي از 
كاربردهاي اينترنت اشيا مي تواند در كاربردهاي محلي و 
محدود و مخاطبان كم باش��د و تجربه شده تا چالش هاي 
آن مشخص شود. بخشي از كارها به زيرساخت هاي حياتي 
كشور مثل برق و آب و مسائل ديگر در ترافيك و رديابي 

افراد برمي گردد كه مسائل حساس تري است. 
وي ادامه داد: سياس��ت وزارت ارتباطات احتماال اين 
خواه��د بود كه براي موارد حس��اس تر، مجوزهاي خاص 
صادر  كند. ممكن است به همين اپراتورهاي موجود اجازه 

فعاليت  دهد، در ازاي اينكه از آنها استانداردهايي را بخواهد 
و تكاليفي را حكم كند كه به حفظ حريم خصوصي افراد 
و حفظ داده هاي ملي برمي گردد. اگر كس��ي بخواهد وارد 
حوزه هاي حساس شود، حتما بايد راه حل هاي امنيتي اين 
اس��تانداردها را پاسخگو باشد، چه از نظر حريم شخصي، 
چه حفظ داده، چه حفظ حريم سازماني، حق بهره برداري 
از اين داده ها بايد مشخص شود. معاون فناوري و نوآوري 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه مس��اله 
رس��يدگي به وضعيت مقررات گ��ذاري در حوزه اينترنت 
اش��يا به وزارت ارتباطات، ش��وراي عال��ي فضاي مجازي 
و مجلس ش��وراي اسالمي مربوط اس��ت، به ايسنا گفت: 

در موارد كوچك  اس��تفاده از اينترنت اش��يا و آنهايي كه 
محدود هستند، سعي بر اين است كه مقررات زدايي شود 
تا كس��ب وكارها راه بيفتد. در مقابل در حوزه هاي حياتي 
حتما بايد مقررات گذاري شود، زيرا موضوع داده هاي كالن 

و حياتي كشور مطرح است. 
دوايي همچنين خاطرنشان كرد: داده هاي حياتي مانند 
اطالعات آب، برق، گاز، زيرس��اخت هاي پدافند غيرعامل 
از مس��ائلي است كه اينترنت اشيا نمي تواند بدون چالش 
به آنها وارد ش��ود. بايد مقررات گ��ذاري و براي آن متولي 
تعيين كرد. اگر كسي اپراتور  شود، بايد همه مسووليت هاي 
قانوني آن را بر عهده بگيرد. در آن صورت به آنها تكاليف 

محول شده و مجوز نيز داده مي شود. اما در مواردي كه اين 
حساسيت وجود ندارد بايد آزاد گذاشت تا اين كسب وكار 
راه بيفتد. وي در پايان با بيان اينكه اينترنت اشيا در دنيا 
جوان اس��ت و همه جا چالش امنيت وج��ود دارد، گفت: 
بقيه دنيا هم مشابه همين وضعيت را دارند و يك استرس 
جهاني اس��ت. بنابراين م��ا نباي��د كاري كنيم كه محل 
آزمايش  دنيا شويم و كشورها بگويند چون چالش امنيتي 
را نمي توانيم در كشور خودمان بررسي كنيم، پس به ايران 
نگاه كنيم كه رگوالتوري ندارد و همه سعي و خطاي خود 

را با داده هاي مردم ايران انجام دهيم. 
بد نيس��ت بدانيد، اينترنت اش��يا، مفهومي جديد در 
دنياي فناوري و ارتباطات است، فناوري مدرني كه بسياري 
از غول هاي بزرگ  آي تي در حال س��رمايه گذاري روي آن 
هس��تند. فرآيند ارس��ال داده ها در فناوري اينترنت اشيا 
بدين ترتيب است كه به سوژه  مورد نظر يك شناسه  يكتا 
و يك پروتكل اينترنتي )IP( تعلق مي گيرد كه داده هاي 
الزم را براي پايگاه داده   مربوطه ارسال مي كند. داده هايي 
كه توسط ابزارهاي مختلف از قبيل گوشي هاي تلفن همراه 

و انواع رايانه ها و تبلت ها قابل مشاهده خواهند بود. 
فرآيند ارس��ال داده ها در فناوري اينترنت اشيا نيازي 
به تعامل انسان با انسان يا انسان با رايانه نخواهد داشت و 
داده ها به صورت اتوماتيك و براساس تنظيمات انجام شده 
و در زمان هاي مشخص )معموالً به صورت دايم و لحظه اي( 
ارسال مي شوند. ظهور پديده  اينترنت اشيا يكي از هزاران 
نتيجه  گسترش اينترنت و البته توسعه  فناوري هاي بيسيم 
)Wireless Technologies( و س��امانه هاي ميكرو-

 )Micro-electromechanical Systems( الكترومكانيكي
است. فعاليت در حوزه فناوري اينترنت اشيا از اوايل دهه 
٩0 ميالدي آغاز ش��د، اما اصطالح اينترنت اشيا را كوين 
اشتون در سال 1٩٩٩ ارائه كرد. حال با گسترش فناوري و 
ظهور بازارهاي مختلف كسب وكار به نظر مي رسد تا چند 
سال ديگر اينترنت اشيا ديگر واژه ناآشنايي براي كاربران 
نباشد. سرمايه گذاري هاي كالن غول هاي بزرگ فناوري و 
پياده س��ازي نقشه راه براي اينترنت اشيا در سراسر جهان 

بيانگر توسعه و گسترش اين فناوري است. 

ايسنا|
اپراتور اول خصوصي پس��ت كش��ور كه به تازگي پروان��ه خود را از 
س��ازمان تنظيم و مقررات دريافت كرده اس��ت، براي ارائه سرويس هاي 

جديد پستي در انتظار مجوز رگوالتوري است. 
س��ازمان تنظيم مقررات با توجه به داش��تن اسناد باالدستي كشور 
وظيفه ارتباط بين اپراتورها و پس��ت را دارد و ايجاد يك هم افزايي بين 
پس��ت و اپراتورهاي خصوصي براي خدمات با كيفيت تر و پر سرعت تر 
همواره با يك نگاه ملي در عملكرد شركت ملي پست كشور وجود داشته 
است كه با ورود اپراتورها خصوصي به اين حوزه بيش از پيش مي شود. 
حس��ين رضايي، مدير پروژه اپراتور اول پس��ت خصوصي ايران، با اشاره 
به اينكه روند توسعه پست در كشورهاي پيشرفته مورد توجه تيپاكس 
قرار گرفته است، گفت: الگوبرداري از تجربيات اين كشورها و نگاهي به 
ضريب ارسال مرس��وله در كشورهاي پيشرفته كه متوسط ۵0 مرسوله 
براي هر نفر اس��ت و مقايسه اين رقم با متوسط ۸ ارسال مرسوله براي 
هر نفر در كش��ور نشان دهنده بازاري اس��ت كه مي تواند با ايجاد ارزش 
افزوده و ايده هاي نو پيش��رفت شاياني داشته باشد.  رضايي مدير پروژه 

اپراتور اول پس��ت خصوصي كشور با اعالم اينكه شركت هاي ملي پست 
در تمامي كشورها وجود دارند و خدمات پايه يي را براي مخاطبان خود 
ارائه مي كنند گفت: خوشبختانه شركت ملي پست ايران زيرساخت هاي 
كالني را در صنعت پست ايجاد كرده و تيپاكس با توجه به توانمندي ها 
و پتانسيل هايي كه بيش از ۵0 سال سابقه در اين حوزه به آن داده است 
به دنبال تكميل اين زيرساخت ها و تلفيق آن با كسب وكارهايي است كه 
مبتني بر دنياي امروزي است. وي اظهار داشت: كسب وكارهاي بسياري 
در اين س��ال ها در كشور ايجاد ش��ده اند كه متاسفانه به دليل نداشتن 
زيرساخت لجستيكي در ارائه خدمات و محصوالتشان با شكست روبه رو 
شدند. تيپاكس به عنوان نخستين اپراتور خصوصي پست كشور با نگاه 
ملي به اين خدمات در كنار ارائه خدمات پايه شركت ملي پست كشور 
و ب��ا همكاري با ديگر بازيگران اين حوزه به دنبال ايجاد س��رويس هاي 
ن��و و جذاب براي كس��ب وكارها و مردم خواهد بود. رضاي��ي ادامه داد: 
سرويس هاي جديد در اين حوزه مي بايست با توجه به نيازهاي صنعت 
حمل ونقل و پست به رگوالتوري ارائه شود و پس از تاييد نوع خدمات و 

قيمت گذاري مجوزهاي الزم را از اين سازمان براي ارائه اخذ كند. 

 روابط عمومي وزارت ارتباطات|
 وزير ارتباطات به ضرورت تهيه نقشه راه فضايي كشور تاكيد كرد و 
گفت: انتظار مي رود كه كار جدي در پژوهشگاه فضايي ايران انجام شود. 
محمدج��واد آذري جهرمي در ديدار با رييس و معاونان پژوهش��گاه 
فضايي ايران با اشاره به اينكه در حوزه فضايي انسجام عمل وجود ندارد، 
افزود: پژوهش��گاه فضايي پتانسيل خود را در اين حوزه نشان داده است؛ 
اما نيازمند توجه بيشتر به اين ظرفيت هستيم.  به گفته آذري جهرمي، 
نخستين ماموريت مهم اين پژوهشگاه در دوره جديد تهيه گزارش از وضع 
موجود اس��ت؛ به طوري كه در اين گزارش، اشكاالت ساختاري، تقسيم 
مسووليت ها و برنامه هاي آينده اين حوزه، مشخص شود. وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات با اش��اره به اينكه به دليل اهميت حوزه فضايي مقام 
معظم رهبري نيز، پيگير اين بخش هستند، خاطرنشان كرد: الزم است 
ماموريت ما در اين حوزه مش��خص و بر همين اس��اس مكانيس��م ادامه 
فعاليت، طراحي ش��ود. وي دومين ماموريت پژوهش��گاه فضايي را تهيه 
نقش��ه راه اي��ن حوزه بيان ك��رد و گفت: در اين نقش��ه راه بايد هدف و 
مسير پيش��رفت خود را مشخص كنيم و بدانيم در انتهاي اين برنامه به 

كجا مي رسيم.  آذري جهرمي تعريف پروژه هايي براي رسيدن به اهداف 
نقشه راه را سومين ماموريت پژوهشگاه فضايي ايران عنوان كرد و افزود: 
وزارت ارتباطات از نظر تامين منابع اين پروژه ها مش��كلي ندارد و به طور 
كامل از پروژه هاي پژوهشي اين پژوهشگاه، حمايت مي كند. وي با اشاره 
به مش��كالت مالي پژوهش��گاه براي انجام پروژه هاي خ��ود، گفت: نبايد 
پژوهشگران و دانشمندان ما در اين حوزه دغدغه مالي داشته باشند. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات تاكيد كرد: پژوهشگاه بخش فكر افزايي اين 
حوزه اس��ت؛ ما اميد بسياري به اين حوزه داريم و انتظار مي رود كه كار 
جدي در اين حوزه انجام شود. همچنين حسن حدادپور رييس پژوهشگاه 
فضايي ايران در ابتداي اين ديدار گزارشي از فعاليت هاي اين پژوهشگاه، 
ارائ��ه كرد. وي به فعاليت در حوزه ه��وا و فضا، فيبر دريايي، همكاري با 
شركت پست براي پروژه آشكارساز و پهپاد پستي، پروژه اينترنت اشيا در 
دشت مغان و آنتن هواشناسي اشاره كرد. حدادپور در ادامه با بيان اينكه 
پژوهش��گاه فضايي پتانسيل خوبي در حوزه فضايي دارد، گفت: اميدوارم 
در دوره جديد وزارت، حوزه فعاليت هاي فضايي و مس��ووليت بخش هاي 

مختلف با تصميم وزير ارتباطات، تعيين تكليف شود. 

سرويس هاي جديد پستي در انتظار مجوز رگوالتوري ماموريت هاي جديد پژوهشگاه فضايي اعالم شد

فراسو دريچه

انگجت|
 بررس��ي هاي شركت امنيتي IOActive نشان مي دهد روبات هاي هوشمند در آينده يي 
نزديك مي توانند به تهديدي جدي براي لوازم برقي مورد استفاده در كارخانه ها و منازل مبدل 
شوند. كارشناسان اين شركت مي گويند هاوربردها يا دوچرخ هاي توليدي Segway كه كاربر 
با ايس��تادن روي آنها قادر به جابه جايي اس��ت به ش��دت در برابر حمالت هكري آسيب پذير 
هس��تند و مي توان آنه��ا را از طريق ارتباطات بلوتوث كنترل و دس��تكاري كرد. عالوه براين 
روبات هاي صنعتي س��اخت ش��ركت Universal Robots و همين طور برخي مدل هاي 
روبات ه��اي توليدي Softbank Group و UBTech Robotics براي اس��تفاده خانگي 
داراي حفره هاي امنيتي هس��تند كه هكرها با سوءاس��تفاده از اين حفره ها قادر به دستكاري 
تنظيمات امنيتي آنها، نقض قوانين امنيتي و در نهايت وارد آوردن آسيب فيزيكي به محيط 
اطراف هستند. روبات هاي صنعتي توليدي Universal Robots براي تعامل با انسان ها در 
محيط كار طراحي ش��ده اند و لذا هك ش��دن آنها مي تواند جان انسان ها را به خطر بيندازد. 
IOActive هش��دار داده كه بايد نرم افزارهاي اين روبات ها به روز ش��وند تا هك كردن آنها 
دشوار يا غيرممكن شود. در غير اين صورت بايد در انتظار وارد آمدن خسارات سنگين به افراد 
 Pepper معتقد است روبات هاي خانگي IOActive .و شركت هاي صنعتي و تجاري باشيم
و NAO س��اخت شركت س��افت بانك هم براي ضبط صدا و تصوير توسط هكرها و انتقال 
اين اطالعات به س��رورهاي ثالث قابل سواستفاده هستند. اطالعات ذخيره شده توسط برخي 

روبات ها هم رمزگذاري نمي شوند و لذا سرقت آنها در حين انتقال به سادگي ممكن است. 

ري كد|
گوگل و فروشگاه هاي زنجيره يي والمارت در امريكا با همكاري يكديگر خريد صدها هزار 
محصول موجود در اين فروش��گاه ها را از طريق دس��تيار صوتي Google Home ممكن 

مي كنند. 
اي��ن تحول موجب خواهد ش��د كه مردم ب��راي خريد انواع كاال ديگ��ر نيازي به مراجعه 
حضوري به اين فروشگاه ها نداشته باشند و در حالي كه در منزل خود هستند با بيان عبارت 

فالن كاال را بخر، محصول مورد نظر را خريداري و دريافت كنند. 
 Amazon اين خدمات گوگل در رقابت با ش��ركت آمازون و دس��تيار صوتي هوشمند
Echo عرضه مي شود. عالقه مندان با اس��تفاده از بلندگوهاي الكساي آمازون هم مي توانند 
برخي خريدها را انجام دهند، پيتزا و قهوه سفارش بدهند، از وضعيت آب و هوا مطلع شوند، 

جست وجوي اينترنتي انجام بدهند و از تازه ترين اخبار مطلع شوند. 
كاربران خدمات گوگل هوم هم مي توانند از اين طريق كاالهايي را به صورت تكي با صدور 
فرم��ان صوت��ي خريداري كنند و هم چندين قلم كاال را با تهيه يك فهرس��ت خريد آنالين 
سفارش دهند و براي تكميل خريد خود از برنامه موبايلي Google Home استفاده كنند. 
خريد صوتي با استفاده از Google Home از ابتداي سال جاري ميالدي توسط گوگل 
فعال شد و شركت هاي تجاري مانند Costco، Walgreens و PetSmart در اين زمينه 
با گوگل همكاري دارند. كارشناس��ان معتقدند با افزايش عالقه به اين نوع فناوري ها، الگوي 

خريد در بسياري از جوامع به تدريج تغيير خواهد كرد. 

نيواطلس|
 فناوري هوش مصنوعي به كارگرفته شده در سيستم تشخيص صوت مايكروسافت به اندازه 

خود انسان ها هوشمند شده و مي تواند با دقت بي سابقه يي صداي افراد را شناسايي كند. 
محققان شركت مايكروسافت بعد از ۲۵ سال تحقيق و بررسي ميزان خطاي سيستم تشخيص 
صداي انسان توليدي اين شركت را به رقم حيرت آور ۵. 1 درصد كاهش داده اند؛ رقمي كه برابر 

با ميزان خطاي ذهن انسان در زمان تشخيص اصوات شنيده شده است. 
مايكروس��افت موفق ش��ده بود سال گذش��ته اين درصد خطا را به ۵. ٩ درصد كاهش دهد و 
امسال اين رقم را به ۵. 1 درصد رسانده است. انتظار مي رود از اين سيستم به زودي در گوشي هاي 

هوشمند و در طيف گسترده يي از برنامه هاي موبايلي و نرم افزارهاي مختلف استفاده شود. 
نخس��تين تالش دانشمندان براي ابداع سيستم هاي شناس��ايي صوت انسان در سال 1٩71 
آغاز شد و اي بي ام نخستين شركتي بود كه در سال 1٩7۵ يك سيستم اوليه را به همين منظور 
ابداع كرد. مايكروس��افت هم نخستين بار در سال 1٩٩۵ و همزمان با عرضه ويندوز ٩۵ توانست 
يك سيس��تم تشخيص صوت اوليه را در اين سيستم عامل بگنجاند. در سال هاي بعد نمونه هاي 
پيشرفته تر اين فناوري به كنسول بازي ايكس باكس مايكروسافت، دستيار صوتي كورتانا و مترجم 
زبان هاي مختلف برنامه تلفن اينترنتي اسكايپ اضافه شد. همچنين دامنه لغات قابل تشخيص اين 
سيس��تم هم از ۳0هزار به 16۵هزار لغت رسيده است. سيستم جديد از توانمندي بيشتري براي 
درك عبارات و اصطالحات و ترجمه درست آنها برخوردار است و مي تواند به خوبي گفتار انسان را 

در محيط هاي پر سروصدا يا در شرايطي كه فرد بسيار آرام سخن گفته نيز درك كند. 

حمالت هكرها به منازل و كارخانه ها توسط روبات  سيستم شناسايي صداي مايكروسافت هوشمند شدخريد از فروشگاه با دستيار صوتي گوگل

سايبر رويدادبازار
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چهره هاي استاني

 80درصد هتل آپارتمان هاي كشور در مشهد 
است

مش�هد| نايب رييس اتحاديه هتل آپارتمان داران مشهد 
گفت: 80 درصد هتل آپارتمان هاي كشور در مشهد است. 
مهدي آجيليان با اش��اره به قانون اخ��ذ ماليات بر ارزش 
اف��زوده از هتل آپارتمان ها اظهار ك��رد: اخذ ماليات از اين 
واحدهاي اقامتي به معناي دريافت ماليات از قشر متوسط 
جامعه اس��ت، زيرا طبق قان��ون ماليات باي��د از آخرين 
مصرف كننده يعني زائر و مسافر اخذ شود.  وي خاطرنشان 
ك��رد: اليحه اصالحي از س��وي دولت در اين خصوص به 
مجل��س داده ش��ده و هم اكن��ون در كميس��يون هاي 
مجلس در حال بررس��ي اس��ت و در آن پيشنهاد كرديم 
هتل آپارتمان هاي مشهد از ماليات بر ارزش افزوده مستثنا 
شوند.  نايب رييس اتحاديه هتل آپارتمان  داران مشهد بيان 
كرد: با توجه به اينكه 80درصد هتل آپارتمان ها در مشهد 
قرار دارند اخذ آن، ماليات گرفتن از اقشار متوسط و زائران 
و مس��افراني است كه سطح اقتصادي متوسطي دارند، به 
ويژه آنكه ما در مش��هد در رقابت ناس��الم با اقامتگاه هاي 

غيررسمي قرار داريم كه از دادن ماليات معاف هستند. 

 توليد كم، علت گراني تخم مرغ در اروميه
اروميه| نايب رييس اتحاديه مواد پروتئيني و گوش��تي 
ارومي��ه گفت: علت گراني تخم م��رغ توليدات كم آن در 
اروميه اس��ت. كري��م عرب باغي گفت: تنه��ا 20درصد 
تخم م��رغ مصرف��ي در اس��تان توليد مي ش��ود و براي 
تامين نياز مردم از اس��تان هاي تهران، مشهد و اصفهان 
تخم مرغ وارد مي كنيم. وي با اش��اره به قيمت تخم مرغ 
در اروميه تصريح كرد: هر ش��انه تخم مرغ در بازار اروميه 
11هزارو 500تومان تا 12هزار و هر دانه تخم مرغ 400 
تومان به فروش مي رس��د. وي گفت: در صورت مشاهده 
گران فروشي تخم مرغ غير از قيمت مصوب، شهروندان با 

شماره تلفن 124 بازرسان مربوطه را مطلع كنند. 

 هشدار پليس كرمان به باغداران پسته
كرم�ان| فرمانده انتظامي شهرس��تان كرمان با نزديك 
شدن به فصل برداشت پسته به باغداران توصيه هايي دارد. 
فرمانده انتظامي شهرستان كرمان گفت: با توجه به فصل 
برداشت پسته، فعاليت برخي سارقان براي سرقت پسته 
آغاز مي ش��ود كه باغداران با هوشياري كامل و توجه به 
توصيه هاي پليس مي توانند اين سارقان را ناكام بگذارند. 
عبدالعلي روانبخش افزود: باغداران پسته براي كاهش آمار 
سرقت در فصل برداشت پسته بايد از افراد امين و خوش 
س��ابقه براي نگهباني از باغ هاي خود استفاده كنند و از 

به كارگيري اتباع بيگانه در اين زمينه بپرهيزند. 

 به كارآفرينان روستايي تسهيالت 8درصدي 
پرداخت مي شود

ريي��س بني��اد مس��تضعفان از ارائه تس��هيالت ويژه به 
كارآفرين��ان روس��تايي خب��ر داد و گفت: ب��ا توجه به 
اينكه 5درصد از س��ود تس��هيالت ازسوي بنياد علوي و 
5 درصد ديگر توس��ط اس��تانداري پرداخت مي شود در 
واقع كارآفرينان روستايي فقط 8درصد كارمزد پرداخت 
خواهند كرد. محمد سعيدي كيا ديروز در جلسه اهداي 
يك هزارو 200 سند مالكيت واگذاري عرصه مسكوني، 
تجاري و اراضي به مردم شهرستان ميانه از ارائه تسهيالت 
كارآفريني 200ميليارد ريالي در هر سال براي طرح هاي 
روستايي در آذربايجان شرقي خبر داد. وي با اعالم اينكه 
تا س��قف 20ميليارد ريال براي هر طرح روستايي قابل 
تامين است، گفت: تاكنون از استان آذربايجان شرقي 55 
طرح روستايي معرفي كه 21 طرح مصوب بانك شده و 
از اين تعداد براي 11 طرح جهت اخذ تسهيالت قرارداد 

بسته شده است. 

 بهره برداري از بزرگ ترين كارخانه توليد 
آسفالت كشور

شيراز| بزرگ ترين و پيشرفته ترين كارخانه آسفالت در 
كشور با هزينه 10ميليارد تومان در شيراز به بهره برداري 
رسيد. شهردار شيراز در مراسم افتتاح اين كارخانه گفت: 
مجهزترين كارخانه توليد آسفالت كشور با ظرفيت توليد 
240تن آس��فالت در ساعت، در زميني به مساحت يك 
هكتار س��اخته ش��ده اس��ت. عليرضا پاك فطرت افزود: 
محصوالت توليدي اين كارخانه شامل آسفالت پليمري، 
آسفالت نانو، آسفالت رنگي و تراشه هاي آسفالت شهري 
و پودر الستيك آسفالت اس��ت. وي گفت: اين كارخانه 
داراي 4ه��زار قطع��ه و مجهز به 6 مخ��زن ذخيره قير 
استاندارد است و توان نگهداري ۳۳0 تن آسفالت توليدي 

را در سيلوهاي خود دارد. 

 صادرات بيش از 5000تن كاالي خوراكي
از بندرلنگه به قطر

بندرعباس| بي��ش از 5هزار و ۳56 تن كاالي خوراكي 
از ابتداي امس��ال تاكن��ون از بندر لنگه ب��ه قطر صادر 
شده اس��ت. مديركل گمرك بندرلنگه با اعالم اين خبر 
گفت: ارزش اي��ن كاالها ۳5ميليارد و ۳06ميليون ريال 
اس��ت. صفر ش��يباني افزود: لبنيات، س��بزي و صيفي، 
هندوانه، گوجه فرنگي، كلم، طالب��ي و انواع مواد غذايي 
تازه مهم ترين كاالهاي صادرش��ده است. وي اظهار كرد: 
466تن كاالي خوراكي كش��ورهاي تركيه و آذربايجان 
از ابتداي امس��ال تاكنون از بندر بندرلنگه به كشور قطر 
ترانزيت ش��ده اس��ت. مديركل گمرك بندرلنگه ارزش 
گمركي اين كاالها را 15ميليارد ريال دانس��ت و عنوان 
ك��رد: بندرلنگه به عن��وان اصلي تري��ن بندرهاي فعال 
در غرب هرمزگان، عالوه ب��ر ترانزيت كاال، فعاليت هاي 

صادراتي، وارداتي و كاپوتاژ را نيز پشتيباني مي كند. 

 86درصد گردشگران گهر را مردان تشكيل 
مي دهند

لرستان| معاون اداره كل حفاظت محيط زيست لرستان 
از بازديد 15هزار نفري از سايت گردشگري گهر خبر داد. 
نبي اهلل قائدرحمتي اظهار كرد: با توجه به آمار ثبت شده 
در مبادي ورودي سايت گردشگري گهر تا به حال حدود 
15هزار نفر از اين منطقه ديدن كرده   اند. وي با بيان اينكه 
بازديد از اين سايت، اواسط خرداد تا پايان شهريور براي 
عموم آزاد اس��ت، گفت: در بقيه اي��ام ورود افراد محدود 
شده و مانع از آن مي شوند چراكه فصل رويش و زادآوري 

گونه هاي جانوري و گياهي است. 

اخبارشهرستانها

سيستان وبلوچس�تان| مدي��ركل 
گردش��گري  و  فرهنگ��ي  مي��راث 
سيستان وبلوچستان از صادرات يك ميليون 
و 250هزار دالري صنايع دستي استان خبر 
داد. به گزارش ايس��نا، كامبيز مشتاق گوهري در نشست خبري 
افزود: برنامه جامعي براي توسعه صنايع دستي استان ترسيم شده 
كه سهم سيستان وبلوچستان را در صادرات اين محصوالت افزايش 
خواهد داد. مديركل ميراث فرهنگي اس��تان در ادامه اظهار كرد: 
فعال كردن بخش گردشگري در جنوب استان به خصوص سواحل 
مكران نيز از اولويت برنامه هاي ميراث فرهنگي اس��تان است. وي 
بيان كرد: با توجه به اينكه توسعه سواحل مكران از برنامه هاي مهم 
دولت است و زيرساخت هاي آن نيز فراهم شده، مي توان در كنار 
بخش ترانزيت بخش گردشگري منطقه را نيز فعال كرد. گوهري 
گفت: باتوجه به طرح توس��عه س��واحل مكران طي برنامه ششم 
توس��عه، توجه به مقوله گردش��گري در طول نوار ساحلي مكران 
از اهميت بس��يار زيادي برخوردار است. وي خاطرنشان كرد: در 
طول نوار ساحلي سيستان وبلوچستان، جاذبه هاي منحصر به فرد 
س��احل اقيانوسي وجود دارد كه قابليت جذب گردشگران داخلي 
و خارجي را داراس��ت. مديركل ميراث فرهنگي اس��تان در ادامه 
تصريح كرد: همچنين كش��تزارهاي موز در زرآباد و شهرس��تان 
ساحلي كنارك نيز از ديگر جاذبه هاي نوار ساحلي درياي عمان در 

استان سيستان وبلوچستان محسوب مي شود. 

 صادرات يك ميليون
و 250 هزار دالري صنايع دستي

س��رمايه گذاري،  مع��اون  اصفه�ان| 
فرهنگ��ي و اجتماع��ي معاون��ت توس��عه 
روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري 
از تدوين طرح هايي ب��ه ارزش تقريبي 16 هزار 
ميليارد تومان براي توسعه روستاهاي كشور خبر داد كه با اجراي اين 
پروژه ها س��االنه ۳80 هزار ش��غل در روستاها و مناطق محروم ايجاد 
خواهد ش��د. ب��ه گزارش ايرن��ا، ناصر زرگر ديروز در نشس��ت خبري 
نخستين جش��نواره ملي فرهنگي، ورزشي روس��تا كه در فرمانداري 
شاهين شهر اصفهان برگزار شد، بدون اشاره به تعداد اين طرح ها، گفت: 
اين طرح ها نقش ويژه يي در توس��عه همه جانبه و افزايش اشتغال در 
روس��تاها دارد. وي افزود: با هماهنگي مجلس و دولت براي تمام اين 
طرح ها بودجه پيش بيني شده و به عنوان مثال براي تقويت و توسعه 
صنايع دس��تي روستاها بيش از 60هزار برنامه تدوين شده است. وي 
ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه كشور بايد ساالنه براي 5 هزار روستا 
برنامه اقتصادي تدوين و در يك دوره 5 س��اله 25 هزار برنامه توسعه 
روستايي عملياتي شود. زرگر، سرانه كار روستايي در سال نخست براي 
هر ش��غل را ۳0 ميلي��ون تومان اعالم كرد و افزود: ب��راي اجراي اين 
برنامه ها، امسال دولت و مجلس 11هزار ميليارد تومان بودجه اختصاص 
داده اند و تا اواخر شهريور دراختيار معاونت توسعه روستايي و مناطق 
محروم نهاد رياست جمهوري قرار مي گيرد. وي افزود: بايد با تقويت بنيه 
اقتصادي روستاها، شرايطي فراهم كنيم كه روستاييان به جاي اينكه 

يارانه بگيرند، ماليات دهند و به عزت گذشته خود برسند. 

طرح هاي توسعه مناطق محروم 
به ارزش 16هزار ميليارد تومان 

الب�رز| رييس دانش��گاه جامع علمي 
كارب��ردي كش��ور از پيش بين��ي افزايش 
۳0درصدي دانش��جويان مهارتي در برنامه 
ششم خبر داد. به گزارش مهر، محمدحسين 
اميد در نشس��ت خبري با اصحاب رس��انه در محل دفتر رياس��ت 
پرديس كش��اورزي، با بيان اينكه برنامه هاي توس��عه كيفي، ايجاد 
مراكز رشد و هويت بخشي به مراكز علمي كاربردي دانشگاه ازجمله 
اهداف در دستور كار مجموع مراكز علمي كاربردي در سطح كشور 
محس��وب مي شود، اظهار كرد: در بازديد از مراكز علمي و كاربردي 
تفاهمنامه يي با استاندار و مديركل صنعت استان البرز به امضا رسيد. 
رييس دانشگاه جامع علمي كاربردي كشور تصريح كرد: محور اين 
تفاهمنام��ه در چارچ��وب و ماموريت ه��اي دانش��گاه جامع علمي 
كاربردي است. وي با تاكيد بر اينكه تامين نيازهاي آموزش مهارتي 
استان در دس��تور كار قرار دارد، خاطرنشان كرد: بيش از ۳0 مركز 
علمي كاربردي در البرز و بيش از 200مركز علمي كاربردي در تهران 
وج��ود دارد. اميد با اعالم اينكه آمادگي الزم براي ارائه آموزش هاي 
مهارتي مقطعي و پودماني در اين مراكز وجود دارد، افزود: اس��تان 
البرز به دليل همجواري با تهران در بخش صنعت توسعه چشمگيري 
پيدا كرده اس��ت. وي با بيان اينكه ظرفيت هاي زيادي براي توليد و 
اشتغال در منطقه البرز وجود دارد، گفت: اميدواريم بتوانيم نيازهاي 
استان را تامين كنيم، دانشگاه جامع اين توانمندي را دارد براساس 

نيازهاي شغلي جامعه دوره هاي آموزشي متعددي را برگزار كند. 

پيش بيني افزايش ٣0 درصدي 
دانشجويان مهارتي

اس��تاندار  خراسان ش�مالي|  
خراسان شمالي گفت: همزمان با هفته 
دولت، 841 پ��روژه عمراني، خدماتي و 
توليدي در شهرستان هاي اين استان 86۳ 
هزار نفري بهره برداري مي شود. به گزارش ايرنا، محمدرضا صالحي 
ديروز در نشست خبري به مناسبت هفته دولت، اظهار كرد: براي 
اجراي اين پروژه ها در مجموع 4 هزار و ۳00 ميليارد ريال اعتبار 
هزينه شده اس��ت. وي بهره برداري از 24 پروژه عمران شهري با 
150ميليارد ريال و 220 پروژه عمران روس��تايي با 100ميليارد 
ري��ال اعتبار را از پروژه هاي مه��م اين هفته عنوان كرد. صالحي 
گف��ت: پروژه هاي هفته دولت در اس��تان با حضور س��يدمحمد 
بطحاي��ي وزي��ر آموزش و پ��رورش افتتاح مي ش��ود. اس��تاندار 
خراسان ش��مالي اظهار كرد: بهره برداري از طرح توسعه فرودگاه 
بجن��ورد، بهره برداري از بخ��ش قابل توجهي از بان��د دوم محور 
بجنورد به گلستان، گازرساني به 75 روستا و آبرساني به ساكنان 
17روس��تا ازجمله طرح هاي قابل افتتاح در هفته دولت است و 
همچنين بهره برداري از س��اختمان دانش��كده پزشكي بجنورد، 
كلينيك ويژه اس��فراين و 17خانه بهداش��ت و سالمت شهري و 
روس��تايي در اين هفته آغاز مي شود. وي از آغاز عمليات اجرايي 
طرح اوره 2 خبر داد و گفت: مجوزهاي اجراي اين طرح به عنوان 
طرح توسعه يي در واحد مجتمع پتروشيمي خراسان شمالي گرفته 

شده و به زودي اجرايي مي شود. 

841 پروژه در خراسان شمالي 
آماده بهره برداري شد

»تعادل« به بهانه بيست وهشتمين نمايشگاه ملي صنايع دستي بررسي مي كند

چالش هاي صادرات صنايع دستي در ايران

بررسي گسترش پروژه هاي IoT در همراه اول
جلسه تخصصي فروم اينترنت اشيا ايران به ميزباني 
 )IiF(همراه اول، عضو طاليي فروم اينترنت اشيا ايران

برگزار شد. 
به گ��زارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
س��يار ايران، در بيس��ت و س��ومين جلسه تخصصي 
فروم اينترنت اشيا ايران درخصوص وضعيت پيشرفت 
پروژه ه��اي پايلوت IoT اس��تاني، تقويت تعامالت و 
همكاري هاي استاني گفت وگو و مذاكرات مقدماتي دو 
عضو طاليي فروم IiF)همراه اول و آريا همراه سامانه( 
براي ارائه توانمندي  هاي خ��ود در پروژه هاي پايلوت 
استاني انجام شد. همچنين مجري طرح كنتورخواني 

هوش��مند گاز ش��ركت ملي گاز ايران و مجري طرح 
پياده سازي فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت 
انرژي)فه��ام(، آخرين وضعيت پروژه هاي پايلوت و در 
دس��ت اجرا براي هوشمندس��ازي مصرف گاز و برق 
كشور را تشريح كردند. در پايان نيز برنامه ريزي اوليه 
 IoT براي مش��اركت در برنامه جايزه هوشمندسازي
ايران)Iran IoT Awards( مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت. در جلس��ه تخصصي بيس��ت و سوم فروم 
اينترنت اشيا  ايران)IiF(، نمايندگان شركت ارتباطات 
س��يار ايران)همراه اول(، مركز همكاري  هاي فناوري 
و نوآوري رياس��ت جمهوري، پژوهش��گاه ارتباطات و 

فناوري اطالعات، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي 
گاز ايران، س��ازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري 
انرژي برق)ساتبا(، شركت خدمات ارتباطي ايرانسل، 
ش��ركت آريا همراه س��امانه، ش��ركت پارس آنالين، 

شركت ارتباطات مبين نت و... حضور داشتند. 
ف��روم اينترنت اش��يا اي��ران)IiF( نمايانگر تعامل 
 IoT سازنده و پويا ميان تمامي ذي نفعان اكوسيستم
كشور است كه در قالب يك ساختار غيردولتي پيشرو 
و تصميم ساز، زمينه رشد و توسعه درون زا و برون گراي 
خدمات IoT در تمامي بخش هاي اقتصادي كشور را 

فراهم مي آورد. 

گروه بنگاه ها|
 برگ��زاري بيس��ت و هش��تمين نمايش��گاه مل��ي 
صنايع دس��تي اي��ران فرصتي ش��د تا يك ب��ار ديگر، 
فرصت ه��ا و تهديدهايي كه پي��ش روي اين صنعت 
تاثيرگذار وجود دارند، از منظر تحليلي و كارشناسي 
م��ورد بررس��ي ق��رار بگي��رد. در اي��ن نمايش��گاه، 
صنايع دس��تي اس��تان هاي مختلف كشورمان عرضه 
مي شود. همچنين هر روز با توجه به رويدادهايي كه 
در تقويم وجود دارد، با عنوان هاي مختلف نامگذاري 

شده است. 
مثال ديروز به عنوان روز پيشكس��وتان صنايع دستي 
نامگذاري شد و از مقام استاد »حسين عالقه مندان« 
پيشكس��وت ح��وزه قلم زني كه مدتي پي��ش از دنيا 
رفت، تجليل ش��د. اما در كنار اين برنامه هاي روتين، 
يافتن پاس��خي براي اين پرس��ش كه از چه طريقي 
مي ت��وان ظرفيت هاي صادراتي كش��ورمان در بخش 
صنايع دس��تي را افزاي��ش داد، موضوعي اس��ت كه 
كارشناسان و اهالي رس��انه در حاشيه اين نمايشگاه 
ت��الش مي كنن��د تا پاس��خي ب��راي آن بيابن��د.  به 
اعتقاد اغلب كارشناس��ان موانع و مشكالت صادرات 
صنايع دستي ايران را مي توان در چند حوزه مشخص 

و عامل جدي دسته بندي كرد. 
يكي از مهم ترين عوامل و مش��كالت براي توسعه 
صنايع دس��تي در ايران بح��ث تبليغات و ماركتينگ 
محصوالت ايراني اس��ت كه صنايع دستي كشورمان 
را به عنوان يك صنعت مجهول در س��طح مناسبات 
جهاني قرار داده اس��ت. اينكه چرا كش��ورهاي عمده 
وارد كننده محصوالت صنايع دستي ايران را به عنوان 
يك قطب به شمار نمي آورند و در عوض كشورهايي 
مانن��د هند، چي��ن و حتي تركيه و تايلن��د در زمره 
صاحبان اين صنعت قرار مي گيرند، نشان مي دهد كه 
ايران تا به امروز بر اس��اس ظرفيت ها و توانايي هايش 
نتوانسته، محصوالت صنايع دستي خود را به بازارهاي 

جهاني صادر كند. 

 محتواي نمايشگاه صنايع دستي
بيست وهش��تمين نمايش��گاه ملي صنايع دستي 
كه بزرگ ترين رخداد اين حوزه در كش��ور محس��وب 
مي شود، از ديروز با حضور رييس جديد سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري رسما آغاز به كار 
كرد. به گزارش ايسنا، علي اصغر مونسان بعد از افتتاح 
اين نمايشگاه گفت: اينكه سه بخش ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري را به صورت سه جزيره 
جدا ببينيم، اصال خوب نيس��ت. به نظر مي آيد يكي 
از نقاط ضعف سازمان همين موضوع باشد. ان شاءاهلل 
ب��ا دو پايه مهمي ك��ه جزو ظرفيت هاي اين كش��ور 
محسوب مي ش��ود، يعني ميراث تاريخي و فرهنگي 
و صنايع دستي شاهد شكوفايي در گردشگري باشيم. 

او همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره 
مفهوم »صنعتي سازي در صنايع دستي« كه در مراسم 
معارفه اش به آن اشاره كرد، توضيح داد: صنعتي سازي 

مغاير با صنايع دس��تي سنتي نيست و به اين مفهوم 
نيست كه از ساخت صنايع دستي به شكل دست ساز 
خارج شويم، بلكه به اين مفهوم است كه كارهاي مان 
را به توليد انبوه برسانيم تا قيمت آن را پايين بياوريم. 
نبايد صنعتي سازي را با كارخانه سازي اشتباه بگيريم. 
هدف ما كاهش هزينه هاي تمام  شده در بخش توليد 
است. رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري همچنين اظهار كرد: بايد بتوانيم طرح هاي 
صنايع دس��تي را متنوع تر و به روز كنيم. همچنين در 
بحث برندسازي كار بيشتري انجام دهيم. بسته بندي، 
امر مهمي است و حيف است با اين همه زحمتي كه 
اس��تادكاران ما در اين حوزه مي كش��ند و آثار خوبي 
را تولي��د مي كنند، آنها را به صورت فله يي ارائه كنيم. 
مونس��ان افزود: صنايع دس��تي ما بايد شناسنامه دار 
باش��ند و با بس��ته بندي خوبي ارائه شوند. در بخش 
ماركتين��گ هم بايد فعاليت كنيم، زيرا بخش فروش 
داخلي مهم است و بايد آن را گسترش دهيم و به نظر 
مي آيد بخش بازار خارجي ني��ز اهميت زيادي دارد. 
ب��ه همين دليل، ارزآوري در اين بخش كمك زيادي 
به اس��تادكاران حوزه صنايع دستي و هنرهاي سنتي 
مي كن��د. اميدواري��م، بتوانيم اي��ن دو بخش را رونق 

دهيم. 

 بزرگ ترين رخداد صنايع دستي سال
قب��ل از آغ��از ب��ه كار اي��ن نمايش��گاه مدير كل 
ص��ادرات معاون��ت صنايع دس��تي درب��اره برنامه هاي 
اصلي اين نمايشگاه گفت: بيست وهشتمين نمايشگاه 

ملي صنايع دس��تي ب��ا حضور بخش هاي ويژه ش��امل 
حصيربافي كاروان پيوند، روستاهاي هدف، خانه ايراني، 
فضاي آموزش��ي براي كودكان، تبريز 2018 و ش��هر 
جهاني يزد برگزار مي ش��ود. پويا محموديان مديركل 
دفتر ص��ادرات اين معاونت  درب��اره اتفاقات جانبي و 
ويژه بيست وهش��تمين نمايش��گاه ملي صنايع دستي 
اظهار كرد: اين نمايش��گاه از اول تا هفتم ش��هريورماه 
در حالي برگزار مي ش��ود ك��ه بخش هاي ويژه يي براي 
توس��عه و ترويج هرچه بيش��تر صنايع دستي براي آن 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. يكي از اين اتفاقات، تبريز 
2018 اس��ت ك��ه به ص��ورت جداگان��ه در ارتب��اط با 
گردشگري و توانمندي هاي تبريز خود را در نمايشگاه 
ملي صنايع دستي معرفي مي كند. او ادامه داد: غرفه هاي 
ويژه يي نيز براي بخش هاي مختلف در نظر گرفته شده 
اس��ت كه مي توان ب��ه 1۹0 مترمربع فض��اي رايگان 
اختصاص��ي براي اس��تان هاي مح��روم، 100مترمربع 
فضاي اختصاصي حصيربافي براي 8اس��تان كش��ور، 
100مترمربع فضاي اختصاصي براي 77روستاي هدف، 
72 مترمربع فضاي اختصاصي براي تبريز 2018 و شهر 
جهاني يزد با هدف معرفي قابليت و توانمندي اين دو 
اس��تان، 100مترمربع فضاي اختصاص��ي خانه ايراني، 
۳0 مترمربع فض��اي اختصاصي براي آموزش كودكان 
و چادرهاي عش��ايري اشاره كرد. محموديان بيان كرد: 
در اين نمايشگاه، فضايي براي برخي صادركنندگان و 
ش��ركت هاي صادركننده و همچنين براي افرادي كه 
بس��ته بندي ويژه دارند و مورد تاييد معاونت هستند با 

تخفيف ويژه در نظر گرفته شده است. 

 چالش هاي فعاالن حوزه صنايع دستي
در اي��ن مي��ان اظهارنظره��اي توليدكنن��دگان 
صنايع دستي به عنوان ركن اساسي توسعه اين صنعت 
در كشورمان مي تواند نوري به ابعاد پنهان مشكالت 
صنايع دستي بتاباند. رضا رضاپور، توليدكننده جاجيم 
از استان خراس��ان جنوبي يكي از صنعتگران ايراني 
حاضر در اين نمايش��گاه اس��ت كه از ضرورت تغيير 
در نوع نگاه مس��ووالن به اين عرصه مي گويد. تغيير 
نگاه��ي كه چنانچه هرچه س��ريع تر راه��كاري براي 
آن در نظ��ر گرفت��ه نش��ود، بخش قاب��ل توجهي از 
ظرفيت هاي صادراتي ايران در بخش صنايع دستي را 
به رقباي چيني و ترك واگذار مي كند. رضاپور درباره 
مش��اركت چيني ها در احياي يكي از صنايع دس��تي 
منطقه خراسان جنوبي ادامه مي دهد: ما در خراسان 
جنوبي ابزاري به نام »پلخمون« داشتيم كه حتي اسم 
آن را از ي��اد برده بوديم، ام��ا چيني ها با مطالعات و 
نيازس��نجي كه روي اين بازار انجام دادند اين ابزار را 
احيا كردند و در يك سال گذشته بيش از يك ميليارد 
توم��ان خريد و فروش كرده اند. آنها اين ابزار را توليد 
كردند و به مشهدي ها فروختند تا آنها به سراسر ايران 

بفروشند. 

 آرمان هايي كه به بار نمي نشينند
از سوي ديگر بهمن باقري، توليدكننده شيشه از 
استان آذربايجان شرقي هم يكي ديگر از صنعتگران 
ايراني است كه درباره مشكالت فعاالن صنايع دستي 
در كشورمان صحبت مي كند. باقري در اين زمينه به 

روابط عمومي نمايش��گاه مي گويد: 24سال پيش در 
آلمان در رشته رباط س��ازي فعاليت مي كردم. علت 
برگشتم به ايران اين بود كه تريلي هاي ترك زيادي 
را در م��رز مي ديدم ك��ه در حال انتقال كاال به ايران 

بودند. فكر كردم بايد اين جريان برعكس باشد. 
او مي گوي��د: ح��اال 24س��ال اس��ت ك��ه كوره 
شيشه گري من در تبريز روشن است. من موفق شدم 
صنايع دس��تي اي توليد كنم كه با ايتاليا قابل رقابت 
باشد و 17 تريلي به آلمان صادرات داشتم، اما حاال با 
مشكالت ارزي، تورم داخلي ، گران شدن گاز و ثابت 
نگهداش��تن قيمت دالر روز به روز ضعيف تر شده ام و 
احتم��اال دو ماه ديگر از اين كار خداحافظي مي كنم. 
من با حدود 80 كارگ��ر كار مي كردم كه همه بيمه 

بودند، اما حاال با 20 نفر كار مي كنم. 

 به خطر افتادن توليد
محمد بش��يري، رييس انجمن سفال و سراميك 
اللجي��ن همدان ني��ز از اتفاقاتي ك��ه در مركز توليد 
سفال و سراميك ايران در حال وقوع است و توليد آن 
را به خطر انداخته پرده بر مي دارد: خروج خاك رز كه 
از آن توليدات سفال و سراميك انجام مي شود ، معضل 
بزرگي ش��ده كه احتياج دارد هرچه سريع تر براي آن 
چاره يي انديشيد. بيشتر كارگاه هاي آجرپزي همدان 
از اين خاك استفاده مي كنند كه اين مساله هم توليد 

سفال را تحت الشعاع قرار داده است. 
وي بزرگ ترين مشكل را قرار ندادن توليدكنندگان 
سفال س��راميك به عنوان مشاغل س��خت مي داند: 
چگونه كارگري ك��ه در كوره يي با دماي ۹50 درجه 
كار مي كند در زمره مش��اغل س��خت ق��رار نگرفته 
اس��ت؟۹00 كارگاه توليدي در اين شهرستان وجود 
دارد ك��ه اداره گاز ب��ه دلي��ل بافت فرس��وده به آنها 
سوخت رس��اني نمي كند و نفت هم به دليل مس��ائل 
مالياتي با محدوديت اختصاص مي يابد. اين ش��رايط 
كارگاه هاي سفال را نيمه تعطيل كرده است. بشيري 
همچنين درباره ماليات بر صادرات كه مشمول برخي 
صادركنندگان ش��ده است: انجمن سفال و سراميك 
اللجين س��ال گذش��ته ۳1ميلي��ون دالر ص��ادرات 
داش��ت، اما حدود 17نف��ر از صادركنندگان به دليل 
آنك��ه اظهارنامه مالياتي پر نكردند، مش��مول ماليات 
بر صادرات ش��ده اند، در حالي ك��ه اين خالف قانون 

بوده است. 
مجموع��ه اظهارنظره��اي مس��ووالن و فع��االن 
صنايع دس��تي نش��ان مي دهد ك��ه ايران ب��ا وجود 
بهره مندي از ظرفيت هاي اساس��ي در حوزه توليد و 
صادرات صنايع دس��تي بنا به دالي��ل گوناگون هرگز 
نتوانسته بر اس��اس ظرفيت هايش سهم قابل قبولي 
را در گردش مالي اين صنعت داش��ته باش��د. حضور 
چهره يي مانند مونسان اين نويد را به فعاالن اين بخش 
مي دهد كه در دوره جديد، س��اختار سازمان يافته يي 
براي حل مش��كالت اين بخش و توسعه صادرات اين 

نوع محصوالت در نظر گرفته شود. 
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اقتصاد اجتماعي12
 واردات برنج خارجي براي

5 ماه به مرزنشينان سپرده شد
ايلنا|در راستاي حمايت از كش��اورزان داخلي، دولت 
براي مل��ت پنج ماه مس��ووليت انحص��اري واردات برنج 
خارجي را به اعضاي تعاوني هاي مرزنش��ينان در سراس��ر 

كشور سپرد. 
براس��اس مصوبه يي كه در تاريخ شش��م تيرماه س��ال 
گذش��ته از س��وي س��ازمان توس��عه تج��ارت اي��ران )از 
زيرمجموعه ه��اي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت( ابالغ 
شده است؛ واردات هرگونه برنج از چهارشنبه، اول شهريور 
براي تجار ايراني ممنوع اعالم شد در عوض ازسوي دولت 
به اهالي مناطق مرزي در سراسر كشور اجازه داده مي شود 
براي مدت پنج ماه از طريق تعاون هاي مرزنشينان نسبت 
به واردات برنج به داخل كش��ور اقدام كنند. از قرار معلوم 
دلي��ل اي��ن ابالغ اين مصوب��ه، تقارن اي��ن روزها با فصل 
برداش��ت برنج در شمال كش��ور و حمايت از محصوالت 
ايراني عنوان ش��ده اس��ت و محدوديت يادش��ده از سوي 
دولت به صورت ساالنه اعمال مي شود. در سنوات گذشته 
بس��ياري از كش��اورزان استان هاي ش��مالي ايران همواره 
نس��بت به روند واردات گس��ترده برنج از كشورهاي هند، 
تايلند، پاكستان و تركيه معترض بوده اند و همين موضوع 
به يكي از س��وژه هاي هميش��گي نمايندگان مردم شمال 
كش��ور در مجلس شوراي اس��المي تبديل شده است. در 
اين رابطه فعاالن مرتبط با تشكل هاي تعاوني مرزنشينان 
مي گويند: محدوديت پنج ماه يي كه از س��وي دولت براي 
تجار برنج ايجاد ش��ده اس��ت مي تواند ضم��ن حمايت از 
كش��اورزان داخلي، به بهبود وضعيت كسب و كار اعضاي 

تعاوني  هاي مرزنشينان كمك كند. 

 دغدغه هاي زنان
در شهرك هاي صنعتي

ايس�نا| ب��ه گفته مدي��ركل ام��ور بان��وان و خانواده 
استانداري تهران، اياب و ذهاب و مهدكودك از دغدغه هاي 
زنان ش��اغل در شهرك هاي صنعتي است. ثريا شارقي در 
نشست مشاورين فرمانداري ها و دستگاه هاي اجرايي كه با 
حضور معاونين وزارت صنعت، معدن و تجارت و در همين 
وزارتخانه برگزار شد گفت: آرامش خاطر و امنيت زنان در 
شهرك هاي صنعتي بايد مورد توجه قرار گيرد. در بسياري 
از شهرك هاي صنعتي ش��رايط كار براي زنان وجود دارد 
ول��ي نبود مهدكودك، س��رويس هاي اياب و ذهاب، باعث 
ايج��اد دغدغه و عدم تمايل كارگ��ران براي كار در بعضي 
شهرك هاي صنعتي اس��ت. وي گفت: اين در حالي است 
كه ايجاد واحدهاي صنعتي در شهرك ها براي كارآفرينان 
مزيت هاي زيادي دارد از جمله اينكه فعاليت هاي مالياتي 
از 7 تا 13 س��ال و همين طور عدم نياز به اخذ بسياري از 
مجوزها و جدا ش��دن از قوانين دست و پاگير شهرداري ها 
ش��رايط بهتري را براي گرفتن پروژه هاي اشتغال زايي در 
اين ش��هرك ها فراهم كرده اس��ت. لذا با توج��ه به كوتاه 
ش��دن مسير مجوزها، نقطه مثبتي براي شروع پروژه هاي 
مختلف در ش��هرك هاي صنعتي ايجاد شده است. شارقي 
گف��ت: در ادارات و س��ازمان هاي مرتبط با اش��تغال زايي 
قوانين و مقرراتي وجود دارد كه تس��هيل كننده اش��تغال 
و پروژه ها هس��تند ولي متاس��فانه اطالع رساني به خوبي 
انجام نمي ش��ود؛ در عين حال ارتب��اط زنان كارآفرين هم 
با مجموعه ادارات و سازمان ها خيلي كم است و اين باعث 
مي شود آنها نتوانند بسياري از موانع سر راه خود را بردارند. 

 اطالع ندادن كودك آزاري
جرم است

ايرنا| معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با 
اشاره به تلفن اورژانس اجتماعي با شماره 123، گفت: اگر 
كسي مي داند كه جايي كودك آزاري اتفاق افتاده حتما بايد 
آن را خبر دهد و عدم اطالع آن جرم است به آن معنا كه 

براي آن حبس و جزاي نقدي در نظر گرفته اند. 
حبي��ب اهلل مس��عودي فريد افزود: اگر در همس��ايگي 
ف��ردي، موردي از كودك آزاري اتف��اق افتاد، او نمي تواند 
بگوي��د »به من ارتباطي ندارد« چراكه طبق قانون ارتباط 
دارد. وي تصريح كرد: متاسفانه برخي افراد هنگام مشاهده 
موارد كودك آزاري مي گويند كه »بچه خودش اس��ت« يا 
در موارد همس��رآزاري مي گويد »اين مساله به من ربطي 
ن��دارد« در صورت��ي كه طبق قان��ون اين م��وارد به ويژه 
كودك آزاري بايد با ش��ماره تلفن 123، اطالع داده شود. 
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور اظهار كرد: 
طبق قانون مصوب مجلس در س��ال 81 درباره حمايت از 
حقوق كودكان و نوجوانان، كودك آزاري يك جرم عمومي 
اس��ت به آن معنا كه نياز به ش��اكي خصوصي ندارد و اگر 
به طور مث��ال اورژانس اجتماعي يا هرك��س ديگر به قوه 
قضاييه و دادگستري خبر دهد كه يك كودك آزاري اتفاق 
افتاده اس��ت، قوه قضاييه حتم��ا آن را پيگيري مي كند و 
نيازي به اين ندارد كه حتما بايد ش��اكي خصوصي بيايد 
ش��كايت كند. مس��عودي فريد اف��زود: با اع��الم اورژانس 
اجتماعي به ق��وه قضاييه، طبق قانون، ق��وه قضاييه بايد 
پيگيري هاي خود را بكند و مردم نيز بايد حتما خبر دهند 
و اين اطالع رساني و بحث هاي حقوقي، قضايي و انتظامي 
و ش��دت عمل به خرج دادن در عرصه انتظامي و قضايي 

با موارد كودك آزاري مي تواند اثر بازدارنده داشته باشد. 

اليحه حمايت از محيط بانان 
در كميسيون كشاورزي

خانه مل�ت| عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس با 
يادآوري اينكه اليحه حمايت از محيط بانان در دستور كار 
اين كميس��يون قرار دارد، گفت: در اين اليحه به افزايش 
حقوق، رفع كمبود محيط بان و تجهيزات توجه نشده است. 
عل��ي اكبري با بيان وجود 2800 محيط بان با انتقاد از 
اينكه تعداد محيط بانان كش��ور كمتر از استاندارد جهاني 
اس��ت، تصريح كرد: تجهيزات اين قشر جوابگوي حفاظت 
از محيط زيست و مقابله با شكارچيان غيرمجاز نيست و از 
تجهيزات به روز و پيشرفته برخوردار نيستند. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، با يادآوري اينكه حقوق محيط بانان 
بسيار اندك است، گفت: تعداد محيط بانان بايد به استاندارد 
جهاني نزديك نشود زيرا در حال حاضر به ازاي هر 5هزار 
هكتار ي��ك محيط بان انج��ام وظيفه مي كن��د و 2800 
محيط بان به هيچ وجه جوابگوي حفاظت از حيات وحش 
نيست و از سويي نياز است از سيستم هاي هشداردهنده يي 
در مناطق حفاظت ش��ده استفاده شود تا چنانچه خطري 
براي حيات وحش رخ دهد به راحتي بتوان پيشگيري كرد. 
وي با تاكيد بر اينكه شغل محيط باني بايد در زمره مشاغل 
س��خت و زيان آور قرار گيرد، تصريح كرد: به طور قطع در 
نخستين فرصت اليحه حمايت از محيط بانان را بررسي و 

مشكالت اين قشر را در اليحه لحاظ خواهيم كرد. 

اخبار

قاضي زاده هاشمي در احكامي تركيب معاونانش را تغيير داد

خانه تكاني در وزارت بهداشت

رييس بعدي سازمان نظام پزشكي جمعه انتخاب مي شود

چه كسي سكاندار سنديكاي پزشكان مي شود؟
نظام پزش��كي دوازده��م در حالي روز جمعه بدن��ه اصلي خود را 
خواهد ش��ناخت كه دوره چهار ساله جديد طرح تحول نظام سالمت 
نيز كليد خورده است؛ از اين جهت تشكيل يك تشكل صنفي منسجم 
در مقام س��نديكاي پزش��كان و حضور افكاري كه درك صحيحي از 
»تحول« داش��ته و مس��ووليت كمك به متوليان سالمت و البته رفع 
دغدغه هاي جامعه پزش��كي به عنوان مجريان طرح را بپذيرند، بسيار 

مهم است. 
 س��ازمان نظام پزشكي طبق اساس��نامه اش مرجع دفاع از حقوق 
بيماران و جامعه پزشكي است و ضمن حمايت از اعضاي صنف خود، 
 بايد در برقراري جايگاه واقعي آنها در جامعه نيز بكوش��د؛ مبحثي كه 
قاطبه مس��ووالن و جامعه پزش��كي از آن به عنوان »قداست جامعه 
پزشكي« ياد مي كنند و نسبت به كمرنگ شدن آن در جامعه امروزي 

و تبعات و عوارضش هشدار مي دهند. 
در ه��ر حال از ي��ك طرف نظام پزش��كي باي��د در جهت حفظ 
جايگاه واقعي جامعه پزش��كان و به ويژه پزشكان عمومي و گروه هاي 
پيراپزش��كي به عنوان اكثريت جامعه پزش��كي تالش كند و از طرف 
ديگر جامعه بيش از 200 هزار نفري گروه هاي مختلف پزشكي عضو 
اين س��ازمان، ظرفيت خوبي هس��تند كه مي توانند به نظام سالمت 
كمك كرده و در جهت خدمت رساني خوب، به عنوان بازوي متوليان 

نظام سالمت عمل كنند. بر همين اساس است كه نظام پزشكي نقش 
موثري در س��المتي جامعه دارد و به شرط آنكه بتواند ارتباط خوبي 
ب��ا دولت برقرار كند، مي تواند به عنوان نهادي مردمي و فراهم آوردن 
فضاي مشاركت صنفي، به عنوان بازوي كارشناسي دولت عمل كند. به 
همين جهت الزم است فردي در راس سازمان نظام پزشكي، سكاندار 
هدايت آن  ش��ود كه از س��ابقه و تجربه كاري خوبي برخوردار باشد و 
بتواند اين ارتباط��ات را با مجموعه دولت برقرار كند. اكنون نيز عمر 
دوره نظام پزش��كي يازدهم، ششمين دوره نظام پزشكي در سال هاي 
پ��س از انقالب، با وجود هم��ه تالش ها و اقدام��ات مثبت در جهت 
برقراري ارتباط س��ازنده سنديكاي پزشكان با متوليان نظام سالمت، 
رو به پايان اس��ت و البته بنا به اذعان كارشناسان هنوز كارهاي انجام 
نشده بس��ياري وجود دارد و الزم است از ظرفيت بزرگ ترين تشكل  
صنفي كش��ور و واگذاري برخي از اختي��ارات حاكميتي به آن، بيش 
از پيش اس��تفاده شود. در هر حال جمعه، سوم شهريورماه، سرنوشت 
چهار سال پيش روي س��نديكاي پزشكان رقم مي خورد و منتخبان 
هفتمين دوره انتخابات نظام پزشكي در مجمع عمومي سازمان نظام 
پزشكي براي انتخاب رييس كل و اعضاي جديد شوراي عالي تشكيل 
جلس��ه مي دهند. جمعه صبح مجمع عمومي س��ازمان نظام پزشكي 
با حضور نمايندگان نظام پزش��كي هاي سراسر كشور در محل سالن 

همايش هاي بين المللي صدا و سيما تشكيل مي شود. بر اساس قانون 
و ب��ا حضور هيات نظارت مركزي هفتمين دوره انتخابات، ابتدا هيات 
رييسه سني در جايگاه حاضر مي شوند و سپس هيات رييسه شوراي 
عالي براي مدت دو س��ال انتخاب مي ش��وند. با استقرار هيات رييسه 
منتخب در جايگاه مربوطه، پروس��ه انتخاب سه بازرس سازمان نظام 
پزشكي، يك نفر به عنوان رييس كل و اعضاي شوراي عالي )25 نفر از 
گروه هاي مختلف شامل 13 پزشك، سه داروساز، سه دندانپزشك، دو 
ماما، دو نفر از گروه آزمايشگاهيان و دو نفر از گروه هاي ليسانسيه هاي 
پروانه دار( آغاز مي ش��ود. البته كانديداهاي ش��وراي عالي تا امروز اول 
ش��هريور فرصت دارند تا تقاضاي كانديداتوري خود را كتبا به رييس 
كل فعلي سازمان اعالم كنند. اما كانديداهاي رياست كل، بازرسان و 
هيات رييس��ه مجمع، همان روز جمعه در مجمع اعالم كانديداتوري 
خواهند كرد. همچنين مجمع عمومي مي تواند انتخاب رييس كل را 
به ش��وراي عالي منتخب خود، تفويض كند يا اينكه در همان جلسه 
نسبت به انتخاب رييس كل از ميان كانديداهاي موجود اقدام كند. اما 
تجربه سنوات قبل نشان داده كه مجمع اختيار انتخاب رييس كل را 
هيچگاه به شوراي عالي تفويض نكرده و نمايندگان حاضر در مجمع 
شخصا نسبت به انتخاب رييس كل اقدام كرده اند. مجمع سازمان نظام 
پزش��كي نيز حدود 250 نفر عضو دارد؛ به اين ترتيب كه هر شهر به 

ازاي تع��داد افرادي كه در انتخاب��ات در پاي صندوق هاي راي حضور 
يافته اند و در راي گيري شركت كرده اند، نمايندگاني خواهند داشت؛ 
بطوري كه تا 500 نفر ش��ركت كننده در انتخابات، يك نماينده و به 
ازاي ه��ر 500 نفر بعدي يك نماينده به تعداد نمايندگان آن ش��هر 
اضافه مي شود و هر شهر نهايتا بيش از هشت نماينده نخواهد داشت. 
همچنين گزارش ها حاكي از آن است كه عالوه بر رقابت منتخبان 
پزش��كان در انتخابات هفتم براي كسب كرسي هاي شوراي عالي، نام 
حدود پنج تن از اين منتخبان براي تكيه بر صندلي رياست پررنگ تر از 
سايرين است؛ به اين ترتيب بايد منتظر ماند تا روز جمعه نام چه كسي 
از صندوق راي مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي بيرون خواهد آمد. 
در پايان بايد گفت در ش��رايطي كه دولت عزم خود را براي ايجاد 
تحول در س��المت كش��ورجزم ك��رده، بي ترديد فعاليت س��نديكاي 
پزش��كان به عنوان نه��ادي صنفي و تخصصي و ب��ه دور از هر گونه 
حواش��ي سياس��ي، نگاه هاي جانبدارانه و... بس��يار مهم است؛ چراكه 
بي تردي��د تصميمات و عملكردش با جان ح��دود 80 ميليون ايراني 
در ارتباط اس��ت. در هر حال بايد منتظر ماند تا مش��خص ش��ود روز 
جمعه چه كسي سكان هدايت سنديكاي پزشكان را عهده دار مي شود 
و سياس��ت هاي او تا چه حد هم راس��تاي متوليان نظام سالمت براي 

اجراي بزرگ ترين پروژه اجتماعي دولت خواهد بود. 

هر ماه 5 كارگر ساختماني جان خود را از دست مي دهند

تعطيلي كارگاه هاي ساختماني ناايمن يك مطالبه است
ديروز كانون كارگران س��اختماني اس��تان قم براي 
بررسي فوت 2 كارگر ساختماني در اين استان تشكيل 
جلس��ه داد. ي��ك فعال صنف��ي كارگران س��اختماني 
مي گويد؛ هر ماه بيش از 5 كارگر ساختماني جان خود 

را حين انجام كار از دست مي دهند. 
سه شنبه، سي ويكم مرداد ماه، يك كارگر ساختماني 
35 س��اله كه در يك كارگاه ساختماني واقع در خيابان 
هنرستان استان قم كار مي كرد به علت سقوط از ارتفاع 
ج��ان خود را از دس��ت داد و دو روز قبل  از اين واقعه، 
يك شنبه، بيست و نه مرداد ماه، يك كارگر ساختماني 
ديگر نيز در همين اس��تان براثر حادثه يي مش��ابه جان 
خود را از دس��ت داد. از پي اين حوادث، عباس شيري، 
سخنگوي كانون انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني 
كشور به ايلنا، گفت: در هر ماه 5 يا ۶ كارگر ساختماني 
در كش��ور به داليل مختلف همچون س��قوط از ارتفاع 
جان خ��ود را از دس��ت مي دهند يا دچ��ار نقص عضو 
مي شوند. در يك هفته گذشته نيز 2 كارگر ساختماني 
جان خود را حين انجام كار از دس��ت داده اند. ش��يري 
با بيان اينكه حتي كاهش س��اخت و س��از هم موجب 
پايي��ن رفتن آمار كارگران حادثه ديده نش��ده اس��ت، 
افزود: به صورت طبعي بايد با كاهش س��اخت و س��از 
در سراس��ر كشور آمار كارگران ساختماني حادثه ديده 
كاه��ش مي يافت اين در حالي اس��ت كه چنين اتفاقي 

رخ نداده است. 
اي��ن فع��ال صنف��ي كارگران س��اختماني اس��تان 

قم، اف��زود: اين امر نش��ان از آن دارد ك��ه كارفرمايان 
س��اختماني يا پيمانكاران اين كارگاه ها تنها به فكر باال 
بردن س��رعت اتمام پروژه هاي خود هس��تند و در اين 

ميان تنها تجهيز و ايمن سازي كارگاه  اهميتي ندارد. 
او با بيان اينكه به نظر مي رسد، اخطار پلمب كارگاه 
آخرين روش بازدارنده براي كاهش حوادث كار مربوط به 
محيط هاي كارگاهي باشد، افزود: تجربه نشان داده است 
كارفرمايان متخلف تا زماني كه احساس نكنند تعطيلي 
كارگاه در پي تذكرات مكرر بازرس��ان ادارات كار جدي 
است؛ نس��بت به ايمني سازي كارگاه اقدام نمي كنند. او 
افزود: انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني در پي آن 
هس��تند كه با انعقاد تفاهم نامه با ادارات كار و س��ازمان 
نظام مهندسي اين روند را تسريع كنند چراكه نمي توان 
دست رو دست گذاشت و منتظر مرگ روزانه كارگران و 

داغدار شدن خانواده هاي آنان شد. 
ش��يري در پاي��ان، اف��زود: باي��د ترتيب��ي داد كه 
آموزش ه��اي ايمني به كارفرمايان جدي ش��ود و مثال 
ش��هرداري ها به كارفرماياني كه جواز هاي مربوطه اين 

كار را كسب نكرده اند، آموزش دهند. 

 به قيمت جان
مشاور كانون كش��وري انجمن هاي صنفي كارگران 
س��اختماني مي گويد؛ تعطيلي كارگاه هاي س��اختماني 
ك��ه كارفرماي��ان آنه��ا ضواب��ط ايمن��ي كار را در آن 
رعايت نمي كنند، خواسته انجمن هاي صنفي كارگران 

س��اختماني اس��ت؛ چراكه س��ال ۹5 بيش از نيمي از 
حوادث كار كشور در كارگاه هاي ساختماني رخ داد. 

ميكايي��ل صديق��ي، در گفت وگ��و با ايلن��ا، اظهار 
داش��ت: تعطيلي كارگاه هاي ساختماني كه كارفرمايان 
آنه��ا ضواب��ط ايمن��ي كار را در آن رعاي��ت نمي كنند 
خواس��ته انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني است؛ 
چراكه س��ال ۹5 بيش از نيمي از حوادث كار كشور در 

كارگاه هاي ساختماني رخ داد. 
او افزود: اين كار بايد از طريق انعقاد يك تفاهم نامه 
ميان ادارات كار، انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني 
و س��ازمان نظام مهندس��ي انجام ش��ود، البته نيازمند 
همكاري مراجع قضايي و ش��هرداري ها هم هستيم اما 
در هر حال تعطيلي اين كارگاه هاي باتوجه به باال رفتن 
حجم تخلف��ات كارفرمايان و بي توجه��ي كامل آنها به 

ضوابط ايمني واجب است. 
صديقي تصريح كرد: بدين وسيله ساير كارفرمايان 
نيز متوجه مي شوند كه حتي يك كارگر ساختماني نيز 
نباي��د بر اثر اهم��ال آنان جان خود را از دس��ت بدهد 
ي��ا دچار نقص عضو ش��ود. او با بيان اينك��ه در معدود 
كارگاه ه��اي س��اختماني ضوابط ايمن��ي كار در ارتفاع 
توسط كارفرمايان رعايت مي شود، تصريح كرد: چندي 
پيش يكي از كارگران سيمان كار در يكي از كارگاه هاي 
ساختماني استان مريوان به علت سقوط از ارتفاع و نبود 
وسايل حفاظتي جان خود را از دست داد اين در حالي 
اس��ت كه كارفرما ساعتي بعد به كارگاه مراجعه نمود و 

كمربند و و كاله در كارگاه گذاشت تا در زمان مراجعه 
مس��ووالن اداره كار وق��وع حادث��ه را به گ��ردن كارگر 
بيان��دازد. ريي��س انجمن صنفي كارگران س��اختماني 
مريوان و س��رواباد در ادامه با بي��ان اينكه در ماده ۹5 
قانون كار مس��ووليت اجراي  مق��ررات  و ضوابط  فني  و 
بهداش��ت  كار برعهده  كارفرما اس��ت، افزود: اگر در اين 
خصوص تخلفي از كارفرما س��ر بزند كارفرما يا مسوول  

كارگاه از نظر كيفري و حقوقي مسوول است. 
او با بيان اينكه ش��هرداري ها تخلف��ات كارفرمايان 
كارگاه ه��اي س��اختماني را ج��دي نمي گيرند، تصريح 
ك��رد: اين در حالي اس��ت ك��ه ش��هرداري ها به موقع 
عوارض و ماليات س��اخت و س��از را از مالك ساختمان 
درياف��ت مي كنند اما زماني كه پاي جان انس��ان ها در 
ميان اس��ت شهرداري ها حتي نس��بت به تطابق دادن 
قوانين باالدس��تي با ش��رايط موجود كوتاهي مي كنند. 

اي��ن فعال صنفي كارگران س��اختماني ب��ا بيان اينكه 
كارگ��ران نمي بايس��ت در پروژه هايي ك��ه ايمني آنها 
توسط كارفرمايان تضمين نمي شود، كار بكنند، گفت: 
انجمن صنفي كارگران س��اختماني مريوان و س��رواباد 
براي آگاهي كارگران س��اختماني ب��ه آنها آموزش هاي 
الزم را در اي��ن خصوص ارئ��ه مي دهد چراكه در زماني 
ك��ه كارفرمايان ايمني را رعايت نمي كنند اين كارگران 
هس��تند كه بايد تامي��ن ايمني و تجهي��ز كارگاه را از 
كارفرم��ا مطالبه كنند. ريي��س انجمن صنفي كارگران 
س��اختماني مريوان و س��روآباد در پايان، تصريح كرد: 
هم اكنون تع��داد كثيري از كارگران س��اختماني بيمه 
نيس��تند از اي��ن رو پس از وقوع حادثه خس��ارتي بابت 
اهمال كارفرماي��ان دريافت نمي كنند و كارفرمايان نيز 
كمك به خانواده هاي آنان نمي كنند پس بهتر است كه 

خود كارگران در اين خصوص هوشيار باشند. 

گروه اقتصاد اجتماعي|
جمعه، س��ي ام دي ماه ۹5، دانش��گاه علوم پزشكي 
اصفهان با انتش��ار اطالعيه يي از تعلي��ق موقت قرارداد 
خود با سازمان تامين اجتماعي خبر داد و اعالم كرد كه 
تعرفه هاي درماني برخي بيمارستان هاي دولتي اصفهان 
از روز دوم بهمن م��اه، ب��راي بيماران غيراورژانس��ي و 
كلينيك ويژه با قيمت آزاد محاسبه مي شود. سبب اين 
تصميم رييس دانش��گاه علوم پزشكي اصفهان، افزايش 
بدهي هاي س��ازمان تامين اجتماعي به بيمارستان هاي 
زيرمجموعه اين دانش��گاه و نبود چش��م اندازي روشن 
براي پرداخت آنها ب��ود. او همان زمان، در توضيح اين 
تصميم گفت: »اين برنامه در هفته اول بهمن در چهار 
بيمارس��تان الزهرا)س(، امين، چمران و فيض اصفهان 
آغ��از مي ش��ود و در صورت��ي ك��ه مطالبات از س��وي 
س��ازمان تامين اجتماعي پرداخت نشود، از نهم بهمن 
تمام بيمارس��تان هاي ش��هر اصفهان اين برنامه را اجرا 
خواهند كرد و درصورت تداوم اين امر، بيمارستان هاي 
ديگر استان هم از هفته سوم بهمن اين اقدام را اجرايي 

مي كنند.«
رييس آن روزهاي دانش��گاه علوم پزشكي اصفهان، 
غالمرضا اصغري ب��ود. او ديروز و يك روز پس از اينكه 
طاهره چنگيز در اين دانش��گاه جايگزين او شده بود، با 
حكم وزير بهداش��ت، بر كرسي معاونت وزير و رياست 
س��ازمان غذا و دارو نشس��ت تا وزير بهداشت، در هفته 
نخس��ت پس از كسب اعتماد مجلس، پيامي روشن به 
وزارت رفاه، سازمان تامين اجتماعي و شركاي اجتماعي 
ديگر طرح تحول س��المت فرستاده باشد. اين اما، تنها 
تغيير ديروز وزارت بهداشت نبود. تعادل در اين گزارش، 
تغيي��رات تازه وزير بهداش��ت در تركي��ب معاونانش و 
سرنوش��ت احتمال��ي ط��رح تحول س��المت در دولت 

دوازدهم را بررسي مي كند. 

 پرده نخست
قصه طرح تحول سالمت، همچون قصه يك نمايش 
س��ه پرده يي، در آن ارديبهشت سال ۹2، شيرين آغاز 
شد. قصه پرده اول، قصه وصل شركاي طرح بود؛ وزارت 
بهداشت، وزارت رفاه، سازمان تامين اجتماعي و سازمان 
برنام��ه و بودجه. آن روزها، موعد پرداخت مطالبات، به 
كوتاهترين زمانش در تاريخ نظام سالمت ايران رسيده 
ب��ود؛ به كمت��ر از ۶0 روز. پرداخت��ي از جيب مردم به 
زير ده درصد رس��يده بود، تعرفه خدمات پزش��كي هم 
به عدد واقعي اش نزديك تر شده و مزدها هم، سر وقت 

پرداخت مي شد. 
ماه عس��ل طرح تحول ام��ا، كم��ي زود، از آخرين 
روزه��اي س��ال ۹4، به پايان رس��يد تا قص��ه، به پرده 
دومش برسد؛ به پرده گره افكني. تعرفه هاي پزشكي باز 
افزايش يافتند و از پي آن، تعهدات بيمه ها بيش��تر شد 
و اينچنين، تاخير در پرداخت مطالبات بيمارستان ها و 
داروخانه فزوني گرف��ت. بيمه ها مبتال به بحران بدهي 
ش��دند. گره ها، يك به يك و از پس هم، افتادند در دل 

نخ تسبيح طرح تحول س��المت؛ در دل »اعتبار«هايي 
كه مش��خص ش��د ناپايدار بوده اند و تكيه به آنها از روز 
نخست خطا بوده است. آن روزها، بسياري طرح تحول 
س��المت را محكوم ب��ه مرگ و شكس��ت خواندند و از 
ضرورت توقف هرچه زودتر آن گفتند. شركاي طرح، هر 
روز از هم دورتر ش��دند، تا در آخرين روزهاي سال ۹5، 
ترديدها سراغ وزير بهداشت را بگيرند و او از بي ميلي اش 
ب��ه ادامه كار در دولت دوازدهم بگويد. رييس جمهوري 
اما، بهار امسال در نشست ساالنه شوراي عالي سالمت، 
از اطمينان��ش به ادام��ه حضور قاض��ي زاده، در دولت 
احتمال��ي آين��ده اش گفت و اعالم ك��رد »طرح تحول 

سالمت زنده است.«
با وجود اين، ترديدهاي قاضي زاده هاشمي، تا هفته 
دوم مرداد هم ادامه داش��ت؛ آنجا كه او شرط حضورش 
را دول��ت دوازده��م، هم��كاري و »عملكرد مناس��ب« 
شركاي اجتماعي طرح تحول خواند. با اين همه، رفتن 
فهرست وزيران پيشنهادي رييس جمهوري به مجلس 
نقطه پاياني ش��د بر ترديدهاي آق��اي وزير؛ آن هم در 
ش��رايطي كه وزير رفاه، رييس سازمان برنامه و بودجه 
 و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي هم، همچون خود 

قاضي زاده، در جايگاهشان ابقا شدند. 

 فصل تغييرات
تحليل ه��اي نخس��تين از ابقاي مدي��ران نهادهاي 
ش��ريك در طرح تحول س��المت، با توج��ه به آخرين 
س��خنان قاضي زاده پيرامون ادامه حضورش، از توافق و 

تفاهمي گفتند كه گويا عاقبت بر سر چگونگي ادامه اين 
طرح، ميان شركاي آن، به دست آمده است. با اين همه 
و هرچند او، ديروز در حاش��يه جلس��ه هيات دولت، از 
انتظار وزارتخانه تحت مديريتش براي »مشخص شدن 
سياست هاي كلي دولت دوازدهم« گفت، از روشن شدن 
اينكه »واقعا منابع چه مقدار است«، اما ديروز و همزمان 
با روز پزشك، او چهار حكمي را ابالغ كه كرد تا اينگونه 
به نظر برسد كه تكليف سياست هاي كلي وزارتخانه اش، 
دست كم براي او روشن است. چه اينكه او، عصر ديروز 
نخستين رييس دانشگاه معترض به انباشت بدهي هاي 
تامين اجتماعي، پيش از دانشگاه هاي مازندران، گيالن 
و قزوين، را جانش��ين رسول ديناروند در سازمان غذا و 
دارو كرد. غالمرضا اصغري، رييس پيشين دانشگاه علوم 
پزش��كي اصفهان، متخصص گياهان دارويي، در زمينه 
تحقيقاتي تولي��د متابوليت هاي ثانويه دارويي از طريق 
كش��ت س��لولي گياهي و عضو هيات علمي دانش��كده 
داروسازي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و استاد گروه 
فارماكوگنوزي داروس��ازي اس��ت و پيش از سال ۹2 و 
انتصاب در جايگاه رييس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 
نزديك به بيس��ت سال، در چند جايگاهي معاونتي اين 

دانشگاه حضور داشت. 
وزير بهداش��ت همچنين، ديروز سه معاون ديگرش 
را ه��م تغيير داد تا مهره هايي تازه  نفس را براي اجراي 
دور دوم طرح تحول نظام سالمت معرفي كند. او البته 
پيشتر هم از تغييرات گس��ترده در اين وزارتخانه خبر 
داده بود. قاضي زاده هاش��مي، جز رييس س��ازمان غذا 

و دارو، در احكامي جداگانه، معاونان جديد بهداش��ت، 
برنامه  ريزي راهب��ري و هماهنگي وزارت بهداش��ت را 
معرف��ي كرد. در اي��ن احكام علي اكبر حق دوس��ت به 
عنوان مع��اون برنامه ريزي راهب��ردي و هماهنگي اين 
وزارتخانه منصوب شد. او پيش��تر استاد دانشگاه علوم 
پزش��كي و خدم��ات بهداش��تي درماني كرم��ان بود و 
اكنون هم، با حفظ س��مت سرپرس��تي دانشگاه علوم 
پزش��كي كرمان را نيز برعهده گرفته اس��ت. كاركنان 
چند بيمارستان كرمان در دوران رياست او بر دانشگاه 
علوم پزشكي اين استان، در اعتراض به پرداخت نشدن 
معوقاتشان، از جمله كارانه و اضافه كار، دست به تجمع 
در سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي كرمان زدند. 

قاضي زاده همچنين عليرضا رييسي، دانشيار دانشگاه 
علوم پزش��كي بوش��هر، را جايگزين علي اكبر سياري، 
معاون بهداش��ت پيش��ين اين وزارتخانه كرد. او نيز با 
حفظ س��مت در حال حاضر سرپرس��ت دانشگاه علوم 
پزش��كي كرمان شده است. در حكمي ديگر هم محمد 
آقاجاني به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي منصوب شد. او در دولت يازدهم، معاونت درمان 
وزارت بهداش��ت بود و اكنون هم، با حفظ سمت، حكم 
انتصاب جديدش را گرفته اس��ت. در اين ميان رس��ول 
ديناروند، معاون پيش��ين سازمان غذا و دارو و علي اكبر 
س��ياري، معاون پيشين بهداش��ت، به عنوان مشاوران 
وزير بهداش��ت انتخاب ش��دند. با صرف نظ��ر از احكام 
مش��اوران تازه وزير بهداشت كه ممكن است تشريفاتي 
به نظر برسند، ويژگي مشترك مديران منصوب جديد، 

ايس��تادگي آنان در جايگاه پيشين، در برابر تاخيرهاي 
سازمان تامين اجتماعي در پرداخت مطالبات بيمه يي 
اس��ت. از ديگر س��و يكي از مهم ترين ويژگي هاي اين 
تغييرات، كاس��تن از ميانگين س��ني معاونان وزير در 
دولت دوازدهم است. سرنوشت طرح تحول سالمت، در 
دولت دوازدهم و با نظر به اين تغييرات، چه خواهد بود؟

 گام نخست معاون جديد
هرچند به نظر مي رسد معاونان جديد هنوز كارشان 
را در جايگاه نو آغاز نكرده اند، رييس جديد سازمان غذا 
و دارو، گام نخس��تش را در اين سازمان، با اعالم خبري 
خوش ب��راي جامعه تحت پوش��ش برداش��ت. چندي 
پيش اعالم ش��د كه بيمه ها 40 ه��زار ميليارد ريال به 
ش��ركت هاي دارويي و تجهيزات پزش��كي بدهكارند و 
اين مس��اله طي ماه هاي اخير موجب اعتراضات زيادي 
به ويژه در صاحبان صنايع دارويي ش��ده بود و دس��ت 
اندركاران نظام دارويي كش��ور باره��ا اعالم كرده اند كه 
در ص��ورت ادامه اين روند، اقالم دارويي كش��ور ممكن 
است با بحران كمبود روبرو شوند. رييس سازمان غذا و 
دارو اما، در نخستين مصاحبه رسانه يي خود، اعالم كرد: 
بخ��ش عمده يي از معضالت اقتص��ادي چرخه دارويي 
كشور تا پايان شهريور برطرف؛ و مطالبات صنعت دارو 

پرداخت خواهد شد. 
غالمرضا اصغري ادامه داد: جلساتي با سازمان برنامه 
و بودجه داش��تيم و اعتباراتي ب��راي اين امر اختصاص 
داده شده است كه اميد است كمكي به صنايع دارويي 
كش��ور ش��ود. او رقم اعتبارات اختصاص يافته را اعالم 
نك��رد، ام��ا اف��زود: ب��راي پذيرفتن مس��ووليت جديد 
خ��ود ارزيابي هاي زيادي از حوزه غذا و داروي كش��ور 
انجام دادم كه وضعيت دارويي كش��ور به كدام س��مت 
م��ي رود و چه چالش هاي��ي دارد و چه برنامه هايي بايد 
براي آن طراحي كرد. اصغري گفت: در هفته گذش��ته، 
نشس��ت هاي متعددي با دكتر رس��ول ديناروند رييس 
پيشين سازمان غذا و دارو و مديران اين سازمان داشتيم 
و س��اعت ها مذاكره و پيشنهادات و راه حل هايي مطرح 
شد و با اطمينان از اينكه تحولي در نظام دارويي اتفاق 

خواهد افتاد، اين مسووليت را پذيرفتم. 
او افزود: صنعت پخش از بيمارستان ها طلبكار است 
و بيمارستان ها از بيمه ها طلبكارند و صندوق هاي بيمه 
بايد شارژ شوند بنابراين راه حل هايي برنامه ريزي شده تا 
پايان هفته آينده و نهايتا تا پايان شهريور، بخش زيادي 

از مشكالت اقتصادي اين چرخه برطرف شود. 
اكن��ون، با نظر به تغييرات تازه در وزارت بهداش��ت 
باي��د منتظر ماند و ديد كه آغ��از كار دولت دوازدهم و 
مديران جديدش، همچون، نخس��تين گام رييس تازه 
س��ازمان غذا و دارو آغاز پرده س��وم، يعن��ي پرده گره 
گشايي، طرح تحول سالمت خواهد بود، يا مديران تازه، 
آنطور كه دست كم از كارنامه شان بر مي آيد، با افزايش 
تنش ميان وزارت بهداش��ت و شركاي اجتماعي اش، به 

گره هاي طرح تحول خواهند افزود؟

علي اكبر حق دوستعليرضا رييسيغالمرضا اصغري
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»تعادل«ازنخستيننشسترسميشورايپنجمپايتختگزارشميدهد

نجفي كليد دار بلديه
گروهراهوشهرسازيآزادهكاري

روز گذشته اعضاي ش��وراي پنجم شهر تهران 
بعد از انجام مراسم تحليف، نخستين جلسه رسمي 
خود را برگزار و رس��ما فعاليت خود را در ش��وراي 

شهر آغاز كردند. 
به گ��زارش »تع��ادل«، روز سه ش��نبه اعض��اي 
ش��وراي چهارم رسما با ش��وراي شهر خداحافظي 
 كردن��د و برخي اعضا مانن��د مهدي چمران بعد از
 14 سال صحن شورا را ترك كردند تا اعضاي ليست

21 نفره اميد جاي آنها بر صندلي هاي سبز بهشت 
تكيه بزنند و زمام امور شهر را در دست بگيرند. 

جلسه تحليف اعضاي شوراي پنجم روز گذشته 
درحالي برگزار ش��د ك��ه تع��دادي از خبرنگاران 
به دلي��ل محدوديت ه��اي ايجاد ش��ده از س��وي 
فرمانداري تهران، امكان حضور در جلس��ه را پيدا 
نكردن��د و ب��ا رايزن��ي و تالش هاي اعضاي ش��ورا 
توانستند جلسه را پوشش دهند. اين جلسه به طور 
همزمان از ش��بكه پن��ج و ش��بكه راديويي تهران 

پخش مي شد. 
مراس��م تحليف پنجمين دوره شوراي اسالمي 
ش��هر تهران با حضور اس��تاندار، فرماندار و جمعي 
از مديران ش��هري آغاز شد و بعد از اينكه اعضاي 
شوراي پنجم سوگند ياد كردند تا در انجام وظيفه 
خ��ود كوش��ا باش��ند و در همه زمينه ه��ا مراعات 
عدالت و انصاف را داش��ته باشند، نخستين جلسه 

شورا را برگزار كردند. 
در اين جلسه، براساس آراي اعضا، هيات رييسه 
جديد ش��ورا و ش��هردار جديد پايتخ��ت انتخاب 
ش��دند. هر چند اعضاي ش��وراي جدي��د قبال در 
جلس��ات غيررس��مي خ��ود محمدعل��ي نجفي را 
به عنوان ش��هردار انتخاب كرده و نيز هيات رييسه 
ش��ورا را تعيي��ن كرده بودند اما اي��ن موضوع بايد 
در جلس��ه رس��مي به راي گيري گذاش��ته مي شد 
تا رس��ميت يابد. بنابراين بع��د از انجام راي گيري 
محس��ن هاشمي با 20 راي به عنوان رييس شورا و 
اميني ب��ا 21 راي به عنوان نايب رييس و نژادبهرام 
ب��ا 21راي منش��ي اول و بهاره آروي��ن با 1۹ راي 
به عنوان منشي دوم انتخاب شدند. همچنين علي 

اعطا نيز با 1۹راي به عنوان سخنگو انتخاب شد. 
ه��ر چن��د هن��گام راي گي��ري ب��راي رييس 
ش��ورا وجود يك برگ س��فيد باعث شد تا برخي 
رس��انه ها حاشيه يي براي شورا ايجاد كنند و دم از 
اختالف نظر در نخستين روز كاري شورا بزنند، اما 
گفته مي ش��ود راي س��فيد مربوط به خود محسن 

هاشمي باشد. 
در ادامه بعد از يك ربع تنفس راي گيري براي 
انتخاب ش��هردار ني��ز انجام ش��د و همان طور كه 
انتظار مي رفت محمدعلي نجفي با 21 راي رس��ما 

به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. 
اعضاي ش��وراي پنجم قبل از شروع به كار، در 
جلسات غيررسمي خود روش نويني را در انتخاب 
ش��هردار به كار بس��تند و ابتدا هر يك از اعضا سه 
نفر را به عنوان كانديدا معرفي كردند، در ادامه هر 
يك به 7نفر راي دادند و از بين 7 نفر درنهايت سه 
نفر به عنوان گزينه هاي اصلي كانديداي شهرداري 

انتخاب شدند. 
هرچند گفته مي ش��د رقاب��ت اصلي بين نجفي 
و الهه كواليي اس��ت اما درنهاي��ت همه كانديداها 
ازجمل��ه كواليي از كانديدات��وري انصراف دادند تا 

نجفي بدون رقيب، جايگزين قاليباف شود. 

سوابقاجرايينجفي
نجفي تجربه حضور در س��ومين دوره شوراي 
ش��هر تهران را دارد و با فضاي ش��ورا و شهرداري 
بيگانه نيس��ت. قطعا اين تجربه در مديريت ش��هر 

تهران به او كمك خواهد كرد.
از س��وي ديگر در طول سال هاي گذشته يكي 
از ابهامات ش��هرداري كه ص��داي اعتراض برخي 
اعض��اي ش��هر را بلند كرده ب��ود، مباحث مربوط 
به بودجه و نح��وه تخصيص اعتبارات بود؛ از آنجا 
كه نجفي در دولت خاتمي رياست سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور را برعهده داش��ت، در اين زمينه 
ني��ز مي توان��د از تجربيات خود اس��تفاده كرده و 

مشكالت بودجه شهرداري را برطرف كند. 
محمدعل��ي نجفي در نخس��تين حضورش در 
جمع خبرنگاران پس از انتخاب به عنوان ش��هردار 
ته��ران برنامه هاي خ��ود را به طور كلي تش��ريح 
كرد و در پاس��خ به اينكه مهم ترين اولويت ش��هر 
تهران چيس��ت، اظه��ار كرد كه براي ش��هري به 
وسعت تهران كه مسائل و مشكالت فراواني دارد، 
نمي ت��وان تنها يك اولويت را مش��خص كرد و از 
س��وي ديگر بسياري از مس��ائل مربوط به شهر با 
يكديگ��ر مرتبط هس��تند. به عنوان مث��ال، وقتي 
از آلودگ��ي ه��وا يا حمل و نق��ل عمومي صحبت 
مي كنيد اين مس��ائل به يكديگر پيوسته هستند و 
بنابراين نمي توان تنها چند اولويت كاري انتخاب 

كرد. 
وي ب��ا بيان اينكه من روز ش��نبه در دفتر كار 
خود مس��تقر مي ش��وم، گفت: نخس��تين كار من 

تعيين مسووالن اصلي شهرداري است و اگر الزم 
باشد انتصاباتي خواهيم داشت و در كنار آن تهيه 
يك فهرس��ت و سياهه از اولويت ها و فوريت ها در 
دستور كار قرار مي گيرد. نجفي با بيان اينكه همه 
توان و تالش خود را با كمك خداوند انجام خواهيم 
داد تا س��طح آسايش و آرامش را در جسم و روح 
ش��هر افزايش دهيم، در مورد ارتباط ش��هرداري 
جديد و دولت گفت: در آس��تانه هفته دولت قرار 
داريم و من اين هفته را به رييس جمهور و كابينه 
تبري��ك مي گوي��م و اميدواري��م رييس جمهور و 
كابينه در ادامه خدمات ب��زرگ كه انجام داده اند 
گام بردارند و بايد اعالم كنم كه اين نخس��تين بار 
است كه پس از 14سال، مديريت شهري و دولت 

با يكديگر هماهنگ هستند. 
وي افزود: در اين 14 سال اختالف نظرها ميان 
مديريت ش��هري و دولت وجود داشته كه به نفع 
مردم نبوده اما ما كامال هماهنگ هس��تيم كه اين 
هماهنگي به نفع دولت و ش��هرداري است چراكه 
مسائل زيادي وجود دارد كه بايد با كمك دولت و 

شهرداري حل و فصل شود. 
شهردار تهران با بيان اينكه محور هماهنگي ها 
شهرداري خواهد بود و با اقدامات مشترك مسائل 
مختلف همچون بدهي ها و مطالبات را ظرف س��ه 

م��اه آينده حل و فصل مي كني��م، گفت: در حال 
برنامه ريزي هس��تيم ك��ه با ارگان ه��اي مختلف 
به خص��وص در حوزه فرهنگ��ي و اجتماعي ظرف 
مدت س��ه ماه آينده توافقنامه ي��ي امضا كنيم كه 
وظاي��ف هر ارگان مش��خص ش��ود و اميدواريم با 
همكاري دولت هم افزايي بيشتري شكل بگيرد كه 
بسياري از مس��ائل و مشكالت در فضاي تفاهم و 

حسن نيت رفع مي شود. 
وي در پاس��خ به اينكه آيا در جلس��ات هيات 
دول��ت حاض��ر مي ش��ويد ي��ا خي��ر، گف��ت: اگر 
رييس جمهور درخواس��ت كنند يا اجازه دهند از 
اين حضور اس��تقبال مي كنيم چراكه اين موضوع 

به نفع شهر و شهروندان است. 
ش��هردار تهران در پاس��خ به س��والي مبني بر 
تغيير مديران ش��هرداري اظهار كرد كه اصل من 
بر تغيير مديران نيس��ت و ظرف هفته هاي آينده، 
ارزيابي هاي��ي انج��ام خواهد ش��د و هر ك��دام از 
مديران فعلي كه شايستگي كافي را داشته باشند، 

خواهند ماند.
وي ب��ا بيان اينك��ه من نگفته ب��ودم كه بناي 
تعدي��ل كارمن��دان را دارم ام��ا گفتم ك��ه تعداد 
كارمندان شهرداري هاي مشابه بسيار كمتر است 

و اين به معناي تعديل نيست. 

امانتدارآراييكايكشهروندان
اما محس��ن هاشمي بعد از كس��ب آرا و انتخاب 
به عنوان رييس ش��ورا در نخستين سخنراني خود 
اظهار كرد كه هرچند اعضاي ش��وراي فعلي عمدتا 
براساس س��اليق و عاليق جريان اصالحات انتخاب 
ش��دند اما امانتدار آراي يكايك ش��هروندان تهران 
با هر س��ليقه و ديدگاهي هس��تيم و آنچه معيار ما 

خواهد بود، حدود قانون و اخالق خواهد بود. 
به گفته هاش��مي، مهم ترين اصل م��ورد توافق در 
شوراي پنجم حفظ انس��جام ميان اعضا و جلوگيري 
از تك��رار تجربيات تلخ گذش��ته در ب��روز اختالف در 
شوراست و شوراي پنجم براي عبور از شرايط دشوار و 
معضالت كنوني شهر و برآورده كردن انتظار شهروندان 
دست ياري به سوي نخبگان، كارشناسان، دلسوزان و... 
دراز مي كند و درهاي شورا به روي نظارت كارشناسي، 

پيشنهادات و انتقادات گشوده است. 
وي بهبود ش��رايط زيست ش��هري، شفاف سازي 
در مديريت، هوشمندس��ازي، ح��ذف رانت و اعطاي 
امتي��ازات غيرقانوني، تحقق وظاي��ف معطل مانده به 
خص��وص در حوزه ترافيك و آلودگ��ي هوا را ازجمله 
اقداماتي برشمرد كه شوراي شهر جديد آن را پيگيري 
خواهد كرد. محس��ن هاش��مي هنگامي ك��ه از پدر 

بزرگوارش سخن مي گفت، اشك ريخت.

تعيينسرپرستمنتفيشد  
به گزارش»تعادل« پيش از اين قرار بود تا زمان 
تاييد حكم نجفي از س��وي وزارت كشور سرپرستي 
براي ش��هرداري تعيين ش��ود اما به گفته حس��ن 
خليل آب��ادي در جلس��ه منتخب��ان ش��وراي پنجم 

تعيين سرپرست براي شهرداري منتفي شد. 
خلي��ل آبادي با بي��ان اينكه قرار نيس��ت براي 
ش��هرداري تهران سرپرس��ت انتخاب ش��ود، گفت: 
اعضاي ش��وراي پنجم به اين تصميم رس��يدند كه 
ضرورت��ي براي انتخاب سرپرس��ت وجود ندارد زيرا 
ش��هردار نهايي در جلس��ه رس��مي ش��وراي پنجم 

انتخاب مي شود. 
وي اب��راز امي��دواري كرد: وزارت كش��ور هرچه 
سريع تر حكم محمدعلي نجفي را به عنوان شهردار 
صادر كند زيرا مدارك وي به وزارتخانه ارسال شده 
اس��ت. گفتني اس��ت پس از پايان مراس��م تحليف 
و انتخاب ش��هردار 21عضو ش��وراي ته��ران، ري و 
تجريش و محمدعلي نجفي شهردار تهران به مرقد 
حضرت ام��ام)ره( رفتند همچنين اعضاي ش��وراي 
پنجم ديداري با حجت االس��الم سيدحسن خميني 

داشتند. 

حريمشهرتهرانراتعيينتكليفكنيد
سيدحسين هاشمي استاندار تهران نيز در آيين 
تحليف اعضاي پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر 
تهران، ري و تجريش درخواست هايي را مطرح كرد. 
به گزارش ايس��نا، سيدحسين هاشمي با تاكيد بر 
وحدت و انس��جام ميان اعضاي شورا گفت: هرچه كه 
اعضاي شورا انجام دهند در كشور تاثيرگذار خواهد بود. 
اس��تاندار تهران يكي از درخواس��ت هاي خود از 
شوراي شهر را موضوع حريم شهر تهران مطرح كرد 
و افزود: از شوراي پنجم انتظار دارم با اولويت، حريم 
ش��هر تهران را يك بار براي هميش��ه تعيين تكليف 
كنن��د تا بتواني��م در قالب آن با متخلف��ان برخورد 

كنيم. 
هاشمي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به 
موضوع آلودگي هوا در شهر تهران اشاره كرد و افزود: 
آقاي رييس جمهور به شهر تهران اولويت دادند و كل 
بنزين تهران به يورو4 تبديل شد. اين موضوع كمك 
كرد كه نس��بت به گذشته كيفيت هواي شهر تهران 
بهب��ود پيدا كند، ام��ا اين كافي نيس��ت. ما نيازمند 
نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي هس��تيم تا از 
اين طريق به تحقق هواي پاك كه ساخت مسووالن 
اس��ت، جامه عمل بپوشانيم. وي موضوع آسيب هاي 
اجتماع��ي را يكي ديگر از درخواس��ت هاي خود از 
اعضاي شورا مطرح كرد و افزود: اين موضوع آن قدر 
اهمي��ت داش��ته كه مق��ام معظم رهب��ري تاكنون 
چندين جلس��ه را با مسووالن دستگاه هاي ذي ربط 
برگزار كرده اس��ت كه شنيده ام جلسه بعدي نيز در 
مهرماه برگزار خواهد شد. شوراي شهر مي تواند در 

اين رابطه مصوبات محكم و قوي داشته باشد. 
اس��تاندار تهران افزود: همكاري اعضاي شورا با 
دس��تگاه هاي اجرايي از اهميت بس��زايي برخوردار 
اس��ت. اطمينان مي دهم تمام دستگاه هاي اجرايي 
در خدمت شورا هستند و متقابال انتظار داريم، شورا 
نيز دستگاه هاي اجرايي را در اقدامات عمراني آنها و 

براي تسريع در انجام پروژه ها كمك كند. 
هاش��مي در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
به انتقال صنايع و كارگاه هاي آالينده از شهر تهران 
اش��اره كرد و افزود: برخي از اين كارگاه ها فرسوده 
ش��ده اند و نيازمند نوس��ازي هس��تند. شهرك هاي 
صنعت��ي ك��ه در اطراف ته��ران پيش بيني ش��ده 
مي تواند پذيراي حضور اين كارگاه ها باشد. با انتقال 
اي��ن صنايع و كارگاه ها انتقال بهره گيري تكنولوژي 

روز و افزايش بهره وري آنها فراهم مي شود. 
وي ادام��ه داد: بايد به بح��ث ايمني مترو توجه 
ويژه يي داش��ته باشيم؛ چراكه موضوع بسيار حياتي 
است. در همين راس��تا ما در خدمت شوراي پنجم 
هس��تيم تا در خص��وص اين موضوع جلس��اتي را 
برگ��زار كنيم و تمام زواياي بحث را مورد بررس��ي 

قرار دهيم. 
استاندار تهران تاكيد كرد: ما جمهوري اسالمي 
ايران هس��تيم و اعتقاد داريم كه ش��يعه 12 امامي 
هس��تيم. مصلي امام خميني )ره( ب��ا توجه به عدم 
 تكمي��ل آن من را ع��ذاب مي دهد؛ چراك��ه بعد از

۳0 س��ال هنوز به اتمام نرس��يده اس��ت. در س��ال 
گذشته هنگام برگزاري مسابقات قرآني اعالم كردم 
كه اين مس��ابقات در اين محل برگزار نشود؛ چراكه 
ديدن وضعيت موجود از س��وي ميهمانان خارجي 
براي نظام جمهوري اس��المي ايران خوب نيس��ت، 
لذا در قالب يك خواسته شخصي از شوراي اسالمي 
ش��هر تهران، ري و تجريش مي خواهم براي تكميل 

اين پروژه اقدام كنند. 
هاشمي تاكيد كرد: در راستاي تكميل اين پروژه 
بهانه هايي همچون نبود بودجه را نمي پذيرم؛ چراكه 
1۸00ميلي��ارد تومان بودجه مديريت ش��هري و با 
اختصاص دو س��ال از اين بودجه مي توان اين پروژه 
را تكمي��ل كرد و از آن در امور مختلف بهره گرفت. 

اميدوارم اين كار در دستور كار قرار گيرد. 

تكذيبتامينماليپروژه
ريليدرايران

بان��ك جهاني در واكنش به اع��الم يك مقام دولت 
ايران مبني بر اينكه بانك جهاني در حال بررسي تامين 
مال��ي برقي كردن خطوط ريلي در اين كش��ور اس��ت 
اع��الم كرد كه در حال حاضر به دنبال تامين مالي هيچ 
پروژه يي در ايران نيست. به گزارش تسنيم و به نقل از 
رويت��رز، بانك جهاني در واكنش ب��ه اعالم دولت ايران 
مبني بر اينكه بانك جهاني در حال بررسي تامين مالي 
برقي كردن خطوط ريلي در اين كشور است، اعالم كرد 
كه در حال حاضر به دنبال تامين مالي هيچ پروژه يي در 
ايران نيس��ت.  يوسف گرانپاشا، يكي از مقامات راه آهن 
ايران روز گذشته در مصاحبه با رسانه هاي داخلي ايران 
گفته بود، بان��ك جهاني موافقت كرده كه يك ميليارد 
يورو )1.1۸ميليارد دالر( براي تامين مالي برقي كردن 
ش��بكه ريلي ايران اختصاص ده��د.  در واكنش به اين 
اظهارات، يك سخنگوي بانك جهاني اعالم كرد: »ما در 
حال حاضر در حال بررس��ي تامين مالي هيچ پروژه يي 
در ايران نيستيم.  گرانپاشا گفته بود، وام بانك جهاني به 
يك قرارداد 1.2ميليارد يورويي امضا ش��ده بين ايران و 
روسيه در نوامبر 2015 براي برقي كردن مسير گرمسار 

به اينچه برون در ايران مربوط مي شود. 

محدوديتترددمحورهراز
تا۵مهرماهلغوشد

معاون س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي از 
لغو محدوديت تردد وس��ايل نقليه در محور هراز خبر 
داد.  عبدالهاش��م حسن نيا در گفت وگو با تسنيم اظهار 
ك��رد: طي ماه هاي اخير بر اس��اس برنامه ريزي صورت 
گرفته توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي، 
ايمن س��ازي محور هراز در دستور كار قرار گرفت.  وي 
ادامه داد: در اين راستا محدوديت هاي ترافيكي با هدف 
رف��ع نقاط پر خطر اين محور انجام ش��د.  وي تصريح 
كرد: با توجه به دور جديد سفرهاي تابستاني با همكاري 
پليس راه، محدوديت هاي ترافيكي اين محور تا 5مهرماه 
امس��ال لغو مي ش��ود تا شرايط س��فر براي هموطنان 
تس��هيل شود. معاون س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده يي درباره وضعيت ساير محورهاي منتهي به شمال 
نيز گفت: تردد در س��اير محورهاي شمال محدوديت 
ترافيكي روان است و هيچ محدوديت ترافيكي در محور 

چالوس و فيروزكوه در حال حاضر وجود ندارد. 

بنياد:سرقفليپالسكو
جديدراواگذارميكنيم

يك مقام مس��وول با بيان اينكه با رعايت حقوق تمام 
مالكان سرقفلي ساختمان پالسكو جديد را واگذار مي كنيم، 
گفت: وضعيت ايمني ۳2 ساختمان قديمي متعلق به بنياد 
مستضعفان شناسايي ش��ده و اقدامات مورد نياز از قبيل 
ايمن س��ازي، بيمه و حفاظت در برابر حريق در اين بناها 
در ح��ال انجام و پيگيري اس��ت. به گزارش ايلنا،  حس��ن 
كاري با بيان اينكه سياس��ت بنياد در ارتباط با پالس��كو 
س��اخت يك س��اختمان جديد منطبق بر استانداردهاي 
روز با نمادي از ايثارگري و فداكاري آتش نش��ان هاي عزيز 
است، گفت: به دنبال وقوع حادثه پالسكو با دستور رياست 
بنياد مستضعفان، كميته ساختمان پالسكو در بنياد شكل 
گرفت و تاكنون 20 جلسه اين كميته برگزار شده و  وظيفه 
اصلي اين كميته پيگيري ساخت ساختمان پالسكوست.  
رييس س��ازمان اموال و امالك بنياد مستضعفان در پاسخ 
به اين س��وال كه تكليف كس��به يي كه در اين ساختمان 
اقدام به خريد سرقفلي كرده بودند، چيست؟ آيا سرقفلي 
آنها را خريداري مي كنيد ي��ا به جاي آن مغازه يي به آنها 
مي دهيد ؟ گفت:   تصميم بنياد ساخت ساختمان پالسكو و 
واگذاري سرقفلي به صاحبان سرقفلي قبلي طرف قرارداد 
با بنياد مس��تضعفان، با رعايت حقوق همه مالكان است. 
در ارتباط با خريد سرقفلي يا جايگزيني سرقفلي با مغازه 
تاكنون درخواستي از طرف كسبه پالسكو به بنياد واصل 
نشده اس��ت، درصورت درخواست كسبه آن را در كميته 
ساختمان پالسكو بررسي خواهيم كرد. كاري افزود:  بنياد 
يكي از اعضاي كارگروه ويژه بررس��ي حادثه آتش س��وزي 
ساختمان پالسكو زير نظر معاون اجرايي رياست جمهوري 
اس��ت و در قال��ب اي��ن كارگ��روه آماده ه��ر گونه كمك 
و همكاري اس��ت. كما اينك��ه هزينه اجاره 7ماه كس��به 
س��اختمان پالسكو در س��اختمان نور با اخذ مجوزي كه 
از هيات امناي بنياد مس��تضعفان صورت گرفت، پرداخت 

شده است. 

رشد۵۵درصدي
ترانزيتريليكشور

 ابراهيم محمدي معاون بهره برداري س��ير و حركت 
ش��ركت راه آه��ن جمهوري اس��المي اي��ران در برنامه 
گفت وگوي خبري با اشاره به رشد 55درصدي ترانزيت 
ريلي كشور گفت: اين رشد آسان نبوده و با تالش شركت 
راه آهن در طول دو تا س��ه س��ال محقق شده است.  به 
گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، محمدي 
گفت: در اين راستا مي توان به قطارهاي سريع السير اشاره 
كرد كه به عنوان نمونه اگر مس��افري كه مسير تهران تا 
اصفهان را حدود 6ساعت با اتوبوس طي مي كند، بتواند با 
قطار سريع السير اين مسافت را در دو تا سه ساعت طي 
كند و رفت و برگشت س��ريع تري داشته باشد هرگز به 
سمت اتوبوس نمي رود و ايمني قطار و زمان سير كمتر 
قطار نس��بت به جاده از جذابيت ه��اي حمل ونقل ريلي 
اس��ت. محمدي همچنين به برنامه ريزي براي توس��عه 
قطارهاي گردشگري كشور اش��اره كرد و افزود: رويكرد 
جديد راه آهن در خدمات گردشگري بود كه با استقبال 
روبه رو شد. در دو بخش ريلي اين قطارها را پياده سازي 
كرده اي��م؛ يكي قطارهاي گردش��گري بين المللي كه با 
هم��كاري تورهاي خارج كش��ور مس��افران بين المللي 
از تركي��ه و مرز تبريز با قطارهاي خودش��ان به كش��ور 
مي آمدند و با قطارهاي ما وارد شهرهاي گردشگري مانند 
اصفهان و ش��يراز مي شدند و در انتهاي مسير با هواپيما 
به كش��ور خود مي رفتند و مسافران ديگري كه با همان 
هواپيما وارد ش��هرهاي گردشگري مي شدند با استفاده 
از قطارهاي داخل كش��ور به مرز مي رفتند. در كنار اين 
قطارها به طراحي قطارهاي گردشگري داخلي پرداختيم 
كه تعريف جديدي ب��ود كه با طراحي قطارهاي داخلي 
گردشگري مس��افران مي توانند از طبيعت زيباي استان 
مازندران و فيروزكوه و نيز در منطقه جنوب كشور با عبور 
از شهرستان اهواز از طبيعت بكر زاگرس استفاده كنند 
و دراين راستا قطارهاي مختلفي درنظر گرفته شده اند و 

اين روند ادامه دارد. 

ايرانشهر

مع��اون حمل  و نق��ل داخل��ي راه آهن جمهوري اس��المي 
ب��راي رقيب��ي   اي��ران گف��ت: خط آه��ن آس��تارا - آس��تارا 

 حمل ونقل دريايي در درياي خزر نيست.
به گ��زارش پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، صادق 
تخمه چيان با اعالم اينكه اگر خط آهن آستارا-آس��تارا به زودي 
به قزوين وصل ش��ود، بازار حمل ونقلي كش��ورهاي پرجمعيت 
قفق��از را تحت پوش��ش قرار خواهد داد، خاطرنش��ان كرد: اين 
خط اين پتانس��يل را دارد كه بارهاي اروپا به آسيا و بالعكس را 

جذب خود كند.
وي در پاسخ به اينكه آيا خط آهن آستارا-آستارا رقيبي براي 
حمل ونق��ل دريايي در درياي خزر خواهد بود، تصريح كرد: اين 
خط آه��ن در صورتي كه به صورت كامل به بهره برداري برس��د 
نه تنها رقيبي ب��راي حمل ونقل دريايي در درياي خزر نخواهد 
ب��ود بلكه يك ح��وزه جديد بار براي كش��ور ايجاد خواهد كرد.  
تخمه چيان افزود: خط آهن آستارا-آس��تارا ب��اري را كه جذب 
خواهد كرد ارتباطي با بار موجود كه از كشور ترانزيت مي شود، 
ندارد.  اين مقام مس��وول در راه آهن جمهوري اس��المي ايران 
درباره اين پرس��ش كه توان جذب بار اي��ن خط چقدر خواهد 
ب��ود، اظهار ك��رد: برآوردها در اين زمينه فعال غيركارشناس��ي 
ب��وده و در حد حدس و گمان اس��ت به ش��كلي ك��ه از 5 تا ۸ 

ميليون تن برآورد مي ش��ود. وي با اش��اره به اينكه خط آهن از 
آستاراي جمهوري آذربايجان وارد خاك ايران شده است، گفت: 
اميدواريم در زمس��تان سال جاري رش��ت نيز به اين خط آهن 
متصل ش��ده و س��پس با الحاق به قزوين به شاخه هاي مختلف 

ريلي در كشور تا بنادر جنوبي كشور متصل شود.
غالمرضا نجفي مدي��ر اداره كل بازرگاني بين المللي راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران با تاكيد بر اينكه ايران به لحاظ شرايط 
ژئواس��تراتژيك در موقعيت��ي اس��ت كه ه��ر راه تازه يي كه باز 
ش��ود، حجم بار تازه يي براي ترانزيت به كش��ور وارد مي ش��ود، 
خاطرنشان كرد: راه آهن آستارا-آستارا و ديگر طرح هاي مشابه 
تاثي��ري بر حمل ونقل دريايي در درياي خزر نخواهد داش��ت و 

جاي نگراني براي فعاالن اين عرصه نيست. 
وي ب��ا اع��الم اينكه هم اكن��ون مبادالت هند و روس��يه به  
5ميليون تن در س��ال مي رس��د، اظهار كرد: بخش عمده يي از 
اين فرصت ترانزيتي مي تواند از طريق ايران و خط آهن آستارا-

آس��تارا انجام ش��ود.  نجفي افزود: انتظار داريم اين خط ريلي 
كه در قالب كريدور ش��مال-جنوب فعاليت خواهد كرد، ضمن 
جذب بخش��ي از بار كشورهاي حوزه CIS، بازار روسيه و از آن 
طريق و از مس��ير فنالند مراودات اروپا به اين كش��ورها را نيز 

زيرپوشش قرار دهد. 

تكميلراهگذرريليايرانباخطآهنآستارا-آستارا
رييس س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان تهران تاكيد كرد: 
ب��ا اجراي دقي��ق مقررات مل��ي نبايد اجازه دهيم مس��كن هاي 
بي كيفي��ت توليد ش��ود، در تهران هزاران هكتار بافت فرس��وده 
داري��م كه قابليت بهره برداري را از دس��ت داده اس��ت.  حس��ن 
قربانخان��ي در گفت وگ��و با فارس، در پاس��خ به اينكه مس��وول 
ارتقاي كيفيت ساخت و ساز در كشور كيست؟ گفت: در ارتقاي 
كيفيت س��اخت و ساز نظام مهندسي، شهرداري ها و وزارت راه و 
شهرسازي در آن نقش دارند  مسوول كيفيت ساختمان در كشور 
مش��خص نيس��ت، اگر اين نهادها هماهنگي كامل ايجاد نكنند 
س��ازمان نظام مهندس��ي به تنهايي نمي تواند اثرگذار شود.  وي 
تصريح كرد: كيفيت ساخت و ساز نتيجه فرآيند طراحي، نظارت 
و اجراس��ت كه اگر فرد بي صالحيت به س��اخت و ساز ورود پيدا 
كند باعث كاهش عمر س��اختمان ها مي ش��ود پس اگر در بحث 
مصال��ح اس��تاندارد و روش هاي اجرايي نوين، فرآيندها درس��ت 
اجرا ش��ود منتج به شناسنامه فني س��اختمان مي شود.  رييس 
س��ازمان نظام مهندسي ساختمان با اش��اره به اينكه در مقررات 
ملي س��اختمان، ايمني، بهداشت و صرفه جويي در مصرف انرژي 
تاكيد ش��ده است كه توجهي به آن نمي شود، اظهار كرد: به طور 
ميانگين ما 5برابر مصرف جهاني مصرف انرژي داريم و ميلياردها 
دالر ان��رژي بي دليل هدر مي رود كه اگر بخواهيم صرفه جويي در 

مصرف انرژي داشته باشيم موظف هستيم مقررات ملي را رعايت 
كني��م.  قربانخاني ادامه داد: اش��خاص دخي��ل در فرآيند توليد، 
موظف ب��ه دريافت بيمه تضمين كيفيت هس��تند اما باتوجه به 
الزام قوانين مقررات، تضمين كيفيت در ساختمان س��ازي نيست 
پس وقتي متقاضيان اقدام به خريد مسكن كردند بايد از كيفيت 
آن مطمئن ش��وند.  رييس س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان 
اس��تان تهران اظهار كرد: بيمه تضمين كيفيت قانوني اس��ت كه 
ش��هرداري ها باي��د بعد از دريافت آن، پاي��ان كار صادر كنند اما 
متاسفانه اين موارد هم به داليلي رعايت نمي شود.  به گفته وي، 
برخي معتقد هس��تند كه دريافت بيم��ه تضمين كيفيت هزينه 
س��اخت و س��از را افزايش مي دهد و استفاده از مصالح با كيفيت 
موجب حفظ ثروت كشور مي شود.  پيش تر قربانخاني اعالم كرده 
بود كه براساس آمار ميانگين عمر ساختمان در كشور ۳0 سال و 
در جهان ۹0س��ال است كه اگر يك سال به ۳0 سال اضافه شود 
4هزار ميليارد ثروت حفظ مي ش��ود.  وي ادامه داد: بس��ياري از 
ساختمان هايي كه امروز مي سازيم به دليل عدم توجه به مقررات 
دستخوش همين موضوع شده است و در استان تهران متاسفانه 
فرسوده س��ازي مي كنيم.  وي تاكيد كرد: وقتي ايمني و كيفيت 
را در يك س��اختمان نتوانيم بيابيم به نوعي فرسوده سازي شده 

است و نبايد اجازه دهيم مسكن هاي بي كيفيت توليد شود. 

رييسسازماننظاممهندسي:درتهرانفرسودهسازيميكنيم

سيدحسن خميني: شوراي پنجم حساسيت بااليي به تخلفات مالي داشته باشد
سيدحسنخمينيتوليتمرقدمطهرامامخميني)ره(گفت:اعضايشورايپنجمبايدنسبتبهمشكالتوتخلفاتماليحساسيتبااليي
داشتهباشندونبايدبگذارند،گرداتهامماليرويشانهشوراباشد.بهگزارشايلنا،سيدحسنخمينيدرجمعاعضايشورايپنجموشهردار
تهرانكهبرايتجديدبيعتباآرمانهايامامراحلدرحرمامامحضوربههمرساندند،گفت:دورهمسووليتجديدرابهنوبهخودبههمهاعضاي
ش�وراتبريكميگويموبهنظرمدوس�تانشورامجموعهييازنيروهايباسواد،باس�ابقهوجوانراگردهمآوردند.درهمينراستااميدزيادي
بهموفقيتش�ماوجوددارد.اوادامهداد:مس�جدجامعيدورانطوالنيدرش�ورايشهرمش�غولبودندوآقايالويريخودسابقهكاربهعنوان
ش�هردارتهرانرادارندبرادرماآقامحس�ننيزخودبهنوعيبنيانگذاروپديدآورندهمترومحسوبميشودعالوهبروجوداعضايتوانمنددر
شورايپنجماينشورااعتمادقويمردمتهرانرابههمراهخودداردودرهيچدورهييچنينرايباالييسابقهنداشتهاست.توليتمرقدمطهر
امامخميني)ره(ادامهداد:همقدردانخودباش�يدوهماعتمادوتوانمنديمردمرادس�تكمنگيريدودرمقابلازآنچهمصلحتمردماس�ت،
كوتاهنياييد.سيدحسنخمينيباتاكيدبراينكهعقبهاجتماعيكهپشتليستشورايپنجمقرارگرفتسرمايهمحسوبميشود،ادامهداد:
اينعقبهاجتماعيس�رمايهبزرگيمحس�وبميشودكهانتظارمردمازشوراراافزايشخواهدداد.امروزباانتخابنجفيباعنوانشهرداركار
خوبيصورتگرفت،ايشاننيازبهمعرفيمنندارد،اززمانكابينهموسويحضورداشتندودردورانآيتاهللهاشميرفسنجاني،خاتميوبقيه
دوراننيزسمتهاييرادرحوزههايصنعتي،اجتماعيوفرهنگيبرعهدهداشتند،انتخابايشانبهراستيشايستهاستوباحضوراوروزهاي
خوبيدرانتظارمردمتهرانخواهدبود.اوادامهداد:دوستانمادرشورايشهربايدمشكالتمردمرابهصورتارزانتروبهترحلوفصلكنند
درهمينراستادرقدماولبايدمشكالتراشناساييكردهوبعدبرايحلآنهابرنامهداشتهباشند.يادگاربنيانگذارانقالباسالميضمنتشكر
ازقاليبافوشورايچهارمخاطرنشانكرد:اعضايشورايپنجمبايدنسبتبهمشكالتوتخلفاتماليحساسيتباالييداشتهباشندونبايد

بگذارندگرداتهامماليرويشانهشوراباشدواينحساسيتبايدهمدرمرحلهثبوتيوهماثباتيباشد.

نخستين جلسه شوراي شهر چند تذكر و تصميم نيز داشت. بشير نظري، عضو 
ش��وراي اسالمي شهر تهران، ري و تجريش در تذكري پيشنهاد داد تا خالف روال 
معمول كه فقط جلسات روزهاي سه شنبه علني برگزار مي شد، تمام جلسات علني 
ش��ود. محسن هاشمي، رييس شورا در واكنش به اين تذكر اعالم كرد كه براساس 
آيين نامه تمامي جلسات شوراي شهر علني است، مگر اينكه اعضا درخواست دهند 
كه براي بررسي يك موضوع جلسه غيرعلني شود كه بايد براي اين مهم راي گيري 
شود.  رييس شوراي شهر تهران، ري و تجريش افزود: بر اين اساس تمامي جلسات 

روزهاي يك شنبه و سه شنبه به صورت علني برگزار خواهد شد. 
همچنين خليل آبادي، ديگر عضو ش��وراي شهر تهران در تذكر پيش از دستور 
خواس��ت كه نام ش��وراي شهر تهران توسط رسانه ها درس��ت و به نام شوراي شهر 
تهران، ري و تجريش خوانده شود كه اين مورد نيز انجام شد و شوراي شهر تهران 

به شوراي شهر تهران،  ري و تجريش تغيير نام داد.  از سوي ديگر شهردار تهران نيز 
در نخستين ساعات شروع به كارش كسري نوري، روزنامه نگار را به عنوان سرپرست 
موسسه همشهري جايگزين مهدي ذاكري مديرعامل اين موسسه كرد.  به گزارش 
مهر، ذاكري ۸ سال بر موسسه همشهري مديريت كرد. روزنامه همشهري در سال 
1۳71 در دوره شهرداري كرباسچي تاسيس شد و به عنوان نخستين روزنامه رنگي 
ايران با رويكرد اجتماعي و محيط زيس��تي مورد توجه قرار گرفت و خيلي زود به 
عنوان پرتيراژترين روزنامه كشور شناخته شد. در دوره شهرداري قاليباف نيز در اين 
موسس��ه تحوالتي همچون افتتاح بزرگ ترين مجموعه چاپخانه و انتشار مجموعه 
مجالت متنوع و تغييراتي در روزنامه رخ داد و همچنان به عنوان بزرگ ترين موسسه 
مطبوعاتي كش��ور شناخته مي شود.  كسري نوري، س��ردبيري روزنامه هاي ايران و 

شهروند را در كارنامه خود دارد و اكنون مديركل روابط عمومي وزارت نفت است.

نخستينتصميماتشهرداروشورايشهرپنجم
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صنعت، معدن و جتارت14
  گام جديد در بازارهاي 

صادراتي فرش 
فارس | وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر حضور در 
بازارهاي بين المللي گف��ت: در بودجه ۹۷ با كمك نمايندگان 
حتما به فك��ر تصويب مصوباتي براي توس��عه صادرات فرش 
دس��تباف خواهيم بود. محمد ش��ريعتمداري روز گذشته در 
آيين افتتاح بيست وششمين نمايش��گاه فرش دستباف ايران 
كه در نمايش��گاه بين المللي تهران برگزار شد، تاكيد كرد كه 
براي ش��ركت در بازارهاي صادراتي به هم رس��اني بازارها را در 
دس��تور كار قرار داده ايم كه اين كار احتياج به نهادسازي دارد 
و مرك��ز ملي فرش اي��ران در اين زمينه باي��د فعاليت خود را 
گسترده تر كند. وي همچنين با بيان اينكه بايد روند رو به نزول 
فرش ايران در سنوات گذشته با يك سياست گذاري جديد به 
هم��ت دولت و مجلس مجدد به اوج خود برگردد، گفت: همه 
تالش هاي ما مصروف اين كار خواهد ش��د. به دليل اينكه هنر 
و صنعت فرش ايران در توس��عه فرهنگ ايراني و انتقال آن به 
جهان نقش بس��يار موثري دارد. او گفت: همچنين اين هنر و 
صنعت نقش فوق العاده يي در اقتصاد ملي ايران به دليل اشتغال 
گس��ترده ايجاد مي كند. وي با تاكيد بر اينكه ارزآوري يكي از 
پتانس��يل هاي مهم صنعت فرش دستباف ايراني است، گفت: 
بايد ظلم تاريخي كه به مجموعه فرش��بافان و هنرمندان طي 
دوره هاي گذشته وارد شده، با اقداماتي ازجمله بيمه فرشبافان 

و تامين شرايط بهداشتي و درماني آنها جبران شود. 
وي بيان ك��رد: فعاليت تصدي گري ف��رش را از وزارتخانه 
دولتي جدا كرديم، كار نسبتا مناسبي بوده كه بايد در آنجا هم 
نظارت كامل انجام گيرد تا اهداف ملي ما را تامين كند. او ادامه 
داد: مرك��ز ملي فرش ايران به عنوان نهاد اصلي به هم رس��اني 
بازارها بايد قدم هايش را گسترده  كند، حضور در نمايشگاه هاي 
بين المللي فرش مس��تقيما به وس��يله توليدكنندگان ايراني 
انجام ش��ود و تامين بخش��ي از هزينه هاي تبليغات آنها براي 
حض��ور در بازارهاي بين المللي هم در دس��تور كار قرار گيرد. 
ش��ريعتمداري با تاكيد بر اينكه بايد مشوق صادراتي دراختيار 
صادركنن��دگان فرش قرار گيرد، گفت: در بودجه ۹۷ حتما در 
خدمت نمايندگان مجلس خواهم بود و انتظار دارم تا مصوباتي 
براي بخش  فرش و توس��عه صادرات آن لحاظ شود. وي افزود: 
اگر اس��تفاده اهرم��ي از منابع اندك بودج��ه عمومي به جاي 
پرداخت هاي مستقيم داشته باش��يم، حتما مي توانيم اقتصاد 

ملي را متحول كنيم. 

  توقف موقت ثبت سفارش
خللي در روند واردات ايجاد نمي كند

  مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات در پاسخ به نقل  
قول هايي كه اخيرا در برخي از رس��انه ها از سوي منتقدان به 
توقف موقتي ثبت سفارش واردات خودرو سواري شده و براي 
تنوير افكارعمومي در گفت وگويي ابعاد اين موضوع را تش��ريح 
كرد.   به گزارش روابط عمومي س��ازمان توسعه تجارت ايران، 
علي علي آبادي فراهاني اظهار كرد: ازجمله وظايف و مسووليت 
دولت ها، تدوين مقررات و ضوابط مرتبط با امر تجارت خارجي 
است و اگر از آنچه در حوزه واردات و صادرات در كشور صورت 
مي گيرد، بي تفاوت بگذرند ممكن است آثار سويي در لطمه به 
توليدات داخلي، لطمه به اش��تغال يا بي ثباتي در سياست هاي 
مرتبط با بازار س��رمايه، پول و ارز داشته باشد و اكثر دولت ها 
به موجب قوانين مرتبط، موظفند در اينگونه موارد نظارت الزم 
را ب��ه عمل آورند و در ص��ورت نياز ضوابط و مقررات اصالحي 

وضع كنند. 
وي همچني��ن در مورد محدوديت ثبت س��فارش به نيت 
كنترل نرخ ارز گفت: اگرچه براساس تحليل هاي اقتصادي نرخ 
ارز ه��م مانند هر كااليي متاث��ر از ميزان تقاضا و عرضه آن در 
بازار است و اينگونه اقدامات مي تواند موثر باشد لكن توقف ثبت 

سفارش صرفا به دليل كنترل نرخ ارز نبوده است. 
مدي��ركل دفت��ر مقررات ص��ادرات و واردات ب��ا رد كردن 
اس��تنباط انحصار از اين تصميم گف��ت: اين تصميم هيچ نوع 
انحصاري ب��ه وجود نياورده اس��ت حتي در مقايس��ه با دوره 
مش��ابه سال هاي گذش��ته، فضا رقابتي  تر نيز ش��ده است زيرا 
واردات 5 ماه��ه خودرو از نظر تع��داد و ارزش به مراتب باالتر 
از دوره مش��ابه س��ال گذش��ته ب��وده و اين حج��م از واردات 
خودرو توس��ط بخ��ش خصوصي فعال كه هم��ان نمايندگان 
رس��مي هستند، انجام ش��ده اس��ت.  وي تاكيد كرد: در اين 
خصوص مش��ورت هاي الزم صورت گرفته و با اخذ مش��ورت 
از صاحب نظران و كارشناس��ان، منافع ملي به صورت شفاف و 
قابل بررسي لحاظ شده است.  علي آبادي تصريح كرد: چنانچه 
نمايندگي هاي رسمي واردات قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز 
واردات، تعهداتي براي مشتريان به وجود آورده باشند و در اين 
خصوص مصرف كنندگان از اينگونه نمايندگي ها شكايت داشته 
باشند قطعا به تخلف اينگونه نمايندگي هاي رسمي رسيدگي 
و در ص��ورت اثبات تخلف، نمايندگي ابطال مجوز مي ش��ود و 
قاعدتا شاكيان مي توانند شكايت خود را از سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان پيگيري كنند.  درحال حاضر 
از محل ثبت سفارش هاي اواخر سال گذشته و 4ماه منتهي به 
تير ماه، واردات درحال انجام اس��ت و ثبت سفارش هاي انجام 
شده همه داراي اعتبار 6 ماهه از تاريخ ثبت هستند تا دي ماه 
و پس از آن هم امكان واردات با ثبت س��فارش هايي كه بعد از 

ابالغ ضوابط جديد صورت مي گيرد نيز است. 
وي در خاتم��ه گف��ت: فرآيند واردات متش��كل از مراحل 
مختلف است ازجمله »ثبت سفارش«، »خريد كاال«، »حمل«، 
»ترخي��ص«، »عرضه به بازار« و »توزيع« و اين فرآيند از ثبت 
سفارش كاال شروع مي ش��ود كه داراي اعتبار 6 ماهه از تاريخ 
ثبت است و متقاضي واردات فرصت انجام امور مربوطه را دارد 
ضمنا هيچ گونه تضادي با مجموعه اختيارات و مسووليت هاي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. بنابراين توقف موقت ثبت 
س��فارش خللي در روند واردات به وجود نمي آورد زيرا درحال 
حاض��ر ثبت س��فارش ها از تاريخ ثبت 6 ماه اعتب��ار دارند لذا 
مي توان در مقاطعي براي برنامه ريزي دقيق تر و پرهيز از ثبت 
سفارش كه موجب ايجاد تعهد براي متقاضيان واردات مي كنند 

نسبت به توقف ثبت سفارش اقدام كرد. 
 

  افزايش تجارت ايران و اروپا 
تسنيم| پايگاه خبري كميسيون اروپا از رشد ۹4درصدي 
مبادالت تجاري اتحاديه اروپا با ايران در 6ماهه نخس��ت سال 
ج��اري ميالدي خبر داد. مبادالت تجاري ايران و اتحاديه اروپا 
كه در ماه هاي ژانويه تا ژوئن س��ال 2016 بالغ بر 5.1 ميليارد 
يورو اعالم ش��ده بود در مدت مش��ابه امس��ال به ۹.۹ ميليارد 
يورو افزايش يافته اس��ت. افزاي��ش واردات اروپا از ايران در پي 
ازس��رگيري خريد نفت اي��ران پس از توافق هس��ته يي نقش 
مهمي در رش��د تجارت دوطرف داشته است. اعضاي اتحاديه 
اروپا در نيمه نخس��ت 2016 بالغ بر 1.54ميليارد يورو كاال از 
اي��ران وارد كرده بودند كه اين رقم در نيمه نخس��ت 201۷ با 
رشد 224درصدي به 5ميليارد يورو رسيده است. براساس اين 
گزارش صادرات اتحاديه اروپا به ايران در نيمه نخس��ت 201۷ 
نيز رشد 3۷درصدي داشته و به 4.۹ميليارد يورو رسيده است. 
اتحاديه اروپا در نيمه نخست سال 2016 بالغ بر 3.56 ميليارد 

يورو كاال به ايران صادر كرده بود. 

روي خط خبر

درس هايي براي صنعت خودروسازي ايران 
ادامه از صفحه 8

زمان��ي ك��ه س��ازندگان نوظه��ور در ف��روش 
خودروهاي جديد مش��اركت كنند، تامين كنندگان 
)قطعه س��ازان( جديد هم نس��بت بيش��تري از اين 
ب��ازار و از ارزش كل خ��ودرو را به خ��ود اختصاص 
خواهن��د داد به گونه يي كه تامين كنندگان رده 0.5 
)Tiero. 5( به سمت تهيه و تامين زيرسيستم هاي 
كامل ت��ري از خودرو همت مي گمارن��د. آنها حتي 
مي خواهن��د با صرف هزينه بيش��تر ب��راي خدمات 
پس از فروش بهتر، جذب بيش��تر و در نتيجه نقاط 

ارتباطي بيشتري با مشتري ايجاد كنند. 
در چني��ن ش��رايطي بازيگ��ران قديمي صنعت 
خودروس��ازي، زير فش��ار مداوم و مس��تمر كاهش 
قيمت ها و در عين حال افزايش كارآمدي و بازدهي، 
احس��اس خطر خواهند كرد و به احتمال زياد اين 
موضوع منجر به تغييرات اساس��ي در بازار در حال 
تكامل و به طور كل صنايع مرتبط با روش هاي سفر 
خواهد ش��د و حتي ممكن است به تثبيت يا ايجاد 
ش��كل هاي جديدي از هم��كاري در ميان بازيگران 

فعلي اين صنعت منجر گردد. 
يكي ديگ��ر از قابليت هايي كه به واس��طه تغيير 
بازي در صنعت خودروسازي مطرح مي شود، قابليت 
نرم افزاري و كاربردهاي در حال افزايش آن اس��ت. 
اين قابليت به عنوان يكي از مهم ترين شاخص هاي 
متمايزكننده در صنعت خودروسازي در نظر گرفته 
مي ش��ود. كاربردهاي نرم افزاري براي دامنه وسيعي 
از ويژگي ها و س��رويس ها شامل سرويس هاي سفر، 
ايمني پيش��رفته، س��رويس هاي بر پاي��ه موقعيت، 
نرم افزاره��اي درون خودروي��ي و تحليل هاي از راه 
دور مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. با رش��د فناوري 
و كاهش هزينه ها اس��تقبال مصرف كننده ها هم رو 
به افزايش خواهد بود. با توجه به ش��رايط پيش رو، 
خودروس��ازان چاره يي نخواهند داش��ت مگر اينكه 
با اش��تراك در فضاي جديدي س��فر، متناس��ب با 
رويكردهاي مشتري و فناوري هاي نوظهور، جايگاه 

خود را حفظ كنند. 
دورنم�اي هش�تم: بازيگ��ران قديمي صنعت 
خودروسازي روي كل پروسه توليد، تمركز و توجه 
دارن��د در حالي كه بازيگ��ران جديد تنها در بخش 

كوچكي از زنجيره ارزش فعال هستند. 
تازه واردي��ن به صنعت خ��ودرو تنها بخش هاي 
خاص��ي از زنجي��ره ارزش )نظير طراح��ي، نوآوري 
محصول در قالب س��خت افزار و نرم افزار و خدمات( 
را كه از نظر اقتصادي از جذابيت بيشتري برخوردار 
هس��تند، ه��دف ق��رار مي دهن��د. انتظ��ار مي رود 
بازيگران جديد )ش��ركت هاي با فناوري و نقدينگي 

باال( از دگرگوني هاي كنوني س��ود برده و از رقباي 
خود پيشي گيرند. 

 بايد هاي آينده نگري در صنعت 
خودروسازي

مهم تري��ن موضوعي كه در ارتباط با آينده نگري 
در صنعت خودروس��ازي مطرح مي شود طرح ريزي 
صنع��ت  بازيگ��ران  اس��تراتژيك  اولويت ه��اي 

خودروسازي براي مواجهه با شرايط جديد است. 
ب��ا توجه به مواردي كه در متن ارائه ش��د فعاالن 
صنع��ت خودروس��ازي نمي توانند ب��ا قطعيت آينده 
اين صنع��ت را پيش بيني كنند، اما تحوالت غيرقابل 
اجتنابي در آينده صنعت خودرو رخ خواهد داد كه نياز 
است فعاالن فعلي اين صنعت، استراتژي هاي مناسب 
و كارآ ب��راي مواجهه و تبدي��ل آن به فرصت، تدوين 
كنند. ازاين رو، اجراي روش استراتژيك چهارگانه زير 

ضروري به نظر مي رسد: 
 مقاوم سازي در برابر عدم قطعيت ها )عدم 

اطمينان ها( 
موفقيت در سال 2030 نيازمند پيش بيني سريع تر 
روندهاي بازار و طراحي مدل هاي تجاري متناسب با 
روش هاي جديد سفر براساس ترجيحات مشتريان و 
شرايط اقتصادي، توسط بازيگران صنعت خودروسازي 
است. بدين منظور نياز است يك تحليل پويا از اولويت 
مش��تري و همچنين آگاهي از نوع شهرها و ساختار 
آنها انجام ش��ود. همچنين نياز اس��ت توجه ويژه يي 
ب��ه تغيي��رات جمعيت��ي و به طور مش��خص افزايش 
شهرنش��يني و نوس��انات اقتصادهاي نوظه��ور انجام 
گيرد. همه موارد فوق به عنوان مواردي كه پيش بيني 
فروش را مش��كل مي كند، مطرح هستند طرح ريزي 
سناريوهاي پيشرفته و چابك، نيازمندمدل هاي تجاري 

جذاب با اندازه جديد است. 
 مشاركت هاي جديد

ب��ا توجه ب��ه رون��د تح��ول رقابت ه��اي انفرادي 
)غيرمشاركتي( به مدل هاي رقابتي جديد، نياز است 
همه تامين كنندگان، خودروس��ازان و ارائه دهندگان 
خدم��ات پس از ف��روش با تغيير رويكرد به س��مت 
مشاركت بيشتر در كارها سوق داده شوند. آنها نيازمند 
رس��يدن به سود، با مش��اركت در هزينه هاي فناوري 
خودروهاي خودران، برقي و زيرس��اخت هاي ضروري 
هس��تند. اين همكاري نيازمند حماي��ت دولت ها در 
توسعه هماهنگي و سازماندهي براي روش هاي جديد 

سفر اشتراكي است. 
 سازگاري سازماني

از آنج��ا كه كل صنعت خودروس��ازي تحت تاثير 
چهار محور كليدي اس��ت، بازيگران اين صنعت ملزم 

به سازگاري س��ازماني با استفاده از امكانات همكاري 
داخلي هس��تند. فرآيندهاي داخلي به عنوان نرم افزار 
قدرتمند براي مدل هاي جديد تجاري و خالقانه مطرح 
هستند. اين امر مستلزم تصميم گيري هاي استراتژيك 
در مورد نحوه اخذ تخصص الزم، براس��اس استخدام 
نيروهاي داخلي يا برون سپاري به فروشندگان خارجي 

قابل انجام است. 
 تغيير رويكرد در ارزش گذاري

خودروس��ازان ب��راي حفظ س��هم خود از س��ود 
خودرو، نياز به يافتن اس��تراتژي هاي مناس��ب براي 
تمايز محصوالت و خدماتشان دارند اين بدين معني 
اس��ت كه ارزش گذاري از »ارائه دهنده سخت افزار« به 

»ارائه دهنده خدمات يكپارچه سفر« تغيير مي كند. 
آينده صنعت خودرو اگرچه با چالش هاي جديدي 
هم��راه خواهد بود، اما فرصت هاي نويني را هم ايجاد 
مي كند. براي بهره مندي بهينه از تحوالت پيش رو در 
اين صنعت، بازيگران فعلي بايد در تصميم گيري هاي 
اساس��ي و اس��تراتژيك خود از چه��ار محور كليدي 
استفاده كنند. با بهره گيري از اين روش نه تنها صنعت 
خودرو رو به حالت افول نمي رود؛ كه در واقع لحظات 

درخشان آن هنوز در راه است. 
3-  درس هايي براي صنعت خودروسازي ايران

در مواجهه با تغييرات و در جهت همس��و شدن با 
مسير تكاملي صنعت خودرو، ضروري است موارد زير 
در صنعت خودروسازي ايران مورد توجه قرار گيرند: 

كس�ب آمادگي به منظور همس�و ش�دن با 
تغييرات بازار

ب��ازار خودرو در آينده نزدي��ك با ظهور مدل هاي 
جديد كسب وكار مانند خودروهاي خودران و مجموعه 
خودروهاي برقي، با تحوالتي جدي مواجه خواهد شد، 
لذا ضروري اس��ت خودروسازان اولويت هاي مشتريان 
را به دقت تحليل كرده و به تغيير ساختار جمعيتي و 

تاثير آن بر چشم انداز فروش خودرو توجه كنند. 
خودروس��ازان ايران��ي مي توانن��د از طريق انعقاد 
قراردادهاي سرمايه گذاري مش��ترك با خودروسازان 
مطرح جهان )به شرط انتقال فناوري هاي نوين(، خود 
را با اين تغييرات همراه سازند و با دستيابي به تعميق 
توانمندي هاي طراحي و توليدي داخلي، تغيير پلتفرم 

را در برنامه هاي آتي خود لحاظ كنند. 
 ب( تقويت صنايع مرتبط و تجهيز ش��بكه تامين 

به منظور حداقل سازي هزينه تدارك عوامل 
توج��ه به صنايع��ي همچون باتري ه��اي جديد و 
تجهيز آنها به دانش روز، مي تواند دس��تاوردهاي قابل 
توجهي در زمين��ه توانمندس��ازي خودروهاي برقي 
در داخ��ل ايف��ا نمايد. ضمن آنكه س��اماندهي بخش 
قطعه س��ازي و به روزرساني اس��تانداردهاي حاكم در 
آن بخش، انگيزه بيش��تري براي مشاركت طرف هاي 
خارجي و بهره گيري از ظرفيت هاي ساخت داخل در 

فرآيند سرمايه گذاري مشترك به وجود مي آورد. 
 ج( افزاي��ش درج��ه انعطاف پذيري ب��ا تمركز بر 

امور تحقيق و توس��عه، طراحي مهندس��ي و توسعه 
سيستم هاي نرم افزاري

فعاالن صنعت بايد با هدف انتفاع از دگرگوني هاي 
نوين نس��بت ب��ه انطباق س��ازماني با اي��ن تحوالت 
اقدام نموده و مواردي همچون به روزرس��اني سيستم 
نرم افزاري، جذب نيروه��اي متخصص و به كارگيري 
مدل هاي جديد تحقيق و توسعه را در دستور كار خود 

قرار دهند. 
د( تنوع بخش��ي خدمات پس از ف��روش در طول 

چرخه عمر محصول
حفظ سهم بازار و بهره مندي از فرصت هاي سودآور 
مستلزم تغيير جايگاه بنگاه از تامين كننده سخت افزار 
به ارائه دهنده خدمات يكپارچه مسافرت شهري است. 
خودروس��ازان باي��د همانند ش��ركت هاي نرم افزاري، 
رضايتمندي مشتري در طول چرخه عمر محصول را 

تضمين كنند. 

 پيشنهاد
با توجه به هشت دورنماي صنعت خودروسازي 
در اف��ق 2030، ض��روري اس��ت بازيگ��ران فعلي 
صنعت خودروس��ازي ايران به ايجاد زيرس��اخت و 
طراحي اس��تراتژي هاي تصميم گي��ري جديد براي 
ترس��يم آينده صنعت خودروس��ازي با لحاظ عدم 
قطعيت ها، ق��درت و نفوذ ش��ركا، اصالح و تطبيق 
س��ازمان بنگاهي و تغيير رويك��رد ارزش گذاري در 
صنعت خودروس��ازي اهتمام ورزن��د. بنابراين الزم 
اس��ت اس��تراتژي صنعت خودرو ايران با تمركز بر 
عوامل��ي همچ��ون تغييرات ب��ازار خ��ودرو و ورود 
بازيگ��ران جديد، تمركز بر امور تحقيق و توس��عه، 
طراحي مهندسي و توسعه سيستم هاي نرم افزاري، 
تقوي��ت صناي��ع مرتب��ط و تجهيز ش��بكه تامين و 
تنوع بخش��ي خدمات پس از فروش در طول چرخه 

عمر محصول، تهيه و تدوين شود. 
همچنين پيشنهاد مي شود خودروسازان داخلي 
ب��ا نگاهي آينده نگرانه در قالب دو برنامه كوتاه مدت 
و ميان م��دت، ابتدا در برنام��ه كوتاه مدت، با توجه 
به اينكه بس��تر نرم افزاري اوليه روش هاي اشتراك 
سفر )همچون اسنپ و تپسي( در كشور فراهم شده 
است نسبت به طراحي س��خت افزاري خودروهايي 
با رويكرد اش��تراكي سفر و با كاربري ويژه همچون 
س��رويس هاي اي��اب و ذهاب به مح��ل كار، خريد، 
تفريح��ي و... اهتمام ورزن��د. در گام دوم و در قالب 
برنامه ميان مدت با همكاري شركت هاي نرم افزاري 
داخلي يا خارج��ي )در قالب همكاري مش��ترك(، 
زمين��ه ورود به عرصه جديد صنعت خودروس��ازي 

جهاني را فراهم كند.

گروه صنعتي ايران خودرو در س��ال ۹6 و ب��راي تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتي، توليد و اش��تغال، اه��داف، برنامه ها و رويكردهاي خود را تعيين 
و تدوين كرده اس��ت. آمار و اطالعات موجود از عملكرد اين گروه صنعتي 
حكايت از تحقق بخشي از اهداف در پنج ماه ابتداي امسال دارد، به گونه يي 
كه در حوزه هاي مختلف توليد، كيفيت، خدمات پس از فروش، صادرات و 
توسعه محصول با تكيه بر دوسرفصل مهم و كليدي توليد و اشتغال گام هاي 
قابل توجهي برداش��ته است.  ايران خودرو بزرگ ترين بنگاه توليدي كشور 
است و عالوه بر نقش غيرقابل انكار در مباحث اقتصادي و صنعتي، همواره 
رتبه هاي برتر ش��ركت هاي گروه اش��تغالزايي در ارزيابي شركت هاي برتر 
ايران را در اختيار داش��ته است.  از اقداماتي كه گروه صنعتي ايران خودرو 
در س��ال جاري با هدف توسعه و ايجاد اش��تغال انجام داده افتتاح سايت 
توليدي در ش��هر سمنان بوده است. با بهره برداري از اين خط 150 نفر به 
صورت مستقيم مشغول به كار شدند كه اشتغال غيرمستقيم در بخش هاي 
خدماتي را نيز بايد به اين رقم افزود. سايت توليد در سمنان در فاز نخست 
روزانه 20 دس��تگاه س��مند به س��فارش گروه صنعتي ايران خودرو توليد 
مي كند.  بهره برداري از كارخانه ايران خودرو كرمانش��اه با ظرفيت اس��مي 
ساالنه توليد 30 هزار دستگاه و در دو شيفت كاري باهدف ايجاد اشتغال و 
توسعه صادرات نيز از ديگر اقدامات ايران خودرو در سال اقتصاد مقاومتي، 
توليد و اشتغال بوده است. ايجاد كارخانه ايران خودرو كرمانشاه از مصوبات 
س��فر مقام معظم رهبري به استان كرمانشاه اس��ت كه در سال جاري به 
بهره برداري رس��يد. در فاز نخس��ت اين  كارخانه و در يك شيفت كاري، با 
ايجاد 300 ش��غل به صورت مستقيم، س��االنه 15هزار دستگاه پژو پارس 
توليد مي شود كه اين ميزان در دوشيفت كاري به ساالنه 30هزار دستگاه 

افزايش خواهد يافت. 

 تيراژ توليد و عرضه محصوالت جديد
افزايش 14درصدي توليد در پنج ماه نخس��ت س��ال ۹6 در مقايس��ه 
با مدت مش��ابه سال گذش��ته بيانگر بهبود وضعيت توليد در ايران خودرو 
است. در بازه زماني ياد شده ايران خودرو توانست با توليد و عرضه بيش از 
2۷۷هزار انواع خودرو پاس��خگوي نياز مشتريان و بازار باشد. اين تعداد در 

پنج ماه نخست سال ۹5 به تعداد 244 هزار به ثبت رسيده است. 
توس��عه محصول و عرضه محص��والت جدي��د از رويكردهاي اصلي 
ايران خودرو اس��ت. در پنج ماه نخس��ت سال جاري س��ه محصول تندر 
پالس، دنا پالس و 20۷i اتوماتيك به بازار عرضه ش��ده اس��ت. طراحي 
مج��دد و تولي��د اين محص��والت به ص��ورت كامل با ت��وان و تخصص 
كارشناس��ان گروه صنعتي ايران خودرو محقق شده است.  ديگر محصول 
جديد كه در روزهاي آينده به بازار عرضه خواهد شد، پژو 2008 محصول 
ش��ركت ايكاپ است كه نخستين توليد مش��ترك ايران خودرو و پژو به 

حساب مي آيد. 
خ��ط توليد پ��ژو 2008 و دناپالس در ارديبهش��ت امس��ال با حضور 

رييس جمهور در سايت مركزي ايران خودرو به بهره برداري رسيد. 
از ديگر گام هايي كه گروه صنعتي ايران خودرو در س��ال ۹6 در مسير 
خودروساز شدن برداشته امضاي قرارداد و تفاهم نامه ده جانبه بين المللي 

براي طراحي و توليد پلتفرم محصوالت جديد است. 
براس��اس اين قرارداد ك��ه ميان ايران خودرو، معاون��ت علمي-فناوري 
رياس��ت جمهوري، دانش��گاه هاي صنعت��ي ش��ريف و اميركبي��ر، انجمن 
قطعه سازان، شركت پينين فارينا ايتاليا، پانچ بلژيك، هيونداي پاورتك كره 
جنوبي و بنتلر و ماهله آلمان امضا ش��د، تمام��ي مراحل طراحي و توليد 
پلتفرم و محصول اختصاصي ايران خودرو توسط برترين هاي صنعت خودرو 

جهان آغاز شد. 
اجراي كامل اين قرارداد به طراحي و توليد پلتفرم اختصاصي گروه 
صنعتي ايران خودرو منجر مي ش��ود كه محصوالت متعدد در مدل هاي 
مختلف س��دان، هاچ بك، كراس آور و شاسي بلند، هيبريد و برقي روي 
آن به توليد خواهد رس��يد. پيش بيني مي ش��ود نخستين محصول اين 
قرارداد در نيمه دوم سال۹8 وارد بازار ايران شود و در 10 سال آينده، 
23 محص��ول جديد روي دو پلتفرم طراحي ش��ده توليد خواهد ش��د 
كه تكيه در توليد محصوالت جديد بر قطعه سازان داخلي خواهد بود. 

  خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش يكي از ش��اخص هاي اصلي در تعيين ميزان 
رضايت مشتريان از محصول است. در اين بخش تالش هاي زيادي براي 
ارتقاي سطح خدمات به مشتريان صورت گرفته است. نظارت مستقيم 
ايس��اكو بر نحوه فعاليت نمايندگي ها و ارائه خدمات مطلوب و شايسته 
به مش��تريان در سال جاري تقويت شده است. همچنين ايساكو امسال 
در بين 40 ش��ركت خودروس��از داخلي و خارجي براي هشتمين دوره 
متوالي در ارزيابي هاي ش��ركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران كه به 
نمايندگ��ي از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي ش��ود، موفق به 
كسب جايگاه نخست شده است. ويژگي مهم اين دوره از ارزيابي ها تغيير 
كلي مدل ارزيابي و نزديك ش��دن آن به اس��تانداردهاي جهاني بود كه 
موجب شد بررسي ها بسيار سخت گيرانه تر صورت گيرد. برهمين اساس 
ش��ركت ايس��اكو با 800 نمايندگي در سراسر كش��ور توانست در صدر 
ش��ركت هاي خدمات پس از فروش كشور قرار گيرد.  خدمات امدادي 
كه در نوروز س��ال ۹6 به مش��تريان ارائه شد نس��بت به سال گذشته 
بهبودهاي مناس��بي را دربر داشته است. از جمله كاهش ميانگين زمان 
تعميرات امدادي در ش��بكه خدمات پس از فروش است كه در خدمات 
نوروز امس��ال 26 درصد كاهش داش��ته اس��ت. همچنين مدت انتظار 
خدمات امدادي كه از ش��اخص هاي مهم در ارائه اين خدمات است در 
ن��وروز ۹6 به 24 دقيقه و 5۷ ثانيه كاه��ش يافته كه عدد قابل قبولي 
درمقايس��ه با شاخص هاي جهاني به شمار مي رود. افزايش ساعات ارائه 
خدمات به صورت ش��بانه روزي نيز از ديگر بهبودهاي صورت گرفته در 
شبكه خدمات پس از فروش بوده است. اجراي پروژه هاي بهبود كيفيت 
در محص��والت ايران خودرو كه در س��ال ۹5 صورت گرفته و همچنين 
طرح بازديد سفر ايساكو قبل از نوروز، نياز به مراجعه به تعميرگاه ها در 
ن��وروز ۹6 كاهش يافته و به همين دليل پذيرش نمايندگي ها در طرح 
نوروزي امسال 38درصد كاهش پيدا كرد.  عالوه براين، طرح اتوكليك 
ايساكو براي صرفه جويي در زمان و هزينه براي مشتريان طراحي شده 

اس��ت.  در اين س��رويس كه از طريق موبايل اپليكيش��ن ايساكو قابل 
س��فارش گذاري اس��ت، امكان تعويض روغن و فيلترهاي خودرو در هر 
آدرس��ي كه مشتري درخواست كند وجود دارد. طرح اتوكليك درحال 
حاضر در تهران اجرا مي ش��ود كه توس��عه آن به ساير شهرستان ها در 

دستور كار قرار دارد. 

 ستاره هاي كيفي محصوالت
افزايش كيفيت محصوالت توليدي از طريق بهبود مستمر در فرآيندها 
و زنجيره تامين و توليد، ركن اصلي فعاليت در ايران خودرو به شمار مي رود. 
به ويژه در سال هاي اخير با عبور از موضوع تيراژ توليد و دستيابي به سطح 
توليد يكنواخت و اقتصادي، ارتقاي كيفيت و توسعه محصوالت از محورهاي 
اصلي فعاليت هاي ايران خودرو بوده است. اجراي پروژه هاي ارتقاي كيفيت 
در بخش هاي مختلف ايران خودرو، در چندماه اخير به ثمر نشسته و منجر 
به افزايش ستاره هاي كيفي محصوالت ايران خودرو شده است.  بعد از كسب 
س��تاره براي محصوالت در سال گذشته، در سال ۹6 نيز بطور ميانگين در 
هر ماه س��تاره يي به ستاره هاي كيفيت محصوالت ايران خودرو افزوده شده 
اس��ت. در فروردين ماه امسال سورن دوستاره كيفيت را كسب كرده است. 
گزارش ارديبهش��ت ماه منتشر شده از سوي ش��ركت بازرسي و استاندارد 
اي��ران مبين افزايش س��تاره هاي تندر اتوماتيك ايران خ��ودرو بود.  در اين 
گزارش تندر اتوماتيك ايران خودرو از سطح كيفي 3 ستاره به 4ستاره ارتقا 
يافته است. همچنين در همين ماه، گروه صنعتي ايران خودرو در ارزشيابي 
شركت رنو، موسوم به آديت جامع 00611 در بين كارخانه هاي توليدكننده 
محصوالت رنو در منطقه، موفق به كس��ب نشان برتر و درخشان سبز شد. 
اين موضوع نش��ان دهنده اهتمام ايران خودرو در كسب باالترين عناوين از 
س��وي سازمان هاي ارزيابي كننده اس��ت.  در اين ميان شركت ايران خودرو 
با ارائه طرح فيس ليفت تندر، موس��وم به تندرپالس، رويكردي مس��تمر و 
همه جانبه يي را در استمرار مس��ير ارتقاي كيفيت محصوالت رنو توليدي 
خود در پيش گرفته است. تندرپالس در نخستين ارزيابي خود توانست 4 

ستاره كيفيت را از آن خود كند.  محصول دناپالس نيز در نخستين حضور 
در ارزيابي هاي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران توانست سه ستاره 
كيفيت را كس��ب كند. پيش بيني مي ش��ود، در ماه هاي آين��ده و با اجراي 
پروژه هاي بهبود مستمر كيفيت روي اين محصول جديد، جايگاه اين خودرو 
در رده بندي خودروهاي توليد داخل، از رتبه فعلي نيز باالتر برود.  هم اكنون 
14 پروژه كالن كيفي در ايران خودرو شامل ۹ پروژه محصولي در قالب 380 
زيرپروژه و 5 پروژه مجموعه يي در قالب 123 زيرپروژه درحال اجرا اس��ت 
كه با به نتيجه رس��يدن آن تا پايان سال، بهبود كيفي قابل مالحظه يي در 

محصوالت ايران خودرو ايجاد خواهد شد. 

 ورود محصوالت ايران خودرو به بازار سرمايه
گروه صنعتي ايران خودرو براي تنوع بخش��ي در ابزار هاي تامين مالي 
خود، براي نخس��تين بار در س��ال جاري، تعداد 6هزارو 500 دس��تگاه 
خ��ودرو دنا را در بورس كاالي ايران عرضه مي كند. اين تعداد 25درصد 
از تولي��دات دنا اس��ت. از اهداف عرض��ه دنا در بورس كاال اس��تفاده از 
معافيت مالياتي 10درصدي ماليات بر درآمد حاصل از فروش، شفافيت 
در قيمت و معامالت، انتش��ار اوراق س��لف موازي اس��تاندارد در مسير 
تامين مالي جديد و آزاد س��ازي قيمت خودرو اس��ت. براساس ماده 18 
قانون توس��عه ابزار ها و نهادهاي مالي جديد، دولت مكلف است كاالهاي 
عرضه ش��ده در ب��ورس كاال را از نظام قيمت گذاري خ��ارج كند. ورود 
ديگ��ر محصوالت به بورس كاال نيز در دس��تور كار ق��رار دارد.  افزايش 
صادرات ارزآور، افزايش س��هم توليد داخ��ل در محصوالت كه منجر به 
خروج ارز از كش��ور مي ش��ود و آغاز توليد و عرضه محصوالت جديد كه 
باعث اش��تغالزايي در ايران خودرو مي شود از جمله اقداماتي است كه در 
س��ال هاي اخير در گروه صنعتي ايران خودرو كليد خورده و در سال۹6 
با جديت بيش��تري دنبال خواهد شد. گروه صنعتي ايران خودرو در سال 
13۹6 اهتم��ام خ��ود را به كار خواهد بس��ت تا در جهت تحقق ش��عار 

اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نقش موثر و شايسته يي را ايفا كند. 

ايران خودرو در مسير تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال

توليد                   اشتغالاقتصاد                   مقاومتي
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15 نفت و انرژي
  تمايل زنگنه

به افزايش همكاري با عراق 
شانا| بيژن زنگنه در مالقات با هيات عراقي كه پيام 
تبريك جبار علي حس��ين اللعيبي، وزير نفت عراق را به 
مناسبت ابقاي مهندس زنگنه در وزارت نفت تقديم كرد، 
گفت: وزارت نفت جمهوري اسالمي ايران آماده افزايش 
همكاري ها با عراق در صنعت نفت و گاز است. وي در اين 
ديدار كه در وزارت نفت كشورمان برگزار شد با حمايت از 
صادرات گاز ايران به عراق اضافه كرد: شركت هاي ايراني 
براي انج��ام پروژه هاي صنعت نفت و گاز عراق آماده اند. 
ليث عبدالحس��ين ش��اهر، نماينده ويژه وزير نفت عراق 
نيز در اين ديدار ضمن ارائه گزارش��ي از روند پيش��رفت 
جلسه هاي توسعه ميدان هاي مشترك ابراز رضايت كرد 
و گفت: اميدواريم همكاري مش��ترك ميان دو كشور در 
همه بخش هاي صنعت نفت گس��ترش ياب��د. عراق دو 
قرارداد واردات گاز از ايران امضا كرده است كه با اجراي 
آنها گاز ايران به شهرهاي بغداد و بصره صادر مي شود. با 
توجه به اينكه عراق با كمبود شديد برق روبه رو شده، قرار 
است گاز صادراتي ايران براي توليد برق روانه نيروگاه هاي 

اين كشور شود.  

  هم انديشي
صانير و وزارت خارجه 

پاون| توس��عه صادرات خدمات فني و مهندسي در 
بخش آب و ب��رق و انجام مطلوب تعهدات و پروژه ها در 
راستاي اعتباربخش��ي براي كشور در جلسه هم انديشي 
ش��ركت صانير )صادرات تجهيزات و خدمات صنايع آب 
و برق ايران( و نماينده وزارت امور خارجه بررس��ي شد. 
اين جلس��ه با حضور »فريدون حق بين« مدير كل دفتر 
هماهنگي و راهبرد امور اقتص��ادي وزارت امور خارجه، 
»بهم��ن صالح��ي« مديرعامل صانير، »س��يدمصطفي 
هاش��مي طبا« و »محم��د نب��ي« مش��اوران صاني��ر و 
»محمدجواد ثابتي صنعت« معاون بازاريابي صانير برگزار 
ش��د. در اين نشس��ت محمدجواد ثابتي صنعت، معاون 
بازاريابي صانير گفت: ضرورت دارد دستگاه هاي مسوول 
نظير وزارتخانه هاي خارجه، نفت، نيرو، صنعت، معدن و 
تجارت، اقتصاد و دارايي و همچنين در بخش خصوصي 
ش��ركت هايي نظير صانير در همفكري و همكاري با هم 
به حل چالش ها و استفاده بهتر از فرصت ها بينديشند تا 
صادرات خدمات فني و مهندسي در آينده نقش بسزايي 

در افزايش درآمدهاي ارزي و ايجاد اشتغال ايفا كند. 

  تكذيب فروش نفت
در برابر غذا 

ايلنا| اميرحس��ين زماني نيا مع��اون امور بين الملل و 
بازرگاني وزير نفت، فروش نفت در برابر غذا به روس��يه را 
تكذيب ك��رد و گفت: فروش نفت اي��ران در برابر غذا به 
روسيه صحت ندارد و اين معامله هاي فروش نفت در برابر 
غذا مربوط به زمان جنگ با عراق بوده است. او توضيح داد: 
البته ما قرارداد فروش نفت با روسيه داريم؛ يعني شركت 
ملي نفت )NIOC( نفت را مي فروش��د و يك ش��ركت 
دولتي روس مي خرد و پول را هم به يورو دريافت مي كنيم 
و در مقابل نصف مبلغ صادراتي به روس��يه هم خدمات و 
تجهيزات دريافت مي كنيم. معاون وزير نفت ايران گفت: 
قرارداد )فروش نف��ت در ازاي پول و خدمات( روي كاغذ 
تمام شده ولي هنوز عملياتي نشده كه اميدواريم هر چه 
زودتر عملياتي ش��ود و آنها بتوانند نفت را برداشت كنند. 
اين قرارداد به ما كمك مي كند كه روابط دوكشور نه فقط 
در نفت بلكه در س��اير زمينه ها هم مس��تحكم شده و به 

پيشبرد اهداف مشترك كمك مي كند. 

  همه فروشندگان نفت
به اژدهاي زرد 

تعادل| روسيه با ثبت 54 درصد افزايش صادرات نسبت 
به س��ال قبل براي پنجمين ماه متوال��ي رتبه بزرگ ترين 
تامين كنن��ده نف��ت خام چي��ن را حفظ كرد. روس��يه در 
ماه گذش��ته مي��الدي در مجموع 4.97 ميلي��ون تن يا به 
عبارت��ي روزان��ه يك ميليون و 170 هزار بش��كه نفت خام 
را راهي س��رزمين اژدهاي زرد كرده اس��ت. در اين ماه اما 
براي نخستين بار در 7 ماه گذشته صادرات نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذش��ته 16 درصد افزايش داشته و به روزانه 
يك ميليون و 180هزار بش��كه رس��يده است. چين در ماه 
ج��والي 34.74 ميليون تن يا ب��ه عبارتي روزانه 8ميليون 
و 180هزار بش��كه نف��ت خام وارد كرد. اي��ن واردات از ماه 
ژوئن كمتر بود اما همچنان 12درصد باالتر از سال گذشته 
به حس��اب مي آمد. واردات اين كش��ور در 7 ماهه نخست 
س��ال افزايشي 13.6درصدي را نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته تجربه كرده و به 247 ميليون تن يا روزانه 8ميليون 
و 510هزار بش��كه رسيد. پس از روسيه عربستان سعودي 
دومين تامين كننده نفت خام چين در ماه جوالي بوده است. 
عربس��تان در اين ماه 3.99 ميليون تن يا روزانه 940هزار 
بشكه نفت خام روانه چين كرد. عرضه نفت خام پادشاهي 
به چين در فاصله ماه هاي ژانويه تا جوالي تنها رشدي 0.4 
درصدي را نس��بت به س��ال قبل تجربه كرده و به 30.59 
ميليون تن يا به طور متوسط روزانه يك ميليون و 5هزار بشكه 
رسيد. واردات نفت خام چين از آنگوال سومين تامين كننده 
نفت خام اين كش��ور در ماه جوالي به 3.91 ميليون تن يا 
روزانه 921هزار و 520 بشكه رسيد كه 17.1درصد كاهش 
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي داد. مجموع 
واردات نف��ت خام چين از آنگوال در فاصله ژانويه تا جوالي 
با افزايش 15درصدي نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
موجب ش��د اين كشور رتبه دومي خود در تامين نفت خام 
چين در 6 ماهه نخس��ت سال را حفظ كند. پااليشگاه هاي 
چي��ن از نفت خام آفريقاي غربي كه قيمت آن وابس��ته به 
برنت بوده و نسبت به نفت خام خاورميانه از لحاظ قيمتي 
جذاب تر است، نفت بيش��تري را وارد كرده اند. واردات نفت 
خام چين از امريكا كه از سال گذشته  شروع شده است در 
ماه جوالي در حدود روزانه 174هزار بش��كه بوده و در كل 
7 ماهه نخست سال به حدود 3.8 ميليون تن رسيده است. 
اين حجم 1.5درصد از كل نفت خام وارداتي چين را شامل 
مي شود. همچنين واردات نفت خام اين كشور از ايران در ماه 
جوالي امسال با 0.45 درصد افزايش ساالنه، به 568هزار و 
720 بش��كه در روز رسيده است. واردات نفت خام چين از 
عراق اما با كاهش 16درصدي س��االنه به روزانه 875هزار و 

20 بشكه رسيده است. 

كوتاه از دنياي انرژي

طالي سياه

»تعادل« دوراهي اوپك با پايان توافق كاهش توليد را بررسي مي كند

ديسيپلين يا آنارشيسم نفتي

حذف آبونمان از قبض گاز منجر به افزايش قيمت ها مي شود؟

كابوس آبونمان براي شركت ملي گاز

گروه انرژي| 
»درياف��ت آبونم��ان از مش��تركان ش��ركت ملي 
گاز خ��الف قان��ون اس��ت.« در روزهاي��ي ك��ه 
مس��ووالن بخش ه��اي مختلف انرژي كش��ور بر 
ل��زوم واقعي س��ازي قيمت ها تاكي��د و پيامدهاي 
مختلف ادامه روند كنوني مصرف انرژي را تشريح 
مي كنند، انش��اي اين حكم دي��وان عدالت اداري، 

آب سردي بر پيكر صنعت گاز كشور بود. 
روابط عمومي ديوان عدالت اداري روز سه شنبه 
)31 مردادم��اه( اع��الم ك��رد كه هي��ات عمومي 
آن، بخش��نامه ش��ماره 3/م/84203 م��ورخ 26 
شهريورماه 1391 س��تاد هدفمند كردن يارانه ها 
و ش��ركت مل��ي گاز در خصوص اخ��ذ آبونمان از 
مش��تركان را خالف قانون تشخيص داده و ابطال 

كرده است. 
در بخش��نامه مذكور اشاره شده بود كه وزارت 
نفت )شركت ملي گاز ايران( مجاز است از ابتداي 
مهرماه سال 1391 نس��بت به اخذ آبونمان ثابت 
ماهان��ه از مش��تركان گاز طبيعي )به اس��تثناي 
جايگاه هاي CNG( بر اس��اس رابطه ثابت ماهانه 

اقدام كنند. 
موضوع با اعالم نظر هيات تخصصي اقتصادي، 
مال��ي و اصن��اف دي��وان عدال��ت اداري مبني بر 

اينك��ه ب��ر مبناي بن��د ب و تبصره ي��ك ماده 1 
قان��ون هدفمندكردن يارانه ه��ا قيمت گذاري گاز 
 طبيعي با رعايت شرايط مندرج در مقررات مزبور

بر عهده دولت بوده و مج��وزي براي اخذ آبونمان 
گاز طبيعي پيش بيني نش��ده اس��ت، در دس��تور 
كار هي��ات عمومي قرار گرفت و در هيات عمومي 
بخش��نامه مورد شكايت بر اس��اس ماده 4 قانون 
تنظيم بخش��ي از مق��ررات مالي دولت و ماده 60 
قانون الحاق موادي به قانون ياد ش��ده كه دريافت 
هرگونه وجهي را از س��وي دس��تگاه هاي اجرايي 
منوط به رعايت مقررات قانوني كرده است، خالف 

قانون تشخيص داده و ابطال شد. 
البته بنا بر اظهارات س��خنگوي ش��ركت ملي 
گاز اي��ران، هن��وز اي��ن حكم به س��ازمان مربوط 
ابالغ نش��ده و در صورت ابالغ قانوني بايد منتظر 
توضيح��ات تكميل��ي در اين زمين��ه و همچنين 

حذف آبونمان از قبوض گاز باشيم. 

 درآمدهايي كه از دست مي روند
آبونم��ان بخش قاب��ل توجه��ي از درآمدهاي 
شركت ملي گاز ايران بوده و دريافت آن به عنوان 
حق اش��تراك هر كنتور محسوب مي شود. مجيد 
بوجارزاده، س��خنگوي ش��ركت ملي گاز ايران در 

گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد كه اين س��ازمان 
در ح��ال محاس��به درآم��د اين ش��ركت از محل 
دريافت آبونمان از مشتركان خود است اما تاكنون 

ميزان آن به طور كامل مشخص نشده است. 
ب��ا اي��ن حال وج��ود نزدي��ك ب��ه 20ميليون 
مش��ترك گاز در كش��ور و اينكه براساس فرمول 
محاس��به آبونمان )150 تومان به عنوان متوسط 
تعرفه س��ال* عدد 3 به عنوان ضريب ثابت تمام 
كنتوره��ا* ظرفيت كنتور(، مبل��غ قابل پرداخت 
هي��چ كنت��وري در قبض ه��اي دوماه��ه كمتر از 
5هزار تومان نمي ش��ود )اين رقم براي بزرگ ترين 
واحدهاي صنعتي كشور به نزديك 70 هزار تومان 
هم مي رس��د(، مش��خص مي كند ك��ه در صورت 
اب��الغ حكم مربوطه به ش��ركت مل��ي گاز ايران، 
درآمدهاي��ي چند ده ميليارد دالري در هر س��ال 

از دست اين سازمان مي رود. 

 جبران درآمدها به چه طريق؟
كاهش درآمدهاي س��ازماني كه هم اكنون هم 
گاز را با نرخ واقعي يا دس��ت كم مساوي با قيمت 
صادرات��ي به مش��تركان خ��ود نمي فروش��د، اين 
سازمان را ملزم مي كند كه به فكر جبران وضعيت 
و تعادل بخش��ي ب��ه درآمده��ا و هزينه هاي خود 

باش��د. در اين حالت دور از ذهن نيس��ت كه پس 
از 2سال تغيير نكردن قيمت گاز، نرخ آن افزايش 
يابد تا به اين صورت درآمدهاي از دست رفته، به 
شكلي ديگر جبران ش��وند. چنين تغييري منجر 
به آن خواهد ش��د كه به جاي آبونمان كنتورهاي 
كم اس��تفاده و بي اس��تفاده )كه احتماال متعلق به 
خانه هاي خالي يا ش��به خالي هستند(، هزينه گاز 

مشتركان عادي افزايش يابد. 
چني��ن اقدامي چنانچه ب��دون در نظر گرفتن 
تبعات آن انجام شود، با تحميل هزينه قبوض گاز 
طبقات پردرآمدتر به طبقات ديگر جامعه، نابرابري 
را دامن خواهد زد. البته اين س��خن به معناي آن 
نيست كه افزايش قيمت ها به خودي خود توجيه 
عقالني ندارد، بلكه صحبت از آن است كه تحميل 
هزينه انرژي مصرفي عده يي بر عموم مش��تركان، 
اقدام��ي غيرمنطقي و غيرعادالنه اس��ت. از طرف 
ديگر افزايش اصولي قيمت ها مي تواند، منافع قابل 
توجه خود را داش��ته باش��د؛ البته در صورتي كه 
ساختارهاي موجود اصالح شده و با تدابيري مانع 

از آسيب ديدن اقشار ضعيف جامعه شد. 

 اصالح قيمت به چه شكلي؟
تقريب��ا قيمت تم��ام حامل هاي ان��رژي براي 
مصرف كنن��دگان، پايين ت��ر از هزينه تمام ش��ده 
آنهاس��ت. گاز هم از اين قاعده مستثنا نيست. در 
اين ميان، قيمت اين حامل در سال هاي 95 و 96 
هيچ تغيير نكرده و همچنان بر مبناي قيمت سال 

94 در اختيار مشتركان قرار مي گيرد.
ضم��ن آنكه افزاي��ش ناچيز آن در س��ال 94 
هم براي بخش هاي صنعتي و پتروش��يمي كشور 
اعمال نش��د تا احتماال مانع از رش��د اقتصادي و 
ايجاد اش��تغال آنها نش��ود. در آن برهه حميدرضا 
عراقي، مديرعامل ش��ركت مل��ي گاز توضيح داده 
بود كه تغيير نكردن قيمت گاز مصرفي بخش هاي 
صنايع، پتروش��يمي و كشاورزي به دنبال تصميم 
دول��ت براي تس��هيل فعاليت اي��ن بخش ها بوده 

است. 
ب��ا اين حال در مورد قيمت فروش گاز طبيعي 
به بخش هاي صنعتي و پتروش��يمي كش��ور بايد 
به مواردي توجه كرد. نخس��ت آنكه بنا بر عقيده 
بس��ياري از كارشناسان اقتصادي، هر چند هزينه 
تولي��د گاز به ط��ور كامل مش��خص نيس��ت و در 
اكث��ر مواقع هم هزينه هاي تولي��د آن را با فروش 
نف��ت يا ميعان��ات گازي جب��ران مي كنن��د، اين 
حامل انرژي از س��رمايه هاي ملي ايران اس��ت كه 
مصرف غيرمعقول و با هزينه اندك آن، كش��ور را 
از فرصت هاي رش��د و توس��عه خود بازمي دارد. از 
طرف ديگر همان طور ك��ه عراقي عنوان مي كند، 

براي تعيين هزينه واقعي گاز كشور بايد به هزينه 
فرصت از دست رفته آن اشاره كنيم. 

ب��ه عنوان مث��ال، ايران مي توان��د گاز طبيعي 
خود را به تركيه و كش��ورهاي اطراف صادر كرده 
و ب��راي هر مترمكع��ب ح��دود 1300 تا 1500 
توم��ان دريافت كند، در حالي ك��ه همين گاز در 
كشور با نرخ ميانگين 150 تومان مصرف مي شود 
و در هي��چ ش��رايطي ه��م باالت��ر از 400 تومان 
نمي رود. اي��ن تفاوت به خوب��ي در بخش صنايع 
و پتروش��يمي كش��ور هم ديده مي ش��ود )فروش 
42س��نتي هر مترمكعب گاز به تركيه كه البته به 
تازگي به 36س��نت كاهش يافته در مقابل فروش 
8 سنتي آن به واحدهاي توليدي داخلي(. چنين 
حمايت هايي از صنايع و واحدهاي توليدي داخلي، 
زماني منطقي به نظر مي رس��د كه با ميانجي گري 
آنها به دس��ت مصرف كننده و ش��هروندان كشور 
برسد؛ نه آنكه بخش عمده توليدات پتروشيمي ها 
و بس��ياري از صنايع كش��ور به ص��ادرات )بدون 
عوارض و ماليات كنترل كننده( رسيده و منجر به 
اختالف بيش از پيش درآمد طبقات جامعه شود. 
ضم��ن آنكه در هر ص��ورت، هزينه هاي غيرواقعي 
گاز و س��اير انرژي هاي صنايع باعث مي ش��ود كه 
فرآيندهاي توليدي بيمار آنها همچنان ادامه يابند 
و ن��وآوري و ت��الش براي بهينه س��ازي فرآيندها، 

كاري بيهوده به نظر برسد. 
اي��ن وضعي��ت ب��راي مش��تركان خانگي هم 
مي تواند به شكل ديگري بررسي شود. همان گونه 
كه مس��ووالن مختلف بخش انرژي كش��ور بارها 
عن��وان كرده ان��د، هزينه ه��اي ان��دك حامل هاي 
انرژي باعث اس��تفاده هاي بي رويه از سرمايه هاي 

خدادادي مملكت شده است.
ب��ا افزايش تدريجي ن��رخ گاز ع��الوه بر آنكه 
مش��تركان خانگ��ي مجبور ب��ه مص��رف بهينه و 
استفاده از فناوري ها و روش هاي مقرون به صرفه تر 
مي شوند، منابع گازي بيش��تري در اختيار دولت 
باقي مي ماند كه مي توان آنها را صادر كرده و منابع 
ارزي به دس��ت آورد. با اين حال تامين آس��ايش 
شهروندان و توجه به نيازهاي آنها از وظايف دولت 
است و منطقي است كه افزايش هزينه گاز مصرف 
مشتركان تنها درباره آن دسته از مشتركان اعمال 
ش��ود كه مصرف بيش از حد دارند. در اين حالت، 
ش��ركت ملي گاز ايران مي توان��د با توجه به اقليم 
س��كونت ش��هروندان و تامين ارزان قيمت سطوح 
اولي��ه گاز طبيعي مورد نياز آنها )تا حدي ش��بيه 
آنچه هم اكن��ون انجام مي ش��ود(، افزايش قيمت 
را براي س��اير س��طوح مصرفي در نظ��ر بگيرد تا 
افزايش صرفه جويي و رونق نوآوري و فناوري هاي 

بهينه ساز انرژي هم تشويق شود. 

در اي��ن رابط��ه، وائل  مه��دي تحليلگ��ر بازار 
 نف��ت در يادداش��تي راه هاي پي��ش روي اوپك را

بر مي ش��مارد. وي معتقد اس��ت ك��ه اوپكي ها دو 
گزين��ه اصلي را پيش روي خ��ود دارند؛ يا اينكه 
با پايان يافتن م��اه مارس، اين توافق را نيز پايان 
دهن��د يا اينكه در ماه ه��اي پس از مارس 2018 
ني��ز آن را تمدي��د كنن��د. اما وي به راه س��ومي 
اش��اره مي كند كه البته جديد نيس��ت و اوپكي ها 
پي��ش از اين نيز باره��ا آن را تجربه كرده  و البته 
هربار دش��وار بودن آن را اثبات كردند )و اين راه 

بازگشت به سيستم سهميه بندي است(. 
سيستم س��هميه بندي مس��اله جديدي نبوده 
و يكي از قديمي تري��ن متدهاي اين كارتل نفتي 
براي مقابله با مازاد عرضه در بازار و هدف گذاري 
براي دست يافتن به يك بازه قيمتي عادالنه است. 
اما اين سيس��تم در ذات خود بسيار مشكل آفرين 
ب��وده و اجراي آن به هيچ وجه آس��ان نيس��ت و 
نيازمن��د خودانضباطي تمام مش��اركت كنندگان 

است. 
اي��ن تحليلگر در يادداش��ت خود دو پرس��ش 
را مطرح مي كند؛ پرس��ش نخس��ت اين است كه 
چرا اوپ��ك باوجود آغاز افت قيمت نفت از حدود 
سه سال گذش��ته، هنوز سيستم سهميه بندي را 
بازنگردانده اس��ت و پرس��ش دوم اينكه اصال چرا 
پس از اين همه مدت، اوپك بايد به بازگش��ت به 

نظام سهميه بندي بينديشد؟
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اوپك هنوز 
سيستم سهميه بندي را اعمال مجدد نكرده است 
ب��ه تاريخچه نظام س��هميه بندي در كارتل نفتي 
مي پردازد. اوپك براي نخستين بار در سال 1980 

سهميه بندي توليد نفت اعضاي خود را آغاز و در 
س��ال 2011 به آن خاتمه داد. شرايط بازار نفت 
در هيچ كدام از اين دو برش زماني يكسان نبود. 
وائ��ل مهدي، انضب��اط و تقاضاي جهاني را دو 
فاكت��ور اصلي تعيين كننده موفقيت يا شكس��ت 

سهميه بندي مي خواند.
وي اعتقاد دارد مش��كل اساسي اين است كه 
وقتي تقاضا پايين بوده و بازار در حال گس��ترش 
نباش��د يا وقت��ي كه انضباط اعضا ضعيف باش��د، 
سيستم س��هميه بندي به خوبي كار نمي كند. در 
س��ال 1980، تقاضا به شدت در حال پايين آمدن 
بود و تقريبا هيچ نظم و انضباطي در ميان اعضاي 
اوپك ديده نمي ش��د. در نتيجه بعضي كش��ورها 
نفت خود را قيمت 5دالر در هر بش��كه به فروش 
مي رس��اندند. اين مساله را يكي از مقامات رسمي 
بازارياب��ي كه در آن زمان فاكتورهاي فروش نفت 

را تهيه مي ديد، عنوان مي كند.
اما در سال 2011، تقاضا در وضعيت مناسبي 
قرار داشت و بازار در حال گسترش بود. در همان 
سال، توليد ليبي و ديگر كشورها نيز دچار اختالل 
شده  بود. چنين شرايطي، فرصتي طاليي را براي 
اعضاي اوپك فراهم آورد تا سيستم سهميه بندي 
را رها كرده و تا جايي كه بتوانند نفت توليد كنند 

و همين اتفاق نيز افتاد. 
 اما در س��ال 2014، تقاضا آن طور كه همگان 
در ابتداي سال انتظار داشتند، رشد نكرد. بنابراين 
گس��ترش بازاري اتفاق نيفتاد. افزون بر اين، نفت 
در آن زم��ان ب��ه وفور عرضه ش��ده و ش��رايط را 
پيچيده تر كرده  بود. از سال 2011 تا 2014 و به 
مدت سه سال اوپكي  ها خودانضباطي را از دست 

داده و به صورت سنگيني به پمپاژ نفت پرداختند 
و هرگونه ندايي براي كاهش توليد رد مي شد. 

اي��ن كارش��ناس عرب زب��ان، ب��راي تش��ريح 
ش��رايط آن روزه��اي اوپك، به كت��اب خاطرات 
علي النعيمي وزير س��ابق نفت عربستان سعودي 
اش��اره مي كند و ادعا دارد كه عربستان س��عودي، 
در سال 2014، از اعضاي اوپك و توليدكنندگان 
غيراوپكي، درخواست همكاري كرد اما هيچ كس 
خواس��تار پيوس��تن به اجراي خودانضباطي روي 

توليد نفت نبود.
از اين رو عربستان سعودي نيز تصميم مي گيرد 
اج��ازه دهد بازار روال طبيعي خود را دنبال كرده 
و ش��رايط به گونه يي پيش برود تا كشورهايي كه 
كاهش تولي��د را رد مي كردند خود به اين نتيجه 

برسند كه بايد اين كار را كرد. 
در واقع اوپ��ك و ديگ��ر توليدكنندگان نفت، 
بعده��ا به اين نتيجه رس��يدند كه آنها نمي توانند 
اجازه دهند كه بازار آنها را به پيش ببرد. بنابراين 
آنها تصميم گرفتند مجددا و با سيس��تم متفاوتي 

به مديريت توليد روي آورند. 
اين بار به جاي سيستم سهميه بندي، اوپكي ها 
و ديگر توليدكنندگان غيراوپكي ازجمله روس��يه 
كه در س��ال 2014 پيش��نهاد كاه��ش توليد را 
رد كرده  بود، تصمي��م گرفتند در مجموع روزانه 
يك ميليون و 800هزار بشكه از توليد خود را كم 

كنند. 

 4 چالش نظام سهميه بندي
المه��دي در ادامه يادداش��ت خود به بررس��ي 
پرس��ش دوم كه چرا امروز اوپك بايد به بازگشت 

سيس��تم س��هميه بندي بينديش��د، مي پ��ردازد. 
سيستم سهميه بندي، سيستم عادالنه يي است كه 
س��هم هر كش��وري را باتوجه به ظرفيت توليد و 
فاكتورهاي ديگري همچون جمعيت و پايه منابع 
آن تعيين مي كند. بنابراين به جاي كاهش توليد، 
كشورهاي اوپك مي توانند تحت يك سقف تعيين 

شده توليد كنند.
وي به 4مش��كل نام آش��نا در چنين سيستمي 
اش��اره مي كند. مشكل نخس��ت و قابل انتظار اين 
اس��ت كه تعيين يك سهميه مش��خص براي هر 
كشوري كار بسيار سختي است. مشكل دوم، اين 
است كه سهميه بندي در صورت پايبندي ضعيف 

اعضا جواب نخواهد داد.
س��ومين مش��كل نيز به اين ب��از مي گردد كه 
چنين سيستمي نيازمند نظارت منظم و اصالحات 
اس��ت تا توليد را در س��طح مناسبي كه بازار را به 
تعادل مي رس��اند، نگه دارد. نهايتا، مشكل چهارم 
به عدم آشنايي توليدكنندگان غيراوپكي با چنين 
سيس��تمي بازمي گ��ردد. همچني��ن كش��ورهايي 
همچون روس��يه براي اعمال چنين سهميه يي بر 
ش��ركت هاي تجاري داخلي خود با مشكل مواجه 

هستند. 
با اين حال، مشكل اصلي اين است كه اعضاي 
اوپ��ك خود ني��ز ظرفي��ت اعمال س��هميه بندي 
را ندارن��د. به هر ح��ال درون اوپك كش��ورهايي 
همچ��ون الجزاي��ر و اك��وادور وج��ود دارن��د كه 
ذخايرش��ان همانند ع��راق، عربستان  س��عودي يا 

كويت تا 80سال ديگر دوام نمي آورد.
بنابراين اين دس��ته از كشورها نياز دارند تا در 
باالترين سطح و در سريع ترين زمان، به استخراج 

نفت بپردازند. از س��وي ديگر كشورهايي همچون 
نيجري��ه، عراق و ايران جمعيت بااليي داش��ته لذا 
نسبت به كشورهاي كم جمعيتي همچون كويت و 
امارات متحده عربي، به درآمد بيش��تري براي اداره 

كشور نياز دارند.
با چنين شرايطي، توافق بر نظام سهميه بندي 
بس��يار س��خت و نيازمند همگرايي قوي سياسي 
مي��ان يكايك اعض��اي كارت��ل اس��ت. بنابراين، 
مقامات سياس��ي كشورهاي عضو اوپك بايد اغلب 
با يكديگر ديدار داش��ته  باشند. اين درحالي است 
كه آخرين ديدار از اين دس��ت، در س��ال 2007 
انجام ش��د؛ جاي��ي كه باالترين مقامات سياس��ي 
12كشور اوپك در ش��هر رياض گردهم آمدند. از 
ايران نيز محمود احمدي نژاد رياست وقت جمهور 

در اين نشست حضور داشت. 
نشست دوم سران كشورهاي اوپك، به سپتامبر 
س��ال 2000 در كاراك��س ونزوئ��ال بازمي گردد. 
نخستين نشست سران اوپك نيز در سال 1975 و 

در الجزاير برگزار شد. 
نكت��ه مهم اين اس��ت كه اعض��اي اوپك بايد 
ذهنيت خود را تغيي��ر دهند و به توافق ها احترام 
بگذارن��د. المه��دي در اي��ن رابطه نق��ل قولي از 
عبدالصم��د االوح��دي از باس��ابقه ترين اعض��اي 
اوپك و عضو فعلي ش��وراي مل��ي كويت مي كند 
ك��ه اوپكي ها بايد به مقصر جلوه دادن يكديگر در 

رابطه با پايبندي پايين، پايان دهند. 
اوحدي كه سابقه كار 30ساله با اوپكي ها دارد، 
مي گوي��د: »يك نظام س��هميه بندي ب��دون نظم 
و انضب��اط و با درصد پايبن��دي حداقل 75درصد 

محكوم به شكست است.« 

گروه انرژي|
7 م�اه ديگر و در م�ارس 2018 توافق فعلي كاهش توليد اوپك به پايان مي رس�د. با 
پايان يافتن اين توافق، اوپكي ها مجبور به تصميم گيري براي چارچوب آتي فعاليت خود 
هس�تند كه آيا به ش�رايط آنارشيس�م گونه پس از س�ال 2011 بازگردند و هركس به هر 
ميزان كه توانس�ت نفت اس�تخراج كند و ب�ه بازار عرضه كند يا اينك�ه خود را مقيد به 
رعايت يك نظم كارتلي كرده و به نظام سهميه بندي بازگردند. اوپكي ها از يك سو نتيجه 
خودس�ري خود در توليد نفت را كه باعث افت ش�ديد قيمت و كاهش درآمد آنها ش�د 
با پوس�ت و اس�تخوان لمس كردند. در حال حاضر نيز كه رقيب بي رحمي همچون نفت 
ش�يل اياالت متحده در بازار ظاهر ش�ده، بعيد است كه اين مسير مطلوب اعضاي كارتل 
باش�د. از س�وي ديگر، برخي اعضاي اوپك همين حاال نيز به توافق يك سال و سه ماهه 
كاهش توليد آن چنان پايبند نيستند و دل خوشي بابت اجراي آن ندارند. همين ذهنيت 
دس�تيابي به اجماع جهت اعمال نظام سهميه بندي را دست نيافتني جلوه مي كند. تصور 
كنيد كه كشوري مانند عراق كه در اجراي توافق موقت كاهش توليد تعلل زيادي به خرج 
داده، نس�بت به برقراري دايمي نظام سهميه بندي چه واكنشي نشان خواهد داد. اساسا 
ماهيت يك كارتل وابس�ته به برقراري سيستم س�هميه بندي براي اعضاي خود است و 
زمزمه مرگ اوپك در رسانه هاي غربي نيز از جايي آغاز شد كه اعضاي اين سازمان پس 
از س�ال 2011 تصميم گرفتند سهميه توليد را برداشته و به ميزان دلخواه نفت استخراج 
و صادر كنند. از اين رو نشس�ت بعدي اوپك از اهميت فوق العاده يي هم براي بازار نفت و 
هم براي كارتل برخوردار خواهد بود. روز دوشنبه وزير نفت كويت اعالم كرد نشست ماه 
نوامب�ر اوپك كانون اصل�ي بحث در رابطه با تصميم گيري در رابطه با آينده توافق اوپك 
خواهد ب�ود. به عبارت ديگر اوپكي ها بايد تصميم بگيرند كه پس از پايان توافق كاهش 

توليد، چه تصميمي براي موجوديت خود خواهند گرفت. 
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عكسروز

عكس:مجتبيمحمدلوايرنا نمايشگاهفرشدستبافايران

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

جاندموكراسيفقطصندوقراينيست
س��یاوش جمادي رفع ممیزي و ايجاد فضاي امن عمومي را از مهم ترين مطالبات اهل قلم و فكر و انديش��ه دانس��ت و 
گفت: فضاي عمومي جان دموكراس��ي اس��ت و اگر آن را از دموكراس��ي بگیريد، بقیه اش بي فايده است.  به گزارش ايسنا، 
اين نويس��نده و مترجم آثار فلس��في و ادبي، درباره مهم ترين مطالبه اهل قلم، تفكر و انديش��ه از مسووالن فرهنگي گفت: 
ي��ك مطالب��ه بدون خرج و هزينه وجود دارد و آن رفع سانس��ور به طور كلي اس��ت. او با بیان اينك��ه فضاي عمومي جان 
دموكراس��ي اس��ت، ادامه داد: جان دموكراسي فقط صندوق راي با آن دريچه تنگش نیست. به هر حال اديان هم هر كدام 
جهان بیني هايي بودند كه زماني از س��وي پیامبراني ابالغ ش��دند كه قبل از نبوت چوپاني مي كردند و هیچ زوري نداشتند. 
هر كدام از آنها يك دس��تگاه حقیقت هس��تند كه ابالغ شده اند و اين دستگاه هاي حقیقت بسیار زيادند. تنها يك قدرت و 
يك جهان بیني نیس��ت كه دس��تگاه حقیقت را شكل مي دهد، آن هم جهان بیني كه متكي به پشتوانه هاي رسانه يي، پولي، 

تبلیغي و انواع و اقسام حمايت هاست. 

چهرهروز

نگاهيبهروندرشدقيمتپيازدريكساليكهگذشت

بدبويگرانقيمت
گ�روهگوناگونهر س��ال، نوس��ان قیمت محصوالت كش��اورزي، 
داس��تاني جديد خلق مي كند. در 3 س��ال گذشته، بي خريدار ماندن 
پیاز به جايي رس��ید كه دولت براي جبران ضرر و زيان كش��اورزان، 

اقدام به خريد تضمیني اين محصول كرد. 
در اين 3 س��ال در بس��یاري از مواقع به س��بب نبود بازار، پیاز از روي زمین 
جمع آوري نمي ش��د و در نهايت تمايل كش��اورزان براي كاشت پیاز از بین رفت. 
هنوز ماجراي كاهش قیمت در سال هاي اخیر تمام نشده بود كه افزايش يك باره 
نرخ پیاز، حاش��یه هاي بس��یاري را ايج��اد كرد. در اوج افزاي��ش قیمت پیاز، اين 

محصول تا 3 قیمت واقعي خود در بازار معامله مي شد. 
بس��یاري از كارشناسان، الگوي كشت را مهم ترين عاملي مي دانند كه مي تواند 
تاثیر قابل توجهي در قیمت محصوالت داش��ته باشد. افزايش ناگهاني قیمت پیاز، 
به جايي رسید كه وزير جهاد كشاورزي را وادار به پاسخگويي درباره رشد قیمت 

برخي محصوالت كشاورزي كرد. 
او در 28 تیر 96، بازار س��یاه و فعالیت دالالن، همچنین كاهش تولید برخي 

محصوالت را علت اصلي افزايش قیمت دانست. 
در تازه ترين آمار به دس��ت آمده، روند رشد قیمت پیاز از آخر ارديبهشت 95 

تا اواسط مرداد 96 بررسي شده است. 
در آخرين روز سال گذشته، هر كیلوگرم پیاز در بازارهاي خرده فروشي تهران، 
بیش از هزارو500 تومان به فروش مي رس��ید. قیمت اين محصول تا اسفند 95، 
نوس��ان چنداني نداش��ت و در اين ماه، هر كیلوگرم پیاز معادل هزارو500 تومان 

فروخته شد.
طبق گزارش هاي به دس��ت آمده، افزايش قیمت اين محصول كش��اورزي، از 

اواخر اسفند 95 آغاز شد و بدون وقفه تاكنون ادامه داشته است. 
در آخرين روزهاي س��ال گذشته، قیمت اين محصول در هر كیلوگرم افزايش 
يافته و نزديك به هزارو700 تومان فروخته شد. قیمت اين محصول تا ارديبهشت 
92 م��رز 2ه��زار تومان را در هر كیلوگرم رد ك��رد و در مدت كمتر از 2 هفته به 
بیش از 2هزارو500 تومان رسید. تا پايان خرداد ماه نیز، خبري از كاهش قیمت 

پیاز در بازارهاي خرده فروشي تهران نبود. 
طب��ق آمار به دس��ت آمده، هر كیلوگرم پیاز در 19 خ��رداد 96 حدود 3هزار 
توم��ان به فروش مي رس��ید. در همین زمان بود كه ريیس اتحاديه فروش��ندگان 
میوه و س��بزي از باال بودن قیمت پیاز تا آخر خرداد خبر داد و گفت: تا 15 روز 
آينده كه پیازهاي تولید ش��ده در فالورجان اصفهان وارد میادين تره بار ش��ود و 
قیمت ه��ا كاهش يابد، وضعیت قیمت پیاز در بازار به همین منوال خواهد بود. به 
نظر مي رس��د كه اين پیش بیني براي كاهش قیم��ت پیاز در میادين تره بار، تنها 
براي چند روز به واقعیت پیوست و حدود 15 روز قیمت  فروش اين محصول، به 

میزان اندكي كاهش يافت. در اوايل تیر 96، همچنان بازار خرده فروشي در تهران 
شاهد افزايش قیمت پیاز بود. طبق گزارش هاي به دست آمده در اين زمان، قیمت 
هركیلوگرم پیاز از مرز 3هزار تومان گذش��ت و در پايان تیر 96، به 4هزار تومان 
در هر كیلوگرم رسید. در همین زمان بود كه ريیس اتحاديه فروشندگان میوه و 
س��بزي از كاهش 500 توماني قیمت پیاز در بازار خبر داد و گفت كه با توجه به 
ورود تولیدات جديد از مناطق مختلف، پیش بیني مي شود تا 15 روز ديگر قیمت 
اي��ن محصول تا حدود 1000 تومان نیز كاه��ش يابد. با اين حال، افزايش قیمت 
پیاز متوقف نش��د و عبور قیمت اين محصول از مرز 4هزار تومان در اواخر مرداد 

سال جاري، واكنش هاي بسیاري را به همراه داشت. 
ريیس اتحاديه محصوالت كش��اورزي، افزايش قیمت پی��از را كمبود تولید و 
عرضه نس��بت به تقاضا اعالم كرد و خواس��تار ارائه الگوي مناسب كشت از سوي 
وزارت جهاد كش��اورزي ش��د. ريیس كمیسیون كش��اورزي، آب و منابع طبیعي 
نیز از مكاتبات اين كمیس��یون با ريیس جمهوري، وزير جهاد كشاورزي و ريیس  
س��تاد تنظیم بازار براي كاهش و كنترل قیمت كاالهاي اساس��ي خبر داد. طبق 
گزارش هاي به دس��ت آم��ده، تداوم افزايش قیمت كاالهاي اساس��ي، دهك هاي 
پايین جامعه را با مش��كالتي مواجه و فش��ار مضاعفي ب��ر خانواده هاي كم درآمد 

وارد مي كند. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

امريكاميزباننقاشنروژيميشود
گالري ملي هنر امريكا آثاري از ادوارد 
مونك، نقاش برجسته نروژي را به نمايش 
مي گذارد.  اين نمايش��گاه س��وم سپتامبر 
س��ال 2017 آغاز مي ش��ود و تا بیست و 

هشتم ژانويه 2018 بر پا خواهد بود. 
ادوارد مون��ك از معروف ترين نقاش��ان 
قرن نوزده��م و نیمه اول قرن بیس��تم و 
برجسته ترين نقاش نروژي است. بسیاري 

او را از مهم ترين نقاش��ان در س��بك اكسپرسیونیس��م مي دانند. دوران كودكي 
بغرنج، زندگي توأم با مصیبت و بیماري مونك را به يكي از حساس ترين نقاشان 
تاريخ تبديل كرد. ش��ايد به همین دلیل حال و هواي آثار او ش��ديدا شخصي و 
گاهي سرشار از احساسات است.   از مشهورترين نقاشي هاي او 4 تابلو مجموعه 
فرياد است كه عموما با نام »جیغ« شناخته مي شوند. ادوارد مونك اين 4 تابلو 
را اواخر دهه 1890میالدي و در طول نخس��تین دهه س��ده بیس��تم به صورت 
رنگي و رشته يي از طرح هاي قلمي و زغالي به نقاشي كشید.  در دوران نوجواني 
عالقه هنري مونك ش��كوفا شد. در 13سالگي نخستین آثارش را در مدرسه به 
نمايش گذاش��ت كه ش��امل مناظر نروژ بود. او به كپي از نقاش��ي ها روي آورد 
و كم��ي بعد از آن به نقاش��ي ب��ا رنگ روغن پرداخت.  در س��ال 1883 مونك 
نخستین نقاشي خود را در يك نمايشگاه عمومي نشان داد كه شامل آثار خود و 
دوستانش بود. در طول اين سال ها كه او مشغول فعالیت بود، سبك هاي زيادي 
را تجربه كرد كه شامل طبیعت گرايي و نقطه گذاري امپرسیونیستي بود. برخي 

از كارهاي اولیه  او يادآور كارهاي مونه است. 
ادوراد مونك درباره نحوه چگونگي كشیدن نقاشي »جیغ«اش مي گويد:»يك 
روز عصر قدم زنان در راهي مي رفتم در يك س��وي مس��یرم شهر قرار داشت و 
در زير پايم رودخانه. خس��ته بودم و بیمار، ايس��تادم و به آن س��وي رود نگاه 
كردم، خورشید غروب مي كرد. ابرها به رنگ سرخ همچون خون درآمده بودند. 
احساس كردم جیغي از دل اين طبیعت گذشت به نظرم آمد از اين جیغ آبستن 
ش��دم. اين تصوير را كشیدم، ابرها را به رنگ خون واقعي كشیدم، رنگ ها جیغ 
مي كش��یدند. اين بود كه جیغ پديد آمد.« گالري ملي هنر امريكا، مجموعه يي 
از آثار مونك را در س��وم سپتامبر س��ال جاري مصادف با دوازدهم شهريور ماه 

96 نمايش خواهد داد.  

روزگارتيرهارگكريمخانيزيرسايه»آسمان«
 اي��ن روزه��ا موضوع خدش��ه بصري يك 
هت��ل در حال س��اخت ب��ه چش��م انداز ارگ 
كريمخ��ان زند ش��یراز باري ديگ��ر در كانون 
توج��ه اف��كار عموم��ي و دوس��تداران میراث 
فرهنگي اس��تان فارس قرار گرفته است. ارگ 
كريمخ��ان در مرك��ز تجاري و اداري ش��یراز 
واقع ش��ده ك��ه با فاصله كمت��ر از 100 متر و 
در غرب آن خیابان رودكي اس��ت، خیاباني كه 

از بی��ش  ام��ا  مي ده��د  ج��اي  خ��ود  درع��رض  را  خ��ودرو   10 زحم��ت   ب��ه 
10 هت��ل در آن جاي دارد و قامت بلند يكي از همین هتل ها بنابه گفته كارشناس��ان 
میراث فرهنگي و س��ازمان هاي مردم نهاد، منظره ارگ را به ناهنجاري برده است.  ارگ 
كريمخاني يا ارگ كريمخان مقرحكومت كريمخان زند، فرمانرواي ايران از 1179 هجري 
قمري تا زمان مرگ و بنیانگذار حكومت زنديه بوده اس��ت.  اين ارگ در س��ال 1189 
هجري قمري به دستور كريمخان ساخته شد.  هر چند وقت يك بار بحث خدشه بصري 
به چش��م انداز ارگ كريمخان و تقصیري كه متوجه اين هتل )هتل آس��مان( است، در 
رس��انه ها مطرح مي شود و مسووالن مربوط پاس��خ مي دهند.  اوج اين بحث مربوط به 
زماني بود كه در اوايل ارديبهش��ت 1394 شهرداري شیراز اقدام به خراب كردن 2 متر 
و 20 سانتي متر از هتل آسمان شیراز كرد و دلیل آن را مخدوش كردن منظره بصري 
مجموعه كريمخاني نامید و اعالم كرد كه ارگ در آستانه ثبت جهاني قرار دارد و خراب 
ك��ردن اين مقدار از هتل الزم بوده اس��ت.  در جديدترين رويداد خبري مرتبط با اين 
پرون��ده، میراث فرهنگي فارس 31 مرداد 96 در اطالعیه يي اعالم كرد: اين اداره هرگز 
به مشكل خدشه دار شدن حريم منظري ارگ كريمخاني بي تفاوت نبوده است.  روابط 
عمومي اداره كل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس افزود: به دلیل 
اخبار منتش��ره در روزهاي اخیر درباره خدش��ه دار شدن حريم منظري ارگ كريمخان 
زند و مش��كل ارتفاع هتل در حال س��اخت آس��مان و بي تفاوت بودن میراث فرهنگي 
استان فارس به اين موضوع، الزم مي داند براي شفاف سازي و تنوير افكار عمومي توجه 
عالقه مندان به میراث فرهنگي را بدون متهم كردن شخص، سازمان يا دستگاهي و صرفا 
براي آگاهي به مواردي جلب كند.  اين اداره كل از كارشناسان و عالقه مندان به میراث 
فرهنگي دعوت كرده پیشنهادهاي عملیاتي خود را براي رفع اين مشكل مطرح كنند و 
امیدوار است با توجه به مذاكره با مالك هتل آسمان و اقدامات كارشناسي مناسب اين 

موضوع به بهترين نحو ممكن حل شود. 

بازارهنر

2فيلمايرانيدردانشگاهكاليفرنيا
»رض��ا  س��اخته  »دخت��ر«  فیل��م 
میركريم��ي« و »اب��د و ي��ك روز« ب��ه 
كارگرداني »سعید روستايي« در دانشگاه 
كالیفرنیاي امريكا نمايش داده مي شوند. 

ب��ه گ��زارش ايس��نا، فیل��م »دختر« 
ب��ه كارگردان��ي و تهیه كنندگ��ي »رضا 
میركريم��ي« و »اب��د و ي��ك روز« ب��ه 
و  روس��تايي«  »س��عید  كارگردان��ي 
تهیه كنندگي »سعید ملكان« در دانشگاه 
كالیفرنیاي امريكا نمايش داده مي شوند. 

اين دو فیلم ايراني از تاريخ 25 تا 27 آگوس��ت در 
دانشگاه كالیفرنیا، ايروين امريكا به نمايش درمي آيند. 
نمايش اين فیلم ها براي دانشجويان و عالقه مندان به 
سینما در سالن »كريس��تال كاور« مركز دانشجويان 
دانش��گاه كالیفرنیا صورت مي گی��رد.  فیلم »دختر« 
نخس��تین نمايش خود را در بخش س��وداي سیمرغ 
س��ي وچهارمین جش��نواره فیلم فجر تجربه كرد و در 
هفت بخش نامزد جايزه ش��د و در نخس��تین حضور 
بین المللي اش در جشنواره فیلم مسكو نیز جايزه بهترين 
فیل��م و بهترين بازيگر مرد )فره��اد اصالني( را از اين 
رويداد سینمايي از آن خود كرد.  »دختر« عالوه بر اين 

تاكنون جايزه بهترين بازيگر مرد )فرهاد 
»باتومي« گرجستان،  اصالني( جشنواره 
جوايز بهترين فیلم و بازيگر مرد جشنواره 
»گوا« در كشور هند، جوايز بهترين فیلم 
و بازيگر مرد جش��نواره فیل��م »داكا« در 
كشور بنگالدش و همچنین چهار جايزه از 
جمله جايزه بزرگ و جايزه بهترين بازيگر 
مرد را از جشنواره بین المللي »عشق« در 
ُمنس بلژيك كسب كرده است و در چند 
جشنواره خارجي ديگر از جمله جشنواره فیلم جهاني 
»بلمونت« امريكا، جشنواره قديمي »ديني-له-بن« در 
كشور فرانسه و چهاردهمین جشنواره بین المللي فیلم 
»عش��ق« در س��ئول كره جنوبي نمايش داشته است.  
»ابد و يك روز« هم به تهیه كنندگي »سعید ملكان« 
تاكنون در عرصه  بین الملل��ي موفق به دريافت جايزه  
بهترين فیلم و جايزه نتپك از جشنواره فیلم هاي ايراني 
استرالیا، جايزه بهترين فیلم از فستیوال ژنو و بهترين 

فیلمنامه از داكا بنگالدش شده است. 
در فیل��م »ابد و ي��ك روز« پیمان مع��ادي، نويد 
محمدزاده، پريناز ايزديار، ريما رامین فر و شبنم مقدمي 

به ايفاي نقش پرداختند. 

تئاترشهردرانتظار»شبشرقي«
ملودرامي  عن��وان  »ش��ب ش��رقي« 
عاشقانه  اس��ت كه در آن دو مرد ايراني و 
اروپايي در مقابل يكديگر قرار مي گیرند. 

ناصح كام��گاري قص��د دارد نمايش 
»شب شرقي« را شهريورماه در تاالر سايه 

مجموعه تئاترشهر به روي صحنه آورد. 
به گزارش هنرآنالين، اين نويس��نده 
و كارگ��ردان درب��اره ايده ن��گارش اين 
نمايش��نامه گفت: »ش��ب شرقي« يك 

نمايش��نامه عاشقانه است و ايده نمايشي آن مربوط 
ب��ه روزگاري اس��ت كه عش��ق توام با ش��یفتگي و 

شیدايي چون امروز ناياب نشده بود. 
او همچنین در ادامه افزود: وعده اجراي »ش��ب 
ش��رقي« را در فهرس��ت اجراهاي آتي، در بروش��ور 
نخس��تین نماي��ش، يعني »در ف��راق فرهاد« آورده 
بودم، اما نزديك به دو دهه مسكوت ماند تا باالخره 
ايده اولیه را سال گذشته در قالب نمايشنامه نگاشته 
و به اقتضاي مناسبات امروز كامل كردم و اكنون در 

شهريور 96 به صحنه مي برم. 
اين كارگ��ردان تئاتر درباره س��بك اجرايي اين 
نمايش نیز توضیح داد: »ش��ب ش��رقي« هم مانند 
اغلب نمايشنامه هايم، در متن يك درام واقع گرايانه 
است و باز هم مانند اغلب نمايش هايم در اجرا متكي 
بر طراحي صحنه يي غیرواقع گرايانه و نشانه شناسانه 

اس��ت تا بازتاب دهنده انديش��ه متن و 
دنیاي ذهني آدم ها باش��د و نه بازنمايي 
م��كان و معماري واقع��ي. اما اينكه چه 
عنواني به س��بك اجراي��ي بدهیم اصال 
كار صاح��ب اث��ر نیس��ت و منتقدان و 
صاحب نظ��ران هنري هس��تند كه بعد 
از خل��ق يك اثر هنري، عنوان س��بكي 
ب��ر آن اطالق مي كنند و درس��تش هم 

همین است. 
كامگاري درخصوص معیار انتخاب بازيگران اين 
نمايش خاطرنش��ان كرد: ب��ازي در درام هايي مانند 
»شب ش��رقي« كه نیاز به ش��خصیت پردازي رواني 
و خل��ق كاراكتر پیچیده دارند، نس��بت به بازي در 
تئات��ر فیزيكال و كمدي هاي تیپی��كال كه در تئاتر 
خصوصي باب شده، دشوارتر است و نمي توان با يك 
ماه يا 40روز تمرين، حت��ي با بازيگران حرفه يي به 

كمال مطلوب آن دست يافت. 
او درباره داس��تان نمايش »ش��ب شرقي« عنوان 
ك��رد: اين نمايش ب��ه دوراهي انتخ��اب يك زن در 
ش��رايطي حاد مي پردازد كه عرصه ج��دال و تقابل 
دو م��رد ايراني و اروپايي اس��ت و در لواي يك درام 
عاشقانه، اشاراتي به دو تلقي متفاوت نسبت به رواج 
فرهنگ خش��ونت در خطه خاورمیانه و الجرم نفوذ 

آن در اروپا مي شود. 

بزرگداشتيبراييادگارسبكمرتضيخانمحجوبي
مراسم نكوداش��ت »فخري ملك پور« 
نوازنده و مدرس پیانو پنجم شهريورماه با 
حضور برخي هنرمندان و عالقه مندان به 
موسیقي ايراني برگزار مي شود.  به گزارش 
ايس��نا، مراس��م نكوداشت اس��تاد فخري 
ملك پور نوازنده و مدرس پیشكسوت پیانو، 
در تاالر وح��دت تهران برگزار مي ش��ود.  
در اين مراس��م ك��ه با حض��ور جمعي از 
هنرمندان و پیشكسوتان موسیقي برگزار 

مي ش��ود، هنرمنداني مانند محمد اسماعیلي و سعید 
ثابت به هم نوازي س��نتور و تمب��ك مي پردازند. حرير 
ش��ريعت زاده نوازنده پیانو و از ش��اگردان استاد فخري 
ملك پ��ور نیز قطعات��ي را به خوانندگي س��االر عقیلي 
اجرا مي كند. پخش كلیپ تصويري از پیانونوازي استاد 
ملك پور با همراهي س��االر عقیلي از جمله بخش هاي 
اين مراس��م نكوداشت اس��ت. فخري ملك پور نوازنده 
پیشكس��وت پیانو، تنها يادگار سبك پیانونوازي استاد 
مرتضي خ��ان محجوبي اس��ت كه به مدت 12 س��ال 
نواختن پیانو به س��بك ايراني را از اين استاد برجسته 
فرا گرفت. او چهار س��ال نزد اس��تاد احم��د عبادي به 
نواختن سه تار و همچنین به فراگیري بیشتر موسیقي 

ايراني نزد اساتیدي مانند اديب خوانساري، 
حسین تهراني، عبدالحسین شهنازي، رضا 
ورزنده و علي تجويدي پرداخت.  همكاري 
با هنرمندان شناخته  شده يي مانند پرويز 
ياحقي، محمود خوانساري، اسداهلل ملك، 
فرهن��گ ش��ريف، رض��ا ورزنده، حس��ن 
كسايي، عبدالوهاب شهیدي و محمدرضا 
ش��جريان ازجمله فعالیت هايي اس��ت كه 
اي��ن هنرمن��د در عرصه موس��یقي انجام 
داده است. استاد ملك پور طي سال هاي اخیر، عالوه بر 
نوازندگي و آهنگس��ازي به تدريس س��از پیانو به شیوه 
ايراني نیز مشغول بوده است.  »مشق استاد« شامل سه 
لوح فشرده از نواخته هاي اين هنرمند و دست نوشته هاي 
استاد مرتضي محجوبي از تالیفات مهم اين هنرمند در 
عرصه پژوهش است.  »طرب انگیز«، »آه باران«، »به كه 
ماني«، »نس��یم بهاري« و »در آيین��ه خیال« از جمله 
آثار موس��یقايي اين هنرمند پیش��گام موسیقي ايراني 
است كه تاكنون در دس��ترس عالقه مندان قرار گرفته 
است. مراسم نكوداشت اس��تاد فخري ملك پور ساعت 
21:30 روز يك شنبه، پنجم شهريورماه توسط موسسه 

فرهنگي-هنري »راد نوانديش« برگزار مي شود. 

انتقادهابهاستراتژي
ترامپدرافغانستان

نيويوركپست
نیويورك  مجل��ه 
شماره  آخرين  پست 
خود را به س��خنراني 
سه شب پیش ترامپ 
و  داده  اختص��اص 
»دكتري��ن  عن��وان 
ترام��پ« را براي آن 
برگزي��ده اس��ت. اما 
براي  جال��ب  نكت��ه 

اين عنوان س��ه خط بااليي است كه براي آن 
نوشته و از س��خنراني ترامپ برداشت كرده. 
اي��ن »ما در افغانس��تان مي مانیم اما ملتي را 

نمي سازيم« آن سه خط است. 
س��خنراني ترامپ در خصوص اس��تراتژي 
افغانستان انتقادات زيادي را برانگیخت. او در 
س��خنراني خود سیاستي را برخالف تبلیغات 

انتخاباتي خود پیش گرفت. 
انتخابات��ي  تبلیغ��ات  دوران  در  او 
امريكايي  نیروهاي  رياس��ت جمهوري حضور 
در افغانس��تان و عراق را م��ورد نقد قرار داده 
بود اما در س��خنراني دو ش��ب پیش خود از 
حضور نامعلوم امريكا در افغانستان دفاع كرد. 

والاستريتژورنال
اقتصادي  روزنامه 
ژورنال  وال اس��تريت 
دي��روز  ش��ماره  در 
خود به برنامه امريكا 
پاكس��تان  درب��اره 
پرداخت��ه اس��ت. به 
روزنامه  اين  نوش��ته 
متح��ده  اي��االت 
درباره  تازه يي  برنامه 

پاكستان پي ريخته است. براساس اين برنامه 
اياالت متحده مي خواهد با استفاده از تحريم 
و كاهش كمك ها پاكستان را وادار كند تا به 

افغانستان كمك كند. 
بنابر گفته تیلرس��ون،  وزي��ر امور خارجه 
اياالت متحده، بديهي است كه اياالت متحده 
اهرم هاي مناسبي برحسب میزان كمك هاي 
مادي و تس��لیحاتي به پاكس��تان را به بحث 

گذاشته است. 
پیش از اين ترامپ در يك س��خنراني به 
مناس��بت تداوم حضور نیروه��اي نظامي در 
افغانس��تان، از پاكس��تان به دلیل حمايت از 
طالبان انتقاد ش��ديدي ك��رده بود و خواهان 
همكاري آن كش��ور با افغانستان در خصوص 

برخورد با نیروهاي طالبان شده بود. 

گاردين 
روزنام��ه  ام��ا 
گاردين  بريتانیاي��ي 
گ��زارش اول خود را 
برگزيت  موض��وع  به 
اختصاص داده است. 
بنابر گزارش اين 
مي«  »ترزا  روزنامه 
 نخست وزير بريتانیا، 
ك��ه  گزارش��ي   در 

درخصوص برگزيت منتشر كرده دور زدن 
نهادها را در مورد وعده دادگاه هاي اروپايي 
در اين موضوع مورد انتقاد قرار داده است. 
بنابر اي��ن گ��زارش، بريتانیا براس��اس 
قوانین پادشاهي متحد مي تواند از اتحاديه 

اروپا خارج شود. 
در س��ال گذش��ته و به دنب��ال رفراندوم 
بريتانی��ا ح��دود 51 درصد م��ردم بريتانیا 
خواهان خروج از اتحاديه اروپا شده بودند. 
همین موضوع باعث شد كه دولت كامرون 
اس��تعفا دهد و دولت ت��رزا مي كه طرفدار 
خروج از اتحاديه اروپا اس��ت هدايت كشور 

را در دست بگیرد. 

كيوسك

تاريخنگاري

وزارت امور خارجه 196 ساله شد
س��ابقه فعالیت وزارت امور خارجه ايران نزديك به دو قرن مي رس��د. تا پايان 
قرن 18میالدي، امور مربوط به روابط خارجي ايران توس��ط رجالي اداره مي شد 
كه عمدتا در دربار مستقر بودند و كشور، چیزي به نام وزارت امور خارجه نداشت 
ام��ا از ابت��داي قرن نوزدهم كه انتصاب س��فراي ايران در كش��ورهاي خارجي يا 
پذيرش سفیران خارجي در ايران آغاز شد، كثرت امور مربوط به سیاست خارجي 
و نمايندگان سیاسي متعددي كه از سوي دولت هاي بیگانه وارد ايران مي شدند، 
سبب شد كه دولت ايران به فكر تاسیس وزارتخانه جديد »امور خارجه« بیفتد. 
از اين رو فتحعلي ش��اه قاجار در 1809میالدي 1224 ه . ق فرمان تاس��یس 
دفت��ري را ص��ادر كرد كه با عن��وان »امور خارج��ي« كار مراوده ب��ا نمايندگان 
دولت هاي خارجي در ايران، دريافت نامه ها، مرس��والت سالطین خارجي و قرائت 
آنها در حضور شاه و تهیه پاسخ آنها يا ترتیب اعزام نمايندگان ايراني به كشورهاي 
خارجي را بر عهده گرفت. متعاقب تش��كیل اين دفتر »میرزارضاقلي خان نوايي« 

موسوم به »منشي الممالك« به دستور فتحعلي شاه سرپرست اين دفتر شد. 
منش��ي الممالك كه در آن زمان وزارت داخله را اداره مي كرد با حفظ س��مت، 
مدت 12سال در دربار ايران تصدي »دفتر امور خارجي« را نیز بر عهده داشت. اما 
روابط خارجي ايران تنها در اعزام نمايندگان ايراني به خارج يا پذيرفتن نمايندگان 
خارج��ي در ايران خالصه نمي ش��د و حضور ايران در صحن��ه روابط بین المللي و 
ض��رورت مواجهه با تحوالت جهان ايجاب مي كرد، كانون تصمیم گیري هاي ايران 
در عرصه سیاس��ت خارجي فراتر از يك دفتر تحت پوش��ش دربار باشد. از اين رو 
در سال 1821میالدي فتحعلي شاه رسما دستور تاسیس وزارت امور خارجه ايران 
را صادر كرد. اين وزارتخانه تاسیس شد و »میرزاعبدالوهاب خان نشاط اصفهاني« 

به عنوان نخستین وزير خارجه ايران منصوب شد. 

وزارت امور خارجه تا سال هاي متمادي فقط مركب از وزير و نايب او و چند نفر 
منشي بود و چون تا مدتي سفراي خارجي در تبريز مقیم بودند لذا اغلب اعضاي 
اي��ن وزارت از اهالي آذربايجان انتخاب مي ش��دند. در س��ال 1825)1241ه . ق( 
میرزا ابوالحس��ن خان ش��یرازي مع��روف به ايلچي كبی��ر كه كرارا به س��فارت و 
درباره��اي خارجي رفته بود به س��مت دومین وزير امور خارجه منصوب ش��د و 
مدت 15س��ال به طور متناوب در مصدر اين ش��غل مهم بود. س��ومین وزير امور 
خارجه میرزامس��عودخان انصاري گرمرودي مدت 11سال سپس میرزاسعیدخان 
موتمن الملك مدت 23سال اين سمت را به عهده داشتند و تا برقراري مشروطیت 

در سال 1906 مجموعا 11نفر وزارت امورخارجه را تصدي مي كردند.

استخراج:احسانسلطاني
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