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    ارجاع هزينه كرد يارانه ها 
به كميسيون تلفيق  بودجه

ديروز در جريان بررس��ي جزئيات بخش هزينه يي بودجه 97 در صحن علني 
مجلس، تصميم گيري در خصوص هزينه كرد يارانه ها به كميس��يون تلفيق ارجاع 
ش��د.  به گزارش خانه ملت نمايندگان در جريان بررسي جزئيات بخش هزينه يي 
اليحه بودجه سال 97، تبصره 14 ماده واحده اين اليحه را براي بررسي بيشتر به 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه ارجاع دادند. بهروز نعمتي سخنگوي هيات رييسه 
مجل��س در جريان بررس��ي اين تبصره اظهار كرد: در ج��دول بخش هدفمندي 
يارانه ها در بخش هزينه يي به س��هم توليد كه بايد حدود 20 تا 30 درصد باشد، 
توجه نشده اس��ت. بر اين اس��اس علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي 
اين تبصره را جهت رفع ابهام براي بررس��ي بيش��تر به كميس��يون تلفيق اليحه 

بودجه ارجاع داد.  
در جريان بررس��ي اين تبصره، رييس سازمان برنامه و بودجه هم در صحن 
علني مجلس حضور داش��ت و با بيان اينكه نمي توان در عرض س��ه ماه يارانه 
بخ��ش مهمي از يارانه بگيران را حذف كرد، خواس��تار ش��د كه مجلس امكان 
جابه جاي��ي از رديف ه��اي هزينه يي غيرعمراني را ب��راي پرداخت يارانه نقدي 

به دولت بدهد.  
محمدباقر نوبخت در نشس��ت علني ديروز مجلس شوراي اسالمي در جريان 
بررسي تبصره 14 با اشاره به اينكه در اين تبصره حكم شده كه طي 3 ماه يارانه 
بخ��ش قابل توجهي از مردم حذف ش��ود، افزود: دولت با اي��ن موضوع كه يارانه 
پردرآمدها بايد حذف شود، موافق است، اما روش و مكانيسم اجرا مبني بر اينكه 
طي 3 ماه بتوان دهك هاي پردرآمد را شناس��ايي كرد و به افرادي كه مس��تحق 
دريافت يارانه هس��تند، پرداخت كرد، امكان پذير نيست.  رييس سازمان برنامه و 
بودجه با بيان اينكه اگر اين سازوكار تعيين سه ماه اصالح نشود، نمي توان يارانه 
دهك ه��اي پردرآمد را در اين زمان ح��ذف كرد، تصريح كرد: براي اينكه در اين 
زمان جامعه دچار مشكل نشود، مجلس امكان جابه جايي از رديف هاي هزينه يي 

غيرعمراني را به دولت دهد. 
وي اف��زود: دول��ت خود را موظف مي داند كه تم��ام قوانين موضوعه كه براي 
قوه مجريه تعيين مي ش��ود را اجرا كند، اما گاهي مكانيسم اجرا به گونه يي است 
كه قابليت اجراي آن ضعيف اس��ت و آنچه در كاغذ متن انش��ا مي ش��ود، امكان 

اجرا ندارد. 
سخنگوي دولت دوازدهم با بيان اينكه چگونه مي شود حساب و تراكنش مالي 
80ميليون نفر را بررسي كرد، افزود: اين اقدام مي تواند آثار اقتصادي داشته باشد 

و امنيت اقتصادي را مخدوش كند.

دريافت سود از حساب هاي بانكي دستگاه ها و وزارتخانه ها ممنوع شد
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در ادامه رسيدگي به بودجه سال 
97، دريافت س��ود ازحساب هاي بانكي دس��تگاه هاي اجرايي شامل حساب هاي 

جاري پشتيبان، سپرده گذاري كوتاه مدت و بلندمدت را ممنوع كردند. 
به گزارش »ايرنا«، نمايندگان در ادامه جلس��ه علني روز چهارش��نبه مجلس 
ش��وراي اس��المي بندالحاقي1 تبصره 12 بخش هزينه يي بودجه س��ال 97 كل 

كشور را تصويب كردند. 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي تصوي��ب كردند پرداخ��ت اعتبار تمام 
موسسات و نهادهاي غيردولتي مندرج در جدول شماره )9( اين قانون، منوط به 
نظارت ديوان محاس��بات كشور است. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، ديوان 
محاس��بات را مكلف كردند عملكرد اين بند را هر س��ه ماه يك بار به كميس��يون 

برنامه و بودجه و محاسبات ارائه كند. 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در بندالحاقي2 تبصره 12 بخش هزينه يي 
بودجه 97 تصويب كردند تمام دس��تگاه هاي اجرايي موض��وع ماده )29( قانون 
برنامه شش��م و ماده )5( قانون مديريت خدمات كش��وري ك��ه در قانون بودجه 
س��ال 1397 اختيار »كمك به اش��خاص حقيقي و حقوقي« دارند و نيز براساس 
مقررات، مجوز كمك هاي بالعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي را دارند موظفند 
گزارش عملكرد خود را به تفصيل همراه با مدارك مربوط تا پايان دي ماه هرسال 
به كميس��يون برنامه و بودجه و كميسيون هاي تخصصي ذي ربط مجلس شوراي 

اسالمي ارائه كنند.

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 11  همين صفحه  

خبر خبر

   رييس جمهوري در نشست هيات وزيران

 برخورد خشونت آميز و اهانت 
به پليس تحمل نمي شود

گروه ايران|
»رفتارهاي خشونت آميز از طرف هر گروهي را به شدت محكوم مي كنيم و برخوردهاي 
خشونت آميز و اهانت به پليس كه حافظ نظم و امنيت جامعه است را ضمن احترام به همه 
عقاي��د و افكار و پذيرش تنوع هاي فكري و فرهنگي به هيچ وجه تحمل نمي كنيم.« اين 
عبارات در واقع مهم ترين بخش از واكنشي است كه رييس جمهوري در خصوص حوادث 
اخير پاسداران مطرح كرده است؛ در كنار اين عكس العمل ها در جلسه ديروز هيات دولت، 
گزارش وزيران كشور و اطالعات از حوادث روزهاي اخير و اغتشاشاتي كه منجر به شهادت 

تعدادي از نيروهاي انتظامي و بسيج شد به هيات وزيران ارائه شد. 
گزارش هايي كه نش��ان مي دهد، ريش��ه اصلي ح��وادث خيابان پاس��داران از همان 
آبش��خوري تغذيه مي كند كه پيش از اين ماجراهايي مانند تجمعات دي ماه را در سطح 
كش��ور ايجاد كرد و در صورت عدم مقابله منطقي با آن، احتماال در آينده نيز با ش��كل و 

شمايلي متفاوت و به بهانه هاي مختلف بروز خواهد كرد. 
گزارش هايي كه تالش كردند، ريشه هاي اصلي حادثه را از منظر تحليلي مورد ارزيابي 
قرار دهد و در كنار آن راهكارهاي اجرايي براي حل مشكل و پيشگيري از حوادث مشابه 
ارائه كند. رييس جمهوري ضمن تس��ليت به خانواده هاي شهداي عزيز و اظهار همدردي 
با آنان از مديريت سنجيده و مداراي حداكثري نيروهاي عملياتي به ويژه نيروي انتظامي 
قدرداني كرد. بعد از ارائه اين گزارش ها روحاني اظهار داشت: برخوردهاي خشونت آميز و 
اهانت به پليس كه حافظ نظم و امنيت جامعه است را به هيچ وجه تحمل نمي كنيم. رييس 
دولت دوازدهم ضمن احترام به همه عقايد و افكار و پذيرش تنوع هاي فكري و فرهنگي، 

رفتارهاي خشونت آميز از طرف هر گروهي را به  شدت محكوم كرد. 
رييس جمهوري در ادامه دستگاه هاي مسوول را با هدف تقويت انسجام و يكپارچگي 
مل��ي و افزاي��ش وحدت و همگرايي به بررس��ي و كندوكاو در ريش��ه هاي ش��كل گيري 
اين گونه حوادث مامور كرد.  در كنار بحث ماجراي پاس��داران، موضوع مهار افزايش نرخ 
ارز و هماهنگي هاي مطلوبي كه ميان دس��تگاه هاي مختل��ف اقتصادي و امنيتي در اين 
حوزه ايجاد ش��ده، از جمله مواردي بود كه توس��ط چهره هاي اقتص��ادي كابينه به آنها 
پرداخته ش��د. س��يف و واعظي با حضور در ميان خبرنگاران تالش دولت براي بازگشت 
ثبات در بازار ارز را تش��ريح كردند. تالش هايي كه به اعتقاد س��يف مهم ترين بخش آن 
مقابله با معامالت غيرقانوني ارز در كش��ور است.  همچنين رييس دفتر رييس جمهوري 
با اشاره به درگيري هاي دوشنبه شب خيابان پاسداران تهران اظهار كرد: هيات دولت از 
وزارتخانه هاي اطالعات، كشور،  نيروي انتظامي و بسيج در خصوص مدارا و خويشتنداري 
با معترضان تش��كر كرد. محمود واعظي در حاش��يه جلس��ه هيات دولت با بيان اينكه 
وزارتخانه هاي كشور، اطالعات و همچنين ناجا و بسيج با مدارا با حادثه خيابان پاسداران 
برخورد كرده اند، خاطرنشان كرد: در جريان اين حادثه كه سه نفر از ماموران ناجا و دو نفر 
از بسيجيان به شهادت رسيدند و تعدادي از ماموران امنيتي و انتظامي نيز زخمي شدند 
با خويشتنداري برخورد شد. واعظي با اشاره به ابراز همدردي اعضاي دولت با خانواده هاي 
ش��هداي ماجراي خيابان پاس��داران ادامه داد: رييس جمهوري دستور دادند كه در اسرع 
وقت به وضعيت زخمي ش��دگان اين حادثه رسيدگي شود.  رييس دفتر رييس جمهوري 
همچنين با اشاره به طرح موضوع سانحه هواپيمايي مسير تهران- ياسوج در جلسه هيات 
دولت خاطرنشان كرد: در جلسه مجددا گزارشي از حادثه ارائه شد و رييس جمهوري نيز 
دس��تور دادند كه حتما به خانواده هايي كه عزيزانش��ان را از دست داده اند، سركشي و به 
وضعيت آنها رسيدگي شود. همچنين در اين جلسه مقرر شد كه اقدامات الزم در خصوص 
مس��ائل قابل پيش بيني انجام و مراقبت ش��ود تا اين گونه مسائل مجددا براي هموطنان 
پيش نيايد. وي در پاسخ به پرسشي درباره انتقادات به وزير راه نسبت به مديريت مسائل 
پيش آمده نظير حادثه س��قوط هواپيما و تقاضاي استعفاي او اظهار كرد: بحث هواپيما 
داراي روالي فني است و در شرايط فعلي بايد موضوع باجديت دنبال شود تا جعبه سياه 
هواپيما مورد بررسي قرار بگيرد. واعظي با اشاره به حضور يك گروه هفت نفره فرانسوي 
براي بررسي جعبه سياه ادامه داد: االن نبايد پيش بيني كنيم كه بنا به كدام داليل حادثه 
هوايي رخ داده است، بلكه بايد از منظر مستندات و مسائل فني موضوعات دقيقا بررسي 
شود. در اين زمينه مردم ترديد نداشته باشند كه اگر كسي مقصر باشد، بنا به دستوري كه 
در روز نخست، رييس جمهوري صادر كرده اند، حتما برخورد الزم با او انجام خواهد شد. 
ادامه در صفحه2

    Vol.4  No .1047  Thu.  February 22.  2018     پنجشنبه           3 اسفند 1396         5 جمادي الثاني 1439  سال چهارم   شماره  1047    16 صفحه  قيمت: 1000 تومان   

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم كرد 

پياده سازي نخستين ارز ديجيتال
 صفحه 4 
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جنگ اتوبوس هاي قرمز
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  حقوق و تسهيالت دولتي مقامات محدود شد
  ارجاع هزينه كرد يارانه ها به كميسيون تلفيق  بودجه

ب��ا بررس��ي رون��د ظهور و س��قوط 
ارزش پول ه��اي ديجيت��ال در جه��ان 
همچنين رش��د سريع صنعت پرداخت، 
تلفن هاي همراه، فناوري ها و... چاره يي 
جز پذيرش پول هاي ديجيتال نيس��ت 
و در جه��ان آينده كه نق��ش بانك ها و 
ازجمله نقش بانك هاي مركزي كاهش 
خواه��د ياف��ت، فناوري ه��اي پرداخت 
بانكي جايگزين ش��عب بانك ها و فضاي 
ديجيتال��ي و مج��ازي جايگزي��ن پول 
كاغذي خواهد ش��د ل��ذا از همين حاال 
بايد براي پ��ول ي��ا ارز ديجيتال آماده 
باش��يم زيرا هر گونه بي تفاوتي و انفعال 
نه تنها باعث عقب ماندگي بازارهاي پول 
و س��رمايه و كاال نس��بت به كشورهاي 
جهان خواهد ش��د بلكه رون��د ارزهاي 
ديجيتال نشان داده كه اثرات پول هاي 
ديجيتال بين الملل��ي، مخرب تر از بازار 
ارز و دالر ام��روز و زيان آورتر از اثر نفت 
و بيماري هلن��دي خواهد بود و اقتصاد 
كش��ورها را دچ��ار چالش هاي جديدي 
مي كن��د. در آن صورت، عدم نظارت بر 
مرزهاي دني��اي ديجيتال و بازار پول و 
س��رمايه، اقتصاد را با يك مش��كلي كه 
مي تواند در ش��كل فرار س��رمايه باشد، 

مواجه خواهد كرد. 
ب��ر اي��ن اس��اس در كنار سياس��ت 
پول��ي در دني��اي پول كاغذي و ش��به 
پول كارت هاي بانكي، نرخ سود بانكي، 
موسسات غيرمجاز و... كه امروز دغدغه 
آن را داريم باي��د راهكارهايي نيز براي 
نظ��ارت بر پول ديجيت��ال ارائه كنيم تا 
در ح��د امكان، مناف��ع اقتصادي و ملي 
كشور تضمين ش��ده و رضايت مردم و 
رفاه اقتصادي جامعه را به همراه داشته 
باشد. نخستين گام قطعا تصويب قانوني 
اس��ت كه حاكميت مق��ررات و ضوابط 
نظارت��ي و پروتكل هاي فن��ي، امنيتي 
و حرفه يي را به همراه داش��ته باش��د و 
در اي��ن زمينه وزير ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات نيز تاكيد ك��رده كه هنوز در 
مورد اس��تفاده از ارزهاي ديجيتال يك 
مصوبه قانون��ي نداريم و زمينه س��ازي 
ب��راي ارز ديجيتال��ي نياز ب��ه قانون و 

مصوبه دارد. 
براي تدوين و تصويب چنين قانوني، 
تنها نمي توان به بانك مركزي و ش��بكه 
بانكي يا قانونگذاران و حقوقدانان تكيه 
كرد بلكه بايد از آخرين دس��تاوردهاي 
امني��ت ديجيتال، اطالعات س��ايبري، 
ه��ك كردن س��ايت ها، فن��اوري بالك 
چين، تجربه كش��ورهاي مختلف جهان 

و پروتكل ه��اي امنيتي جهان بهره برد. 
ل��ذا چنين كاري حداقل به چند س��ال 
زم��ان همچنين پيگيري ه��اي مختلف 

فني و حرفه يي نياز دارد. 
از س��وي ديگر جل��ب اعتماد مردم، 
امنيت سرمايه ها، اطالعات مالي فعاالن 
اقتص��ادي و... نيز بايد تضمين ش��ود و 
موضوعاتي ك��ه باعث عدم تمايل مردم 
ب��ه ارز ديجيتال ايراني ش��ود، مي تواند 
چنين ابزاري را ب��ه محاق ببرد و عمال 
راه را براي مش��ابه خارج��ي آن فراهم 
كند. بر اين اس��اس بايد از تجربه كشور 
در دو ده��ه اخي��ر ازجمل��ه ايميل ها، 
ش��بكه هاي اجتماع��ي، وبالگ ه��ا و... 
استفاده كنيم و به ياد آوريم چه نكاتي 
باعث شد كه بس��ياري از كاربران عمال 
ياهو، ه��ات ميل، جي مي��ل، تلگرام و 
وات��س آپ و فيس ب��وك و توييتر را به 
جاي نمونه هاي ايراني آن انتخاب كنند 
و چ��را همچن��ان موتور جس��ت وجوي 
گوگل به جاي موتورهاي جست وجوي 

ايراني استفاده مي شود. 
همچنين در ابتدا بايد توجه داش��ته 
باش��يم ك��ه بومي ك��ردن ي��ك پديده 
بين المللي ممكن اس��ت بدون توجه به 
اص��ل امنيت و آزادي عمل مش��تريان، 
اص��ل موضوع را به حاش��يه بب��رد و با 
وج��ود س��رمايه گذاري ف��راوان بانكي، 
پول��ي، ارزي، بورس، صنع��ت پرداخت 
و... همچن��ان دالر و ط��ال، بيت كوين 
و ارزه��اي ديجيت��ال خارج��ي م��ورد 
توجه باش��د و ارز ديجيتال ايراني مانند 
ري��ال با بي مهري مواجه ش��ود و مردم 
همچنان ساير دارايي ها را به جاي ريال 
و س��اير ارزهاي ديجيتال را به جاي ارز 

ديجيتال ايراني انتخاب كنند. 
در اين راس��تا الزم اس��ت كه براي 
اعتبار بخش��يدن به ارز ديجيتال ايراني 
در فضاي تجارت جهاني، موضوع اعتبار 
بخش��يدن به پ��ول ملي كش��ور نيز در 
دستور كار قرار گيرد و اعتبار مجموعه 
ارزه��ا و پول ه��اي ديجيتال و رس��مي 
ايران به صورت همزمان احيا شود. زيرا 
بدون احياي پول مل��ي باز هم موضوع 
قف��ل ش��دن پ��ول ديجيتال به س��اير 
ارزهاي بين المللي يا پول هاي ديجيتال 
خارج��ي در آينده ب��ه چالش هاي تازه 

بازار پول و ارز تبديل خواهد شد. 
پيش بين��ي  برخ��ي صاحب نظ��ران 
كرده اند كه رش��د فناوري دنيا را تغيير 
خواه��د داد و نمي توان با آن جنگيد در 
نتيجه آينده بانكداري و بازار پول را نيز 
تحت تاثير قرار مي ده��د. از آنجا كه با 
رشد فناوري هاي نوين و  هاي تك اعتبار 

دولت ه��اي ناكارآم��د ه��ر روز كاهش 
مي يابد بس��ياري به دنبال راهكارهايي 
هستند كه به پول و س��رمايه و دارايي 
خود اعتب��ار و ارزش بيش��تري بدهند 
و از آنج��ا كه تجارت با پ��ول ديجيتال 
مي تواند در مواردي ضمن گردش مالي، 
كسب سود و سرمايه گذاري بهتر زمينه 
تضمي��ن ارزش پ��ول و دارايي را نيز به 
همراه داش��ته باش��د و نقش و دخالت 
دولت ه��ا و بان��ك مرك��زي را كاه��ش 
دهد لذا بس��ياري ترجيح مي دهند كه 
پول خ��ود را به صورت پ��ول ديجيتال 
نگهداري كنند و اين پول بايد حداقل از 
ويژگي حفظ ارزش برخوردار باشد. زيرا 
آنچ��ه درحال حاضر ري��ال را با چالش 
مواجه كرده، عدم توجه به حفظ ارزش 
در تعريف پول است و پول كاغذي عمال 
به ابزار دست كيمياگران سياست پولي 
تبديل شده است. لذا اگر قرار باشد كه 
پ��ول ديجيتال نيز در آين��ده به چنين 
سرنوش��تي محكوم ش��ود از ح��اال بايد 
نتيجه س��رمايه گذاري عظيم اين طرح 
را پيش بين��ي كرد كه با عدم اس��تقبال 
فعاالن مواجه ش��ود لذا شرط موفقيت 
و ضرورت ايجاد پ��ول ديجيتال ايراني، 
رعاي��ت اين موضوع اس��ت كه دولت و 
بان��ك مركزي براي تامي��ن مخارج آن 
هيچ گوش��ه چش��مي به پول ديجيتال 

نداشته باشند. 
ب��ر اي��ن اس��اس همانطور ك��ه در 
بس��ياري از كش��ورها ازجمل��ه اي��ران، 
دالر و ي��ورو و پوند و ط��ال در مواردي 
جايگزي��ن پول ملي مي ش��ود تا ارزش 
دارايي را حفظ كند لذا دولت و اقتصاد 
اي��ران بايد خود را ب��راي پول ديجيتال 
آم��اده كند تا اثرگذاري گردش مالي بر 
منافع اقتصادي كش��ور را تضمين كند 
زي��را در صورتي كه اقتص��اد ملي آماده 
پول ديجيتال نباشد به سرعت مي تواند 
باع��ث خروج س��رمايه ها و ك��م ارزش 
ش��دن پول ملي و كاه��ش گردش پول 
ملي ش��ود و در نتيجه اثر سياست ها و 
قانون و استانداردها و ضوابط داخلي بر 
بخش هاي اقتص��ادي را كاهش خواهد 

داد.  
از اين رو همكاري تنگاتنگ نخبگان 
كشور و توجه به ابعاد مختلف ظهور پول 
فناوري ه��اي جديد، صنعت  ديجيتال، 
پرداخت، بانكداري آينده و... بايد ضمن 

توجه به نكات فني و حرفه يي همچنين 
ضواب��ط ناظ��ر بانكي و پولي كش��ور به 
اثرات اجتماعي و سياس��ي و اقتصادي 
اين پديده بر اقتصاد ملي و جامعه ايران 

نيز توجه شود. 
به عبارت ديگر عرضه پول ديجيتال 
مبتني ب��ر ارزش هاي اقتص��اد ايران و 
مرتبط با زنجيره ها و حلقه هاي مختلف 
اقتصاد و صنعت كشور مي تواند بسياري 
از زيان ه��ا، ن��كات منف��ي، انحراف ها و 
مش��كالت و چالش هاي بازار پول را در 
آينده تحت نظ��ارت خود قرار دهد و با 
تمهيدات و تدابير مالياتي، عوارض، نرخ 
سود، س��رمايه گذاري هاي اوراق، بورس 
و... پول ديجيت��ال را به خدمت اقتصاد 

ملي درآورد. 
از اين رو الزم است كه بانك مركزي، 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات، 
دانش��گاه ها و پژوهش��گران نخبه كشور 
در علوم كامپيوتر و بازاريابي ديجيتال، 
ش��بكه هاي مج��ازي و اجتماع��ي و... 
ضم��ن نظرس��نجي و گفت وگو با مردم 
و س��رمايه گذاران و فع��االن اقتصادي، 
مس��يرهاي آين��ده را پيش بيني كرده 
و پول ديجيتال با مش��خصات تضمين 
ش��ده را به مردم معرف��ي كند كه پايه 
آن مبتني بر ارزش هاي توليد، كارهاي 
مولد و س��رمايه گذاري و از همه مهم تر 
حف��ظ ارزش و اب��زاري مناس��ب براي 

مبادله كاالها و خدمات باشد. 
اگرچ��ه برخي كارشناس��ان، دغدغه 
اصل��ي در اي��ن زمينه را حف��ظ ارزش 
و جلوگيري از س��رقت پ��ول ديجيتال 
و اس��تفاده از فناوري ه��اي پيش��رفته 
بالكچين و مش��خصات فني و حرفه يي 
آنها ارزيابي كرده اند اما به نظر مي رسد 
ك��ه در كن��ار اي��ن دغدغه ه��ا و ايجاد 
شبكه يي امن در بس��تر دنياي مجازي 
و ديجيت��ال الزم اس��ت ك��ه ب��ه ابعاد 
اجتماع��ي و سياس��ي و ارتب��اط آن با 
بخش هاي مختل��ف اقتصادي نيز توجه 
ش��ود تا اين پدي��ده مانند بس��ياري از 
امور از معنا تهي نش��ود. بايد اين سوال 
را مط��رح كني��م كه چ��ه موضوعات و 
رفتارهاي��ي باعث مي ش��ود ك��ه نتيجه 
محصول م��ا با آنچه در ابت��دا در ذهن 
خود انتظار داريم، متفاوت اس��ت و چرا 
از معنا تهي ش��ده و سرنوش��ت ديگري 

پيدا مي كند؟

سرمقاله

ضرورت حضور به موقع ايران در بازار ارز ديجيتال
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با بررسي روند ظهور و سقوط ارزش پول هاي 
ديجيتال در جهان همچنين رشد سريع صنعت 
پرداخت، تلفن هاي همراه، فناوري ها و... چاره يي 
جز پذيرش پول هاي ديجيتال نيست و در جهان 
آينده كه نقش بانك ها و ازجمله نقش بانك هاي 
مرك��زي كاه��ش خواه��د ياف��ت، فناوري هاي 
پرداخت بانكي جايگزين ش��عب بانك ها و فضاي 
ديجيتال��ي و مج��ازي جايگزي��ن پ��ول كاغذي 
خواهد شد لذا از همين حاال بايد براي پول يا ارز 
ديجيتال آماده باش��يم زيرا هر گونه بي تفاوتي و 
انفعال نه تنها باعث عقب ماندگي بازارهاي پول و 
سرمايه و كاال نسبت به كشورهاي جهان خواهد 

شد...

گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 
منطقه 17 شهرداري تهران جزو آسيب پذيرترين 
مناطق ش��هر تهران به شمار مي آيد. باال بودن تراكم 
جمعيتي، س��كونت دهك هاي پايي��ن  درآمدي در 
منطقه، آس��يب پذيري باالي منطق��ه در برابر وقوع 
خطر زلزله، عرض كم معاب��ر، انفصال بافت كاربري 
منطقه با ش��هر تهران، كمبود مراكز خدمات رساني، 
بهداشتي و امدادرساني، ازجمله مشكالت اين منطقه 
از جنوب تهران اس��ت.  اين منطقه در جن وب غربي 
ش��  هر ت  هران واق  ع شده و از ش��م  ال و شم  ال غرب به 
من  اطق 10 و 9، از س��م ت جن وب و جن وب ش��رقي 
ب��ه من طقه 19 و پ  ادگ  ان قلع��ه مرغي كه حد ف  اصل 
آن  ه  ا خيابان زمزم اس��ت و از سم ت شرق به من  اطق 
11 و 1۶ كه حد ف  اصل آن  ه  ا خياب  ان ه  اي نواب صف وي، 

عب دال  ه  ي و مس تق ل مي رسد ...

ضرورت حضور به موقع ايران 
در بازار ارز ديجيتال

طرح نيلوفري اسير گرداب بي پولي

سرمقاله

ايرانشهر

 همين صفحه  

 صفحه 9  

صنعت، معدن و تجارت

14

برندگان و بازندگان 
منتخبان صنعتي

جزئيات وضعي��ت كاالهاي منتخ��ب صنعتي 
و معدني س��ه فصل س��ال 9۶ منتشر شد. تصوير 
آماري حاكي از اين است كه هفت كاالي منتخب 
صنعتي ش��امل »تولي��د كولر آب��ي، وانت، داروي 
انس��اني، پودر شوينده، الكتروموتور، نئوپان، الياف 
و تاپ��س پلي اس��تر و انواع تلويزيون« بيش��ترين 
اف��ت توليد در 9 ماهه منتهي به آذر س��ال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال 95 تجربه كرده اند. در 
مقابل براس��اس آمارها، 5 كاالي منتخب صنعتي 
»توليد كمباين، اتوب��وس، ميني بوس و ون، انواع 
كاغذ، دوده و تراكتور« در مدت ياد شده بيشترين 
رش��د توليد را از آن خود كرده اند. از آن س��و، در 
ميان صنايع منتخب معدني 4 گروه كااليي »كاتد 
مس، ظروف شيش��ه يي، ظروف چيني و سيمان« 
بيش��ترين افت را در اين بازه زماني داشته اند، اما 
5 گروه كااليي شامل »كاشي، شيشه جام، چيني 
بهداش��تي، كنس��انتره زغال س��نگ و فوالد خام« 
بيشترين ميزان توليد را در مدت مذكور نسبت به 

مدت مشابه سال 1395 تجربه كرده اند ...

 محسن شمشيري   

تداوم چالش هاي بودجه اي 97

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



 وزير كش�ور مامور بررس�ي ح�وادث خيابان 
پاس�داران ش�د- پاد| رييس جمهوري با صدور پيامي 
ش��هادت 3 نفر از س��ربازان ني��روي انتظام��ي و 2 نفر از 
بس��يجيان را در حوادث و اغتشاش��ات اخي��ر در خيابان 
پاس��داران در تهران تس��ليت گفت و وزير كشور را مامور 
بررس��ي دقيق اين موضوع و ارائه گزارش به افكار عمومي 
كرد. در بخش��ي از پيام حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني آمده است: شهادت 3 نفر از سربازان رشيد نيروي 
انتظامي و 2 نفر از بسيجيان سرافراز مايه تاثر و تالم فراوان 
ش��د. رييس جمهوري در اين پيام از وزير كشور به عنوان 
رييس شوراي امنيت كشور خواست به صورت دقيق اين 
حادثه را بررس��ي و تمامي عوامل ايج��اد اختالل در نظم 
جامعه را شناس��ايي كرده و گزارش شفاف و دقيقي را در 
اسرع وقت به افكار عمومي ارائه كند. روحاني در اين پيام 
تاكيد كرد: الزم اس��ت مس��ووالن ذي ربط ضمن ديدار با 
خانواده شهدا به مجروحان نيروي انتظامي و بسيج در اين 

حادثه رسيدگي جدي كنند. 
 قان�ون حماي�ت از هنرمندان، اس�تادكاران و 
فعاالن صنايع دستي ابالغ شد- پاد| رييس جمهوري 
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي »قانون 
حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعاالن صنايع دستي« 
را جه��ت اجرا به وزارت صنعت، وزارت تعاون و س��ازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري ابالغ كرد. 
همچنين رييس جمهوري »قانون اصالح قانون تسريع در 
امر تخليه و بارگيري كش��تي ها در بنادر« را براي اجرا به 
وزارت راه و شهرس��ازي ابالغ كرد. براساس قانون حمايت 
از هنرمندان، اس��تادكاران و فعاالن صنايع دستي، دولت 
مي توان��د براي كمك ب��ه ارتقاي تحصيل��ي هنرمندان و 
اس��تادكاران صنايع دستي، كمك هزينه تحصيلي تعيين 
و پرداخت كند. همچنين براساس اين قانون همه توليدات 
صنايع دس��تي داخلي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 

معاف شدند. 
 خبر كش�ته ش�دن 3 نف�ر از دراويش صحت 
ندارد-ايس�نا| يك منبع مطلع خبر كشته شدن 3 نفر 
از دراويش در جريان ناآرامي هاي اخير خيابان پاس��داران 
تهران را تكذيب كرد. او با اش��اره به منابع منتش��ر كننده 
اين ش��ايعه گفت: پيش از اين نيز همين منابع در خبري 
اقدام به انتشار تصاويري از راننده اتوبوس مرگ كه منجر 
به شهادت 3 نفر از عوامل فداكار و حافظ امنيت و آرامش 
در نيروي انتظامي شده بود، كردند و مدعي شده بودند اين 
فرد نيز كشته شده است و در تصاوير خود براي مظلوميت 
قاتل فضاس��ازي كردند كه با مصاحبه تلويزيوني اين فرد 

كذب بودن اين ادعا نيز مشخص شد. 
 باي�د اس�الم ن�اب را براب�ر تفك�رات مضر 
عرض�ه كنيم-ايس�نا| نماينده ولي فقيه در س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المي گفت: ما اي��ن ظرفيت را 
داريم تمدن بزرگ اس��المي را ك��ه حاكمان نااليق رو 
به نابودي كش��اندند، دوباره زنده كرده و اسالم ناب را 
در مقابل تفكرات مضر عرضه كنيم. حجت االسالم علي 
س��عيدي در همايش بصيرت فاطمي كه در حسينيه 
شهيد مطهري س��پاه قزوين برگزار ش��د، اظهار كرد: 
نگاه جريان هاي سياس��ي حائز اهميت اس��ت كه بايد 
دانس��ت و مشخص شود كه اين جريان ها با چه ديدي 
ب��ه دين و علماي دي��ن مي نگرند و برنام��ه آنها براي 
تروي��ج دين همچنين بهره مندي دين چيس��ت؛ بايد 
نوع جريان شناس��ي دوران پيروزي انقالب اس��المي را 

شناخته و بررسي و تبيين كرد. 
 درخواس�ت استيضاح آخوندي و ربيعي-برنا| 
داريوش اس��ماعيلي در جريان نشست علني صبح ديروز 
مجلس ش��وراي اس��المي كه به ادامه بررسي بخش هاي 
هزينه ي��ي اليحه بودجه س��ال ۹۷ كل كش��ور اختصاص 
داشت، اعالم كرد: طرح استيضاح ربيعي و آخوندي از سوي 
جمعي از نمايندگان ارائه شده است. نماينده سروستان در 
مجل��س رييس مجلس را خطاب ق��رار داد و گفت: آقاي 
الريجاني از شما مي خواهم درخواست استيضاح وزراي راه 
و رفاه را در نخس��تين جلسه هيات رييسه مجلس مطرح 

كنيد تا پاسخي به مطالبات مردم داده شود. 
 تجمع س�پرده گذاران موسس�ات مالي مقابل 
مجلس- خانه ملت| جمعي از سپرده گذاران موسسات 
مالي و اعتباري با تجمع مقابل مجلس خواس��تار تعيين 
تكليف وضعيت سپرده هاي خود شدند. صبح روز گذشته 
جمعي از س��پرده گذاران موسس��ات مال��ي و اعتباري در 
اعت��راض به بالتكليفي س��پرده هاي خ��ود مقابل مجلس 
تجمع كردند. براس��اس اين گزارش و طبق گفته يكي از 
تجمع كنندگان مقرر شده بود كه سپرده سپرده گذاران تا 
سقف معيني و با درنظر گرفتن ضرر و زيان آنها پرداخت 
ش��ود كه اين موضوع تاكنون محقق نش��ده است. الزم به 
ذكر اس��ت كه برخ��ي تجمع كنندگان از س��پرده گذاران 
موسساتي همچون آرمان، افضل توس، كاسپين و... بودند. 
تجمع كنندگان خواهان رسيدگي نمايندگان به مشكالت 
خود بوده و با س��ر دادن شعارهايي مراتب اعتراض خود را 

اعالم كردند. 
 انتق�اد نماين�ده رش�ت از عملك�رد صدا و 
س�يما-ايلنا| نايب رييس نخست فراكسيون مستقلين 
والي��ي مجلس با ابراز نگراني نس��بت به اينكه منش��ور 
حقوق ش��هروندي فقط س��ياه كردن چن��د ورق كاغذ 
باش��د، ايراد اصلي در جريان سيدامامي را متوجه دولت 
دانس��ت و با انتقاد نس��بت ب��ه صداوس��يما گفت: چرا 
صداوسيما به جاي نمايش تصاوير خصوصي سيدامامي، 
اسناد جاسوسي اش را منتشر نكرد. غالمعلي جعفرزاده 
ايمن آبادي در عين حال تاكيد كرد: ببينيد اينكه كسي 
در فالن مهماني بوده يا يك جور خاصي لباس پوش��يده 
كه نمي تواند مدرك براي جاسوس��ي باشد. مضافا اينكه 
اينها مس��ائل خصوصي يك فرد هس��تند و انتشار فيلم 
آن، علي الخصوص بعد از فوت او و در حالي كه دس��ت 
خودش از دنيا كوتاه است و امكان دفاع بستگان و وكال 
در صداوس��يما وجود ندارد، اصال كار اخالقي و ش��رعي 
نيس��ت. در اين فقره صداوسيما اخالق اسالمي، ديني و 
معرفتي را رعايت نكرد، ضمن اينكه به حجم ش��بهات 

هم افزوده شد. 
 تبادل تجاري ايران و اسپانيا با پول ملي-ايرنا| 
آلفونسو داستيس درخصوص امكان تبادالت تجاري بين 
ايران و اس��پانيا با پول ملي دو كشور تصريح كرد: مادريد 
درنظ��ر دارد اين گونه مبادالت را با ايران توس��عه دهد. او 
همچنين در پاس��خ به اين سوال كه موضع اسپانيا نسبت 
به برجام چيست؟ اظهار داشت: موضع مادريد درخصوص 
توافق برجام حمايتي است. وزير خارجه اسپانيا افزود: اين 
كشور به طور كامل از توافق برجام حمايت مي كند. آلفونسو 
داستيس همچنين درمورد برنامه موشكي ايران گفت كه 

ما خواستار امنيت براي همه دنيا هستيم. 
 وزير خارجه فرانس�ه به ايران س�فر مي كند-

ايس�نا| خبرگزاري تاس گزارش داد: وزير خارجه فرانسه 
به زودي به ايران و روسيه سفر خواهد كرد. به نوشته تاس، 
»ژان ايو لودريان« در سخناني در مجمع ملي فرانسه گفت: 
به دليل ضرورت و فوريت بحث درباره وضعيت سوريه، طي 

چند روز آينده به مسكو و تهران سفر مي كنم.

روي موج خبر

برخوردخشونتآميزواهانتبهپليستحملنميشود

بررسي ريشه واگذاري اراضي ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي

زمين هايي كه طال نشد
با راي نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي مصوبه 
جنجال��ي كه برخي آن را به قانوني ش��دن زمين خواري 
تعبير كرده بودند به كميسيون تلفيق بازگشت. صحبت 
از بند الحاقي 2 تبصره 11 ماده واحده اليحه بودجه سال 
آينده اس��ت كه به گفته پارلمان نشينان براي بررسي و 
اصالح بيشتر به كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۷ ارجاع 
شد. بر اساس اين بند الحاقي اليحه بودجه، وزارتخانه هاي 
راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي مكلفند براي آن دسته 
از اراضي واقع در محدوده شهرها و اراضي منابع طبيعي 
خارج از ش��هرها كه از س��ال 1360 به بعد به اشخاص 
حقيق��ي و حقوق��ي و غيردولت��ي واگذار و در راس��تاي 
اه��داف كاربري ه��اي تعيين ش��ده مورد اس��تفاده قرار 
نگرفته ان��د، اقداماتي انجام دهند: »اراضي كه در مواردي 
غير از اهداف و كاربري تعيين ش��ده مورد استفاده قرار 
گرفته اند و فاقد مس��تحدثات است به طور كامل مسترد 
شود« يا »آن بخش از اراضي واگذار شده كه در راستاي 
اهداف و كاربري تعيين ش��ده مورد استفاده قرار نگرفته 
به دولت مسترد  شود.« اما مخالفت عده يي از نمايندگان 
و همچنين ديوان محاس��بات و دولت تصميم گيري در 
اين باره را به كميس��يون تلفيق كشاند. پس از طرح اين 
پيش��نهاد، سازمان بازرسي كل كشور در نامه يي به علي 
الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي با بازگشت اين 
اراضي به دولت مخالفت كرد و گفت كه براس��اس قانون 
تكليف اين زمين ها مشخص شده است. به اعتقاد سازمان 
بازرسي تصويب اين بند ممكن است مشكالت جديدي 

ايجاد كند و دولت و سازمان بازرسي معتقد هستند اين 
بن��د نه تنها به حفظ اراض��ي ملي كمك نمي كند، بلكه 

مشكالت جديدي ايجاد مي كند. 
 ام��ا نمايندگان و دولتي ها از چه زمين هايي س��خن 
مي گويند؟ ظاهرا داستان به دهه 60 و واگذاري زمين به 
كس��اني باز مي گردد كه قرار بود خاك را به طال تبديل 
كنند يا دست كم مانع از فرسايش و نابودي آن شوند. اما 
ه��ر اقدامي روي زمين ها انج��ام دادند، جز آن كاري كه 

برايش زمين دريافت كرده بودند. 
اج��ازه قانوني به اين اف��راد هم بر اس��اس ماده 31 
آيين نامه اجرايي اليحه قانوني اصالح اليحه قانوني نحوه 
و احياي واگذاري زمين مصوب سال 5۹ بوده است؛ آنجا 
ك��ه در اين ماده آم��ده »براي كمك در امر كش��اورزي 
) ب��ا توجه به تعري��ف مذكور در بند يك م��اده يك اين 
آيين نامه( وزارت كشاورزي مجاز است طرح هاي اشخاص 
حقيقي يا حقوقي  ايراني را مورد بررس��ي قرار دهد و در 
صورت تصويب راسا نسبت به واگذاري اراضي متناسب با 
طرح مصوبه از اراضي ملي شده يا دولتي از طريق اجاره 
يا طرق  ديگر اقدام كند.« در ماده 108 قانون برنامه سوم 
توسعه هم بر همين تصميم تاكيد شده و آمده بود: »براي 
استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و 
كش��اورزي با اولويت ساكنان روستاها، دولت مجاز است 
اراضي ب��زرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه هاي منابع 
طبيعي كه قابل احيا و بهره برداري كش��اورزي هستند، 
با ش��رايط مناس��ب دراختيار آنان قرار دهد. « ماده 20 

قان��ون برنام��ه چهارم توس��عه و دس��تورالعمل ضوابط 
واگ��ذاري اراضي مناب��ع ملي و دولتي ب��راي طرح هاي 
كش��اورزي توليدي و غيركش��اورزي مصوب دولت نهم 
در س��ال 85 هم راه را ب��راي واگ��ذاري اراضي ملي باز 
ك��رد. اما تصميم نمايندگان، همچنين اظهارات آنان كه 
نش��ان مي دهد بخش زيادي از اين واگذاري ها به توليد 
يا آنچه قانونگذاران در پي آن بودند، ختم نش��ده است. 
چنانكه يك��ي از نمايندگان مجلس مي گويد زمين هايي 
براي درختكاري و ايجاد فضاي س��بز اشخاص حقيقي و 
حقوقي واگذار ش��ده؛ اما به جاي فضاي سبز به باغ ويال 
تبديل شده اس��ت. محمد حسيني در گفت وگويي آغاز 
داس��تان واگذاري زمين هاي ملي به اش��خاص را ابتداي 
انقالب عنوان مي كند و مي گويد: از ابتداي انقالب تاكنون 
زمين هايي براي اهدافي مشخص به كساني كه مقرر شده 
ب��ود اين اهداف را عملياتي كنند، واگذار ش��د به عنوان 
مثال در يك زماني به دليل اينكه فضاي س��بز و محيط 
زيس��ت گسترده تر و از فرس��ايش خاك جلوگيري شود 
طرحي در سازمان جنگل ها و مراتع به عنوان طرح طوبي 

مطرح شد كه افراد متقاضي زمين ها را گرفتند. 
محمد حسيني كه عضو كميس��يون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس اس��ت، با بيان اينكه اين زمين ها 
در ط��رح طوبي به اين دليل واگذار ش��د كه در زمين ها 
درختكاري كرده و فضاي سبز ايجاد شود و براي زمين ها 
ارزش افزوده بيافرينند، مي افزايد: »متاسفانه اين زمين ها 
كم كم تبديل به باغ ش��هر و ويال ش��د و خارج از اهداف 

ط��رح در اين زمين ها اقدامات ديگري صورت گرفت كه 
اين اق��دام با قوانين و مقررات مغايرت داش��ت و بايد با 
آن برخورد مي شد. « اما اين تمام ماجرا نيست. گروهي 
ه��م زمين رايگان گرفته اند؛ ام��ا كاري كه بايد روي آن 
انج��ام مي دادند را ندادن��د و زمين ها را به حال خود رها 
كرده اند. حسيني در اين باره توضيح مي دهد: برخي افراد 
زمين ها را براي احداث كارخانه، گلخانه و غيره گرفته اند 
اما متاسفانه پس از سال هاي سال هيچ اقدام موثري انجام 

نشده است. 
به ادعاي اين نماينده مجلس مصوبه مذكور براي 
رونق اقتصاد بوده اس��ت؛ حس��يني معتقد اس��ت از 
آنجايي كه نمي توان زمين توليد كرد، در عين حال كه 
بحث اقتصاد مقاومتي و كار و تالش است بسياري از 
افراد متقاضي دريافت زمين هستند، مجلس تصميم 

گرفت اگر واقعا شخصي در اين مدت روي زمين هاي 
خودش كاري نكرده يا برعكس آن هدف كاري انجام 
داده زمين پس گرفته ش��ود و ب��ه متقاضيان جديد 

پرداخت شود. 
حال بايد ديد سرنوشت زمين هاي ملي كه به اشخاص 
حقيقي و حقوقي براي شكوفايي توليد و كشاورزي واگذار 
شده بود چه خواهد شد؛ حسيني كه مي گويد سرنوشت 
اين زمين ه��ا به جاي اليحه بودجه بايد در قوانين ديگر 
تعيين ش��ود، چرا كه قانون بودجه يك س��اله است و تا 
زماني كه ابالغ شود و دستگاه ها اين زمين ها را شناسايي 
كنن��د س��ال ۹۷ تمام مي ش��ود و قانون از حي��ز انتفاع 
مي افت��د، لذا قوانين ديگري كه در اين زمينه وجود دارد 
بايد بررسي و در اجرا تقويت شود و اگر چنانچه به اصالح 

نياز است در قانون مادر اصالح صورت گيرد. 

ادامه از صفحه اول|
رييس دفتر رييس جمهوري تاكيد كرد: در ش��رايط 
فعل��ي مهم تري��ن موض��وع پرداختن به مس��اله خود 
هواپيماست و مسائلي نظير استيضاح يا استعفا مسائل 
حاشيه يي هستند. واعظي در ادامه در پاسخ به پرسشي 
درب��اره اقدام��ات دولت ب��راي تامين امني��ت و ايمني 
سفرهاي نوروزي گفت: قطعا يكي از دغدغه هاي جدي 
دولت و نظام تامين امنيت مردم اعم از امنيت س��فر و 
ساير ابعاد امنيتي اس��ت. رييس دفتر رييس جمهوري 
ب��ا تاكيد بر اينك��ه دس��تورات الزم در خصوص تامين 
امنيت س��فرهاي نوروزي صادر و مقرر شده كميته يي 
مس��ائل را دنبال كند، اظهار ك��رد: در اين زمينه مردم 
مطمئن باش��ند به اندازه آنچه در دست همه ارگان ها و 
دستگاه هاي مسوول است، تالش خواهيم كرد كه مردم 

تعطيالت خوبي داشته باشند و با آرامش سفر كنند. 
واعظي در پايان درباره وضعيت تامين بازار شب عيد 
گفت: بناي دولت بر اين است كه كاالي مورد نياز مردم 
براي آغاز س��ال به اندازه كافي ذخيره شود تا مردم در 

ايام عيد با مشكل و افزايش قيمتي مواجه نشوند. 

 بازگشت آرامش به بازار ارز
رييس كل بانك مركزي گفت: مهم ترين عاملي كه 
منجر به آرامش در قيمت ارز شده جلوگيري از عمليات 

خالف قانون در معامالت است. 
ب��ه گزارش ايس��نا، ولي اهلل س��يف در حياط دولت 
در جم��ع خبرن��گاران، اظهار كرد: بانك مركزي س��ال 
گذشته دستورالعمل هايي در همين رابطه ابالغ كرد، اما 
متاسفانه توجهي به آن نشد. اما اكنون با اقدامات نيروي 
انتظامي از فعاليت صرافي هاي غيرمجاز و معامله گراني 
ك��ه در فضاي خاص عمليات خري��د و فروش ارز انجام 
داده و با لفظ قيمت ها را جابه جا مي كردند، انجام شد. 

وي افزود: وقتي فعاليت اين عده متوقف شد، آرامش 
به قيمت ارز بازگشت. سيف در پاسخ به اين پرسش كه 
پيش بيني ش��ما از قيمت ارز چيست، خاطرنشان كرد: 
در 4-3 روز گذش��ته شاهد كاهش قيمت ارز بوده ايم و 
اين نشان دهنده آن است كه هيجاناتي كه در قيمت ارز 
ايجاد شده بود، در حال تخليه است. من راجع به قيمت 
چيزي نمي گويم زيرا نرخ ارز در هر زمان نشات گرفته 
از متغيرهاي اصلي اقتصاد است كه بانك مركزي از آن 
نرخ مراقبت مي كند. مهم اين است كه نرخ ارز در تعادل 

با ساير متغيرهاي اصلي اقتصاد باشد. 

 نبايد حوادث گلستان هفتم را به جريان بزرگ 
دراويش منتسب كنيم

يك��ي از چهره هايي ك��ه اظهاراتش درب��اره وقايع 
خيابان پاس��داران بازتاب هاي وس��يعي در شبكه هاي 
اجتماعي و رس��انه ها پيدا ك��رد، رحماني فضلي بود كه 

در اي��ن زمينه گفت: با تمام برنامه ريزي ها تالش ش��د 
با مذاكره و گفت وگو اين موضوع حل ش��ود. متاسفانه 
ب��ه دنبال رعايت ش��ؤون قانوني و هم��كاري با نيروي 
انتظامي اغتشاش��گران اقدام به فعاليت خشونت طلبي 

داشتند حاضر به مذاكره و رعايت قانون نشدند.
عبدالرض��ا رحماني فضل��ي ب��ا حض��ور در جم��ع 
خبرنگاران به موضوع تجمع اخير دراويش و ش��هادت 
3 مامور نيروي انتظامي اش��اره كرد و گفت: كس��اني 
كه دنبال قانون ش��كني هس��تند، مدارا، هوشمندي و 
خويشتنداري نيروي انتظامي را به معناي انفعال تعبير 

نكنند. 
وي افزود: با تمام برنامه ريزي ها تالش شد با مذاكره 
و گفت وگو اين موضوع حل ش��ود. متاس��فانه به دنبال 
رعايت ش��ؤون قانون��ي و همكاري با ني��روي انتظامي 
اغتشاش��گران اقدام به فعاليت خشونت طلبي داشتند 
حاضر به مذاكره و رعايت قانون نشدند و نهايتا نيروي 
انتظامي ظرف 15 دقيقه در محل برخي را بازداش��ت 
كرد آنها را به مراجع قضايي سپرد و قوه قضاييه هم با 
شدت با آنها برخورد خواهد كرد. وزير كشور يادآور شد: 
به خانواده هاي محترم شهداي عزير، نيروي انتظامي و 
همين طور بس��يج تس��ليت مي گويم، واقعا حادثه تلخ 
 و ناگ��واري بود. مردم ما كس��اني را كه نظم عمومي را 
ب��ه هم بزنن��د و قانون را زير پا بگذارند و با مس��ائل با 

خشونت برخورد كنند، نخواهند بخشيد. رحماني فضلي 
تاكيد كرد: ب��ه هيچ وجه دولت، دس��تگاهاي امنيتي، 
نظام��ي، بس��يج و س��پاه در مقاب��ل خش��ونت طلبي، 
قانون ش��كني و افراطي گ��ري مراع��ات هيچ كس��ي را 
نخواهند ك��رد و از قوه قضاييه انتظار اس��ت با تمامي 

مسببان حادثه برخورد قانوني و صريح انجام دهد. 
وي گفت: مس��ائل و موضوعاتي ك��ه رخ داده نبايد 
به يك جريان بزرگ اجتماعي دراويش منتس��ب كرد، 
هركدام از اقشار و گروه ها نبايد به جاي اينكه به قانون 
متوسل شوند و اقدامات خودشان را وراي قانون انجام 
دهن��د. رحماني فضلي گفت: از كس��اني ك��ه در دايره 
دروايش هس��تند خواهش مي كنم درباره كس��اني كه 
خالف قانون عمل كردند و رعب و وحشت ايجاد كردند 
به خصوص كس��اني كه در گلس��تان هفت��م اقداماتي 
انج��ام دادن��د نگويند كه نبايد با آنها برخورد ش��ود از 
س��اكنان آن منطقه كه شرايط سختي را گذراندند هم 

عذرخواهي مي كنم. 

 اعتبار 500 ميليارد توماني براي حمايت 
از كسب و كارهاي نوپا

بحث پيامك ه��اي تبليغاتي و موض��وع اعتبارات 
ويژه براي كس��ب و كارهاي نوپا از جمله موضوعاتي 
بود ك��ه آذري جهرمي در حياط دول��ت درباره آنها 

صحبت ك��رد. وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات با 
اش��اره به فروش اطالعات كاربران جهت استفاده در 
پيامك ه��اي تبليغاتي از س��وي برخي دفاتر خدمات 
الكترونيك شهري گفت: پيامك هاي تبليغاتي مزاحم 
ب��راي من هم آزار دهنده اس��ت و باي��د اين بخش با 

تدوين مقررات ساماندهي شود. 
محمدجواد آذري جهرمي افزود: هنگامي كه افراد 
ب��راي درياف��ت خدماتي همچون پروان��ه يا مجوز به 
مجموعه هاي خدماتي در شهر مراجعه مي كنند، اين 
دفاتر شماره افراد را گرفته و سپس بانك اطالعاتي را 

به مركزهاي تبليغاتي مي فروشند. 
وي به كارآمدي س��امانه 1۹5 اشاره كرد و ادامه 
داد: س��امانه مذك��ور با تبليغات مزاحم��ي كه مردم 
گ��زارش مي دهند، برخ��ورد كرده و حتي مس��دود 
مي شوند اما باز مي بينيم كه مثل قارچ رشد مي كنند. 
آذري جهرم��ي ب��ازار تبليغات را 3ه��زار ميليارد 
تومان عنوان كرد و اف��زود: بحث پيامك هاي مزاحم 
بحثي جدي است، يعني براي خود من هم آزاردهنده 

است. 
عضو هيات دولت همچنين يادآور ش��د: متاسفانه 
ش��بكه هاي اجتماع��ي به فض��اي تبليغات��ي تبديل 
شده اند كه البته آسيب هاي زيادي هم در اين زمينه 
ايجاد شده است. به طوري كه شاهديم حتي در قالب 

اين فضاها، مس��ائل غيراخالقي نيز منتقل مي ش��ود. 
وي ادامه داد: برآورد ما اين اس��ت كه 3هزار ميليارد 
تومان هزينه تبليغ در فضاي مجازي صرف مي ش��ود 
كه بايد براي آن كانال درس��ت كنيم و اين كار را هم 

انجام داده ايم. 
آذري جهرم��ي در ادام��ه از تدوي��ن پيش نويس 
اعتب��ار 500 ميليارد توماني براي حمايت از كس��ب 
و كاره��اي نوپا خبر داد و گفت: فعاليت ش��بكه هاي 
پيام رس��ان داخلي به ش��كل قابل قبولي بهبود يافته 

است و در حال ادامه فعاليت هستند. 

 قيمت دارو افزايش نيافته است
افزاي��ش قيمت دارو موضوعي ب��ود كه خبرنگاران 
رس��انه هاي اصولگرا در نشس��ت روز گذشته به دنبال 
ط��رح آن بودند كه با تكذيب قاطع وزير در اين زمينه 
مواجه ش��دند. وزير بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي 
ب��ا تكذيب اخباري مبني بر افزايش قيمت دارو، گفت: 
ممكن اس��ت اين موضوعات ناش��ي از تغييراتي باشد 
كه در بيمه ها انجام ش��ده اما تاكنون وزارت بهداش��ت 
هيچ افزايش قيمتي در بخش دارو اعمال نكرده است. 
حس��ن قاضي زاده هاش��مي نيز در پاس��خ به پرسشي 
درب��اره افزاي��ش قيمت دارو با رد اي��ن موضوع، اظهار 
ك��رد: تاكنون هي��چ افزايش قيمت��ي در اين خصوص 
نداش��تيم اما در عين حال بيمه ه��ا به صورت متفاوت 
عمل مي كنند و ممكن اس��ت كه اين موضوع ناشي از 

تغييراتي باشد كه در بيمه ها انجام شده است. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه ن��رخ ارز، گف��ت: كميس��يون 
قيمت گذاري بايد با توجه به نرخ ارز و اينكه مواد اوليه 
و بخش��ي از تجهي��زات و داروها وارداتي اس��ت، حتما 
رفتاري منطقي داشته باشد و ضمن رعايت حال مردم، 
به نحوي عمل نكند كه در بازار كمبودهايي ايجاد شود. 

 براي كاهش قيمت هتل ها با هتلداران تفاهم 
كرده ايم

رييس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي گفت: دستگاه هاي دولتي در ايام تعطيالت نوروز 
نظارت دقيقي خواهند داش��ت تا قيمت هتل ها افزايش 
نيابد. علي اصغر مونسان با اعالم اين خبر، افزود: مديران 
كل ما در چند استان توانسته اند با هتلداران تفاهم كنند 
تا كاهش قيمت هم داشته باشيم كه اين كاهش قيمت 
اعالم مي ش��ود. پيش بيني ما اين است كه امسال شاهد 
ايام خوبي براي س��فرهاي نوروزي باشيم. وي همچنين 
ادامه داد: امس��ال برنامه هاي متنوع��ي براي ايام عيد با 
همكاري ش��هرداري ها خواهيم داش��ت تا فضاي نشاط 
و ش��ادي ك��ه مدنظر رييس جمه��ور بود برقرار ش��ود. 
پيش بيني ما اين اس��ت كه امسال س��فرهاي بيشتري 

نسبت به پارسال در ايام نوروز داشته باشيم. 
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ايران2

چهرهها

وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي 
مس��لح كش��ورمان با تاكيد بر روابط 
منحصر به ف��رد اي��ران و جمهوري 
آذربايجان گفت: سياست ايران تامين 
امنيت منطق��ه در چارچوب مقررات 

بين المللي است. 
ب��ه گ��زارش »تعادل« ب��ه نقل از 
دف��اع  وزارت  اطالع رس��اني  پاي��گاه 
و پش��تيباني نيروهاي مس��لح، وزيران دفاع اي��ران و جمهوري 
آذربايجان پس از ديدار و مذاك��ره درخصوص همكاري دفاعي 
و نظامي ميان دو كش��ور در باكو در كنفرانس خبري ش��ركت 
كردند. امير س��رتيپ حاتمي در اين كنفرانس با اشاره به ديدار 
امروزش ب��ا ذاكر حس��ن اف، وزير دفاع جمه��وري آذربايجان 
اف��زود: در اي��ن ديدار مروري بر روابط و س��وابق دو كش��ور در 
حوزه هاي نظامي و دفاعي داش��تيم و ب��ا توجه به ظرفيت هاي 
وس��يعي كه براي توسعه روابط موجود اس��ت؛ روابط دو كشور 
در آينده با س��رعت بيشتري پيش خواهد رفت. وزير دفاع ايران 
با اش��اره به ديدار امروز هيات نظامي اي��ران با رييس جمهوري 
آذربايجان خاطرنشان كرد: در ابتداي ورود به كشور آذربايجان 
با رييس جمهور آذربايجان مالقات داشتيم كه ديدار بسيار خوب 
و فرصتي بود كه از ديدگاه هاي بلند و عميق ايش��ان نس��بت به 
همكاري دو كش��ور آگاه شوم. وي ادامه داد: با توجه به خواست 
رهبران دو كشور به ويژه تاكيد رهبر معظم انقالب اسالمي ايران 
به داش��تن روابط منحصر به فرد با جمهوري آذربايجان، اهتمام 

وزارتخانه هاي دو كشور بر تحقق اين اهداف متمركز است. 

سياست ايران تامين امنيت منطقه در چارچوب 
مقررات بين المللي است

س��خنگوي ق��وه قضايي��ه گفت: 
اتفاقي كه در خيابان پاس��داران رخ 
داد، موضوعي است كه دستگاه هاي 
مس��وول و مردم نمي توانن��د از آن 
بگذرند و دادس��تاني ب��ه جد به اين 

موضوع ورود مي كند. 
ب��ه گ��زارش مهر، غالمحس��ين 
محسني اژه اي در واكنش به حوادث 
اخير خيابان پاسداران گفت: اگر كساني از طريق قانون شكني 
مخ��ل نظم و امني��ت و آرامش م��ردم ش��وند و بخواهند با 
فش��ارهاي داخل و بيرون براي مردم اضطراب و دلهره ايجاد 
كنن��د بايد به طور ج��د در مقابل آن ايس��تاد. او افزود: يك 
فردي به اتهام س��رقت يا احيانا داشتن ماشين سرقتي مورد 
بازخواست قرار گرفته و مي خواهند از او تحقيق كنند. عده يي 
به ص��ورت قلدرمآبانه و برخالف قانون مي خواهند خواس��ته 
خود را به كرس��ي نشانده و در مقابل پليس ايستادگي كنند. 
مع��اون اول قوه قضاييه گف��ت: اين افراد با اله��ام گرفتن از 
برخي جريان هاي بيرون و تحريكات ش��بكه ها و ماهواره هاي 
معاند و برخي افراد در داخل كش��ور اقداماتي انجام دادند كه 
مردم ما ش��اهد بودند. بعضي از ام��وال و اتومبيل مردم را به 
آتش كش��يدند، اخالل در رفت و آم��د ايجاد كردند و خيلي 
از كاسبان را از كس��ب وكار باز داشتند. او از ورود دادستاني 
تهران به موضوع حوادث خيابان پاس��داران خبر داد و گفت: 
دادستان تهران با تمام توان و امكانات وارد شده و تا به امروز 

هم اين مسائل را دنبال كردند.

 دادستاني به جد به حوادث پاسداران
رسيدگي مي كند

ريي��س كميس��يون امني��ت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: امنيت دراويش به عهده 
تامين كننده امنيت جامعه است اما در 
اين حادثه، موضوع دراويش نيس��ت، 
در واق��ع موضوع اف��راد مخل امنيت 
جامعه اس��ت كه وابسته به هر قشر و 
جناحي باشند بايد با آنها برخورد شود. 
عالءالدين بروج��ردي در مورد حادثه خيابان پاس��داران تهران، 
گفت: اين حادثه از مصاديق بارز سوءاستفاده از مماشات ناجاست، 
زيرا ناجا حداكثر خويشتنداري را در مقابل افرادي داشت كه مخل 
امنيت م��ردم بودند. او افزود: امروز ش��اهديم پليس راهنمايي و 
رانندگي امريكا مس��لح است اما در اين حادثه پليس ما به جهت 
حفظ حرمت ش��هروندان بدون سالح گرم در ميان مردم حضور 
پيدا كرد ولي اين افراد با اس��تفاده از س��الح گرم و انواع وسايل 
تخريب كننده امنيت مردم را دچار چالش كردند. بروجردي افزود: 
اقدامات بازدارنده با جديت بايد دنبال ش��ود، در حقيقت اعتراض 
دراوي��ش عامل اساس��ي واقعه اخير بود اما باي��د بدانيم كه نظام 
جمهوري اس��المي هيچ مشكلي با دراويش ندارد، اين افراد ده ها 
س��ال است كه در ايران زندگي مي كنند و داراي خانقاه هايي هم 
هستند. بروجردي اضافه كرد: دقيقا مشخص نيست كه همه 360 
نفر بازداش��ت شده از دراويش هستند يا خير، زيرا در اين شرايط 
امكان موج س��واري سودجويان يا همراهي افراد وابسته به برخي 
گروه ه��ا وجود دارد، حتي امكان ورود عده يي بدون قصد و غرض 

هم هست لذا آمار دقيق را مراجع رسمي بايد اعالم كنند. 

امنيت دراويش به عهده تامين كننده امنيت 
جامعه است

محمدج��واد ظريف ب��ا بيان اينكه 
اطالعي از كمك هاي ايران به حزب اهلل 
ندارد، گفت كه كمك هاي مالي ايران 
به لبنان در واقع به عنوان ابزاري براي 
بازس��ازي لبنان اس��تفاده شده است 
و خ��رج س��اختن خانه هايي ش��د كه 

اسراييلي ها آنها را ويران كردند. 
وزي��ر ام��ور خارجه اي��ران كه با 
ش��بكه »پي ب��ي اس« گفت وگو مي ك��رد، افزود: م��ا همچنين 
پيش��نهاد هم��كاري با ارتش لبن��ان را نيز مط��رح كرديم. ما 
هميش��ه براي كمك به لبنان آماده خواهي��م بود و همچنين 
اميدوارم كه ايران و عربستان س��عودي بتوانند با يكديگر بر سر 
س��اختن اين كشورها رقابت كنند نه ويران كردن آنها. ظريف 
اضافه كرد: سقوط صدام باعث ايجاد يك تغيير در جهان عرب 
ش��د؛ به همين دليل اس��ت كه از سال 2003 زماني كه صدام 
از قدرت بركنار شد تا همين اواخر عربستان از فرستادن حتي 
يك س��فير به ع��راق نيز خودداري كرد. آنه��ا هر چه در توان 
داش��تند انجام دادند ت��ا دولت عراق را تضعي��ف كنند و اين 
زماني است كه ش��ما افزايش فرقه گرايي را مشاهده مي كنيد. 
ببينيد ايران و ش��يعه ها در اقليت هس��تند و باي��د با اكثريت 

جهان مسلمان كنار بياييم. ما بايد به مراسم حج برويم. 
او ادامه داد: بايد همه اين خصومت ها را كنار گذاشته و به دنبال 
ايجاد اتحاد بين مسلمانان بود. ما نمي خواهيم يك جو خصومت 
در كشوري كه به آن براي انجام اعمال حج سفر مي كنيم، داشته 

باشيم بنابراين آنها اين بازي فرقه گرايي را آغاز كردند.

 كمك هاي مالي ايران به لبنان براي بازسازي
اين كشور است
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3 كالن
گمرك

نمايندگان مجلس بخش ديگري از جزئيات بودجه 97 را تصويب كردند

تحديد حقوق و تسهيالت دولتي مقامات

»تعادل« مختصات طرح واگذاري پروژه هاي عمراني را بررسي مي كند

3 نقطه ضعف تبصره 19 
گروه اقتصاد كالن  

 برخي طرح ه��اي تملك دارايي هاي س��رمايه يي 
)عمراني( قرار است در سال آينده به بخش خصوصي 
سپرده شود. اين طرح در قالب تبصره 19 بودجه سال 
آينده كشور هدف گذاري شده و مطابق مفاد آن بيشتر 
»طرح هاي نيمه تمام و بعضا جديد« را شامل مي شود. 
با اينكه اين تبصره جديد نيست و در سال هاي گذشته 
)از سال 91( به طور مرتب در بودجه هاي سنواتي كشور 
تكرار شده است، اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده كه توان 
و عالقه بخش خصوصي نسبت به آن را بسنجد. يكي 
از كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس مشكل اصلي 
اي��ن ناكارآمدي را در نظام مديريتي و بودجه نويس��ي 
مي بيند و معتقد اس��ت كه پروژه يي به عظمت تبصره 
19 يا همان خصوصي كردن طرح هاي عمراني تنها با 
يك تغيير پارادايميكي در س��طح مديريتي قابل اجرا 
و حصول اس��ت. شهرام حالج نيشابوري در گفت وگو با 
»تع��ادل« 3نقطه ضعف بزرگ تبص��ره 19 را ابهام در 
مفاهيم به كار رفته، عدم ثبات و پايايي مقررات و نبود 
يك برنامه اس��تراتژيك بلندمدت مي داند و مي گويد: 
مهم ترين پيامي ك��ه اين ضعف ها به بخش خصوصي 
مي دهد، اين اس��ت كه تبصره ه��اي بودجه هيچ گونه 
اعتبار و پايايي اي ندارند و اگر چيزي نوش��ته مي شود 

زياد نبايد آنها را جدي گرفت. 

 تبصره 19 و شرايط واگذاري
به گزارش »تعادل« در سال هاي اخير دولت تالش 
كرده است كه مطابق تفس��يرهايي از اصل 44 قانون 
اساس��ي برخي طرح هاي عمراني كش��ور را به بخش 
خصوصي و تعاوني ها واگ��ذار كند. اين موضوع به طور 
مش��خص در س��ال 91 در قوانين بودجه كشور وارد و 
قرار شد، برخي از اين طرح ها به روش هاي مختلف به 
مش��اركت بخش هاي خصوصي درآيد اما تاكنون تنها 
اين قواني��ن روي كاغذ موجوديت پي��دا كرده و هيچ 
زماني به مراحل اجرايي نرسيده است. طرح مجدد اين 
موضوع در تبصره 19 اليحه بودجه 97 كارشناس��ان 
را به طرح و پاس��خ اين پرسش ها ترغيب كرده كه آيا 
اين تبصره همانند طرح هاي گذشته ناكام خواهد ماند؟ 
چه چي��زي در اين تبصره 19 اليحه بودجه 97 آن را 
با نمونه هاي مش��ابه پيشين متمايز مي كند و مي تواند 
ب��ه بخش خصوصي اين نويد را بده��د كه مي تواند از 

سازوكار اجرايي قدرتمندي برخوردار باشد؟
 تبصره 19 اليحه بودجه 97 مي گويد: »براي جلب 
مشاركت هرچه بيش��تر بخش خصوصي و تعاوني در 
اجراي طرح ها و پروژه هاي منتخب جديد و نيمه تمام 
)با اولويت طرح هاي نيمه تمام( و بهره برداري طرح ها و 
پروژه هاي تكميل شده يا در حال بهره برداري، در قالب 
سازوكار مشاركت عمومي – خصوصي، نسبت به انعقاد 
انواع قرارداد )از جمله واگذاري، مش��اركت، س��اخت و 
بهره برداري يا برون سپاري( با بخش خصوصي و تعاوني 
اق��دام و تمام يا بخش��ي از وظايف و مس��ووليت هاي 
خ��ود در تامي��ن كااله��ا و خدم��ات در حوزه هايي از 
قبيل پديدآوري، طراحي، س��اخت، تجهيز، نوسازي، 
بهره ب��رداري و تعمير و نگهداري به بخش خصوصي و 
تعاوني واگذار كند.« مطابق اين تبصره قرار است، اين 
واگذاري ها در چارچوب برخي شرايط و مقررات مانند 

تضمين دولت در عدم تعيين قيمت اداري در خصوص 
طرح هاي نيمه تمام يا جديد انتفاعي، پيش بيني اعتبار 
از محل بودجه عمومي به صورت وجوه اداره ش��ده يا 
يارانه س��ود تسهيالت، برون س��پاري طرح هاي تملك 
دارايي هاي سرمايه يي حاكميتي يا غيرانتفاعي داراي 
اهداف اجتماعي، ارائه تضامين حاكميتي براي تامين 
مال��ي خارج��ي و خريد محص��والت، بهره ب��رداري از 
حوزه هاي سالمت، آموزش و فرهنگ با حفظ مالكيت 
دولت و مش��اركت عمومي-خصوص��ي، معافيت هاي 

مالياتي و... ارائه شوند. 

 ابهام در واژه ها و مفاهيم
جدا از انتقاداتي كه نس��بت ب��ه ماهيت خصوصي 
كردن امور حاكميتي و اجتماعي ابراز مي شود، برخي 
كارشناس��ان از منظ��ر كارك��ردي و اجراي��ي هم اين 
تبصره را ناكارآم��د و غيرعملياتي عنوان مي كنند. در 
اين خصوص ش��هرام حالج نيشابوري كارشناس مركز 
پژوهش ه��اي مجلس در مصاحبه ب��ا »تعادل« گفت: 
واژه هاي استفاده ش��ده در اين تبصره تعريف دقيق و 
مش��خصي ندارند و اين نوع اس��تفاده از الفاظ تعريف 
نش��ده يك نقص در قانونگذاري محسوب مي شود. به 
بيان وي اين گونه ش��يوه نگارش مبهم و غيردقيق در 
تبصره 19 فراوان ديده مي شود، از جمله آنجايي كه از 
واگذاري، مشاركت و برون سپاري اين طرح ها صحبت 
شده اس��ت. در واقع برون س��پاري در مورد طرح هاي 
عمراني هيچ معنايي ندارد و بايد نويسنده در مورد آن 

توضيحات الزم را ارائه مي كرد. 

 جاي خالي برنامه بلندمدت
وي در ادامه يك��ي ديگر از نقاط ضعف اين تبصره 
را عدم كفايت آن در حل مس��ائل عمراني عنوان كرد 
و با طرح اين پرس��ش كه آيا صرف وجود يك تبصره 
مي تواند مشكالت طرح هاي عمراني را حل كند؟ گفت: 
چرا بايد به جاي تدوين يك برنامه اس��تراتژيك جامع 
و بلندمدت براي طرح هاي عمراني، سالي چند تبصره 
موقتي يك ساله نوشته شود. اين موضوع نشان مي دهد 
آن چيزي كه اكنون به عنوان راه حل ابراز مي ش��ود به 
زودي خود بخشي از يك مساله يا معضل خواهد شد، 

چراكه اين شيوه حل مساله مناسبي نخواهد بود. 
 ب��ه گفته او نكته كليدي قاب��ل طرح ديگر در اين 
زمينه بند »د« تبصره 19 قانون بودجه سال 96 است 
كه در آن گفته شده بود دولت بايد اطالعات مربوط به 
پروژه هاي قابل واگذاري را به طور شفاف از طريق يك 
س��ايت اعالم كند. وي افزود: در اين خصوص بايد دو 
س��وال از دولت پرسيده شود، اول اينكه روش برخورد 
با اين شفاف س��ازي پروژه ها به چه ش��كل بوده و دوم 
چرا در اليحه بودجه 97 اين س��ايت به طور كامل كنار 
گذاشته شده اس��ت، يعني برنامه يي كه سال گذشته 
براي واگذاري طرح هاي عمراني پايه گذاري شد حتي 
يك سال هم دوام نياورد؟ از نظر اين كارشناس معناي 
ضمني و مهم ترين پيامي كه اين موضوعات به بخش 
خصوصي مي دهد، اين اس��ت ك��ه تبصره هاي بودجه 
هيچ گونه اعتبار و پايايي اي ندارند و اگر چيزي نوشته 
مي ش��ود زياد نبايد آنها را ج��دي گرفت. اين موضوع 
نش��ان مي دهد كه اوال چقدر مجريان ما به شفافيت، 

پيش بيني پذي��ري و اطالع رس��اني روش��ن و دقي��ق 
پروژ هاي عمراني كه ضرورت و الزمه اصلي هر واگذاري 
اس��ت، توجه دارند و دوم اينكه چقدر به ثبات و تداوم 

مقررات اهميت مي دهند. 
ب��ه بيان ديگ��ر بنا ب��ر گفته هاي اين كارش��ناس 
پيامده��اي اصلي اي��ن رفتار دولت به دو ش��كل بروز 
مي كن��د: فرام��وش ش��دن ش��فافيت و نااطميناني؛ 
»همان طور كه امسال حرف هاي سال گذشته فراموش 
ش��د به همين طريق حرف هاي امس��ال هم در سال 

آينده فراموش خواهد شد.«
حالج نيش��ابوري نمون��ه نزديك اي��ن وضعيت را 
بودجه هاي 91 و 92 عنوان كرد و گفت: همين تبصره 
19 در بودجه اين سال ها آورده شد اما هيچ عملكرد و 
حاصلي نداش��ت. به گفته او در بند 120 و 126 قانون 
بودجه برخي اح��كام در زمينه واگذاري طرح ها آورده 
شده بود كه به طور مطلق به مرحله اجرايي نرسيد چون 
اين احكام ب��ه هيچ وجه تكلف و الزامي براي دولت در 
نظر نگرفته اند و تنها شامل تعدادي مجوز بدون ضمانت 

اجرايي مي شوند. 

 ضرورت تغيير پارادايميكي
اين كارش��ناس مركز پژوهش هاي مجلس معتقد 
اس��ت كه واگذاري و مش��اركت يك تغيير پارادايم در 
اقتصاد است و به يك فرآيند دوره يي 10 تا 15ساله نياز 
دارد. يعني در اين زمينه بايد براي يك دوره بلندمدت 
تصميم گيري ش��ود به گونه يي كه برنامه هاي هر سال 
شامل يك قدم از عمليات اجرايي آن برنامه بلندمدت 
باشد. اين ش��كل از برنامه ريزي ايجاب مي كند كه در 
پايان هر س��ال ميزان پيشروي عمليات هاي جزيي در 
راستاي برنامه كلي مانيتورينگ شود. بنابراين اين گونه 
برنامه هاي عظيمي را نبايد با اين رويكرد و سياست ها 

قابل اجرا بدانيم. 
به گفته وي در اين ش��كل از برنامه ريزي ابتدا بايد 
مساله روشن و بعد راه حل هايي براي آن در نظر گرفته 
ش��ود و سپس اين اقدامات به زمانبندي هاي مشخص 
تقسيم ش��ود. عالوه بر اين مجريان اين برنامه ها بايد 
واجد صالحيت، دانش و فرصت كاري الزم باشند چون 
واگذاري طرح هاي عمراني يك برنامه بسيار گسترده و 
عظيم است و با يك سري موعظه و نصيحت نمي تواند 

به مرحله اجرا برسد. 
حالج نيشابوري گفت: يك برنامه كالن استراتژيك 
ب��راي مديريت طرح هاي عمراني كش��ور وجود ندارد، 
يعني برنامه يي كه روش��ن باش��د از امروز تا 10 سال 
ديگر قرار اس��ت چه گام هاي اجرايي اي برداشته شود؛ 
برنام��ه كالني كه بتوانيم تبصره 19 را با آن مقايس��ه 
كنيم. وي با اش��اره به اينكه اي��ن تبصره مي گويد كه 
بايد در سال 97 يك سري اهداف اجرا شود، افزود: اين 
اهداف در كجاي يك برنامه 10ساله قرار دارد كه نحوه 
عملكرد و ميزان اجرايي آن را بتوانيم در پايان هر سال 

مقايسه كنيم؟
به گفته او موضوع بس��يار جدي تر از برخي نصايح 
مانند تبصره 19 است، اگر اين گونه نبود از سال 90 كه 
اين برنامه پياپي در بودجه ها گفته شده بايد اكنون تا 

به مراحلي از اجراي آنها مي رسيد. 
اين كارشناس اقتصادي پيشنهاد كميسيون برنامه 
مجل��س در زمينه تبصره 19 را بس��يار بهتر از اليحه 
بودجه دانست و گفت: معلوم نيست، چرا اين پيشنهاد 
ق��وي را در مقابل اليحه ضعيف دولت كنار مي گذارند 
در حالي كه مي ش��ود اين دو را براي قضاوت مردم در 

كنار هم قرار داد. 

گروه اقتصاد كالن  
روز گذش��ته بررس��ي جزئيات بخ��ش هزينه يي 
بودجه در صحن علني مجلس دنبال ش��د كه حقوق 
و دستمزد بخش مهمي از مصوبات ديروز نمايندگان 
را تشكيل مي داد. نكات جالب توجه در ميان مصوبات 
ديروز نمايندگان مجلس تصميماتي بود كه در مورد 
مقام��ات اتخاذ ش��د و نش��ان داد در بودجه 97 نگاه 
س��خت گيرانه تري نس��بت به مقام��ات دولتي حاكم 
خواهد بود. مصاديق اين ادعا را مي توان در ممنوعيت 
افزايش حقوق مقام��ات همچنين ممنوعيت اعطاي 
تسهيالت از محل اعتبارات دولتي يافت كه اگر چنين 
رويكردي در بودجه گسترش يابد، مي توان به كاهش 
هزينه هاي زائد و س��امان دهي بودجه اميدوار بود. در 
نخستين اقدام در اين خصوص نمايندگان مجلس روز 
گذش��ته با تصويب جزءهاي الحاقي 1 و 2 بند)الف( 
تبصره 12 م��اده واحده اليحه بودجه، افزايش حقوق 
مقام��ات در س��ال 97 را ممنوع كردن��د كه قضات و 

اعضاي هيات علمي از اين قانون مستثنا شدند. 
براس��اس بنده��اي الحاق��ي 1و 2؛ دولت مكلف 
اس��ت حقوق و مزاياي مس��تمر گروه ه��اي مختلف 
حقوق بگير شاغل دس��تگاه هاي اجرايي موضوع ماده 
5 قانون مديريت خدمات كش��وري و ماده 29 قانون 
برنامه ششم توس��عه و اعضاي هيات علمي و قضات 
را به صورت پلكاني نزولي به گونه يي افزايش دهد كه 
طبقات پايين تر افزايش بيشتري داشته باشند. حداكثر 
ميزان افزايش 20درصد خواهد بود و مقامات موضوع 
71 قانون مديريت خدمات كشوري شامل روساي قوا، 
معاونان رييس جمهور، اعضاي ش��وراي نگهبان، وزرا، 
معاونان وزرا، نمايندگان مجلس، سفرا، مديران عامل 
و اعضاي هيات مديره و روس��اي دستگاه هاي اجرايي 
موض��وع ماده 5 قان��ون مديريت خدمات كش��وري، 
اس��تانداران و ش��هرداران، مراكز اس��تان ها و اعضاي 
ش��وراي اسالمي ش��هر مراكز اس��تان ها در سال 97 

مشمول افزايش حقوق نمي شوند. 
ارديبهش��ت ماه س��ال گذش��ته بود كه با انتشار 
في��ش حقوقي يكي از مديران دس��تگاه هاي اجرايي، 
جنجال هاي متعددي در رس��انه ها بر سر اين موضوع 
ايجاد ش��د. پس از آن هم پياپ��ي فيش هاي حقوقي 
مدي��ران ديگ��ري در بيمه مرك��زي، رييس صندوق 
توسعه ملي، مديران بانك رفاه و مديران چند سازمان 
ديگري در رسانه ها انتشار يافت. اين مساله كه با عنوان 
»حقوق هاي نجومي مديران« در رس��انه ها ش��ناخته 
مي شد، استعفاي مديران را در پي داشت و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي هم به مساله ورود پيدا كرد تا آمار 

ديگر مدي��ران دولتي با حقوق هاي غيرمتعارف را هم 
احصا كند. در نهايت گرچه به گفته عادل آذر، رييس 
ديوان محاسبات كشور بخش عمده يي از پرداخت هاي 
غيرمتعارف مديران به خزانه بازگشت داده شد اما باز 
هم تعداد مع��دودي از مدي��ران از بازگرداندن مبالغ 
ياد ش��ده به خزانه س��ر باز زدند. حاشيه هاي مساله 
پرداخت هاي غيرمتعارف مديران دولتي به نظر هزينه 
و تبعات بس��ياري براي دولت به همراه داش��ته است 
و در اين ميان گرچه گفته مي ش��د ك��ه ايراد قانوني 
به اين مس��اله وارد نيست اما مصوبات ديروز مجلس 
حاكي از نگاه سخت گيرانه تر به حقوق مديران دولتي 
است. عالوه بر ممنوعيت افزايش حقوق مقامات دولتي 
ديروز نمايندگان اعطاي تسهيالت به مقامات از محل 
اعتب��ارات دولت��ي را هم ممنوع كردند تا ش��ايد جلو 

تخلفات احتمالي در اين زمينه را بگيرند. 

 ممنوعيت اعطاي تسهيالت به مقامات
از ديگر مصوبات ديروز مجلس در جريان بررس��ي 
اليحه بودجه 97 ممنوعيت اعطاي هر گونه تسهيالت 
از محل اعتبارات دولتي به مقامات بود كه در نوع خود 
مي تواند اقدام مثبتي قلمداد ش��ود و اگر اين رويه در 

س��اير بخش هاي بودجه هم رواج پيدا كند، مي توان 
بسياري از هزينه هاي زائد را از بودجه حذف كرد. 

نمايندگان در نشس��ت علني عصر ديروز مجلس 
شوراي اس��المي در جريان بررس��ي جزييات بخش 
هزينه ي��ي اليحه بودجه س��ال 97 با بن��د الحاقي 3 
تبص��ره 12 م��اده واحده اين اليح��ه موافقت كردند. 
در بن��د الحاقي 3 تبصره 12 اين اليحه آمده اس��ت؛ 
اعطاي هر گونه تس��هيالت از محل اعتبارات دولتي، 
منابع داخلي، كمك ها يا درآمدهاي اختصاصي كليه 
دس��تگاه هاي اجرايي موضوع ماده)5( قانون مديريت 
خدمات كشوري مصوب 1386/7/8و ماده)29( قانون 
برنامه شش��م توس��عه به مقامات موض��وع ماده)71( 
قان��ون مديريت خدمات كش��وري، مدي��ران عامل، 
اعضاي هيات مديره و روس��ا و كاركنان دس��تگاه هاي 
اجرايي موضوع مواد قانوني فوق ممنوع اس��ت. تخلف 
از مفاد اين بند در حك��م تصرف غيرقانوني در اموال 
عمومي محسوب و مرتكب مشمول مجازات مقرر در 
ماده)598( قانون مجازات اسالمي)تعزيرات( مي گردد. 
پرداخت هر گونه تسهيالت از هر محل به كاركنان و 
مديران بانك ها و موسس��ات مالي و اعتباري براساس 

نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار است. 

 افزايش و متناسب سازي حقوق بازنشستگان
در عين حال نمايندگان مجلس با تصويب بند)ج( 
تبصره 12 ماده واح��ده اليحه بودجه موافقت كردند 
كه براس��اس آن، اختص��اص اعتبار ب��راي افزايش و 
متناسب س��ازي حقوق بازنشس��تگان تحت پوشش 
صندوق هاي بازنشستگي كش��وري و سازمان تامين 

اجتماعي نيروهاي مسلح به تصويب رسيد. 
براس��اس بن��د)ج( تبصره 12 اليح��ه بودجه 97؛ 
دولت مجاز است اعتبار رديف 37- 550000 جدول 
شماره)9( اين قانون را براي افزايش و متناسب سازي 
حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي 
كشوري و س��ازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 
با اولويت كس��اني ك��ه دريافتي  ماهان��ه آنها كمتر از 
2ميليون تومان اس��ت براس��اس آيين نامه اجريي كه 
توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور با همكاري 
دستگاه هاي ذي ربط تهيه  و به تصويب هيات وزيران 
مي رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگي كشوري 
و س��ازمان تامين اجتماعي نيروهاي مس��لح مكلفند 
افزايش اح��كام حقوقي س��ال 1397بازنشس��تگان 
ذي نف��ع ناش��ي از اجراي اين حك��م را از 1397/1/1 

اعمال نمايند. 

روز گذش��ته نمايندگان با بند ب تبصره 12 ماده 
واح��ده اليح��ه بودجه ه��م موافقت كردن��د. در بند 
ب تبص��ره 12 اين اليحه آمده اس��ت؛ دس��تگاه هاي 
اجراي��ي مجازند از محل فروش ام��وال و دارايي هاي 
غيرمنقول م��ازاد در اختيار خود به اس��تثناي انفال 
و اموال دس��تگاه هاي زير نظر مق��ام معظم رهبري و 
موارد مص��داق من��درج در اصل 83 قانون اساس��ي 
و پ��س از واريز به درآمد عمومي نس��بت به بازخريد 
كاركنان مازاد رس��مي و غيررسمي و پرداخت پاداش 
پاي��ان خدمت به افرادي كه براس��اس قانون و رعايت 
ماده 115 قانون محاس��بات عمومي و اصل 83 قانون 
اساسي، بازخريد يا بازنشسته مي شوند از محل اعتبار 
ردي��ف 36- 530000 جدول ش��ماره)9( اين قانون 
مطابق آيين نامه اجرايي كه توسط سازمان هاي »برنامه 
و بودجه كشور«، »اداري و استخدامي كشور« و وزارت 
امور اقتص��ادي و دارايي تهيه مي ش��ود و به  تصويب 

هيات وزيران مي رسد، اقدام كنند. 

 تعيين سقف پاداش پايان خدمت 
بازنشستگان

روز گذشته سقف پاداش پايان خدمت بازنشستگان 
هم مشخص شد و نمايندگان با جزء الحاقي 3 بند الف 
تبصره 12 ماده واحده اين اليحه موافقت كردند. بر اين 
اساس، پرداخت پاداش پايان خدمت حداكثر معادل 7 
برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده)76( قانون 
خدمات كش��وري در ازاي هر س��ال خدمت تا سقف 
30سال است كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مالك 

محاسبه قرار مي گيرد. 
در ج��زء الحاق��ي 3 بند ال��ف تبص��ره 12 آمده 
اس��ت: پاداش پايان خدمت موضوع قانون »پرداخت 
پاداش پايان خدمت و بخش��ي از هزينه هاي ضروري 
كاركنان دول��ت مص��وب 1375/2/26« و اصالحات 
آن و پاداش هاي مش��ابه به مقامات، روسا و مديران و 
كاركنان كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده)29( 
قانون برنامه شش��م توس��عه جمهوري اسالمي ايران 
و موض��وع ماده)5( قانون مديريت خدمات كش��وري 
همچنين وزارت اطالعات، نيروهاي مس��لح و سازمان 
ان��رژي اتمي حداكثر معادل 7براب��ر حداقل حقوق و 
مزاياي موضوع ماده)76( قانون خدمات كش��وري در 
ازاي هر س��ال خدمت تا س��قف 30سال كه از لحاظ 
بازنشس��تگي و وظيفه مالك محاسبه قرار مي گيرد، 
خواهد بود. ه��ر گونه پرداخت خ��ارج از ضوابط اين 
قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف 

در اموال عمومي است. 

ادامه واردات برنج به كشور 
در فصل ممنوعيت

گمرك ايران واردات برنج در فصل ممنوعيت را تاييد 
و اع��الم كرد اين واردات به  مق��دار جزيي و با مجوزهاي  
تعاوني هاي مرزنشيني و ارزش افزوده مناطق آزاد و ويژه 
اقتص��ادي صورت گرفته اس��ت. به گ��زارش »تعادل« به 
نقل از گمرك اي��ران، واردات برنج در فصل ممنوعيت با 
مجوزهاي  تعاوني هاي مرزنش��يني و ارزش افزوده مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي صورت گرفته اس��ت. براس��اس اين 
گزارش در دي ماه به  مقدار جزيي و كم  برنج وارد كش��ور 
ش��ده كه اين مق��دار در فصل ممنوعيت ب��ا مجوز انجام 
شده است. براساس قوانين و مقررات شركت هاي تعاوني 
مرزنشيني ساالنه س��هميه هايي براي واردات برنج دارند 
كه اين سهميه ها مشمول ثبت سفارش نبوده و براساس 
قانون ساماندهي مبادالت مرزي و در حد سهميه تعيين 
 ش��ده طبق مصوبه كارگ��روه ماده 12و هي��ات دولت در 
برخ��ي نقاط مرزي وفق مقررات با هدف تقويت مبادالت 
مرزنشيني و بهبود معيشت مرزنش��ينان صادر مي شود. 
ضمنا در ايام اعمال محدوديت واردات برنج به س��رزمين 
اصل��ي، واحدهاي فرآوري برنج مس��تقر در مناطق آزاد و 
وي��ژه اقتصادي مي توانند پس از انجام عمليات فرآوري و 
پردازش در منطقه و براس��اس مجوز كميس��يون تعيين 
ارزش اف��زوده و به  ميزان درصد مج��از قابل ورود كاالي 
تعيين  شده از سوي كميسيون مزبور اقدام به ورود برنج از 

محل ارزش افزوده به سرزمين اصلي  كنند. 

 ثبت واردات
66 هزار دستگاه خودرو 

گمرك جمهوري اس��المي اي��ران اعالم ك��رد: انواع 
خ��ودرو وارداتي در مدت 11ماه امس��ال به رقم 66 هزار 
و 196دس��تگاه به ارزش يك ميلي��ارد و 756ميليون و 
708ه��زار دالر بود ك��ه در بزرگ تري��ن بانك اطالعات 
مربوطه گردآوري ش��د. به گ��زارش ايرنا، اطالعات كامل 
خودروهاي ترخيص ش��ده از گمركات از طريق س��امانه 
جامع گمركي و پنجره واح��د تجارت فرامرزي در بانك 
اطالعاتي گمرك ذخيره سازي شده و در دسترس است. 
بر پايه اين گ��زارش، جزئي ترين اطالعات واردات خودرو 
از ابتداي امس��ال تاكن��ون در بزرگ ترين بانك اطالعات 
خودروهاي وارداتي كش��ور ثبت شده و قابل بهره برداري 
است. خودروهاي وارداتي كه از ابتداي 1396 مجوز ثبت 
سفارش سازمان توسعه تجارت دارند و مشخصات كامل 
آنها در س��امانه جامع گمركي و پنجره تجارت فرامرزي 
گمرك به ثبت رسيده در اين گزارش آمده است. گمرك 
در گزارش خود تاكيد كرد: امكان ندارد خودرويي بدون 
اخذ مجوز ثبت سفارش ترخيص شود و همه خودروهايي 
كه از گمرك ترخيص شده اند داراي مجوز ثبت سفارش 
و تاييديه شماره VIN نامبر بوده و اين موضوع به صورت 
سيستمي ثبت و كنترل مي شود. ضمن اينكه مشخصات 
فني همه خودروهاي وارداتي در زمان ثبت س��فارش از 
سوي سازمان توسعه تجارت اخذ و به صورت الكترونيكي 

به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ارسال مي شود. 
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اختتاميه جشنواره فيلم هاي 
180 ثانيه اي بانك پاسارگاد

مراسم اختتاميه جش��نواره فيلم هاي 180 ثانيه اي 
بانك پاسارگاد 5 اسفند برگزار مي شود

روابط عمومي بانك پاس��ارگاد اعالم كرد: مراس��م 
اختتاميه »دومين جش��نواره فيلم ه��اي 180 ثانيه يي 
بانك پاسارگاد«، روز شنبه 5 اسفند 96 در محل »مركز 
همايش هاي صدا و س��يما« از ساعت 18 تا 20 برگزار 

مي شود. 

 تنديس بلورين جايزه
مديريت مالي براي بانك آينده

 بانك آينده، براساس شاخص هاي مالي تعريف شده، 
براي پنجمين س��ال متوالي، موفق به دريافت تنديس 
بلورين از هش��تمين دوره جايزه مل��ي مديريت مالي 
 ايران شد.  تنديس مزبور طي مراسمي در روز دوشنبه
30 بهمن ماه س��ال  جاري در س��الن اجالس س��ران 
كشورهاي اسالمي با حضور مسووالن دولتي، نخبگان و 
سرآمدان حوزه مديريت مالي، به بانك آينده اعطا شد. 
 ش��ايان ذكر است كسب جايزه ملي مديريت مالي 
ايران به خصوص در س��طوح باالتر به عنوان سند افتخار 
يك سازمان بوده و صرفا با مديريت و پايش موثر مباني 
راهبردي در گس��تره علوم مالي و انجام اقدامات موثر و 

به موقع دست يافتني است. 
 گفتني اس��ت اعطاي جايزه مديري��ت مالي ايران 
از س��ال 1389، بسترس��از بهب��ود و ارتق��اي س��طح 
مديريت مالي و اقتصادي در ش��ركت ها و سازمان هاي 
ش��ركت كننده شده است. اين جايزه، با اهداف حمايت 
مديريت مالي حرفه يي در مس��ير دستيابي به جايگاه 
واقع��ي در ش��ركت ها و بنگاه ه��ا، تش��ويق و ترغيب 
شركت ها براي انجام خودارزيابي و شناخت نقاط قوت 
و ضعف و زمينه هاي بهبود، ايجاد فضاي رقابتي مناسب 
و حرفه ي��ي ش��ركت ها و س��ازمان هاي ايراني، تعريف 
راهبردي از مديريت مالي و اقتصادي سازمان در جهت 
دس��تيابي به اهداف اس��تراتژيك و معرفي و قدرداني 
از ش��ركت ها و س��ازمان هاي برتر در حوزه هاي مالي و 
اقتصادي اعطا شده و مراسم آن ساالنه، برگزار مي شود. 

 تجليل از مديرعامل
بانك پاسارگاد

مديرعامل بانك پاس��ارگاد به دليل سال ها تالش و 
زحمات در حوزه علوم مالي كش��ور به عنوان چهره برتر 

اقتصادي معرفي شد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومي بانك پاس��ارگاد، طبق 
ارزيابي  به عمل آمده توسط كميته داوري در هشتمين 
دوره جاي��زه ملي مديري��ت مالي ايران ك��ه در تاريخ 
30 بهمن 1396 در س��الن اجالس س��ران كشورهاي 
اس��المي و با حضور مرتضي بانك مشاور رييس جمهور 
و دبير ش��وراي عال��ي مناطق آزاد تج��اري، صنعتي و 
ويژه اقتصادي، مهدي راس��خ معاون توس��عه مديريت، 
هماهنگي و امور پش��تيباني وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، سيدعلي صدرالسادات معاون توسعه مديريت 
و مناب��ع وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي 
و جمعي از مس��ووالن كش��وري، مديران ش��ركت ها و 
اس��تادان دانشگاه در سالن اجالس س��ران برگزار شد، 
بانك  پاسارگاد باتوجه به عملكرد مطلوب و شايسته خود 
در حوزه هاي مديريت مالي، ش��فافيت مالي، اقتصادي 
و... موفق به كسب باالترين سطح جايزه، يعني تنديس 
زرين ش��د. اين جايزه در چهار س��طح زرين، سيمين، 

بلورين و گواهينامه اعطا مي شود. 
در اي��ن مراس��م مجيد قاس��مي، با گراميداش��ت 
ي��اد و خاط��ره طراحان اي��ن جايزه آقاي��ان غالمرضا 
اس��المي بيدگلي و علي مدد، گفت: هدف از اين جايزه، 
ارتقاي سطح توانمندي مديريت مالي بنگاه هاي كشور 
براي كاركرد بهتر قلب تپنده آنهاس��ت. وي با تاكيد بر 
اهميت نوآوري در مديريت اقتصادي كشور اشاره كرد: 
سه محور از پنج محور اصلي ارزيابي اين دوره از جايزه 
به بحث نوآوري مربوط مي ش��ود و يكي از ويژگي هاي 
نوآوري در عصر امروز، محو كردن مرزهاي فعاليت هاي 

مختلف اقتصادي است. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به 
نتايج تحقيقات اخير گفت: فناوري، تامين مالي بنگاه ها 
را در محورهاي��ي همچ��ون ايجاد محص��والت جديد 
تخصصي، تبديل فرآيندهاي با حاش��يه س��ود باال به 
كاالي الكترونيكي به صورت خودكار، راهبردي ش��دن 
كاربرد داده ها و اطالعات، نياز به س��رمايه پايين جهت 
طراحي محصوالت جديد به دليل اتكاي آن به پلتفرم و 
همكاري گروه هاي جديد با گروه هاي مورد نياز و حذف 

ساير گروه ها از بازار متحول كرده است. 
وي بزرگ تري��ن چال��ش بخش مالي در كش��ور را 
توانمندسازي آن، جهت برخوردار شدن از قدرت رقابت 
در دنياي آينده و شناخت دل مشغولي هاي جهان فردا 
دانس��ت و با توجه به طرح اي��ن بحث ها و چالش ها در 
ارزيابي هاي اين دوره جاي��زه، اظهار اميدواري كرد كه 
به زودي معيارها و چالش هاي ارزيابي در اين نهاد دچار 
تحول ش��ود. در پيام دبيرخانه هش��تمين دوره جايزه 
ملي مديريت مالي ايران به مجيد قاس��مي مديرعامل 
بانك پاسارگاد، آمده اس��ت: »بي شك سال ها تالش و 
زحمات گرانقدر جنابعالي درحوزه علوم مالي كشور بر 
كسي پوشيده نيست. مجاهدت هايي كه چه در عرصه 
علم، چه در س��طوح مختلف مديري��ت اجرايي همواره 
راهگش��اي بخش اعظم��ي از چالش هاي كش��ور بوده 
اس��ت و صد البته كه نكوداش��ت و تقدير از زحمات و 
خدمات بي بديل شما سهل و آسان نخواهد بود. شوراي 
سياست گذاري در راستاي تحقق اين مهم، يادبودي از 
نماد رونق بازارهاي مالي را كه به دست هنرمندان ايراني 

ساخته شده است تقديم جنابعالي مي كند.«
گفتني است برگزاري جايزه مديريت مالي ايران از 
سال 1389 بسترساز بهبود و ارتقاء سطح مديريت مالي 
و اقتصادي در ش��ركت ها و سازمان هاي شركت كننده 
 اس��ت و اي��ن جايزه با ه��دف حماي��ت مديريت مالي 
حرفه يي در مس��ير دس��تيابي ب��ه جاي��گاه واقعي در 
شركت ها و سازمان ها، تشويق و ترغيب شركت ها براي 
انج��ام خود ارزيابي و ش��ناخت نقاط ق��وت و ضعف و 
زمينه هاي بهبود، ايجاد فضاي رقابتي مناسب و حرفه يي 
ش��ركت ها و س��ازمان هاي ايراني، تعريف راهبردي از 
مديريت مالي و اقتصادي س��ازمان در جهت دستيابي 
به اهداف اس��تراتژيك و معرفي و قدرداني از شركت ها 
و س��ازمان هاي برتر در حوزه هاي مال��ي و اقتصادي و 
همچني��ن فراهم كردن امكان تب��ادل تجربيات موفق 

مديران مالي برگزار مي شود. 

اخبار

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم كرد 

پياده سازي نخستين ارز ديجيتال كشور

آرامش به بازار ارز بازگشت

تداوم كاهش نرخ ارز و سكه 
گروه بانك و بيمه  

روز چهارش��نبه 2 اس��فند 96 نرخ ارز و سكه روند 
كاهشي خود را ادامه داد و صرافي هاي پايتخت هر دالر 
امريكا را با ۴8تومان كاهش نسبت به روز دوشنبه ۴هزار 
و 536 توم��ان فروختند. همچنين ه��ر يورو با كاهش 
112توماني در مدت مش��ابه 5 ه��زار و 60۴ و هر پوند 
ني��ز با كاهش 3۷توماني به قيمت 6 هزار و ۷33تومان 
معامله ش��د. به گزارش »تعادل« در بازار رسمي ارز نيز 
دالر مبادله ي��ي 3۷1۷.5تومان، پون��د 5199.2 تومان 
و ي��ورو ۴58۴.1 تومان معامله ش��د. همچنين در بازار 

طال اونس جهاني به 1328دالر رسيد و قيمت هر گرم 
طالي 18عيار با رشد 30توماني نسبت به روز دوشنبه 
1۴3هزار و 90تومان تعيين ش��ده بود. هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد نس��بت به روز دوش��نبه با 
5 ه��زار تومان كاهش يك ميلي��ون و ۴91هزار تومان 
فروخته شد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم با 19هزار و 500 تومان كاهش نسبت به روز 
دوشنبه يك ميليون و ۴52هزار تومان داد و ستد شد. 
هر قطعه س��كه نيم بهار آزادي با ۴هزار و 500 تومان 
افت در مدت مشابه ۷33هزار و 500 تومان و هر قطعه 

رب��ع بهار آزادي با 3هزار تومان كاهش ۴۴2هزار تومان 
معامله شد همچنين هر قطعه سكه گرمي با يك هزار 

تومان كاهش 299هزار تومان ارزش گذاري شد. 

 پيش  فروش قطعي بيش از ۹۶ هزار قطعه سكه
در مجموع بيش از 96هزار قطعه س��كه به صورت 
قطع��ي با روش جديد در واحده��اي بانك ملي ايران 
روز يك شنبه و دوشنبه هفته جاري پيش فروش شد. 
براس��اس بخش��نامه بانك مركزي، پيش فروش 
س��كه تمام بهار آزادي با روش جديد براي سررسيد 
6 ماهه به نرخ 1۴ميليون ريال و براي سررس��يد يك 
ساله به نرخ 13ميليون ريال از روز شنبه 28بهمن ماه 
در 1131شعبه منتخب بانك آغاز شد. روز يك شنبه 
29بهمن ماه يك هزار و 110درخواس��ت پيش خريد 
براي 11هزار و 61۴ قطعه س��كه با سر رسيد 6 ماهه 
و ۴۴هزار و۴65 قطعه س��كه با س��ر رسيد يك ساله 

به صورت قطعي ثبت ش��د. همچنين روز دوش��نبه 
30بهم��ن ماه نيز يك هزار و ۷02 درخواس��ت پيش 
خريد براي 9هزار و 892 قطعه س��كه با س��ر رس��يد 
6 ماهه و 30هزار و 35۴ قطعه س��كه با س��ر رس��يد 
يك ساله به صورت قطعي ثبت شد. بر اين اساس روز 
يك شنبه و دوش��نبه اين هفته در مجموع 96هزار و 
325 قطعه سكه پيش فروش شد. حراج سكه در بانك 
كارگشايي نيز طبق روال سابق در روزهاي زوج ادامه 
دارد به طوري كه تاكنون بيش از 300هزار قطعه سكه 

در اين واحد به صورت نقدي فروخته شده است. 

 سوءاستفاده از طال براي تبليغات
ريي��س اتحاديه طال و جواهر گفت: اس��تفاده از نام 
طال براي محصوالتي چون تابلوهاي زينتي و الك هاي 
آرايش��ي تنها براي تبليغات است و هيچ طاليي در اين 
محصوالت وجود ندارد. محمد كشتي آراي در گفت وگو 

با ايبنا با اش��اره به سوءاستفاده برخي افراد براي فروش 
كاالهايي به اس��م طال اظهار ك��رد: برخي كاالها مانند 
تابلوهاي تزييني به عنوان ساخته شده از طالي 2۴عيار 
مطرح مي ش��وند درحالي كه تنها مانن��د فلزات ديگر 
آبكاري شده و مانند ساعت، يك اليه آبكاري طال روي 
آنها قرار دارد.  وي همچنين با اشاره به محصولي با عنوان 
الك طال افزود: اين كاال اس��مش الك طالست اما تنها 
چيزي كه در آن وجود ندارد طالس��ت و مانند بسياري 
از كارهاي تبليغاتي ديگر براي جلب  توجه مشتري الك 
طال نام گذاري ش��ده است. رييس اتحاديه طال و جواهر 
ادامه داد: رنگ طاليي اين كاالها از مواد شيميايي مثل 
اكليل است و نام طال روي آن تنها يك ترفند تبليغاتي 
است. كش��تي آراي با بيان اينكه اين الك ها را آزمايش 
كردي��م و هيچ طاليي در آن وجود ندارد، گفت: نظارت 
بر اين محصول بر عهده وزارت بهداشت و درمان است 

كه الزم است در اين زمينه اقدام كند. 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در پست توييتري خود نوشت: در جلسه يي 
كه با هيات مديره پس��ت بانك در خص��وص ارزهاي 
ديجيتال مبتني بر زنجيره بلوكي داشتم، مقرر شد اين 
بانك اقدامات الزم براي پياده سازي آزمايشي نخستين 
ارز ديجيتالي كش��ور را با استفاده از ظرفيت نخبگان 
كش��ور به عمل آورد. مدل آزمايش��ي براي بررسي و 

تاييد به نظام بانكي كشور ارائه خواهد شد. 
به گزارش »تعادل« بر اين اساس وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات از پياده سازي نخستين ارز ديجيتال 
كش��ور به صورت آزمايش��گاهي خبر داده و حال بايد 
منتظ��ر ماند كه با برنامه ريزي بانك مركزي ش��رايط 
براي عرضه و تقاضاي ارز ديجيتال در كش��ور فراهم 
ش��ود.  محمدجواد آذري جهرمي در اينستاگرام خود 
ني��ز با بيان اينكه دنيا در حال تحول اس��ت و يكي از 
اين تحوالت »ارزهاي ديجيتال« هستند، اظهار داشت: 
رويكرد انفعالي در خصوص فناوري و انتظار دستگاه ها 
از يكديگر طبيعت��ا باعث عقب ماندگ��ي و در نهايت 

انفعال حاكميت خواهد شد. 
وي ادام��ه داد: ب��ر اي��ن اس��اس و با اس��تفاده از 
ظرفيت هاي موج��ود ارتباطات و فناوري اطالعات در 
عرصه بانكداري و نظام مالي كشور و نيز ظرفيت باالي 
جوانان كش��ور در جلس��ه يي كه با هيات مديره پست 
بانك ايران داشتم، مقرر شد اين بانك با اعالم فراخوان 
و شناسايي نخبگان كشور در اين عرصه، نخستين ارز 
ديجيتال كشور را به صورت آزمايشگاهي پياده سازي و 
اين مدل را براي بررسي و تاييد به نظام بانكي كشور 
عرضه كند.  وزير ارتباطات از همه كساني كه در اين 
ح��وزه تخصص دارند، دعوت كرد در فراخوان پس��ت 

بانك حضور فعاالنه داشته باشند
به گ��زارش »تعادل« اين اقدام��ات مي تواند پيرو 
فعاليت هاي اخير برخي هموطنان كه در ش��بكه هاي 
مج��ازي و ديجيت��ال ب��ه دنب��ال خريد و ف��روش و 
سرمايه گذاري در پول هاي مجازي از جمله بيت كوين 
هس��تند و همچنين نگراني ها و محدوديت هايي كه 

برخي كش��ورها و مقام��ات پول��ي و دولت هاي اكثر 
كشورها نس��بت به آينده ارز ديجيتال ابراز كرده اند، 
زمينه س��از ايج��اد ارز ديجيت��ال در ايران بر اس��اس 

پروتكل ها، ضوابط اجرايي، نظارتي و قانوني باشد. 
بسياري از كارشناسان با هشدار به مسووالن بانكي 
و ارزي كشور اعالم كرده اند كه نمي توان از آثار ارزهاي 
ديجيتال مانند بيت كوين غافل بود و اگر نس��بت به 
اين پديده انعطاف پذير نباشيم و منفعل باشيم باعث 
عقب ماندگي كش��ور از حوزه ارز ديجيتال خواهد شد 
و از آنج��ا كه پول مجازي پولي جهان ش��مول و مورد 
اس��تقبال بازرگانان و فعاالن اقتصادي مختلف است 
به س��ادگي مي تواند بازارهاي رسمي را دور بزند يا به 

حاش��يه براند و در آن صورت بخش��ي از ارز و پول و 
سرمايه هاي كش��ور و عده يي از سرمايه گذاران بدون 
نياز به مسووالن نظارتي و مراجعه قانون به شبكه هاي 
پول ديجيتال مراجعه خواهند كرد و در آن صورت هر 
گونه عدم حضور و انفعال در اين بازارها به زيان منافع 

اقتصادي و ملي كشور تمام خواهد شد. 
در اين زمينه بسياري از كارشناسان بانكي و پولي 
كش��ور از جمله ديواندري رييس پژوهشكده پولي و 
بانكي اعالم كرده اند كه بانك مركزي و پژوهش��كده 
سرگرم مطالعه و بررسي مزايا و معايب پول ديجيتال و 
اقدامات اساسي و علمي و حرفه يي در اين زمينه است. 
اگرچ��ه در ابت��دا با موج اس��تقبال از بيت كوين و 

ارزهاي ديجيتال، ارزش بيت كوين افزايش يافت و به 
نزديك 20 هزار دالر رس��يد و بسياري آينده تجارت 
جهان را بدون دخال��ت و حضور دولت ها و بانك هاي 
مركزي و عملكرد سياست پولي در كاهش ارزش پول 
و ارزهاي مختلف ارزيابي مي كردند و بر اس��اس رشد 
فناوري ها، انتظار داشتند كه پول ديجيتال جايگزين 
ارزهايي ش��ود كه هر روز با نوسان حاصل از عملكرد 
دولت ها، جنگ و تنش هاي سياس��ي با نوسان همراه 
اس��ت اما با برخوردهاي اخير بس��ياري از بانك هاي 
مركزي و دولت هاي مختلف جهان با بيت كوين و پول 
ديجيتال، عمال زمينه س��از سقوط ارزش بيت كوين را 

فراهم كرد. 

اين نكته نش��ان مي دهد كه كشورهاي قدرتمند 
جه��ان از جمله امريكا، اروپا، هند، چين، روس��يه و... 
هن��وز قادرند كه با محدود كردن معامالت و اقدامات 

مختلف مانع از قدرتمند شدن ارز ديجيتال شوند.
بيت كوين ك��ه ارزش آن در ابتداي س��ال 201۷ 
ح��دود ه��زار دالر ب��ود، در ماه ه��اي اخير ب��ه رقم 
بي س��ابقه 19 هزار و 666 دالر رس��يد. اما با ش��روع 
برخورده��اي دولت ها و بانك هاي مرك��زي و خط و 
نشان كشيدن هاي مختلف هم اكنون يك سوم از ارزش 
خ��ود را از دس��ت داده و به 12 تا 1۴ ه��زار دالر در 
هفته هاي اخير رس��يده است.  نكته اساسي اين است 
كه بيت كوين تنها يك پيشتاز پول ديجيتال در بازار 
است و بس��ياري از كشورها و ش��ركت هاي اروپايي، 
آس��يايي و روس و امريكايي به دنبال ارائه روش هاي 
مختلفي هستند تا پول ديجيتال را گسترش دهند و 
اين پول ها به ش��دت مورد استقبال فعاالن اقتصادي و 

حتي سرمايه گذاران عادي قرار گرفته است. 
ش��ين چانل تحليلگ��ر اوراق بهادار در موسس��ه 
اي اس آر ولث ادوايزرز در س��يدني گف��ت: »بايد اين 
نكته را در ذهن داش��ت كه ارزش بيت كوين در سال 
جاري رشد زيادي داشته بنابراين اصالح قيمت همواره 

امكان پذير است.«
موفقيت بيت كوي��ن ارزهاي ديجيتالي را به مركز 
توجهات جهاني تبديل ك��رده و فرصتي براي بروز و 

ظهور ديگر رقباي بيت كوين نيز فراهم كرده است. 
چانل افزود: »س��رمايه زي��ادي در حال حركت از 
بيت كوين به سمت ساير س��كه هاي جايگزين است. 
ش��ما ش��ركت هاي نظير ورج و ريپل را مي بينيد كه 
طي هفته گذش��ته رش��دي بيش از ۴00 درصدي را 
شاهد بوده اند.« ورج و ريپل از جمله ارزهاي ديجيتالي 
هستند كه در حال تقليد و رقابت با بيت كوين هستند. 
تاكاشي هيروكي استراتژيست ارشد موسه مونكس 
س��كيوريتيز در توكيو گفت: »برخالف سهام و اوراق 
قرضه، محاسبه ميزان سوددهي بيت كوين امكان پذير 
نيست از اين جهت خريد اين ارز ديجيتالي بيشتر به 

يك قمار شبيه است تا سرمايه گذاري.«

 با هم��ت و تالش مديران و كاركن��ان بانك انصار 
در راستاي بهبود عملكرد مالي اين بانك ضمن حضور 
هر س��اله در ارزيابي هاي تخصصي در دبيرخانه جايزه 
مديريت مال��ي ايران، تنديس زرين هش��تمين دوره 
جاي��زه مديري��ت مالي اي��ران را به دس��ت آورد.   به 
گ��زارش اداره  كل روابط  عمومي  و تبليغات به نقل از 

معاونت مالي، شركت در فرآيند هشتمين دوره جايزه 
ملي مديريت مالي، با اهتمام ويژه مديران، كارشناسان 
و همكاران معاونت مالي بانك انصار و درراستاي اجراي 
استانداردهاي مالي، رعايت مقررات و قوانين بانكي و 
بورس��ي موجب ش��د تا بار ديگر به نتيجه يي شگرف 
بينجامد و اين معاونت در هش��تمين سال متوالي و با 

حداكثر رشد به نتيجه چشمگيري نسبت به دوره هاي 
گذشته دس��ت يابد.   در اين گزارش آمده است: اين 
جايزه همه س��اله در 3س��طح تندي��س، تقديرنامه و 
گواهينامه اعطا مي ش��ود كه سطح تنديس آن شامل 
تنديس زرين، س��يمين و بلورين است كه بانك انصار 
در اين دوره باالترين س��طح جايزه )تنديس زرين( را 

كس��ب كرد.   مراسم اهداي اين تنديس ارزشمند در 
س��الن اجالس سران با حضور، معاون وزير بهداشت و 
درمان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و مشاور 
رييس جمهور، معاون وزير فناوري اطالعات و ارتباطات 
رييس جمهور و جمعي از اقتصاددانان و اساتيد حوزه 
مالي كش��ور برگزار و آقاي فتحعلي معاون مالي بانك 
به نمايندگي بانك  انصار جايزه مذكور را دريافت كرد. 
هدف برگزاركنن��دگان دوره هاي جايزه  ملي مديريت 
 مالي ايران، حمايت مديريت مالي حرفه يي در مس��ير 

دس��تيابي به جايگاه واقعي در شركت ها و سازمان ها، 
تش��ويق و ترغيب ش��ركت ها براي انجام خود ارزيابي 
و ش��ناخت نقاط قوت و ضع��ف و زمينه هاي بهبود، 
ايج��اد فضاي رقابتي مناس��ب و حرفه يي ش��ركت ها 
و س��ازمان هاي ايراني، تعريف راهب��ردي از مديريت 
مال��ي و اقتص��ادي س��ازمان در جهت دس��تيابي به 
اهداف اس��تراتژيك، معرفي و قدرداني از شركت ها و 
س��ازمان هاي برتر در حوزه مالي و اقتصادي و فراهم 
نمودن امكان تبادل تجربيات موفق مديران مالي بود. 

گروه بانك و بيمه  
تس��هيالت پرداختي بانك ها طي 10ماهه سال 
1396 ب��ه بخش ه��اي اقتصادي مبل��غ ۴623هزار 
ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
قبل مبلغ 3۴۴.1هزار ميليارد ريال )معادل 8 درصد( 

افزايش داشته است. 
به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي، هدف از 
دريافت تسهيالت پرداختي در بخش هاي اقتصادي 
طي 10ماهه س��ال 1396 نش��ان مي دهد كه سهم 
تس��هيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش در 
كليه بخش هاي اقتصادي طي 10ماهه سال جاري 
مبلغ 28۷3.5هزار ميليارد ريال )معادل 62.2درصد 
كل تسهيالت پرداختي( است كه در مقايسه با دوره 
مش��ابه س��ال قبل مبلغ 1۴8.۷ه��زار ميليارد ريال 

معادل 5.5درصد افزايش داشته است. 
 سهم تس��هيالت پرداختي بابت تامين سرمايه 
در گردش بخش صنعت و معدن در 10ماهه س��ال 
ج��اري معادل 1135.1هزار ميلي��ارد ريال بوده كه 
حاكي از تخصي��ص 39.5درصد از منابع تخصيص 
يافته به سرمايه در گردش كليه بخش هاي اقتصادي 
به بخش صنعت و معدن است و از 13۴1هزارميليارد 
ريال تس��هيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن 
معادل 8۴.۷درصد آن براي تامين سرمايه در گردش 
پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت دهي به 
تامين منابع براي اين بخش توسط بانك ها در سال 
جاري است. سهم سرمايه در گردش از كل تسهيالت 
در بخش كشاورزي نيز 68درصد، در بخش مسكن 
و ساختمان 19درصد، در بخش بازرگاني ۷0درصد 
و در بخش خدمات 51درصد بوده كه نش��ان دهنده 
س��هم باالي س��رمايه در گردش در كل بخش هاي 

اقتصادي است. 

 از 27 تا 587 ميليون تومان ميانگين وام
با توجه به رقم ۴62 هزار ميليارد توماني تسهيالت 

به ۷.3۴ ميليون واحد اقتصادي در 10ماهه اول سال 
96، ميانگين وام هر واحد اقتصادي معادل63 ميليون 
تومان بوده است. همچنين تعداد 228 هزار و 163 
فقره تسهيالت به بخش صنعت و معدن با ميانگين 
پرداختي هر فقره 58۷ ميليون تومان پرداخت شده 

كه بيشتر از ميانگين پرداختي ساير بخش هاست. 
 در بخ��ش خدم��ات تع��داد ۴ميلي��ون و 122 
هزار فقره تس��هيالت با ميانگي��ن پرداخت هر فقره 

۴5ميليون تومان پرداخت شده است. 
در بخش كش��اورزي 38هزار ميلي��ارد تومان به 
يك ميليون و 386 هزار واحد اقتصادي پرداخت شده 

و ميانگين هر وام 2۷ ميليون تومان بوده است. 
 بخش س��اختمان ني��ز با رقم 39ه��زار ميليارد 
تومان تس��هيالت براي 806 هزار فقره وام پرداخت 
كرده و ميانگين هر وام ۴9ميليون تومان بوده است. 
بخش بازرگاني نيز با رقم 6۴هزار ميليارد تومان براي 
809هزار فقره تقاضا تسهيالت داشته و ميانگين هر 

وام80ميليون تومان بوده است. 

 40درصد منابع براي بخش خدمات
رتب��ه بخش ه��اي اقتص��ادي از نظ��ر مي��زان 
تسهيالت دريافت ش��ده به ترتيب شامل خدمات 
با س��هم ۴0 درصد، صنعت 29درص��د، بازرگاني 
 1۴درص��د، س��اختمان 8.5درص��د و كش��اورزي

8 درصد بوده اس��ت و در بخش خدمات 185هزار 
ميليارد تومان، در بخش صنعت 13۴هزار ميليارد 
تومان، در بخش بازرگاني 6۴هزار ميليارد تومان، 
در بخش س��اختمان 39هزار ميليارد تومان و در 
حوزه كش��اورزي ح��دود 38هزار ميلي��ارد تومان 
تس��هيالت بان��ك جذب ش��ده اس��ت. از آنجا كه 
به عقيده كارشناس��ان، بخش خدمات بيش��ترين 
اش��تغال را ايج��اد مي كند، ل��ذا حمايت از بخش 
خدمات در توس��عه ارزش افزوده و شغل مي تواند 

بسيار اثرگذار باشد. 

 سهم 2۹درصدي صنعت
تعداد 228هزار فقره تسهيالت به بخش صنعت 
و مع��دن با ميانگين پرداختي هر فقره 58۷ميليون 
تومان پرداخت شده كه بيشتر از ميانگين پرداختي 
ساير بخش هاست و كل بخش صنعت 29درصد كل 
تس��هيالت را جذب كرده است. در ضمن در بخش 
خدمات تعداد ۴ميليون و 122هزار فقره تسهيالت با 
ميانگين پرداخت هر فقره ۴5ميليون تومان پرداخت 

شده است. 

 14.3هزار ميليارد تومان براي امور توسعه اي
۴.۷8ه��زار ميلي��ارد تومان از تس��هيالت براي 
اهداف توس��عه يي ش��امل ايجاد واحدها 9.6درصد، 
توسعه واحدها ۴.۷درصد و تعميرات آنها 2.۷درصد 
پرداخت ش��ده و س��هم اين امور توس��عه يي از كل 
تس��هيالت معادل 1۷درصد كل وام هاي بانكي بوده 
كه نس��بت آن در مقايس��ه با س��ال هاي قبل رشد 
بيش از 2واحد درصدي داشته و البته همچنان اين 
سرمايه در گردش اس��ت كه با سهم 62 درصدي و 
با هدف روي پا ماندن واحدهاي اقتصادي بيشترين 
س��هم را در اهداف پرداخت تسهيالت دارد. اين در 
حالي اس��ت كه در ش��رايط خروج از ركود و ايجاد 
رونق و رشد س��رمايه گذاري ها قاعدتا بايد سهم وام 
بانكي در رش��د سرمايه گذاري شامل ايجاد و توسعه 
واحدها را ش��اهد باشيم. البته گزارش بانك مركزي 
تاكيد دارد كه براي ايجاد و توسعه بايد از منابع بازار 
سرمايه استفاده شود و بانك ها بايد تسهيالت سرمايه 
در گردش و تس��هيالت خرد را پرداخت كنند و اين 
بازار س��رمايه است كه بايد تسهيالت و سرمايه هاي 
بزرگ و بلندمدت براي راه اندازي طرح هاي اقتصادي 
و ايجاد واحدهاي جديد و توسعه آنها را تامين كند. 
بانك مركزي تاكيد كرده ك��ه همچنان بايد در 
تداوم مس��ير ج��اري مالحظات مرب��وط به كنترل 
ت��ورم را نيز در نظر گرفت و هم��واره مراقب قدرت 

گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در 
اقتصاد نيز بود. بر  اين اساس ضروري است به افزايش 
توان مالي بانك ها از طريق افزايش س��رمايه و بهبود 
كفايت سرمايه بانك ها، كاهش تسهيالت غيرجاري و 
بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك ها، 
افزايش بهره وري بانك ها در تامين سرمايه در گردش 
توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك ها 
و ترغيب بنگاه هاي توليدي به س��مت بازار سرمايه 
به عن��وان يك ابزار مهم در تامي��ن مالي طرح هاي 

اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه يي كرد. 

 4۶2هزار ميليارد تومان براي
7.34 ميليون فعال

در 10ماهه اول سال 96 سيستم بانكي توانست 
۴62 هزار ميليارد تومان را به ۷.3۴ميليون متقاضي 
وام پرداخت كند كه رشد 8درصدي نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داش��ته است. تسهيالت پرداختي 
بانك ه��ا ط��ي 12ماهه س��ال 1395 به بخش هاي 
اقتصادي مبلغ 5۴8هزار ميليارد تومان بوده اس��ت 
كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه س��ال 139۴ مبلغ 
131هزار ميليارد توم��ان يعني معادل 31.۴درصد 
افزايش داش��ته است. اما برخي كارشناسان با اشاره 
ب��ه اين رق��م بي س��ابقه در يك س��ال پاياني دولت 

يازدهم و قبل از انتخابات دوازدهم رياست جمهوري 
معتقدند كه بانك ها تمام توان خود را براي پرداخت 
وام انجام داده اند و در س��ال 96 فشار زيادي را براي 
پيگيري مطالبات، تجهيز منابع و جذب س��پرده و 
پرداخت تسهيالت تحمل خواهند كرد و از آنجا كه 
تامين منابع براي بانك ها با نرخ س��ود 15درصدي 
كاري دش��وار خواه��د ب��ود و اين موض��وع بر توان 
تس��هيالت دهي بانك ها در س��ال 96 تاثير زيادي 
خواهد گذاشت و همچنين مطالبات معوق رشد قابل 
توجهي داش��ته لذا بانك ها بخشي از توان مديريتي 
خ��ود را براي كاه��ش مطالبات ب��ه كار گرفته اند. 
بررس��ي آمار هدف از دريافت تس��هيالت پرداختي 
در بخش هاي اقتصادي طي 12ماهه س��ال 1395 
نشان مي دهد كه سهم تسهيالت پرداختي در قالب 
سرمايه در گردش در كليه بخش هاي اقتصادي طي 
12ماهه سال 1395 مبلغ 351هزار ميليارد تومان 
معادل 6۴ درصد كل تس��هيالت پرداختي است كه 
در مقايسه با دوره مشابه سال 139۴ مبلغ 8۷هزار 
ميلي��ارد تومان معادل 33.3درصد افزايش داش��ته 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه س��هم وام س��رمايه 
در گردش از 63درصد س��ال 9۴ ب��ه 6۴درصد در 
 س��ال 95 رسيده و در 10ماهه اول سال 96 معادل

62 درصد بوده است. 

تنديس زرين جايزه ملي مديريت مالي براي بانك انصار

رشد 8 درصدي پرداخت تسهيالت به واحدهاي اقتصادي در 10ماهه سال ۹۶

ميانگين دريافت تسهيالت هر واحد اقتصادي 63 ميليون تومان 
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5 بورس و فرابورس
 نگاهي به صورت هاي مالي»سيستم«: شركت 
هم��كاران سيس��تم اطالع��ات و صورت ه��اي مالي 
ميان دوره ي��ي 9ماه��ه منتهي ب��ه 30 آذر ماه 96 را 
حسابرسي نش��ده و با س��رمايه معادل 950ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. بر اين اس��اس ش��ركت با انتشار 
عملكرد 9ماهه خود اعالم كرد در دوره ياد شده مبلغ 
437ميليارد و 230ميليون ريال س��ود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 460ريال سود به ازاي هر 

سهم محقق كرد. 
همچنين اين ش��ركت در دوره مشابه سال مالي قبل 
مبلغ 322ريال س��ود شناسايي كرده بود. »سيستم« 
در پايان س��ال مالي گذش��ته به ازاي هر سهم 643 
ريال س��ود محقق كرد. افزون بر اين با افزوده شدن 
سود انباش��ته ابتداي سال به س��ود خالص دوره در 
نهاي��ت مبلغ 493ميليارد و 706ميليون ريال س��ود 
انباش��ته پاي��ان دوره در حس��اب هاي اين ش��ركت 
منظور ش��د. اين درحالي اس��ت كه اين ش��ركت در 
پايان گزارش داليل تغيي��رات واقعي اطالعات دوره 
منته��ي به پاي��ان آذر ماه 96 را نس��بت به اطالعيه 
قبل��ي اينگون��ه اعالم كرده اس��ت: مبل��غ 100هزار 
ميليون ريال از درآمدهاي عملياتي اين دوره مربوط 
به درآمد فروش س��ورس نرم افزار سپيدار و دشت به 
شركت س��پيدار سيستم آس��يا)يكي از شركت هاي 
گروه همكاران سيس��تم( است كه انتظار نمي رود در 

دوره هاي آتي تكرار شود. 
 اعالم تعديل مثبت »س�غرب«: شركت سيمان 
غرب اطالع��ات و صورت ه��اي مال��ي ميان دوره يي 
9ماه��ه منته��ي ب��ه 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي 
نش��ده و با س��رمايه معادل 300ميليارد ريال منتشر 
كرد. بر اين اساس ش��ركت با انتشار عملكرد 9ماهه 
خود اعالم كرد در دوره ياد ش��ده مبلغ 116ميليارد 
و 453ميلي��ون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر 
اين اس��اس مبلغ 388ريال س��ود به ازاي هر س��هم 
محقق كرد. همچنين اين ش��ركت در دوره مش��ابه 
س��ال مالي قبل مبلغ 293ريال سود شناسايي كرده 
بود. »س��غرب« در پايان س��ال مالي گذشته به ازاي 
هر س��هم 337ريال سود محقق كرد. افزون بر اين با 
افزوده شدن سود انباشته ابتداي سال به سود خالص 
دوره در نهايت مبلغ 222ميليارد و 298ميليون ريال 
سود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 افزاي�ش س�ود 9ماهه »فاس�مين«: ش��ركت 
كالسيمين اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 
9ماه��ه منته��ي ب��ه 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي 
نشده و با س��رمايه معادل 2هزارميليارد ريال منتشر 
كرد. بر اين اساس ش��ركت با انتشار عملكرد 9ماهه 
خ��ود اعالم كرد در دوره ياد ش��ده مبلغ يك هزار و 
475ميليارد و 797ميليون ريال س��ود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 738ريال سود به ازاي هر 
س��هم محقق ك��رد. همچنين اين ش��ركت در دوره 
مشابه سال مالي قبل مبلغ 329ريال سود شناسايي 
كرده بود. »فاس��مين« در پايان س��ال مالي گذشته 
به ازاي هر سهم 498ريال سود محقق كرد. براساس 
اين گزارش با افزوده ش��دن س��ود انباش��ته ابتداي 
س��ال به س��ود خالص دوره در نهايت مبلغ 2هزار و 
375ميليارد و 910ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتشار گزارش 9ماهه »ولبهمن«: شركت بهمن 
ليزين��گ اطالعات و صورت هاي مال��ي ميان دوره يي 
9ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي نشده 
و با س��رمايه معادل 800 ميليارد ريال منتش��ر كرد. 
همچني��ن ش��ركت با انتش��ار عملك��رد 9ماهه خود 
اع��الم كرد در دوره ياد ش��ده مبل��غ 272ميليارد و 
180ميليون ريال س��ود خالص پس از كس��ر ماليات 
كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 340ريال س��ود 
به ازاي هر س��هم محق��ق كرد. در س��ويي ديگر اين 
شركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 248ريال 
سود شناس��ايي كرده بود. »ولبهمن« در پايان سال 
مالي گذشته به ازاي هر سهم 368ريال سود محقق 
ك��رد. اين درحالي اس��ت كه با افزوده ش��دن س��ود 
انباشته ابتداي سال به س��ود خالص دوره در نهايت 
مبلغ 410ميليارد و 190ميليون ريال س��ود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 تعديل مثبت »ش�امال«: ش��ركت معدني امالح 
اي��ران اطالعات و صورت ه��اي مال��ي ميان دوره يي 
9ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي نشده 
و با س��رمايه مع��ادل 210هزارميليون ريال منتش��ر 
كرد. بر اين اساس ش��ركت با انتشار عملكرد 9ماهه 
خود اعالم كرد در دوره ياد ش��ده مبلغ 354ميليارد 
و 579 ميلي��ون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر 
اين اس��اس مبلغ يك هزار و 688 ريال سود به ازاي 
هر س��هم محقق كرد. همچنين اين شركت در دوره 
مش��ابه س��ال مالي قبل مبلغ يك هزار و 449ريال 
س��ود شناس��ايي كرده بود. »ش��امال« در پايان سال 
مالي گذش��ته به ازاي هر سهم يك هزار و 850 ريال 
س��ود محقق كرد. افزون بر اين با افزوده شدن سود 
انباشته ابتداي سال به س��ود خالص دوره در نهايت 
مبلغ 426ميليارد و 666 ميليون ريال س��ود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 توضي�ح »ف�والد« درب�اره تغيير ب�ا اهميت 
پيش بيني س�ود: ش��ركت فوالد مبارك��ه اصفهان 
درحالي به دليل ابهام در افش��اي اطالعات با اهميت 
در جريان معامالت امروز شاهد توقف نماد معامالتي 
بود كه دقايقي پيش اقدام به انتش��ار اطالعات كرد. 
بر اين اس��اس ش��ركت فوالد مباركه با سرمايه ثبت 
شده 75هزارميليارد ريال درخصوص تغيير با اهميت 
پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 
پايان اس��فند 96 توضي��ح داد. همچنين »فوالد« در 
اين اطالعيه اعالم كرده است، سود خالص پيش بيني 
ش��ده قبلي اين ش��ركت 40ه��زار و 927ميليارد و 
172ميلي��ون ري��ال بوده ك��ه در محاس��بات جديد 
س��ود خالص پيش بيني ش��ده فعلي ب��ه 51 هزار و 
456ميليارد و 713ميليون ريال افزايش يافته است. 
اين ش��ركت درباره علت تغيي��ر با اهميت پيش بيني 
درآم��د هر س��هم نيز اينگون��ه توضيح داده اس��ت: 
افزاي��ش 26درصدي پيش بيني س��ود خالص تعديل 
شده هر سهم در س��ال مالي منتهي به پايان اسفند 
امسال نس��بت به آخرين پيش بيني حسابرسي شده 
كه در تاريخ 13 آبان ماه در س��امانه كدال منتش��ر 

شده بود عمدتا به داليل زير است: 
 پيش بيني افزايش درآمد فروش به مبلغ 11هزار و 
788ميليارد ريال عمدتا ناشي از افزايش نرخ فروش 

محصوالت است. 
 پيش بين��ي كاهش بهاي تمام ش��ده كاالي فروش 
رفت��ه به مبلغ يك ه��زار و 889 ميليارد ريال عمدتا 
ناش��ي از تغيي��ر در مقدار مصرف و ن��رخ خريد مواد 

اوليه و مصرفي است. 

رويخطشركتها

»تعادل« در گفت وگو با صاحب نظران بازار سرمايه وضعيت پارامتر هاي اقتصادي را بررسي مي كند

بيرمقيدربورستهران
گروه بورس  مسعود كريمي 

مدت��ي اس��ت در بازار   ه��اي مالي با پيش��تازي 
بازدهي نرخ ارز نس��بت به س��اير بازار ها مش��اهده 
مي ش��ود كه جذابيت و حركت نقدينگي به س��مت 
س��رمايه گذاري در ارز نس��بت به گذش��ته افزايش 
چشمگيري پيدا كرده اس��ت. اين موضوع و خوش 
اقبالي به ارز تا جايي ادامه پيدا كرد كه برخورد   هاي 
دس��توري در دس��تور كار دولت براي مديريت نرخ 
ارز كش��ور قرار گرفت. در اين ميان سرمايه گذاران 
ب��ا صدور مجوز هايي از بانك مركزي اعم از انتش��ار 
اوراق گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصدي 
در راس��تاي كنترل نوس��ان نرخ ارز مواجه ش��دند. 
اتخاذ چني��ن تصميمي در كالن اقتص��اد مي تواند 
زيان هاي زيادي را به س��اير بازار ه��ا از جمله بازار 
س��رمايه وارد كن��د، زيرا اغلب س��رمايه به س��مت 
بازاري كه سوددهي باالتر به همراه ريسك كمتري 
دارد، حركت مي كند و نرخ سود 20درصد مي تواند 
منجر به فرار س��رمايه ها از بازار پر ريس��ك س��هام 
شود و اين بازار را در بلندمدت با يك بحران جدي 
مواجه كند. به هر حال چند روزي اس��ت كه فضاي 
رخوت در بازار س��هام جايگزين معامالت پرهيجان 
س��هام شده اس��ت و كارشناس��ان بر اين باورند تا 
زماني كه در سياس��ت گذاري ها به يك جمع بندي 
نهاي��ي و ثبات در فض��اي كالن اقتصادي با در نظر 
گرفتن شرايط ساير بازار ها نرسيم، سرمايه گذاران با 
احتياط بيشتر يا ترس اقدام به داد و ستد سهام در 

بورس كشور مي كنند. 

 تصميمات متغير سياست گذار
در همين رابطه رضا عيوض لو عضو هيات علمي 
دانش��گاه تهران با اش��اره به بي رمق��ي در معامالت 
بورس كش��ور در گفت وگو با »تع��ادل« بيان كرد: 
سياس��ت هاي اخي��ر بان��ك مرك��زي در خصوص 
افزايش نرخ س��ود بانكي در اين مهم بي تاثير نبوده 
اس��ت. از طرفي معامالتي كه در حال انجام است با 
نرخ س��ود بانكي، نرخ بازده��ي اوراق با درآمد ثابت 
رابطه معكوسي دارد و به طور كلي ريز ش هاي اخير 
از اين عوامل نشات گرفته است. اين كارشناس بازار 
سرمايه در خصوص تاثير اوراق گواهي سپرده ريالي 
با نرخ س��ود 20درص��د نيز اذعان داش��ت: گواهي 
سپرده 20درصد در درجه اول باعث مي شود كه نرخ 
بازده تا سررس��يد اوراق بدهي در بازار افزايش پيدا 
كند. به همين دليل نرخ بازدهي مورد انتظار دوباره 
در بازار افزايش پيدا كرد كه اين عامل هم در جاي 
خود يكي از داليل كم رونق ش��دن معامالت بورس 
محسوب مي شود تا س��رمايه گذاران بتوانند بيشتر 
روند آتي را برآورد كنند. اين تحليلگر بازار سرمايه 
تصريح كرد: سياست گذاران  بايد به اين جمع بندي 
برس��ند كه در تصميمات و سياس��ت گذاري ها يك 
ثبات داش��ته باش��ند و اين ثبات براي بازار سرمايه 
بسيار مهم ارزيابي مي ش��ود. وي گفت: در صورتي 
كه در بازار ثبات وجود داش��ته باشد مي توان انتظار 
معامالت پررونق تري داشته باشيم. اين عضو هيات 

علمي دانش��گاه ته��ران بيان ك��رد: موضوع گواهي 
سپرده ريالي با نرخ سود 20درصد به يك باره اتفاق 
نيفتاده اس��ت و يك كاهش 6 ال��ي 7درصدي نرخ 
بهره در اواسط سال جاري داشتيم و در مقابل يك 
افزاي��ش 5درصدي در انتهاي س��ال تجربه كرديم. 
رضا عيوض لو عن��وان كرد: در فاصله كمتر از 6 ماه 
نرخ س��ود يك بار 7درصد كاه��ش و يك بار ديگر 
5درص��د افزايش پيدا مي كند. اين موضوع به معني 
نااطميناني و عدم ثبات اس��ت. وي افزود: در چنين 
فضايي سرمايه گذاران دست به عصا حركت خواهند 
ك��رد و معامالت را تا حدودي به تعويق مي اندازند، 
چرا كه تصميم��ات فرداي سياس��ت گذاران متغير 

است. 

 وضعيت اسفناك
هاش��م باروت��ي كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در 
خصوص دالي��ل ريزش هاي بازار س��هام طي چند 
هفته اخي��ر در گفت وگو با »تع��ادل« عنوان كرد: 
زماني كه بازار به پايان سال نزديك مي شود عمدتا 
ني��از به نقدينگي در خانوار ها افزايش پيدا مي كند. 
از طرف��ي با توجه به اينكه طي چند روز گذش��ته 
به پاي��ان ماه نزديك بوديم خيل��ي از كارگزاري ها 
ب��ه دنبال اي��ن موض��وع بودند ك��ه نقدينگي ها را 
براي تس��ويه بانك ه��ا برگردانند. وي خاطرنش��ان 
كرد: به همين دليل فش��ار فروش بيش��تر از خريد 
در بازار س��هام ص��ورت گرفت. اي��ن تحليلگر بازار 
سرمايه اذعان داش��ت: پيش بيني مي شود كه طي 
يك ي��ا 2 هفته آينده بازار بارونق همراه مي ش��ود 
و مجددا از 15 اسفند به بعد ممكن است كه فشار 

فروش باع��ث كاهش قيمت ه��ا در روند معامالتي 
بورس ش��ود. وي در خصوص تاثي��ر اوراق گواهي 
سپرده ريالي با نرخ س��ود 20درصد در بازار سهام 
نيز گفت: در مديريت اقتص��ادي دچار بحران هاي 
مختلف هس��تيم. عمده افزايش نرخ بهره بانكي يا 
نرخ بهره يي كه براي صندوق ها در نظر گرفته شده 
است به موضوع افزايش نرخ ارز مرتبط مي شود. با 
توج��ه به اينكه دولت نرخ به��ره را روي 15درصد 
به ثبات رس��انده بود، نقدينگي به س��مت س��كه و 
ارز حرك��ت كرد كه اين موض��وع در نهايت نه تنها 
منجر به توليد نش��د بلكه به ركود در بخش مسكن 
هم دامن زد. هاش��م باروتي گفت: دولت هر س��ال 
ني��از دارد كه قيمت ارز را با توجه به تورمي كه در 
طول سال داريم، متعادل كند. اوراق مشاركت ها و 
نرخ بهره هاي بانكي به مش��تريان، سپرده گذاران و 
س��رمايه گذاران زماني كه پرداخت مي شود، دولت 
را با كس��ري بودجه مواجه مي كند به همين دليل 
دولت ه��ا پس از ارائ��ه بودجه به مجل��س همانند 
س��ال هاي گذش��ته به صورت منطقي افزايش نرخ 
ارز را براي جبران كس��ري بودجه و پرداختي ها از 
طريق اوراق مش��اركت، اوراق خزانه، اوراق صكوك 
و... لحاظ مي كنند كه اين كس��ري از مابه التفاوت 
فروش قيمت ارز تامي��ن و به نوعي اين موضوع را 

پوشش مي دهد. 
اي��ن كارش��ناس ب��ازار س��رمايه ابراز داش��ت: 
نقدينگي ه��ا، ب��ا كاهش نرخ س��ود بانك��ي و گريز 
س��رمايه به سمت بازار هايي از جمله سكه و ارز كه 
امكان س��فته بازي در آنها زياد وجود دارد، حركت 
ك��رد. وي افزود: اين موضوع در نهايت باعث ش��د 

كه كنترل بازار از دس��ت دولت هم خارج شود. بر 
اين اس��اس، براي اينكه دولت بتواند دوباره بازار را 
كنت��رل كند و قيمت ارز را كاه��ش دهد، اقدام به 
افزاي��ش نرخ س��ود بانكي كرد. اي��ن تحليلگر بازار 
س��رمايه بيان ك��رد: افزايش يا كاهش نرخ س��ود 
بانكي خود به خود در روند معامالتي بازار س��رمايه 
تاثير گ��ذار خواهد بود اما ن��رخ 20 درصدي كه در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت با توجه به رشد نقدينگي 
)رش��د 3برابري نس��بت به دولت گذش��ته( كه در 
اين م��دت تجربه كرديم، اين حج��م براي اقتصاد 
خطرناك اس��ت و دولت نمي تواند كاهش نرخ سود 
به��ره را در دس��تور كار خ��ود قرار ده��د، چرا كه 
نقدينگي با توجه به اينكه س��اختار و سياست هاي 
اقتصادي، توليدي نبوده اس��ت عمال بحران هايي را 
به وج��ود خواهد آورد. وي گفت: هر نوس��اني كه 
اين نقدينگي در بازار ها داش��ته باش��د به طور قطع 
آن بازار هدف را با حباب مواجه مي كند. به همين 
دليل سياس��ت هايي كه دولت در نظر گرفته عمدتا 
در راستاي جذب عمومي فضاي سرمايه گذاري در 
بازار  هاي مالي يا بازار س��رمايه اس��ت تا بتواند اين 
مهم را كنترل كند. در حال حاضر وضعيت بانك ها 
بسيار اسفناك است و از طرفي در صورتي كه نرخ 
سود بانكي افزايش پيدا نكند حجم نقدينگي هايي 
كه از بازار ه��اي پولي خارج مي ش��ود، حجم قابل 
توجه��ي خواهد بود. هاش��م باروت��ي تصريح كرد: 
اي��ن حجم در نهايت به س��مت بازار  هايي از جمله 
ارز، سكه و طال حركت خواهد كرد كه تاثير رواني 
زي��ادي در ريس��ك عموم��ي دارد و آن را افزايش 
مي دهد. وي اظهار داشت: در حال حاضر با افزايش 

مقطعي، دولت در تالش است كه بازار ارز را كنترل 
كند. اما در صورتي كه بخواهيم به صورت منطقي 
با اين موضوع مواجه ش��ويم، دولت  بايد به س��مت 
س��رمايه گذاري خارجي حركت كند، زيرا با آمدن 
ارز ب��ه داخل كش��ور و كاهش نرخ بي��كاري خود 
به خود فضاي س��فته بازي به س��مت فضاي توليد 
حركت خواه��د كرد و در اين ميان بازار س��رمايه 

مي تواند نقش بهتري را ايفا كند. 

 حالت انتظار 
در س��ويي ديگ��ر حامد س��تاك تحليلگ��ر بازار 
سرمايه درباره وضعيت اين روز هاي بورس كشور در 
گفت وگو با »تعادل« اظهار داش��ت: بعد از تالطمي 
ك��ه در بازار ارز كش��ور تجربه كردي��م و همچنين 
تغيير نرخ هايي كه در بازار پول صورت گرفت شاهد 
آث��ار منفي اين موض��وع در تمام بازار ه��ا از جمله 
ب��ازار س��رمايه بوديم. وي خاطرنش��ان كرد: چنين 
ناپاي��داري   در بازار  ها موجب ش��د تا احتياط دوباره 
ش��رط اول براي خري��د و فروش ها در بازار س��هام 
شود. بر اين اس��اس اين مهم موجب كاهش حجم 
معامالت ش��د. اين كارش��ناس بازار سرمايه تصريح 
ك��رد: به طور كل��ي زماني كه فض��اي اقتصادي در 
حالت غبار آلود قرار گيرد و جهت خاص و مشخصي 
نداش��ته باش��د تم��ام پارامتر ها در هم��ه بازار ها از 
جمله بازار س��رمايه در حالت انتظار قرار مي گيرند. 
حامد ستاك اذعان داشت: تا زماني كه به طور كلي 
شرايط به ثبات نرسد، حالت انتظار ادامه دار خواهد 
بود. اي��ن تحليلگر بازار س��رمايه در خصوص تاثير 
اوراق گواهي س��پرده ريالي با نرخ س��ود 20درصد 
در ب��ورس نيز عنوان ك��رد: زماني كه 5 درصد نرخ 
سود سپرده ها يك شبه جابه جا مي شود، در صورتي 
ك��ه ن��رخ بلندم��دت را 15درصد در نظ��ر بگيريم 
ح��دود 33در صد ش��اهد تغيير نرخ هس��تيم. وي 
افزود: به ط��ور كلي اين اتفاق چه براي فعاالن تمام 
بازار ها و چه براي افرادي كه برنامه س��رمايه گذاري 
در ش��رايط اقتصادي كش��ور دارند، مثبت ارزيابي 
نمي ش��ود. در واقع در صورت��ي كه بتوان گفت نرخ 
بدون ريسك، نرخ س��پرده هاي بانكي است، زماني 
كه اين نرخ با چنين ش��دتي دچار تكانه مي ش��ود 
ن��ه تنها بازار ب��ورس، بلك��ه توليد و تم��ام بازار  ها 
تح��ت تاثير ق��رار خواهند گرفت. اين كارش��ناس 
بازار س��رمايه ابراز داشت: اين سياست شايد به اين 
دليل كه نقدينگي ها دوباره به سمت سيستم بانكي 
حركت كند، اتخاذ ش��د. حامد ستاك گفت: به هر 
ح��ال اين موضوع اتفاق خوب و خوش��ايندي براي 
اقتصاد كشور نبود. وي اذعان داشت: هيچ كاري در 
اقتصاد به صورت دفعتي صورت نمي گيرد و اتفاقات 
را بازيگ��ران فعال در اقتص��اد رقم مي زنند و اعمال 
بيش از اندازه كه انجام شود به نفع اقتصاد نخواهد 
ب��ود. اين تحليلگر بازار س��رمايه عنوان كرد: بازار  ها 
در واقع رقباي هم هس��تند و زماني كه جذابيت در 
بازاري بيشتر ش��ود بقيه بازار ها جذابيت خود را از 

دست مي دهند. 

گروه بورس 
در داد و س��تدهاي آخرين روز كاري هفته، ش��اخص كل بورس 
با رشد 8 واحدي روبه رو شد. براين اساس، در معامالت روز گذشته 
سرمايه گذاران بورسي بيش از يك ميليارد و 14ميليون برگه سهم، 
حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي را دست به دست كردند كه ارزش 
اي��ن مب��ادالت بيش از 2 ه��زار و 813 ميليارد ريال ب��ود و در 76 
هزار نوبت معامالتي انجام ش��د. همچنين در روز گذش��ته شاخص 
كل 8 واحد باال رفت و به رقم 98 هزار و 157 رس��يد. براين اساس، 
شاخص بازار اول ديروز با افت 27 واحدي تنها شاخص منفي بورس 
تهران بود. ش��اخص بازار دوم 196 واحد صعودي شد. افزون بر اين، 
نمادهاي گل گهر، چادرملو و س��رمايه گذاري نيرو ديروز بيش��ترين 
تاثير مثبت را بر ش��اخص كل داش��تند. در مقاب��ل نمادهاي فوالد 

مباركه، ملي مس، پااليش نفت اصفهان و پااليش نفت بندرعباس با 
بيشترين تاثير منفي بر شاخص مانع رشد بيشتر اين متغير شدند. 
همچنين، گروه هاي خودرو، فلزات اساسي و كانه فلزي با بيشترين 
حجم و ارزش معامالت در صدر برترين صنايع بازار قرار گرفتند. به 
گزارش س��نا، صدرنش��يني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق 
به نمادهاي سرمايه گذاري نيرو، سايپا ديزل، مهركام پارس، قطعات 
اتومبي��ل ايران، لنت ترمز ايران، ريخته گري تراكتورس��ازي ايران و 
سرمايه گذاري رنا بود. در مقابل نمادهاي سيمان بهبهان، نيرو كلر، 
دوده صنعتي پارس، گروه صنايع بهش��هر ايران، داروس��ازي امين، 
كارتن ايران و تيپيكو با بيش��ترين كاهش قيمت در انتهاي جدول 
معامالت نشس��تند. در جريان معامالت دي��روز واحدهاي صندوق 
پارند پايدار س��پهر، امين يكم، س��هام س��ايپا ديزل، اوراق صكوك 
فوالد كاوه كيش، س��هام محورسازان ايران خودرو و اوراق مشاركت 
ش��هرداري تهران با بيشترين تقاضا و صف هاي خريد مواجه شدند. 
در مقابل اوراق صكوك س��ايپا، اوراق مش��اركت شهرداري سبزوار، 
اوراق مشاركت شهرداري مشهد و اوراق مشاركت شهرداري تهران با 
بيشترين عرضه ها و سنگين ترين صف هاي فروش به كار خود پايان 

دادند در پايان معامالت حق تقدم ليزينگ رايان سايپا با معامله 161 
ميليون س��هم بيشترين حجم معامالت و اوراق مشاركت ملي نفت 
ايران با معامله 563 ميليارد ريال بيشترين ارزش معامالت را داشتند. 

 كاهش نماگر فرابورس
در س��ويي ديگر، اسناد خزانه اس��المي در نماد »اخزا 612« به 
تعداد 18 ميليون ورقه با تاريخ سررس��يد 14 بهمن ماه 98 در 14 
آبان ماه سال جاري منتشر ش��د كه ديروز هر ورقه آن طي عرضه، 
702 هزار ريال قيمت خورد. همچنين »اخزا 610« با 786 ميليارد 
ريال ارزش معامالتي، صدرنش��ين بازار اوراق با درآمد ثابت بود كه 
100 درصد نقل و انتقاالت اين اخزا، توسط حقوقي ها انجام شد. در 
مجموع در اين بازار بيش از 3 ميليون ورقه بهادار به ارزش 2 هزار 
و 694 ميليارد ريال در 635 نوبت معامالتي دس��ت به دست شد. 
افزون براين، در بازارهاي 9گانه فرابورس ايران، حجم كل معامالت با 
افزايش نزديك به 18درصدي نسبت به روز كاري دوشنبه به حدود 
300 ميليون ورقه رسيد و ارزش معامالت بر 3 هزار و 371 ميليارد 
ريال بالغ شد. در اين ميان در بازار هاي اول و دوم ديروز در مجموع 

بيش از 89 ميليون س��هم ب��ه ارزش تقريبي 201 ميليارد جا به جا 
شد و شركت س��هامي ذوب آهن اصفهان با نماد معامالتي »ذوب« 
با حج��م و ارزش معامالتي به ترتيب 39 ميليون س��هم به ارزش 
بيش از 32 ميليارد ريال در ادامه روند روزهاي گذش��ته همچنان 
در ص��در معامالت اين دو بازار قرار گرفت. از طرف ديگر، در س��ه 
تابل��و معامالتي بازار پايه فرابورس ايران نيز ش��اهد معامله بيش از 
183 ميليون سهم به ارزش 143 ميليارد ريال بوديم. همچنين در 
بازار SME امروز شاهد معامله 61 هزار سهم در نماد »شگامرون« 
متعلق به مجتمع پترو صنعت گامرون به ارزش نزديك به 4 ميليارد 
ريال بوديم. نگاهي به بازار تسهيالت مسكن نيز نشان مي دهد ديروز 
در اين بازار بالغ بر 78 هزار ورق تسه به ارزش بيش از 56 ميليارد 
ريال معامله شده است. همچنين نماد »مارون« با بيش از دو واحد 
بيش��ترين تاثير مثبت و نماد هاي »ذوب«، »دماوند« و »هرمز« هر 
كدام با كمتر از يك واحد، بيش��ترين تاثير منفي را بر ارتفاع نهايي 
آيفكس در معامالت روز گذش��ته بر جاي گذاش��تند تا در نهايت 
ش��اخص كل فرابورس ايران با بيش از يك واحد كاهش در ارتفاع 

1097 واحدي قرار گيرد. 

مروري بر آمار معامالت

رشدناچيزبازارسهام

 تمام افرادي كه تا پايان س��ال 1394 در طرح توزيع س��هام عدالت ثبت نام ش��ده اند، 
مشمول نهايي سهام عدالت محس��وب مي شوند. بررسي گزيده يي از مفاد تصويبنامه هاي 
اخير ش��وراي عالي اجراي سياس��ت هاي كلي اصل )44( قانون اساسي درخصوص سهام 
عدالت نش��ان مي دهد، براس��اس تصويبنامه 14 آذر ماه 95 كليه افرادي كه تا پايان سال 
1394 در طرح توزيع سهام عدالت ثبت نام شده اند، مشمول نهايي سهام عدالت محسوب 
مي شوند. همچنين مشموالني كه در زمان ارائه صورتحساب مددجوي نهادهاي حمايتي، 
كميته امداد، س��ازمان بهزيستي كش��ور و روستاييان و عشاير فاقد شغل بوده از 50درصد 
تخفيف در بهاي سهام مورد واگذاري برخوردارند. عالوه بر اين دوره محاسبات اقساط سهام 
عدالت با لحاظ س��ال مالي شركت هاي سرمايه پذير، حداكثر 10 دوره مالي و از تاريخ يكم 
فروردين س��ال 1385 تا پايان ش��هريور ماه سال 1395 تعيين شده است و در صورتي كه 
در پايان مهلت مقرر بهاي سهام مورد واگذاري به طور كامل تسويه نشده باشد. مشموالن 
حداكثر تا پايان شهريور ماه 1396 مي توانند خود نسبت به پرداخت بدهي ياد شده اقدام 
نمايند )كه البته اين مهلت با تمديد يك ماهه زمان پرداخت بدهي توسط مشمولين تا پايان 
مهر ماه سال جاري تمديد شد(. همچنين براساس تصويبنامه 8 اسفند ماه 95 شوراي عالي 
اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سازمان خصوصي سازي تا زمان آزادسازي 
س��هام عدالت، مسووليت وصول سود سهام مربوط به اين طرح از شركت هاي سرمايه پذير 
و همچنين پرداخت س��ود متناسب با ميزان سهام تخصيص يافته به هر يك از مشمولين 
را عهده دار خواهد بود. در تصويبنامه يك آذر ماه 96 اين ش��ورا نيز آمده اس��ت باتوجه به 
ميزان اقساط تسويه شده سهام عدالت از محل سود شركت هاي سرمايه پذير )طي مهلت 
10 ساله مقرر(، تخفيفات دو دهك پايين درآمدي و پرداخت مانده مبلغ سهام تخصيصي 
توسط مشمولين، سهام قطعي تخصيص يافته به طرح توزيع سهام عدالت در 49 شركت 
 داراي قيمت قطعي واگذاري به مش��مولين طرح تعلق مي يابد و بقيه س��هام شركت هاي 
تخصيص يافته به اين طرح نيز به عنوان سهام دولت و جزو موارد مشمول واگذاري است و 
در چاچوب قوانين مربوطه واگذار مي شود. افزون بر اين، اعمال نظارت بر شركت هاي تعلق 
گرفته به مشمولين طرح كما في السابق برعهده سازمان خصوصي سازي بوده و اجراي حكم 
بند ب ماده 25 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسالمي 

ايران تا زمان آزاد سازي كامل سهام توسط سازمان خصوصي سازي ضروري است.

 مدي��ر گ��روه بازارها و ابزارهاي مالي مركز پژوهش هاي اس��المي س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار، س��هم فعلي بازار بدهي از كل بازار را حدود 8درصد دانس��ت و گفت: 
دولت ها در توسعه بازار بدهي به ويژه صكوك نقش كليدي دارند. ميثم حامدي افزود: 
براساس گزارش هاي ساالنه انتشار صكوك، از ابتداي سال 2001 تا پايان سال 2016 
حدود 85درصد از انتشار صكوك كوتاه مدت )اعم از انتشار داخلي و بين المللي( توسط 
دولت ها صورت گرفته و اين مقدار براي انتش��ار داخلي صكوك توسط دولت، بيش از 
70درصد بوده اس��ت. وي در پاسخ به اين سوال كه مجوز اخير مجلس به دولت براي 
انتش��ار 9500 ميليارد تومان اس��ناد خزانه اس��المي چه تاثيري بر بازار سرمايه دارد 
و بزرگ ت��ر ك��ردن بازار اين اوراق تا چه حد به حضور بخ��ش خصوصي واقعي ميدان 
خواهد داد، گفت: براي پاس��خ به اين س��وال ابتدا بايد به آمار انتشار انواع اوراق بدهي 
در س��ال 96 و مقايس��ه آن با سال 95 اش��اره كرد. حامدي توضيح داد: تا پايان دي 
1396، انتشار اسناد خزانه اسالمي حدود 210 هزار ميليارد ريال بوده كه در مقايسه 
با س��ال گذش��ته رشدي 61درصدي داشته و مجموع انتش��ار اوراق بدهي مشتمل بر 
اس��ناد خزانه، اوراق اجاره و مرابحه دولتي حدود 267 هزار ميليارد ريال بوده اس��ت. 
مدير گروه بازارها و ابزارهاي مالي مركز پژوهش هاي اس��المي سازمان بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: اين مقدار 88درصد از كل انتش��ار ابزارهاي تامين مالي تا پايان دي 
سال 96 را به خود اختصاص داده در حالي كه در مجموع سال 95 اين مقدار حداكثر 
59درصد اين بازار را دراختيار داش��ت. به گزارش سنا، همچنين اعداد و ارقام حكايت 
از آن دارد كه دولت در س��ال 96 بازيگر اصلي بازار بدهي بوده اس��ت. به گزارش سنا، 
به گفته حامدي، نگاهي به آمار هاي بين المللي هم نشان مي دهد كه دولت ها در بازار 
بدهي )به ويژه در بازار صكوك( نقش كليدي دارند. براساس گزارش هاي ساالنه انتشار 
صكوك، از ابتداي سال 2001 تا پايان سال 2016 حدود 85درصد از انتشار صكوك 
كوتاه مدت )اعم از انتش��ار داخلي و بين المللي( توس��ط دولت ها صورت گرفته و اين 
مقدار براي انتش��ار داخلي صكوك توس��ط دولت، بيش از 70درصد بوده است. مدير 
گروه بازارها و ابزارهاي مالي مركز پژوهش هاي اس��المي سازمان بورس و اوراق بهادار 
اظهار داش��ت: مس��اله يي كه در اين عرصه مهم اس��ت، توجه بيشتر و تسهيل فرآيند 

انتشار اوراق بدهي شركتي است.

تدوين قانون ها و آيين نامه هاي عقود اس��المي مش��كل اس��تفاده از اوراق صكوك و 
اجاره براي پتروشيمي ها را حل كرده است. به گزارش بورس كاال، عضو اتاق بازرگاني و 
صنايع و معادن تهران با تاكيد بر لزوم اس��تفاده از سرمايه گذاري هاي داخلي همزمان با 
جذب سرمايه گذاري هاي جديد خارجي اظهار كرد: مجموعه بازار سرمايه مكانيسم هاي 
متعددي ازجمله اوراق س��لف، صكوك، اوراق اجاره و س��اير ابزارها را دارد و باتوجه به 
تدوين آيين نامه هاي عقود اس��المي، مشكلي براي تامين مالي با استفاده از اين شيوه ها 
وجود ندارد. سيدحسين سليمي افزود: طرح هاي جديد و نيز در حال ساخت پتروشيمي 
نيازمند منابع مالي عظيمي هستند و براي تامين مالي آنها طرح هاي پتروشيمي بايد در 
بازار س��رمايه پروژه هاي توس��عه يي خود را معرفي و براي تامين سرمايه آن اقدام كنند. 
وي افزود: سودي كه واحدهاي توليدي ازجمله صنايع پتروشيمي براي پروژه ها تعيين 
مي كنند، مي تواند از 18 تا 20درصد متفاوت باشد و بسته به رتبه بندي پروژه و ارزآوري 
ك��ه به آن تعلق مي گيرد، مي توانند ن��رخ بازده واحد را تعريف و به عرضه عمومي اقدام 
كنند. عضو نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: بازار سرمايه مي تواند با واحدهاي 
توليدي همكاري كند اما اين خود واحدها هستند كه بايد پروژه خود را تعريف و هزينه 
مورد نياز را تعيين كنند تا براساس نياز تعيين شده بتوان براي توسعه آن واحد تدابيري 
انديش��يد. وي افزود: متاس��فانه درحالي كه در همه جاي دنيا نيازهاي مالي برنامه هاي 
توس��عه يي با استفاده از نهادهاي مالي بين المللي صورت مي گيرد، توليدكنندگان ما در 
كشور به اين شيوه ها عادت نكرده اند. وي افزود: نهادهاي بين المللي ارزيابي بازده پروژه، 
ش��رايط بازار ارز و وضعيت صادرات را به صورت مطالعه شده تعيين مي كنند و به  عنوان 
مثال مش��خص مي كنند كه ظرف پنج س��ال مبلغي معين با بهره مشخص براي پروژه 
موردنظر امكان بازپرداخت دارد و در ش��رايطي كه بازار و س��رمايه گذاران خرد و كالن 
انگيزه و جذابيت حضور در اين پروژه را احس��اس كنند به راحتي به آن پروژه ورود پيدا 
مي كنند كه پش��توانه آن پروژه هم صادرات است. عضو نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
تصريح كرد: باتوجه به محدوديت هاي تامين مالي در بانك ها، توليد چاره يي ندارد كه به 
بازار سرمايه مراجعه كند كه روش هاي متعددي ازجمله انتشار اوراق صكوك و سلف و 
نيز، اوراق اجاره و ساير ابزارها را دارد و چون منابع بانك ها محدود است از اين روش ها 

مي توان براي ورود سرمايه به صنعت پتروشيمي كشورمان استفاده كرد. 

لزوماستفادهازابزارهاينوينماليدولت؛بازيگراصليبازاربدهيمشموالننهاييسهامعدالت

تحوالت بازار
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 ضرورت احياي توليد
در سال 97 

اتخاذ ش��يوه هاي هماهنگ 
فض��اي  بهب��ود  ب��راي  ش��ده 
كس��ب وكار ش��ايد نخستين و 
مهم تري��ن گام بخ��ش دولتي 
در س��ال 97 باش��د؛ گامي كه 
اگ��ر درس��ت برداش��ته ش��ود، 
مي تواند جه��ش كمي و كيفي 
فعاليت ه��اي تولي��دي صنعتي 

كشور را به ارمغان بياورد. 
واقعيت اين اس��ت كه طي 

سال هاي اخير، كشور ما در جهت مقررات زدايي و آزاد سازي 
تجارت گام هاي ارزنده يي برداش��ته و به موفقيت هاي هم 
دس��ت يافته اما تا نقطه مطلوب هنوز فاصله زيادي داريم. 
ب��ر اين باورم كه اگر اصالح��ات الزم در جهت بهبود نظام 
بانكي، تامين اجتماعي، تعديل نرخ هاي مالياتي و... به عمل 
مي آيد، اين امر مي تواند بر سرعت و ميزان هر نوع فعاليت 
مثبت اقتصادي و كارآفريني كه شوق برانگيز باشد، بيفزايد. 
در اين راستا طبيعي است كه رفتار هماهنگ و همسان 
در قبال سرمايه هاي داخلي و خارجي مي تواند در افزايش 

سرمايه گذاري كل نقش سازنده داشته باشد. 
از سوي ديگر در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي كشور 
بايد بس��ياري از مقررات مزاحم از ميان برداش��ته شود كه 
طليعه نتايج مثبت آن حركت به س��وي جهش صادراتي 
خواه��د بود. با ادامه و توس��عه اين برنام��ه مثبت، افزايش 
صادرات غيرنفتي كه از سوي ديگر به معني توسعه كمي و 
كيفي و رقابت پذيري توليدات كشور در بازار جهاني است به 
صورت محور فعاليت هاي اقتصادي كشور درمي آيد و عزم 
ملي براي گس��ترش همه  جانبه صادرات شكل گرفته و به 
اين ترتيب صنايع موجود با حداكثر ظرفيت به كار مشغول 
مي شوند و صنايع جديد ايجاد مي شود و مشكل بيكاري كه 
مهم ترين مس��اله كشور محسوب مي شود همراه با كاهش 

تورم حل خواهد شد. 
بر همي��ن اس��اس، بازنگ��ري در قان��ون كار و تامين 
اجتماعي و البته اصالح نظام مالياتي به نحوي كه مش��وق 
توليد و كارآفريني باشد، اهميت بسزايي دارد. درحال حاضر 
صنايع ما با مش��كالت عديده يي روبه روس��ت كه حل آنها 
در ش��رايط كنوني كمك و مس��اعدت دولت و مجلس را 
مي طلبد ازجمله اين مس��ائل مي توان به سيطره سياست 
بر اقتصاد، مش��كل نقدينگي، دش��واري بر سر راه نوسازي 
واحده��اي تولي��دي، هزينه ب��االي توليد، نداش��تن بازار 
صادراتي مطمئن، عوارض گوناگون، اجبار به مراجعه مكرر 
به س��ازمان هاي دولتي براي گرفتن مجورهاي مختلف كه 
اغلب معني و مفهوم ديگري جز پرداخت مبلغي بابت صدور 
مجوز ندارد و مس��ائل ديگر اشاره كرد. در اينجا بد نيست 
به نقش و اهميت صنايع كوچك و متوس��ط بپردازيم؛ زيرا 
اين صنايع مي توانند منبع كارآفريني زيادي باشند. توسعه 
و گسترش سازمان يافته اين واحدها در سال آتي مي تواند 
در پيشرفت سراس��ري اقتصاد و توليد و اشتغال در كشور 
نقش تعيين كننده داش��ته باش��د. به هر ترتيب بس��ياري 
از صاحبنظران، توس��عه صنعتي را الزمه توس��عه و رش��د 
اقتصادي پايدار مي دانند از اين رو به دليل آثار چش��مگير 
بخش صنعت بر متغيرهاي كالن اقتصادي ازجمله توليد، 
مصرف، س��رمايه گذاري، اش��تغال، صادرات و به طور كلي 
نقش كليدي صنعت در فرآيند توسعه ملي، ضروري است 
حمايت موثر و مناسبي براي افزايش قدرت رقابتي و ارتقاي 
بهره وري اين بخش و دستيابي به اهداف رشد اقتصادي به 
عمل  آيد زيرا با توجه به اهداف بلندمدت تعيين ش��ده در 
سند چشم انداز 20 ساله كشور يعني افق 1404 همچنين 
نياز به طي مسير توسعه صنعتي، اتخاذ سياست هايي براي 
پيشبرد اهداف صنعتي در بلندمدت ضروري است. ضعف 
سازوكارهاي بازار مالي در تامين مالي فعاليت هاي توليدي، 
عدم اعمال سياس��ت هاي پولي و مالي مناسب و كارا براي 
توس��عه بخش خصوصي و تش��ويق كارآفرينان، خألهاي 
قانون��ي موجود در فرآيند س��رمايه گذاري و مواردي از اين 
دست بر عملكرد بخش صنعت تاثير نامطلوبي داشته است 
كه اهميت شناس��ايي و رفع مشكالت و چالش هاي پيش 
روي توسعه صنعتي و بازنگري نيازهاي حمايتي اين بخش 
را براي ارتقاي توليد ملي بيش از پيش مهم كرده است. از 
اين رو با توجه به جميع ش��رايط، دولت تدبير و اميد براي 
دستيابي به اهداف تعريف شده در اقتصاد مقاومتي، موتور 
محركه اقتصاد ايران را با اعمال سياس��ت هاي تش��ويقي و 
حمايتي و البته بهبود فضاي كسب وكار روي ريل توسعه و 
پيشرفت قرار دهد. از طرفي بايد خاطرنشان كرد كه رشد 
و توسعه بخش صنعت و معدن با تكيه بر توليد دانش بنيان 
و صادرات محور بهترين راهكاري است كه مي تواند اقتصاد 
كش��ور را از وضعيت تك محصولي و آسيب پذيري در برابر 
تهديدهاي خارجي رها كند. در اين راستا حذف بروكراسي، 
مق��ررات زايد و موانع توليد، كوچك س��ازي دولت به ويژه 
برون س��پاري فعاليت ها به بخش خصوصي و در راس آنها 
تشكل هاي خصوصي ازجمله راهبردهايي است كه مي تواند 

كمك موثري به اين موضوع كند. 

 افزايش قيمت 
گوشت گوسفندي

پايگاه خب�ري اتاق اصناف اي�ران| رييس اتحاديه 
تهيه و توزيع گوش��ت گوس��فندي در مورد وضعيت بازار 
در روزهاي پاياني سال مي گويد: با توجه به اينكه روزهاي 
پاياني س��ال پيش  رو اس��ت و معموال در اين ايام تقاضاي 
خريد گوش��ت گوس��فندي باالتر مي رود، افزايش قيمت 
ه��م اجتناب ناپذير خواهد بود. علي اصغ��ر ملكي در ادامه 
مي افزايد: به هر حال روزهاي پاياني سال است و كارمندان 
و كارگران عي��دي مي گيرند همچنين ارگان هاي مختلف 
براي مراسم ش��ان تقاضاي بيش��تري براي تهيه گوش��ت 

گوسفند خواهند داشت. 
اينها موجب باال رفتن تقاضا مي شود. او با اشاره واردات 
گوشت گوس��فند از كشور استراليا مي گويد: موضوع ديگر 
كم بودن گوسفند آماده ذبح است؛ چراكه زمان زاد و ولد و 
ذبح گوسفندان آماده اواسط سال است و با رسيدن به ايام 
پاياني س��ال بايد با واردات جلو كمبود گوشت گوسفند را 
بگيريم. البته مسووالن در ستاد تنظيم بازار هم تالش شان 
را مي كنند ولي ما نبايد واردات از استراليا را از دست بدهيم 
چون در اين كش��ور فصل بهار اس��ت. از طرفي حمايت از 
تاجران ايراني و دادن سوبسيد به آنها براي واردات گوشت 
گوشفندي از استراليا بايد بسيار جدي گرفته شود. رييس 
اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گوسفندي به موضوع قاچاق 
اش��اره مي كند و مي گويد: متاس��فانه ف��روش غيرقانوني 
گوسفند زنده به كشورهاي عربي چون امارات، كويت و قطر 
يكي از معضل هاي جدي ماس��ت كه اميدواريم مسووالن 

فكري به حال اين موضوع بكنند.

يادداشت

خبر

»تعادل« برپايي نمايشگاه هاي شب عيد را بررسي مي كند

ذي نفعان نمايشگاه بهاره

گلريزان بخش  خصوصي براي حمايت از كودكان بدسرپرست
همايش »حمايت از كودكان بدسرپرست« در محل 
اتاق تهران برگزار ش��د. متولي برپايي اين گردهمايي 
ك��ه در آن جم��ع زيادي از اعضاي هي��ات نمايندگان 
اتاق ته��ران، فعاالن اقتصادي و خيري��ن و نيكوكاران 
بخش خصوصي حضور داش��تند، موسس��ه نيكوكاري 
مهرآفرين بود. اين مراس��م با حماي��ت اتاق تهران كه 
يكي از نهادهاي پيشرو در امر مسووليت هاي اجتماعي 
است، برگزار ش��د. در اين همايش رييس اتاق تهران، 
نايب رييس اتاق تهران، دبيركل اتاق تهران، عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران و تعدادي ديگر از اعضاي هيات 
نمايندگان اين اتاق به همراه خانواده موسسه مهرآفرين 
و برخي كودكان بي سرپرست تحت پوشش اين موسسه 

حضور داشتند. 
به گ��زارش پايگاه خبري اتاق ته��ران، بنيانگذار و 
مدير موسسه نيكوكاري مهرآفرين، فاطمه دانشور عضو 
هيات نمايندگان اتاق تهران است كه طي اين همايش 
خيرخواهان��ه تالش ك��رد به همراه ديگ��ر نيكوكاران 
بخش خصوص��ي توجهات را به س��مت وضعيت ناگوار 
كودكان بدسرپرست و بي سرپرس��ت در جامعه امروز 
اي��ران جلب كن��د و ط��رح و ايده اين موسس��ه براي 
احداث نخستين مهدكودك شبانه روزي براي كودكان 
بدسرپرس��ت در اي��ران را با خيري��ن بخش خصوصي 
در ميان بگذارد. به گفته دانش��ور، مج��وز احداث اين 
مهدكودك ويژه كودكان بدسرپرس��ت و بي سرپرست 
چندي پيش از طرف سازمان بهزيستي كشور صادر و 
هزينه ساخت آن نيز 10ميليارد ريال برآورده شده است. 

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در سخناني، وضعيت 
كودكان بي سرپرست و سوءاستفاده هاي مختلف از آنان 
را يكي از جدي ترين آس��يب هاي اجتماعي در تهران و 
ساير ش��هر و كالن شهرهاي كشور عنوان كرد و گفت: 
ب��ه دليل نبود قانون مصوب ب��راي حمايت از كودكان 
بدسرپرست در كشور، تالش نهادهاي نيكوكارانه براي 
حمايت از آنان نيز راه به جايي نبرده است. او به آخرين 
آمار م��ادران و ك��ودكان دچار اعتي��اد تحت حمايت 
موسس��ه خيريه مهرآفرين در استان تهران اشاره كرد 
و افزود: درحال حاضر 765مادر معتاد تحت پوش��ش 
حمايتي اين موسسه هستند كه از اين تعداد 505 نفر 

داراي شناسنامه و 260نفر فاقد شناسنامه هستند. 
به گفت��ه او از اين تع��داد 737م��ادر معتاد تحت 
حمايت موسسه مهرآفرين تابعيت ايراني و 28نفر نيز 
تابعيت افغان دارند. دانشور در ادامه به هويت كودكان 
اين تعداد از مادران معتاد نيز اشاره كرد و افزود: تعداد 
فرزندان اين مادران نيز 1625نفر است كه از اين تعداد 

689 كودك فاقد شناسنامه هستند. 
او خدم��ات موسس��ه خيريه مهرآفرين را ش��امل 
م��ددكاري، آموزش، بهداش��ت و درم��ان، كارآفريني 
و كاهش آس��يب عنوان كرد و گف��ت: فروش كودكان 
بدسرپرست در ايران بسيار نگران كننده است به طوري 
كه م��ادران و پدران بي خانمان و معت��اد اين كودكان 
در ازاي درياف��ت مبالغ ناچيز 100ه��زار تا 500 هزار 
توم��ان فرزندان خود را به اف��راد بي خانمان ديگر براي 
سوءاس��تفاده ابزاري از آنان به فروش مي رسانند. مدير 

موسسه خيريه مهرآفرين سپس با اشاره به اينكه تالش 
اي��ن موسس��ه در اختيارگيري كودكان بدسرپرس��ت 
و جلوگي��ري از معض��ل خري��د و فروش آن��ان و بروز 
آس��يب هاي متعدد اجتماعي براي اين قشر از جامعه 
است، گفت: براي جلوگيري از تشديد آسيب هاي بيشتر 
بايد قانون حمايت از كودكان بدسرپرس��ت در مجلس 
شوراي اسالمي به تصويب برسد كه متاسفانه با وجود 
تالش هاي صورت گرفته طي چند سال اخير اين اتفاق 

رخ نداده است. 
رييس اتاق تهران نيز در اين مراسم يكي از وظايف 
اتاق هاي بازرگاني در كشور را تقويت تعهدها به اجراي 
مس��ووليت اجتماعي عن��وان كرد و گف��ت: اين مهم 
در دوره هش��تم هيات نمايندگان ات��اق تهران به طور 
جدي در دس��توركار قرار گرفته و تاكنون نيز اقدامات 
و خدمات مناس��بي در اين زمينه از طرف اتاق تهران 
به اجرا گذاش��ته شده اس��ت. مس��عود خوانساري به 
واگذاري دوباره مديريت و هدايت بيمارستان بازرگانان 
در پايتخ��ت پس از چندين دهه به اتاق تهران اش��اره 
كرد و افزود: درحال حاضر مراحل بازس��ازي و نوسازي 
تجهيزات اين بيمارس��تان درحال انجام اس��ت و قصد 
داريم از طريق اين مركز درماني عالوه بر ارائه خدمات 
درمان��ي به اعضاي اتاق تهران، نيازمندان و افراد ناتوان 
را نيز تحت پوش��ش قرار دهي��م. او همچنين به تعهد 
اتاق بازرگاني تهران به مقوله مدرسه س��ازي و احداث 
140كالس درس در اس��تان كرمانش��اه اش��اره كرد و 
گفت: ازجمله مواردي كه متاس��فانه كمتر به آن توجه 

شده، وضعيت كودكان بدسرپرست و كودكان كار است 
ك��ه در اين زمينه نيز اتاق تهران در تالش اس��ت تا با 
آسيب هاي  حمايت هاي خيرخواهانه بخش خصوصي، 

اين بخش در كشور را به حداقل برساند. 
از سوي ديگر، نايب رييس اتاق تهران نيز در سخناني 
با بيان اينكه بخش خصوصي نش��ان داده كه در حوزه 
مسووليت هاي اجتماعي فراتر از دولت ها گام برمي دارد، 
گفت: در طول سال هاي پس از انقالب اسالمي همواره 
يكي از خواسته هاي به حق و قانوني بخش خصوصي و 
اتاق بازرگاني اين بوده كه امور اقتصادي بايد به اهل آن 
يعني بخش خصوصي و صاحبان كس��ب  و كار سپرده 
شود. اين درحالي است بخش خصوصي نشان داده كه 

در حوزه ام��ور اجتماعي نيز به مراتب بهتر از دولت ها 
توان اجراي درس��ت آن را دارد. عالميرمحمد صادقي 
هم با يادآوري مالقات جمعي از مسووالن اتاق بازرگاني 
با حضرت امام خميني)ره( در ابتداي انقالب اس��المي 
گفت: در آن ديدار ايش��ان به صراحت خطاب به دولت 
موق��ت اعالم كردن��د كه دولت در ام��وري كه مردم و 
بخش خصوصي مي توانند انجام دهند، حق ورود ندارد 
و اي��ن گفته امام همواره بايد مالك عمل دولت ها قرار 
گيرد. در پايان اين همايش با كمك هاي نقدي فعاالن 
اقتصادي بخش عمده يي از هزينه س��اخت مهدكودك 
ويژه كودكان بدسرپرست كه قرار است در تهران و در 

محله هرندي احداث شود، تامين شد.

تعادل| 
»نمايشگاه بهاره« كه در آخرين ماه فصل زمستان 
و نزديك به س��ال نو ايران هر س��اله برگزار مي شود، 
همواره با يكس��ري چالش همراه بوده اس��ت؛ چراكه 
برخ��ي راضي اما برخ��ي ديگر ناراض��ي. اگرچه اتاق 
اصناف در سال جاري براي برگزار نشدن نمايشگاه هاي 
بهاره پافش��اري زيادي به عمل آورد، اما طبق سنوات 
گذشته حكم به نفع شهرداري ها صادر شد. از همين 
رو، واحده��اي صنفي نيز تالش كردند، كاالهاي خود 
را براي عرضه به مردم در نمايش��گاه ها بياورند. البته 
درباره كارآمدي يا عدم كارايي برگزاري نمايش��گاه ها 
دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه نخس��ت اين اس��ت كه 
مردم اظهار رضايتمندي نس��بت به برگزاري اين نوع 
جش��نواره ها دارند و براين باورند كاالهايي كه در اين 
جش��نواره ها عرضه مي ش��ود از لحاظ قيمتي مقرون 
به صرفه اس��ت. اما در مقابل دي��دگاه ديگري وجود 
دارد كه معتقد اس��ت با برگزاري اين نوع نمايشگاه ها 
تنهاتع��دادي از مافيا س��ود مي برن��د و تمهيداتي در 
راس��تاي كاه��ش هزينه هاي خريد مردم انديش��يده 
نمي ش��ود. بنابه اظهار آنها، برگزاري اين نمايشگاه ها 
تنها مح��ل عرضه كاالهاي بي كيفيت و بنجل چيني 
اس��ت. ضمن اينكه قيمت ها نيز نس��بت به كاالهاي 

موجود در واحدهاي صنفي تفاوت چنداني ندارد. 

 چه كساني سود مي برند؟
در شرايطي كه ركود چند ساله بازار، نفس اصناف 
را به ش��ماره انداخته كمتر روزي است كه تعدادي از 
واحدهاي صنفي به دليل متناسب نبودن دخل و خرج 
تعطيل نشوند، برگزاري نمايشگاه هاي بهاره كه تعداد 
مح��دودي غرفه و مخاطبان زي��ادي دارند، به معني 
تير خالصي است كه پيش��اني بسياري از رسته هاي 
صنفي را نش��انه مي رود. واحدهاي صنفي كه به اميد 
رونق چند روزه بازار شب عيد لحظه شماري كرده اند 
و حاال بايد در آخرين  روزهاي سال نيز بازار بي مشتري 
و س��قوط و تعطيلي خود و همكارانش��ان را به نظاره 
نش��ينند تا عده يي معدود و مح��دود، از برگزاري اين 

نمايشگاه ها منتفع شوند. 
س��وال اي��ن اس��ت چ��ه كس��اني از برگ��زاري 
نمايش��گاه هاي بهاره س��ود مي برند؟ گروه اول قطعا 
افرادي هستند كه موفق مي شوند در اين نمايشگاه ها 
غرفه يي گرفته و محصوالتشان را عرضه كنند كه در 
مورد اين گروه هيچ حاشيه يي وجود ندارد و آنچه در 
اي��ن بخش جريان دارد، منطقي ترين و ش��فاف ترين 

قسمت برگزاري اينگونه جشنواره هاي فروش است.  
اما همه سوال ها و حاشيه ها پيرامون دو گروه ديگري 
است كه در سطوح باالتر از برگزاري نمايشگاه ها منتفع 
مي شوند. آنچه مسلم است، اتاق هاي اصناف بابت اجاره 
غرفه هاي نمايشگاه بهاره مبالغي را بابت اجاره غرفه ها 
دريافت مي كنن��د كه مجموع مبالغ دريافت بابت هر 
نمايشگاه رقم هاي چشمگيري است كه خيلي شفاف 
نيس��ت، حاال بايد اين پرسش مطرح شود سرنوشت 
اين پول ها چه مي شود. البته مي توان خوشبينانه باور 
كرد و پذيرفت كه سود حاصل از برگزاري نمايشگاه ها 
از س��وي اتاق ه��اي اصناف براي ام��ور مرتبط به آنها 

هزينه مي شود. اما گروه سوم، گروهي كه تاريك ترين 
بخش اين ماجرا را به خود اختصاص مي دهند و قطعا 
يكي از اصلي ترين عامل هاي فشار براي برگزاري اين 
نمايش��گاه ها اين گروه هستند. افرادي كه مستقيم و 
غيرمستقيم به برخي اتحاديه هاي صنفي و اتاق هاي 
اصناف مرتبط هس��تند و هركدام چند غرفه يي سهم 
دارند. غرفه هايي كه با دريافت مبالغي افزون بر تعرفه 
تعيين ش��ده به عنوان اجاره بها، غرفه ها را در اختيار 
افراد ديگر قرار مي دهند. حقيقت تلخي كه س��ال ها 
است حاشيه يي از فساد پيرامون نمايشگاه هاي بهاره 

و پاييزه ايجاد كرده و همچنان هم ادامه دارد.  

 واحدهاي صنفي و غرفه دار چه مي گويند؟
در خيابان جمهوري نظر يكي از فروش��نده هاي 
خانم را در راس��تاي برگزاري نمايشگاه بهاره جويا 
شديم. او به »تعادل« مي گويد: هر سال به مناسبت 
فرا رس��يدن نوروز ش��اهد برگزاري نمايش��گاه هاي 
بهاره هستيم اما موضوعي كه وجود دارد اين است 
كه نحوه برگزاري نمايش��گاه ها هر سال يك شكل 
است و هيچ وجه تمايزي نسبت به سال هاي گذشته 
وجود ن��دارد. مهرانگيز گنج��ي در ادامه مي افزايد: 
بس��ياري از هم صنفي ه��اي ما در حوزه پوش��اك 
تمايلي براي حضور در نمايشگاه هاي فصلي ندارند؛ 
چراك��ه متوليان اين بخش با اخذ هزينه هاي گزاف 
مانع فعاليت مي ش��وند و به اين ش��كل هزينه هاي 
س��ربار براي غرف��ه دار افزايش مي ياب��د. او تصريح 
مي كند: باتوجه به شرايط ركودي در بخش اقتصاد 
بايد متوليان امر براي ش��ب عيد تمهيدات ويژه يي 
بيانديشند تا ديگر واحدهاي صنفي نيز از سود بازار 
ش��ب عيد بهره مند ش��وند. او نيز نقد ديگري براي 

برگزاري نمايش��گاه هاي فصل��ي دارد و مي گويد: با 
برگزاري اين نمايش��گاه ها بخش عمده يي از خريد 
شب عيد مردم توس��ط اين واحدهاي نمايشگاهي 
انجام مي شود و از اين رو، مردم نيز ترجيح مي دهند، 
به جاي خريد از واحد صنفي از اين بخش بازديد و 
خريد كنند. بنابراين ركود حاكم در فضاي اقتصادي 

براي واحدهاي صنفي دو چندان مي شود. 
به گفت��ه مس��ووالن، يك��ي از اه��داف برگزاري 
نمايش��گاه هاي بهاره عرضه كاالي ايراني است، اما در 
اين نمايش��گاه عمدتا عرضه پوشاك چيني و وارداتي 
به عنوان كاالي ايراني به مش��تريان عرضه مي ش��ود. 
در اين ميان برگزاري فروشگاه هاي بهاره براي عرضه 
كاالهاي مورد نياز مردم يكي از مكان هايي است كه در 
ايام پايان سال به دليل عرضه كاال با قيمت  مناسب تر 
مورد استقبال مردم قرار مي گيرد. نمايشگاه بهاره در 
چهل سراي مصلي امام خميني تهران هم يكي از اين 

نمايشگاه هاي بهاره است. 
در همين حال شقايق اسدي توليدكننده پوشاك 
بچه گانه ك��ه غرفه يي 12 متري را به مدت 10 روز با 
قيمت 4.5 ميليون تومان كرايه كرده است، در پاسخ 
به ف��ارس در رابطه با وضعيت بازار نيز مي گويد: بازار 
پوش��اك تقريبا راكد است و طي 10 سالي كه در اين 
زمينه فعاليت دارد، مشاهده مي كند كه هر سال توليد 
و تقاضا در اين بخش كمتر مي شود. او افزود: هر سال 
نسبت به سال قبل مشتري هاي عمده خود را بيشتر 
از دست مي دهيم، بطوريكه به عنوان يك توليدكننده 
مجبور به عرضه مس��تقيم كاال ش��ده است. در حالي 
كه اگر خريدار داشته باشم، خودم وارد بخش فروش 
نمي شوم. اسدي اظهاركرد: حضورم در اين مكان براي 

عرضه توليدات به دليل ركود در بازار پوشاك است. 

اين توليدكننده پوش��اك ايراني در پاس��خ به اين 
سوال كه استقبال مردم از پوشاك ايراني چگونه است، 
 اظهار مي كند: مردم خريد پوشاك خارجي را به ايراني 
ترجيح مي دهند، حتي اگر قيمت بيش��تري بپردازند! 
او بيان كرد: البته پوش��اك وارداتي معموال از پوشاك 
ايران��ي با قيمت پايين تري در بازار عرضه مي ش��ود و 
ب��ه همين دليل م��ردم از خريد پوش��اك چيني كه 
قيمت مناسب تري نسبت به توليد داخلي دارد، بيشتر 
استقبال مي كنند. اين توليدكننده پوشاك بيان كرد: 
مواد اوليه توليد پوشاك ايراني از قبيل پارچه وارداتي 
اس��ت و بخش عمده يي از پارچه مورد نياز از چين به 
اسم پارچه تركيه وارد مي شود. اسدي افزود: وقتي به 
مشتري مي گوييم اين البسه توليد داخل است، انگار 
س��ر مال خودمان زده ايم و مش��تري از خريد آن كاال 

منصرف مي شود. 
او در پاسخ به اين س��وال كه پوشاك وارداتي چه 
حجمي از بازار را اش��غال كرده اس��ت، گفت: 70 الي 
80 درصد بازار را البس��ه وارداتي اشغال كرده است و 
از آنجا كه قيمت پايين تري نس��بت به پوشاك ايراني 
دارد مردم هم ترجيح مي دهند كه پوشاك وارداتي كه 

اغلب چيني و ترك است، خريداري كنند. 
از سوي ديگر علي منافي توليدكننده كفش چرم 
دس��ت دوز تبريز كه در نمايش��گاه به��اره غرفه يي را 
براي عرضه توليدات خود كرايه كرده اس��ت، در مورد 
وضعيت توليد مي گويد: پيشينه توليد كفش دست دوز 
تبريز به چند صد س��ال قبل باز مي گردد. او كه توليد 
كفش ش��غل آبا و اجدادي اش اس��ت، افزود: پيشينه 
توليد كفش در خانواده اش قدمتي بيش از 70 س��ال 
دارد و خودش نسل چهارم از خانواده اش است كه در 

اين شغل مشغول به فعاليت است. 

اي��ن توليدكننده كفش چرم دس��ت دوز با بيان 
اينك��ه تولي��د در كارگاه��ش روز ب��ه روز كاه��ش 
مي يابد، گفت: يكي از مشكالت توليد در اين بخش 
محدوديت بازار فروش اس��ت. او اظهاركرد: توليدات 
كفش چرم دس��ت دوز تبريز فقط در داخل كش��ور 
عرضه مي شود و بازار صادراتي براي آن وجود ندارد. 
منافي گفت: اين در حالي است كه كشور تركيه در 
اين زمينه صادركننده است و محصوالت خود را به 
كشورهاي اروپايي به ويژه ايتاليا صادر مي كند. اين 
توليدكننده كفش چرم دس��ت دوز تبريز بيان كرد: 
امروز تمام درهاي صادراتي ما در اين بخش بس��ته 
است و براي اين منظور واقعاً نيازمند حمايت دولت 
هستيم. منافي گفت: در اين نمايشگاه اجناس خود 
را به قيمت عمده عرضه مي كند، اما باز هم وضعيت 

بازار چندان مناسب نيست. 
در عين حال مري��م اميدي توليدكننده جوراب و 
محصوالت كش��باف در مورد وضعيت توليد و بازار در 
اين بخش مي گويد: به س��ختي مي توان توليد ايراني 
را حفظ كرد. بيش��تر خريداران جن��س را به صورت 
مدت دار و با چك مطالب��ه مي كنند كه تعداد زيادي 
از اين خري��داران چك هاي خ��ود را پاس نمي كنند 
يا به دليل نبود مش��تري در ب��ازار اجناس را مرجوع 
مي كنن��د. او بي��ان مي كند: با توجه ب��ه عالقه به امر 
توليد ايراني مدتي مواد اوليه مورد نياز را از مواد اوليه 
داخلي تهيه مي كرده كه با توجه به نامرغوب بودن نخ 
در مقاب��ل نخ هاي وارداتي حتي چيني آن توليدات با 
عدم استقبال مشتريان اش مواجه شده است و مجبور 
شده دوباره از نخ چيني و وارداتي براي توليد استفاده 
كند. براساس اين اظهارات، در همين نمايشگاه برخي 
كاالهاي وارداتي به اس��م ايراني عرضه مي ش��ود، در 
حال��ي كه فق��ط بس��ته بندي آن داخلي اس��ت. اين 
توليدكننده جوراب و كشباف كه براي عرضه كاالهاي 
خود در نمايشگاه مصلي حضور يافته، غرفه 24 متري 
را براي مدت 10 روز به قيمت 9 ميليون تومان اجاره 

كرده است. 
از نكات قابل توجه در نمايشگاه را مي توان حضور 
پررن��گ بانوان براي عرضه كاال برش��مرد كه برخي از 
آنها در بخش هاي مختلف از جمله پوشاك توليدكننده 
بودند. از سوي ديگر همچنين از نكات قابل توجه ديگر 
در نمايشگاه بهاره مصلي عرضه پوشاك چيني است 
كه بخشي از آن با عنوان كاالي ايراني عرضه مي شود. 
عرضه پوشاك ايراني در اين نمايشگاه در حالي است كه 
اين نمايشگاه به گفته مسووالن براي عرضه كاالهاي 
ايراني برپا ش��ده، مگر اينك��ه در آن بخش، توليدات 
ايراني وجود نداشته باش��د. بر اساس اين گزارش، در 
حالي در اين نمايشگاه پوشاك چيني عرضه مي شود 
كه در بخش توليد پوشاك ايراني هيچ مشكلي وجود 
ندارد و حتي توليدكنندگان پوش��اك ايراني از دپوي 
كاالهاي خود به دليل نبودن بازار گاليه مند هستند. از 
اين رو، به نظر مي رسد، اغلب خريداران از قيمت هاي 
كاالهاي عرضه ش��ده در اين نمايشگاه رضايت نسبي 
داش��تند و در ارزيابي هاي خود، قيمت عرضه كاال را 
زير قيمت بازار عنوان مي كردند، اما نسبت به كيفيت 

برخي اقالم گاليه مند بودند. 

افزايش سود سپرده ؛ آدرس غلط به جامعه استكالهبرداري با الك طال!
عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان و فروشندگان طال 
و جواهر با اعالم هشدار به مردم نسبت به خريد كااليي تحت 
عن��وان »الك طال« گفت: به هيچ وجه در الك هايي تحت اين 
عن��وان طال وجود ندارد و صرفا ترفندي براي گران فروش��ي و 

جلب  توجه مردم توسط سوءاستفاده كنندگان است. 
محمد كش��تي آراي در گفت وگو با ايس��نا درب��اره فروش 
»الك ه��اي ط��ال« در بازار اظهار كرد: ب��ه هيچ وجه در چنين 
كااليي طال وجود ندارد و مردم بايد نسبت به خريد آن هوشيار 
باش��ند. برخي از فضاي به وجود آمده پ��س از افزايش قيمت 
سكه و طال سوءاستفاده كرده و با ترفندهاي مختلف سعي در 

گران فروشي و جلب  توجه مردم دارند. 
او اف��زود: پس از اينكه اخباري در رابطه با فروش الك طال 
منتشر شد بالفاصله بررسي هاي خود را در مورد وجود طال در 
چنين الك هايي انجام دادي��م و با آزمايش اين كاال و مخلوط 
كردن آن با اسيد سولفوريك و اسيد كلريدريك متوجه شديم 
كه چنين مساله يي صحت ندارد و به هيچ  وجه در اين الك ها 
طال وج��ود ندارد. عضو هيات مديره انجم��ن توليدكنندگان و 
فروش��ندگان طال و جواهر با اش��اره به اينكه در الك هاي طال 

نوعي رنگ هاي ش��يميايي همانند اكليل به كار برده شده كه 
رنگي طاليي دارند، بيان كرد: اين ذرات ش��يميايي كه همانند 
الكل هس��تند، برق مخصوصي به رنگ طال دارند و مردم بايد 
توجه داش��ته باش��ند هر چيزي كه اسم طال دارد به معناي به 
كار بردن طال در آن نيس��ت و در مورد كاالي مذكور، ساخت 

شيميايي به رنگ طال به كار گرفته شده است. 
كشتي آراي ادامه داد: براساس سنجش صورت گرفته مواد 
ش��يميايي مربوطه را با اسيدها مخلوط كرديم كه اگر طال در 
اين الك ها وجود داش��ت بايد براده هاي آن ته نشين مي شد اما 
ادعاي مربوطه كذب ب��ود و هيچ گونه طاليي در اين محصول 
به كار گرفته نش��ده اس��ت. از س��وي ديگر بختيار علم بيگي، 
رييس هيات مديره انجمن توليدكنندگان فرآورده هاي شوينده، 
آرايشي و بهداشتي نيز در اين رابطه گفت: به طور حتم مجوز 
واردات در اين خصوص داده نشده و الك هاي طال كه در سطح 
بازار به فروش مي رسد، قاچاق است. او گفت: درخواست مكتوب 
خود را براي جمع آوري الك هاي طال به ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز ارسال خواهيم كرد تا اقدامات مقتضي در اين رابطه 

انجام شود. 

وقتي بانك ها با نرخ 20درصد س��پرده گذاري مي كنند حتما 
بايد افزايش نرخ سود سپرده ها را از جايي تامين كنند و آن هم 

حتما افزايش نرخ سود تسهيالت خواهد بود.
رييس كميس��يون تسهيل كس��ب وكار اتاق تهران مي گويد: 
افزايش نرخ تس��هيالت بانك ها و بازگردان��دن آن به 20درصد در 
ش��رايطي كه دولت و بانك مركزي تالش زيادي براي كاهش نرخ 
سود بانكي داشتند و اين موضوع را يكي از برنامه هاي مهم دولت در 
حمايت از بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي كشور اعالم كردند، 
يك عقبگرد محسوب مي شود. محمدرضا نجفي منش مي گويد: در 
شرايطي كه دولت و بانك مركزي تالش بسياري كرد تا بانك ها را 
به كاهش س��ود مجبور كند، حاال دادن مجوز دوباره براي افزايش 
نرخ س��ود بانك��ي آن هم تا 20درصد چراغ س��بز دوباره و آدرس 
غلط دادن به مردم محس��وب مي ش��ود؛ به اين معني كه پول ها و 
منابع خود را به جاي اينكه در توليد مولد كش��ور س��رمايه گذاري 
كنيد آن را به بانك ها ببريد و سود بيشتر بگيريد. كاري كه حتما 
فرهنگ س��ازي اشتباه در جامعه است. اين عضو هيات نمايندگان 
اتاق ته��ران مي افزايد: وقتي س��ود بانكي از 18درص��د دوباره به 
20درصد برمي گردد در واقع هم هزينه هاي توليد در كش��ور باال 

مي رود و هم قيمت تمام شده كاالهاي توليد شده؛ زيرا هزينه هاي 
مالي واحدها و عدد نرخ س��ودهاي بانكي براي تسهيالتي كه ارائه 
مي دهند، افزايش مي يابد؛ شما در نظر داشته باشيد، توليدكنندگان 
ايراني بايد با توليدكنندگان كشورهاي ديگر در بازارهاي صادراتي 
رقابت كنند آن هم در شرايطي كه در بيشتر كشورهاي جهان نرخ 
سودهاي تسهيالت بانكي كه به فعاالن اقتصادي داده مي شود 2،3 
درصد است ولي ما اينجا بايد نرخ سود باالي 20درصد را پرداخت 
كنيم و اين يعني افزايش هزينه تمام ش��ده تولي��د. او در ادامه با 
بيان اينكه دولت بايد مجموع سرمايه هاي بانك ها را افزايش دهد، 
مي گوي��د: وقتي بانك ها با نرخ 20درصد س��پرده گذاري مي كنند 
حتما بايد افزايش نرخ سود سپرده ها را از جايي تامين كنند و آن 
هم حتما افزايش نرخ سود تسهيالت خواهد بود، مگر اينكه دولت 
براي اين راهكاري بينديشد كه به من بعيد مي دانم. نجفي منش در 
بخش ديگري از صحبت هايش در پاس��خ به اينكه آيا افزايش نرخ 
سود بانكي دوباره به 20درصد توانسته است به آرامش بازار منجر 
ش��ود، تصريح مي كند: ممكن اس��ت در كوتاه مدت و مقطعي اين 
اقدام باعث جمع آوري پول از سطح بازار و سپرده گذاري در بانك ها 

شود اما در طوالني مدت كارگشا نخواهد بود.

سيدحسن حسيني 
نايب رييس خانه صنعت 

معدن و تجارت ايران
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7  جهان

 رييس پيشين اتحاديه اروپا
متهم به البي گري شد

 معاون سابق نتانياهو
عليه وي شهادت مي دهد 

تركيه: توافق دمشق و كردهاي سوريه 
اهميتي  ندارد 

 گروه جهان 
افشاگري هاي تازه در پرونده تحقيقات درخصوص فساد مرتبط با بنيامين نتانياهو 
نخس��ت وزير اس��راييل را در تنگنا قرار داده اس��ت. دو نفر از معاونان سابق نتانياهو 

دستگير شده اند و يكي از آنها موافقت كرده عليه نخست وزير شهادت دهد. 
به گزارش لس آنجلس تايمز، پليس اسراييل »نير هفتز« معتمد خانواده بنيامين 
نتانياهو و گزينه او براي مديريت رسانه يي دفتر نخست وزيري را به »پيشنهاد دادن 
پست دادستان كل اسراييل به يك قاضي در ازاي ناديده  گرفتن اتهامات عليه همسر 
نتانياه��و« مته��م كرد. اين يكي ديگ��ر از اتهامات نتانياهو ب��راي حفاظت از خود و 
خانواده اش در برابر تحقيقات قضايي محسوب مي شود. اخيرا پليس اسراييل از دستگاه 
قضايي اين رژيم خواس��ته رس��ما نتانياهو را به دريافت و پرداخت رشوه متهم كند. 
پليس اعالم كرده كه يكي ديگر از معاونان نزديك به نتانياهو به نام »سلومو فيلبر« 
كه پيش تر مدير ارتباطات او بوده با شهادت عليه نخست وزير اسراييل موافقت كرده 
است. دستگيري اين مقامات كمتر از يك هفته پس از درخواست پليس اسراييل براي 
ارائه كيفرخواست عليه نتانياهو صورت گرفت.  اورن هازان ديروز چهارشنبه در يك 
مصاحبه راديويي و پس از بازداشت چند نفر از نزديكان نتانياهو از او خواست از سمت 
خود كناره گيري كند. اورن هازان نخستين نماينده حزب ليكود محسوب مي شود كه 
عليه نخس��ت وزير موضع گيري كرده و استعفاي او را خواستار شده است. در همين 
حال گزارش شده كه در پي اوج  گرفتن اتهامات فساد مالي عليه نتانياهو، ژاك حين 
وكيل ارشد نتانياهو كه مسووليت هدايت گروه حقوقي دفاع از او در پرونده هاي فساد 
مالي را داشت، از سمت خود كناره گيري كرده است. طبق گزارش مركز اطالع رساني 
فلس��طين، اين وكيل اسراييلي در پي تحقيقات و بازجويي پليس رژيم صهيونيستي 
از نتانياهو در چهارمين پرونده فس��اد )موسوم به پرونده 4000( استعفا كرد و از اين 
پرونده كنار كش��يد. پرونده 4000 به ارتباط نتانياهو با رييس شركت بزك و پايگاه 
خبري عبري زبان واال مربوط مي ش��ود. نتانياهو در مقابل اعطاي تسهيالت و مزاياي 
قابل توجه به اين ش��ركت، پوش��ش خبري مطلوبي از خود و همسرش در اين پايگاه 
به دس��ت آورده است. نتانياهو پيش از اين در سه پرونده ديگر موسوم به پرونده هاي 

»۱000«، »۲000« و »۳000« متهم به فساد مالي شده است. 

 گروه جهان 
ژوزه مانوئل باروس��و رييس پيشين اتحاديه اروپا متهم شده حدود چهار ماه پيش 
براي البي گري به نفع شركت گلدمن ساكس در هتلي با يوركي كاتاينن نايب رييس 
كنوني كميس��يون اروپا ديدار كرده اس��ت.  به گزارش يورونيوز، س��ازمان غيردولتي 
»ديدب��ان صنعتي اروپا« اعالم كرده باروس��و در گذش��ته قول داده ب��ود براي بانك 
گلدمن ساكس البي گري نكند. استخدام باروسو در گلدمن ساكس در تابستان ۲0۱۶ 
نيز به عنوان بخشي از ماجراي فساد مالي و اداري او خبرساز شده بود.  يوركي كاتاينن 
در توضيحي كه براي ديدبان صنعتي اروپا فرس��تاد، اعتراف كرده با رييس پيش��ين 
اتحاديه اروپا در بروكس��ل ديدار كرده اس��ت. آنها ظاهرا درباره تجارت و امور دفاعي 
صحبت كرده اند. اين در حالي اس��ت كه باروسوي پرتغالي پس از جنجال پيوستنش 
به گلدمن ساكس به جانشين خود ژان كلود يونكر گفته بود نزد نهادهاي اروپايي براي 
كارفرماي جديد خودش البي نخواهد كرد.  مارگاريتيس اسكانيس سخنگوي اتحاديه 
اروپا در اين باره گفته: »تنها ۲4س��اعت پس از انتش��ار اين خبر، كاتاينن نايب رييس 
اتحاديه اروپا با ش��فافيت كامل درباره اين دي��دار توضيح داد. رييس و همه كاركنان 
كميسيون از اين ديدار باخبر هستند.« ديدبان صنعتي اروپا در پاسخ به نامه كاتاينن با 
انتشار بيانيه يي اعالم كرده باروسو بر سر قول خود نمانده است. اين سازمان با ادعاي 
اينكه باروس��و همچنان مشغول البي گري براي بانك خود نزد نهادهاي اروپايي است، 
شكايتي را براي آنكه كميسيون استخدام اين مقام پيشين اروپا در گلدمن ساكس را 
مجددا ارزيابي كند، تنظيم و ارائه كرده است. يوركي كاتاينن از اينكه ماجراي استخدام 
باروسو در گلدمن ساكس دوباره مطرح شده اظهار تعجب كرد. با اينكه گفته مي شود 
ديدار كاتاينن و باروسو غيرقانوني نبوده، اما شرايط اين ديدار در يك هتل و بدون ضبط 
تصوير و صدا از جلسه، شبهاتي را در مورد ادامه البي گري ها ايجاد كرده است. جنجال 
پيوستن باروسو به گلدمن ساكس از آن جهت بود كه اين بانك در بحران مالي جهان 
در ۲00۸ دخيل بوده است.  گلدمن ساكس شركت خدمات مالي و بانكداري امريكايي 
و چندمليتي است كه بخش عمده فعاليت هاي آن در زمينه ارائه خدمات بانكداري و 
مديريت سرمايه گذاري، بانكداري تجاري و نيز مبادله كاالهاي اقتصادي، اوراق بهادار، 

سهام اختصاصي و مديريت بر صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك است. 

 گروه جهان 
سخنگوي رياست جمهوري تركيه اعالم كرده، عمليات اين كشور در منطقه عفرين 
حتي در صورت توافق بين دولت دمشق با يگان هاي مدافع خلق سوريه)ي پ گ( براي 
استقرار ارتش سوريه در عفرين ادامه مي يابد. اين درحالي است كه دوشنبه نخستين 

واحدهاي نظامي ارتش سوريه از جبهه حلب وارد عفرين شدند. 
به گزارش ايس��نا، ابراهيم كالين توافق بين دولت مركزي س��وريه با كردهاي اين 
كشور را مساله يي كم اهميت خوانده و گفته:»ما پيش از آغاز عمليات شاخه زيتون در 
عفرين اطالعاتي مبني بر تالش براي تبديل آن منطقه به محل استقرار تروريست ها 
و قنديل دوم دريافت كرده بوديم. پاس��خ ما به كساني كه مدام درباره عمليات شاخه 
زيتون اظهارنظر مي كنند اين است كه تركيه براي منافع ملي خود هر اقدامي كه الزم 
باشد، انجام خواهد داد.« اسپوتنيك پيش تر به نقل از يك مقام يگان هاي مدافع خلق 
س��وريه نوشته بود كه نيروهاي دولتي س��وريه براي دفاع از شهر و مقابله با نيروهاي 
تركيه وارد عفرين شده اند.« عبدالرحمن رامي، مدير ديد بان سوري حقوق بشر، نهادي 
غيردولت��ي ك��ه مقر آن در لندن اس��ت نيز تاييد كرده صدها ت��ن از نيروهاي ارتش 
سوريه بعدازظهر سه شنبه در عفرين مستقر شده اند. خبرگزاري رسمي سوريه)سانا( 
ه��م گزارش داده بود كه نيروهاي نظامي طرفدار دولت مركزي به زودي به نيروهاي 

موسوم به مقاومت براي مقابله با تهاجم تركيه خواهند پيوست. 
رويترز همچنين به نقل از برخي رسانه هاي دولتي سوريه اعالم كرده، ارتش تركيه 
در نخستين واكنش به اين عمليات به سوي نيروهاي سوري خمپاره شليك كرده است. 
خبرگزاري فرانس��ه نيز از شليك هشدارگونه توپخانه ارتش تركيه به سوي نيروهاي 
نظامي وابس��ته به ارتش س��وريه در جريان عمليات ورود به ش��هر كردنشين عفرين 
واقع در ش��مال سوريه خبر داده اس��ت. اين درحالي است كه آناتولي از عقب نشيني 
۱0كيلومتري نيروهاي نظامي هوادار بش��ار اس��د پس از ش��ليك هاي هشداردهنده 
نظاميان تركيه در عفرين خبر داده است. وزير خارجه تركيه دوشنبه با هشدار نسبت 
به هر گونه مداخله نيروهاي نظامي دولت سوريه و همكاري آنها با شبه نظامان كرد در 
عفرين تاكيد كرده بود اينگونه اقدامات خللي در عزم آنكارا براي ادامه عمليات نظامي 

خود ايجاد نخواهد كرد. 

 چرا ديدار مايك پنس
و مقامات كره شمالي لغو شد؟

گ�روه جهان  رس��انه هاي اي��االت متح��ده امريكا از 
لغ��و مالق��ات محرمانه يي كه ميان ماي��ك پنس، معاون 
رييس جمهوري اين كشور و مقامات كره شمالي در جريان 
س��فر پنس به كره جنوبي برنامه ريزي ش��ده ب��ود، پرده 
برداش��تند. قرار بود اين ديدار ۱0فوريه و در حاشيه سفر 
پنس براي حضور در بازي هاي المپيك در ش��هر س��ئول 
برگزار ش��ود اما درنهاي��ت مقامات كره ش��مالي كمتر از 

۲ساعت مانده به نشست آن را لغو كردند. 
به گزارش يورونيوز، خب��ر برنامه ريزي براي برگزاري 
اين ديدار پنهاني از سوي مقامات امريكا تاييد شده است. 
مايك پنس پس از ورود به كره جنوبي به احتمال برگزاري 
نشستي با مقامات كره شمالي اشاره كرده و گفته بود كه 
با آن مخالفتي ندارد. نيك آيرس، رييس دفتر مايك پنس 
گفته، كره ش��مالي با اميد تلطيف كردن موضع پنس در 
قبال پيونگ يانگ به دنبال برگزاري اين نشس��ت بوده و 
قصد داش��ته از آن به عنوان اب��زاري تبليغاتي در جريان 
بازي هاي المپيك اس��تفاده كند اما سخنان پنس درباره 
نقض حقوق بش��ر در كره شمالي همچنين همراهي پدر 
ات��و وارمبي��ر با او در اين س��فر منجر به اين ش��د كه در 
نهايت كره ش��مالي از برگزاري اين ديدار صرف نظر كند. 
اتو وارمبير، دانشجوي ۲۲ساله امريكايي پس از يك سال 
زنداني شدن در كره شمالي به  دليل بيماري ناشناخته يي 
درگذش��ت.  نيك آيرس گفته:»پيونگ يانگ قصد داشت، 
اقدامات مرگبارش را با نشان دادن تصاوير زيبا در جريان 
بازي هاي المپيك پنهان كند. شايد به همين دليل است 
كه آنها از شركت در چنين جلسه يي خودداري مي كنند.« 
پ��س از لغو اين دي��دار س��خنگوي وزارت خارجه امريكا 
گفت:»عدم استفاده آنها از اين فرصت باعث تاسف ماست. 
م��ا هرگز ب��راي ارزش هاي امريكايي خ��ود و براي جلب 
كردن توجه ها به نقض حقوق بش��ر يا ابراز تاسف از مرگ 
ناعادالنه جوان امريكاي��ي عذرخواهي نمي كنيم.« گفته 
مي ش��ود، تصميم به لغو اين مالقات محرمانه پس از آن 
گرفته شد كه پنس از سفر به كره جنوبي به عنوان فرصتي 
براي محكوم كردن جاه طلبي هاي هس��ته يي كره شمالي 
استفاده كرد و نسبت به اعمال سخت ترين و تهاجمي ترين 
تحريم ها عليه اين كش��ور هشدار داد.  حضور نمايندگان 
كره شمالي در كره جنوبي پس از آن ممكن شد كه در پي 
مذاكرات دو كره طرفين با فرس��تادن گروهي ۵00 نفره 
متشكل از ورزشكاران، تشويق كنندگان، رسانه ها و مقامات 
بلندپايه پيونگ يانگ به بازي هاي المپيك ازجمله كيم يو 
جونگ، خواهر رهبر كره شمالي و رييس دستگاه تبليغات 
اين كش��ور و كي��م يونگ نام، ريي��س مجمع عالي خلق 
كره شمالي موافقت كردند. در مراسم افتتاحيه بازي هاي 
المپيك مايك پنس و همسرش در نزديكي كيم يو جونگ 

و كيم يونگ نام نشسته بودند. 

دريچه

آغاز رقابت بر سر كرسي هاي 
مجلس سنا در پاكستان

در پاكستان ۱0۵ كانديدا براي كسب 4۶ كرسي 
مجلس سنا در دور آتي انتخابات با هم رقابت خواهند 
كرد. به گ��زارش ايرنا، حزب مس��لم ليگ نواز، حزب 
مردم و ح��زب تحريك انصاف را مي توان جدي ترين 
احزاب براي كس��ب كرسي هاي مجلس سنا دانست. 
تنش هاي سياسي ميان احزاب نيز همزمان با نزديك 
ش��دن به زم��ان انتخابات مجلس س��نا ب��اال رفته و 
احزاب يكديگ��ر را به تحريك نامزده��اي انتخاباتي 
براي تباني كردن در انتخابات يا پرهيز از همكاري با 
حزب موردحمايت خود، متهم مي كنند. نواز ش��ريف 
رييس حزب مسلم ليگ نواز، حزب مردم را به خريد 
راي براي كسب كرس��ي در مجلس سنا متهم كرده 
و متعاقب��ا حزب مردم ني��ز چنين اتهامي را بر حزب 
نواز ش��ريف وارد مي كند. بررسي پرونده ميزان مدت 
س��لب صالحيت نواز شريف نيز از سوي دادگاه عالي 
پاكس��تان تكميل ش��ده و انتظار مي رود تا روزهاي 
آينده راي نهايي دادگاه در اين خصوص صادر شود. 

تشديد تدابير امنيتي 
پايگاه هاي امريكايي در عراق

ارتش امريكا تدابير امنيتي ش��ديدي را در اطراف 
پايگاه ه��ا و پادگان هاي��ش در عراق اتخ��اذ كرد. به 
گ��زارش العربي الجدي��د، اين تدابير امنيتي ش��امل 
 ممانعت از حضور اعضاي حش��د ش��عبي در كمتر از
 ۲0 كيلومت��ري اين پايگاه هاس��ت. اين اقدام در پي 
افزاي��ش تهديدهاي حش��د ش��عبي علي��ه نيروهاي 
امريكايي صورت گرفته اس��ت. حشد شعبي از دولت 
عراق خواس��ته ج��دول زماني را براي عقب نش��يني 

نيروهاي امريكايي از كشور تعيين كند. 

سفر هيات امريكايي به عربستان
پادشاه و وليعهد عربس��تان با رييس كميته روابط 
خارجي مجلس نماين��دگان امريكا و هيات همراهش 
ديدار و گفت وگو كردند. به گزارش روسيا اليوم، سلمان 
بن عبدالعزيز پادش��اه عربس��تان و محمد بن س��لمان 
وليعهد اين كش��ور، با اد رويس ريي��س كميته روابط 
خارجي مجلس نمايندگان امريكا، در رياض گفت وگو 
كردند. در اين دو ديدار روابط دوجانبه و آخرين تحوالت 
خاورميانه بررسي شد. هيات امريكايي عالوه بر رويس 
ش��امل پل كوك عضو كنگره اين كش��ور و كريستوفر 

هنزل كاردار سفارت امريكا در رياض بود. 

 5 سال حبس
براي فعال مدني بحرين 

رييس مركز حقوق بش��ر بحرين به اتهام انتش��ار 
توييت هايي عليه نظام اين كش��ور به ۵ س��ال حبس 
محكوم ش��د. به گزارش الميادي��ن، فعاالن بحريني 
اعالم كردند كه نبيل رجب رييس مركز حقوق بش��ر 
 اين كشور، به اتهام انتشار توييت هايي عليه مقامات به 
۵ س��ال حبس محكوم ش��د. اتهامات وارده به نبيل 
رجب مربوط به مصاحبه هايي است كه وي سال هاي 
۲0۱4 و ۲0۱۵ انج��ام داده و ط��ي آن تاكيد كرده 
بود كه نيروهاي امنيتي بحرين زندانيان سياس��ي را 

شكنجه مي كنند. 

كوتاه از منطقه

مخالفان »برگزيت« كمپين  هاي جديدي برگزار مي كنند

جنگ اتوبوس هاي قرمز

 گروه جهان 
نس��خه نهايي يكي از مهم ترين پيمان هاي تجاري جهان با هدف 
كاهش موانع تجاري ميان كشورهاي آسيايي و اقيانوس آرام چهارشنبه 
منتش��ر شد. انتشار نس��خه نهايي با وجود خروج اياالت متحده از اين 
پيمان، حاكي از آن اس��ت كه ترانس پاسيفيك قرار است حتي بدون 

بزرگ ترين عضو خود نيز فعاليتش را آغاز كند. 
به گ��زارش رويترز، تاكنون بيش از ۲0 بن��د اين پيمان كه در 
ماه مارس به امضا رس��يده تعليق يا دس��تخوش تغييرات ش��ده تا 
نس��خه نهايي تهيه ش��ود. ازجمل��ه قوانيني كه باره��ا تغيير كرده 
و اصالح ش��ده قانون مالكيت معنوي اس��ت كه در ابتدا از س��وي 
اياالتش متحده مطرح ش��ده ب��ود. دونالد ترام��پ رييس جمهوري 
امري��كا، همان طور كه در رقابت هاي انتخابات��ي وعده داده بود در 
نخس��تين روزهاي ورودش به كاخ س��فيد، امريكا را از اين پيمان 
خ��ارج كرد. ترامپ بارها با انتقاد از اي��ن پيمان كه يكي از ميراث 
مهم دولت باراك اوباما به ش��مار مي رفت، گفته بود پيمان ترانس 

پاسيفيك ميليون ها شغل را در اياالت متحده از بين خواهد برد. 
با خروج اياالت متح��ده، ۱۱ عضو باقي مانده اين پيمان به رهبري 
ژاپ��ن بازبيني پيمان تج��اري را در ژانويه نهايي كرده و آن را معاهده 
جامه و پيشروي مشاركت ترانس پاس��يفيك )CPTPP( نام دادند. 
اين پيمان قرار است كه تعرفه هاي تجاري را ميان اقتصادهايي كه در 
مجموع بيش از ۱۳درصد از توليد ناخالص داخلي جهان )چيزي حدود 
۱0 هزار ميليارد دالر( را دارند، كاهش دهد. با حضور اياالت متحده در 
اين پيمان، كشورهاي ترانس پاسيفيك در مجموع 40درصد از توليد 

ناخالص داخلي جهان را دراختيار داشتند. 
كيمبرلي ويثرال اس��تاد حقوق دانشگاه س��يدني، در اين باره 
مي گوي��د كه بزرگ ترين تغيير در تي پي پي۱۱ تعليق بس��ياري از 
مقررات تعبيه ش��ده در اين توافقنامه اس��ت. گفته ش��ده، اعضاي 
پيمان بس��ياري از موارد جنجال برانگيز را به ويژه در حوزه مربوط 
به داروها را حذف كرده اند. رويترز نوش��ته، بس��ياري از تغييراتي 
ك��ه در نس��خه اصلي پيم��ان )۱۲ عض��وي( اعمال ش��ده بود به 
درخواس��ت مذاكره كنندگان امريكايي بوده ازجمله قوانين مربوط 
ب��ه حمايت از حق��وق مالكيت معنوي داروها ك��ه برخي دولت ها 
و فع��االن تجاري نگ��ران بودند باع��ث افزاي��ش هزينه هاي دارو 
شود.  كش��ورهاي اعضاي اين پيمان اميدوارند كه بتوانند با ادامه 

فعاليت خود ب��دون اياالت متحده با سياس��ت هاي حمايت گرايانه 
اياالت متحده تاح��دودي مقابله كنند. ديوي��د پاركر وزير تجارت 
نيوزيلند، چهارش��نبه گفته: »پيمان اصالح ش��ده بسيار مهم تري 
اس��ت چراكه امروز تهديدها عليه كاركرد كارآمد سازمان تجارت 
جهاني بيش از هر زمان ديگري اس��ت.  دونالد ترامپ ماه گذشته 
در مجمع جهاني اقتصادي در داووس گفته بود چشم انداز پيوستن 
اياالت متحده به پيمان هاي تجاري چندجانبه در س��ال هاي آينده 
بس��يار بعي��د خواه��د بود. ناظ��ران بر اي��ن باورند ك��ه حتي اگر 
واشنگتن نسبت به پيوستن به پيمان جديد ابراز تمايل كند هيچ 

تضميني وجود ندارد كه اعضا محدوديت هاي موردنظر واش��نگتن 
را برگردانند؛ به ويژه اينكه همزمان با انتش��ار نس��خه نهايي پيمان 
ترانس پاس��يفيك، ژاپن اعالم ك��رده تغيير پيمان براي راضي نگه 

داشتن ترامپ كار دشواري است. 
خبرگزاري فرانسه نوشته، مذاكره كننده ارشد ژاپن در امور اين 
توافقنام��ه گفته مذاك��ره كردن دوباره براي رس��يدن به توافقنامه 
تجارت آزاد جديدي در منطقه آسيا و اقيانوس آرام تنها براي آنكه 
نظر مس��اعد دونالد ترامپ  به دس��ت آيد، كار آس��اني نخواهد بود. 
كازويوش��ي اوموتو كه در كنفراس��ي مطبوعاتي گفت: »اگر امريكا 

رويكرد مثبتي در قبال اين توافقنامه تجارت آزاد در پيش گيرد ما 
از آن اس��تقبال خواهيم كرد اما اينكه بخواهيم براي رضايت دونالد 

ترامپ  اين توافقنامه را تغيير دهيم كار آساني نخواهد بود.«
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفته ترامپ  در آخر ماه 
ژانويه امس��ال به طور تلويحي به بازگش��ت امريكا براي مشاركت 
در طرح همكاري ميان كش��ورهاي دو سوي اقيانوس آرام اشاره 
كرده اما گفته بازگش��ت اياالت متحده به اي��ن توافقنامه تجارت 
آزاد تنها به ش��رطي خواهد بود كه ش��رايط براي واشنگتن بهتر 
ش��ود و نه در ش��كل كنون��ي آن كه به نظر او وحش��تناك ترين 

توافقنامه تجارت آزاد براي امريكاس��ت. 
ش��د خ��ارج  توافقنام��ه  اي��ن  از  امري��كا  آنك��ه  از   پ��س 

 ۱۱ كش��ور ديگر اين منطقه مذاك��رات و رايزني هاي خود را براي 
رس��يدن به توافق جديدي ادامه دادند كه قرار اس��ت ماه آينده در 
ش��يلي به امضاي كش��ورهاي عضو برس��د. گفته ش��ده اين توافق 

احتماال اواخر ۲0۱۸ يا اوايل ۲0۱9 ميالدي اجرايي خواهد شد. 
اس��تيون سيوبو وزير تجارت اس��تراليا، با انتشار بيانيه يي اعالم 
كرده است: تي پي پي۱۱ به ايجاد مشاغل جديد در تمام بخش هاي 
كش��اورزي، صنعت��ي، معدن و خدمات اس��تراليا كم��ك مي كند، 
همان طور كه باعث ايجاد فرصت هاي تجاري جديد در كش��ورهاي 

امريكايي و آسيايي خواهد شد. 
دولت نيوزيلند انتظار دارد كه پيمان ترانس پاسيفيك از طريق 
صادرات گوش��ت گاو و ميوه س��االنه به ارزش حدود ۱.۲ ميليارد 
دالر )نيوزيلن��د( تا 4 ميليارد دالر باعث ش��كوفايي اقتصادي اين 

جزيره شود. 
دول��ت كان��ادا هم اعالم كرده اجرايي ش��دن اي��ن توافق باعث 
مي ش��ود ت��ا ارزش تولي��د ناخال��ص داخلي اين كش��ور تا س��ال 
۲040مي��الدي 4.۳ ميلي��ارد دالر رش��د كند كه دليل اين رش��د 
دسترس��ي كانادا به بازارهاي بزرگ كش��ورهاي امضاكننده توافق 
اس��ت. بانك جهاني بر اين باور اس��ت اگر توافق ترانس پاسيفيك 
اجرايي ش��ود ارزش توليد ناخالص داخلي كش��ورهاي امضاكننده 
اين توافق تا س��ال ۲0۳0 ميالدي ۱.۱درصد رشد مي كند و حجم 

تجارت آنها بالغ بر ۱۱درصد افزايش خواهد يافت. 
استراليا، برونئي، كانادا، شيلي، ژاپن، مالزي، مكزيك، نيوزيلند، 

پرو، سنگاپور و ويتنام عضو پيمان ترانس پاسيفيك هستند. 

گروه جهان  طال تسليمي 
اتوبوسي كه پيامدهاي فاجعه آميز و گزاف خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا را هشدار مي دهد، سفر خود 
را در جاده هاي كشور آغاز كرد. پيش از همه پرسي 
ماه ژوئن سال ۲0۱۶ اتوبوسي كه بوريس جانسون 
با آن به س��فر جاده يي رفت به نماد كمپين خروج 
تبديل شد؛ اتوبوس��ي كه روي آن اين شعار نوشته 
شده بود: »ما هفته يي ۳۵0 ميليون پوند به اتحاديه 
اروپا مي فرستيم؛ بياييد به جاي آن بودجه خدمات 
بهداش��ت و درمان ملي )ان ا چ اس( را تامين كنيم.« 
در آن زمان ديويد كامرون نخست وزير وقت كمپين 
مان��دن در اتحاديه اروپا را هداي��ت مي كرد و حاال 
به نظر مي رس��د پس از دو س��ال، گروه هاي حامي 
ماندن لندن در اتحاديه اروپا راهي جاده ها ش��ده اند 

تا شكست كامرون را جبران كنند. 
به گ��زارش بلومبرگ، دو س��ال از همه پرس��ي 
برگزيت گذش��ته و اكنون دول��ت بريتانيا به خارج 
كردن اين كشور از اتحاديه اروپا تا پايان ماه مارس 
س��ال ۲0۱9 متعهد است، اما اختالف نظرها در اين 
زمينه همچن��ان ادام��ه دارد. در حالي كه صحبت 
از يك همه پرس��ي دوباره در ميان اس��ت، مخالفان 
برگزيت تصمي��م گرفته اند كه با اتوبوس قرمز خود 
راهي جاده ها شوند. شعار آنها هم اين است: »طبق 
گزارش دولت، برگزيت هفته يي ۲000ميليون پوند 
هزين��ه دارد، مي ارزد؟« اين اتوبوس س��فر ۸ روزه 
خ��ود را چهارش��نبه از مقابل دفتر نخس��ت وزيري 
در لندن آغاز كرده و ۳۳ توقف در سراس��ر كش��ور 
خواهد داشت. سازماندهندگان اين برنامه مي گويند 
هزين��ه آن از س��وي مردم و با اختص��اص ميانگين 
۲4 پوند تامين ش��ده است. استفان تيمز قانونگذار 
حزب كارگر در مصاحبه يي در اين باره گفت: »اين 
ي��ك اثبات رياضياتي اس��ت كه ب��راي تاثيرگذاري 
طرح ري��زي ش��ده و من فكر مي كنم ك��ه اين يكي 
تاثيرگذار باش��د. مردم بايد فك��ر كنند كه آيا واقعا 
برگزيت س��ختي را ك��ه دولت پيش��نهاد مي دهد، 
مي خواهند يا خير؟« با اين حال ش��ايد استفاده از 
يك سري اعداد روي يك اتوبوس ديگر چندان هم 

موثر نباشد. 
آمارهاي اوليه ارائه ش��ده از س��وي جانسون كه 
ظاهرا از س��هم خالص بريتاني��ا در بودجه اتحاديه 
اروپ��ا خبر م��ي داد، از همان زم��ان حاميان ماندن 
در بلوك را به  ش��دت خش��مگين كرد، چرا كه آنها 
معتقدند اين آمار و ارقام عموم بريتانيايي ها را دچار 

اش��تباه كرده چون كمك هزينه ه��ا و تخفيفات در 
آنها محاسبه نش��ده است. در آن زمان مايكل گوو، 
شريك جانسون در كمپين هاي خروج با بيان اينكه 
»مردم اين كشور به  اندازه كافي سخن كارشناسان 
را ش��نيده اند« ماجرا را فيصل��ه داد. اكنون نگراني 
تيمز و ديگر همراهان او در اين س��فر اتوبوسي اين 
اس��ت ك��ه در آن آمار هيچ تغييري حاصل نش��ده 

است. 
در همي��ن ح��ال به گ��زارش فايننش��ال تايمز، 
گروه��ي ديگ��ر از حاميان مان��دن در اتحاديه اروپا 
در بازه زماني ۶ هفته ي��ي كه تا راي گيري پارلمان 
درب��اره ماندن بريتاني��ا در اتحاديه گمركي اروپايي 

باق��ي مانده، كمپين هايي ب��ه راه انداخته اند كه در 
صورت پيروزي در اس��تراتژي ترزا مي  نخست وزير 
بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا ش��كافي عميق 

ايجاد خواهد كرد. 
كمپي��ن »بهترين ب��راي بريتانيا« كه بخش��ي 
از بودجه آن توس��ط موسس��ه جامع��ه آزاد جورج 
س��وروس تامي��ن ش��ده؛ قص��د دارد در برنامه يي 
تبليغات��ي در وصف مزاياي اتحاد نزديك با اتحاديه 
اروپا برگ��زار كند. الوئيس تاد ريي��س اين گروه با 
اش��اره به اينكه برنامه ها مس��تقيما »برگي از دفتر 
كمپين خروج« خواهد ب��ود، گفت: »بيلبوردهايي 
نصب خواهد شد، اما در زمينه ديجيتال هم بسيار 

هزينه مي شود.« گروه بهترين براي بريتانيا تاكنون 
حدود ۱.۲ميليون پون��د كمك مالي دريافت كرده 
كه ۵00 هزار پوند دريافتي از موسس��ه جامعه آزاد 
جورج س��وروس بخش اعظ��م آن بوده و ۱7۲هزار 
پون��د ديگر ني��ز از طريق برنام��ه كمك هاي مالي 
آنالين��ي به دس��ت آمده ك��ه پ��س از محكوميت 
جورج س��وروس از سوي روزنامه ها به اجرا گذاشته 
ش��ده اس��ت. اين گروه بخش اعظم تبليغات خود 
را ب��ه تالش براي جلب حماي��ت راي دهندگان در 
بخش هاي مياني و شمالي بريتانيا اختصاص خواهد 
داد. پيام ه��اي اين گ��روه همچون »براي حق خود 
در متوقف كردن برگزيت بجنگيد«، از گروه متحد 

بريتانياي آزاد ش��ديداللحن تر است. بريتانياي آزاد 
كه عم��ال از يك كمپپين مان��دن در اتحاديه اروپا 
در دوران پيش از همه پرس��ي ۲0۱۶ به جا مانده، 
در وهل��ه اول بر كس��ب اطمين��ان از برگزيتي نرم 

متمركز است. 
كمپين هاي مخالف برگزيت از زمان همه پرسي 
تاكن��ون از ضعف ه��اي متع��ددي رن��ج مي بردند: 
اي��ن برداش��ت كه آنه��ا به دنبال بازگش��ت از رايي 
دموكراتيك هس��تند؛ نبود رهبري باس��ابقه و رده 
باال؛ ارتباط با افرادي كه به عنوان اعضاي »گلچين 
جهاني« م��ورد انتقاد قرار مي گيرند همچون جورج 
س��وروس ميلياردر مش��هور، توني بلر نخست وزير 
پيش��ين بريتاني��ا و ني��ك كل��گ معاون پيش��ين 
نخس��ت وزير. ام��ا جنبش هاي ام��روزي حمايت از 
مان��دن در اتحاديه اروپا انگيزه هايي ديده مي ش��ود 
ك��ه در كمپين ماندن كامرون مش��اهده نمي ش��د. 
بهتري��ن ب��راي بريتانيا ۵0هزار نفر را در فهرس��ت 
مخاطب��ان خ��ود دارد و حدود ۵00 ه��زار نفر نيز 
در فهرس��ت مخاطبان و پي��روان بريتانياي آزاد در 
فيس بوك هس��تند. مخالف��ان برگزيت همچنين از 
تغيير توازن در پارلمان )ناش��ي از شكس��ت حزب 
حاكم محافظه كار در انتخابات زودهنگام( نيز سود 
مي برند؛ همين مساله در ماه دسامبر سبب شد كه 
دولت رايي اساس��ي را از دست بدهد و همين راي 
تضمين قانون ح��ق اظهارنظر پارلمان درباره توافق 

نهايي برگزيت محسوب مي شود. 
مخالف��ان برگزيت بر اين عقيده اند ك��ه ترزا مي  از 
حمايت كافي مجلس عوام ب��راي خارج كردن بريتانيا 
از اتحاديه گمركي اروپا برخوردار نيست. اصالحيه قانون 
گمركي در راس��تاي ماندن بريتانيا در اتحاديه گمركي 
اروپا تنظيم ش��ده اس��ت؛ در همين راس��تا اصالحيه 
مش��ابهي در قانون تجارت ني��ز الزم خواهد بود كه به 
معناي انجام اقدامات ضروري در جهت كسب اطمينان 
از باقي  ماندن ش��رايط گمركي درست همانند شرايط 
روز پيش از خروج خواهد بود. انتظار مي رود قانونگذاران 
در م��اه م��ارس درب��اره اي��ن دو اصالحي��ه راي گيري 
كنند. موفقيت اين اصالحي��ه به دو گروه اصلي، يعني 
قانونگذاران محافظه كار حامي ماندن در اتحاديه اروپا و 
حزب كارگر بس��تگي دارد. ام��ا موفقيت در پارلمان به 
معناي پايان جنگ عليه برگزيت نخواهد بود و حاميان 
ماندن همچنان مجبورند براي بازگش��ت از برگزيت تا 
پيش از راي گيري بر س��ر توافق مذاكره  ش��ده توسط 

دولت ترزا مي به تالش هاي خود ادامه دهند. 

نسخه نهايي ترانس پاسيفيك منتشر شد

پيماني بدون امريكا، بدون ترامپ
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پرونده8

تصويري كه از آدام اسميت ترسيم شده كاريكاتوري است كه نسبت چنداني با او ندارد

آداماسميتواقعيچطورفكرميكرد؟
مولف: پل سگر   

مترجم: اميرحسين ميرابوطالبي   
 اي�ان- اگ��ر نام ي��ك اقتص��اددان تابه حال 
به گوش��تان خورده باش��د، آن نام احتماال آدام 
اسميت اس��ت. او شناخته ش��ده ترين اقتصاددان 
اس��ت، و معموال از او به عن��وان پدر »علم مالل 

آور« نام مي برند. 
عالوه براين، تصويري كه معموال از او ترس��يم 
مي ش��ود نه تنه��ا يك��ي از نخس��تين حامي��ان 
نظري��ه اقتصاد، كه از حامي��ان ارجحيت بازار بر 
برنامه ريزي دولتي است. به عبارت ديگر، اسميت 
ح��اال هم ب��ه عنوان پ��در علم اقتصاد ش��ناخته 
مي ش��ود و هم ب��ه عنوان يك ايدئولوگ راس��ت 

سياسي. 
اگرچه اين دو ادعا به ش��كلي گس��ترده مورد 
پذي��رش ق��رار گرفت��ه، ام��ا در بهتري��ن حالت 
اشتباهي گمراه كننده و در بدترين حالت دروغي 

تمام عيار است. 
در ش��هرت فراگي��ر اس��ميت به عن��وان يك 
اقتصاددان مي توان دس��ت سرنوشت را به خوبي 
ديد، چراكه اس��ميت بيش��تر عمرش را به عنوان 
يك انديشمند دانش��گاهي در عزلت صرف كرده 
بود. او كه اس��تاد فلسفه اخالق دانشگاه گالسگو 
بود، در حوزه هاي علم اخالق، سياس��ت، فلسفه 
حقوق، و س��خنوري تدريس مي ك��رد و در اكثر 
دوران كاري اش به واسطه نخستين كتابش، نظريه 
احساسات اخالقي )۱۷۵۹(، شناخته مي شد. او را 
از نظر حرفه يي مي توان يك فيلس��وف دانس��ت، 
به خصوص به اين خاطر كه رش��ته »اقتصاد« در 
قرن نوزدهم ظهور كرد، يعني زماني كه مدت ها 
از مرگ اس��ميت مي گذشت. )اسميت در جوالي 
۱۷۹۰ درگذشت، درست وقتي كه انقالب فرانسه 

در حال اوج گيري بود( 
البته ش��هرت اس��ميت به عن��وان اقتصاددان 
كامال مرموز و اس��رارآميز نيس��ت. بدون ش��ك 
كتاب تحقيقي پيرامون ماهيت و اس��باب ثروت 
ملل )۱۷۷6( در شكل گيري نهايي رشته اقتصاد 
در قرن بعدي اهميت فراواني داشت. اما حتي در 
همين مورد نيز قضايا آنقدر كه به نظر مي رس��د 
ساده و سرراست نيست. ثروت ملل )كتاب ۱۰۰۰ 
صفحه يي ثقيلي كه تاريخ، اخالق، روان شناس��ي 
و فلس��فه سياس��ي را در هم مي آميزد( شباهت 
چنداني به نظريه اقتص��اد فعلي ندارد، نظريه يي 
ك��ه غيرتاريخي و به ش��دت رياضي محور اس��ت. 
شناخته ش��ده ترين كتاب اس��ميت را با اغماض 
مي توان اثري در حوزه اقتصاد سياس��ي دانست، 
حوزه ي��ي تحقيقي كه روزگاري متداول بود و در 

نيمه دوم قرن بيستم دچار افتي شديد شد. 
با اين حال دليل شهرت اسميت از همان ابتدا 
از خ��وِد او فاصله گرفت. ثروت ملل، كمي بعد از 
انتش��ار، در پارلمان انگلستان توسط رهبر حزب 
وي��گ، چارلز جيمز فاكس، تجليل ش��د. عجيب 
اينكه فاكس بعدها اعتراف كرد كه هيچ گاه كتاب 
را نخوان��ده اس��ت )چند نفر ديگر ه��م بعد از او 
با اينكه در صحبت هايش��ان به اين كتاب ارجاع 
داده بودند اعت��راف كردند كه آن را نخوانده اند(. 
حقيق��ت اين اس��ت كه اس��ميت ب��ه آنهايي كه 
خيلي س��ريع زبان به تحس��ين او گشوده بودند 
بدگمان بود و فكر مي كرد كه اس��تدالل حقيقي 
اث��رش را درك نكرده ان��د. او بعدها ثروت ملل را 
چنين توصيف كرد: »حمله يي بي امان... به تمام 
سيس��تم تج��اري بريتانياي كبي��ر«. باوجوداين 
معركه گيرهاي سياس��ي پارلمان سعي داشتند با 
استفاده از نظرات اسميت همان سيستمي را سر 

پا نگه دارند كه او از آن شاكي بود. 
اث��رش  از  اولي��ه  برداش��ت هاي  از  اس��ميت 
ناراحت ب��ود، اما اگر زنده مي مان��د از كاركردها 
و فعاليت هايي كه بعدا نام او را يدك مي كش��يد 
بسيار بيش��تر آزرده خاطر مي ش��د. سرنوشت او 
اين طور رقم خورد كه نامش با گرايش سياس��ي 
جناح راست همراه شود كه در اوايل دهه ۱۹۸۰ 
غالب ش��د و تا امروز تاثير بس��ياري بر سياست 
و اقتصاد گذاشته اس��ت. اين روند، كه معموال با 
عنوان نئوليبراليس��م از آن ياد مي شود، بيش از 
هم��ه با نام ه��اي رونالد ريگان و م��ارگارت تاچر 
عجين اس��ت. ام��ا حقيق��ت اين اس��ت كه اين 
جنبش ريشه هاي فكري عميقي دارد كه به ويژه 
مي توان در نوشته هاي فردريش هايك و لودويگ 
فون ميزس در اواس��ط اين قرن جست وجويشان 
كرد. بعدها ميلتون فريدم��ن، اقتصاددان مكتب 
ش��يكاگو، و كيت جوزف، مشاور سياسي بريتانيا، 
در طول دهه ۱۹۸۰ از آن دفاع كردند و اين دفاع 
در ميان ش��بكه هايي از دانش��گاهيان، اتاق هاي 
فكر، رهبران كسب وكار و سياست گذاران مرتبط 

با انجمن مون پله رن نيز ادامه يافت. 
نئوليبرال ها معم��وال در گفته هاي خود به نام 
اس��ميت متوسل مي ش��وند. آنها باور دارند كه او 
يكي از نخس��تين حاميان فعاليت سرمايه گذارانه 
خصوص��ي و بنيان گ��ذار جنبش��ي ب��وده اس��ت 
ك��ه )آن طور ك��ه تاچ��ر آرزو مي ك��رد( به دنبال 
»عقب راندن مرزهاي فعاليت دولت« بود تا به اين 
ترتيب بازار فرصت شكوفاش��دن را داش��ته باشد. 
يك مثال از اين نگاه وجود اتاق فكري بريتانيايي 
به نام »انس��تيتو آدام اس��ميت« است كه از دهه 
۱۹۷۰ به ش��دت به دنب��ال پيش ب��رد اصالحات 
بازارمحور است. اين انستيتو در سال ۲۰۱6 رسما 

به عنوان يك سازمان »نئوليبرال« ثبت شد. 
البت��ه ك��ه ش��باهت هايي وج��ود دارد بي��ن 
سيستمي كه آدام اسميت آن را »سيستم آزادي 
طبيع��ي « مي ناميد و درخواس��ت هايي كه براي 
بازگذاشتن دست بازار از سوي دولت وجود دارد. 
ام��ا اگر اليه هاي اوليه را كنار بزنيم آنچه بيش از 
همه عجيب اس��ت تفاوت ها مي��ان نگاه ماليم و 
محتاطانه اسميت به نقش بازارها در يك جامعه 
آزاد، و كاريكاتورهايي اس��ت ك��ه از او به عنوان 
يك بنيادگراي بازار آزاد ترسيم مي شد، درحالي 
كه چنين مفهومي در زمان حيات او اصال وجود 

نداش��ته است. اگرچه امروزه كس��اني اسميت را 
س��تايش مي كنند كه به فعاليت س��رمايه دارانه 
خصوصي اعتقاد دارند و دولت را تهديد اصلي در 
برابر آزادي و رفاه مي دانند، آدام اس��ميت واقعي 
تصويري بس��يار متف��اوت از باورهاي اين افراد را 
ترس��يم كرده است. به گمان اسميت شديدترين 
خط��رات نه از دولتي ك��ه به تنهايي كار مي كند، 
بلكه از دولتي بر مي آيد كه افراد برجسته سوداگر 

آن را در اختيار گرفته باشند. 
اس��ميت چارچوب دخالت دولت را در كتاب 
ثروت ملل »سيس��تم س��وداگري« نام گذاشت. 
منظ��ور اس��ميت از اي��ن عب��ارت ش��بكه يي از 
انحصارات بود كه در مس��ائل اقتص��ادي اروپاي 
مدرن اولي��ه تعيين كننده بودند. در آن ترتيبات، 
ش��ركت هاي خصوصي با دولت ها البي مي كردند 
تا مس��يرهاي تجاري اختصاصي به دست آورند، 
يا تنه��ا واردكننده يا صادركننده كاالها ش��وند، 
درحالي كه گروه هاي مش��خص جري��ان كاالها 
و اش��تغال را درون بازاره��اي داخل��ي كنت��رل 

مي كردند. 
اس��ميت ادامه مي ده��د ك��ه درنتيجه مردم 
عادي مجب��ور بودند قيمت هاي بيش��تر را براي 
كااله��اي نامرغوب بپذيرند، و ش��غل آنها نيز به 
لطف و مرحمِت دارودسته هاي روسا وابسته بود. 
به نظر اس��ميت اين ش��رايط در تضادي فاحش 
ب��ا آزادي بود، و ظرفيت هر مل��ت براي افزايش 
مجم��وع ثروتش را محدود مي كرد. اين در حالي 
بود كه سيس��تم سوداگري سوداگراِن برجسته را 
منتفع مي كرد، و آنها به ش��دت به دنبال بقاي آن 
بودند. اس��ميت بدون هي��چ تعارفي بيان مي كرد 
كه به نظرش اين روسا بر ضد منافع عموم مردم 

عمل مي كنند.

آن ط��ور ك��ه او در ثروت ملل بي��ان مي كند: 
»صحبت ه��اي طرف ه��اي مختلف ي��ك تجارت 
زماني كه حتي براي س��رگرمي و تفريح دور هم 
جمع مي ش��وند، در نهايت به دسيسه چيني برابر 
عموم مردم يا به صورتي به افزايش قيمت ها ختم 

مي شود«. 
س��وداگران قرن ه��ا ص��رف ك��رده بودن��د تا 
جايگاهشان براي دستيابي به مزيت غيرمنصفانه 
را تضمي��ن كنند. آنه��ا به طور خ��اص دكترين 
»تعادل تجارت« را اب��داع و تبليغ كرده بودند و 
موفق ش��ده بودند كه آن را در ِخرد متعارف آن 
دوران جا بيندازن��د. ايده اوليه اين بود كه ثروت 
هر ملت تشكيل ش��ده از ميزان طاليي است كه 
در اختيار دارد. س��وداگران، با پردازش اين ايده، 
ادعا كردند كه يك ملت براي ثروتمندشدن بايد 
تا جايي كه مي تواند بيش��تر به صادرات پرداخته 
و كمت��ر درگير واردات ش��ود و به اين ترتيب هر 
چه بيش��تر به تعادل »مطلوب« دست يابد. بعد 
از جاانداخت��ن اين ايده، آنها در پوش��ش خدمت 
به مل��ت پيش��نهاد كردند كه ب��ا حمايت دولت 
انحصارات��ي را راه بيندازن��د كه جري��ان ورودي 
كااله��ا را حداقل كرده، و جريان خروجي كاالها 
و موج��ودي طال را حداكثر كن��د. اما آن طور كه 
تحليل طويل اسميت نشان مي دهد، اين حرف ها 
چيزي جز مش��تي مزخرفات نبود: آنچه درواقع 
نياز ب��ود ترتيبات ب��از تجاري بود ت��ا كارايي را 
بطور عمومي افزايش دهد، و ثروت جمعي به نفع 

همگان رشد كند. 
اس��ميت عالوه براي��ن معتق��د ب��ود ك��ه اين 
سوداگران منشأ چيزي بودند كه دوست فيلسوف 
و تاريخ دان��ش، ديوي��د هيوم، آن را »حس��ادت 
تجارت« مي ناميد. اين مفهوم مربوط به شرايطي 
اس��ت كه تجارت به جاي اينكه نقش وس��يله يي 
براي »اتحاد و دوس��تي« بيشتر ميان دولت ها را 
ايفا كند، به ابزار جنگ تبديل مي شود. سوداگران 
با تكيه بر لفاظي هاي خاك پرس��تانه، ملي گرايي 
افراطي را شدت بخشيدند و چشم مجامع داخلي 
را بر اين واقعيت بس��تند كه منفعت حقيقي آنها 
در ش��كل گيري يك رابطه تج��اري صلح آميز با 

همسايگانشان نهفته است. 
صل��ح و ثبات قاره اروپا به واس��طه توطئه هاي 
س��وداگران به باد رفت، س��وداگراني كه مدام در 
گوش سياستمداران از جنگيدن براي حفاظت از 
بازارهاي داخلي يا دستيابي به بازارهاي خارجي 
مي گفتند. باالخره داش��تن انحصارات خصوصي 
ب��ا حمايت نظامي بس��يار آس��ان تر از رقابت در 
بازاره��اي آزاد و كاهش قيم��ت و بهبود كيفيت 
بود. ب��ه اين ترتيب، س��وداگران م��دام در حال 
توطئه براي در اختيارگرفتن دولت بودند، عموم 
مردم را فريب مي دادند، و از قدرت سياسي خود 

براي افزايش منافع گروهي شان بهره مي بردند. 
حقيقت اين است كه مشهورترين ايده اسميت 
)يعني »دس��ت نامرئي« به مثابه استعاره يي براي 
تخصيص غيركنترل ش��ده بازار( درست در جايي 
مطرح مي ش��ود كه در حال حمله به س��وداگران 
برجسته است. اين قطعا درست است كه اسميت 
به اقدام سياس��تمداران ب��راي دخالت در بازار يا 
دورزدِن آن بدگمان بود و باور داش��ت كه تالش 

آنها براي رس��يدن به تخصي��ص منابعي بهتر از 
آنچه از طريق بازار ممكن بود بيهوده اس��ت، اما 
در متن ثروت ملل جايي كه او ايده دست نامرئي 
را پيش مي كشد، منظور دخالت دولت به صورت 
كلي نيس��ت، بلكه اش��اره او به دخالت دولت به 
دس��تور س��وداگران برجسته اس��ت كه به دنبال 

افزايش سود خود به ضرر عموم مردم بودند. 
از عجايب تاريخ اس��ت كه امروزه مشهورترين 
ايده اس��ميت را براي دف��اع از بازارهاي خالي از 
مقررات در برابر دخالت دولت اس��تفاده مي كنند 
تا به اين ترتيب از منافع س��رمايه داران خصوصي 
محافظت كنن��د. اين دقيقا مخالف مقصود اصلي 
اس��ميت بود، كه از وض��ع محدوديت بر اقدامات 
گروه هاي س��وداگر حمايت مي كرد. او از كارايي 
قابل توجه بازار س��خن مي گفت، و بيان مي كرد 
كه اگرچه هر فرد تنها به دنبال نفع خودش است 
در اين شرايط مانند موارد متعدد ديگر درنهايت 
توسط دس��تي نامرئي به سمتي كشيده مي شود 
ك��ه با نيت اوليه اش متفاوت ب��ود، اما مقصودش 
از گفت��ن همه اينها تمايل ب��ه آزادكردن افراد از 
قيد و بندهايي بود كه انحصاراتي موجبشان شده 
بود كه س��وداگران ايجادش كرده بودند و س��عي 
داشتند از قدرت دولت براي استمرارش استفاده 
كنند. دست نامرئي نخستين بار نه براي اشاره به 
مشكل دخالت دولت، بلكه براي اشاره به مشكل 

دراختيارگرفتن دولت مطرح شد. 
باهمهاين ه��ا، اس��ميت نس��بت ب��ه كنت��رل 
تمام عيار سوداگران روي سياست هاي اروپا بدبين 
بود و بعيد مي دانس��ت كه زمان��ي از اين كنترل 
كاس��ته شود. بر همين اس��اس او جايگزين مورد 
نظرش را »آرمان شهري« ناميد كه شايد هيچگاه 
رخ ننمايد، آرمان ش��هري كه در آن بازارهاي آزاد 
ثروت را به دست همه اعضاي يك جامعه برسانند. 
البت��ه تاريخ در اين مورد ثابت كرد كه او تا حدي 
در اش��تباه بوده اس��ت: ما ام��روز در عصر آزادي 
نسبي بازار قرار داريم. اما هيچ كس نمي تواند اين 
حقيق��ت را رد كند كه آن توطئه س��وداگران، و 
پيوند دولت با آنچه ما قدرت ش��ركتي مي ناميم، 
همچن��ان ويژگي مهم��ي از واقعيت سياس��ي و 

اقتصادي دوران ما را شكل مي دهد. 
به هر ترتيب، خصومت اس��ميت با سوداگران 
فاصله بسياري دارد با دفاع از قهرمان سرمايه دار 
كارآفرين به س��بك ريگان، كه تنها بايد از قيد و 
بندهاي دولت رها ش��ود تا ما را به قله هاي رفيع 
رشد اقتصادي برس��اند. برعكس، تحليل اسميت 
مبين آن اس��ت كه يك جامع��ه آزاد با اقتصادي 
بالن��ده نيازمند برقراري قيد و بندهايي در مقابل 
سرآمدان اقتصادي اس��ت تا به اين ترتيب شايد 
دس��ت نامرئي فرصت انج��ام كار متناقض نماي 

خود را بيابد. 
آيا اين مطالب به معني طرفداري اس��ميت از 
چپ سياس��ي است؟ خير، و بايد گفت كه چنين 
برداش��تي نيز ي��ك خطاي فاح��ش خواهد بود. 
حقيقت هم پيچيده تر و هم جالب تر از اين است. 
اگرچ��ه اس��ميت به ش��دت منتق��د توطئ��ه 
س��وداگران براي پيشبرد منافعشان به ضرر بقيه 
جامعه بود، هيچ ش��كي نداش��ت ك��ه بازيگران 
سياسي نيز نمي توانند جاي سوداگران خصوصي 
را به عنوان مج��راي الزم براي فعاليت اقتصادي 

بگيرند. 
هميش��ه زماني كه سوداگران اجازه مي يافتند 
مانند حاكمان رفتار كنن��د فاجعه به بار مي آمد، 
مانن��د فاجعه ي��ي ك��ه كمپان��ي بريتانيايي هند 
ش��رقي در بنگال به وج��ود آورد. »فقر، قحطي و 
مرگ ومير« نتيجه »اس��تبداد« و »مصيبتي« بود 
كه هند را فرا گرفت، ش��رايطي كه همه محصول 
»سلطه مس��تبدانه« بر پايه زور و بي عدالتي بود. 
اس��ميت معتقد بود ك��ه س��وداگران تحت هيچ 
ش��رايطي نبايد مس��ووليت سياس��ت را بر عهده 
بگيرند. توطئه ه��اي انحصارگرايانه آنها »مخرب« 
خواه��د بود براي همه كش��ورهايي »كه بخِت بِد 
اداره امور توسط سوداگران نصيبشان شده باشد«. 
گذش��ته از اي��ن، چيزي ش��بيه برعكِس اين 
نيز صادق بود: سياس��تمداران س��وداگران بسيار 
بدي مي ش��وند، و بهتر اس��ت ب��ه اداره نظام مند 
فعاليت هاي اقتصادي دس��ت نزنند. اين موضوع 
برآمده از مشكالتي س��اختاري است كه رهبران 
سياس��ي با آن روب��ه رو هس��تند، رهبراني كه به 
باور اس��ميت در تبديل ش��دن به »ماجراجويان 
در شاخه هاي مرس��وم تجارت كمتر به موفقيت 
دس��ت يافته اند«، اگرچه معموال ب��ا نيت بهبود 

شرايط جامعه خود دست به اين اقدام زده اند. 
ب��ه زع��م اس��ميت، سياس��تمداران هيچگاه 
نمي توانن��د به خوب��ي مجموع نتيج��ه تبادالِت 
آزادان��ه افراد مناب��ع را تخصيص دهن��د. به اين 
ترتي��ب، جايگزين كردن ش��بكه گس��ترده يي از 
خري��داران و فروش��ندگان با هر گون��ه تصميم 
متمرك��ز كار احمقانه يي خواهد بود. اين تصميم 
متمركز البته ش��امل آن شبكه هايي نيز مي شود 
كه سوداگران برجسته حول فعاليت هاي سودآور 

اقتصادي شكل داده بودند. 
در تحليل نهايي اس��ميت، سوداگران بخشي 
بالقوه مخ��رب، اما كامال ضروري ب��راي كاركرد 
اقتصادهاي بزرگ مقياس هستند. »علم« حقيقي 
»دولت م��ردان و قانون گذاران« عبارت اس��ت از 
انتخاب بهترين راه براي اداره فعاليت هاي شرورانه 
س��وداگران. سياس��تمداران كاربلد مي بايست به 
تعادلي برسند بين فراهم كردن آزادي الزم براي 
افراد برجس��ته اقتصادي به منظ��ور فعاليت هاي 
مش��روع تج��اري، و اِعم��ال كنت��رل روي اي��ن 
فعاليت ها، زماني كه به وسيله يي براي بهره كشي 
تبديل ش��وند. به عبارت ديگر، اس��ميت اصال به 
دنبال اين نبود كه »كارآفرينان« را تقويت كند، 
كساني كه نئوليبراليسم از آنها به عنوان »خالقان 
ثروت��ي« ياد مي كند كه در ش��كوفايي اقتصادي 
تعيين كننده هس��تند. برعكس، به نظر اس��ميت 
بازگذاشتن بي حدوحصر دست كارآفرينان شبيه 

اين است كه يك گرگ را مسوول گله گوسفندان 
كنيد. 

البت��ه كه اس��ميت هيچ برنام��ه دقيقي براي 
رس��يدن به تع��ادل مطلوب بي��ن آزادي تجاري 
و كنترل سياس��ي هش��يارانه ارائه نمي دهد. در 
مقابل، تاكيد او روي مش��كالتي ضمني است كه 
در اين شرايط جوامع تجاري دچارش مي شوند. 

اس��ميت بر اين باور بود كه بازيگران سياسي 
مس��تعد تاثيرپذيري از »روح سيس��تم« هستند 
كه اين موضوع باعث مي ش��ود عاشق طرح هايي 
ش��وند كه اميدوارند منجر به اصالحات سودمند 
فراگير ش��ود. معموال انگيزه پش��ت اين طرح ها 
حقيقتا بلندنظرانه بوده اس��ت: تمايلي راس��تين 
ب��ه اصالح جامعه. باوجوداين، مش��كل اينجا بود 
كه »روح سيس��تم« باعث مي ش��ود افراد نسبت 
به پيچيدگي ه��اي تغيير در دنياي واقع بي توجه 
ش��وند. آن طور كه اس��ميت در نظريه احساسات 
اخالق��ي در يك��ي از تاثيرگذارتري��ن متون��ش 
مي نويس��د: »به نظر مي رس��د كه ]آدِم سيستم[ 
تصور مي كند ك��ه مي تواند افراد مختلف در يك 
جامع��ه ب��زرگ را آرايش بندي كند، درس��ت به 
همان س��ادگي دس��تي كه مهره ها را در صفحه 
ش��طرنج آراي��ش مي دهد. ام��ا او توجه نمي كند 
كه مهره هاي ش��طرنج براي حركت از هيچ اصلي 
غير از آنچه آن دس��ت برايش��ان تعيين مي كند 
پي��روي نمي كنن��د؛ در مقاب��ل در صفحه بزرگ 
ش��طرنج جامعه انس��اني، هر مهره اصول خاص 
خ��ود را براي حركت دارد، اصولي كه در مجموع 
ممكن اس��ت به كلي متفاوت از اصولي باش��د كه 
نظ��ر قانون گذاران را جل��ب مي كند. اگر مجموع 
اصول افراد و اصول قانون گذاران هم جهت باشد، 
بازي جامعه انس��اني به سادگي و هماهنگي پيش 
خواه��د رفت، و به احتمال زياد به پاياني ش��اد و 
موفق ختم خواهد شد. اما اگر اين اصول متفاوت 
يا متضاد باشند، نهايت بازي به فاجعه مي انجامد 
و جامعه بيش��ترين مق��دار از بي نظمي را تجربه 

خواهد كرد.«

نكت��ه مورد نظر اس��ميت خيلي س��اده دچار 
سوءبرداشت شده اس��ت. آنچه اسميت مي گويد 
در نگاه اول مي تواند مانند يك دستور كار مدرن 
راست گرايانه بر ضد برنامه ريزي دولتي به سبك 
سوسياليست ها پنداشته شود. اما نكته مورد نظر 

او به مراتب پيچيده تر از اين است. 
نكته مد نظر اسميت اين است كه در سياست 
هر برنامه ازپيش تعيين ش��ده يي خطرناك است، 
به خص��وص برنامه ي��ي كه فرضش بر اين اس��ت 
ك��ه ميليون ها فردي كه يك جامعه را تش��كيل 
مي دهند به صورت خودكار از آن پيروي خواهند 
كرد. اين به آن خاطر اس��ت كه »روح سيستم« 
ب��ا اطميناني وحي گونه به سياس��تمداران چنين 
الق��ا مي كند كه اصالحاتش��ان آنق��در ضروري و 
تاييدشده اس��ت كه هر هزينه يي براي دستيابي 

به آنها ارزشش را دارد. 
اما فاصله اين نگرش تا ناديده گرفتن آس��يب 
ش��ديدي كه يك برنامه در صورت قرارگرفتن در 
مسير اشتباه مي تواند به بار بياورد به باريكي يك 

تار موست، به خصوص اگر »مهره هاي حاضر روي 
صفحه ش��طرنج« در جهت مقاومت يا برهم زدن 
ي��ا ب��ه شكست كش��اندن برنامه سياس��تمداران 
برآيند. اين به آن دليل است كه »روح سيستم« 
در  ك��ه  رفتارهاس��ت  از  گونه ي��ي  الهام بخ��ش 
ضرب المثل ه��اي كوته فكرانه ي��ي مثل »تا خراب 
نشود، آباد نمي شود« مي توان نمونه اش را ديد. به 
عبارت ديگ��ر، آن مخالفان يا كناره گيراِن مزاحم 
مي توانند قرباني يك نگاه اخالقي مطمئن به خود 

شوند. 
اس��ميت نس��بت به همه برنامه هاي انتزاعي 
اين چنيني هش��دار مي داد. ش��كي نيست كه او 
به ديده ش��ك به راهبردهايي مي نگريس��ت كه 
منج��ر ب��ه دراختيارگرفتن اس��اس صنعت يك 
كشور مي ش��د، راهبردهايي كه فرض مي كردند 
كاالهاي��ي ك��ه ش��هروندان در پنج س��ال آينده 
مي خواهن��د و نياز دارند را به خوب��ي مي دانند و 
به اين ترتيب س��عي مي كردند بازار را از فرآيند 
تخصي��ص منابع ح��ذف كنند. ام��ا هم زمان به 
راهبردهاي ديگري نيز به ديده شك مي نگرد كه 
به دنبال خصوصي سازي سريع صنايعي است كه 
قب��ال در اختيار دولت بوده و ميليون ها ش��هروند 
را در معرض آس��يب هاي بي��كاري و ازبين رفتن 
جوامعش��ان قرار مي دهد. به عبارت ديگر، اگرچه 
خوِد تاچر از اين موضوع باخبر نبود، تغيير شكل 
راديكالي كه او در دهه ۱۹۸۰ در اقتصاد بريتانيا 
پياده كرد، مث��ل راهبردهاي صنعتي باالبه پايين 

شوروي، محصول »روح سيستم« بود. 
پي��ام اس��ميت فرات��ر از خط��وط حزب��ي و 
ايدئولوژيك اس��ت و هم ب��راي جناح چپ و هم 
راس��ت صدق مي كند. اين پيام مربوط به نگرش 
موهومي اس��ت كه انواع و اقس��ام سياستمداران 
درگير آن هستند. اگر اين موضوع مورد نظر قرار 
نگي��رد نه تنها به ناكاراي��ي و اختالل كه مي تواند 
به ش��قاوت و درد و رنج ختم ش��ود. كي؟ زماني 
كه بار پيامدهاي ي��ك برنامه روي دوش عده يي 
بيفت��د كه قدرتي براي مقاومت ندارند و چاره يي 
جز تحمل درد و رنج ناشي از آن تصميمات پيش 
رويش��ان نيس��ت. به اين ترتيب، آنچه اسميت از 
ما مي خواهد درك اين نكته اس��ت كه سياس��ت 
در دنياي واقعي هميش��ه آنقدر پيچيده است كه 
هيچ ايدئولوژي شس��ته رفته يي نمي تواند از پِس 
آن برآي��د. آنچه سياس��تمداران م��ا نيازمندش 
هس��تند قضاوت موشكافانه و بلوغ اخالقي است، 
چيزي كه هيچ ايدئول��وژي يا موضعي خاص در 
طيف هاي سياسي انحصارش را در اختيار ندارد. 
دوران نگران كننده يي كه ما درونش هس��تيم 
باعث ش��ده نتوان به اين س��ادگي ب��اور كرد كه 
قاضياِن سياس��ي مس��ووليت پذيري كه اسميت 
تجس��م ك��رده، شانس��ي ب��راي روي كار آمدن 
داشته باش��ند. )آيا كس��ي را در دنياي سياست 
غرب مي توان يافت كه اين معيار را دارا باش��د؟( 
آنچ��ه احتمالش بيش��تر اس��ت روي كار آمدن 
زن��ان و مردان ديگري اس��ت كه ب��ا برنامه هاي 
انتزاعي خ��ود رأي دهن��دگان را فريب مي دهند 
و س��پس به تحميل اصالحات خودخواسته شان 
مي پردازن��د، آن هم بدون اينك��ه ذره يي اهميت 
براي خواس��ته ها يا تفك��رات مهره هاي حاضر در 

صفحه شطرنج جامعه قائل شوند. 
اينك��ه چني��ن اصالحات��ي برآم��ده از جناح 
راس��ت باش��د يا چپ درنهايت اهمي��ت زيادي 
ن��دارد. درحالي كه اقتصاده��اي غربي همچنان 
در حال دس��ت وپازدن هستند، و فضاي سياسي 
هر روز قطبي تر از گذش��ته مي شود، پيامدهايي 
فاجعه آمي��ز در انتظارمان خواهد ب��ود. اما به هر 
ترتي��ب اگر چني��ن پيامدهايي رخ ده��د، قطعا 
نمي توان اس��ميت را ذره يي ب��ه خاطرش مقصر 
دانس��ت. برعكس، او تالش داش��ت ما را نسبت 
به خطراتي كه امروز ب��ا آنها مواجهيم آگاه كند. 
زمان آن فرارس��يده كه با دقتي بيش از پيش به 

گفته هاي آدام اسميت واقعي گوش فرا دهيم.
منبع: ترجمان 

آدام اسميت را پدر علم اقتصاد 
مي دانند. اما اقتصاد متعارف امروزي 

»پسري است كه نشاني از پدر ندارد«. 
بررسي تفكرات اسميت نشان مي دهد 
كه او، به همان اندازه كه نگران ورود 

بي مباالت دولت به تجارت بود، از خطر 
فعاليت آزادانه سوداگران نيز بيم داشت. 

اما اين نگراني در متون و تحليل هاي 
اقتصادي پس از او انعكاس چنداني 
نيافته است. كسي چه مي داند، شايد 

»دستي نامرئي« در كار بوده تا تصويري 
غيرواقعي از تفكرات آدام اسميت 

ترسيم كند

                                                                                                      

نكته مد نظر اسميت اين است كه در 
سياست هر برنامه ازپيش تعيين شده يي 
خطرناك است، به خصوص برنامه يي 
كه فرضش بر اين است كه ميليون ها 

فردي كه يك جامعه را تشكيل 
مي دهند به صورت خودكار از آن 

پيروي خواهند كرد. اين به آن خاطر 
است كه »روح سيستم« با اطميناني 

وحي گونه به سياستمداران چنين القا 
مي كند كه اصالحاتشان آنقدر ضروري 

و تاييدشده است كه هر هزينه يي براي 
دستيابي به آنها ارزشش را دارد

                                                                                                      

 اولويت پتروشيمي ها
تامين كود اوره كشاورزي باشد

مجري طرح گن��دم وزارت جهاد كش��اورزي با بيان 
اينكه با مازاد توليدكود اوره در كش��ور مواجه ايم، گفت: 
انتظار مي رود پتروشيمي ها به جاي صادرات، اولويت خود 
را تامين كود اوره بخش كش��اورزي كش��ور قرار دهند تا 
امنيت غذايي كشور آسيب نبيند. اسماعيل اسفنديارپور در 
گفت وگو با ايرنا افزود: آنچه از لحاظ پشتيباني و تداركات 
نهاده هاي مورد نياز همچون كودهاي پايه )پتاسه، فسفاته 
و ازته( مورد نظر ما اس��ت در زمان كاش��ت به موقع و به 
ميزان كافي توس��ط شركت خدمات حمايتي كشاورزي 
تامين ش��د. وي از تامين و تدارك كود س��رك به ميزان 
كافي خبرداد و اظهارداشت: انتظار مي رود پتروشيمي ها 
ك��ود اوره مورد نياز مص��رف داخلي را به ميزان كافي در 
اختيار شركت خدمات حمايتي قرار دهند كه اين شركت 
نيز از طريق كارگزاري ها در اختيار كش��اورزان قرار دهد 
ت��ا در تامين و مصرف اين كود به مش��كل نخوريم. وي 
تصريح كرد: اكنون كش��ور با مازاد توليد كود اوره مواجه 
است بنابراين انتظار مي رود پتروشيمي ها همكاري خوبي 
در اين زمينه داشته باشند تا توليد ملي به دليل صادرات 
كود صدمه نبيند. وي با اشاره به اينكه انصاف نيست كود 
مورد نياز بخش كش��اورزي داخلي صادر ش��ود و ناچار 
ش��ويم گندم را وارد كنيم اضافه كرد: اميدواريم شركت 
خدمات حمايتي كود الزم را به موقع به كشاورزان برساند. 
اس��فنديارپور با بيان اينكه تاكنون نزديك 4۵۰ هزارتن 
بذر گندم اصالح ش��ده در اختيار كش��اورزان قرار گرفته 
است، گفت: امسال شركت هاي توليد كننده بذر گندم در 
حماي��ت از دولت بذر توليدي خود را به ش��كل يارانه يي 
با قيمت ۱۷6۰۰ ريال در اختيار كش��اورزان قرار دادند. 
وي يادآورش��د: سال گذشته نيز اين شركت ها بذر گندم 
را به نرخ ۱۵6۰۰ ريال به كش��اورزان فروختند. به گفته 
وي، درحالي كه نرخ تمام شده بذر گندم آبي و ديم بين 

۲۰۲۵۰ تا ۲۰۵۰۰ ريال است. 
 

 كشف 23 هزار تن
محصول كشاورزي قاچاق

دبير س��تاد پاي��ش محص��والت كش��اورزي وزارت 
كش��اورزي از كشف بيش از ۲۳ هزار تن انواع محصوالت 
كش��اورزي قاچاق خبر داد و گفت: بيش��ترين س��هم به 
برنج با ح��دود ۱۸ هزار تن اختص��اص دارد. حميدرضا 
شاه محمدي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: طي ۹ ماهه 
امس��ال حدود ۲۸۰۰ تن محصوالت باغ��ي و ۲۰ هزار و 
۷۰۰ تن انواع محصوالت زراعي به عنوان قاچاق كش��ف 
شده اس��ت كه مجموعا به ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن مي رسد. 
عمده اقالم كش��ف شده شامل برنج با حجمي حدود ۱۸ 
هزار تن، حبوبات ۸۸۷ تن، گردو ۵۳4 تن، پرتقال 4۵۰ 
تن، پياز 4۱6 تن و ۳66 تن چاي مي ش��ود كه به بيش 
از ۲۰ هزار تن مي رس��د. وي افزود: در حوزه دام و طيور 
نيز محصوالت بس��ياري به كشور قاچاق شده كه بخشي 
از آن كش��ف شده است، اما از آنجاكه واحد شمارش آنها 
با محصوالت زراعي متفاوت اس��ت، نمي ت��وان آنها را با 
يكديگر تجميع كرد. در اين راس��تا ۸۸ هزار قطعه مرغ، 
64 هزار رأس گوس��فند، ۳۲ هزار قطعه جوجه يكروزه و 
۹۰۰۰ قطعه پرنده زينتي كش��ف شده است. دبير ستاد 
پايش محص��والت كش��اورزي ادام��ه داد: گرچه ميزان 
كش��فيات محصوالت قاچاق نشان دهنده كمتر يا بيشتر 
شدن قاچاق نيس��ت اما در ۱۲ ماهه سال گذشته بيش 
از 4۰ هزار تن برنج قاچاق و توس��ط متوليان كشف شده 
بود. ش��اه محمدي درباره چگونگي كش��ف محموله هاي 
قاچاق در حوزه محصوالت كش��اورزي گفت: بسياري از 
اين محصوالت از ته لنجي و واردات ملواني به كشور وارد 
مي شود اما به محض اينكه اين محصوالت از بندر خارج 

شود، قاچاق محسوب خواهد بود.  

 سند پايش گرد و غبار
در دست تدوين است

رييس س��ازمان فضايي ايران به تالش اين س��ازمان 
براي تدوين متدولوژي پايش خشكس��الي با استفاده از 
فن��اوري فضايي و قرارگيري آن در پرتال س��ازمان ملل 
متحد اش��اره كرد و گفت: س��ند پايش گرد و غبار هم 
در حال تدوين اس��ت. مرتضي براري در گفت وگو با ايرنا 
افزود: سند پايش گرد و غبار كشور با استفاده از فناوري 
فضايي تا پيش از تابس��تان س��ال آين��ده نهايي خواهد 
ش��د. وي يكي از كاربردهاي مهم و عام المنفعه فناوري 
فضاي��ي را موضوع مديريت بالياي طبيعي برش��مرد و 
ادام��ه داد: فناوري فضايي در كل چرخه مديريت بحران 
از پيش آگاهي تا بازسازي مي تواند به متوليان مديريت 
بحران كمك كرده و ب��ا ارائه اطالعات ماهواره يي دقيق 
امدادرساني را موفق تر كند. معاون وزيرارتباطات با بيان 
اينكه سازمان فضايي ايران به انتخاب سازمان ملل متحد 
از س��ال ۱۳۸۸ به عنوان يكي از دفاتر منطقه يي برنامه 
اسپايدر* شناخته شده است، خاطرنشان كرد: مقر برنامه 
اس��پايدر در ش��هر وين اتريش اس��ت، هدف اين برنامه 
اس��تفاده از فناوري فضاي��ي در مديريت باليا و واكنش 
سريع اس��ت. در ۱۵ ژانويه سال ۲۰۰۷ ميالدي مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد برنامه SPIDER را به عنوان 
يكي از ماموريت هاي UN-OOSA )دفتر امور فضاي 
 SPIDER ماوراء جو س��ازمان ملل( تدوين كرد. برنامه
برنامه يي است كه براي سهولت استفاده از فناوري فضايي 
در مديريت بالياي طبيع��ي از جمله پيش آگاهي قبل 
از وق��وع حوادث و نيز واكنش س��ريع پس از وقوع باليا 
تعريف ش��ده اس��ت. براري با تاكيد بر اينكه ۳ دسته از 
ماهواره ها در موض��وع بالياي طبيعي به دولت ها كمك 
مي كنند، گفت: يكي ماهواره هاي مخابراتي هس��تند كه 
امكان برقراري ارتباطات صوت، تصوير و داده را ميس��ر 
مي س��ازند. وي ادامه داد: ديگري ماهواره هاي ناوبري و 
ژئودتيك هس��تند كه امكان تعيي��ن موقعيت و زمان را 
ميسر مي سازند و ديگري ماهواره هاي سنجش از دوري 
ك��ه اقدام ب��ه تصويربرداري از مناطق تحت ريس��ك يا 
حادثه ديده مي كنند. رييس سازمان فضايي ايران افزود: 
ما در زمان وقوع زلزله سرپل ذهاب از ماهواره مخابراتي 
ايرانست-۲۱ براي برقراري زيرساخت و ارتباط ماهواره يي 
بين شهرهاي سر پل ذهاب و تهران براي جمعيت هالل 
احمر استفاده كرديم كه نتايج خوبي هم به دنبال داشت. 
براري به استفاده از ماهواره هاي سنجش از دوري نوري 
و راداري براي تعيين مناطق تخريب شده، مراكز تمركز 
جمعيت و تعيين جابه جايي پوس��ته زمين اشاره كرد و 
گفت: هم��ه اين داده ها بالفاصل��ه در اختيار ارگان هاي 
ذي ربط همچون جمعيت هالل احمر سازمان مديريت 
بحران قرار گرفت همچنين از طريق س��ايت سازمان و 

شبكه هاي اجتماعي به اطالع عموم مردم رسانده شد.

اخبار
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4راهكاربودجهايبرايتوسعهمتروپايتخت
رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران با اشاره 
به 4راهكار ش��ورا براي توس��عه مترو گفت: مطالبه 
اصلي مردم گس��ترش حمل و نقل عمومي، كاهش 
ترافيك و آلودگي هوا اس��ت كه در اين راس��تا بايد 
تمهيداتي انديشيده شود تا بتوانيم به مطالبه مردم 

پاسخ مناسبي دهيم. 
به گزارش ايس��نا، مجيد فراهان��ي با بيان اينكه 
توسعه حمل و نقل عمومي و به خصوص مترو يكي 
از دغدغه هاي مديريت ش��هري اس��ت، افزود: براي 
كاهش ترافيك و آلودگي هوا هيچ راهي جز توسعه 

حمل و نقل عمومي نداريم. 
وي اظهار كرد: بايد گس��تره وسايل حمل و نقل 
عمومي را به نوعي توزيع كنيم كه هر شهروند با طي 
500متر به يكي از مدل هاي حمل و نقل دسترسي 
يابد و بعد از آن است كه مي توان درراستاي كاهش 
ترافي��ك و آلودگي هوا س��خن گفت و اس��تفاده از 

خودروي ش��خصي آن هم به صورت تك سرنش��ين 
را با ايجاد محدوديت هايي كاهش داد. 

فراهاني با بيان اينكه ما براي كاهش آلودگي هوا 
و ترافي��ك چاره يي جز نگاه ويژه به تكميل خطوط 
مترو، اتوبوس و... نداريم، گفت: متاسفانه خطوط 6، 
7 و ادامه خط يك در نيمه جنوبي به صورت ناقص 
بهره برداري ش��ده و فقط تونل و برخي ايستگاه ها، 
آن هم به صورت ناقص مورد بهره برداري قرار گرفته 
و اين در حالي است كه حاال براي تكميل خط 6 و 
7 به بيش از 5000 ميليارد تومان اعتبار نياز است 
و معادل همين رقم نيز براي خريد واگن نيازمنديم. 
وي با بي��ان اينكه بايد بيش از 10 هزار ميليارد 
تومان س��رمايه گذاري ش��ود تا خطوط فعلي مترو 
تكميل ش��ود، تصري��ح كرد: اين ع��دد، رقم بااليي 
اس��ت و براي آن توانستيم از سوي مديريت شهري 
پايتخت چند اقدام مهم انجام دهيم كه يكي از آنها 

مصوبه انتش��ار 4000ميليارد تومان اوراق مشاركت 
بود. 

فراهاني با بي��ان اينكه اختصاص 2000 ميليارد 
تومان در بودجه 97 شهرداري براي مترو نيز اقدام 
دوم براي توسعه مترو است، افزود: همچنين 1000 
ميلي��ارد تومان نيز براي نگه��داري از مترو، بودجه 
درنظر گرفته ش��د. اتفاق مه��م ديگر در بودجه 97 
اين اس��ت كه براساس تبصره ها مقرر شد هر درآمد 
اضافي كه ش��هرداري از محل هاي مختلف كس��ب 
كرد اين درآمد صرف توس��عه مترو و اتوبوس شود 
كه اميدواريم اتفاقات خوبي براي مترو در سال 97 

رخ دهد. 
اي��ن صحبت ه��ا در حال��ي مطرح مي ش��ود كه 
نقش��ه 1409 ش��بكه حمل ونق��ل ريل��ي تهران و 
حومه براساس دو سند باالدست »طرح جامع شهر 
تهران« و »طرح جامع حمل ونقل و ترافيك ش��هر 

ته��ران« تصويري متفاوت از خطوط طراحي  ش��ده 
مترو كه بايد در قالب ش��بكه مترو ش��هري تكميل 

شود، ارائه مي كند. 
ب��ه گفت��ه كرون��ي دبير كميس��يون عم��ران و 
حمل ونقل ش��وراي شهر اين نقش��ه نشان مي دهد 
مجموعه شهري تهران ش��امل پايتخت و شهرهاي 
اقم��اري بزرگ اط��راف تهران ب��ه 1۸ خط ريلي با 
ط��ول موثر حداقل 4۳0كيلومت��ر نياز دارد. در اين 
نقش��ه ۸ خط مترو داخل محدوده ش��هري تهران 
)مناطق 22گانه پايتخت( طراحي شده كه از آن با 
عنوان »مترو سنگين شهري« ياد شده است. طول 
موثر )طول ريل مس��افري( اين خطوط هشت گانه 
251كيلومتر پيش بيني ش��ده است. افزون بر اين، 
4 خط سريع السير كه تهران را به شهرهاي اقماري 
متصل مي كند نيز در اين نقش��ه پيش بيني ش��ده 
است. طول خطوط ريلي اكسپرس در نقشه 1409 

شبكه حمل ونقل ريلي تهران بزرگ، 179 كيلومتر 
اس��ت.  در اين نقش��ه همچنين ي��ك خط منوريل 
كه مس��ير و ط��ول آن تعيين نش��ده، وجود دارد و 
5 خ��ط قطار س��بك ش��هري )LRT( نيز طراحي 
ش��ده است كه مجموعا 60 كيلومتر طول دارد. اگر 
خط��وط منوري��ل و LRT را ني��ز در زمره خطوط 
ريل��ي الزم االجرا براي تهران در محاس��بات درنظر 
بگيري��م، مجموع طول موثر ش��بكه ريلي تهران در 
سال 1409 بايد به مرز 500كيلومتر برسد؛ به اين 
معنا كه مجموعه ش��هري تهران بايد براي پاسخ به 
تقاضاي سفر درون شهري تهران و پاسخ به تقاضاي 
سفر درون مجموعه شهري تهران بزرگ )پايتخت و 
حومه( عالوه بر 1+7 خط فعلي، بايد ساخت حداقل 
10 خط ريلي اعم از سريع الس��ير )اكسپرس(، قطار 
س��بك ش��هري )LRT( و منوريل را نيز در دستور 

كار قرار دهد. 

تصويببودجه38ميلياردي
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، قرار اس��ت محدوده 
زمين ه��اي اطراف خ��ط آه��ن تهران-تبريز كه 
اكن��ون به زير زمي��ن انتقال يافته اس��ت، تحت 
عن��وان طرح نيلوف��ري تبديل به فضاي س��بز و 
مراكز تفريحي شود. با گذشت 10سال از تصويب 
اين ط��رح هنوز مطالعات اوليه آن انجام نش��ده 
اس��ت. طرحي كه قاليباف اميدوار بود تا تابستان 
س��ال 97 به اتمام برسد هنوز مراحل ابتدايي اش 

را نيز طي نكرده است. 
محمدس��االري ريي��س كميس��يون معماري و 
شهرس��ازي ش��وراي ش��هر ته��ران در گفت وگو با 
»تع��ادل« توضيحات��ي درباره اين ط��رح ارائه كرد 
و گف��ت: يك��ي از اولويت ه��اي ش��هرداري تهران، 
ساماندهي عرصه هاي محدوده راه آهن تهران-تبريز 
است. پيشنهاد كميسيون معماري و شهرسازي اين 
بود ك��ه هزينه هاي اين پ��روژه در بودجه گنجانده 
ش��ود و ق��رار ش��د با مش��اركت بخ��ش خصوصي 
ش��هرداري تهران به اين موض��وع ورود پيدا كرده 
و نس��بت به احداث مراكز تفرجگاهي و پروژه هاي 

محرك توسعه اقدام كند. 
به گفت��ه وي، پروژه انتق��ال خط آهن تهران-

تبريز در راس��تاي مصوبات اس��تاني هيات دولت 
براي س��اماندهي مسير خروجي قطارهاي تبريز و 
حومه از ايستگاه تهران به سمت غرب و همچنين 
تحق��ق اهداف طرح در چش��م انداز 50 س��اله در 

مناطق 17 و 1۸ است. 
وي ب��ا بيان اينكه اين قرارداده��ا داراي دو بخش 
اجرايي كامال مستقل است، ادامه داد: از جمله انتقال 
ترافيك محور تبريز به مح��ور اهواز از طريق افزايش 
خط��وط ريلي كمربندي ملكي- آپرين - تپه س��فيد 
ته��ران به طول ح��دود ۳7.5 كيلومت��ر و همچنين 
احداث طول دو قلو با مقطع مس��تطيل براي احداث 
4 خطوط عبوري در مس��ير اصلي حد فاصل ايستگاه 

تهران تا پل كن به طول 10 كيلومتر. 
س��االري با بيان اينكه محدوده مورد نظر محصور 
بين بافت هاي فرسوده است، اظهاركرد: قرار است اين 
پ��روژه با عنوان طرح نيلوفري توس��ط معاونت فني و 
عمراني ش��هرداري تهران انجام شود. اكنون مطالعات 
اولي��ه اين ط��رح انجام ش��ده و ط��ي گفت وگوها و 
رايزني هايي كه بين شهرداري تهران و شركت راه آهن 
انجام شده است؛ موضوع تملك آنكه بخش مهمي از 

تصميم گيري بود، نهايي شده است. 
وي ادامه داد: ماموريت هاي حوزه شهرس��ازي و 
معماري از مهم ترين ماموريت هاي مديريت شهري 
در ارتقاي كيفيت محيطي و ارتقاي كيفيت زندگي 
در شهر است كه متاسفانه در سال گذشته با وجود 
داشتن بودجه قابل توجه صرفا 7 ميليارد تومان به 

آن تخصيص يافته است. 
وي ابراز اميدواري كرد، در س��ال آتي تخصيص 
بودجه ه��اي مصوب ش��ورا مطابق ك��د پروژه هاي 

مصوب بودجه 97 باشد. 
س��االري ب��ا بي��ان اينكه ش��هردار ته��ران بايد 
مطالع��ات اوليه را مبتني بر ط��رح تفضيلي و طرح 
جامع ش��هر و نيز اولويت هاي ش��هرداري و شوراي 
ش��هر انجام دهد، تصريح ك��رد: بارگذاري ها بايد از 
جنس تامين خدمات محالت مورد نظر باش��د و بر 
اس��اس مطالعات انجام ش��ده مزايده و مناقصه هاي 
م��ورد نياز برگزار ش��ود ت��ا س��رمايه گذاران بخش 
خصوصي وارد اين طرح ش��ده و هر كدام كه طرح 
و ايده برتري داشته باشند كار را در دست بگيرند. 
وي با تاكيد بر اينكه هدف ش��هرداري اين است 
تا پروژه ط��رح نيلوفري در كمتري��ن زمان ممكن 
راه اندازي ش��ود، اظه��ار كرد: بعد از ب��ه زير زمين 
ب��ردن قطار تهران تبري��ز در محدوده مناطق 17 و 
1۸ زمين هاي اطراف اين محدوده ها بدون استفاده 

مان��ده و همان ط��ور كه گفتم قرار اس��ت با اجراي 
پروژه طرح نيلوفري خدمات متنوعي به شهروندان 

اين مناطق ارائه شود. 

برآوردهزينه1000ميلياردتوماني
رييس كميسيون معماري و شهرسازي در پاسخ به 
سوالي درخصوص هزينه اجراي اين طرح گفت: هزينه 
آن دقيقا مش��خص نيس��ت، اما مي توان گفت اجراي 
اين پروژه چيزي ح��دود 900 تا هزار ميليارد تومان 
هزينه خواهد داشت اما تا قبل از انجام مطالعات اوليه 

نمي توان ميزان دقيقي براي آن اعالم كرد. 
 ب��ه گزارش »تع��ادل«، در بودجه س��ال آينده 
شهرداري ۳۸ميليارد تومان براي اين رديف در نظر 
گرفته شده است و بر اين اساس با مشاركت بخش 
خصوصي و با تخصيص اعتبار، راه آهن تهران-تبريز 
ساماندهي خواهد ش��د. به گفته رييس كميسيون 
معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران، شهرداري 
مجري طرح را س��ازمان نوس��ازي عنوان كرده اما 
س��ازمان مذكور ظرفيت اين كار را ندارد و معاونت 

عمران گزينه بهتري براي اجراي اين طرح است. 

ايدهييكهازنظرعلميقابلپذيرشنيست
امير محسني شهردار منطقه 17 نيز در گفت وگو 
با »تعادل« توضيحاتي درخصوص طرح نيلوفري ارائه 
كرد و گفت: ايده هايي نظير زيرزميني كردن خطوط 
راه آه��ن در محدوده ش��هرها يا خروج ايس��تگاه هاي 
راه آهن از داخل ش��هرها، از نظ��ر مباني فني و دانش 
روز حم��ل  و نقل مورد پذيرش نيس��ت. اما اين ايده 
درخص��وص راه آه��ن تهران-تبريز به دلي��ل عبور از 
ميان مناطق مسكوني، اجرايي شد تا حجم زيادي از 

مشكالت موجود در اين مسير را كاهش دهد. 
ب��ه گفت��ه وي، موض��وع تغيير مكان ايس��تگاه 
راه آهن تهران از داخل ش��هر به خارج از تهران و در 
كنار آن به زير زمين بردن خط آهن در مناطق 17 
و 1۸ ته��ران، دو پروژه م��ورد تاكيد مديران دولت 
دهم در راه آهن جمهوري اسالمي ايران بود. در اين 
رابط��ه، حتي وقتي خطوط جديد ريلي در كش��ور 
س��اخته مي شد، در مطالعات اوليه و طراحي پروژه، 
احداث ايستگاه اصلي راه آهن هر شهر در بيرون آن 

شهر جانمايي و ساخته شد. 
   وي در اي��ن خص��وص ادام��ه داد: اما ب��ا ورود 
دول��ت يازدهم، اين عقيده خصوص��ا ميان وزير راه 
و شهرس��ازي مديران راه  آهن كام��ال متفاوت بود ؛ 

مديران جديد معتقدند در راس��تاي توجه به حقوق 
شهروندي، آس��ايش مسافران و اتصال سيستم هاي 
حمل ونقل عمومي به يكديگر )تركيبي(، بايد طبق 
قواني��ن بين المللي ايس��تگاه هاي قط��ار در داخل 
شهر ها احداث ش��ود  و خروج ايس��تگاه هاي اصلي 
راه آه��ن از داخ��ل ش��هر ها فقط موج��ب افزايش 

مشكالت مسافران و كاهش آسايش آنها مي شود. 
وي ب��ا بيان اينك��ه عمليات اجراي��ي پروژه زير 
زمي��ن رفتن خط آه��ن تهران-تبريز در منطقه 17 
و 1۸ تهران، از مهرماه سال 1۳۸7 آغاز شد، عنوان 
ك��رد: با اجراي آن خط آهن مح��ور تهران-تبريز از 
پل نواب )تقاطع قلعه مرغي/ برادران شهيد حسني 
/ س��وزن باني س��ابق( در منطقه 17 ت��ا بازار آهن 
ش��ادآباد در منطق��ه 1۸ به زير زمين منتقل ش��د. 
 در ط��رح اوليه مقرر ش��د 5 كيلومتر از اين مس��ير 
ريلي داخ��ل تونل برود، اما براس��اس پيگيري هاي 
م��ردم منطقه و مس��ووالن محلي  ط��ول اين تونل 
ب��ه 10كيلومتر افزايش ياف��ت و فاز 1 و 2 عمليات 

اجرايي اين پروژه آغاز شد. 
ب��ه گفته ش��هردار منطقه 17 عملي��ات اجرايي 
اين پروژه از مهرماه س��ال 1۳۸7 آغاز ش��ده است 
كه براس��اس آن راه آهن تهران-تبري��ز از پل نواب 
به زيرزمي��ن منتقل و بعد از عب��ور از گذرگاه هاي 
مختلف در بزرگراه آيت اهلل س��عيدي از تونل خارج 
مي ش��ود. ع��رض داخلي اين تونل 2۳متر اس��ت و 
همچنين 70 هزار ت��ن آرماتور بندي، 9هزار حلقه 
ش��مع و 600 هزار تن بتون ريزي س��ازه يي در اين 

پروژه انجام شده است. 
محسني جزئيات بيشتري از اين پروژه ارائه كرد 
و گف��ت: اين پروژه به طول 10 كيلومتر ش��امل دو 
كيلومت��ر رم��پ در ابتدا و انته��ا و ۸ كيلومتر تونل 
است،  پروژه به روش »پوش و كن » اجرا شد به اين 
ترتيب كه پس از آنكه شمع گذاري انجام شد، سقف 
ايجاد مي ش��ود و پس از ساخت س��قف ها زير آنها 
خالي مي ش��ود؛ نصب س��قف ها به »پوش« و خالي 

كردن زير سقف ها به »كن« تعبير مي شود. 

امكاناستفادهازقطاربرقي
 وي با اشاره به اينكه اين پروژه طوري طراحي شده 
است كه از لحاظ مشخصات فني مي تواند چهار خط 
قطار از خود عبور دهد؛ تصريح كرد: در اين پروژه قطار 
در دو باند رفت و دو باند برگش��ت از تونل اس��تفاده 
مي كند، ضمن اينكه عرض تمام شده تونل 2۳متر و 

ارتفاع آن 7.20 متر اس��ت و عالوه  بر اين مشخصات 
امكان اس��تفاده از قطار برقي ه��م در اين تونل وجود 
دارد. در واق��ع 40 كيلومتر خط  آهن در قالب 4 خط 
10 كيلومت��ري )2 خ��ط رفت و 2 خط برگش��ت(، 
توسط پيمانكاران ايراني )قرارگاه خاتم االنبيا( در تونل 
زيرزمين��ي راه آهن در مناطق 17 و 1۸ تهران احداث 
شد و پروژه در اواخر دولت دهم به بهره برداري رسيد. 
ب��ه گفته ش��هردار منطقه 17 در همي��ن رابطه، 
اقدامات��ي نظير احداث ديوارهاي حريم، س��اماندهي 
حريم، كاه��ش عارضه هاي صوتي )با پيش بيني هايي 
 نظير ديوار صوتي( و كاهش ارتعاش ناشي از عبور قطار 
)با طرح مواردي نظير االس��تومرهاي زير ريل( انجام 

شده است. 
وي بيان كرد: خدمات  رس��اني در حوزه شهري 
نظير اح��داث گذرگاه هاي س��واره و پي��اده، ايجاد 
تامي��ن روش��نايي در گذرگاه ه��اي  مطلوبي��ت و 
عمومي ، پيش بيني خدمات رس��اني به همش��هريان 
معلول و از اين قبيل، در حوزه وظايف شهرداري ها 
اس��ت و راه آهن در محل هايي نظير ايستگاه ها  اين 

مسووليت را برعهده دارد. 
به گفت��ه وي، در اوايل تش��كيل دولت يازدهم 
راه آهن تالش كرد تا با تش��كيل جلس��ه مشتركي 
بين مديريت ش��هري تكليف زمين هاي آزاد شده را 
تعيين كند كه در نهايت قرار شد شهرداري متولي 
اجراي پروژه هاي عمراني در اين زمين ها باش��د. در 
اين جلسات قرار شد با كارشناسي كردن اين اراضي 
مع��ادل آن زمين معوضي به ش��ركت راه آهن ارائه 
ش��ود اما اين امر نيز محقق نشد. 75 هزار مترمربع 
فضاي پاركينگ در طبقه فوقاني تونل خط راه آهن 

درنظر گرفته شده است. 

مزايايانتقالخطآهنبهزيرزمين
شهردار منطقه 17 مزاياي طرح انتقال خط آهن 
تهران-تبريز به زيرزمين را اين گونه برشمرد: كمك 
به بازس��ازي بافت فرسوده شهري و ارتقاي خدمات 
شهري به ش��هروندان، كاهش موانع توسعه شهري 
و محدوديت هاي ترافيكي، كاهش س��وانح برخورد 
عابرين وس��ايل نقليه جاده يي با وسايل نقليه ريلي، 
كاهش آلودگي هاي زيس��ت محيط��ي از مهم ترين 

مزايا اجراي اين پروژه است. 
همچني��ن ايجاد امكان توس��عه راه آهن تهران-

تبري��ز در آين��ده نزديك و ارتق��اي كيفي خطوط 
راه آهن موجود، كاهش مشكالت ناشي از همجواري 

تراكم مس��كوني با راه آهن، كاهش چش��م اندازهاي 
نامناسب ش��هري در حاشيه ريل و كاهش تاثيرات 
غيرمس��تقيم تردد ريلي در منطق��ه را مي توان به 

موارد باال اضافه كرد. 

موانعومشكالتپيشرويطرح
محسني با اشاره به بحث موانع و مشكالت پيش 
روي اجراي اين طرح گفت: باتوجه به گستره طرح 
تونل در مناطق پرتراكم شهري برخورد با موانعي از 
قبيل شبكه هاي آبرساني، لوله هاي گاز، خطوط برق 
فش��ار قوي، مخابرات، فاضالب و گذرگاه ها و معابر 
ش��هري در قالب معارضان طرح اجتناب ناپذير بوده 
كه با پيشرفت پروژه بالغ بر 150 مورد شناسايي و 
با احداث سازه هاي فني و تغيير مسير دايم، تسهيل 

در اجراي آن فراهم شد. 

شكلگيريآسيبهاياجتماعي
بروز آس��يب هاي اجتماعي ناش��ي از زيرزميني 
ش��دن تونل و ايج��اد زمين ه��اي بالتكليف در اين 
محدوده ايجاد صدمات بس��ياري را براي شهروندان 
داشته اس��ت. محس��ني با بيان اين مطلب توضيح 
داد: در اي��ن مح��دوده آس��يب هايي نظي��ر تجمع 
كارت��ن خواب ها، زبال��ه گردها، توزيع و اس��تعمال 
موادمخدر س��نتي و صنعتي، نا امني براي كودكان 
و زنان، كودك ربايي و... مش��اهده شده كه با ايجاد 
ساماندهي موقت بسياري از اين حواشي و آسيب ها 

كاهش يافته و رفع شده است. 
وي در پاسخ به اينكه ۳۸ ميليارد تومان اعتباري 
كه در بودجه سال 97 براي اين طرح در نظر گرفته 
ش��ده، براي تكميل اين طرح كافي اس��ت يا خير، 
اظهار كرد: اعتبار ۳۸ ميليارد توماني تعيين ش��ده 
مربوط به اجراي طرح در مناطق 17 و 1۸ اس��ت و 

تنها به يك منطقه اختصاص ندارد. 
البت��ه الزم به ذكر اس��ت، اراض��ي فوقاني تونل 
حاص��ل از زيرزميني ش��دن تون��ل راه آهن هنوز به 
ش��هرداري تهران واگذار نشده و مراحل اجرايي آن 
در حال انجام است و به زودي نتايج اعالم مي گردد. 
به گفته مس��ووالن شركت راه آهن نيز فضاي باز 
ايجاد شده بعد از انتقال ريل به زير زمين در مناطق 
17 و 1۸، به افزايش فضاي س��بز و مبلمان شهري 
و بازارهاي اقتصادي منطقه، اختصاص خواهد يافت 

كه به ارزش اقتصادي و توسعه منطقه مي افزايد. 
بر اين اس��اس، پس از به زيرزمين رفتن خط آهن 
تهران � تبريز در مناط��ق 17 و 1۸ تهران، ۳0هكتار 
زمي��ن اس��تحصال مي ش��ود و منطقه يي كه منش��ا 
ناهنجاري ه��اي اجتماعي بود با اتمام اي��ن پروژه به 
منطقه يي سالم براي گذراندن اوقات فراغت با منازل 
ش��هري زيبا تبديل مي ش��ود. قرار اس��ت 4 كيلومتر 
پاركين��گ در طول مس��ير تونل اس��تحصال  ش��ود، 
همچنين طراحي زيباي ۳0 هكتار اراضي استحصال 
 ش��ده با نگاه تامين نيازهاي ش��هري ش��هروندان در 

مناطق 17 و 1۸ انجام خواهد شد. 
كاهش چش��م اندازهاي نامناس��ب ش��هري در 
حاش��يه خط��وط راه آه��ن، ارتقاي كيف��ي راه آهن 
موجود، امكان توس��عه حمل و نقل ريلي خط آهن 
ته��ران � تبري��ز در آين��ده و كاه��ش آلودگي هاي 
زيس��ت محيطي از مزاي��اي عمده اين طرح اس��ت. 
بنابراي��ن گزارش، مش��اركت در توس��عه و عمران 
ش��هري و ايج��اد فضاهاي ش��هري نوي��ن، امكان 
تامي��ن خدمات فضاي س��بز و پاركينگ در مناطق 
17 و 1۸ تهران، رون��ق و بهبود كيفيت زندگي در 
محله هاي پيرامون محور، س��اخت گردش بازارهاي 
متعدد فرهنگي، هنري، تفريحي، تجاري و فناوري 
و ارتقاي گردشگري ش��هري از طريق تحقق طرح 
محور گردشگري كن به عنوان دورنماي اجراي اين 

پروژه در آينده عنوان شده است. 

گروهراهوشهرسازيآزادهكاري
منطقه17ش�هرداريتهرانجزوآس�يبپذيرترينمناطقش�هرتهران
بهشمارميآيد.باالبودنتراكمجمعيتي،سكونتدهكهايپاييندرآمدي
درمنطقه،آس�يبپذيريبااليمنطق�هدربرابروقوعخطرزلزله،عرضكم
معابر،انفصالبافتكاربريمنطقهباشهرتهران،كمبودمراكزخدماترساني،
بهداشتيوامدادرساني،ازجملهمشكالتاينمنطقهازجنوبتهراناست.
اينمنطقهدرجنوبغربيش�هرتهرانواقعش�دهوازشمالوشمالغرب
بهمناطق10و۹،ازسمتجنوبوجنوبشرقيبهمنطقه1۹وپادگانقلعه
مرغيكهحدفاصلآنهاخيابانزمزماس�توازسمتشرقبهمناطق11و
1۶كهحدفاصلآنهاخيابانهاينوابصفوي،عبدالهيومستقلميرسدو
درغربنيزبهمنطقه18كهحدفاصلجادهس�اوهويافتآباداستمنتهي
ميش�ود.سالهامنطقه17شهرداريتهران)فالحسابق(بهصورتجزيره
درتس�خيرخط�وطراهآهنبود.اهال�ياينمحلبينپ�ادگانقلعهمرغي،
جادهس�اوهوياف�تآبادوس�هراهآذريقراردارندوب�اغولآهنيعجين

شدهبودند.سالهاخطوطراهآهنازوسطشهرگذرميكردومردمدراين
محدودهبامشكالتفراوانيدستوپنجهنرمميكردند.وضعيتنابسامان
خيابانوعبورقطاردراينقس�متازش�هرباعثش�دهبودس�االنهتعداد
زي�اديازبچههادرزيرقطارجانخودراازدس�تبدهند.هرچندخطوط
راهآه�نبهزيرزمينمنتقلش�د،ولياصلپروژهرهاش�دومكانس�ابق
قطاربهمحلتجمعاراذلواوباشتبديلش�دهوامنيتمردمرابهمخاطره
انداختهاس�ت.فروردينس�الجاريبودكهعدهييازس�اكنانمنطقه17
ش�هرداريدراعتراضبهرهاشدگيحريمخطمترويتهران-تبريزوبروز
مش�كالتيمانندتجمعكارتنخوابهاومعتادانمعترضشدند.شهرداري
منطق�ه17نيزدرجوابيهييعنوانكردكهمش�كالتموجوددرس�الهاي
گذش�تهودربرهههايزمانيمتفاوت،رنگوب�ويمختلفيبهخودگرفته
اس�ت.روزيصدايرفتوآمدقطارولرزشساختمانهابزرگترينمعضل
حاشيهنش�ينانحري�مريليبودوامروزكهچندينس�الازطرحزيرزمين
ش�دنتونلراهآه�ندرمحدودهمناط�ق17و18ميگ�ذرد.ويدرادامه

عدمهمكاريش�ركتراهآهنرادليلايجادمش�كالتموجودعنوانكرده
وگفت�هب�ود:تاكنونتوافقالزمميانش�هرداريتهرانوش�ركتراهآهن
جمهورياسالميايرانحاصلنشدهاست.شهرداريدراينسالهاازهيچ
تالش�يبرايتاميننظرشركتراهآهنفروگذارنكردهودرآخرينمراحل
مذاكرات،ارقامطرحش�دهازسوياينشركترانيزپذيرفتهكهبهداليلي
نامش�خص،تاكنوناينتوافقحاصلنيامدهاس�ت.ظاهرابعدازاينقضيه
ش�هرداريمنطقه17درپيدرخواستشهرونداناقدامبهمسطحسازيو
رگالژاينمحدودهكردهتاباش�نپاش�ي،نصببرجنوريوكاش�تگلو
گياه،آس�يبهايناش�يازبادوتوفانهايموسميوگردوخاكحاصلاز
آنرابهحداقلبرساندوفضايايمنيرابرايرفتوآمدشهروندانتامين
كند.گفتنياس�ت،اقدامكنونيشهرداريمنطقه17صرفابرايتاميننظر
ورفاهشهروندانصورتگرفتهوكامالموقتوقابلارتقاستكهدرصورت
حصولتوافقباشركتراهآهن،براياجرايطرحاصليكهبهطرحنيلوفري

موسوماست،جمعآوريخواهدشد.

داستانمتروتهران
»رش��د« به معناي تكثير 
وضع موجود است و »توسعه« 
به معناي ارتقاي كيفي و رشد 
همه جانبه است و »پيشرفت« 
در مرحل��ه باالتري از رش��د و 
به معناي اين اس��ت كه وضع 
موجود را ب��ا كيفيت مادي يا 
فناوري بهتري تكثير كنيم يا 
ارتقا دهيم. در سال هاي اخير 
ما رشد خوبي را در مترو شاهد 

بوديم ولي متاسفانه توسعه و پيشرفت خوبي نداشته ايم 
و در بسياري از موارد در جهت خالف توسعه و پيشرفت 

حركت كرده ايم. 
براي مثال شاهد رشد تعداد خطوط و ايستگاه هاي 
مترو در شهر تهران بوده ايم ولي ساير مواردي كه منجر 
به افزايش رضايت مس��افران و كيفيت سفرهاي درون 
ش��هري مي ش��ود را رها كرده ايم. اين موارد آنقدر زياد 
اس��ت كه براي اثبات آن كافي اس��ت مس��ووالن فقط 
يك بار از يكي از ايس��تگاه هايي كه تا به حال نرفته اند، 
به صورت سرزده استفاده كنند در اين صورت در ابتداي 
ورود به ايس��تگاه ب��ا حجم زيادي از مس��افران مواجه 
مي شوند كه برخي توسط پله برقي و برخي توسط راه 
پله به س��مت در خروجي مترو با سرعت زياد حركت 
مي كنند و چون فقط يك پله برقي آن هم به سمت باال 
در ايستگاه ها طراحي شده است، شما با هر سن و سالي 
مجبور هستيد توسط راه پله وارد ايستگاه شده و خود را 

به گيت كارت زني برسانيد. 
 اگر از مس��ير ها مطلع باش��يد در اينجا كارت مترو 
خود را بيرون آوده و روي دستگاه نزديك مي كنيد كه 
در بس��ياري از موارد كارت خوانده نمي شود و درب باز 
نمي شود و اگر مجددا سعي نماييد باز هم با خطا مواجه 
مي ش��ويد مجبور مي شويد از گيت ديگري عبور كنيد. 
در اينجا مامور مترو ش��اهد اين مش��كل براي بسياري 
از مس��افران است اما به دليل اينكه هر چند مرتبه يك 
بار اين مش��كل پيش مي آيد هيچ گزارش��ي مبني بر 
خرابي گيت مربوطه براي واحد تعمير و نگهداري ارسال 

نمي كند و اگر هم ارسال كند، رسيدگي نمي شود. 
در نتيج��ه اين مش��كل براي هزاران مس��افر ديگر 
پيش مي آيد و چون بيش��تر مس��افران عجل��ه دارند، 
فرصت پيگيري و گزارش مش��كل به مسووالن مترو را 
پيدا نمي كنند. پس از گذش��ت از گيت كارت زني بايد 
به دنبال تابلو هاي راهنما بگردي��د، تابلو هايي كه درك 
مفهوم آن براي بسياري از مسافران غير تهراني سخت 
است و فقط مبدا و مقصد روي آنها نوشته شده است و 
خوانايي الزم براي پيدا كردن مسير و درك همه افراد را 
ندارد. در صورتي كه مي توان با درج نام كليه ايستگاه ها 
و با اس��تفاده از رنگ و گرافيك خاص، خوانايي و فهم 
را در تابلو ه��اي راهنما باال برد. در برخي از ايس��تگاه ها 
تابلوي الكترونيكي موقعيت فعلي قطار، موجود است و 
در برخي ديگر موجود نيس��ت و اين عدم يكپارچگي، 

بي نظمي خاصي را براي مسافران تداعي مي كند. 
هنگام س��وار ش��دن در قطار ابتدا در ها باز مي شود 
و جمعيت زيادي از مس��افران از قطار خارج مي ش��وند 
و هنگامي كه مس��افران جديد مي خواهند س��وار قطار 
شوند، ناگهان درب ها بسته مي شود و مسافران مجبور 
هستند از بسته شدن درب جلوگيري كنند زيرا به دليل 
پياده شدن مسافران قبلي، فرصت وورد به قطار را پيدا 
نكردند. در اينجا به خاطر اين رفتار عجوالنه راننده قطار، 
شخصيت بس��ياري از افرادي كه خودرو لوكس خود را 
كنار گذاش��ته اند و از مترو براي كمك به پاكيزگي هوا 

استفاده مي كنند، زير سوال مي رود. 
پس از حركت قطار، افرادي را مشاهده مي كنيم 
ك��ه با ص��داي بلند فقر خود را فري��اد مي زنند و از 
مردم درخواس��ت كم��ك دارند يا درح��ال فروش 
اجناس مخلتف هس��تند و برخي از آنها براي تست 
اجن��اس فلزي، آنها را به ميله ه��ا و ديوار هاي قطار 
مي كوبن��د و بدين ش��كل بازاريابي مي كنند و هيچ 
بازرس��ي و نظارتي در اين م��ورد صورت نمي گيرد! 
براي اينكه ايس��تگاه مورد نظر را رد نكنيد، نقش��ه 
مس��ير ها و ايس��تگاه ها را در ب��االي در ه��اي قطار 
جس��ت وجو كرده س��عي مي كنيد ب��ا زحمت زياد، 
از بي��ن جمعيت خود را ب��ه نزديك يكي از درب ها 
برس��انيد ولي متوجه مي شويد نقشه فقط در باالي 
برخ��ي از درب ها نصب ش��ده اس��ت و به جاي آن 

بنر هاي تبليغاتي نصب كرده اند. 
صب��ر مي كنيد تا نام ايس��تگاه بع��دي از بلند گو 
پخش ش��ود ولي هنگام رس��يدن به ايستگاه بعدي 
صداي��ي از بلندگ��وي قط��ار پخش مي ش��ود كه نام 
ايس��تگاه ها را اش��تباه بيان مي كن��د و در تابلو هاي 
LED قرمز رنگ در بين واگن ها نيز به صوت التين 
پيام هاي خطاي سيس��تمي نمايش داده مي شود. در 
اينجا س��عي مي كنيد يكي از اپليكيش��ن هاي نقشه 
مترو تهران را روي گوش��ي خود دانلود و نصب كنيد 
ت��ا بتوانيد مس��ير خ��ود را س��ريع تر و راحت تر پيدا 
كنيد ولي متوجه مي ش��ويد هن��وز در مترو پايتخت 
ايران، اينترنت آنتن نمي دهد و تونل ها تحت پوشش 
اينترنت نيس��تند و فقط در ايس��تگاه ها آنتن وجود 
دارد. در اينجا تصمي��م مي گيريد هنگام توقف قطار 
در ايس��تگاه ها، نام ايستگاه را از روي تابلو هاي نصب 
شده روي ديوار مشاهده كنيد ولي از آنجا كه در هر 
ايس��تگاه فقط چند تابلو با فاصل��ه زياد از هم نصب 
كرده اند، واگن ش��ما در محلي ق��رار گرفته كه هيچ 
تابلوي��ي را نمي توانيد مش��اهده كني��د و پيش خود 
مي گوييد اي كاش نام هر ايس��تگاه به صورت يك نوار 

پيوسته روي ديوار نصب شده بود. 
پس از رس��يدن به مقصد و هنگام خروج از گيت 
كارت زن��ي ني��ز مش��اهده مي كنيد كه برخ��ي افراد 
مجددا كارت مي زنند و برخي ديكر كارت نمي زنند، 
وقتي دلي��ل اين كار را جويا مي ش��ويد، مامور مترو 
مي گويد اگر هن��گام خروج كارت بزنيد، به نس��بت 
فاصله از اعتبار كارت مترو ش��ما كاس��ته مي شود و 
اگر كارت نزنيد، حداكثر مبلغ از ش��ما كسر مي شود! 
در اينجا از خود مي پرسيد چرا اين موضوع به صورت 
روش��ن به مردم اطالع رساني نمي شود و چرا جداول 
ماتريس ليست قيمت نسبت به فاصله در ايستگاه ها 
نصب و اطالع رساني نشده است و چرا در سايت مترو 
ليست قيمت ها به روز رساني نشده است؟! شايد خود 
مردم مش��كل اقتصادي ندارند و حاضر هستند با اين 
روش دو يا س��ه برابر پول به مترو بدهند و به سامانه 
حمل و نقل عموم��ي كمك مالي كنند و هيچ حقي 
پايمال نشده اس��ت و تمام حقوق شهروندي رعايت 
مي شود. اينجاست كه شما هم مانند ساير مسووالن 
س��عي مي كني��د از اين پس از خودرو س��واري خود 
اس��تفاده نماييد تا شاهد اين مش��كالت نباشيد زيرا 

اين مشكل مردم است. 

نگاه

عباسرياضت
كارشناسارشد
مديريتشهري
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دانشوفن10

سيستم شارژ ليزري تلفن همراه از راه دور
گيزمگ|

محققان دانشگاه واشنگتن موفق به ابداع يك سيستم 
ليزري ش��دند كه مي تواند گوشي هاي هوشمند را از راه 

دور شارژ كند. 
يك سيستم ليزري جديد مي تواند به صورت بيسيم 
گوشي هاي هوشمند را شارژ كند. با توجه به ابداع و رواج 
بلوتوث و ش��بكه واي-فاي، مرزه��اي مخابراتي جابه جا 
شده، اما موضوع ش��ارژ تلفن هاي همراه هنوز جاي كار 
دارد. با توجه به معرفي طيف وسيعي از فناوري هاي شارژ 
بي سيم، ممكن است رفع اين مشكل مدت زيادي طول 
نكشد. يك گروه از دانشگاه واشنگتن نشان داده است كه 
چگونه مي توان از ليزر براي شارژ دستگاه در سراسر اتاق 
اس��تفاده كرد. اين گروه يك سلول قدرت )باتري( را در 

پشت يك گوشي هوشمند نصب كرده و با يك پرتو ليزر 
در طيف نزديك به قرمز آن را مورد اصابت قرار مي دهد 
كه از فاصله 4.3 متري ليزر توانست 2 وات برق را به يك 
مس��احت 97 سانتي متر مربعي تحويل دهد و گوشي را 

سريع تر از كابل USB معمولي شارژ كند. 
فرس��تنده ليزري طوري طراحي شده است كه بطور 
خودكار وجود يك گوشي آماده شارژ شدن را تشخيص 
مي دهد، در حالي كه گوش��ي هوشمند نيز برنامه ريزي 
ش��ده است تا با توليد يك صداي فركانس باال كه گوش 
انس��ان قادر به شنيدن آن نيست، موقعيت خود را براي 

سيستم ليزري ارسال كند. 
»ويك��رام الي��ر« )Vikram Iyer( يك از محققان 
اي��ن پروژه مي گويد: اين پيام صوتي تضمين مي كند كه 

فرستنده مي تواند هنگامي كه كاربر گوشي هوشمند را 
روي س��طحي براي شارژ قرار داده است، تشخيص دهد 
ك��ه مي تواند يك مكان معمولي مانن��د يك ميز در هر 
كجاي اتاق باش��د. چندين اقدام ايمني نيز در سيس��تم 
تعبيه ش��ده اس��ت. به عنوان مثال ب��راي جلوگيري از 
حركت افراد از ميان پرتو نامرئي، چهار پرتو محافظ كم 
قدرت نيز در اطراف ش��ارژر ليزري منتشر مي شوند. اگر 
در هر نقطه يي سيگنال قطع شود، سيستم بالفاصله پرتو 
شارژ را خاموش مي كند. »شيام گوالكوتا« يكي ديگر از 
محققان اين مطالعه مي گويد: پرتوهاي محافظ مي توانند 
س��ريع تر از س��ريع ترين حركت ما عمل كنند، زيرا اين 
پرتوه��ا با س��رعت نور به ش��ارژر برمي گردند. در نتيجه 
هنگام��ي كه پرتو محافظ توس��ط حركت يك فرد قطع 

مي ش��ود، فرستنده اين را در كس��ري از ثانيه تشخيص 
مي دهد و از انتشار پرتو شارژ جلوگيري مي كند. 

محققان براي حذف گرماي بيش از حد توليد ش��ده 
توس��ط پرتو شارژ از نوارهاي آلومينيومي به عنوان عايق 
گرما در اطراف باتري اس��تفاده كردند. گرچه همه گرما 
جذب نمي ش��ود، ام��ا يك مول��د ترموالكتريك كوچك 
بخش��ي از انرژي را ذخيره مي كند و توس��ط آن، باتري 
تلف��ن را تغذيه مي كند. به گفته اي��ن گروه تحقيقاتي، 
آزمايشات آينده سيس��تم مي تواند قدرت را به مساحت 
حدود 100س��انتي متر مربع از فاصله 12متري برساند و 
به طور بالقوه دستگاه هاي قرار داده شده در هر جاي ميز 
را ش��ارژ كند. اما هنوز بايد بفهمي��م اين فناوري چقدر 
عملي اس��ت. در حال حاضر، شارژرهاي بي سيم تجاري 
نياز به قرار دادن تلفن روي يك پد ش��ارژ دارند كه براي 
ش��ارژ كردن گوش��ي در طول شب مناس��ب است، اما 
 اگر بخواهيد در هنگام ش��ارژ از دس��تگاه استفاده كنيد، 

غيرقابل استفاده مي ش��ود. به نظر مي رسد اين سيستم 
فرس��تنده ليزري اين مشكل را حل نمي كند، مخصوصا 
اگر هر زماني كه ش��ما گوشي را در دست بگيريد، پرتو 
شارژ خاموش شود. براي رسيدن به شارژ بي سيم واقعي 
ني��از به رس��اندن اين فناوري به سيس��تم هاي ارتباطي 
بي سيم مانند ش��بكه واي-فاي نياز است تا سراسر يك 
اتاق يا يك منطقه وسيع را فرابگيرد و نيازي به قرار دادن 
گوشي در يك جاي مخصوص نداشته باشد. هرچند در 
اين راس��تا تالش مي شود. مثال »شارژر Pi«، يك حباب 
»كوتاه برد« در اطراف خود منتشر مي كند، كه مي تواند 
به صورت بي س��يم چندين دس��تگاه اطراف را در حالي 
كه در حال اس��تفاده هستند، شارژ كند. يا مثال دانشگاه 
»دوك« ي��ك پنل ديواري ابداع كرده كه چيزي ش��بيه 
ب��ه كار »Pi« را انجام مي دهد و ي��ك پروژه تحقيقاتي 
بلندپروازان��ه »ديزن��ي« در پي تبديل ي��ك اتاق به يك 

شارژر بي سيم است. 

رويداد

عرضه ارز ديجيتالي بومي
ايرنا| وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم كرد: 
نخستين ارز ديجيتالي كشور با كمك نخبگان به صورت 

آزمايشي پياده سازي مي شود. 
محمدج��واد آذري جهرم��ي در يكي از ش��بكه هاي 
اجتماعي نوشت: جلسه يي با حضور اعضاي هيات مديره 
پس��ت بانك ايران درب��اره ديجيتال مبتن��ي بر زنجيره 
بلوك��ي برگزار كه در آن مقرر ش��د اين بانك اقدام هاي 
الزم براي پياده س��ازي آزمايشي نخستين ارز ديجيتالي 
كش��ور را با اس��تفاده از ظرفيت نخبگان كشور به عمل 
آورد. وي در عين حال يادآور ش��د كه مدل آزمايش��ي 
براي بررس��ي و تاييد به نظام بانكي كش��ور ارائه خواهد 
ش��د. وزير ارتباطات دوم بهمن ماه امس��ال و در مراسم 
هفتمين همايش ساالنه بانكداري الكترونيك به فناوري 
»بالك چين« كه در طراح��ي ارز ديجتال كاربرد دارد، 
ب��ه عنوان يك واقعيت كه به زودي فراگير خواهد ش��د، 
اش��اره و بر ضرورت تدوين نقش��ه حركت براي رسيدن 
ب��ه اين فناوري تاكيد كرد. وزير ارتباطات فناوري بالك 
چين را داراي نكته هاي بس��يار زياد دانس��ت و در عين 
ح��ال گفت: اين فناوري تهديد هايي هم خواهد داش��ت 
كه بايد خود را براي تغيير هايي كه ايجاد مي كند، آماده 
كنيم. آذري جهرمي رواج تبادل هاي مبتني بر رمز نظير 
ارز ديجيتال بيت كوين در كش��ور را مورد اشاره قرار داد 
و از مش��خص نبودن وضعيت آن و اينك��ه آيا مردم در 
اي��ن باره ضرر خواهند كرد يا نه انتقاد كرد و خواس��تار 
روشن ش��دن دقيق تراين تراكنش ها شد. به گفته وي، 
اكنون بسياري از مسووالن كشور آگاهي كافي در زمينه 
نوع تعامل با فناوري هاي نوين ندارند كه ضروري اس��ت 

آموزش ها در اين زمينه توجه جدي شود. 

 كشف ابرنواختر
 10.5ميليارد ساله 

 گيزمودو| محققان يكي از قديمي ترين و دوردست ترين 
ابرنواخترها را رديابي كرده اند. اين ابرنواختر 10.5ميليارد ساله 
است. ستاره شناس��ان يكي از قديمي ترين و دوردست ترين 
ابرنواختر شناخته شده را رديابي كرده اند.  انفجار اين ابرنواختر 
به نام DES16C2nm، 3.3 ميليارد سال پس از انفجار 
DES16C2nm .بزرگ و پيدايش جهان اتفاق افتاده است 

 ابرنواختر10.5 ميليارد س��اله است و دانشمندان معتقدند 
مطالعه آن رازهاي زيادي از ش��يوه پيدايش جهان را آشكار 
 Dark Energy خواهد كرد. ابرنواختر مذك��ور در پروژه
Survey (DES) كش��ف شده اس��ت. هدف اين پروژه 
بين المللي براي كش��ف كهكش��ان هاي دوردس��ت اس��ت. 
همچني��ن گروهي از ستاره شناس��ان به رهبري دانش��گاه 
DES16C2nm س��اوث هامپتون تايي��د كرده اند اي��ن 

جزو گروهي از ابرنواخترهاس��ت كه انفجارش��ان 100 برابر 
درخشان تر از انواع ديگر است. 

باگ توييتر و اعتراض كاربران 
تلگ�راف| برخي كاربران توييتر از وجود باگي در اين 
اپليكيشن خبر داده اند كه تعداد كاراكترهاي پيام آنان را 
نصف كرده و به 140 مي رس��اند. برخ��ي كاربران توييتر 
اعالم كرده اند باگي در اين اپليكيشن به طور تصادفي تعداد 
كاراكتر پيام هاي آن��ان را از 2۸0 به 140 تغيير مي دهد.  
روز گذش��ته بس��ياري از كارب��ران از وجود اي��ن باگ در 
اپليكيشن هاي خود خبر دادند. به گفته آنان، كاربر هنگام 
ارسال پيام ناگهان متوجه مي شود تعداد كاراكتر هاي پيام 
از 2۸0 ب��ه 140 كاهش يافته اس��ت. البته توييتر اعالم 
كرده مش��غول بررسي اين مشكل اس��ت. برخي كاربران 
ني��ز معتقدند اين باگ به دليل آپدي��ت نرم افزاري اخير 
اين اپليكيشن به وجود آمده است. برخي ديگر نيز اعالم 
كرده اند هنگام پاس��خ به پيام ديگران متوجه اين مشكل 
شده اند.  اپليكيشن مذكور در نوامبر 2017 ميالدي تعداد 
كاراكترهاي هر پيام خود را دو برابر كرده و به 2۸0 رساند. 

 ساخت ساعتي
با 10 هزار سال عمر 

ورج| جف بزوس مديرعامل ش��ركت آمازون به دنبال 
 اج��راي يك ط��رح جاه طلبانه جديد اس��ت ت��ا با صرف

42 ميليون دالر هزينه ساعتي بس��ازد كه 10 هزار سال 
عمر مفيد داش��ته باشد. نصب قطعات و تجهيزات ساعت 
يادشده با سرمايه گذاري مس��تقيم جف بزوس آغاز شده 
اس��ت. بزوس رياس��ت ش��ركتي به نام بلواوريجين را هم 
ب��ر عهده دارد و قصد دارد فضاپيماهاي ش��خصي خود را 
س��اخته و به فضا پرتاب كند. ايده اوليه س��اخت ساعتي 
كه 10 هزار س��ال عمر كند، نخستين بار توسط فردي به 
نام دني هيلز در س��ال 1995 مطرح ش��د كه معتقد بود 
با اجراي چنين طراحي مي ت��وان مطالعات دقيق تري در 
مورد آينده درازمدت بشريت و كره زمين انجام داد. ساعت 
يادش��ده در برجي به ارتفاع 142 متر نصب خواهد ش��د. 
اجزاي اين ساعت به طور كامل مكانيكي بوده و انرژي الزم 
براي فعاليت آن با استفاده از انرژي خورشيد تامين خواهد 
شد. دني هيلز نيز در اجراي ايده يادشده مشاركت مي كند. 
ت��الش براي طراحي قطعات مكانيكي اين س��اعت در دو 
سال گذشته در جريان بوده و عالقه مندان پس از تكميل 
مي توانند از آن بازديد كنند. بزوس هنوز مكان ساخت اين 
ب��رج س��اعت را فاش نكرده و تنها گفته ك��ه فاصله آن با 

نزديك ترين فرودگاه در امريكا چند ساعت است. 

 تاكسي گرفتن بي دردسر 
با شبكه هوش مصنوعي

انگجت| اگر چه شركت س��وني در زمينه ارائه خدمات 
تاكسي ياب هوشمند نام چندان شناخته شده يي نيست، اما 
قصد دارد با استفاده از فناوري هوش مصنوعي در اين حوزه 
هم فعال شود. سوني در حال مذاكره با تعدادي از شركت هاي 
تاكسيراني برجسته در ژاپن است تا يك پلتفرم تاكسي يابي 
قدرتمند مبتني بر هوش مصنوعي طراحي كند. اين پلتفرم از 
الگوريتم ويژه يي بهره مي گيرد كه در زمينه فراخوان تاكسي 
براي اعزام به محل حضور مس��افر و همين طور رساندن وي 
به مقصد به ش��اخص هاي متعددي مانند شرايط ترافيكي، 
وضعي��ت آب و ه��وا، ح��وادث غيرمترقب��ه و راه بندان هاي 
پيش بيني نشده و غيره توجه مي كند. هنوز مشخص نيست 
اين خدمات از چه زماني ارائه خواهد شد و آيا در كشورهايي 
غير از ژاپن نيز در دس��ترس خواهد بود. در ژاپن استفاده از 
خودروهاي خصوصي و شخصي به عنوان تاكسي ممنوع است 
و لذا طرح تازه سوني از شانس بااليي براي موفقيت برخوردار 
اس��ت. تويوتا در اين زمينه رقابت جدي با س��وني دارد و از 
جمله 70 ميليون دالر بودجه به طراحي برنامه موبايلي به نام 
ژاپن تاكسي اختصاص داده كه دسترسي سريع به تاكسي را 

با استفاده از خدمات هوش مصنوعي ممكن مي كند. 

اخبار

نسل پنجم شبكه، مكمل نسل چهارم

كاربراني كه از خدمات 4G راضي نيستند
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

 صنعت مخابرات انتظار دارد، نسل پنجم اينترنت 
تا س��ال 2020 در دس��ترس قرار گيرد. نسل پنجم 
اينترن��ت در ماه ژانويه يك��ي از بزرگ ترين موانع در 
مس��يرش را پشت سر گذاشت: 3GPP، كنسرسيوم 
بين المللي مخابرات، اس��تاندارد فناوري را براي نسل 
بعدي شبكه ها تاييد كرد كه قرار است اين استاندارد 
سال آينده مورد بازبيني اتحاديه بين المللي ارتباطات 
دوربرد س��ازمان ملل قرار گي��رد. پس از اين بازبيني 
ش��ركت هاي مخابرات��ي مي توانند خري��د و فروش 
تجهيزات نس��ل پنجم ش��بكه را آغاز كنند. حال در 
حالي كه شركت هاي بزرگ اينترنتي در زمينه توسعه 
نس��ل پنجم پيشرفت زيادي داش��ته اند و طي چند 
س��ال آينده نخستين شبكه هاي نسل پنجم عرضه و 
بهره برداري خواهند شد. در ايران اپراتورها هنوز نسل 
چهارم ارتباطي را آنگونه كه بايد و شايد نتوانسته اند 

ارائه كنند. 
 حال در شرايطي كه قرار است نسل پنجم ارتباطي 
تكميل كننده نسل چهارم باشد اما در ايران هنوز اين 
نسل ش��رايط خوبي را ندارد. طبق گزارش هاي ارائه 
شده ايران در وضعيت خوبي در نسل چهارم ارتباطي 
به سر نمي برد، در حالي كه دسترسي به خدمات نسل 
چهارم استفاده از اينترنت همراه را با سرعت بيش از 
40 مگابيت در ثانيه ممكن مي كند، اما در ايران اين 
اتفاق نيفتاده اس��ت. استفاده از اين فناوري به تدريج 
در نقاط مختلف دنيا در حال گسترش است و گزارش 
تازه اوپن س��يگنال وضعيت ارائه اين خدمات در ۸۸ 

كشور جهان و از جمله ايران را نشان مي دهد. 
بر اس��اس گزارش يادش��ده كه در بازه زماني اول 
اكتبر تا 29 دسامبر و با بررسي بيش از چهار ميليون 
و هش��تصدهزار گوش��ي تهيه ش��ده، در حال حاضر 
سرعت شبكه هاي نسل چهارم به طور متوسط از 45 
مگابي��ت در ثانيه فراتر نمي رود و در حال حاضر تنها 
در 5 كشور جهان ميزان پوشش خدمات نسل چهارم 
از 90 درصد مساحت آن كشور فراتر رفته است. البته 

اين تعداد تا 3 ماه قبل تنها دو كشور بود. 
خدمات نس��ل چهارم تلفن همراه در بيش از ۶9 
درصد از مس��احت كشور ايران در دسترس است. اما 
متوسط س��رعت دسترس��ي به اين خدمات 13.73 
مگابيت در ثانيه اس��ت و همين امر باعث شده ايران 

در جدول يادشده رتبه يي بهتر از 7۶ كسب نكند. 
رتبه اول از نظر سرعت دسترسي به خدمات نسل 
چهارم س��نگاپور است. متوسط س��رعت يادشده در 
اين كشور 44.31 مگابيت اس��ت. پس از اين كشور 

هلند، نروژ، كره جنوبي، مجارس��تان، بلژيك استراليا، 
نيوزيلند، بلغارس��تان، دانمارك، كانادا، صربس��تان، 

كرواسي و اسپانيا قرار دارند. 
نكته جالب اينكه در فهرس��ت يادشده امريكا هم 
ش��رايط چندان مس��اعدي ندارد و تنه��ا 14 پله از 
ايران باالتر است. همچنين كشورهاي پاناما، بحرين، 
پاكس��تان، آرژانتين، پاراگوئه، كاس��تاريكا، عربستان 
سعودي، تايلند، فيليپين، اندونزي، الجزاير و هند بعد 

از ايران قرار گرفته اند. 
ايران از نظر ميزان مساحت تحت پوشش خدمات 
نس��ل چهارم وضعيت بهتري دارد و در رتبه شصتم 
جهاني اس��ت. در اين زمينه كره جنوبي، ژاپن، نروژ، 
هنگ كنگ، امريكا، هلند، مجارستان، كويت، ليتواني، 
جمهوري چك، س��وئد و تاي��وان رتبه هاي برتر را به 

دست آورده اند. 
در ميان كشورهاي همسايه غرب آسيا بيشترين 
س��رعت ارائ��ه خدمات اينترن��ت مربوط ب��ه امارات 
بامتوسط س��رعت 27.47 مگابيت در ثانيه و سپس 
لبنان با سرعت 25.9۶مگابيت در ثانيه است. عمان، 
ارمنس��تان، تركيه و قطر هم رتبه ه��اي بعدي را به 

خود اختصاص داده اند. از س��وي ديگر نس��ل پنجم 
ش��بكه ارتباطي قرار است به زودي به نيروي محركه 
فناوري هاي��ي مانن��د خودروهاي خ��ودران، واقعيت 
مجازي، ش��هرهاي هوش��مند و روبات هاي شبكه يي 
تبديل شود. نس��ل پنجم شبكه يا 5G وعده داده تا 
دريچه يي جديد به سوي جراحي هاي پزشكي،  حمل 
و نقل ايمن تر و ارتباطات آني را بگشايد. پروژه ايجاد 
نسل پنجم با بودجه عمومي هزينه يي درحدود صدها 
ميليارد دالر در حال انجام اس��ت. نسل پنجم درحال 
ظهور اس��ت، چه دولت امريكا از آن پشتيباني مالي 
بكن��د يا نه، ش��ركت هاي بزرگ اينترنت��ي در زمينه 
توسعه نسل پنجم پيش��رفت زيادي داشته اند و طي 
چند س��ال آينده نخستين ش��بكه هاي نسل پنجم 

عرضه و بهره برداري خواهند شد. 
مانند هر فناوري شبكه بي سيم نسل بعدي، نسل 
پنجم اتصال س��ريع تري به همراه دارد، و سريع تر در 
اينجا به معني 10 برابر سرعت بيشتر نسبت به نسل 
 8K چهارم است. اين سرعت براي پخش ويديوهاي
يا دانلود يك فيلم سه بعدي در عرض 30 ثانيه كافي 
خواهد بود. گفتني است در نسل چهارم دانلود چنين 

فيلمي ۶ دقيقه طول مي كشد. قابليت باالي اين نسل 
ام��كان اتكا به آن را افزاي��ش خواهد داد و تجهيزات 
بيش��تري مي توانند به صورت همزمان به آن متصل 
شوند. اما نسل پنجم تنها در سرعت باالتر گوشي هاي 
موبايل خالصه نمي ش��ود، حس��گرها، ترموستات ها، 
خودروه��ا،  روبات ها و ديگر فناوري هاي جديد به اين 
ش��بكه متصل خواهند شد. نس��ل چهارم امروزي از 
پهناي باند كافي براي حجم باالي اطالعاتي كه ميان 
اين دستگاه ها داد و ستد مي شوند برخوردار نيست. 

نس��ل پنجم موبايل همچنين تاخير زماني ميان 
س��رورها و تجهيزاتي كه به آنها متصل هستند را به 
صفر خواهد رساند و اين براي خودروهاي خودران به 
معني داش��تن ارتباطاتي بدون نقص ميان خودروها، 

مراكز داده و حسگرهاي خارجي خواهد بود. 
براي داش��تن چنين قابليت هايي نس��ل پنجم 
بايد از فركانس باالي امواج برخوردار باش��د، هرچه 
فركانس باالتر باش��د س��رعت و پهناي باند افزايش 
پيدا خواهد كرد. اما از آنجايي كه فركانس هاي باال 
قدرت عبور از ديوار، س��قف و پنجره ها را ندارند، از 
اين رو در فواصل طوالني تر ضعيف مي ش��وند. اين 

به آن معني است كه شركت ها بايد هزاران يا شايد 
ميليون ها ب��رج مخابراتي كوچ��ك در هر خيابان، 

ساختمان و هر اتاقي نصب كنند. 
به همين دليل اس��ت كه نسل پنجم كامل كننده 
نس��ل چه��ارم خواه��د ب��ود ن��ه جايگزي��ن آن. در 
ساختمان ها و مناطق پرجمعيت نسل پنجم سرعت 
اتصال را افزايش خواهد داد، اما زماني كه فرد درحال 
رانندگي در بزرگراه اس��ت، تنها گزينه اتصال براي او 

نسل چهارم خواهد بود. 
ش��ركت هاي وري��زون، AT&T، تي موباي��ل و 
اس��پرينت درحال س��اخت و آزمايش فناوري شبكه 
نس��ل پنجم اينترنت هستند. ش��ركت هاي سازنده 
تراش��ه مانن��د كوالك��وم و اينتل نيز درح��ال توليد 
پردازش��گرهايي براي پش��تيباني از ارتباطات نس��ل 
پنجم هستند و ش��ركت هاي اصلي تجهيزات شبكه 
مانند نوكيا، اريكس��ون و هوآوي ني��ز درحال تامين 

پشتوانه و تجهيزات پشتيبان نسل پنجم هستند. 
ساخت چنين ش��بكه يي حتي براي شركت هاي 
خصوص��ي كه س��االنه ميلياردها دالر ص��رف ايجاد 
زيرس��اختار فناوري ه��اي مختلف مي كنند، بس��يار 
پرهزينه اس��ت. از اين رو ش��ايد دولت ترامپ بتواند 
بودجه چني��ن پروژه يي را تامين كن��د، اما با تاخير 
ف��راوان و با ص��رف 300 ميليارد دالر و در عين حال 
بايد با شركت هاي توس��عه دهنده شبكه و تجهيزات 
شبكه يي كه هم اكنون خود درحال توسعه و آزمايش 

اين فناوري هستند،  قرارداد ببندد. 
در اين ميان شركت هاي وريزون و AT&T به 
آزمايش شبكه هاي نسل پنجم خود ادامه مي دهند. 
AT&T اعالم كرده ش��بكه نسل پنجم خود را در 
س��ال جاري عرضه خواهد كرد، اگرچه تا زماني كه 
گوشي هاي موبايل سازگار با اين شبكه جديد وارد 
بازار نش��وند،  كسي قادر به اس��تفاده از اين شبكه 

نخواهد بود. 
حال در ش��رايطي كه تمام كشورهاي پيشرفته 
و در حال پيش��رفته از فناوري نسل پنجم ارتباطي 
به��ره مي برند و در حال پيش��ي گرفتن از يكديگر 
هستند هنوز نس��ل هاي ارتباطي در ايران آن طور 
كه بايد و ش��ايد نتوانسته اند خدمات مناسبي را به 
كاربران خود ارائه دهند. از س��وي ديگر روزشماري 
براي ورود نسل پنجم ارتباطي در حالي شروع شده 
است كه نسل چهارم و حتي سوم ارتباطي در ايران 
در جايگاه مناسب و قابل قبولي قرار ندارد و كاربران 
نيز تاكنون نتوانس��ته اند از مزاياي نسل چهارم به 

خوبي استفاده كنند. 

انگجت|
 با ابداع يك حسگر جديد شارژ سريع تر سلول هاي مورد استفاده 
در باتري خودروهاي خورش��يدي با سرعتي پنج برابر سرعت فعلي 

امكان پذير است. 
امروزه باتري هاي ليتيومي به طور گسترده براي شارژ انواع وسايل 
برقي و الكترونيك مورد استفاده قرار مي گيرند. بزرگ ترين نمونه هاي 
اين باتري ها در خودروهاي برقي كاربرد دارند ولي مش��كل اساسي 
زمان زيادي اس��ت كه براي شارژ اين باتري هاي داراي ظرفيت باال 

مورد نياز است. 
محققان دانش��كاه وارويك با اختراع يك حس��گر اندازه گيرنده 
 گرماي داخلي باتري توانس��ته اند س��رعت ش��ارژ اي��ن باتري ها را

5 برابر سريع تر كنند. زيرا اين حسگرها باعث مي شوند فرآيند شارژ 
تا آخرين لحظه يي كه باتري به شدت گرم مي شود، ادامه پيدا كند. 
از س��وي ديگر اين حسگر با شناسايي دقيق زمان پرشدن شارژ 
باتري روند انتقال انرژي را متوقف مي كند تا از خرابي باتري و آسيب 

ديدن مدارهاي داخلي آن جلوگيري شود. 
حس��گر يادشده از فيبرنوري ساخته ش��ده و در اين روش يك 

اليه از مواد شيميايي خاص نيز بطور مستقيم در درون سلول يون 
ليتيوم تزريق مي شود تا برآورد دقيق حرارت باتري بدون اختالل در 

عملكرد آن ممكن شود. 
آزمايش اين باتري با موفقيت روي باتري  خودروهاي مدل اس و 
ايكس تسال انجام شده و روند شارژ را 5 بار سريع تر كرده است. البته 
نقطه ضعف فعلي اين روش كاهش عمر باتري است كه اميد مي رود 

در آينده اين مشكل هم برطرف شود. 

سي نت|
گروهي از هكرها اعالم كرده اند كه كنسول بازي نينتندو سوئيچ 
را هك كرده و سيستم عامل ديگر لينوكس را روي آن نصب كردند. 
بر اساس اخبار منتشر شده، آمار حمالت سايبري و هك در سال 
گذشته ميالدي 2017 به اوج خود رسيده است و با توجه به افزايش 
روزافزون حمالت سايبري از سوي هكرها، كشورهاي زيادي در سراسر 
جهان هدف اينگونه حمالت قرار گرفته اند و آس��يب ها و خس��ارات 
جبران ناپذيري را متحمل ش��ده اند. حاال گروهي از هكرها و مجرمان 
سايبري تحت عنوان fail0verflow اعالم كرده اند كه توانسته اند 
كنس��ول بازي نينتندو س��وئيچ را هك كرده و با نفوذ به آن و نصب 
سيستم عامل لينوكس، آن را به يك تبلت لينوكسي تبديل كرده اند. 
يكي از بزرگ ترين انگيزه هاي هكرها براي هك كنس��ول هاي بازي، 
دسترسي رايگان و نصب يك سري از بازي هاي پولي است كه اين امر 
موجب آسيب رساندن و در نهايت ورشكستگي توسعه دهندگان اين 
بازي ها و شركت هاي ارائه دهنده بازي هاي مجازي و رايانه يي خواهد 
شد. هرچند كه توليدكنندگان اين كنسول هاي بازي با بهره مندي از 
روش هاي نوين، دسترسي هكرها به اليه هاي دروني اين دستگاه ها را 

بس��يار سخت و طاقت فرسا كرده اند اما باز هم با اين حال، گروهي از 
هكرهاي زبده توانسته اند به آنها نفوذ پيدا كرده و برخي از بازي هاي 
ارائه ش��ده را به طور كامال رايگان و كپي ش��ده، نصب و بازي كنند. 
اين تيم از هكرها در صفحه توييتر خود اعالم كرده اند كه حفره هاي 
امنيتي موجود در كنس��ول بازي نينتندو س��وئيچ، آنها را قادر كرده 
تا سيس��تم عامل ديگري را روي آن نصب كنند. اما آنها اطالعات و 

جزئيات ديگري از نحوه انجام اين كار را منتشر نكرده اند. 

كنسول بازي نينتندو هك شدشارژ باتري خودروهاي برقي 5 برابر سريع تر شد
سايبرفراسو

انگجت|
 بس��ياري از بدافزارها و ويروس هاي گوش��ي هاي هوشمند با هدف فعال كردن مخفيانه 
دوربين گوشي همراه و جاسوسي از كاربران طراحي مي شوند. اما نسخه جديد اندرويد جلو 

وقوع اين مشكل را مي گيرد. 
با توجه به افزايش نگراني هاي كاربران در اين زمينه گوگل تصميم گرفته تا براي مقابله با 

اين نوع سواستفاده هاي خطرناك وارد عمل شود. 
اين ش��ركت مي گوي��د اندرويد پي را ب��ه گونه يي طراحي كرده ك��ه برنامه هاي خرابكار 
نمي توانن��د دوربين و ميكروفون آن را مخفيانه روش��ن كنند. در صورتي كه برنامه يي بدون 
اجازه كاربر دوربين گوشي را روشن كند، اندرويد آن را از كار مي اندازد و پيام خطايي را براي 

افراد نمايش مي دهد. 
همچنين دس��تكاري اندرويد پي براي روش��ن كردن مخفيانه ميكروفون گوشي و ضبط 
صدا در پس زمينه ناممكن مي شود. البته اندرويد پي جلوي فعاليت برنامه هاي ضبط صدا كه 
توس��ط كاربران فعال شوند را نمي گيرد. اندرويد پي هنوز به طور رسمي عرضه نشده و زمان 
به بازار آمدن دقيق آن مشخص نيست. اما گوگل وعده داده كه با استفاده از اين سسيستم 
عامل حريم ش��خصي كاربران به طور كامل محفوظ خواهد مان��د. در حال حاضر تعدادي از 

توسعه دهندگان به طور خصوصي در حال بررسي امكانات اندرويد پي هستند.

زد دي نت|
 اپل نسخه جديد به روزرساني شده 11.2.۶از سيستم عامل 
iOS را براي برطرف كردن مش��كل هنگ كردن گوش��ي هاي 

آيفون منتشر كرد. 
چند روز پيش بود كه يك وبالگ ايتاليايي مش��هور و فعال 
در زمينه تكنولوژي و گوش��ي هاي هوشمند اعالم كرد كاربران 
گوش��ي هاي هوش��مند آيفون و حتي س��اير محصوالت اپل در 
معرض خطر بمب متني )text bomb( هستند كه قادر است با 
ارسال يك پيام كوتاه كه حاوي تنها يك كاراكتر يا حروف الفبا به 
زبان هندي است، موجب از كار افتادن و هنگ كردن گوشي هاي 

آيفون، آي پاد، آي پد، اپل واچ و مك بوك آنها شود. 
نحوه عملكرد اين بمب متني اين گونه اس��ت كه محصوالت 
اپل همچون گوشي هاي هوش��مند آيفون، در صورت دريافت و 
باز كردن يك پيام كوتاه حاوي تنها يك كاراكتر، هنگ كرده، از 

دسترس كاربران خارج شده و به طور كلي از كار مي افتند. 
اي��ن بمب متني معموال يك پيام كوت��اه را به صورت كامال 

تصادفي و اتفاقي به كاربران محصوالت اپل ارسال مي كند تا به 
محض آنكه كاربران آن پيام را دريافت و باز كنند، فعال س��ازي 
ش��ده و با نفوذ به دستگاه مورد نظر، اطالعات شخصي كاربران 
را به س��رقت ببرد. گفته مي شد اين پيام كوتاه تنها يك كاراكتر 
از زبان تلوگو كه يك زبان محلي و بومي در هندوس��تان است، 
را به كاربران مي فرس��تد تا بتواند از عدم آگاهي و اطالع آنها از 

زبان مذكور، به سرقت اطالعات و هك دستگاه هاي الكترونيكي 
مذك��ور اقدام كند. هم اكنون ش��ركت اپل ب��راي برطرف كردن 
مشكل كرش و هنگ كردن گوشي هاي آيفون و ساير محصوالت 
ساخت اين شركت، نسخه به روزرساني 11.2.۶ را براي سيستم 
عامل iOS منتش��ر كرده است تا كاربران بتوانند با به روزرساني 
به نس��خه جديد مذكور، ديگر با چنين مش��كلي مواجه نشوند. 
در اصل مي توان گفت نسخه به روزرساني شده از سيستم عامل 
iOS يك وصله امنيتي است كه محصوالت اپل نظير گوشي هاي 
آيفون را از خطر و تهديدات بمب هاي متني و نفوذ هكرها مصون 
مي دارد. اين بمب متني موجب مي شد اپليكيشن هاي مختلفي 
همچون iMesseges، فيس بوك مسنجر و واتس اپ نيز دچار 
مشكل شوند و بطور كلي گوشي هاي آيفون كاربران از كار بيفتد. 
البته اپل وعده داده بود كه يك نس��خه به روزرساني كوچك تر را 
پيش از عرضه نس��خه 11.3 منتشر كند و حاال با انتشار نسخه 
11.2.۶ اين وعده نيز تنها چند روز پس از مش��كل گوشي هاي 

آيفون و ساير محصوالت اپل محقق شد. 

اندرويد جاسوسي از دوربين را غيرممكن كرد انتشار نسخه به روزرساني شده براي آيفون ها 

دريچهكاربر



 Thu. February  22. 2018  1047   پنج شنبه         3 اسفند 1396     5 جمادي الثاني 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

11 بنگاه ها

چهره هاي استاني

 توقيف دو فروند شناور صيادي متجاوز قطري 
در آب هـاي خليـج فـارس؛ بندرعبـاس  مرزبانان 
شهرستان پارسيان موفق شدند دو فروند شناور صيادي 
متجاوز قطري را در آب هاي خليج فارس توقيف كنند. 
ــرهنگ علي اصغر خرم روي، فرمانده مرزباني استان  س
هرمزگان در تشريح اين خبر گفت: مرزبانان شهرستان 
پارسيان حين گشت زني و كنترل حوزه استحفاظي دو 
ــناور صيادي قطري را حين صيد در آب هاي  فروند ش
ــورمان مشاهده و شناورها را توقيف كردند.  داخلي كش
سرهنگ خرم روي خاطرنشان كرد: در اين رابطه تعداد 
ــتگير شده است.  فرمانده مرزباني  10نفر متهم نيز دس
استان هرمزگان تصريح كرد: در تحقيقات و بررسي هاي 
ــناورهاي مذكور به قصد  ــده، مشخص شد ش انجام ش
ــي دقيق از  ــده كه در بازرس صيد وارد آب هاي ايران ش
آنها 400كيلوگرم ماهي كشف شد.  سرهنگ خرم روي 
ــكيل و  ــان گفت: در اين خصوص پرونده يي تش در پاي

متهمان دستگير شده تحويل مقامات قضايي شدند. 
 نرخ بيـكاري البرز با 3 درصد كاهش به پايين تر 
از ميزان متوسـط كشور رسيد؛ البرز  رييس سازمان 
ــتان به  برنامه و بودجه البرز گفت كه نرخ بيكاري در اس
ــتين  بار از متوسط نرخ رشد  ــيد كه براي نخس 10,5رس
ــت.  زهرا  ــده اس ــوري كه 11,9 درصد بوده كمتر ش كش
ــه ستاد فرماندهي  ــاهي ديروز در نوزدهمين جلس عربش
ــزود: بر مبناي  ــتانداري البرز اف ــاد مقاومتي در اس اقتص
ــي ها در پاييز 96 نرخ بيكاري در استان به  آخرين بررس
ــترين كاهش را در سطح كشور  ــيده و بيش اين حد رس
ــبت پاييز 95 نرخ رشد  ــته ايم.  او اضافه كرد: به نس داش
بيكاري در استان البرز كاهش يافته و نسبت به پاييز 95 
ــت رتبه بهبود يافته است.  عربشاهي گفت: كاهش  هش
نرخ بيكاري در استان نشان از فعاليت تمامي دستگاه ها 
ــتر اين بخش ها مي توان  ــت كه با تالش بيش در البرز اس
شاهد كاهش هر چه بيشتر نرخ بيكاري در استان بود.  او 
ــتان  ادامه داد: در بهار 96 البرز رتبه اول بيكاري، در تابس
رتبه پنجم و در پاييز امسال به رتبه 26 رسيده است كه 

نشان دهنده افزايش رشد اشتغال در استان دارد. 
 توليد قطعه «اسـپرينگ كنستنت» به دست 
ــپرينگ  جوانـان ايراني؛ اراك  با طراحي و توليد «اس
كنستنت» قطعه نگهدارنده تجهيزات عظيم انرژي در 
استان مركزي، ايران در ليست 3 كشور توليد كننده اين 
محصول پس از انگلستان و كانادا قرار گرفت.  مديرعامل 
شركت سازنده اين قطعه گفت: قطعه استراتژيك ساخته 
ــده، نگهدارنده با نيروي ثابت سه فنره است كه پس  ش
از 4 سال مطالعه و تحقيق و مهندسي معكوس ساخته 
ــت. هزاوه افزود: اين قطعه براي كنترل وزن  ــده اس ش
ــاط و انقباض لوله هاي پتروشيمي پااليشگاهي  و انبس
ــرد: با توليد اين  ــرد دارد. او اضافه ك ــي كارب و نيروگاه
محصول زمينه اشتغال مستقيم و غيرمستقيم 300نفر 
فراهم شده كه 40 نفر آنان در كارخانه فعاليت مي كنند.  
ــتان هاي مختلف  ــزاوه از اجراي 65 طرح ملي در اس ه
كشور خبر داد و گفت: با اجراي اين طرح ها 20ميليون 

يورو صرفه جويي ارزي نصيب كشور شد. 
 قطعـي 14 روزه آب روسـتاي «ميدان بزرگ» 
ــت ايستگاه پمپاژ آب  پلدختر؛ خرم آباد  14روز از نش
روستاي «ميدان بزرگ» پلدختر و قطعي آب مي گذرد 
اما مسووالن مانند هميشه ابتدا سعي در كتمان ماجرا 
سپس وعده هاي آبكي مي دهند.  شهرستان پلدختر با 
ــت از دو بخش مركزي و معموالن  ــزار نفر جمعي 73ه
تشكيل شده است و روستاي ميدان بزرگ از روستاهاي 
ــوب مي شود به طوري كه  محروم اين شهرستان محس
هرساله بسيج سازندگي در قالب اردوهاي جهادي براي 
ساخت و فراهم آوردن زيرساخت هاي اين منطقه به اين 
ــام مي دهند ولي اكنون  ــتا رفته و كار جهادي انج روس
ــتان اين روستا با مشكل كم آبي روبه رو  در فصل زمس
شده است. روستاي ميدان بزرگ روستايي با 200خانوار 
ــت كه  و 700نفر جمعيت در 18كيلومتري پلدختر اس
ايستگاه پمپاژ آب شرب آن به قول اهالي حدود 14روز 
است نشت و سوراخ شده و مردم اين روستا را با كم آبي 

و نگراني شديد مواجهه كرده است. 
 تحقق 73 درصدي برنامه اشتغال مازندران در 
11ماه گذشته؛ ساري  معاون هماهنگي امور اقتصادي 
و توسعه منابع استانداري مازندران گفت: طبق ثبت نام 
ــدود 73 درصد از برنامه  ــامانه رصد ح متقاضيان در س
ــمال كشور در سال جاري محقق  اشتغال اين خطه ش
ــن خيريان پور ديروز افزود: در سال جاري از  شد. حس
برنامه 960هزار اشتغال در سطح كشور 32هزار سهميه 
براي مازندران پيش بيني شد كه اين سهم در كارگروه 
ــر افزايش يافت. او اضافه  ــتاني به 44هزار و 500 نف اس
كرد: طبق گزارش دستگاه هاي اجرايي در سامانه رصد 
در11ماهه سال جاري اسامي افزون بر32هزار متقاضي 
ــيد و با اين آمار  ــغول به كار شدند به ثبت رس كه مش
ــدران به طور كامل  ــهميه ملي پيش بيني براي مازن س

محقق شد. 
 مركـز «پزشـكي بازسـاختي» در كرمانشـاه 
راه اندازي مي شود؛ كرمانشـاه  رييس دانشگاه علوم 
پزشكي كرمانشاه از كسب موافقت اصولي با راه اندازي 
ــگاه خبر داد.   ــاختي در اين دانش ــكي بازس مركز پزش
ــگاران با بيان اينكه  ــا مرادي در جمع خبرن محمودرض
ــلول هاي بنيادي علم  ــاختي و بحث س ــكي بازس پزش
نوپايي در جهان است، گفت: در سال هاي اخير اين علم 
ــرفت هاي بسياري در كشور و استان همراه بوده  با پيش
است.  او افزود: با وجود تمام پيشرفت ها اين علم هنوز 
ــرار دارد و با برگزاري چنين  در مراحل ابتدايي خود ق
سمينارها و كنگره هايي بايد اهميت اين علم و استفاده 
ــانيم.   ــا را به جامعه بشناس ــان بيماري ه از آن در درم
ــاره به راه اندازي مركز پيوند مغز استخوان  مرادي با اش
از 3سال پيش در استان گفت: طي اين مدت 63 عمل 
پيوند در اين مركز انجام شده كه  درصد موفقيت بااليي 
ــگاه علوم پزشكي كرمانشاه  داشته است.  رييس دانش
خاطرنشان كرد: درحال حاضر نيز موافقت اصولي براي 
ــكي بازساختي را گرفته ايم و اتاق  راه اندازي مركز پزش

تميز دانشگاه نيز آماده بهره برداري است. 
 پايان عمليات پل كيلومتر 55 راه آهن «قزوين-

رشت»؛ قزوين  مديركل راه و شهرسازي استان قزوين 
از اتمام عمليات نصب تيرهاي فلزي پل بزرگ كيلومتر 
ــت» در محل تقاطع با آزادراه  55 راه آهن «قزوين- رش
«قزوين- رشت» خبر داد.  «مسعود حق لطفي» با اعالم 
ــازي و  اين خبر گفت: با توجه به اتمام عمليات و پاكس
آماده سازي مسير الين جنوبي آزادراه «قزوين- رشت» 
ــراي پل محل تقاطع آزادراه و راه آهن  كه به  منظور اج
ــده بود از ديروز دوم اسفند بازگشايي شد.   ــدود ش مس
ــت كه  ــور اس او افزود: اين پل از پروژه هاي خاص كش
ــط  ــزي با تيرهايي با طول 100متر توس به  صورت فل
ــان ايراني و كارخانه هاي داخلي طراحي و اجرا  مهندس
شده است.  مديركل راه و شهرسازي استان يادآور شد: 
پل مذكور از آخرين بخش هاي باقي مانده در ابنيه پروژه  

راه آهن «قزوين- رشت» بود. 

اخبار شهرستان ها

معاون سازمان مركزي تعاون روستايي ايران مطرح كرد

ترويج گفتمان تعاوني محور در اقتصاد
60 هزار تن ميوه براي شب عيد در كشور ذخيره شد

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره):
3هزار شغل توسط ستاد اجرايي فرمان امام (ره) در شهرستان راور كرمان ايجاد مي شود

گروه تشكل ها   
ــعه كسب و كار و اشتغال پايدار  «هم انديشي توس
ــي » عنوان  ــكل ها و نهادهاي مردم ــان، تش كارآفرين
سميناري است كه در سطح استان هاي چهارمحال و 
بختياري و يزد براي گفتمان سازي در خصوص توسعه 
نقش تشكل هاي مردم نهاد و تعاوني ها در شكل دهي 

شمايل نهايي توسعه پايدار اجرايي شده است. 
ــي از  واقعيتي كه در صورت تحقق مي تواند بخش
نيازهاي اشتغال زايي كشور را پاسخ دهد و كيست كه 
نداند بحث اشتغال زايي در شرايط امروز كشورمان يك 

اولويت غير قابل جايگزين است. 
ــزي تعاون  ــازمان مرك ــاون فني و بازرگاني س مع
ــاره به اينكه  ــتايي ايران اما در اين همايش با اش روس
ــت،  ــتغال موضوع مهم امروز جامعه و خانواده هاس اش
ــان را به ضرورت موضوع  ــالش كرد تا توجه مخاطب ت
خالقيت و ايده پردازي در بحث كارآفريني جلب كند 
ــيار مهم  ــروزه خالقيت در كارآفريني بس و گفت: ام
ــت و بايد روي موضوعات اشتغال تمركز بيشتري  اس
ــاختني است و بايد نگرش  صورت گيرد، زيرا آينده س

تعاوني محور به يك فرهنگ تبديل شود. 
حسن شيباني ديروز در سمينار هم انديشي توسعه 
ــتغال پايدار كارآفرينان، تشكل ها  ــب و كار و اش كس
ــزد و چهارمحال  ــتان هاي ي ــي اس ــاي مردم و نهاده
ــي ترين و  ــروزه از اساس ــار كرد: ام ــاري اظه و بختي
ــه و جامعه كنوني  ــاي هر جامع ــن نيازه محوري تري

اشتغال و كارآفريني است. 
ــتغال موضوع مهم امروز  ــاره به اينكه اش وي با اش
ــروزه خالقيت در  ــت، افزود: ام جامعه و خانواده هاس
ــت و بايد روي موضوعات  ــيار مهم اس كارآفريني بس
ــرا آينده  ــتري صورت گيرد، زي ــتغال تمركز بيش اش
ــور به يك  ــت و بايد نگرش تعاوني مح ــاختني اس س

فرهنگ تبديل شود. 
ــاره به لزوم آينده نگري براي آينده  ــيباني با اش ش
ــور تصريح كرد: علت كمتر موفق بودن كشور در  كش
مسائل مختلف، نگاه روزمره به مسائل و غافل شدن از 

نگاه توسعه يي است. 
ــد  ــان 80 درص ــي از زم ــه داد: در مقطع وي ادام
جمعيت، روستايي و 20درصد شهري بودند كه امروزه 
ــعه يي تغيير  اين روند به دليل حاكم نبودن نگاه توس
يافته و بر مبناي پيش بيني ها اقدامات صورت نگرفته 
ــت. معاون فني و بازرگاني سازمان مركزي تعاون  اس
ــتايي ايران گفت: مكاتب مديريتي از موضوعات  روس

مهم و يك صفت بارز براي كارآفرين به شمار مي رود 
ــتاي نگاه  ــيدن به اين مهم در راس ــه بايد براي رس ك

توسعه يي حركت كرد. 
ــك پذيري و ريسك كردن را  ــيباني جرات ريس ش
ــت و تصريح كرد:  از ديگر صفت هاي كارآفرينان دانس
امروزه يكي از ضرورت ها و نيازها در عرصه كارآفريني، 
ريسك پذير بودن است كه اين صفت در ارزش آفريني، 
ايجاد فرصت هاي شغلي و خلق ثروت براي كارآفرينان 
نقش اساسي دارد.  وي گفت: بايد تجربيات و اطالعات 
ــاي كار قرار گيرد تا  ــراد موفق در اختيار افراد جوي اف

نتيجه مطلوبي حاصل كارآفرينان شود. 
ــيباني با اشاره به اينكه سازمان تعاون روستايي  ش
ــازمان با شبكه مويرگي گسترده است،  كشور يك س
تصريح كرد: تعاوني ها بيشترين بستر را براي رسيدن 
ــيدن به توسعه در تمام  ــعه دارند كه براي رس به توس

بخش هاي اقتصادي تالش مي كنند. 
وي با اشاره به اينكه تاكنون در بخش توليد كمتر 
نگاه ها به بازار فروش بوده است، گفت: در كشور بيشتر 

ــژادي، اصالح ارقام و  ــا در زمينه به زراعي، به ن تالش ه
توليد و صادرات محصوالت بوده است كه بايد بر بخش 

توليد، نقدي اساسي صورت گيرد. 
ــودن در صادرات برخي  ــيباني علت موفق نب ش
ــده و پايين  ــوالت را باال بودن قيمت تمام ش محص
ــد نگاه به  ــوان كرد و گفت: باي ــودن بهره وري عن ب
ــروت، ظرفيت ها و  ــر و نگاه ها به خلق ث ــازار تغيي ب
ــاره به اينكه  ــازي صورت گيرد.  وي با اش زنجيره س
ــران توليد  ــط اي ــران دنيا توس ــد از زعف 87 درص
مي شود، تصريح كرد: متاسفانه امروزه با اين ميزان 
از سهم توليد زعفران، سهم كشور از زنجيره ارزش 
ــيار ناچيز است كه تمام كارآفرينان بايد  زعفران بس
ــي و تكميلي و صنايع  ــالش كنند تا صنايع تبديل ت
ــروت در اين  ــترش و براي خلق ث ــته بندي گس بس

زمينه نياز بازارهاي هدف سنجيده شود. 
ــاره به اينكه چهارمحال و بختياري  شيباني با اش
ــور را تامين مي كند، خاطرنشان  11 درصد از آب كش
ــت كه با توجه  ــمند اس كرد: اين ثروتي عظيم و ارزش

ــور،  ــياري از نقاط كش ــه محدوديت هاي آبي در بس ب
ــروت و  ــه از اين ث ــتفاده بهين ــراي اس ــت ب الزم اس
حداكثر بهره وري از محصوالت كشاورزي به خصوص 

كشت هاي گلخانه يي برنامه ريزي كرد. 
ــگاه  ــاورزي ن ــاد كش ــه داد: وزارت جه وي ادام
ارزشمندي به اين بخش دارد و با حمايت كارآفرينان 
ــته  ــت ارتقاي بهره وري گام هاي خوبي برداش در جه
ــت،  ــان كرد: اگر قرار اس ــيباني خاطرنش ــت.  ش اس
ــعه يابد بايد با توجه به نقش و حضور  جامعه يي توس
ــي  ــاي اجتماعي، اقتصادي، سياس ــان در عرصه ه زن
ــا در اين عرصه ها  ــي روز به روز حضور آنه و اجتماع
ــود.  معاون امور فني و بازرگاني سازمان  پررنگ تر ش
ــور همچنين گفت: 60 هزارتن  ــتايي كش تعاون روس
ميوه براي شب عيد در كشور خريداري و ذخيره شد. 
ــيباني با اشاره به اينكه 60 هزارتن ميوه  حسن ش
براي شب عيد در كشور خريداري و ذخيره سازي شد، 
اظهار داشت: ميوه هاي خريداري شده براي توزيع در 

روزهاي پاياني سال از بهترين نوع هستند. 

 الزمه حركت به سمت توسعه  الزمه حركت به سمت توسعه 
داشتن برنامه ريزي هاي مهارتي استداشتن برنامه ريزي هاي مهارتي است

ــاون، كار و رفاه  ــن خصوص مديركل تع در همي
اجتماعي چهارمحال و بختياري گفت: پتانسيل هاي 
استان در زمينه صنعت و گردشگري بيشتر بوده كه 
بايد بتوان با برنامه ريزي هاي مهارتي به اين سمت و 

سو حركت كرد. 
به گزارش ايسنا سيد حفيظ اهللا فاضلي ديروز در 
ــب و كار و اشتغال  ــمينار هم انديشي توسعه كس س
ــاي مردمي  ــكل ها و نهاده ــدار كارآفرينان، تش پاي
ــتان هاي يزد و چهارمحال و بختياري با اشاره به  اس
ــوب  ــتغال يكي از دغدغه هاي دولت محس اينكه اش
ــتغال فراگير و طرح توسعه  مي شود، اظهار كرد: اش
اشتغال پايدار از برنامه هاي مدنظر دولت براي كاهش 

بيكاري است. 
وي افزود: اعطاي تسهيالت بسياري از مشكالت 
را برطرف نمي كند بلكه بايد براي محصوالت توليدي 

بازار فروش فراهم باشد تا مشكالت مرتفع شوند. 
ــيل ها و انجام  ــود پتانس ــاره به وج فاضلي با اش
نشدن ظرفيت سنجي و برنامه ريزي صحيح در استان 
تصريح كرد: متاسفانه در دانشگاه ها بيش از 50درصد 
ــته علوم انساني متمركز شده اند،  دانشجويان در رش
ــتان در زمينه صنعت و  ــيل هاي اس همچنين پتانس
ــتر بوده كه بايد با برنامه ريزي هاي  ــگري بيش گردش

مهارتي به اين سمت و سو حركت كرد. 
وي گفت: الزم است جهت استفاده از ظرفيت ها 
و پتانسيل هاي استان براي استفاده صحيح از آنها و 

ايجاد اشتغال پايدار برنامه ريزي و تالش كرد. 
ــاره به برگزاري اين همايش  فاضلي در ادامه با اش
ــي مي تواند بر  ــان كرد: چنين همايش هاي خاطرنش
ــتغال پايدار در استان  توسعه كارآفريني و ايجاد اش
تاثيرگذار باشد. وي با اشاره به اينكه افراد كارآفرين 
ــتند، تصريح كرد: افراد  افرادي خالق و باتجربه  هس
ــاي كار مي توانند با كارآفرينان موفق تبادل نظر  جوي
ــتفاده  ــرده و از تجربيات، فكر و ايده خالق آنها اس ك
ــتمر اين گونه  ــدن مس ــي بر برگزار ش ــد.  فاضل كنن
ــرد: در آينده اميد  ــان ك همايش ها تاكيد و خاطرنش
ــاير  ــيل هاي س ــوان از ظرفيت ها و پتانس ــت، بت اس
استان ها كه كارآفرينان موفقي دارند از ايده ها و علم 
ــعه استان و ايجاد اشتغال پايدار  اين افراد براي توس
كه در نهايت به فرصت هاي شغلي پايدار ختم شوند، 

استفاده كرد.

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در 
ــتاندار كرمان با اشاره به برنامه ها و  ــه يي با اس جلس
ــتاد در شهرستان راور در راستاي  طرح هاي اين س
اقتصاد مقاومتي گفت: ستاد اجرايي فرمان حضرت 

امام (ره) متعهد شده طي سه سال، 3هزار شغل در 
اين شهرستان ايجاد كند. 

ــه ستاد  به گزارش ايرنا، محمد مخبر ديروز در جلس
ــان گام دوم  ــتان كرم ــي اقتصاد مقاومتي اس فرمانده

ــتان راور  ــادي منطقه پنج شهرس ــعه اقتص مثلث توس
ــام خميني (ره) اظهار  ــتاد اجرايي فرمان ام در محل س
ــتاندار كرمان در راستاي  كرد: اين ستاد با پيشنهاد اس
محروميت زدايي ضمن تشكيل كميته يي اقداماتي را به 
لحاظ مطالعاتي و اجرايي انجام مي دهد تا ظرف سه سال 

آينده بيكاري در شهرستان راور وجود نداشته باشد. 
وي با اشاره به ايجاد يك هزار و 250 شغل پايدار 
ــاس مزيت هاي منطقه تا  ــتان راور بر اس در شهرس
مهرماه97 گفت: تا پايان اسفندماه 98 بايد يك هزار 
و 750 شغل ديگر هم در اين شهرستان ايجاد شود. 
ــاد بركت  ــرفصل هاي بني ــر با بيان اينكه س مخب
ــائل اقتصادي اجتماع محور،  ــتان راور مس در شهرس
ــت، افزود: ساخت مدرسه و مسجد در  بنگاه محور اس

شهرستان راور از ديگر اقدامات اين بنياد است. 
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) اظهار 
كرد: با توجه به وقوع زلزله در شهرستان راور خانه هاي 
اين شهرستان با كمك دولت و مراكز مذهبي و ورزشي 

آسيب ديده توسط بنياد بركت بازسازي خواهد شد. 
ــي فرمان حضرت  ــتاد اجراي ــا بيان اينكه س او ب
امام(ره) 200ميليون تومان به صورت علي الحساب 
به طرح هاي مورد بررسي شهرستان راور اختصاص 

ــان اعتبار  ــون توم ــت: 300ميلي ــد داد، گف خواه
ــازي مراكز  ــه براي بازس ــتاندار و امام جمع ــه اس ب
ــان وام  ــون توم ــه، 500ميلي ــيب ديده در زلزل آس
ــان حداكثر با  ــري 5 ميليون توم ــنه نف قرض الحس
ــتاندار و ائمه جمعه و 200ميليون تومان  حمايت اس
براي بازسازي مراكز ورزشي آسيب ديده در زلزله در 

اختيار استاندار قرار مي گيرد. 

 توجه به بخش خصوصي الزمه توسعه است توجه به بخش خصوصي الزمه توسعه است
ــه اظهار كرد:  ــتاندار كرمان نيز در اين جلس اس
ــتان تعريف  ــال الگويي را در اين اس حدود چهار س
ــش غيردولتي واگذار  ــعه را به بخ ــم كه توس كردي

كنيم. 
ــيني گفت: در طول اين سال ها  عليرضا رزم حس
ــاي مختلف آمدند اما اقدامات آنها منجر به  دولت ه
ــد و چاره يي  ــعه پايدار در بعضي از مناطق نش توس
ــب توسعه پايدار  ــيديم كه به گونه يي مناس انديش
ــاد كنيم و از  ــان ايج ــتان كرم ــتغال را در اس و اش
ــته با همكاري شركت هاي نامدار  ــال گذش چهار س
توسعه مدار اقداماتي را در اين زمينه انجام داديم. 

رزم حسيني افزود: ما تنها به دنبال ساخت مسجد 

ــه و محروميت زدايي از مناطق نيستيم بلكه  و مدرس
ــود و  ــيم روز به روز بخش دولتي كوچك تر ش در تالش
برنامه ها را به بخش غيردولتي واگذار كنيم.  استاندار 
ــان گفت: با توجه به رويكرد اقتصاد مقاومتي، در  كرم
دولت يازدهم از مهرماه 93 در منطقه محروم برنامه ها 
ــت منطقه اقتصادي و  و طرح هايي را آغاز كرده و هش
23 منطقه معين اقتصادي تعريف كرديم كه يكي از 

اين شهرستان ها راور است. 
او اظهار كرد: اقدامات انجام شده در شهرستان راور 
ــت و ما آمادگي داريم كه همه كارها در  داوطلبانه اس
اين شهرستان انجام شود و ما هدفمان اين نيست كه 
ــم و ما به دنبال اين  ــدون حمايت به افراد وام بدهي ب
هستيم كه توسط خود مردم و به نوعي بومي سازي در 

اين مناطق شغل ايجاد شود. 
ــعه  ــرد: اگر در حوزه توس ــد ك ــيني تاكي رزم حس
ــتايي اقدامات الزم انجام نشود، مهاجرت صورت  روس

گرفته و با آسيب هاي متعددي روبه رو خواهيم شد. 
ــه گزارش اقدامات انجام  همچنين در اين جلس
ــرفت شهرستان راور  ــده در حوزه توسعه و پيش ش
ــرد اقتصاد  ــادي و رويك ــاي اقتص ــا اولويت كاره ب

مقاومتي، توليد و اشتغال ارائه شد. 

ــازمان صنعت،  ــس س گيالن  ريي
ــت:  گف ــالن  گي ــارت  تج و  ــدن  مع
ــي از هويت هاي  ــم يك صنعت ابريش
ــه گزارش  ــت.   ب ــل گيالني هاس اصي
ــنا ، فرهاد دلق پوش، با بيان اينكه  ايس
ــتاني بالقوه در بخش هاي  گيالن، اس
ــت و  ــاورزي، صنع ــگري، كش گردش
ــت، گفت: باتوجه به خيل  تجارت اس
ــتان و برخورداري گيالن از بازار  ــگران به اس عظيم ورود گردش
ــورهاي همسايه نيازمند است در زمينه  400 ميليون نفري كش
ــود.  او افزود: حوزه  ــته ش توليد و تجارت گام هاي موثري برداش
ــل محصوالت بخش  ــارت گيالن مي تواند با تبدي صنعت و تج
ــق خوبي به اين بخش  ــاورزي به فرآورده هاي مختلف رون كش
ــبز  ــوش تصريح كرد: در گيالن بايد صنعت س ــد.  دلق پ ببخش
ــتان  ــرايط اقليمي اس ــت باتوجه به ش ــترش يابد و نياز اس گس
ــلولزي كه در گيالن پيشينه خاص خود  ــاجي و س صنعت نس
ــد نيز جهش خوبي پيدا كنند.  او افزود: گيالن در بخش  را دارن
ــدي دارد و 6 هزار و  ــلولزي 435واحد صنعتي و تولي صنعت س
ــتغال مستقيم را ايجاد كرده است.  رييس سازمان  800 نفر اش
ــالن تصريح كرد: در بخش صنعت  صنعت، معدن و تجارت گي
ــرايط زيست محيطي استان  ــاخت ها را در جهت حفظ ش زيرس
ــتقرار يابند كه  ــتان اس فراهم كرده ايم و برآنيم صنايعي در اس
با محيط زيست استان همخواني داشته باشند.  دلق پوش گفت: 
ــائل زيست محيطي توليد داشته  صنعتي كه در كنار رعايت مس
باشد، مدنظر ما قرار گرفته است و ما در استعالم ها براي احداث 

واحدهاي جديد هم اين امر را به دقت درنظر گرفته ايم. 

صنعت ابريشم
از هويت هاي اصيل گيالن است

سمنان   فرماندار شاهرود با تاكيد بر 
لزوم ايجاد اشتغال در مناطق روستايي 
شاهرود گفت: سهم شاهرود از تسهيالت 
اشتغال روستايي 32درصد بود كه اين 
ــه 35,7درصد افزايش  ــر هم اكنون ب ام
يافت.  به گزارش تسنيم، سيدمحمدرضا 
ــران  ــع مدي ــروز در جم ــمي دي هاش
ــاهرود اظهار  ــي ش ــتگاه هاي اجراي دس
داشت: اشتغال يكي از مهم ترين وظايف دولت و مطالبه اصلي مردم 
در چند سال اخير است.  وي با بيان اينكه توسعه مناطق روستايي 
و حفظ جمعيت مردم روستانشين از ديگر اولويت هاي دولت به شمار 
مي رود، اعالم كرد: ايجاد اشتغال در مناطق روستايي مي تواند مانع 
از مهاجرت مردم از روستاها به شهرها شود و اين امر نيازمند اجراي 
ــت.   ــاي حمايتي دوت و ايجاد امكانات رفاهي در روستاهاس طرح ه
ــاهرود از پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي خبر داد  فرماندار ش
ــتايي ارزان قيمت و به صورت  ــهيالت اشتغال روس و گفت: نرخ تس
ميانگين بالغ بر 6درصد است و اين براي مردم روستا مقرون به صرفه 
خواهد بود.  او ثبت صدور اسناد روستايي را از ديگر برنامه هاي دولت 
در اين راستا برشمرد و افزود: پيش  از اين سهم شهرستان شاهرود 
در پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي بالغ بر 32درصد نسبت به 
ــه 35,7درصد افزايش  يافته  ــود و اكنون اين ميزان ب ــتان ب  كل اس
ــمي با بيان اينكه كم آبي چالش جدي اين شهرستان  ــت.  هاش اس
ــاورزي است بيان كرد: اجراي طرح  به ويژه در بخش صنعت و كش
ــار در مزارع كشاورزي شاهرود در دستور  سيستم آبياري تحت فش
كار مسووالن قرار گيرد و مي توان گفت تاكنون بالغ بر 890 هكتار 

از اراضي شاهرود در اين طرح ساماندهي شدند. 

سهم شاهرود از تسهيالت اشتغال روستايي
به 35,7درصد افزايش يافت

ــاون ميراث  خراسـان جنوبي    مع
ــتي و گردشگري  فرهنگي، صنايع دس
ــان جنوبي گفت: صنايع دستي  خراس
استان از ابتداي امسال تاكنون بيش از 
سه ميليارد تومان فروش داشته است.  
حسين عباس زاده در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: دولت براي توسعه كسب و 
كارهاي خانگي تسهيالت و بسته هاي 
ــرح در دو قالب  ــه به صورت ارائه ط ــي را درنظر گرفته ك حمايت
مستقل و پشتيبان براي متقاضيان فعاليت، عرضه مي شود.  وي 
ــهيالت ارزان قيمت در قالب مشاغل خانگي  ادامه داد: اعطاي تس
ــقف 50 ميليون ريال و در قالب مشاغل پشتيبان  ــتقل تا س مس
ــراث  فرهنگي،  ــت.  معاون مي ــون ريال اس ــقف 750 ميلي تا س
صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي گفت: از ابتداي امسال 
ــتغال بالغ بر 450 نفر  ــتيبان با اش تاكنون بالغ بر 45 پرونده پش
ــه بانك هاي عامل در  ــاري بالغ بر 2000 ميليارد تومان ب و اعتب
ــت.  عباس زاده ادامه داد: منظور از  سطح استان معرفي شده اس
طرح پشتيبان، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه مسووليت 
ــاغالن خانگي را در كل فرآيند توليد و  ــماري از ش حمايت از ش
ــه خدمات، اعم از آموزش، تهيه و توزيع مواد اوليه و ابزار كار،  ارائ
مشاوره، طراحي، نوآوري، بسته بندي، بازاريابي و فروش به عهده 
ــتقل يا خوداشتغالي  بگيرند.  وي اظهار كرد: منظور از طرح مس
نيز نوعي اشتغال است كه فرد مي تواند با اتكا به توان شخصي و 
خالقيت و ابتكار، به شكل خويش فرمايي به فعاليت هاي توليدي و 
خدماتي بپردازد كه درنتيجه منجر به كسب درآمد و ايجاد فضاي 

كسب و كار مي شود.  

فروش بيش از 30 ميليارد صنايع دستي 
خراسان جنوبي

فارس    استاندار فارس با تاكيد بر اينكه 
ــدي در اين  ــكالت واحدهاي تولي بر مش
ــتان اشراف دارد، تاكيد كرد كه نسبت  اس
به هيچ يك از مشكالت واحدهاي توليدي 
ــاوت نبوده و  ــارس بي تف ــي در ف و صنعت
نيستيم.  به گزارش ايسنا، اسماعيل تبادار 
ديروز در شوراي گفت وگوي استان فارس 
ــي نمي خواهد فضاي  ــان اينكه كس با بي
ــب وكار و مجموعه هاي كارآفريني با مخاطراتي مواجه شود، گفت:  كس
ــتگاه هاي متولي موظف به حل مشكالت واحدهاي توليدي و  اگر دس
صنعتي و سرمايه گذاران باشند، نيازي به تشكيل كارگروه نخواهد بود.  
ــع موانع واحدهاي توليدي و  ــا تاكيد بر كارگروه هاي مربوط به رف او ب
ــي بايد با ديد  ــتگاه هاي اجراي ــان كرد: دس ــتان، خاطرنش صنعتي اس
ــتاندار فارس با بيان  ــهيالت كارآفرينان را تامين كنند.  اس مثبت تس
ــوراي گفت وگو فرصتي مناسب براي حل بخشي از مشكالت  اينكه ش
واحدهاي توليدي است، ابراز اميدواري كرد كه وضعيت فارس در زمينه 
ــب و كار و بخش خصوصي در كشور ارتقا يابد.  او با  بهبود فضاي كس
يادآوري مجدد اين مطلب كه بنده در جريان همه مشكالت واحدهاي 
توليدي و صنعتي استان هستم، گفت: متاسفانه امروز در كشور گرفتار 
ــتم بيمه يي، بانكي و... هستيم و سرمايه در گردش  ابعاد مختلف سيس
تعريف شده با سود بازگشت همخواني ندارد.  استاندار فارس با اشاره به 
ثابت بودن برخي مولفه هاي رتبه يي بخش خصوصي استان در فصول 
ــال توسط مركز پژوهش هاي اسالمي و اتاق بازرگاني ايران،  مختلف س
خاطرنشان كرد: جامعه آماري تنها در يك سال مي تواند گوياي وضعيت 
موجود باشد و پس از آن بايد شاخص هاي ديگري در اين نمونه آماري 

به كار گرفت. 

نسبت به مشكالت واحدهاي توليدي
بي تفاوت نيستيم
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اقتصاد اجتماعي12
تامين ۵ ميليارد مترمكعب 

حقابه زيست محيطي خوزستان
عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان گفت: اختصاص 
۶۰۰ ميليون مترمكعب براي مرطوب س��ازي منش��أ داخلي 
ريزگردها براي حل اين مش��كل اميدواركننده اس��ت. علي 
گلمرادي با اشاره به اينكه ريزگردها در طي ساليان گذشته 
به يك چالش ملي تبديل شده است، گفت: استان خوزستان 
به واسطه وجود صنايع متعدد نفت، گاز و انرژي نقش خيلي 
ارزنده يي در اقتصاد كشور دارد، اما ريزگردها متاسفانه سبب 
شده اخالل خيلي جدي درفعاليت اين صنايع شكل بگيرد؛ 
همچنين مردم خوزستان نيز تاكنون دچار مشكالت بهداشتي 

شده و فعاليت ريزگردها در تمامي فصول سال وجود دارد. 
نماينده مردم بندرماهشهر، هنديجان، اميديه درمجلس 
شوراي اسالمي، ريزگردها درتمامي مقاطع سال بخش هاي 
اداري و آموزشي را با تعطيلي روبه رو مي كند، افزود: درجلسه 
اخيرمس��ووالن درمجلس شوراي اس��المي، مقرر شد ۶۰۰ 
ميلي��ون مترمكعب آب براي مرطوب س��ازي منش��أ  داخلي 
ريزگردها تخصيص پيداكند؛ منش��اء  ريزگردها بيش��تر در 

محدوده هاي سوسنگرد، بندرماهشر و هنديجان است. 
او تاكيد كرد: همچنين بحث برداشت 15۰ ميليون دالري 
از محل صندوق توسعه ملي نيز مورد تاكيد قرار گرفت، البته 
در س��فر اخير وزير جه��اد كش��اورزي بحث هايي درجهت 
توسعه نهال كاري دراين استان انجام شد؛ متاسفانه درفصل 
تابستان مشكل جدي در اين خصوص وجود داشته و در اين 
فصل منش��أ خارجي فعاليت خود را آغاز مي كند؛ متاسفانه 
كش��ورهايي مانند عراق توان مقابل��ه و هزينه براي كاهش 
ريزگرده��ا را ندارند، بنابراين باي��د براي اين معضل اقدامات 
اساسي انجام داد؛ البته اختصاص ۶۰۰ ميليون مترمكعب آب 

براي مرطوب سازي تاثير مهمي در اين باره دارد. 
عضو مجمع نمايندگان اس��تان خوزستان، با بيان اينكه 
براي اس��تان خوزس��تان 5 ميليارد مترمكعب حقابه زيست 
محيطي تعريف ش��ده است، به خانه ملت گفت: البته ادعاي 
وزارت نيرو حدود 3.5 ميليارد مترمكعب اس��ت، بنابراين در 
اين خصوص نيز اختالف نظرهايي وجود دارد؛ اگر بتوان براي 
رفع منشأ داخلي ميزان آب مورد نياز را تامين كرد مي توان به 

حل اين معضل دركوتاه ترين زمان ممكن اميدوار بود. 

واريز كمك ها به زلزله زدگان 
كرمانشاه به حساب هاي دولتي

نماينده مردم كرمانشاه در مجلس با اشاره به اينكه اگر 
كمك هاي مردمي به زلزله زدگان پرداخت ش��ود، نيازي به 
كمك هاي دولتي نخواهد بود، گفت: متاسفانه كمك هاي 

بين المللي و مردمي را به حساب هاي دولتي ريختند. 
سيدقاسم جاسمي وضعيت مناطق زلزله زده كرمانشاه را 
بحراني خواند و به خانه ملت گفت: متاسفانه كمبود امكانات 
و ضعف مديريت در اين مناطق مش��هود اس��ت و اعتراض 
و فرياده��اي نمايندگان اس��تان نيز تاكن��ون راه به جايي 
نبرده و مردم همچنان با مش��كالت زيادي دست و پنجه 
نرم مي كنند. نماينده مردم كرمانش��اه در مجلس شوراي 
اس��المي، با انتقاد از اينكه مردم كرمانشاه از وعده و وعيد 
خسته شده اند و دولتمردان نيز توجهي به رفع مشكالت آنها 
ندارند، تصريح كرد: گاه ما نمايندگان مجبور هستيم براي 
آنكه متهم به سياه نمايي نشويم؛ مسائل را وارونه جلوه داده 

و بگوييم كه وضعشان مساعد و مطلوب است. 
او اظهار كرد: اگر دولتمردان توان رفع مش��كالت مردم 
زلزل��ه زده و كمك به آنه��ا را ندارند، اعالم كنند تا از عراق 
و افغانستان و جيبوتي درخواست كمك كنيم. اين نماينده 
م��ردم در مجل��س دهم، با بيان اينكه ط��ي روزهاي اخير 
ش��دت بارندگي آبگرفتگي شديد تمامي چادرها و غرقاب 
ش��دن مردم را به دنبال داشت، افزود: وضعيت مردم بسيار 
نگران كننده اس��ت و هيچ مس��وولي هم جوابگو نيست از 
سويي 8۰ درصد از وعده هاي داده شده مسووالن به زلزله 

زده ها عملياتي نشده و اين وعده ها شعاري بيش نبود. 
جاسمي با رد اظهارات فرماندار سرپل ذهاب مبني بر 
اينكه بخشي از مردم كانكس نخوانستند و پول كانكس ها 
را دريافت كردند كه مبلغ آن 5 ميليون تومان است، اظهار 
كرد: اگر كمك هاي مردمي به زلزله زدگان پرداخت شود 
هيچ نيازي به كمك هاي دولتي نخواهد بود؛ متاس��فانه 
كمك ه��اي بين المللي و مردمي به حس��اب هاي دولتي 
ريخته ش��ده و مقرر ش��د از اين كمك ها ب��ه هر خانوار 
روس��تايي 35 ميلي��ون و به خانوار ش��هري 45 ميليون 
پرداخت ش��ود؛ ام��ا در حال حاضر در ح��دود 1۰ تا 12 

ميليارد تومان پرداخت شده است. 
نماينده مردم كرمانش��اه در مجلس شوراي اسالمي، 
وضعيت بهداش��تي مناطق زلزله زده را بحراني خواند و 
افزود: متاس��فانه در اين مناطق با مش��كالت بهداشتي، 
بيماري هاي عفوني، سرمازدگي كودكان و كمبود كانكس 
مواجه هستيم و از سويي با توجه به پيش رو بودن فصل 
گرما و رسيدن شدت گرما به 5۰ درجه سانتيگراد ابتالي 
مردم به گرمازدگ��ي و برخي بيماري ها نيز نگران كننده 
است بنابراين امدادرساني به مردم از لحاظ كمي و كيفي 
به هيچ وجه رضايت بخش نبوده و دولت نيز هيچ تالشي 

براي بهبود امدادرساني نمي كند. 

اخبار

كارگران به تصويب بند »ز« تبصره هفت اليحه بودجه 97 اعتراض كردند 

مخالفت با انتقال سهم درمان تامين اجتماعي به دولت
تصويب برخي مواد و تبصره هاي بودجه 97 در 
مجلس ش��وراي اس��المي با واكنش ها واعتراضاتي 
هم��راه ب��وده، اما در اي��ن ميان تصوي��ب بند »ز« 
تبصره هفت اليحه بودجه يكي از بندهايي اس��ت 
ك��ه تاكنون ب��ا اعتراضات زي��ادي هم��راه بود، تا 
جايي كه ديروز، نمايندگان جامعه كارگري مقابل 
س��اختمان قديمي مجلس ش��وراي اس��المي در 
اعتراض به تصويب آن تجم��ع كرده و براي ابطال 
اي��ن تبصره ت��الش مي كنند. به موج��ب اين بند، 
س��ازمان تامين اجتماعي مكلف است تمامي سهم 
درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه و ساير منابع 
مربوط را در حس�ابي ن�زد خزان�ه داري كل كشور با 
عنوان بيمه درمان تامين اجتماعي متمركز نمايد. 
به بيان س��اده تر آنچه جامعه كارگري كشور ماهانه 
از حقوق خود بابت ح��ق بيمه پرداحت مي كرد تا 
صرف امور درماني اين قش��ر ش��ود، با تصويب اين 
بند قرار است به خزانه كل كشور واريز شود. برخي 
فع��االن كارگري معتقدند دولت از اين طريق قصد 
دارد كسري بودجه ساير صندوق هاي بيمه از جمله 
بيمه سالمت را جبران كند. اين در حالي است كه 
بيمه تامين اجتماعي، خود با مشكل كمبود بودجه 
مواجه بوده و بارها هشدارهايي درباره ورشكستگي 
اين صندوق كه سه ميليون و 2۰۰ هزار بازنشسته 
كه به همراه خانواده هايشان تعداد آنها به 7 ميليون 
مي رس��د را تحت پوش��ش خود دارد تا چند سال 
آينده از س��وي كارشناس��ان داده شده است. حال 
معلوم نيس��ت تامين اجتماعي كه مبلغ 141 هزار 
ميلي��ارد تومان از دول��ت طلبكار اس��ت و خود با 
بحران نقدينگي دس��ت و پنجه نرم مي كند، بعد از 
تصويب اين بند قرار است چه وضعيتي پيدا كند و 
مبلغ واريز شده از حق بيمه كارگران به خزانه كل 

كشور،  قرار است چگونه خرج شود. 

  شروع مخالفت ها
پي��ش از آنكه مجلس اي��ن بند از تبصره هفت 
اليحه بودج��ه 97 را تصويب كن��د، علي خدايي 
نماينده كارگران در ش��وراي عال��ي كار، مخالفت 
خود را با اين بند اعالم كرد. او گفت: »مخالف واريز 
منابع درماني س��ازمان تامين اجتماعي به حساب 
خزانه داري كل كش��ور هس��تيم. اين موضوع در 
اليحه بودجه97 مطرح بوده در مجلس در دس��ت 
بررسي است. به اعتقاد نمايندگان كارگران اموال 

تامين اجتماعي جز اموال دولتي كه دولت بخواهد 
درب��اره آن تصميم گي��ري كند نيس��ت. تماميت 
تامي��ن اجتماعي بايد حفظ ش��ود، ام��وال تامين 
اجتماعي حق الناس اس��ت و بين المال نيس��ت. 
به خاطر اولويت و اضطرار در جلسه امروز شوراي 
عالي كار قبل از بررس��ي دستمزد 97اين موضوع 
مورد بحث قرار گرفت. تمام نمايندگان كارگران و 

كارفرمايان با اين طرح مخالفت كردند. «

  بند »ز« ايراد دارد
مخالف��ت نماين��دگان كارگران آنق��در قدرت 
نداشت تا مقابل تصويب اين بند ايستاده و جلوي 
آن را بگيرد، در نهايت بند » ز« تبصره هفت اليحه 
بودجه س��ال آينده در مجلس به تصويب رس��يد. 
افش��ين حبيب زاده، رييس فراكس��يون كارگري 
ش��وراي اسالمي ش��هر تهران، درباره تصويب اين 
بن��د به تع��ادل مي گوي��د: »تصويب اي��ن بند از 
مناقشاتي اس��ت كه جامعه كارگري با آن مواجه 

ب��وده و در نهاس��ت در اليحه بودجه س��ال آينده 
به تصويب رس��يد. 3۰ درص��د از حقوق كارگران 
ماهانه براي هزينه هاي درمان كسر مي شود و بايد 
براي خودش��ان خرج شود اما مصوبه جديد سبب 
مي شود كه از درآمد حاصل از حق بيمه اين افراد 
براي درمان ساير گروه ها هزينه شود. جزييات اين 
مصوبه بايد در ش��وراي نگهبان مورد بررسي قرار 
گيرد چرا كه ايرادهاي بسياري به آن وارد است. «

او افزود: “ يكي از ايرادهاي وارده به اين مصوبه 
اين اس��ت كه به موجب اين بن��د از صندوقي كه 
محل ذخاي��ر كارگران اس��ت در محل هاي ديگر 
هزينه مي ش��ود كه اين امر زمينه را براي كاهش 
كيفيت رس��يدگي به امور درماني كارگران فراهم 
مي كن��د. در واقع ب��ه نظر مي رس��د دولت از اين 
طريق مي خواهد كسري بودجه ساير صندوق ها را 
محل صندوق بيمه كارگران جبران كند در حالي 
كه اين صندوق خود با مش��كالت فراوان دست و 
پنجه نرم مي كند،  تصويب بند »ز« باعث مي شود 

مشكالت ساير صندوق هاي بيمه هم به آن اضافه 
ش��ود و اين ظلم اس��ت چرا كه ح��ق بيمه يي كه 
كارگران پرداخت مي كنند بايد در اختيار خودشان 

قرار گيرد و براي امور خودشان هزينه شود. «
حبيب زاده با بيان اينكه كارفرماها هم مخالف 
تصويب بند ز تبصره هفت اليحه بودجه هس��تند، 
بيان ك��رد: »تصميم��ي كه مورد تاييد ش��ركاي 
اجتماعي صندوق بيمه كارگري نباشد، مورد تاييد 
نيس��ت. مشخص نشده كه اين مبلغ قرار است در 
كجا خرج ش��ود،  اگر اين رق��م از حقوق كارگران 
حذف ش��ده و در جاي ديگر خرج شود ناعدالتي 
است و قطعا ش��وراي نگهبان بايد به اين موضوع 

ورود كند. «
تصويب بن��د »ز« تبصره هفت اليحه بودجه 97 
در حالي اس��ت كه رييس كانون عالي بازنشستگان 
تامي��ن اجتماعي مي گويد بارها طومارهاي مخالفت 
درباره اين بند به مجلس ارس��ال ش��ده است. علي 
اصغ��ر بيات درباره اين موضوع مي گويد: »س��ازمان 

تامين اجتماعي زماني س��رآمد سازمان هاي بيمه گر 
ايران بود، اما متاس��فانه با تصميم ه��اي غيراصولي 
دول��ت و دوره هاي مختلف مجل��س، گرفتار كمبود 
نقدينگي ش��ده اس��ت. نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي با انتق��ال مناب��ع درمان س��ازمان تامين 
اجتماعي ب��ه خزانه داري كل، چوب حراج به اموال 
كارگران زده اند. « رييس كانون عالي بازنشس��تگان 
و مستمري بگيران س��ازمان تامين اجتماعي افزود: 
ب��ا اين انتق��ال منابع بدون ش��ك س��ازمان تامين 
اجتماعي بايد براي ارائه هر خدمتي، كاس��ه گدايي 
دست بگيرد و اين مصوبه دور از منطق است و با آن، 
اموال كارگران و بازنشستگان از دستشان در مي آيد. 

  سازمان تامين اجتماعي لقمه چرب و نرم
نمايندگان كارگران تنها مخالفان تصويب اين 
بند نيستند بلكه برخي نمايندگان مجلس هم در 
صف مخالفت نسبت به تصويب بند »ز« قرار دارند 
از جمله آنها س��هيال جلودارزاده، عضو كميسيون 
اجتماعي مجلس ش��وراي اس��المي، است كه روز 
گذش��ته با اعتراض هاي جامعه كارگري در مقابل 
مجلس شوراي اس��المي همراه شد. او در واكنش 
به تصويب اين بند مي گويد: “ نمي شود يك طرف 
كار بكن��د و طرف ديگر بياي��د و تمام معادالت را 
ب��ه ضرر آنها برهم بزند. عده ي��ي تصور كردند كه 
س��ازمان تامين اجتماعي يك لقم��ه چرب و نرم 
اس��ت اما اين س��ازمان تامين اجتماعي كه لقمه 
چرب و نرم تصور ش��ده، مال كارگران اس��ت و تا 

ابد هم مال كارگران خواهد بود. 
او افزود: وزارت بهداش��ت اگر پ��ول ندارد چرا 
به اموال كارگران چش��م مي دوزد؟ اموال كارگران 
دس��ترنج خ��ود آنهاس��ت و از مح��ل حق��وق و 
دستمزد آنها حاصل ش��ده است و هيچگاه تصور 
نمي كني��م كه در اختيار بيگانه ق��رار گيرد لذا ما 
 سر حرف خود ايستاده ايم و اجازه دست اندازي را 

نمي دهيم. 
جلودارزاده با بيان اينكه آسيب هاي نوسانات 
اقتصادي بر دوش كارگران اس��ت، افزود: وقتي 
ماليات از كارگر مي گيرند، وقتي همسان سازي 
حقوق بازنشستگان را فراموش مي كنند و وقتي 
م��زد بخور و نمير به آنه��ا مي دهند، صداي ما 
درنمي آيد ام��ا حاال مي بينيم كه عالوه بر اينها 
مي خواهند اموال كارگران را هم تصاحب كنند. 

هر از گاهي خبري از انجام عملي اش��تباه در بيمارس��تان ها، در ش��بكه هاي 
اجتماعي پخش مي ش��ود؛ خبرهايي كه بعضي از آنها عجيب و حيرت آور اس��ت. 
مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت از اقدام معاونت 
درمان براي پيشگيري از اشتباهات درماني و وقايع ناخواسته خبر داد و گفت: به 
عنوان مثال يكي از اين حوادث ناخواس��ته جراحي روي عضوي اشتباه است. اگر 
براي عدم انجام چنين اشتباهاتي، دقت و برنامه ريزي شود، فرآيندهايي كه منجر 

به چنين اشتباهاتي مي شوند اصالح خواهند شد. 
عليرضا عس��گري با اش��اره به اقدام وزارت بهداش��ت براي پيشگيري از وقوع 
وقايع ناخواس��ته در بيمارس��تان ها و مراكز درماني، گفت: در معاونت درمان 28 
واقعه ناخواس��ته مانند انجام جراحي روي عضو ديگر پيش بيني شده است. بطور 
كلي وقايع ناخواس��ته، حوادثي هستند كه انتظار وقوع آنها را در بيمارستان ها و 

مراكز درماني نداريم. 
او افزود: بر اين اس��اس و براي پيش��گيري از وقوع چنين وقايعي بخشنامه يي 
از س��وي معاونت درمان به بيمارستان ها ابالغ شده است و بيمارستان ها و مراكز 
درماني بايد در صورت بروز چنين رخدادهايي بالفاصله آن را به وزارت بهداشت 
اطالع دهند و به س��رعت به اين حوادث ناخواس��ته ورود ك��رده و آنها را تحليل 
ريش��ه يي كنند. عسگري در ادامه به ايسنا گفت: بنابراين با اجراي اين بخشنامه، 
بيمارس��تان ها و مراكز درماني دقت شان را در حوزه ارائه خدمت باال برده و بروز 
موارد 28 گانه در آنها كاهش مي يابد و درنهايت ش��اهد اصالح فرآيندها خواهيم 
ب��ود. بنابراين تالش براي عدم وقوع حوادث ناخواس��ته در بيمارس��تان ها باعث 
مي شود، سطح دقت در ارائه خدمات باال رود. به عنوان مثال يكي از اين حوادث 
ناخواسته جراحي روي عضوي اشتباه است. اگر براي عدم انجام چنين اشتباهاتي 
دقت و برنامه ريزي ش��ود، فرآيندهايي كه منجر به چنين اش��تباهاتي مي شوند، 
اصالح خواهند ش��د. بنابراين جنس اين موارد 28گانه هم از همين نوع اس��ت و 
ما براي پيش��گيري از آنها برنامه داريم و مكانيزم تعريف كرده ايم. مديركل دفتر 
نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت تاكيد كرد: بر اساس اين اقدام، 
بالفاصله پس از بروز چنين وقايعي در بيمارس��تان بايد آن را به صورت آنكال به 
وزارت بهداش��ت اط��الع دهند و بعد از آن هم ما به اي��ن موضوع ورود مي كنيم. 
خود بيمارستان هم بايد ظرف 72 ساعت اين اشتباه در خدمت رساني را تحليل 
ريشه يي كرده و اعالم كند كه چرا اين اتفاق رخ داده است. در نهايت هم مشخص 

مي شود كه چه اقدامات و تمهيداتي بايد انجام دهيم تا ديگر اين اتفاقات نيفتد. 
عس��گري با بيان اينكه اگر به اين ش��كل عمل نكني��م، بايد منتظر وقوع اين 
وقايع باش��يم، گفت: بنابراي��ن وقتي با برنامه ريزي پيش مي روي��م، مي توانيم از 
ب��روز و تكرار اين حوادث پيش��گيري كنيم. البته اين بخش��نامه نبايد منجر به 
ايج��اد ترس در ارائه كنندگان خدمت و مانع از گزارش دهي آنها ش��ود، بلكه بايد 
سيستم  گزارش دهي مان را شفاف كنيم و از بيمارستان هم براي تحليل ريشه يي 

و واقع بينانه  روي چنين حوادثي كمك بگيريم تا مانع از تكرار آن شويم. 
او تاكيد كرد: ما پيش از بروز چنين حوادثي اقدامات الزم اعم از ارائه آموزش ها 
و... را ه��م انجام مي دهيم. از طرفي س��اير حوزه ه��ا و ارگان ها هم بايد به تدريج 
چنين اقداماتي را انجام دهند تا از بروز وقايع ناخواس��ته در صنعت، كش��اورزي، 
خودروس��ازي و... پيشگيري شود. بنابراين بايد برنامه هايي طراحي كنيم تا اخبار 
نگران كننده كمتري بش��نويم و سيستم امنيتي باالتر رود. به عنوان مثال انتظار 
داريم كه با اجراي اين اقدامات كه در قالب بخش��نامه  ابالغ ش��ده اس��ت، ايمني 
بيمار در بيمارس��تان ها تقويت ش��ود؛ چراكه اين موضوع بسيار مهم است. هدف 
نظام هاي درماني در دنيا نيز اين اس��ت كه سيستم درماني امني داشته باشند و 
اقدامات درماني و ارائه خدمت به بيماران مخاطره آميز نباش��د. البته حتما س��ر 

راهمان چالش ها و موانعي وجود دارد، اما كار را پيش خواهيم برد. 

آزمون مدارس خاص »آزمون هوش« نبودجراحي هاي اشتباهي
رييس س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي كشور با اش��اره به اينكه آزمون ورودي 
م��دارس خ��اص، آزمون هوش نبود بلكه آزمون پيش��رفت تحصيلي بود گفت: به كس��ي 
تيزهوش مي گوييم كه حداقل 3۰ نمره هوش��ي باالتر از افراد عادي داش��ته باشد و بتواند 

اين هوش باال را در قالب توانمندي هاي هنري، فني، كالمي، اجتماعي و... بروز دهد. 
مجيد قدمي با اشاره به مصوبه حذف آزمون از دوره ابتدايي اظهار كرد: حذف آزمون ها 
از دوره ابتدايي بايد گام جدي در جهت تحول در آموزش ابتدايي تلقي شود. در واقع وقتي 
سخن از سند تحول بنيادين به ميان مي آيد بايد براي تحقق آن تصميمات مهمي اتخاذ 
كرد. او افزود: اغلب كشورهاي دنيا به اين سمت رفته اند و آزمون در مدراس ابتدايي شان 
كمتر برگزار مي شود تا در فضايي به دور از استرس دانش آموزان خود را در ابعاد مختلف 

رشد دهند. 
رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور با بيان اينكه وقتي آزموني در انتهاي 
دوره ابتدايي برقرار است، در مدارس بيشتر كار آموزش دنبال مي شود اظهار كرد: در واقع 
تربيت علمي در سطح خفيف صورت مي گيرد ولي اگر به سمت آموزش كيفي و آموزش 
مهارت هاي زندگي در فضايي بانش��اط برويم باعث مي شود شخصيت رشد همه جانبه يابد 
ك��ه بهترين زمان براي اين كار، دوره ابتدايي اس��ت. قدمي ادام��ه داد: نكته جالب توجه 
اينكه آزمون ورودي مدارس خاص، آزمون هوش نبود بلكه آزمون پيشرفت تحصيلي بود. 
به عنوان يك متخصص بايد عرض كنم تس��تي كه برگزار و 2۰۰ هزار نفر در آن ش��ركت 
مي كردند و در نهايت 15 هزار نفر پذيرفته مي ش��دند تست پيشرفت تحصيلي بود. ما به 
كسي تيزهوش مي گوييم كه حداقل 3۰ نمره هوشي باالتر از افراد عادي باشد و بتواند اين 
هوش باال را در قالب توانمندي هاي هنري، فني، كالمي، اجتماعي و... از خود بروز دهد. 

او با بيان اينكه قبال تيزهوش واقعي شناسايي نمي شد و در آن آزمون هر شخصي بيشتر 
درس خوانده و ياد گرفته بود تس��ت بزند قبول مي ش��د و اين آزمون به لحاظ علمي قابل 
دفاع نبود عنوان كرد: عمدتا آزمون انتخاب گري تيزهوش��ان در  3۰ كشور اول پيشرفته به 
لحاظ آموزش��ي و پرورشي در دنيا از پايه دهم به بعد انجام مي شود. آنها پس از پايان دوره 
ابتدايي از طريق بررس��ي فعاليت هاي علمي دانش آموز در مدرسه، پژوهش ها و فعاليت هاي 
علمي كه انجام و حضور در المپيادها، افراد خاص را شناس��ايي مي كنند و فقط پيش��رفت 
تحصيلي مالك نيست. معاون وزير آموزش و پرورش افزود: در اين كشورها پس از غربالگري 
هم جداس��ازي نمي كنند و يك تا دو روز از هفته را در فضاي علمي چون آزمايش��گاه ها و 
باشگاه هاي نخبگان بسر مي برند. نگاه غالب اين است كه جداسازي خطاست زيرا بايد همين 

بچه ها را تربيت كرد تا در اين جامعه زندگي كرده و آن را مديريت كنند. 

ش��ركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي مس��تقر در ش��يراز در نظر دارد مطابق شرايط و مشخصات ذيل، شير كنترلي مورد نيازمنطقه عملياتي نار و كنگان خود را از شركت هاي توليدكننده و يا تامين كننده 
واجد ش��رايط تامين نمايد. از متقاضيان ش��ركت در مناقصه دعوت مي ش��ود با مراجعه به سايت WWW.SZOGPC.COM پس از مطالعه دقيق ش��رايط عمومي و اختصاصي مناقصه و مشخصات فني كاالي 
موردنياز )در پايين همين آگهي(، در صورتيكه توانايي تهيه كاال را داش��ته باش��ند، نس��بت به تكميل فرم ارزيابي كيفي مناقصه گران مربوط به اداره تداركات كاال و  تهيه ضمائم درخواست شده واقع در صفحه اول 

سايت فوق اقدام نموده و به اين امور ارسال نمايند.

  MOKVELD ANTI SURGE CONTROL VALVE  ).1- شرح مشخصات فني كاال: )شرح كامل مشخصات فني كاالها به همراه همين آگهي در سايت فوق الذكر موجود مي باشد

2- نوع و مبلغ تضمين: پس از تاييد در مرحله ارزيابي كيفي، ارايه ضمانت نامه معتبر بانكي ش��ش ماهه يا س��ه ماهه قابل تمديد يا رس��يد واريز وجه نقد )ش��ماره حساب جهت واريز وجه با هماهنگي امور مالي 
مشخص مي گردد( به مبلغ 25۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به نام شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي الزاميست.

3- مهلت تحويل: آخرين مهلت تحويل فرم هاي تكميل شده ارزيابي كيفي تا پايان وقت اداري روز 9۶/12/22 مي باشد.

4- ارسال اسناد مناقصه
1-4( پس از انجام ارزيابي كيفي، شركت هاي تاييد شده ملزم به ارائه پاكات ضمانتنامه )به مبلغ 25۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال(، پيشنهاد فني و پيشنهاد مالي ظرف مدت زمان دو هفته مي باشند. در غير اين صورت 

امكان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت.
2-4( تاريخ گشايش پيشنهادات مالي پس از بررسي پيشنهادات فني شركت ها، اعالم خواهد شد:

5- كليه شركت كنندگان در مناقصه الزم است در ليست تامين كنندگان مورد تاييد شركت ملي نفت ايران )AVL( باشند.

۶- رعايت كليه موارد مندرج در فرم الزامات و دامنه بازرسي فني كاال الزامي مي باشد.

7- در صورت برنده شدن ارايه ضمانت نامه انجام تعهدات به ميزان 1۰ درصد مبلغ معامله الزاميست.

8- برنده مناقصه مي تواند با ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر حداكثر به ميزان 25% كل مبلغ معامله پيش پرداخت دريافت نمايد.

9- قيمت تراز شده باتوجه به امتيازات فني ارايه شده توسط كميته فني بازرگاني و ضريب تاثير 4۰درصد محاسبه و مالك تعيين برنده خواهد بود.

توجه: هرگونه تغيير در شرايط و زمان مناقصه به اطالع كليه شركت كنندگان در مناقصه خواهد رسيد.

در صورت ضرورت با شماره تلفن: 321384۰2 و 3213843۶-۰71 تماس بگيريد و مكاتبات خود را به شماره: ۰7132314447 ارسال نماييد.

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

شركت نفت مناطق مركزي اريان

شركت بهره ربداري نفت و گاز زاگرس جنوبي 

)سهامي خاص(

آگهي مجدد ارزيابي كيفي مناقصه گران
مناقصه  عمومي دو مرحله اي شماره: 96002

MOKVELD ANTI SURGE CONTROL VALVE :موضوع مناقصه
SND-9400141 :شماره تقاضاي خريد

نوبت دوم
شماره مجوز: 1396/۵493

تعلل دولت در تدوين آيين نامه مداخالت رواني در جامعه
رييس سازمان نظام روانشناسي با انتقاد از نبود ساختار 
قانوني مش��خص براي حضور روانشناسان در بحران گفت: 
دولت هنوز ايي��ن نامه اجرايي مداخالت رواني در جامعه را 

تدوين نكرده است. 
عباسعلي  اللهياري با اشاره به سابقه فعاليت هاي مشاوره 
و روانشناس��ي در بحران در كش��ور افزود: نخستين حضور 
روانشناسان در بحران به زلزله ورزقان برمي گردد كه در آن 
مورد 1۰ تيم روانشناس��ي به محل اعزام شدند. او در مورد 
واكنش مسووالن به ورود روان شناسان به حوزه بحران ادامه 
داد: در اين حادثه از ورود پنج تيم ابتدايي روانشناس��ان به 
محل حادثه جلوگيري ش��د اما وقتي روانشناسان موفق به 
حضور ش��دند و مردم اثرات مثبت حضور آنها را مش��اهده 
كردند، موجي از استقبال مردمي براي انجام مشاوره به وجود 
آمد. رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره با انتقاد از نبود 
ساختار مش��خص براي حضور روانشناسان در بحران گفت: 

در حالي كه حضور پرس��تار و پزش��ك و امدادگر در بحران 
تعيين شده اس��ت، اما هنوز س��اختار مصوبي براي حضور 
روانشناسان وجود ندارد. اللهياري با اشاره به خأل قانوني در 
زمينه مداخالت روانشناس��ي در بحران گفت: مجلس بايد 
در اي��ن زمينه ورود كند و در صورت نياز مصوباتي را انجام 
ده��د. همچنين دولت بايد در زمينه آس��يب هاي رواني در 
بحرانها اقدامات و پيش بيني هاي الزم را انجام دهد و بپذيرند 
كه حضور روانش��ناس ب��ه اندازه پزش��ك در هنگام بحران 
ضروري اس��ت. او ب��ا يادآوري حضور روانشناس��ان در كنار 
خانواده هاي شهداي حادثه منا اضافه كرد: اقدامات موردي 
س��ازمان نظام روانشناس��ي، نش��ان از موفقيت سازمان در 
مداخالت در بحران ها دارد. رييس سازمان نظام روانشناسي 
و مشاوره خاطرنشان كرد: در برنامه ششم توسعه بندي براي 
آسيب هاي اجتماعي و مداخالت رواني در جامعه ارائه شده 
و در آن بر الزامي ش��دن آموزش سالمت روان به كودكان، 

نوجوانان و جوانان و آموزش هاي پيش، حين و پس از ازدواج 
تاكيد ش��ده اس��ت اما اين بند ش��امل مداخالت در بحران 
نيس��ت. دولت موظف بود در شش ماه نخست امسال ايين 
نامه اجرايي اين بند را مصوب كند اما تاكنون اقدامي انجام 
نشده است. به دليل نبود بيمه خدمات سالمت روان، مراجعه 
خانواده ها به اين مراكز با استقبال مواجه نمي شود در حالي 
كه اگر بيمه خدمات س��المت روان اجرا شود، شاهد حضور 
بيش��تر مراجعان خواهيم بود. اللهياري افزود: وزارت كشور، 
س��تاد مديريت بحران دارد اما در هيچك��دام از بحران هاي 
گذشته مسووالن اين ستاد از سازمان نظام روانشناسي براي 
مداخله و مشاوره درخواست همكاري نداده اند و مشاوران ما 
در تمامي عرصه ها به صورت خودجوش وارد ش��ده اند. او با 
اشاره به برگزاري همايش سراسري روانشناسان و مشاوران 
و ح��رف ياورانه در اس��فندماه گف��ت: اميدواريم اين تجربه 

مشترك به اصالح قوانين و ساختارها منجر شود. 

مرگ ساالنه 2700 نفر به دليل آلودگي هوا در تهران
بي توجه��ي  مجل��س،  اجتماع��ي  كميس��يون  عض��و 
كارخانجات صنعتي نس��بت به مس��ووليت اجتماعي كه در 
جهت حفظ محيط زيس��ت برعه��ده دارند را عامل مرگ و 

مير ساالنه 27۰۰ نفر در پايتخت دانست.
رس��ول خض��ري در تش��ريح مس��ووليت اجتماع��ي 
كارخانج��ات كه برخ��ي از آن تحت عن��وان حلقه مفقوده 
تاثيرگذار بر محيط زيس��ت ياد كرده ان��د گفت: عدم توجه 
به مسووليت هاي اجتماعي كه كارخانجات برعهده دارند از 
جمله وضعيت بازنشستگان، محيط زيست و مديريت منابع 

به سه ابرچالش مهم كش��ور تبديل شده اند. نماينده مردم 
سردش��ت و پيرانشهردرمجلس شوراي اسالمي، با تاكيد بر 
اينكه حفظ محيط زيس��ت حقي بوده كه بر گردن همگان 
قرار دارد ادام��ه داد: بي ترديد كارخانجات صنعتي كوچك، 
متوس��ط و ب��زرگ بايد از برچس��ب هاي زيس��ت محيطي 
برخوردار باشند اما در عمل مي بينيم كه در اين زمينه فعال 
عمل نمي كنند، از سوي ديگر وجود پساب ها و فاضالب هاي 
بسياري از كارخانجات صنعتي با ايجاد مخاطراتي، سالمت 
جامع��ه را م��ورد تهديد ق��رار داده و محيط زيس��ت را در 

معرض نابودي قرار داده است. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، با يادآوري نقش موثر كارخانجات صنعتي در تشديد 
آلودگ��ي هوا ب��ه خانه ملت گفت: هم اكن��ون نحوه فعاليت 
صنايع خودروسازي و كارخانجات صنعتي يكي از مهم ترين 
علل تش��ديد آلودگي هوا بوده كه هزينه هاي س��نگيني را 
بر حوزه س��المت وارد مي كند، كمااينكه ساالنه 27۰۰ نفر 
براثر آلودگي هوا جان خود را از دس��ت مي دهند، همچنين 
بيماري هايي همچون آس��م، ناراحتي هاي قلبي و مشكالت 

روحي تشديد مي شوند. 
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كوالك در دنا؛ عمليات جست وجو متوقف شد
گروهراهوشهرسازي|

پنج روز از س��قوط هواپيماي ATR72 تهران-
ياس��وج مي گذرد و به گفته مع��اون عمليات زميني 
ارتش تنها اجس��اد 7 نفر از 66 نف��ر جان باخته اين 
حادثه به پايين كوه منتقل ش��ده است و با توجه به 
آغاز كوالك و برف از صبح روز چهارش��نبه، عمليات 

انتقال جان باختگان تا روز جمعه متوقف مي شود. 
روز سه شنبه و پس از 50 ساعت جست وجو الشه 
هواپيما در كوه هاي نقل در مرز بين شهرس��تان هاي 
س��ميرم از تواب��ع اصفه��ان و دن��ا در كهگيلوي��ه و 
بويراحمد پيدا شد و پس از آن تالش ها براي انتقال 
اجساد و يافتن جعبه سياه هواپيما آغاز شد در همين 
رابط��ه 80 نيروي جديد ش��امل كوهنورد، يخ نورد و 
امدادگر ب��راي انتق��ال پيكر جان باختگان س��انحه 
س��قوط هواپيماي مس��افربري تهران - ياس��وج به 
ارتفاعات كوه هاي اطراف روستاي »نقل« اعزام شدند 
و بر اساس اظهارات استاندار اصفهان پيكر 32نفر از 
جان باختگان اين سانحه هوايي پيدا شده است كه به 
دليل ش��رايط نامساعد جوي امكان انتقال پيكرها با 

بالگرد وجود ندارد. 
در اين ميان با وجود تش��كيل كميته يي از سوي 
وزير راه و شهرس��ازي براي بررسي داليل وقوع اين 
س��انحه، ي��ك تيم 7 نفره فرانس��وي براي بررس��ي 
جزئيات حادثه س��قوط سه شنبه ش��ب وارد تهران 
ش��دند و قرار است در يافتن داليل بروز سانحه براي 
هواپيماي ATR72 آس��مان به سازمان هواپيمايي 

كشوري كمك كنند. 

دفنهواپيمايآسمانزيربهمن
اما بررسي كارشناسي داليل وقوع حادثه وابسته 
به رمزخواني جعبه س��ياه هواپيماس��ت كه به گفته 
مديركل دفتر عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي 
كش��وري، بارش برف و كوالك فرآيند جست وجوي 
جعبه سياه هواپيماي آس��مان را دشوار كرده است، 
زيرا بهم��ن بخش زي��ادي از هواپيماي آس��مان را 

مدفون كرد. 
به گزارش تس��نيم، محمدسعيد ش��رفي درباره 
وضعيت عمليات جست وجوي جعبه سياه در منطقه 
سقوط هواپيماي آس��مان اعالم كرد: به دليل بارش 
برف و كوالك ش��ديد، ادامه عمليات جس��ت وجو را 
براي نيروهاي مستقر در محل به  شدت دشوار كرده 
اس��ت.  او ادامه داد: نگراني ما براي نيروهاي امدادي 
حاضر در محل سانحه نيز وجود دارد، چراكه سرماي 
به شدت سخت و شرايط جوي در منطقه وجود دارد 

كه جان آنها را نيز تهديد مي كند. 
ش��رفي با اش��اره به اينكه طبيعتا ب��ا وجود اين 
شرايط آب و هوايي امكان پرواز هلي كوپتر در منطقه 
وجود ندارد، گفت: عك��س و محل قرارگيري جعبه 
سياه در هواپيما را به نيروهاي امدادي نشان داده ايم 
و عمليات جست وجو براي يافتن جعبه سياه از ديروز 
آغاز ش��ده اس��ت.  او بيان كرد: اما با توجه به بارش 
برف شديد در روز حادثه و سقوط احتمالي بهمن در 
اي��ن نقطه بخش هاي زي��ادي از هواپيما و همچنين 
جعبه س��ياه در زير برف مدفون شده اند كه عمليات 

جست وجو را تا حد بااليي دشوار كرده است. 

بررسيحادثهدركميسيونعمرانمجلس
كميسيون عمران مجلس ديروز با حضور وزير راه 
 ATR و شهرسازي ابعاد س��انحه سقوط هواپيماي

آسمان را بررسي كرد. 
محمدرض��ا رضايي رييس كميس��يون عمران با 
بيان اينكه در نشست ياد شده دستگاه ها به ابهامات 
موج��ود در رابطه با حادثه پاس��خ دادن��د، افزود: از 
جمل��ه ابهامات اين بود كه آيا ش��رايط آب و هوايي 
براي پرواز هواپيما مس��اعد بوده اس��ت يا نه و الزم 
است گزارش هاي هواشناس��ي در اين رابطه بررسي 
شود. رضايي با اشاره به ضرورت بررسي مسائل فني 
هواپيما افزود: بايد ديد اين هواپيما اجازه پرواز داشته 

است يا خير. 
او گف��ت: عالوه بر اين بايد ديد فرودگاه ياس��وج 
شرايط مناسب را براي فرود هواپيما دارا بوده است؟

رييس كميسيون عمران ادامه داد: كميته يي در 
كميسيون تشكيل شد تا در كوتاه ترين زمان ممكن 
گزارشي را در صحن علني مجلس براي مردم داشته 

باشيم. 
ناگفت��ه نماند ك��ه ريي��س كميس��يون عمران 
مجلس همچنين از ارجاع نامه اس��تيضاح وزير راه و 
شهرسازي از سوي هيات رييسه به كميسيون عمران 

خبر داد.  او در گفت وگو با تس��نيم با اش��اره به نامه 
برخي نمايندگان مجلس در رابطه با استيضاح وزير 
راه و شهرسازي اظهار كرد: هيات رييسه مجلس نامه 
برخي نمايندگان مجلس در رابطه با استيضاح وزير 
راه و شهرس��ازي را به كميسيون عمران ارجاع داده 
اس��ت.  رضايي با بيان اينكه اس��تيضاح آخوندي در 
دس��تور كار كميسيون عمران قرار مي گيرد، تصريح 
كرد:  طب��ق قان��ون در زمان بررس��ي بودجه، بحث 
استيضاح وزير راه و شهرسازي در مجلس قابل طرح 

است. 

عللسقوطهواپيمابابررسيجعبهسياه
در شرايطي كه سقوط هواپيماي ATR، انتقادها 
نسبت به وزير راه و شهرسازي را افزايش داده است، 
عباس آخوندي در حاشيه جلسه با كمسيون عمران 
مجلس در خصوص سانحه هواپيماي شركت آسمان 
اظهار كرد: وظيفه مجلس پرسشگري است و در اين 
موقعيت ه��ا قطعا مجلس باي��د ورود كند تا مطمئن 
باش��د، اقدامات الزم صورت گرفته اس��ت. براساس 
قانون از اينكه مجلس جلسه مي گذارد و پرسشگري 
مي كند، خوشحال هستيم. اين نشان از اين است كه 
سيستم مديريتي كش��ور زنده است و ارتباط خوبي 

با مردم دارد. 
آخون��دي افزود: پس از وقوع س��انحه س��ازمان 
هواپيماي��ي كش��وري براس��اس م��اده 22 قان��ون 
هواپيمايي كشوري بالفاصله ستاد بررسي سانحه را 
تش��كيل داد. اين س��تاد 11گروه را تشكيل داد كه 
اين 11گ��روه بايد بخش هاي مختلف هواپيما، بحث 
هواشناسي، سيس��تم هاي ناوبري و سيستم فرودگاه 
و مباحث مختلف را بررس��ي كنن��د تا ببينند نقص 

احتمالي در چه مرحله يي بوده است. 
آخوندي به بحث دوم جلسه با كميسيون عمران 
مجل��س كه بحث علت وقوع س��انحه ب��ود با تاكيد 
ب��ر اينكه اصلي ترين مس��اله درباره عل��ل اين اتفاق 
پيدا ش��دن جعبه س��ياه هواپيماس��ت، اظهار كرد: 
درخصوص علت س��انحه براساس قانون بايد منتظر 
باش��يم كه ستاد بررس��ي س��انحه به عنوان مرجع 
رس��يدگي اظهارنظر كند. البته وزارت راه همزمان از 
كارشناسان كشور فرانسه دعوت كرد كه در بررسي ها 

به ما كمك كنند. 
او ادامه داد: درحال حاضر اصلي ترين مساله براي 

روشن ش��دن علت س��انحه پيدا كردن جعبه سياه 
هواپيماست. اطالعاتي كه در زمين و در سيستم هاي 
ما ثبت ش��ده در اختيار بوده و بقيه در جعبه س��ياه 
است كه بايد پيدا شود تا ببنيم در خود هواپيما چه 

اتفاقي افتاده است. 
به گفته آخوندي رس��يدگي به س��قوط هواپيما 
و علل اين حادثه براس��اس رژيم مسووليت حقوقي 
انج��ام و بعد از آن اف��راد مس��ووليت حقوقي اقدام 
خودش��ان را خواهند پذيرفت، البته در سيستم هاي 
هوايي عضو پيمان ش��يكاگو هستيم و ايكائو در اين 
زمينه جزييات مش��خصي دارد و نحوه رسيدگي به 

اين سوانح را مشخص كرده است. 

اجبارخلبانانبهپروازبادريافتچك؟
پ��س از س��قوط هواپيم��اي ATR72 متعل��ق 
ب��ه ايرالين آس��مان، حرف و حديث هاي بس��ياري 
درب��اره اي��ن ش��ركت هاي هواپيماي��ي وابس��ته به 
صندوق بازنشس��تگي كش��وري منتشر شد كه يكي 
از نگران كننده تري��ن آنها اظه��ارات محمد دامادي، 
نماينده س��اري در مجلس ش��وراي اس��المي است. 
دام��ادي در گفت وگو با يكي از رس��انه ها ادعا كرده 
اس��ت، تعدادي از خلبان��ان اعالم كرده ان��د كه اين 
ش��ركت با دريافت چك از خلبانان آنها را مجبور به 
پرواز مي كند و همين س��وءمديريت موجب شده كه 
بي��ش از 30نفر از خلبانان خوب و توانمند آس��مان 
در ماه ه��اي قبل به دليل س��وءمديريت اين ايرالين 

استعفا كنند. 
از ديگر انتقاداتي كه دامادي به ايرالين آس��مان 
وارد ك��رده اس��ت درب��اره بي توجهي اين ش��ركت 
هواپيمايي به گزارش سازمان هواشناسي از وضعيت 
آب و هواي منطقه دناست كه با وجود اينكه احتمال 
سانحه وجود داشت اما متاسفانه شركت هواپيمايي 

آسمان دستور لغو پرواز را صادر نكرد. 

ردادعاهاعليهايرالينآسمان
پس از رس��انه يي ش��دن ادعاي يك��ي از اعضاي 
كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اسالمي، معاون 
س��ازمان هواپيماي��ي در واكن��ش به اي��ن اظهارات 
 گف��ت: تمام اين اظهارات رد مي ش��ود. خلبان پرواز 
تهران-ياسوج از نيروهاي قديمي شركت آسمان بوده 

و از وي هم هيچ چكي گرفته نشده است. 

مرتضي دهقان درباره اينكه ش��ركت آس��مان با 
وجود هشدارهاي هواشناسي مبني بر نامساعد بودن 
شرايط جوي اصرار بر انجام پرواز داشته است، گفت: 
هيچ خلباني حاضر نمي شود جان خود و مسافران را 

به خطر بيندازد. 

ابهامهايموجوددرسقوطهواپيما
هواپيمايATR 72 ش��ركت هواپيمايي آسمان 
حوالي ساعت 8 صبح 2۹بهمن ماه تهران را به مقصد 
ياسوج ترك كرد اما به دليل برخورد اين هواپيما به 
رش��ته  كوه هاي دنا مسافران اين پرواز به مقصد خود 

نرسيدند. 
در ش��رايطي كه خلبان هواپيماي سقوط كرده، 
تجربه بس��يار بااليي در سفر به اين منطقه داشت و 
براي س��ال هاي طوالني در اين محور تردد مي كرد، 
برخورد اين هواپيما با كوه باعث شد، ابهام هاي قابل 
توجه��ي درباره علت يا عل��ل احتمالي اين حادثه به 
وجود  آيد.  جدا از اتفاقات مربوط به س��قوط يكي از 
اصلي ترين مسائل، ساعت محو شدن اين هواپيما از 
رادار بود. تا جايي كه بسياري از گمانه زني ها آمارهاي 
ضد و نقيضي درباره ساعت و زمان دقيق اين حادثه 
ارائ��ه كرده ان��د.  در ش��رايطي كه در اخبار رس��مي 
ابتدايي اين طور اعالم شد كه هواپيماي سقوط كرده 
تنه��ا 50 دقيقه پس از آغاز عمليات پروازي خود در 
حوالي شهرستان سميرم استان اصفهان سقوط كرده 
است، برخي اظهارات حاكي از آن بود كه تماس هايي 
از س��وي مس��افران اين پرواز دقايقي پ��س از زمان 
اعالم ش��ده گرفته شده اس��ت.  نخستين صحبت ها 
در اي��ن رابطه به يك��ي از كانال هاي اطالع رس��اني 
محلي بازمي گش��ت. جايي كه اعالم ش��ده بود يكي 
از مس��افران اين پرواز ابتدا دقايقي پيش از س��اعت 
۹صبح و پس از آن دقايقي قبل از ساعت ۹:30 صبح 
روز سقوط با آشنايان خود تماس گرفته و حتي براي 

چند ثانيه مكالمه آنها نيز طول كشيده است. 
اي��ن اظهارات با توجه به عجي��ب و غيرقابل باور 
بودنش��ان ابتدا از س��وي بس��ياري از مراجع رسمي 
رد ش��د. عدم ت��وان آنتن دهي خط��وط تلفن همراه 
در ارتفاعات، موقعيت كوهس��تاني هواپيماي سقوط 
كرده و حتي ش��رايط خاص مسافران پرواز هيچ يك 
اصلي ترين ابهام نبوده اس��ت بلكه اصلي ترين مساله 
اي��ن بود ك��ه اگر هواپيم��ا 50 دقيقه پ��س از آغاز 

عملي��ات پروازي خود از رادار محو ش��ده و س��قوط 
كرده اس��ت، چگونه يك مسافر در دو زمان متفاوت 
حتي تا يك ساعت و نيم پس از آغاز عمليات پروازي 

تماس هاي تلفني داشته است. 
اين اظهارات با صحبت هاي رسمي وزير ارتباطات 
همراه شد. آذري جهرمي در يكي از صفحات شخصي 
خود در شبكه هاي اجتماعي رسما تاييد كرد كه يكي 
از مس��افران اين پرواز ابتدا در ساعت 8:56 صبح در 
تماس��ي 31ثانيه يي با آشنايان خود ارتباط داشته و 
پس از آن نيز تماس��ي ديگر در ساعت ۹:28 صبح از 

سوي وي برقرار شده است. 
هر چند وزير ارتباطات گفته كه »ش��ايعه مربوط 
به تماس گرفتن مسافر پس از سقوط هواپيما صحت 
نداشته و زمان محو شدن اين هواپيما به ۹:34 صبح 
بازمي گردد« اما همچنان بس��ياري از اطالعات ارائه 
ش��ده در زمينه اين پرواز نش��ان دهنده آن است كه 
هواپيماي مذكور 50 دقيقه پس از آغاز عمليات محو 
شده و اگر زمان برخاستن آن از باند مهرآباد را 8:03 
صبح در نظر بگيريم، ابهام تماس تلفني مس��افر اين 

پرواز بر جاي خود باقي مي ماند. 

ترديددربارهسيستمموقعيتياب
درحالي به  گفته برخي نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي سيس��تم موقعيت ي��اب)ELT( هواپيماي 
آس��مان عمل نكرده اس��ت اما مع��اون آخوندي در 
جديدترين اظهارنظر از ارس��ال سيگنال توسط اين 
سيس��تم و عدم  دريافت آن توسط ماهواره خبر داده 

است. 
ب��ه گزارش تس��نيم، عملك��رد اين سيس��تم به  
گونه يي است كه بالفاصله پس از برخورد هواپيما با 
مانع يا بروز حادثه يي براي آن با ارسال سيگنال هايي 
موقعي��ت جغرافيايي هواپيما را اعالم مي كند. اما در 
هواپيماي ATR آس��مان اين سيس��تم عمل نكرد 
ت��ا عالوه ب��ر طوالني ش��دن روند يافتن الش��ه آن، 
گمانه زني ه��اي متعددي درباره داليل فعال نش��دن 
ELT ازجمل��ه عدم  پرداخ��ت هزينه هاي مربوط به 

شارژ اين سيستم مطرح شود. 
صبح دوش��نبه و به  فاصله 24ساعت پس از محو 
ش��دن هواپيماي آس��مان از رادار، عضو كميسيون 
عم��ران مجلس ش��وراي اس��المي درباره سيس��تم 
 ELT مذكور به تس��نيم گفت��ه بود: بايد سيس��تم
هواپيما ATR فعال مي ش��د. اين سيستم بالفاصله 
پس از برخورد با مانع بايد فعال مي ش��د تا موقعيت 
جغرافياي��ي هواپيما را ارس��ال مي كرد اما سيس��تم 
مذك��ور عمل نك��رده و هي��چ س��يگنالي را تا االن 
ارس��ال نكرده است.  حسن علوي در پاسخ به اينكه 
گفته مي شود سيس��تم مذكور در هواپيماي آسمان 
فعال نبوده اس��ت، تصريح كرد: بعيد مي دانم چنين 
مس��اله يي اتفاق افتاده باش��د، اين موض��وع با جان 
انس��ان ها ارتباط دارد و نمي توان با اين مساله بازي 
كرد.  عضو كميس��يون عمران مجلس با بيان اينكه 
احتماال اين سيس��تم از كار افتاده يا حساس��يت آن 
كم ش��ده اس��ت، ابراز كرد: موضوع عدم  فعال بودن 
سيس��تم ELT در كميس��يون عمران مجلس مورد 

بررسي قرار مي گيرد. 
علوي با تصريح به اينكه خيلي از مس��ائل سقوط 
هواپيم��اي ATR در هاله ي��ي از ابه��ام ق��رار دارد، 
افزود: با توجه به ش��رايط جوي منطقه، ديد بس��يار 
كم و فش��ار ابرهاي متراكم نبايد پرواز با اين هواپيما 
انجام مي ش��د.  اين درحالي است كه رييس سازمان 
هواپيمايي كش��وري در اظه��ارات جديد و عجيبي 
درباره سيستم ELT گفت: براساس آنكس 6 ايكائو 
داش��تن و فعال بودن سيس��تم ELT جزو الزامات 
اس��ت.  علي عاب��دزاده با تاكيد ب��ر اينكه هواپيماي 
ATR آس��مان داراي يك دستگاه ELT سوكاتاي 
فرانسوي بود كه اعتبار كاركرد آن تا 2021ميالدي 
بوده است، گفت: تمام ناوگان هوايي سبك و سنگين 
زير نظر س��ازمان هواپيمايي كش��وري به سيس��تم 
ELT مجهزند و هر س��ال در زمان مجوز صالحيت 
پرواز اين سيستم مورد بررسي قرار مي گيرد.  معاون 
وزير راه و شهرسازي با ابراز اينكه دنيا توجه ويژه يي 
ب��ه ELT دارد و در ه��ر پرواز ELT بايد ش��رايط 
خاصي براي ارسال سيگنال داشته باشد، افزود: هنوز 
اين سيس��تم به  صورت 100درصد راندمان ندارد و 
براس��اس گزارش هاي جهاني 40 ت��ا 50 درصد در 
ش��رايط مختلف پاسخگو نيس��ت. به گفته عابدزاده 
ELT هواپيماي س��قوط  كرده آسمان فعال بوده اما 

فركانس آنها را ماهواره ها دريافت نكردند. 

رشد8.6درصدي
معامالتملكدربهمن

  رييس اتحاديه مش��اوران امالك گفت: در بهمن ماه 
س��ال جاري 20هزار و 862 قرارداد خريد و فروش مسكن 
در شهر تهران به امضا رسيد كه نسبت به ماه مشابه سال 

قبل 8.6درصد افزايش نشان مي دهد. 
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
در بهمن ماه سال جاري 20هزار و 862 مبايعه نامه به امضا 
رسيد كه با توجه به تعداد مبايعه نامه هاي بهمن  ماه 13۹5 
كه بالغ بر 1۹هزار و 202مورد بود، آمارها حاكي از افزايش 
8.6درصدي تعداد قراردادهاي خريد و فروش امالك دارد. 
او افزود: در كل كش��ور هم آمارها رش��د 10.6درصدي 
قرارداده��اي خريد و فروش امالك در بهمن ماه را نش��ان 
مي دهد. در بهمن ماه امسال 64 هزار و 674 مورد قرارداد 
خريد و فروش در كل كش��ور انجام شد. اين درحالي است 
كه س��ال گذشته 58 هزار و 471قرارداد خريد و فروش به 
امضا رس��يده بود.  خس��روي همچنين آمار اجاره نامه ها را 
كاهش��ي دانست و گفت: در سطح شهر تهران قراردادهاي 
اج��اره در بهمن م��اه 2۹درصد كاهش ياف��ت. در اين ماه 
13هزار و 740 قرارداد اجاره منعقد شد اين درحالي است 
كه بهمن ماه سال 13۹5 تعداد اجاره نامه ها 17هزار و 777 

مورد بود. 
رييس اتحاديه مش��اوران امالك با اشاره به قراردادهاي 
اجاره در كل كش��ور گفت: آمارهاي بهمن نش��ان مي دهد 
در كل كش��ور نيز ش��اهد كاهش 23درصدي اجاره نامه ها 
هستيم. در بهمن ماه امس��ال 45هزار و 118مورد قرارداد 
اجاره در كل كش��ور به امضا رسيد كه با توجه به 55 هزار 
و 462مورد اجاره نامه هاي س��ال گذش��ته آمارها حاكي از 

كاهش 23درصدي اين نوع قراردادها دارد. 

بارشبرفوباراندر
اغلبمناطقكشورازامروز

براس��اس تحلي��ل آخري��ن نقش��ه هاي پيش ياب��ي و 
هواشناسي امروز با تقويت سامانه بارشي گسترش بارش ها 
نيم��ه غربي، دامنه جن��وب البرز، نواحي مركزي، ش��رق، 
بخش هايي از جنوب و جنوب شرق كشور را در برمي گيرد 
و ب��ارش در ارتفاعات و مناطق سردس��ير به صورت برف و 

در برخي مناطق جنوبي همراه با رعد و برق خواهد بود. 
به گزارش فارس، روز جمعه در اغلب مناطق كشور به 
جز بخش هايي از جنوب شرق بارش باران، برف و وزش باد 
پيش بيني مي ش��ود. بارش در اين روز در مناطقي از غرب، 
دامنه هاي زاگرس مركزي، البرز و مناطقي از شمال شرق 

كشور شدت بيشتري دارد. 
روز جمعه در مناطقي از ش��رق و جنوب ش��رق كشور 
وزش باد ش��ديد پيش بيني مي ش��ود كه در برخي مناطق 

همراه با گردو خاك خواهد بود. 
در دو روز آين��ده در نيمه غربي خليج فارس وزش باد 
ش��ديد و در برخي س��اعات رگبار و رعد و برق پيش بيني 
مي شود و در اين مدت س��واحل خوزستان و بوشهر مواج 

و متالطم خواهد بود. 
آس��مان ته��ران امروز اب��ري همراه با غب��ار محلي در 
بعدازظهر بارش پراكنده پيش بيني مي ش��ود و روز جمعه 
آس��مان تهران ابري همراه با بارش باران در برخي ساعات 

خواهد بود. 

واژگونيقطارباري
درايستگاهكاشمر

يك رام قطار حامل گندله آهن پس از فرار از ايس��تگاه 
حصارج��الل در محور ش��رق در ايس��تگاه كاش��مر با دو 

لكوموتيو و 35 واگن از ريل خارج شد. 
به گزارش فارس در اين حادثه لكوموتيوران لحظاتي 
قب��ل از  خروج قط��ار ب��اري از خط، وقتي ك��ه متوجه 
مي ش��ود امكان  ترمز گرفتن و كنترل قطار ديگر ميس��ر 
نيس��ت، خود را از لكوموتيو به بيرون پرت مي كند.  اگر 
قيم��ت هر واگن باري را حدود 300ميليون تومان و هر 
لكوموتيو را 2.5ميليارد تومان در نظر بگيريم با احتساب 
خس��اراتي كه به خط وارد شده است حدود 14ميليارد 
توم��ان خس��ارت بابت اي��ن حادثه ايجاد ش��د.  گفتني 
اس��ت در 6 ماه گذش��ته تاكنون 3مورد فرار قطار ثبت 
ش��ده اس��ت كه يكي از آنها فرار قطار ب��اري در راه آهن 
ته��ران بود.  همچني��ن چندي پيش ف��رار لكوموتيو را 
ش��اهد بوديم كه از ايستگاه راه آهن قم عبور كرد و خط 
مس��افري را در كمتر از 10 ثاني��ه از آن فاصله دادند و 

سومين فرار قطار همين مورد است. 
ب��ه گفته كارشناس��ان اگر اين قطار با قطار مس��افري 
برخ��ورد كرده بود، حادثه يي نظي��ر حادثه هفت خوان رخ 

مي داد اما  حادثه در خط فرعي رخ داد. 

بررسياليحهافزايشكرايههاي
اتوبوسوتاكسيدرسال97

رييس كميس��يون عمران و حمل ونقل ش��وراي شهر 
تهران از بررسي اليحه افزايش كرايه هاي اتوبوس و تاكسي 
در س��ال ۹7 خبر داد و گفت: اين اليحه طي جلسات آتي 

در شورا بررسي خواهد شد. 
به گزارش تس��نيم، محمد عليخاني با اش��اره به اينكه 
هنوز اليحه افزايش كرايه هاي حمل ونقل در س��ال آتي به 
شوراي شهر تهران ارسال نشده است، اظهار كرد: به محض 
ارس��ال اين اليح��ه، موضوع در كميس��يون مربوطه مورد 

بررسي قرار خواهد گرفت. 
وي تصريح كرد: كميس��يون حمل ونقل ش��وراي شهر 
تهران فق��ط افزاي��ش 200 توماني بليت مت��رو كه البته 
پيش��نهاد شهرداري هم بوده را تاييد كرده كه اين موضوع 

هم بايد در صحن شوراي شهر تهران راي گيري شود. 
عليخان��ي گف��ت: باتوجه ب��ه اتمام ش��دن بودجه ۹7 
ش��هرداري تهران، پيش بيني  مي ش��ود طي روزهاي آتي 
اليحه افزايش كرايه هاي اتوبوس و تاكس��ي به شورا ارسال 
شود و تالش مي شود با برگزاري جلسات متعدد اين اليحه 

نيز در زمان مشخص تصويب و براي اجرا ارسال شود. 
رييس كميس��يون عمران و حمل ونقل ش��وراي شهر 
ته��ران درخصوص آخري��ن وضعيت تدوي��ن آيين نامه و 
دستورالعمل واگذاري توزيع آرم طرح ترافيك به خبرنگاران 
بيان كرد: اين موضوع نيز به زودي تعيين تكليف خواهد شد. 
وي درخصوص زمان اج��راي طرح ترافيك ۹7 بيان 
كرد: از 15 فروردين اين اجازه به ش��هرداري تهران داده 
ش��ده اس��ت و امكان دارد آخر فروردي��ن طرح ترافيك 

جديد اجرا شود. 
عليخاني گفت: براي اج��راي طرح ترافيك جديد بايد 
زيرساخت هاي الزم ازجمله نصب دوربين هاي خروجي در 

معابر هر چه زودتر نصب شود. 

ايرانشهر

ش��هردار تهران كه در چارچوب ديداري 4 روزه از ورشو به اين 
شهر سفر كرده، ضمن سخنراني در همايش تجاري لهستان و ايران 
از سرمايه گذاران و شركت هاي لهستاني دعوت كرد براي حضور در 

پروژه هاي هوشمندسازي تهران اقدام كنند. 
به گزارش ايسنا، محمدعلي نجفي كه به دعوت هانا گرونكويچ 
والتز شهردار ورشو به لهس��تان سفر كرده است، در جمع فعاالن 
بخ��ش خصوصي اين كش��ور ضم��ن اش��اره به اولوي��ت جذب 
سرمايه گذاري خارجي در ش��هرداري تهران و راه اندازي دپارتمان 
ويژه براي اين منظور در س��ازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي 
مردمي ش��هرداري، به تش��ريح برخ��ي از مهم تري��ن زمينه هاي 

سرمايه گذاري مستقيم و مشاركت لهستاني ها پرداخت. 
وي پروژه هاي مرتبط با توس��عه زيرساخت هاي شهر هوشمند 
را ازجمله مهم ترين پروژه هاي ش��هرداري تهران دانس��ت و گفت: 
موضوع ش��هر هوش��مند و هوشمندسازي ش��هر به تازگي و براي 
نخس��تين بار از ط��رف م��ن به عنوان يك��ي از برنامه ه��اي اصلي 
مديريت شهري در تهران مطرح شده و پيگيري آن در دستور كار 
بخش هاي مختلف ش��هرداري قرار دارد.  شهردار تهران پروژه هاي 
هوشمندسازي تهران را زمينه مناسب براي سرمايه گذاري فعاالن 
بخش خصوصي لهستان در ايران دانست و از آنها دعوت كرد براي 
اين منظور پيش قدم شوند.  نجفي به مساله ترافيك، آلودگي صوتي 
و آلودگي هوا ناشي از تردد موتورسيكلت ها در تهران نيز به عنوان 
يكي از مهم ترين معضالت پيش روي شهرداري اشاره كرد و گفت: 
حدود سه ميليون موتورسيكلت در تهران تردد دارند و شهرداري 
تهران براي حل مشكالت ناشي از اين موتورسيكلت ها برنامه جامع 

برق��ي كردن آنها را تهيه كرده كه مورد حمايت رييس جمهور نيز 
قرار دارد. پروژه موتورس��يكلت هاي برق��ي از مهم ترين پروژه هاي 
پيش روي ش��هرداري ته��ران براي حضور ش��ركت هاي خارجي 
ازجمله لهستاني هاست.  وي پروژه هاي حمل ونقل، مكانيزاسيون 
تفكي��ك زباله، بازيافت زباله ها و توليد برق و كود از آنها، توس��عه 
زيرساخت هاي گردشگري و ساخت هتل، پاركينگ هاي طبقاتي 
هوشمند، توسعه نمايشگاه بين المللي، توليد آمبوالنس و ساخت 
تجهيزات آتش نش��اني را برخي از ديگر پروژه ه��اي آماده حضور 

شركت ها و سرمايه گذاران لهستاني عنوان كرد. 
نجفي همچنين از مشكالت بانكي و بيمه يي به عنوان بخشي از 
مهم ترين موانع بر سر راه حضور شركت هاي خارجي در ايران ياد 
كرد و افزود: در صورتي كه سيستم بانكي و بيمه يي لهستان در اين 
زمينه فعال شود، حضور فعاالن بخش خصوصي اين كشور در ايران 
بسيار تسهيل خواهد شد. سفر رييس بانك مركزي به تهران كه تا 
چند روز ديگر انجام مي شود، مي تواند راهگشاي مشكالت مالي و 

بانكي موجود بر سر راه روابط تجاري و اقتصادي دو كشور باشد. 
شهردار تهران پس از حضور در همايش تجاري لهستان و ايران 
با ارندارسكي اندري رييس اتاق بازرگاني لهستان نيز ديدار كرد و 
در اين نشست تصريح كرد: به اعتقاد من شرايط براي تقويت روابط 
ميان ايران و لهس��تان بسيار مناسب اس��ت و همان طور كه روند 
سال هاي اخير نشان داده، امكان توسعه مبادالت تجاري ميان دو 
كشور وجود دارد. هدف رسيدن به مرز يك ميليارد دالر مبادالت 
تجاري ميان ايران و لهس��تان را مدنظر داريم كه رس��يدن به آن 

امكان پذير است. 

دعوتازسرمايهگذارانلهستانبرايمشاركتدرهوشمندسازيتهران
معاون ش��هردار تهران با انتقاد از نحوه بررس��ي بودجه ۹7 
ش��هرداري در ش��وراي ش��هر درباره كمك 45ميليارد توماني 

نجفي به برخي نهادها توضيحاتي ارائه كرد. 
به گ��زارش ايلن��ا، حج��ت اهلل ميرزايي مع��اون برنامه ريزي 
ش��هرداري تهران، با اشاره به انتقاداتش از نحوه بررسي بودجه 
سال آينده ش��هرداري در شوراي ش��هر، گفت: ساختار بودجه 
براس��اس منطق ش��كل گرفته و برمبناي اصول كار س��ازماني، 
ماموريت ها و هدف گذاري ها تقسيم شده است، اما وقتي در يك 
زمان كوتاه تغييراتي غيرمتعارف در بودجه رخ مي دهد، به اين 
معناست كه مالحظات و فعاليت هاي كارشناسانه يي كه بخشي 
از آن توسط خود اعضاي ش��ورا در كميسيون ها صورت گرفته 

است، توسط اعضا در صحن ناديده گرفته مي شود. 
معاون شهردار تهران ضمن مخالفت با برخي تغييرات ايجاد 
ش��ده در بودجه ۹7 شهرداري، افزود: منطق انسجام بخشي كه 
در بودجه وجود داشته اس��ت در شورا ناديده گرفته مي شود و 
من ش��خصا با اين همه تغييرات جزئ��ي و جابه جايي در بندها 

موافق نيستم، چراكه با روح بودجه ريزي تناقض دارد. 
ميرزاي��ي در رابط��ه با انتقاداتي كه به ش��هرداري و ش��ورا 
درخصوص حفظ رديف بودجه براي توس��عه و تعمير مساجد و 
اماكن مذهبي مي ش��ود، گفت: شهرداري براي ساخت برخي از 
اين مساجد تعهد داده و با يك پرداخت تكميلي در سال آينده 
تمام مي ش��ود و درست نيس��ت اين تعداد پروژه ناتمام در شهر 
داشته باش��يم.  او با اشاره به انتقاداتي كه به اين رديف بودجه 
كه زيرمجموعه بودجه معاونت اجتماعي و فرهنگي ش��هرداري 

تعريف ش��ده است، ادامه داد: قرار بود در پرداخت اولويت بندي 
كني��م نه اينكه همه آن را ح��ذف كنيم. تقريبا از 150 ميليارد 
تومان اعتبار س��اخت مس��اجد 120 ميليارد كم ش��ده و فقط 

30ميليارد باقي مانده است. 
معاون ش��هردار در ادامه در مورد تصويب 45ميليارد تومان 
)بودجه دراختيار شهردار( در ش��وراي شهر كه گمانه زني هايي 
را ايجاد كرده اس��ت، گفت: اين بودجه به نوعي كمك محسوب 
مي ش��ود، مدي��ران مل��ي، نهادها و موسس��ات معتب��ر ملي در 
حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي از شهردار پيگيري و درخواست 
كم��ك مي كنند، بخش زيادي از اين كمك ها از طريق پيگيري  
همين مديران اس��ت. اين بودجه هم��واره متعارف بوده و آنچه 
اهميت دارد اين اس��ت كه شهرداري ش��فاف باشد و در مقابل 
كمك هايي كه پرداخت مي كند به شورا پاسخ دهد. گزارش اين 
كمك ها به شورا داده خواهد شد و چيز محرمانه يي وجود ندارد. 
ميرزايي با تاكيد بر اينكه بودجه دراختيار ش��هردار محرمانه 
نيس��ت، تصريح كرد: اين گونه نيست كه شهرداري پنهاني اين 
بودجه را تخصيص دهد. بودجه شفاف است و در همه جاي دنيا 
وجود دارد و كامال طبيعي است كه شهرداري در همه جاي دنيا 
به موزه ها، انجمن هاي علمي و توليد فيلم هاي فاخر كمك كند. 
او ادامه داد: فيلم هايي توليد مي ش��ود كه فيلم گيشه نبوده، 
اما براي جامعه ضروري اس��ت و ش��هرداري با تش��خيص خود 
مي تواند به آن كمك كند، اما بايد گزارش آن را به شورا بدهد و 
اين پرداخت با تشخيص شخص شهردار است و هر 6 ماه يك بار 

گزارشش به شورا ارائه خواهد شد. 

توضيحدربارهكمك۴۵ميلياردتومانيشهرداريبهبرخينهادها

 كاپيتان غالمرضا محم��دي، مديرعامل انجمن خلبانان گفت: تاكنون در 
هيچ يك از س��وانح هوايي كشور، خلبانان مقصر س��انحه نبوده اند و اگر قرار 
باشد در سانحه  ATR خلبان را مقصر بدانند از حقوق آنها حمايت مي كنيم.  
كاپيتان محمدي در گفت وگو با مهر درباره حمايت انجمن خلبانان از حقوق 
فعاالن اين قش��ر اظهار كرد: انجمن خلبانان همواره حامي اعضاي اين صنف 
ب��وده و اجازه نمي دهد حقوق آنها در مواردي همچون س��وانح هوايي پايمال 
ش��ود.  وي با بيان اينكه تاكنون در هيج س��انحه هوايي مهم و اثرگذار مقصر 
نهايي را خلبان آن پرواز اعالم نكرده اند، افزود: آخرين سانحه يي كه رخ داد، 
سقوط هواپيماي ايران 140 بود كه بررسي اين سانحه هنوز به پايان نرسيده 

و نتيجه نهايي اعالم نش��ده اس��ت. با اين حال نتايج ابتدايي حاكي است كه 
نقص فني عامل سقوط بود و خلبان نقشي در سانحه نداشت. 

مديرعامل انجمن خلبانان ايران تاكيد كرد: اگر قرار باش��د در س��انحه يي 
هواي��ي خلبان را ب��ه عنوان مقصر اع��الم كنند اين انجم��ن حتما از حق و 
حق��وق آنه��ا حمايت خواهد كرد ب��ه خصوص كه اكثر خلبان��ان ايراني جزو 
بهترين خلبانان دنيا محس��وب مي ش��وند.  وي ادامه داد: خلبانان ايراني در 
دنيا ش��ناخته شده هس��تند. مرحوم كاپيتان عزت اهلل فوالد خلبان هواپيماي 
 ATR تهران- ياس��وج نيز سوابق درخش��اني در طول دوران فعاليت پروازي 

خود داشته است. 

خلباناندرهيچيكازسوانحهواييمقصرنبودهاند
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صنعت، معدن و جتارت14
 كميسيون اصل ۹۰

مشاور خودرويي ندارد
مهر  كميس��يون اصل۹۰ انتصاب رييس يكي از 
تشكل هاي وارداتي در حوزه خودرو به سمت مشاور 
اين كميس��يون را رد و تاكيد كرد: مشي كميسيون 
در رس��يدگي ب��ه پرونده ه��اي مطروح��ه، دعوت از 
كارشناس��ان و صاحب نظران است و بر همين اساس 
از فرد مذكور نيز به عنوان كارشناس دعوت به عمل 
آمده و ايشان سمتي در كميسيون اصل ۹۰ ندارد. 

 گران فروشي را
گزارش كنيد

ايس�نا  بعد از افزايش قيم��ت غيرقانوني برخي 
واحده��اي توليدكنن��ده لبنيات، س��ازمان حمايت 
بازگش��ت  از  توليدكنن��دگان  و  مصرف كنن��دگان 
قيمت ه��ا به ميزان قبل خبر داد و از مردم خواس��ت 
م��وارد گران فروش��ي را گزارش كنند. گران فروش��ي 
برخي لبنيات پرمصرف مانند ش��ير، ماس��ت و پنير 
ك��ه در گ��روه كاالي��ي يك ق��رار دارند و مش��مول 
قيمت گذاري اجباري مي شوند، توسط برخي برندها 
در هفته ه��اي گذش��ته با ش��كايت مردم��ي همراه 
بود. همي��ن موضوع باع��ث ورود نهادهاي نظارتي و 
كنترل بازار ش��د ك��ه متعاقب آن س��ازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان ب��ا اطالعيه يي 
كه در اختيار ايس��نا گذاش��ت، از كاهش قيمت اين 
دس��ته از محصوالت و بازگش��ت آنها به حالت قبل 
خب��ر داد. در اين اطالعيه اعالم ش��ده كه »متعاقب 
افزايش غيرقانوني محصوالت پرمصرف لبني )ش��ير، 
ماست و پنير( توس��ط برخي واحدهاي توليدي طي 
هفته هاي گذش��ته و اقدامات نظارتي اين سازمان و 
همچني��ن همراهي اغلب واحدها منجر به برگش��ت 

قيمت ها شد.«
ب��ر اي��ن اس��اس س��ازمان حمايت اع��الم كرده 
»واحدهاي��ي كه محصوالت لبن��ي را همچنان گران 
مي فروش��ند، پرون��ده تعزيرات��ي خود را س��نگين تر 
خواهند كرد؛ بنابراين از مردم خواسته تا از واحدهاي 
متخل��ف خري��د نكنند و هرگونه تخل��ف را از طريق 

سامانه ۱۲۴ به سازمان هاي نظارتي گزارش كنند.«

 كاهش قيمت 
خودروهاي داخلي 

تس�نيم  بازار روز گذشته خريد و فروش خودرو 
نس��بت ب��ه روزه��اي گذش��ته همچنان با نوس��ان 
قيمت روبه روس��ت اما روز گذش��ته ارزاني به قيمت 
خودروهاي داخلي رو كرده و بازار شاهد كاهش ۱۰۰ 
تا يك ميليون توماني قيمت هاس��ت. روز گذش��ته در 
بازار خودرو ۲۰6 تيپ ۲ با كاهش ۲۰۰هزار توماني، 
3۴ميلي��ون و 6۰۰هزار تومان، دن��ا پالس با كاهش 
يك ميليون و ۱۰۰هزار توماني با قيمت 55ميليون و 
5۰۰تومان، سمند EF7 با كاهش5۰۰هزار توماني با 
قيم��ت 35ميليون تومان، پژو۲۰7 دنده يي با كاهش 
5۰۰ه��زار توماني با قيمت ۴7ميلي��ون و 5۰۰هزار 
تومان، پژو ۲۰6 تي��پ 5 با كاهش 5۰۰هزار توماني 
ب��ا قيمت ۴۰ميليون و ۴۰۰ هزار تومان مورد معامله 

قرار مي گيرد. 

ارسال نامه به خودروسازان
تس�نيم  رييس ش��وراي رقابت گفت: با ارسال 
يك نامه به خودروس��ازان دليل حاشيه قيمت باالي 
اين روزهاي خودروها را پيگيري مي كنيم. با نزديك 
ش��دن به روزهاي پاياني س��ال و ت��ب خريد خودرو 
ب��راي مس��افرت هاي ن��وروزي بازار خري��د و فروش 
خ��ودرو ش��اهد افزايش قيمت اس��ت اما بر اس��اس 
سياس��ت گذاري ها ق��رار بر اين ب��ود، اختالف قيمت 
كارخان��ه ت��ا بازار فاحش نباش��د اما متاس��فانه بازار 
راك��د خريد و ف��روش خودرو ام��روز اختالف قيمت 
زي��ادي از كارخان��ه تا بازار دارد و هن��وز هم اقدامي 
براي رفع اين موضوع به كار گرفته نش��ده است. رضا 
شيوا به عنوان رييس شوراي رقابت در همين ارتباط 
به تس��نيم مي گويد: بر اساس توافقات به عمل آمده 
خودروس��ازان باي��د در خودروهاي زي��ر ۴۰ميليون 
تومان كه مشمول قيمت گذاري هستند، حاشيه بازار 
را برطرف كنند. او تصريح كرد: با ارسال يك نامه به 
خودروس��ازان دليل حاشيه قيمت باالي اين روزهاي 

خودروها را حتما پيگيري مي كنيم. 

 ۱۵ميليون  تن كلينكر
در انبارها

تس�نيم  يك كارشناس س��يمان با اعالم اينكه 
۱5 ميلي��ون تن كلينكر در انبارها مانده و مش��تري 
ن��دارد، گفت: كارخانجات س��يمان را گران نكرده اند 
فقط تخفيف ها را برداش��ته اند. علي محمد بد با اشاره 
به اينكه در حال حاضر قيمت س��يمان مصوب س��ه 
سال پيش اس��ت، اظهار داشت: اين روزها مشكالت 
نقدينگ��ي واحده��اي توليدي باعث ش��ده با حذف 
تخفيف ه��ا بخش��ي از نياز نقدينگي خ��ود را جبران 
كنند. او با بيان اينكه امس��ال تخفيف كارخانجات تا 
3۰ درصد كمتر از قيمت مصوب س��يمان بود، افزود: 
رقاب��ت منفي در بازار هم عاملي ش��ده تا تعدادي از 

كارخانجات با ضرر روبه رو شوند. 
البته باي��د تاكيد كنم، ش��بكه توزيعي در بخش 
س��يمان با اش��كاالت زي��ادي همراه اس��ت و همين 
موضوع عاملي ش��ده تا خرده فروش��ي ها براي كسب 
س��ود بيشتر به بهانه هاي مختلف قيمت ها را افزايش 
دهند. اين در حالي اس��ت كه كارخانجات س��يمان 
را كمت��ر از قيم��ت مصوب به آنها مي فروش��ند. اين 
كارش��ناس س��يمان با بيان اينكه در حال حاضر هر 
تن س��يمان فله ي��ي با قيمت ۱3۰ه��زار تومان و هر 
تن س��يمان كيس��ه يي با قيمت ۱۴۴هزار تومان به 
فروش مي رسد، گفت: كارخانجات هر كيسه سيمان 
را ب��ا قيمت 7۲۰۰ تومان به خرده فروش��ي ها عرضه 
مي كنند اما آنها هر كيسه سيمان را براي سود بيشتر 
تا 85۰۰ تومان به فروش مي رس��انند. همين موضوع 
باعث ش��ده تا مردم تصور كنند، س��يمان گران شده 
است. او تصريح كرد: امروز ۱5ميليون تن كلينكر در 
انبار كارخانجات مانده و مش��تري ندارد. اين حجم از 
موج��ودي انبارها در حالي به وجود آمده كه تعدادي 
از كارخانج��ات در فص��ل زمس��تان تعطي��ل بوده و 

توليدي نداشته اند. 

اخبار

در گردهما يي مديران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ترسيم شد

ماموريت هاي صنعتي سال ۹7 
تعادل   

 مدي��ران صنعت��ي وزارتخانه عري��ض و طويل 
صنعت، معدن و تجارت روز گذش��ته گردهم آمدند 
تا اولويت هاي كاري سال ۹7 را يك بار ديگر ترسيم 
كنن��د. يكي از اه��داف اين گردهماي��ي را مي توان 
بررس��ي طرح شناس��ايي ظرفيت ه��اي توليد ملي 
براس��اس راهبردهاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد. 
براس��اس اظهارات مديران صنعت��ي، »تامين منابع 
مال��ي مورد نياز براي نوس��ازي و بهس��ازي صنايع 
در قالب بودجه س��ال ۹7، پايش توليد و رس��يدن 
به اهداف تولي��دي و صادراتي، س��اماندهي صدور 
جوازهاي تاس��يس، ل��زوم رصد واحده��اي داراي 
مشكل از سوي روساي سازمان هاي استاني، نظارت 
دقيق بر وضعيت پرداخت تس��هيالت به واحدهاي 
توليدي معرفي ش��ده به بانك ها، استراتژي توسعه 
صنعت��ي و معدني منطبق بر آمايش س��رزميني و 
مزيت هاي منطقه يي، ايجاد كلينيك هاي صنعتي و 
صادراتي، س��المت اداري و مبارزه با مفاسد اولويت 
وزارت صنعت« را مي توان عمده ترين ماموريت هاي  
كاري متوليان صنعتي در س��ال آينده دانس��ت. از 
طرف��ي، »ايجاد احيا و فعال كردن 3۱ هزار و 5۰۰ 
واحد صنعتي« يكي از اهداف ترس��يم ش��ده براي 

سال ۹7 خواهد بود. 

 الزامات صنعت در سال ۹7 
»تامين مناب��ع مالي مورد نياز براي نوس��ازي و 
بهس��ازي صنايع در قالب بودجه س��ال ۹7« يكي 
از محوره��اي گردهما ي��ي مدي��ران صنعتي وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت بود. مع��اون امور صنايع 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در اي��ن باره اين 
توضي��ح را داد ك��ه چنانچه منابع تعريف ش��ده در 
قالب بودجه ۹7 به بخش صنعت تزريق شود، منجر 
به نوس��ازي و بهسازي صنايع خواهد شد كه همين 
امر موجب مي شود رقابت پذيري صنايع در بازارهاي 
جهاني افزايش يابد. محسن صالحي نيا در عين حال 
تاكيد كرد: ش��رايطي فراهم مي كنيم تا نوس��انات 
ب��راي واحدهاي تولي��دي به خص��وص در روزهاي 
پاياني سال را به حداقل برسانيم، اين موضوع مورد 

تاكيد وزير صنعت، معدن و تجارت نيز هست. بنا به 
اظهارات او، مسائل واحدهاي توليدي از منظر بازار، 
توليد، امكان رقابت براي عرضه و واردات محصوالت 
مش��ابه در كارگروه هاي رفع موانع توليد اس��تان ها 
باي��د مورد رصد و پاي��ش و حل و فصل قرار بگيرد. 
از اي��ن رو، چنانچه مس��ير شناس��ايي ظرفيت هاي 
توليد هموار ش��ود، بقيه مس��ائل ازجمله بازار حل 
خواهد ش��د. برهمين اس��اس رس��يدن به ظرفيت 
توليد واحدهاي توليدي سطح كشور و افزايش اين 
ظرفيت همواره مورد تاكي��د وزير صنعت، معدن و 
تجارت است كه روساي سازمان هاي استاني در اين 

زمينه بايد اهتمام ورزند. 
ب��ه گفت��ه صالحي نيا، ب��ه روز رس��اني واحدهاي 
مش��كل دار و رفع مسائلي ازجمله حقوق و دستمزد، 
تامين اجتماعي، مس��ائل بانك��ي و ديگر موضوعات 
براي رسيدن به ظرفيت توليد بايد مدنظر قرار بگيرد. 
او در ادامه پايش توليد و رسيدن به اهداف توليدي و 
صادراتي را از مهم ترين اهداف برشمرد و افزود: روند 
توليد نش��ان مي دهد كه توليد در حوزه هاي مختلف 
ازجمله خودرو، صنايع غذايي و... روند افزايشي دارد. 
مع��اون وزير صنع��ت، معدن و تجارت يادآور ش��د: 
اهداف صادرات��ي را در ارتباط با محصوالت توليدي 
كشور ارائه داديم تا بخش هاي مختلف توليد، خود را 

به اهداف برنامه ريزي شده برسانند. 
او با تاكيد بر لزوم رصد واحدهاي داراي مشكل 
ازسوي روساي س��ازمان هاي استاني گفت: روساي 
س��ازمان ها گزارش اي��ن رصد را ب��ه معاونت امور 
صناي��ع وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت منعكس 
كنند و هيچ واحدي نباي��د از قلم بيفتد. همچنين 
روس��اي س��ازمان هاي اس��تاني وضعيت پرداخت 
تس��هيالت به واحده��اي توليدي معرفي ش��ده به 

بانك ها را نيز نظارت و پيگيري كنند. 

 ساماندهي صدور جوازهاي تاسيس 
معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت 
از ديگ��ر مديران صنعتي اين وزارتخانه، هدف از اين 
گردهمايي را بررس��ي طرح شناس��ايي ظرفيت هاي 
تولي��د ملي براس��اس راهبردهاي پنج گان��ه اقتصاد 

مقاومتي دانس��ت و گفت: اين طرح كار مش��تركي 
ميان معاونت طرح و برنامه و سازمان ها و شهرك هاي 
صنعتي استاني است كه اطالعات و آمار آن در مدت 

سه ماه بايد جمع بندي شود. 
رضا رحماني با بي��ان اينكه تعامل با نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي بايد در دس��تور كار قرار 
بگيرد، افزود: توجه ب��ه مناطق محروم مورد تاكيد 
وزي��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت اس��ت و تكميل 
زنجيره هاي توليد به عنوان يك سياست اصولي و در 

راستاي اقتصاد مقاومتي مورد اهميت است. 
او همچنين تدوين »اس��تراتژي توسعه صنعتي 
و معدني منطبق بر آمايش س��رزميني و مزيت هاي 
منطقه ي��ي« را مورد تاكيد ق��رار داد و گفت: يكي 
از كاره��اي مه��م پيش رو س��اماندهي صدور جواز 
تاس��يس اس��ت، هماهنگي در اين مورد بايد مورد 
توجه روس��اي س��ازمان ها و مديران ش��هرك هاي 

صنعتي استاني قرار بگيرد. 
براساس آخرين آمار ارائه شده از سوي رحماني، 
در ط��رح رون��ق توليد ب��ه ۱۹ ه��زار و 3۹۹ واحد 
توليدي ح��دود ۱3 ه��زار و 8۰۰ ميلي��ارد تومان 
تسهيالت پرداخت شده است. همچنين به گفته او، 
در دوران رياست جمهوري روحاني، فضاي كسب و 
كار كش��ور بهبود حدود 3۰ پله يي داشت و به رتبه 
۱۲۴ رس��يديم، اما جا براي كار بيشتر وجود دارد. 
او در بخ��ش ديگري از صحبت هاي خود، بر اجراي 
احكام برنامه شش��م توس��عه و اولويت هاي ابالغي 
س��تاد اقتصاد مقاومتي تاكيد ك��رد كه بايد باتوجه 

ويژه يي در دستور كار قرار بگيرد. 
معاون وزير صنعت،  معدن و تجارت با اش��اره به 
برنامه هاي وزارت متبوع خود افزود: ايجاد ۴5۰هزار 
شغل را براي سال ۹6 هدف گذاري كرده بوديم كه 
در ۱۰ ماه منتهي به دي امسال توانستيم 358هزار 
ش��غل به وجود بياوريم و اين در حالي است كه در 
سال ۹7 ايجاد 53۰ هزار فرصت شغلي هدف گذاري 
ش��ده است. رحماني تاكيد كرد: با تكميل 5۰ طرح 
مه��م و ملي ظرفيت هاي توليد كش��ور باال مي رود، 
روساي سازمان هاي استاني نيز توجه ويژه يي به اين 

امر داشته باشند. 

 شناسايي حلقه هاي مفقوده توليد و بازار 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعت��ي ايران هم ك��ه در اي��ن گردهما يي حضور 
داش��ت، از هدف گذاري ايجاد، احي��ا و فعال كردن 
3۱ه��زار و 5۰۰واحد صنعتي در س��ال آينده خبر 
داد. ص��ادق نجفي اف��زود: بايد حلقه ه��اي مفقوده 
توليد و بازار شناس��ايي شوند و به هم گره بخورند، 
حمايت از تولي��د ملي به عنوان افتخ��ار ملي مورد 
تاكيد مقام معظم رهبري اس��ت و بايد مورد توجه 

قرار گيرد. 
همچنين به گفته او، ايجاد كلينيك هاي صنعت 
دس��تور ويژه وزير صنعت، معدن و تجارت اس��ت و 
روس��اي سازمان ها و مديران ش��هرك هاي صنعتي 
اس��تان ها باي��د نقش راهب��ري و حمايت��ي در اين 
موضوع داشته باش��ند. نجفي تصريح كرد: بيش از 
37درصد مس��ائل اقتصادي كشور مربوط به وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت اس��ت، اي��ن وزارتخانه به 

مديران جهادي، تالشگر و با برنامه نياز دارد. 
او در ادام��ه با اش��اره به وجود 85 ه��زار واحد 
صنعتي در كش��ور ادامه داد: بيش از 5۰ هزار واحد 
صنعتي مجوز گرفتند و در حال س��اخت هستند و 
اين در حالي اس��ت كه در ۱۰ ماهه سال ۹6 تعداد 
۱6 هزار تقاضا براي تاسيس واحدهاي صنعتي اخذ 
شد كه نشانگر اميد به كار و تالش در جامعه است. 
مع��اون وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت تصريح 

كرد: ۹66ش��هرك و ناحيه صنعتي و ۹ منطقه ويژه 
اقتصادي در كش��ور وجود دارد و ۹۰درصد صنايع، 
كوچك هس��تند. او با بيان اينكه ظرفيت هاي توليد 
ملي در كش��ور باالس��ت، تاكيد كرد: كارخانه هاي 
بزرگ به عنوان پيش��ران و لكوموتيو صنعت و توليد 

كشور بايد فعاليت كنند. 

 مبارزه با مفاسد اولويت وزارت صنعت
س��يدضياالدين ش��جاعي بره��ان مع��اون وزير 
صنعت نيز با بيان اينكه تبعيض س��بب عدم تحقق 
عدالت خواهد ش��د، اف��زود: در رابطه ب��ا مبارزه با 
مفاسد كميته سالمت اداري به جد فعاليت خواهد 
كرد. او تصريح كرد: روس��اي س��ازمان ها و مديران 
ش��هرك ها با انتصاب ه��اي علمي و درس��ت افراد 
دس��ت پاك را به كار بگيرند و واگ��ذاري مجوزها با 
رعايت كامل قانون و عدالت باش��د. شجاعي برهان 
افزود: دولت بدون هم��كاري و تعامل با قوه مقننه 
موفق نخواهد ش��د، مقوله ارتب��اط با مجلس مورد 
تاكي��د وزير صنعت، معدن و تجارت نيز هس��ت. او 
با اش��اره به تاكيد مقام معظ��م رهبري بر اقتصادي 
درون زا و برون گ��را، تصريح كرد: در همين راس��تا 
موض��وع اقتص��اد مقاومتي را مط��رح كردند كه در 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت نيز ب��ا اهميت 
ويژه ي��ي دنبال مي ش��ود، راه حل نجات كش��ور نيز 

اقتصاد مقاومتي است. 

تعادل   
جزئيات وضعي��ت كاالهاي منتخ��ب صنعتي 
و معدني س��ه فصل س��ال ۹6 منتشر شد. تصوير 
آماري حاكي از اين است كه هفت كاالي منتخب 
صنعت��ي ش��امل »توليد كولر آب��ي، وانت، داروي 
انساني، پودر شوينده، الكتروموتور، نئوپان، الياف 
و تاپس پلي استر و انواع تلويزيون« بيشترين افت 
توليد در ۹ ماهه منتهي به آذر س��ال جاري نسبت 

به مدت مشابه سال ۹5 تجربه كرده اند.
در مقابل براس��اس آماره��ا، 5 كاالي منتخب 
صنعتي »تولي��د كمباين، اتوب��وس، ميني بوس و 
ون، ان��واع كاغ��ذ، دوده و تراكت��ور« در مدت ياد 
شده بيشترين رش��د توليد را از آن خود كرده اند. 
از آن س��و، در ميان صنايع منتخب معدني ۴ گروه 
كاالي��ي »كاتد م��س، ظروف شيش��ه يي، ظروف 
چيني و س��يمان« بيش��ترين افت را در اين بازه 
زمان��ي داش��ته اند، ام��ا 5 گ��روه كااليي ش��امل 
»كاشي، شيش��ه جام، چيني بهداشتي، كنسانتره 
زغال سنگ و فوالد خام« بيشترين ميزان توليد را 
در مدت مذكور نسبت به مدت مشابه سال ۱3۹5 

تجربه كرده اند.
از س��وي ديگر، جزئي��ات وام ده��ي بانك ها و 
موسس��ات اعتباري در س��ه فصل نخس��ت سال 
۱3۹6 در بخش صنعت و معدن نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال ۱3۹5 نشان از رش��د 6.6درصدي 
دارد، به ط��وري كه مطاب��ق آمارها ميزان وام دهي 
به صنعتگران به رقم��ي بالغ بر ۱۱8هزار ميليارد 

تومان رسيده است. 

 صنعتي هاي خوش اقبال
جزئي��ات مرتب��ط با آم��ار تولي��د »كاالهاي 
منتخ��ب صنعت��ي« نش��ان مي ده��د، در ۹ ماه 
ابتداي��ي س��ال ج��اري، توليد »ان��واع كمباين« 
در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته، شاهد 
رش��دي ۱۲۱.۹درص��دي ب��وده و از اين جهت، 

اين گروه كااليي بيش��ترين رش��د تولي��د را در 
زمان مورد مقايس��ه داشته است. »انواع اتوبوس، 
ميني بوس و ون« نيز در مقايس��ه با مدت مشابه 
سال گذشته رشدي 73.3درصدي را شاهد بوده 
است. »توليد كاغذ« نيز ازجمله صنايعي بوده كه 
در اين بازه زماني، رش��د قابل توجهي را در توليد 

شاهد بوده است.
اين گ��روه كاالي��ي ۲6.۹درصد رش��د توليد 
را در اي��ن مدت به ثبت رس��انده اس��ت. »توليد 
تراكتور، نخ پلي اس��تر، س��موم دفع آفات نباتي، 
ماش��ين لباسش��ويي و فيبر« ني��ز ازجمله ديگر 
گروه ه��اي كااليي با بيش��ترين ميزان رش��د در 
تولي��د در ۹ ماهه ابتدايي س��ال ج��اري بوده اند. 
 ب��ه عن��وان نمون��ه، تولي��د »تراكت��ور« ح��دود 
۲۲.3 رش��د توليد را در بازه زماني مورد اشاره به 
خود اختصاص داده و توليد »فيبر« نيز با رشدي 
معادل ۱۲.8درصد، يكي ديگر از محصوالتي بوده 
ك��ه توليد آنه��ا در ۹ ماهه منتهي به آذر س��ال 

جاري با رشد همراه بوده است. 

 منتخبان صنعتي با افت توليد
براس��اس آمار منتش��ر شده از س��وي وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت، در ۹ ماه��ه منتهي 
به آذر س��ال جاري، توليد »كولره��اي آبي« در 
مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل، با ۲7.7درصد 
كاهش توليد، بيش��ترين افت را در ميان صنايع 
منتخب به خود اختصاص داده اس��ت. »نئوپان« 
ني��ز از ديگر محصوالت صنعت��ي بوده كه با افت 
۱5درصدي در ۹ ماهه منتهي به آذر امس��ال در 
قياس با مدت مش��ابه سال گذش��ته روبه رو بوده 
اس��ت. مطابق آمارها، در همين بازه زماني، توليد 
هفت كاالي منتخب صنعتي ازجمله »كولر آبي، 
وانت، داروي انساني، پودر شوينده، الكتروموتور، 
ان��واع تلويزي��ون و روغن س��اخته ش��ده نباتي« 
بيشترين افت را نسبت به مدت مشابه سال قبل 

در ميان كاالهاي منتخب صنعتي تجربه كرده اند. 
براس��اس آم��ار ۹ ماه��ه منتهي به آذر س��ال 
گذش��ته، توليد كولرهاي آبي در سال ۱3۹5 نيز 
بيش��ترين افت تولي��د را در ميان صنايع منتخب 
ش��اهد بودند و امس��ال دس��ت كم دومين سالي 
اس��ت كه رتبه نخست بيشترين ميزان افت توليد 
در اي��ن صنعت رقم مي خ��ورد. »كول��ر آبي« با 
۴67 هزار و ۲۰۰ دس��تگاه در س��ال ۱3۹5، در 
۹ ماهه منتهي به آذر س��ال ج��اري با افت بيش 
از ۲7درص��دي مواجه بوده كه بيش��ترين افت را 
نسبت به س��اير كاالهاي منتخب صنعتي داشته 
است. افت توليد كولرهاي آبي را مي توان به افت 
دامنه دار و طوالني مدت در ميزان معامالت بخش 
مس��كن ربط داد. در واقع ركود در بخش مسكن 
موجب افت تقاضا براي كولرهاي آبي ش��ده و به 
اين ترتيب، صنايع توليدكننده كولرهاي آبي نيز 

دچار افت شده اند. 

 وضعيت توليد صنايع معدني 
از س��وي ديگر، براس��اس آمار منتشر شده از 
۱3 گروه كااليي منتخب معدني و صنايع معدني، 
5 گروه كااليي »چيني بهداش��تي، شيش��ه جام، 
كاش��ي، كنس��انتره زغال س��نگ و ف��والد خام« 
بيش��ترين ميزان توليد را در مدت مذكور به خود 
اختص��اص دادند. جزئيات آمار منتش��ر ش��ده از 
س��وي وزارت صنعت، معدن و تج��ارت حاكي از 
اين اس��ت كه »شيش��ه جام« با 73۰.۹ هزار تن 
توليد در ۹ ماهه ابتدايي س��ال جاري، بيش��ترين 
تولي��د را در مي��ان كاالهاي منتخ��ب معدني و 
صنايع معدني به خود اختصاص داده است. توليد 
اين گروه كااليي در مقايس��ه با مدت مشابه سال 

گذشته، حدود ۲6درصد رشد داشته است. 
»كنسانتره زغال سنگ« نيز با توليد ۱۰33.5 
تن، رش��دي ۱7.6درصدي در مقايسه با ۹ ماهه 
ابتدايي سال ۱3۹5 داشته و به اين ترتيب، يكي 

از خوش اقبال ترين صنايع فعال در بخش فرآوري 
معدن��ي بوده اس��ت. از ديگر صناي��ع معدني كه 
در اين مدت رش��د خوبي را تجربه كرده اس��ت، 
مي توان به صنعت توليد »كاش��ي« اشاره كرد كه 
۱5.8درصد رش��د داش��ته و به ۲68۰۰3.۱ هزار 

متر مربع رسيده است. 
از آن س��و در بين ۱3 كاالي منتخب معدني و 
صناي��ع معدني، ۴ كاالي منتخ��ب معدني »كاتد 
مس، س��يمان، ظروف شيشه يي و ظروف چيني« 
در ۹ ماه منتهي به آذرماه س��ال جاري بيشترين 
افت را نس��بت به مدت مشابه سال ۱3۹5 تجربه 
كرده ان��د. براس��اس آمارها، »كاتد م��س« با افت 
۲8.6درصدي، »س��يمان« با اف��ت ۰.۹درصدي، 
»ظ��روف شيش��ه يي« ب��ا اف��ت ۱۲.7درصدي و 
»ظ��روف چين��ي« با اف��ت ۲.3درصدي در س��ه 
فصل س��ال جاري نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل با بيش��ترين ميزان افت روبه رو شدند. جالب 
اينجاس��ت كه همين گروه ه��اي كااليي در مدت 
مش��ابه سال گذش��ته نيز در رديف صنايع داراي 

بيشترين ميزان افت در توليد قرار داشتند. 
كاالهاي منتخب در گروه كااليي »ش��يميايي 
و پتروش��يمي« اما عمدتا در زمين��ه توليد رو به 
رشد بوده اند. به اين ترتيب، براساس آمار اعالمي 
تنه��ا محصولي ك��ه در اين بازه زمان��ي در ميان 
كاالهاي منتخب »شيميايي و پتروشيمي« با افت 
۲.6درص��دي روبه رو بوده اس��ت، »اكريلونيتريل 
بوتادين اس��تايرن« بوده كه در مدت مشابه سال 
گذش��ته نيز با افت در توليد روبه رو بوده اس��ت. 
وضعي��ت محصول »اپوكس��ي رزي��ن« نيز بدون 
تغيير نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل گزارش 
ش��ده و س��اير كااله��اي منتخب »ش��يميايي و 

پتروشيمي« رشد مثبتي را تجربه كرده اند. 

 صنعتگران چقدر وام گرفتند؟
تس��هيالت پرداخت��ي بانك ه��ا و موسس��ات 

اعتب��اري در س��ه فص��ل س��ال ۱3۹6 در بخش 
صنع��ت و مع��دن با رش��د 6.6درصد نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل ب��ه ۱۱8ه��زار ميليارد 
تومان رس��يده است. در بخش بازرگاني نيز 56.3 
هزار ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت شده كه 
رش��دي برابر با ۴.5درصد را نشان مي دهد. سهم 
تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش در 
تم��ام بخش هاي اقتصادي طي ۹ ماهه منتهي به 
آذر س��ال جاري مبلغ ۲5۱.5 هزار ميليارد تومان 
)معادل 6۲.3درصد از كل تس��هيالت پرداختي( 
اس��ت كه در مقايس��ه با مدت مش��ابه در س��ال 
گذش��ته، مبلغ 6.۴هزار ميليارد توم��ان، معادل 

۲.6درصد افزايش داشته است. 
مالحظه مي ش��ود ك��ه از ۱۱8 ه��زار ميليارد 
توم��ان تس��هيالت پرداختي در بخ��ش صنعت و 
مع��دن، معادل 8۴.۹درص��د از آن )مبلغ ۱۰۰.۲ 
هزار ميليارد تومان( در تامين سرمايه در گردش 
پرداخت ش��ده كه بيانگر توج��ه و اولويت دهي به 
تامي��ن مناب��ع در بخش صنعت و معدن توس��ط 

بانك ها در سال جاري است. 
داده ه��اي مرب��وط ب��ه تفكي��ك بخش ه��اي 
بانك��ي  تس��هيالت  دريافت كنن��ده  اقتص��ادي 
نيز نش��ان مي دهد، بخ��ش خدمات ب��ا دريافت 
ح��دود ۱6۰.7 ه��زار ميليارد توم��ان، به تنهايي 
3۹.8درصد از تمام تس��هيالت پرداخت ش��ده از 
جانب بانك ها را به خود اختصاص داده است. پس 
از اي��ن بخش، بخش صنعت و مع��دن با دريافت 
۲۹.3درص��د از تمام تس��هيالت بانكي پرداخت 
ش��ده در ۹ ماه��ه منتهي به آذر س��ال ۹6، رتبه 
دوم را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. اين بخش 
حدود ۱۱8هزار ميليارد تومان تسهيالت دريافت 
كرده اس��ت. مسكن و ساختمان با دريافت حدود 
35.5هزار ميليارد تومان )معادل 8.8درصد از كل 
تسهيالت( كمترين ميزان تسهيالت اعطايي را به 

خود اختصاص داده است. 

كارنامه توليد و وام دهي به صنعت در 3 فصل سال ۹6 منتشر شد

برندگان و بازندگان منتخبان صنعتي
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15 نفت و انرژي
نصب 150كنتور مجهز به 

سيستم قطع گاز در تهران
ايرن�ا| مع��اون وزير نفت از نص��ب 150 كنتور 
مجهز به سيس��تم قطع گاز در زمان زلزله و بحران 
در ته��ران خبر داد و افزود: قرار اس��ت همه ش��هر 

تهران به اين سيستم مجهز شود. 
»حميدرض��ا عراقي« روز گذش��ته در حاش��يه 
افتتاح انس��تيتو گاز پژوهش��گاه صنع��ت نفت در 
جمع خبرنگاران افزود: چنانچه ش��دت زلزله از حد 
مش��خصي بيشتر ش��ود، اين كنتورها فعال شده و 

جريان گاز را قطع مي كنند. 
وي درباره صادرات گاز نيز گفت: بر اساس برنامه 
ششم توسعه بايد روزانه 200ميليون مترمكعب گاز 
از طري��ق خط لوله و ال ان ج��ي )گاز طبيعي مايع 

شده( صادر شود. 
به گفته عراقي، ش��ركت ملي نفت اجراي طرح 
ايران ال ان جي را دنبال مي كند و ش��ركت ملي گاز 
ني��ز صادرات گاز از طريق خط لوله به كش��ورهاي 

همسايه را انجام خواهد داد. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر ض��رورت اج��راي طرح هاي 
پژوهش��ي گفت: از تجربه هاي داخلي و بين المللي 
براي تكميل زنجيره ارزش گاز بايد اس��تفاده كنيم. 
مع��اون وزير نفت اف��زود: طرح هاي ميني ال ان جي 
و كنتوره��اي هوش��مند از طريق اينترن��ت نيز از 
طرح هاي در دست اجراس��ت. معاون وزير نفت در 
پاس��خ به پرسشي درباره ساخت خط لوله تاپي كه 
گاز تركمنس��تان را از طريق افغانستان به پاكستان 
و هن��د منتق��ل مي كند، گفت: ام��كان اجراي لوله 
وج��ود ن��دارد. وي افزود: ق��رار بود، اي��ران نيز گاز 
خود را از طريق پاكس��تان ب��ه هند منتقل كند اما 
نش��د و به همان دليل نيز س��اخت خط لوله تاپي 
انجام نمي ش��ود. وي درباره س��اخت خط لوله تاپي 
تا پاكستان نيز گفت: س��اخت اين خط لوله 12 تا 

15ميليارد دالر هزينه دارد. 

افزايش قيمت آب و برق فقط 
مشمول پرمصرف ها مي شود

باش�گاه خبرنگاران جوان| نماينده مجلس شوراي 
اسالمي در خصوص افزايش قيمت آب و برق و گاز در سال 
آينده گفت: اين افزايش تعرفه كه در بودجه پيش بيني شده 

مربوط به خانواده هاي پرمصرف است. 
س��يد راضي نوري نماينده مجلس شوراي اسالمي در 
مصاحب��ه با راديو در خص��وص افزايش قيمت آب و برق و 
گاز در س��ال آينده گفت: در برنامه بودجه يي كه هر ساله 
دولت به مجلس تقديم مي كند هر ساله درصدي به تعرفه 
قبوض افزوده مي ش��ود تا بتوان از بودجه آن گازرس��اني، 
برق رس��اني و لوله كش��ي آب به مناطقي كه از آن بي بهره 

هستند ، انجام داد. 
وي ب��ا بيان اينكه اي��ن افزايش تعرفه ك��ه در بودجه 
پيش بيني ش��ده اس��ت مربوط به خانواده ه��اي پرمصرف 
است، گفت: اين افزايش تعرفه در قبوض مختص اين دولت 

نيست و در همه دولت ها نيز مرسوم بوده است. 
اي��ن نماين��ده مجلس در م��ورد س��خنان حميدرضا 
حاجي بابايي رييس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه 
و نماينده همدان در مخالفت با آن كه گفته بود »در برنامه 
ششم توسعه چنين مجوزي نداده بوديم كه اختيار افزايش 
قيم��ت آب، ب��رق و گاز را به طور مطلق ب��ه دولت واگذار 
كنيم؛ اگر قرار باش��د به اين ترتيب قيمت آب، برق و گاز 
افزايش يابد، مس��ووليت آن به طور كامل بر دوش مجلس 
مي افتد.«، گفت: معم��وال براي هر طرح و اليحه يي كه به 
مجلس براي اخذ راي آورده مي شود، هيات رييسه آن طرح 
و اليح��ه را كنترل مي كند كه اگر خالف قانون اساس��ي و 
خالف سياس��ت هاي كلي نظام تشخيص داد يا با اعتراض 
نمايندگان روبه رو شد اعالم راي گيري كند و در اين صورت 
آن را متوق��ف مي كند تا اصالحات مورد نظر در آن صورت 
گيرد كه در مورد اين اليحه چنين اتفاقي صورت نگرفت. 

وي در پاس��خ به اين سوال كه وقتي اختيارات كلي در 
اين زمينه به دولت واگذار ش��د، نماين��دگان با چه ابزاري 
مي توانند به اعتراضات مردم در اين زمينه ورود كنند، گفت: 
افزايش قبوض بر اساس ضابطه جلو مي رود و بودجه حاصل 

از آن صرف آباداني شهرها و روستاها مي شود. 

تفكيك آب شرب و بهداشتي 
در خور و بيابانك اصفهان

پاون| حدود يك دهه در كنار تمام هش��دارها و 
درخواس��ت ها، صحبت ها، طرح تفكيك آب شرب از 
آب بهداش��تي براي نبرد با مش��كل كم آبي از سوي 
برخي كارشناس��ان ب��ه عنوان راه��ي مطمئن براي 
عبور از اين بحران در كش��ور مطرح مي شود. در واقع 
بس��ياري از كارشناس��ان ايجاد دو شبكه يي آب را نه 
تنها براي دسترس��ي پايدار مردم به آب شرب و آب 
بهداش��تي بلكه يكي از راه ه��اي بهينه مصرف كردن 

آب نيز قلمداد مي كنند. 
در اين خصوص »هاش��م اميني« مديرعامل شركت 
آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: جداس��ازي شبكه 
آب بهداشتي و آب شرب در كشور به منظور صرفه جويي 
در هزينه ه��اي تصفي��ه آب، ارتق��اي كيفي آب ش��رب 
ب��ا جداس��ازي مصارف غيرش��رب از ش��رب همچنين 
صرفه جويي در مصرف آب شرب با حذف مصارف شرب 
از غير ش��رب است. اميني به چگونگي تامين آب شرب 
در ش��هر خور اش��اره كرد و بيان داشت: سال هاست كه 
آب ش��رب شهر خور از چش��مه يي به نام بازياب تامين 
مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه وقوع خشكسالي هاي 
اخير بر ميزان آبدهي اين چش��مه بس��يار تاثير داشته 
اس��ت، چرا كه دبي اين چش��مه در سال 88 حدود 21 
ليتر در ثانيه برآورد شده در حالي كه هم اكنون به هشت 
دهم ليتر در ثانيه كاهش يافته اس��ت، بنابراين در شهر 
خور با چنين شرايطي راه حلي جز جداسازي آب شرب از 
آب بهداشتي نيست.  وي با بيان اينكه در شهرستان خور 
و بيابانك جداسازي آب شرب و آب بهداشتي به معناي 
ايجاد لوله كش��ي جديد در ساختمان ها براي انتقال آب 
نيس��ت، گفت: شهرستان خور و بيابانك داراي سه شهر 
خور، فرخي و جندق اس��ت كه در اين س��ه شهر شبكه 
آب ش��رب از آب بهداشتي جداست به عنوان مثال آب 
شرب ساكنان شهر فرخي كه بيش از 4 هزار و 500 نفر 
هستند از طريق آب شيرين كن تامين مي شود. اين آب 
شيرين كن در سال 95 با سرمايه گذاري بخش خصوصي 
ب��ه روش BOO راه اندازي ش��د و در حال حاضر روزانه 
500 مترمكعب در روز آب ش��يرين تولي��د و از طريق 
شيرهاي برداشت در سطح ش��هر مردم آب شرب خود 
را تامين مي كنند كه براي اين منظور حدود 9 كيلومتر 

لوله گذاري صورت گرفت.

كوتاه از دنياي انرژي

همزمان با افت قيمت نفت تحت تاثير افزايش ارزش دالر منتشر شد 

آينده تقاضاي نفت در نگاه غول بريتانيايي

در افتتاحيه نمايشگاه انرژي تجديدپذير و محيط زيست مطرح شد

تخصيص اعتبار؛ مشكل عمده سرمايه گذاران در تجديدپذير
گروه انرژي|

ديروز نمايشگاه هاي بين المللي انرژي هاي تجديدپذير، 
صرفه جويي انرژي و محيط زيست با حضور معاونان وزير 
نيرو، س��ازمان حفاظت محيط زيست و صنعت، معدن و 
تجارت در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران 
آغاز به  كار كرد. اين نخستين مرتبه يي است كه نمايشگاه 
انرژي هاي تجديدپذير همزمان با نمايشگاه محيط زيست 

برگزار مي شود. 
در اين نمايش��گاه س��االنه توليدكنندگان اين حوزه 
حض��ور مي يابند تا آخرين وضعيت تكنولوژي خود را به 
عرصه ظهور بگذارند. ديروز مديرعامل سازمان انرژي هاي 
تجديدپذير و بهره وري انرژي برق در حاشيه افتتاح اين 
نمايشگاه عنوان كرده است: »در حال حاضر تنها مشكل 
انرژي هاي تجديد پذير  بحث عدم دريافت عوارض لحاظ 
شده در قبوض مشتركان براي توسعه تجديد پذير هاست، 
چرا كه اين مساله موجب شد كه بسياري از سرمايه گذاران 
در اين حوزه نتوانند صورت حساب هاي خريد برق خود را 
دريافت كنند.« سيد محمد صادق زاده در حاشيه افتتاح 
دهمين نمايش��گاه بين المللي انرژي ه��اي تجديدپذير، 
بهره وري و صرفه جويي انرژي در جمع خبرنگاران با بيان 
اينكه وزارت نيرو نزديك دو سال است كه هيچ تغييري 
در قيمت ها و ش��رايط خريد تضميني برق ايجاد نكرده 
اس��ت، اظهار كرد: همين مساله موجب استقبال بسيار 
خوب بخش خصوصي شده است و بايد گفت تنها مشكل 
در اين حوزه همان عدم تخصيص مبالغ حمايتي توسط 

سازمان برنامه و بودجه است. 
وي ادامه داد: اين مس��اله موجب ش��ده كه تعدادي 

از س��رمايه گذاران از ادامه س��رمايه گذاري در اين عرصه 
منصرف ش��وند و صراحتا بايد اعالم كرد كه تنها مشكل 
موجود در بخش تجديد پذير ها عدم تخصيص هاس��ت و 

هيچ مشكلي در حوزه قيمت وجود ندارد. 
رييس س��ازمان انرژي هاي تجديدپذي��ر و بهره وري 
انرژي برق با اشاره به معاهده پاريس و مشاركت داوطلبانه 
ايران در اين معاهده عنوان كرد: بر اس��اس مصوبه قانون 
تعهد ما رسيدن به توليد 5000 مگاوات برق از انرژي هاي 
پاك تا پايان برنامه شش��م توسعه است، البته اين مساله 
تنها با اه��داف بين المللي به تصويب نرس��يده، چرا كه 
انرژي هاي تجديد پذير  منهاي منافع جهاني منافع بسيار 

زيادي براي كشور دارد. 
ص��ادق زاده ادامه داد: اگر انرژي ه��اي تجديد پذير  از 
دوران طفولي��ت خود خارج ش��ود قطع��ا از انرژي هاي 
فس��يلي اقتصادي تر خواهد بود. عالوه ب��ر اين انرژي در 
توس��عه ظرفيت سوخت كش��ور و آزاد س��ازي آن براي 

صادرات نيز نقش مهمي ايفا مي كند. 
معاون وزي��ر نيرو در خصوص وضعي��ت قيمت اين 
انرژي گفت: متوسط قيمت انرژي هاي تجديد پذير  370 
تومان است، يعني بين 150 تا 490 تومان بسته به نوع 
فناوري در هر كيلووات ساعت قيمت گذاري شده است؛ 
اگر بخواهيم با ارز خارجي نيز قيمت ها را محاسبه كنيم 
بايد گفت كه قيمت اين انرژي بين 1.5 تا 10 سنت در 

هر كيلووات ساعت است. 
همچنين سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي نيز در افتتاحيه اين نمايشگاه حاضر شده و وعده 
حمايت مجلس از توس��عه اين ن��وع از انرژي ها را مطرح 

كرده است. به گزارش ايسنا اسداهلل قره خاني ديروز گفته 
است: » براي اينكه بتوانيم تمام عوارضي را كه مشتركان 
در راس��تاي حمايت از انرژي ه��اي تجديد پذير پرداخت 
مي كنند از معبر سازمان برنامه و بودجه عبور دهيم، تمام 
تالش خ��ود را خواهيم كرد و ب��راي اين مهم اهرم هاي 

نظارتي را در نظر گرفته ايم.«
او در ادام��ه با بيان اينكه قانونگ��ذار در برنامه پنجم 
و به ويژه در برنامه شش��م تكلي��ف كرده كه بايد 5000 
مگاوات انرژي هاي نو در كشور توليد شود، اظهار كرد: در 
سال اول كه فعاليت در اين عرصه آغاز شد مشكالتي در 
حوزه ساختاري به وجود آمد، لذا مجلس با ايجاد سازمان 
انرژي هاي نو سعي در برطرف كردن مشكالت به وجود 
آمده كرد. وي ادامه داد: از س��وي ديگر با توجه به اينكه 
انرژي هاي تجديد پذير نيازمند س��رمايه  گذاري بيشتري 
نس��بت به ساير انرژي ها براي توليد برق است، قانونگذار 
در قبوض مشتركان عوارضي را براي دو هدف برق رساني 

روستايي و حمايت از تجديد پذير ها در نظر گرفت. 
به گفته سخنگوي كميس��يون انرژي مجلس، سال 
گذشته براساس قانون مصوب شده 1250ميليارد تومان 
دريافتي از كل كشور صورت گرفت كه براي هر كيلووات 
س��اعت مصرف برق 50 ريال عوارض در نظر گرفته شد، 
اما امس��ال يك تفاوت صورت گرفت به گونه يي كه اين 
مبل��غ به 8درص��د مبلغ برق مصرفي صرفا در راس��تاي 

حمايت از انرژي هاي نو ارتقا يافت. 
قره خاني با اشاره به اقدام سازمان برنامه و بودجه در 
عدم تخصيص كامل اين مبالغ به انرژي هاي تجديد پذير 
اظه��ار كرد: مبالغي كه براي حمايت از تجديد پذيرها در 

قبوض مش��تركان لحاظ شده توسط س��ازمان برنامه و 
بودج��ه در جاي ديگري هزينه مي ش��ود، اما با حمايت 
مجلس ش��وراي اسالمي توانس��تيم 300ميليارد تومان 
دريافت كنيم، ما قائل به اين هستيم كه كل مبالغ در دو 
حوزه تجديد پذير ها و توسعه برق رساني روستايي هزينه 
شود. وي با بيان اينكه اگر دولت در قسمت هاي ديگري 
با مشكل مالي روبه روست بايد اين مبلغ را از بخش هاي 
ديگر تامين كند، گفت: در همين راس��تا در سال آينده 
مجلس شوراي اسالمي نظارت جدي تري را بر اين مساله 
خواهد داشت، البته امسال نيز چندين مرتبه به سازمان 
برنامه و بودجه تذكر داده ايم كه همين باعث شد بخشي 
از آن مبل��غ پرداخت ش��ود و اميدواري��م در مدت باقي 

بتوانيم كل مبلغ را اخذ كنيم. 
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با اشاره به اهميت 
سرمايه  گذاري در انرژي هاي تجديدپذير اظهار كرد: يكي 

از بخش هايي كه مورد اس��تقبال سرمايه گذاران داخلي 
و خارجي قرار گرفته ح��وزه انرژي هاي نو و تجديد پذير 
است و با توجه به اينكه اين انرژي مي تواند تاثيرات خوبي 
را در كش��ور داشته باشد الزم اس��ت به اين حوزه توجه 
بيشتري صورت گيرد. قره خاني در پاسخ به اين سوال كه 
اگر دولت تا آخر سال اين مبالغ را پرداخت نكرد مجلس 
چه اقداماتي را در نظر دارد، گفت: قطعا مجلس اهرم هاي 
نظارتي متفاوتي از جمله سوال و پرسش، تذكر و دعوت 
به كميس��يون را در س��رلوحه برنامه هاي خود قرار داده 
است، لذا هدف ما اين است كه نگذاريم بخش انرژي هاي 

تجديد پذير با مشكل مواجه شود. 
الزم به ذكر است كه در نمايشگاه امسال 37 شركت 
خارجي از كشورهاي كره جنوبي، اتريش، تركيه، سوييس، 
آلمان، نروژ، چين، يون��ان، تايوان، ايتاليا، امارات متحده 
عربي و كانادا و بيش از 200 شركت داخلي حضور دارند. 

گروه انرژي| عليرضا كياني| 
چندي پيش جولين لي، تحليلگر برجس��ته بازار 
نفت در يادداش��ت تحليلي ك��ه در بلومبرگ به چاپ 
رس��يد به موضوعي اش��اره كرد كه به نوعي نمايانگر 
ترم جديد بازار نفت بود. در اين يادداشت عنوان شده 
بود، همدس��ت ش��دن كمبود تقاضا براي نفت خام با 
افزايش توليد از سوي امريكا مي تواند طرح اوپكي ها را 
با شكستي سنگين روبه رو كند. اين طرز فكر در واقع 
ترسيم كننده تمام سال هاي پيش روي توليدكنندگان 
نفت خام اس��ت. طرز فكري كه عنصر »تقاضا« در آن 
بسيار تعيين كننده به نظر مي رسد. ديروز درحالي كه 
بازار نفت خام تحت تاثير افزايش ارزش دالر با كاهش 
قيمت مواجه ش��د، انتش��ار گزارش چشم انداز ساالنه 
ش��ركت BP نيز س��بب ش��د، نگراني در مورد آينده 
تقاضا براي نفت خام، وضعيت درازمدت اين سوخت را 
نيز با ترديد روبه رو كند. گزارش پيش رو از دو بخش 
تشكيل شده است، بخش نخست نگاهي به وضعيت 
روز بازار نفت و بخش دوم بررس��ي موضوع تقاضا در 
گزارش غول نفتي بريتانيا. مشروح را در ادامه بخوانيد. 
صعود ارزش دالر پس از افت آن در هفته گذشته 
به پايين ترين سطح در 3س��ال اخير و افزايش توليد 
نفت ش��يل در اياالت متحده باعث شد تا قيمت نفت 
روز چهارشنبه كاهش يابد. قراردادهاي آتي نفت برنت 
با 71س��نت كاهش در قيمت در س��اعت 10:13 به 
وقت گرينويچ 64.54 دالر در هر بش��كه معامله شد. 
فيوچره��اي نفت وس��ت تگ��زاس اينترمدييت نيز با 
74س��نت كاهش بشكه يي 61.19 دالر قيمت گذاري 
ش��د تا ش��كاف قيمتي ميان اين دو ش��اخص نفتي 
به 3.60دالر در هر بش��كه برس��د. كمترين اختالف 
ميان قيمت برن��ت و دبليو. تي. اي در 6 ماه گذش��ته 
به سه ش��نبه بازمي گردد، زماني كه نگراني ها در مورد 
واردات نفت خام كانادا، قراردادهاي فيوچر نفت امريكا 

را پررونق كرده بود. 
استيفن برناك از ش��ركت تحليلگري پي ام وي در 
مورد تغييرات اخير در بازار نفت به رويترز گفت:»امروز 
با ج��ان  گرفتن دوب��اره دالر هارموني به ب��ازار نفت 
بازگشته است.« افزايش عايدي اوراق قرضه كوتاه مدت 
دولت امريكا به باالترين حد خود در 9س��ال اخير آن 
هم پيش از اعالم ش��رح جلسه سياست گذاري بانك 
مركزي امريكا كه ممكن بود خبر افزايش نرخ بهره را 
با خود به همراه داش��ته باشد، باعث شد تا ارزش دالر 

در برابر ارزهاي مهم جهاني افزايش يابد. 
براساس گزارش رويترز، ذخاير تجاري نفت امريكا 
در هفته منتهي به 16فوريه 1.3ميليون بشكه افزايش 
داشته است. اين درحالي است كه به گفته وزير انرژي 
امارات، اوپك و ديگر توليدكنندگان نفت مانند روسيه 
در مالقاتي كه در ماه ژوئن يا يكديگر خواهند داشت 
درباره استمرار همكاري در سال هاي آتي براي مقابله 

با ش��وك هاي ب��ازار مذاكره خواهند ك��رد. اين گروه 
24عضوي از كش��ورهاي صادركنن��ده نفت براي كم 
كردن از مازاد عرضه توافق كرده اند كه در سال جاري 
توليد روزانه نفت خام را به 1.8ميليون بشكه محدود 
كنن��د. به  دليل ضعف فصلي ب��ازار كاالهاي فيزيكي 
در اين زمان از س��ال)به علت تعطيل يا نيمه تعطيل 
بودن پااليشگاه ها براي تعميرات و عمليات نگهداري( 
و پذيرش نفت خام كمتر توس��ط پااليشگاه ها قيمت 
فيوچرها نيز كاهش يافت. در ميان گونه هاي مختلف 
نفت كه در س��ال جاري معامله ش��ده اند، نفت سبك 
و ش��يرين غرب آفريقا بيش��ترين مقاومت را در برابر 
تغييرات قيمت نش��ان داده كه بخش��ي از اين امر به 
دليل تقاضاي چين براي اين نفت بوده است. نفت هاي 
مديترانه يي مانند نفت اورال اما از ابتداي سال روندي 

كاهشي در قيمت خود را تجربه كرده اند. 

 سيراب شدن عطش دنيا براي نفت
تا 15 سال آينده

اين مس��اله اهميت عنصر »تقاض��ا« را در تعيين 
سطح قيمت نفت در سال هاي پيش رو بيش از پيش 
مشخص مي كند. در همين زمينه بريتيش پتروليوم 
پيش بيني كرده اس��ت كه تقاضا ب��راي نفت در دهه 
سوم هزاره سوم به حداكثر ميزان خود خواهد رسيد. 
بنا بر گزارش س��ي ان ان ماني، شركت نفتي بريتيش 

پتروليوم)بي پي( در چش��م انداز س��االنه خود كه روز 
سه شنبه انتش��ار يافت، پيش بيني كرده كه تقاضاي 
جهاني ب��راي نفت خ��ام در انتهاي ده��ه 2030 به 
حداكثر ميزان خود برسد. دليل اين امر از نگاه بي پي 
افزايش تعداد ماشين ها و كاميون هاي الكتريكي است. 
اين شركت عقيده دارد كه تا سال 2040، 320ميليون 
خودرو الكتريكي در جاده ها درحال تردد خواهند بود. 
اين درحالي اس��ت كه در سال 2016 تنها 2ميليون 
خودرو الكتريكي مورد استفاده قرار گرفته است. از نگاه 
بي پي، وس��ايل نقليه الكتريكي از سال 2035 به بعد 

ممكن است بازار را در چنگ خود بگيرند. 
اين پيش بين��ي خبر از تغييري ب��زرگ در آينده 
تقاض��ا براي نفت مي دهد. اينكه يك��ي از بزرگ ترين 
شركت هاي توليدكننده نفت از زماني سخن مي گويد 
كه تقاضا براي نفت به حداكثر ميزان خود رس��يده و 
چشم اندازي براي رشد بيشتر آن متصور نيست خود 
گوياي دگرگوني نگاه بازار انرژي است. تنها يك دهه 
پيش بزرگ ترين نگراني اين بود كه بش��ر تا كي و چه  
مقدار نفت مي تواند اس��تخراج كند. همين نگراني ها 
براي مدت كوتاهي بهاي نف��ت را به 147دالر در هر 
بش��كه نيز برس��اند. امروز اما بازار از نفت اشباع شده 
اس��ت. انقالبي كه نفت ش��يل به  پا كرد چنان مازاد 
عرضه يي در بازار ايجاد كرد كه كشورهاي عضو اوپك 
و روسيه مجبور به كاهش توليد در سال گذشته شدند. 

اين نوس��انات ب��ه خوبي نش��ان داد ك��ه در بازار 
درح��ال تغيير ان��رژي نمي توان آينده را به  س��ادگي 
پيش بيني كرد. بي پي نيز پذيرفته چش��م اندازي كه 
ارائه مي كند، س��ناريوهاي مختلفي براي آينده را در 
نظر مي گيرد. در سناريو اصلي كه »انتقال تكاملي« نام 
گرفته، سياست هاي دولتي، تغييرات در تكنولوژي و 
ترجيحات اجتماعي مطابق روال چند سال اخير پيش 
خواهند رفت. پيش بيني بي پي از آِينده تقاضاي نفت با 
دورنمايي كه اوپك ارائه مي كند، متفاوت است. در ماه 
نوامبر اين كارتل نفتي كه عربستان سعودي رهبري 
آن را بر عهده دارد، اعالم كرد كه تقاضاي جهاني براي 
نفت تا س��ال 20140 به رشد مداوم ادامه خواهد داد. 
اما حتي اوپك نيز با نيم نگاهي به كاهش نرخ رش��د 
اقتصادي، قيمت هاي باالي نفت، به��ره وري انرژي و 
رقابت ش��ديد بر سر ايجاد منابع جديد انرژي مي داند 
كه تقاضا براي نفت به طور مداوم كاهش مي يابد. غول 
نفتي رويال داچ ش��ل ني��ز پيش بيني كرده كه تقاضا 
ممكن است در 15سال آينده به حداكثر خود برسد. 
مت اس��ميث، مدير تحقيقات كاال در موسسه كليپر 
ديتا در اين باره به سي ان ان گفت:»مهم ترين نكته اين 
است كه هيچ كس نمي داند در آينده دقيقا چه اتفاقي 
خواهد افتاد؛ لذا نمي توان به قطع يقين گفت كه چه 

زماني بازار به نقطه حداكثر تقاضا خواهد رسيد«. 
عاملي مهم مي تواند باعث تغيير در صنعت خودرو-

مهم ترين مشتري براي نفت- شود. فروش خودروهاي 
الكتريكي چون تسال و شورلت بولتدر سال هاي اخير 
افزايش چش��مگيري داشته اس��ت. با اين همه طبق 
اطالع��ات آژانس انرژي جهاني، خودرو هاي الكتريكي 
تنها 0.2درصد از تعداد خودروهاي سبك درحال تردد 
را تشكيل مي دهند. شركت هايي چون فورد، فولكس 
واگ��ن و هوندا نيز از نيت خود براي توليد خودروهاي 
الكتريكي گفته اند. يكي از عواملي كه باعث ش��ده تا 
ميل شركت هاي خودروس��ازي به توليد خودروهاي 
الكتريكي بيشتر شود، سخت گيري هاي جديد اتحاديه 
اروپا بر موتورهاي احتراق داخلي است. نروژ، فرانسه، 
آلمان و بريتانيا كشورهايي هستند كه تالش مي كنند، 
خودروهاي��ي ك��ه تنها با س��وخت هاي فس��يلي كار 

مي كنند را از رده خارج كنند. 
سي ان ان مي نويس��د: بي پي، آرام آرام تحليل هاي 
راديكال ت��ري از تعداد خودروه��اي الكتريكي درحال 
تردد در آينده را ارائه داده است. در تحليل امسال اين 
شركت 2ميليون خودرو الكتريكي فعال درحال حاضر 
با 190ميليون خودروي الكتريكي پيش بيني شده در 
س��ال 2035 مقايسه شده  اس��ت. اين درحالي است 
كه چشم انداز س��ال پيش بي پي، تردد 100ميليوني 
خودرو الكتريكي در سال 2035 را پيش بيني مي كرد. 
بي پي انتظار دارد كه تا سال 2040 معادل 85 درصد 
سوخت الزم براي حمل و نقل از محل نفت تامين شود. 
هم اكنون 94درصد حمل ونقل دنيا وابس��ته به نفت 
است. بي پي پيش بيني مي كند كه نفوذ سوخت هاي 
جايگزين در بازار حمل و نقل گسترش خواهد يافت و 
خودروهاي بنزيني به مراتب كاراتر خواهند شد كه اين 
به معناست كه هدررفت سوخت آنها كاهش مي يابد. 

ش��ركت هاي نفتي اروپايي برخالف ش��ركت هاي 
مش��ابه امريكايي به طور فزاينده يي روي خودروهاي 
الكتريك س��رمايه گذاري مي كنند. در همين س��ال 
گذش��ته ش��ل، ش��ركت نيوموش��ن- از بزرگ ترين 
ش��ركت هاي ش��ارژ خودروهاي الكتريك در اروپا- را 
خريد. معاون مديرعامل ش��ل در امور س��وخت هاي 
نوين در اين مورد به س��ي ان ان ماني گفت كه خريد 
نيوموشن نوعي تنوع دهي به سبد محصوالت شل به 

حساب مي آيد. 
اخيرا بي پي نيز 5 ميليون دالر براي سرمايه گذاري 
مش��ترك فري واير پيش��نهاد كرده است. اين شركت 
توليدكننده شارژر هاي سريع و قابل حمل خودروهاي 
الكتريك اس��ت. بي پ��ي حتي اعالم كرده اس��ت كه 
ش��ارژرهاي فري واي��ر را در س��ال 2018 در پم��پ 
بنزين هاي اروپا ق��رار حواهد داد. پيش بيني بريتيش 
پتروليوم از آينده تقاض��ا در بازار نفت، پيام محكمي 
براي ديگر ش��ركت هاي نفتي به  هم��راه دارد؛ اينكه 
آنها نيز بايد خود را در برابر تغييرات محتمل در بازار 

سوخت به نحوي بيمه كنند. 

ايسنا|
مع��اون وزير نيرو در امور آب و آبفا بر لزوم ايجاد ش��بكه ملي 
پايش كيفيت منابع آب براي رصد آنالين كيفيت آب تاكيد كرد. 
رحيم ميداني در مراسم افتتاح ايستگاه هاي پايش آنالين و مركز 
مانيتورينگ كيفيت منابع آب استان تهران اظهار كرد: مسائل آب 
كش��ور تنها با ساخت سد حل نمي شود، چرا كه تاكنون ظرفيتي 
معادل 52ميليارد مترمكعب سدسازي شده اما اين ميزان ظرفيت 

ايجاد شده در زمان كاهش بارندگي ها معضلي را حل نمي كند. 
وي با اشاره به اهميت ايجاد ايستگاه هاي پايش آنالين و مركز 
مانيتورينگ كيفيت منابع آب تاكيد كرد: شايد راه اندازي اين مركز 
از لحاظ هزينه يي چندان باال نباشد اما ارزش اين اقدام بسيار زياد 
اس��ت، چرا كه وضعيت آب كش��ور به گونه يي اس��ت كه نيازمند 

اقدامات جديدي است تا به يك وضعيت پايدار برسيم. 
ميداني تصريح كرد: شبكه ملي براي پايش كمي آب داريم و در 
كنار آن نيز بايد يك شبكه ملي براي پايش كيفي آب داشته باشيم 
و اين شبكه را طراحي كنيم و مركزي كه امروز در آب منطقه يي 

تهران ايجاد شده بايد به كل كشور تسري يابد. 
معاون وزير نيرو با بيان اينكه كم آب شدن آب كارون ارتباطي 
به تغيير اقليم ندارد، اظهار كرد: اين موضوع مربوط به فعاليت هاي 

انساني و عدم شناخت اولويت هاي كشور در منابع آب است. 

وي اجراي برنامه ايمني آب را يكي از اولويت هاي مهم صنعت 
آب كشور دانست و گفت: با توجه به اهميت اين برنامه كه از سال 
1388 كليد خورده اس��ت،  بايد در اجراي آن نسبت به طرح هاي 

عمراني شتاب بيشتري دهيم. 
ميداني در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با مقاوم سازي 
سازه هاي آبي گفت: در 10سال گذشته براي مقاوم سازي سازه هاي 
آبي 11ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده كه بايد اين موضوع 

جزو اولويت كشور باشد. 
وي از نشست مشترك ميان وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي 
و وزارت صنع��ت، معدن تجارت در زمينه آب با حضور معاون اول 
رييس جمه��وري خبر داد و گفت: در اين جلس��ه در خصوص 13 
پروژه مشترك ميان وزارت نيرو، صنعت و كشاورزي تصميم گيري 
مي شود كه از پروژه هاي مورد بررسي مي توان به برنامه ايمني آب 
و طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني اشاره كرد. ميداني 
با تاكيد بر لزوم هم افزايي ميان همه دستگاه ها در مديريت منابع 
آب گفت: مديريت منابع آب يك اقدام فراسازماني است اگرچه بر 
اساس قانون متولي آن وزارت نيروست، اما بايد همه دستگاه ها در 
اين زمينه هم افزايي داش��ته باش��ند. وي گفت: صنعت آب كشور 
صرفا به مهندس نياز ندارد بلكه در اين صنعت بايد جامعه شناس 

و روانشناس براي آماده سازي مشاركت نيز حضور داشته باشد. 

نياز ايران به شبكه ملي پايش كيفيت آب
شانا|

مع��اون وزير نفت در امور مهندس��ي، پژوهش و فناوري گفت: 
ش��ركت توتال با هدف اس��تفاده حداكثري از ظرفيت هاي ايراني 
در توس��عه فاز 11پ��ارس جنوبي، بانك اطالعاتي گس��ترده يي از 

پيمانكاران و سازندگان ايراني ايجاد كرده است. 
حبيب اهلل بيطرف صبح چهارش��نبه در حاشيه آيين گشايش 
رسمي انس��تيتو فرآورش گاز در پژوهشگاه صنعت نفت در جمع 
خبرن��گاران اظهار كرد: در قرارداد توس��عه فاز 11پارس جنوبي با 
كنسرس��يومي كه در رأس آن توتال فرانس��ه قرار دارد، اس��تفاده 
حداكثري از ظرفيت هاي ايراني در بخش پيمانكاران و سازندگان 
تجهيزات پيش بيني ش��ده و ستاد وزارت نفت و شركت ملي نفت 
اي��ران بر اين فرآيند نظارت مي كنند. وي گفت: روش به كارگيري 
پيمانكاران و تامين تجهيزات بر مبناي مناقصه است اگرچه برخي 
شركت هاي لوله سازي در ايران در اين زمينه ابراز نگراني كرده اند 
اما وزارت نفت اين موضوع را پيگيري مي كند و جاي نگراني وجود 
ندارد. بيطرف با بيان اينكه هر سازنده ايراني بايد هولوگرام معتبر 
توليد و كيفيت محصول را داش��ته باش��د، ادام��ه داد: در صورتي 
كه س��ازندگان محصول كيف��ي توليد كنند ام��ا داراي هولوگرام 
نباش��د، مقرر ش��ده گواهي كيفيت محصول خود را از نهاد صدور 
گواهينامه كيفيت محصول كه در انجمن نفت ايران ايجاد ش��ده 

است، دريافت كنند. معاون وزير نفت توضيح داد: اين انستيتو يكي 
از 12 انس��تيتويي اس��ت كه در قالب قراردادهاي پژوهشي بخش 
پايين دس��ت صنعت نفت ايجاد مي ش��وند و هدف از تاسيس اين 
انس��تيتوها، به كارگيري ظرفيت هاي علمي و پژوهش��ي، توسعه 
فناوري و كسب دانش فني در حوزه هاي مختلف بخش پايين دست 
صنعت نفت اس��ت. وي عنوان كرد: اين انس��تيتو ساختار ويژه يي 
دارد، از هيات علمي و پژوهش��ي پژوهشگاه صنعت نفت استفاده 
مي كند و داراي شبكه يي از همكاران دانشگاهي داخلي و خارجي و 
مشاوران ايراني خواهد بود. به گفته بيطرف، مجموعه ظرفيت هاي 
موجود به كار گرفته مي شود تا ضمن دستيابي به دانش فني مورد 
نياز در حوزه فرآورش گاز، زنجيره ارزش در اين حوزه نيز تكميل 
شود. معاون وزير نفت با اشاره به تنوع فرآورده هاي هيدروكربوري 
در اي��ران افزود: بايد دانش خود را ب��راي ابداع برش هاي جديدي 
از هيدروكربور و خلق ث��روت جديد و ارزش افزوده به كار  گيريم. 
بيطرف تصريح كرد: وظيفه فعلي ما اس��تفاده حداكثري و درست 
از منابع خدادادي هيدروكربوري و در عين حال زمينه سازي براي 
اس��تفاده نسل هاي بعدي از اين منابع است. انستيتو فرآورش گاز 
پژوهشگاه صنعت نفت پيرو قرارداد پژوهشي امضا شده بين شركت 
ملي گاز ايران و پژوهشگاه صنعت نفت با هدف همكاري پژوهشي 

در حوزه تصفيه و شيرين سازي گاز صبح ديروز افتتاح شد. 

ايجاد بانك اطالعاتي پيمانكاران ايراني توسط توتال 
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

تجليلازهوشنگظريف
برنامه »نقش عش��ق« ويژه تجلیل از هوش��نگ ظريف با س��خنراني حس��ین علیزاده برگزار مي ش��ود. برنامه »نقش عشق« 
با س��خنراني حس��ین علیزاده، نوازنده تار و آهنگس��از  ويژه تجلیل از 6 دهه فعالیت هنري اس��تاد هوش��نگ ظريف با حضور 
پیشكسوتان و هنرمندان موسیقي جمعه ۴ اسفند ساعت ۱۸ در فرهنگسراي ارسباران برگزار مي شود.  اجراي موسیقي دونوازي 
س��نتور و تنبك توسط استادان محمد اسماعیلي و س��عید ثابت، دونوازي پیانو و ويلن توسط سامان احتشامي و بابك شهركي 
و تك نوازي تار توس��ط امیرحس��ین رضا، پخش كلیپ هايي از فعالیت هاي استاد هوشنگ ظريف از بخش هاي اين برنامه است.  
هوشنگ ظريف به عنوان تكنواز تار در اركسترهاي متعدد سازمان ملي وابسته به وزارت فرهنگ و هنر، گروه استاد فرامرز پايور، 
راديو تلويزيون ملي ايران، اركسترهاي موسیقي سنتي وابسته به وزارت فرهنگ و هنر و... حضور داشته و اجراهاي متعددي با 
گروه هاي موس��یقي در كش��ورهاي اروپايي و آسیايي ازجمله امريكا، شوروي، كانادا، ژاپن، فرانسه، انگلیس، آلمان، ايتالیا، مصر، 

تونس، مراكش، الجزاير، هندوستان، پاكستان، تركیه و تمام كشورهاي اروپايي به روي صحنه برده است. 

چهرهروز

بازارهنر

آييننامه»سرگروه«راميگيرد
سخنگوي ش��وراي صنفي نمايش با اش��اره به اينكه 
هفته آينده درباره »آن سوي ابرها« تصمیم گیري مي شود، 
تاكید كرد در چنین شرايطي بر اساس آيین نامه سرگروه 
از فیل��م گرفت��ه مي ش��ود.  غالمرضا فرجي س��خنگوي 
ش��وراي صنفي نمايش درباره سرنوشت اكران فیلم »آن 
س��وي ابرها« ك��ه دوبار به تعويق افتاده اس��ت و برخورد 
ش��وراي صنفي نمايش با آن گفت: فیلم س��ینمايي »آن 
س��وي ابرها« به كارگرداني مجید مجیدي قرار بود از روز 
چهارشنبه دوم اسفندماه در سینماهاي كشور اكران شود 
كه به دلیل نقص فني اك��ران آن به تعويق افتاد. او ادامه 
داد: اين دومین بار اس��ت كه اين فیلم سینمايي به دلیل 
نقص فن��ي اكران عمومي خود را به تعويق مي اندازد و به 
همین دلیل روز دوشنبه هفتم اسفندماه مساله اكران »آن 
سوي ابرها« در جلسه شورا طرح مي شود تا تصمیم گیري 
نهايي صورت گیرد. س��خنگوي شوراي صنفي نمايش به 
مهر گفت: البته يك طرف قضیه پرديس سینمايي كورش 
است و بايد ديد اين سرگروه سینمايي نكته يي درباره اين 

مس��اله دارد يا خیر. او توضیح داد: تا زماني كه اين مساله 
در شوراي صنفي نمايش طرح نشود، نمي توان درباره آن 
اظهارنظر كرد. در واقع بايد نظر تهیه كننده و پخش كننده 
به شورا ارائه تا تصمیم گیري شود.  فرجي در پايان گفت: 
بر اساس آيین نامه شوراي صنفي نمايش هر فیلمي كه از 
س��رگروهي تحت هر شرايطي انصراف مي دهد، نمي تواند 
ديگر در سرگروه اكران شود، اما بايد ديد در شوراي صنفي 

نمايش چه تصمیمي براي اين فیلم گرفته مي شود.

شرايطحضوردر»نمايشهايبازاربينالملل«فجر
پخش كنندگان و تهیه كنندگان فیلم هاي ايراني 
مي توانند تا ۱۰ اس��فند براي ثبت نام در بخش مرور 
سینماي ايران يا »نمايش هاي بازار« سي و ششمین 

جشنواره جهاني فیلم فجر اقدام كنند. 
آتوسا قلمفرسايي مسوول دبیرخانه فیلم هاي ايراني 
سي و ششمین جشنواره جهاني فیلم فجر اعالم كرد: 
جش��نواره جهاني فیلم فجر پ��س از دو دوره برگزاري 
منظم نمايش هاي بازار و اس��تقبال میهمانان خارجي 
از اين بخش امسال نیز با هدف تداوم سیاست معرفي 
تولیدات س��االنه سینماي ايران شامل فیلم هاي بلند، 
كوتاه داس��تاني و مس��تند محصول س��ال ۱۳۹6 به 
مدي��ران جش��نواره ها، پخش كنن��دگان بین المللي، 
خريداران و میهمان��ان خارجي اقدام به اكران محدود 
برگزيده يي از فیلم هاي متقاضي در »نمايش هاي بازار« 
خواهد كرد.  او افزود: نمايش هاي بازار بخش��ي است 
كه در اكثر بازارهاي بین المللي فیلم دنیا وجود دارد و 
هدف از برگزاري اين بخش در جشنواره جهاني فیلم 
فجر ايجاد امكاني براي نمايش پرده يي فیلم هاي ايراني 
و معرفي به جشنواره هاي خارجي يا انتخاب آن توسط 

پخش كننده هاي بین المللي است. 
مسوول دبیرخانه فیلم هاي ايراني سي و ششمین 
جش��نواره جهان��ي فیل��م فجر با اش��اره ب��ه اينكه 
در اي��ن بخش ه��ر فیلم تنه��ا دوب��ار نمايش داده 
مي ش��ود، توضیح داد: اولويت با میهمانان خارجي، 
پخش كنن��دگان بین المللي، مديران فس��تیوال هاي 
داخل��ي و خارج��ي و مدعوين ويژه جش��نواره چه 

داخلي و چه خارجي اس��ت. فیلم هاي حاضر در اين 
بخ��ش براي عموم به نماي��ش درنمي آيد و از اين رو 
حقوق نخس��تین نمايش خود را از دست نمي دهند 
و مي توانند در بخش هاي اصلي جشنواره هاي ديگر 

حضور پیدا كنند. 
قلمفرس��ايي اف��زود: مهلت ثبت ن��ام فیلم ها در 
بخ��ش نمايش ه��اي بازار تا ۱۰ اس��فند اس��ت اما 
مهلت ارس��ال آثار با هماهنگي دفتر جشنواره تا ۲۰ 
اسفند صورت مي گیرد. فیلم ها بايد حتما زيرنويس 
انگلیس��ي داشته باشند و نس��خه دي سي پي آنها به 
دفتر جشنواره تحويل داده شوند، اما چنانچه نسخه 
دي سي پي موجود نباشد، صاحبان آثار با هماهنگي 
مديران جش��نواره مي توانند نسخه بلوري را تحويل 
دهند. به گفت��ه او اگر اثري پخش كننده بین المللي 
دارد، الزم اس��ت پخش كننده اقدام به ثبت اثر كند 
در غی��ر اين صورت تهیه كنن��ده مي تواند فیلم را به 

ثبت برساند و به دفتر جشنواره ارائه كند. 

آغازجشنوارهتصويربا»مغزهايكوچكزنگزده«
جشن »تصوير سال« و جشنواره »فیلم تصوير« از 

ساعت ۱۷ ديروز چهارشنبه دوم اسفندماه آغاز شد. 
عصر ديروز پانزدهمین دوره جشن »تصوير سال« با 
نمايش آثار منتخب بخش هاي مختلف در گالري هاي 
بهار، تابس��تان، پايیز، زمس��تان، میرمی��ران، نامي و 

ممیزخانه هنرمندان ايران افتتاح مي شود. 
در همین روز جش��نواره »فیلم تصوير« نیز ساعت 
۲۰ ب��ا نماي��ش فیل��م »مغزهاي كوچ��ك زنگ زده« 
ب��ه كارگردان��ي هومن س��یدي فیلم برنده  س��یمرغ 
سي وششمین جشنواره ملي فیلم  فجر در بخش »هنر 
و تجربه« در س��الن هاي ناصري و شهناز آغاز خواهد 
ش��د. در اين رويداد هن��ري برترين آث��ار هنرمندان 
در بخش هاي پوس��تر، كاريكاتور و عكاس��ي ش��امل 
ش��اخه هاي مس��تند اجتماعي، نگاهي ديگر، ورزشي، 
خبري، هنر و هنرمندان ارائه خواهد ش��د كه در اين 
دوره نمايش��گاه عكس هاي عكاسان از مناطق محروم، 
مسابقه عكس هاي موبايلي و بخش »ايران ما« كه آثار 
آن به  صورت مالتي مديا ديده مي ش��ود نیز در معرض 
دي��د عموم قرار مي گیرد. در پانزدهمین دوره جش��ن 
»تصوير س��ال« در ادامه تجلیل از چهره هاي شاخص 
تصوي��ري در ايران كه در س��ه دوره گذش��ته به اكبر 
عالمي، محمود كالري و عباس كیارستمي اختصاص 
يافت يك هنرمند برجس��ته كه نق��ش انكارناپذيري 

در گس��ترش فرهنگ تصويري در ايران داشته است، 
معرفي خواهد ش��د.  آثار دوره پانزدهم جشن »تصوير 
سال« را در بخش »عكس« محمد فرنود، نادر داوودي 
و بهن��ام صديق��ي، در بخ��ش »كاريكات��ور« كامبیز 
درمبخش، اردشیر رستمي و جواد علیزاده و در بخش 
»پوس��تر« مريم كهوند، ايمان صفايي و مهدي فاتحي 
داوري كرده اند. در بخش »فیلم« نیز محمد آالدپوش، 
نرگس آبیار و ابوالفضل جلیل��ي اعضاي هیات داوران 
بودند و پیروز كالنتري، جعفر صانعي مقدم، علي كريم 
و پیروز كرمي با عنوان هیات انتخاب آثار با جش��نواره 
فیلم تصوير همكاري داش��تند.  امسال جشن »تصوير 
سال« به  دلیل همزماني اول اسفندماه با سالروز شهادت 
حضرت فاطمه)س( يك روز ديرتر افتتاح مي شود و تا 

بیستم اسفندماه جاري ادامه خواهد داشت.

كودكانسوريدرخون
گاردين: 

اين روزنامه در صفحه 
انتش��ار  ب��ا  خ��ود،  اول 
عكس��ي از ي��ك كودك 
از  گزارش��ي  س��وري، 
حمالت جديد و كش��ته 
در  غیرنظامی��ان  ش��دن 
اين كش��ور منتشر كرد. 
به  گ��زارش،  اي��ن  طبق 
اخیر  دنبال درگیري هاي 

در غوطه ش��رقي ۱۲۷ غیرنظامي كشته شدند كه 
۳۹ نفر از آنها كودكان هس��تند. همچنین ديدبان 
حقوق بش��ر س��وريه نی��ز اعالم كرد ك��ه حداقل 
۵۰غیرنظام��ي از جمله ۱۳ كودك در دومین روز 
از حمالت هوايي در غوطه ش��رقي كش��ته شدند. 
يونیس��ف نیز، با انتش��ار يك »بیانیه س��فید« كه 
تنها در پاورقي آن نوش��ته ش��ده »هیچ كلمه يي 
نمي تواند ب��راي آنها عدالت را ب��ه همراه بیاورد« 
خشم خود را از كش��تار كودكان در سوريه اعالم 
داش��ت. در اي��ن بیانی��ه، گیرت كاپ��االره ريیس 
منطقه يي يونیس��ف در امور خاورمیانه و ش��مال 
آفريقا اع��الم كرد: هیچ كلمه ي��ي نمي تواند براي 
كودكان كشته شده، مادران، پدران و دوستداران 

آنها عدالت به همراه آورد. 

اينديپندنت:
اي��ن  اول  صفح��ه 
روزنام��ه، ضمن انتش��ار 
عكس��ي از درگیري هاي 
اخیر در س��وريه، خبري 
مجلس  اصالحات  درباره 
عیان منتش��ر كرد. طبق 
پی��ش  گ��زارش،  اي��ن 
از اي��ن ق��رار ب��ود ك��ه 
تعداد  درب��اره  اصالحات 

نمايندگان مجلس عی��ان صورت بگیرد. چندين 
ب��ار نیز در اين مورد مناظره ش��د ام��ا ترزا مي، 
برنامه ها در اي��ن زمینه را به زماني ديگر موكول 
كرد. او اعالم كرده كه بايد انديش��مندانه در اين 
زمینه تصمیم گرفته ش��ود. در ح��ال حاضر نیز 
نخس��ت وزير بريتانی��ا تصمیم گرفت��ه تا گروهي 
جدي��د از محافظ��ه كاران را وارد مجل��س عیان 
كند. آنهايي كه خواس��تار اصالحات هستند، ترزا 
مي  را به ش��انه خالي كردن از زيربار مس��وولیت 
متهم مي كنند. همچنین گفته شده كه تالش ها 
در زمین��ه اصالحات، معموال به داليل سیاس��ي، 
شكست مي خورد. آخرين تالش و بهترين فرصت 
براي اصالحات، مربوط به سال ۲۰۱۲ بود كه به 
دنب��ال اختالف نظر میان لیب��رال  دموكرات ها و 

محافظه كاران به نتیجه نرسید. 

فايننشالتايمز:
ب��ا  آلم��ان  ارت��ش 
معض��الت مالي و نیروي 
انس��اني روب��ه رو اس��ت. 
در  تايم��ز،  فايننش��ال 
صفحه اول خود با اعالم 
ب��ه گفته  اي��ن موضوع، 
نیروهاي  ارشد  يك مقام 
مس��لح آلمان در گزارش 
س��االنه خ��ود از كمبود 

ش��ديد تجهیزات و نیروي انساني ارتش آلمان و 
بدتر ش��دن اوضاع در سال هاي اخیر خبر داد. در 
اين گزارش گفته ش��ده كه به دلیل ۱۵ عملیات 
خارجي، ارتش آلمان تحت فش��ار ش��ديدي قرار 
دارد. آنط��ور ك��ه در اي��ن گزارش گفته ش��ده، 
س��الح هاي قديمي و فرس��وده و از س��وي ديگر 
كمبود ۲۱هزار افسر جز و كل از مشكالت بزرگ 
نیروهاي مسلح اين كش��ور به شمار مي رود. اين 
در حالي اس��ت كه يكي از مقامات ارشد بازرسي 
نیروهاي مس��لح ارتش آلمان گ��زارش مربوط به 
وجود معضالت و مشكالت مالي و نیروي انساني 
نظامیان اين كش��ور را رد كرد و از نقش نیروهاي 
نظامي اين كش��ور در راس��تاي اج��راي تعهدات 

بین المللي قدرداني كرد. 

كيوسك

بررسيرتبهشاخصكشورهاييكهباالترينميزانتعادلميانكاروزندگيدارند

تقدمزندگيبركار
از  يك��ي  گ�روهگوناگ�ونام��روزه 
دغدغه ه��اي بس��یار مه��م افراد ش��اغل و 
س��ازمان ها در سراس��ر جه��ان، تعادل بین 
س��اعات كاري و اس��تراحت اس��ت. در واقع، موفق ترين 
افراد ش��اغل، كساني هستند كه بتوانند بین كار و زندگي 
خود تعادل برقرار كنند. تقريبا اكثر افراد شاغل، عالوه بر 
موقعیت اجتماعي و كاري خود، مس��وولیت هاي ديگري 
مانند نقش همسري، پدر، مادر و فرزندي دارند كه حفظ 
تعادل میان اين مس��وولیت ها، چالش هاي بسیاري را در 
سراس��ر جهان ايجاد كرده است. آن طور كه در بسیاري از 
گزارش ها گفته شده، در برخي كشورها، ساعات كار بیشتر 
از اس��تاندارد بوده و اين موضوع ب��ر كیفیت زندگي افراد 
تاثیرگذار اس��ت. همچنین، گفته شده كه نگراني براي از 
دست دادن شغل، بسیاري افراد را وادار مي كند تا ساعات 
طوالني تري را به كار اختصاص دهند. اين موضوع عالوه بر 
فشارهاي جسمي و رواني بر افراد، استرس هاي بسیاري را 
ب��راي آنها به همراه دارد و درنهايت، تنش هايي به زندگي 

شخصي افراد اضافه مي كند. 
طبق يافته هاي اخیر س��ازمان همكاري هاي توس��عه 
اقتصادي، افراد ش��اغل در هلند، از باالترين میزان تعادل 
می��ان كار و زندگ��ي برخوردار هس��تند. آن ط��ور كه در 
بسیاري از گزارش ها گفته شده، مردم هلند با خونسردي 
و آرام��ش ب��ه كار مي پردازن��د و در س��اعات كاري خود 
زياده روي نمي كنند. همچنین گفته شده كه بیش از نیمي 
از جمعیت ش��اغل در اين كشور، به صورت نیمه وقت كار 
مي كنن��د. به عالوه از آنجا كه میزان ث��روت و دارايي اين 
كشور زياد است، هلندي ها براي داشتن زندگي بهتر، نیاز 
به دو ش��غل ندارند. طبق اين گزارش، هلند با كسب نمره 
۹.۳ از نمره كل ۱۰، نخستین كشوري است كه باالترين 
میزان تع��ادل میان كار و زندگي را دارد. در اين كش��ور، 
نه تنها افراد ش��اغل در مقايسه با س��اير كشورها ساعات 
كمتري كار مي كنند، بلكه بیش��تر از سايرين به ورزش و 

فعالیت مي پردازند. 
براساس اين گزارش، دانمارك نیز دومین كشوري است 
كه افراد ش��اغل باالترين میزان تعادل میان كار و زندگي 

را دارند. اين كش��ور نه تنها داراي بهترين ش��رايط تعادل 
میان كار و زندگي است بلكه به عنوان شادترين كشور دنیا 
نیز لقب گرفته اس��ت. همچنین اين كشور، داراي شرايط 
كاري انعطاف پذير و الگوي رفاهي شامل تسهیالت مراقبت 
از ك��ودك و مرخصي زايمان اس��ت. آن ط��ور كه در اين 
گزارش گفته ش��ده، نمره دانمارك در میزان تعادل میان 
كار و زندگي ۹ اعالم ش��ده كه اين نمره در فرانسه ۸.۹ و 
در اس��پانیا ۸.۸ است. آن طور كه در بسیاري از گزارش ها 
گفته ش��ده حتي اگر اس��پانیايي ها به ص��ورت تمام وقت 
كار كنند، باز هم در مقايس��ه با بس��یاري از كش��ورهاي 
ديگر، زمان بیش��تري براي اوق��ات فراغت و مراقبت هاي 
 ش��خصي خ��ود مي گذارن��د. در حقیقت، آنه��ا بیش از

 ۱6 س��اعت را در روز صرف غذا خ��وردن، وقت گذراني با 
دوستان، و تفريح و سرگرمي مي كنند. بلژيك و نروژ نیز در 
اين بررس��ي رتبه شاخص ۸.۹ و ۸.۵ را به خود اختصاص 
داده اند. همین طور، س��وئد و آلمان رتبه ش��اخص ۸.۳ را 
به خود اختص��اص داده اند. طبق بس��یاري از گزارش ها، 
آلماني ها از لحاظ بهره وري، جزو بهترين كشورها به شمار 

مي روند. آن طور كه گفته شده كمتر از بسیاري از كشورها 
كار مي كنند و طبق قانون بايد حداقل ۲۰ روز در سال به 
مرخصي با حقوق بروند و با تمام اينها، میزان سازندگي و 
بهره وري ش��ان بسیار باالست. نمره شاخص روسیه نیز در 
اين گزارش ۸.۱ اعالم شده و بر اين اساس، اين كشور در 
میان ۱۰ كشوري قرار دارد كه باالترين میزان تعادل میان 
كار و زندگي را دارند. آن طور كه گفته ش��ده، 6۹درصد از 
روس ها كارمند هستند و تنها ۲درصدشان بیش از اندازه 
كار مي كنند كه به ش��كلي قابل توجه كمتر از میانگیني 
اس��ت كه از جانب س��ازمان همكاري و توسعه اقتصادي 

محاسبه شده است. 
در ادامه اين گزارش گفته شده كه مردم ايرلند بسیار 
س��ختكوش بوده اما با افزايش اهمیت تعادل میان كار و 
زندگي در س��طح جهان، الگوي كار در اين كشور نیز در 
حال تغییر اس��ت. همچنین اين كش��ور از حكم اتحاديه 
اروپا در مورد س��اعات كاري تبعی��ت مي كند؛ طبق اين 
دستورالعمل، میانگین ساعات كاري هفته به همراه اضافه 

كاري نبايد از ۴۸ ساعت تجاوز كند.

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

حمايتهنرمندانازجنبشمبارزهباحملاسلحه
ش��ماري از چهره هاي مش��هور 
هالی��وود از جمل��ه ج��رج كلوني و 
همس��رش، استیون اس��پیلبرگ و 
اوپرا وينفري ب��ا اهداي كمك مالي 
ب��ه جنبش مقابله با حمل اس��لحه 
وارد می��دان ش��دند. ب��ه گ��زارش 
ورايتي، جرج و امل كلوني، استیون 
اس��پیلبرگ و همس��رش، جف��ري 

و مريلین كاتزنبرگ و اوپرا وينفري از جمله چهره هاي مش��هوري هس��تند كه به 
»راهپیماي��ي ب��راي زندگي هاي ما« كه براي مقابله با آزادي حمل اس��لحه تالش 
مي كند، پول اهدا مي كنند.  اين اقدام پس از آن صورت مي گیرد كه بر اثر تیراندازي 
خونبار يك دانش آموز به همكالس��ي هايش در فلوريدا، ۱۷ نفر كش��ته شدند. زوج 
كلوني، زوج اسپیلبرگ ، زوج كاتزنبرگ و اوپرا وينفري هر يك ۵۰۰ هزار دالر براي 
اين تالش اهدا كردند. كلوني و همس��رش و كاتزنبرگ و همس��رش اعالم كرده اند 
در راهپیمايي اين گروه در واشنگتن شركت مي كنند. كلوني با صدور بیانیه يي در 
اي��ن ب��اره اعالم كرد: امل و من از تالش و همت اين زنان و مردان جوان واقعا الهام 
گرفتی��م. خان��واده ما در راهپیمايي روز ۲۴ مارس همراه اين نس��ل جوان از مردم 
سخت كوش��مان خواهد بود و ما به نام فرزندانمان اال و آلكساندر ۵۰۰ هزار دالر به 
اين رويداد كمك مي كنیم. زندگي فرزندان ما به اين تالش ها بستگي دارد. استیون 
اسپیلبرگ هم اعالم كرد همراه همسرش از اين تالش ها كه به نفع همه نسل جوان 
اس��ت، حمايت مي كنند و اقدام اين جوانان كه از مدرسه استونمن داگالس شروع 
شده الهام بخش آنها شده است.  جفري كاتزنبرگ مديرعامل استوديوهاي دريم وركز 
نی��ز ديروز بعدازظهر با صدور اعالمیه يي بیان ك��رد در اين راهپیمايي به كلوني و 

همسرش ملحق مي شود.

پاركيكهدرآمدشازمعدنبيشتراست
فرماندار وي��ژه طبس مي گويد: 
ب��ا تمام ق��درت از ژئوپارك طبس 
حمايت مي كن��م چون معتقدم در 
۵ س��ال آينده درآم��د ژئوپارك از 
معادن به مراتب بیشتر خواهد بود. 
فرماندار  طاليي مق��دم،  مهدي 
طبس مي گوي��د: طبس 6 میلیون 
گردشگر طبق آمار سازمان میراث 

فرهنگ��ي دارد كه اگ��ر تنها 6۰۰ هزار نفر از آنها نف��ري ۱۰هزار تومان هم در 
اين ش��هر خرج كنند، اقتصاد گردشگري ش��هر متحول مي شود ما اكنون براي 
گردش��گران برنامه ريزي كرده ايم كه يك تا دو ش��ب در طبس اقامت كنند. هر 
هفته به طبس تور گردش��گري مي آيد قب��ال دو پرواز به طبس در هفته بود اما 
اكنون ۴پرواز داريم. اقامتگاه هاي بوم گردي مان هم معموال پر از مسافر هستند. 
بازار طبس نیز در ايام نوروز تا ۱۱يا ۱۲ش��ب باز اس��ت اگر بازار رونق نداش��ت 
حتما زود تعطیل مي ش��د.  طاليي به مهر مي گويد: ديد شهرس��تان و استان به 
گردشگري خاص است و محور توسعه و گردشگري هم مي تواند ژئوپارك باشد. 
م��ا با تمام ق��درت از ژئوپارك حمايت مي كنیم چون معتقديم كه در ۵ س��ال 
آين��ده درآمد ژئوپ��ارك از معادن ما به مراتب بیش��تر خواهد بود. من مطمئن 
هس��تم كه اگر كار اقتصادي باش��د و م��ردم نیز ورود كنند حتم��ا كارها جلو 
م��ي رود. اگر دولت پولي براي حمايت نمي ده��د حداقل بايد حمايت كند. من 
حامي  ژئوپارك هستم. به تیم ژئوپارك نیز گفته ام كه اگر مشكلي بود من حل 
مي كنم. اين حمايت از حمايت مالي بیشتر خواهد بود. اكنون سیل گردشگري 
در طبس راه افتاد و اگر كسي بخواهد چوب الي چرخ بگذارد با كساني مواجه 

مي شود كه از گردشگري منتفع شده اند.

تاريخنگاري

تصرف تهران به دست رضاخان
در نخستین دقايق بامداد سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان 
میرپنج، فرمانده تیپ همدان با همكاري سیدضیاء الدين 
طباطبايي، مدير روزنامه رعد علیه دولت سپهدار رشتي، 
نخست وزير احمدش��اه قاجار كودتا كردند. هزاران نفر از 
قواي ق��زاق به فرماندهي رضاخان وارد تهران ش��دند و 
عملیات تصرف كالنتري  ها، وزارتخانه ها و ادارات دولتي 

را آغاز كردند. 
قزاق ها با ورود خود به تهران دروازه هاي شهر را بستند 
و س��فارتخانه ها را به محاصره خود درآوردند تا فردي به 
اين مكان ها پناهنده نش��ود. س��پس تمام��ي تلفن ها و 
خطوط ارتباط��ي داخل و خارج كش��ور را قطع كردند. 
در اي��ن روز زد و خوردهاي پراكنده يي در جريان تصرف 
شهر به وقوع پیوست و تعدادي نیز كشته و زخمي شدند 
ول��ي با توجه به اينكه فرمانده نیروه��اي ژاندارم و ديگر 
محافظان ش��هر قبال توسط انگلیسي ها مطلع و تطمیع 
شده بودند، رضاخان و نیرو هايش مشكل جدي در تصرف 
تهران نداشتند.  احمدشاه در غروب سوم اسفند سرگرم 
نوشتن احكام جداگانه رضاخان پهلوي و سیدضیاءالدين 
طباطبايي ش��د. او اح��كام را صبح روز بعد انتش��ار داد. 
رضاخ��ان به فرماندهي كل قوا منصوب و لقب »س��ردار 
سپه« گرفت و سیدضیاءالدين مامور تشكیل كابینه شد. 
رضاخان به محض تصرف تهران در نخستین انتصاب، 
كلنل كاظم خ��ان را به فرمانداري نظامي تهران منصوب 
ك��رد. در اين روز نیروهاي قزاق تمام��ي زندانیان را آزاد 
كردند ولي در عوض موج  تازه يي از بازداش��ت ناراضیان 
و ش��خصیت هاي سیاس��ي اعم از حكومتي، نمايندگان 
مجل��س و... آغاز ش��د. تم��ام وزراي كابینه س��پهدار به 

غیر از خود او بازداش��ت ش��دند. همزمان احمدش��اه و 
محمدحس��ن میرزا)ولیعهد( ب��ه كاخ فرح آباد گريختند 
و سپهدار رشتي)نخس��ت وزير( به سفارت انگلستان در 
تهران پناهنده ش��د. بقیه بازداشت شدگان كه تعداد آنها 
بین ۴۰۰ الي ۵۰۰ نفر تخمین زده  مي شد، شاهزادگان، 
رجال، روزنامه نگاران، نمايندگان مجلس، نخست وزيران 
س��ابق و وزيران اس��بق بودند. در مراحل بعد جمعي از 
بازداشت شدگان محكوم به زندان، جمعي از آنان تبعید 
و بقیه آزاد شدند.  در اين روز نخستین اعالمیه رضاخان 

تحت عنوان »حكم مي كنم« در ۹ ماده صادر شد. 

رضاخان در اي��ن اعالمیه اعالم حكومت نظامي كرد 
و گفت تا زماني كه دولت تش��كیل نشده است، ادارات و 
دواير دولتي به استثناي اداره ارزاق تعطیل خواهند بود، 
پستخانه  و تلگراف خانه و تلفن خانه هم مطیع اين حكم 
خواهن��د بود. رضاخان تهديد كرد كس��اني كه مواد اين 

اعالمیه را رعايت نكنند، مجازات خواهند شد. 
يك س��ال بعد رضاخان س��ردار سپه طي اعالمیه يي 
در س��الگرد كودتاي س��وم اس��فند ۱۲۹۹ خود را عامل 
كودتا معرفي كرد و گفت: از اقدام خود در پیشگاه عموم 

شرمنده نیستم. 
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