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خبر

  آيت اهلل موحدي كرماني: مراقب باشيم 
درون كشور آسيبي به وجود نيايد

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اشاره به وقايع اخير كشور تاكيد كرد: 
نبايد از كيد دش��منان غافل باشيم، چراكه دشمنان دست از دشمني و شيطنت 
نخواهند كشيد.  به گزارش ايرنا از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
آي��ت اهلل محمدعلي موحدي كرماني صبح ديروز در ابتداي جلس��ه مجمع كه وي 
رياس��ت آن را برعهده داشت، با اش��اره به حوادث روزهاي گذشته گفت: حساب 
مردم عزيز و مطالبات آنان با اغتشاشگران جداست و در اين روزها امريكا و اسراييل 
خوش��حال ش��دند.  وي تصريح كرد: آنها فكر كردند مي توانند با سوءاس��تفاده از 
مطالبات عمومي هر غلطي بكنند، غافل از آنكه انقالب نور خداست و از اين رفتارها 
آس��يب نمي بيند. انقالب كه تحقق حق است، به مثابه، شجره طيبه يي است كه 
در قرآن آمده و بحمداهلل دش��منان باز هم مأيوس ش��دند.  عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با تش��كر از حضور بهنگام و حماسي مردم بصير كشور كه موجب 
يأس و نااميدي دش��منان انقالب شده است، تاكيد كرد: با وجود اين نبايد از كيد 
دشمنان غافل باشيم، چراكه دشمنان دست از دشمني و شيطنت نخواهند كشيد 
و ما اگر در درون مستحكم باشيم، دشمن نمي تواند هيچ غلطي بكند. بايد مراقب 
باش��يم كه در درون آس��يبي به وجود نيايد.  آيت اهلل موحدي كرماني با تاكيد بر 
اينكه بار مس��ووليت كارگزاران نظام بسيار سنگين است، گفت: مسووالن بايد به 
مسووليت، به عنوان امانت نگاه كنند و حقيقتا به فكر حل مشكالت و تامين آسايش 
و رفاه مردم باش��ند.  وي با بيان اينكه ارتباط متقابل مردم و مس��ووالن از اهميت 
ويژه يي برخوردار است، گفت: بايد ساز و كار مراجعه مردم به مسووالن براي رفع 
مشكالت ش��ان به گونه يي كه مردم بتوانند مس��ائل و مشكالت شان را با مسووالن 
مربوطه به راحتي مطرح نمايند، بازتعريف و طراحي شود.  آيت اهلل موحدي كرماني 
افزود: حقيقتا مردم ما، مردم بسيار خوبي هستند، همچنان كه در همين روزهاي 
اخير با حضور حماسي، چشم دشمنان را كور كردند. اما در مقابل، ما مسووالن هم 
بايد به وظيفه خود عمل كنيم و قدردان مردم عزيزمان باشيم. بايد همه تالش ها 

براي رفع معضالتي نظير اقتصاد، گراني، بيكاري و اعتياد به كار گرفته شود. 
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مراس��م پاياني جاي��زه »جالل« در 
كن��ار معرفي برگزي��دگان با حرف هاي 
متفاوتي همراه بود؛ از پاسخ به منتقدان 
جايزه تا مس��اله حص��ر و از انتقاد رضا 
اميرخان��ي ب��ه مميزي ت��ا اكتفا كردن 

كزازي به عنوان »وزير فرهنگ.«
به گ��زارش ايس��نا، مراس��م پاياني 
دهمي��ن دوره جاي��زه ادب��ي »ج��الل 
آل احم��د« ديروز )ش��نبه، ۱۶ دي ماه( 
ب��ا حض��ور س��يدعباس صالح��ي وزير 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المي، محس��ن 
جوادي معاون فرهنگي وزارت ارش��اد، 
احمد مسجدجامعي عضو شوراي شهر 
ته��ران و تعدادي از اه��ل قلم در تاالر 
وحدت برگزار ش��د. سيدعباس صالحي 
در اين مراسم در س��خناني به اهميت 
و ارزش پاسداش��ت زبان فارسي اشاره 
كرد و گفت: زبان فارس��ي براي همه ما 
شيرين، دلنش��ين و ارزشمند است؛ با 
هم��ه نگاه ها و دريچه هاي متفاوت. اين 
زبان، زباني اس��ت ك��ه واژه هاي زيباي 
كم نظي��ري دارد ك��ه گاه مثل س��نگ 
مرم��ر فخيم اس��ت و از دل آن قصايد 
بلند فارس��ي بيرون آمده اس��ت و گاه 
قطره هاي ش��بنم اس��ت كه از دل آن 
غزليات فارس��ي برمي آيد. زبان فارسي 
براي ما زيباس��ت چون باطراوت است. 
هنوز طراوت زبان س��عدي را احساس 
مي كنيم. او با بيان اينكه »ش��اهنامه« 
فردوس��ي خردنامه ايراني است، اظهار 
كرد: مهم نيس��ت مضمون اثر چيست. 
گاه فلس��فه اس��ت، گاه سياست نامه يا 
حتي تاريخ. بيهقي را همه مي شناسيم 
كه چطور تركيب��ي از تاريخ خردورز و 

زبان شيرين فارسي را تركيب كرد. 
وزي��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��المي 
درب��اره جايزه جالل ه��م گفت: جايزه 
جالل جايزه يي ملي و فراگروهي است. 
جايزه ي��ي اس��ت كه يك روي��داد مهم 
فرهنگ��ي اس��ت و تالش مي كن��د آثار 
يك س��ال را ب��ه داوري بگذارد. البته با 
حوزه هايي كه در كنار ادبيات داستاني 

مهم هستند مثل مس��تندنگاري و نقد 
ادبي. 

او افزود: در ساليان اخير جايزه جالل 
چند قدم به پيش رفته اس��ت. س��عي 
كرده داي��ره خود را بين نويس��ندگان 
گس��ترده كند، به ح��وزه  تمدني ايران 
و  موضوع��ات  س��بك ها،  فرهنگ��ي، 
برش ه��اي ادبي��ات توجه كن��د. البته 
اي��ن جايزه تا مس��ير و مقصد هنوز راه 
طوالني در پيش دارد تا بتواند در مسير 
داستان نويس��ي معاصر تاثيرگذار باشد. 
اين جايزه س��عي مي كند ت��ا فضايي را 
فراهم كن��د كه آثار داس��تاني بيش از 

پيش بدرخشند. 
همچنين شهريار عباسي دبير علمي 
اي��ن دوره از جايزه جالل در س��خناني 
گف��ت: همچنان معتق��دم جايزه جالل 
آل احمد جايزه يي ملي در جهت كاهش 
تصدي گري دولت در فرهنگ به ش��مار 
مي آيد و به هم��ه اعضاي ادبيات تعلق 
دارد. اين جاي��زه ظرفيت پذيرش همه 

ديدگاه ها و جريان هاي ادبي را دارد. 
از  ديگ��ري  بخ��ش  در  عباس��ي 
س��خنانش به حاش��يه هايي ك��ه براي 
جاي��زه ج��الل آل احمد پي��ش آمده و 
نقدهايي كه درب��اره اين جايزه صورت 
گرفته، اش��اره كرد و گفت: متاس��فانه 
گروه هاي��ي به صورت افراطي و تفريطي 
در اين دوره به م��ا تاختند. برخي فكر 
مي كنن��د اين جاي��زه به اپوزيس��يون 
تبديل ش��ده اس��ت و برخي ديگر فكر 
مي كنند جايزه ملي فقط بايد در حلقه 
دوستان آنها باش��د و فقط آنها هستند 

كه به فكر كشورند. 
در  معتق��دم  عميق��ا  اف��زود:  او 
جهان وس��يع ادبي��ات ب��راي همه جا 
هس��ت. كس��اني با صداي بلن��د و گاه 
ب��ا فري��اد عجوالنه به م��ا حمله كردند 
ام��ا م��ن در اينج��ا آهس��ته مي گويم 
كه هميش��ه همه حقيق��ت پيش يك 
نف��ر نيس��ت، خودحق پنداري انس��ان 
را به س��وي س��قوط مي ب��رد. در اينجا 

 پيش��نهاد مي كن��م مخال��ف خويش را
 به رس��ميت بشناس��يد. دبير دهمين 
دوره جاي��زه ج��الل آل احمد همچنين 
گف��ت: اطمينان مي ده��م جايزه جالل 
منصفانه و ب��ا درنظر گرفتن ارزش هاي 
فن��ي و هنري آث��ار و بي توجه به نام ها 
اهدا مي شود. بنا بر اين گزارش، در زمان 
اه��داي جوايز به برگزيدگان بخش هاي 
مختل��ف اين جايزه برگزي��دگان اجازه 

داشتند دقايقي سخن بگويند. 
ميكايي��ل عظيمي نويس��نده كتاب 
»مير ناميرا؛ زمان��ه و كارنامه مصطفي 
عالي نس��ب« در س��خنان كوتاه��ي كه 
داش��ت، گف��ت: در ده��ه ۶۰ اس��تاد 
موسوي  ميرحسين  عالي نسب مش��اور 
بود. االن به خاطر وضعيتي كه او دارد، 
بغض دارم. آقاي وزير! از شما مي خواهم 
اين مس��اله را به آق��اي رييس جمهور 

منتقل كنيد. 
ميرجالل الدي��ن ك��زازي ك��ه براي 
بخ��ش  در  پاري��س«  »آن��ك  كت��اب 
مستندنگاري شايسته تقدير اعالم شد 
نيز گفت: سخني ندارم جز اينكه بگويم 
آق��اي وزي��ر فرهنگ خ��وش نمي دارم 
دنبال��ه اين ن��ام را به زب��ان برانم زيرا 
باورم اين است كه ايرانيان مردماني اند 
فرهيخت��ه، فرهنگ من��د و انديش��ه ور. 
حتي آن ايرانياني كه دانش نياموختند. 
او افزود: س��رزمين ما همواره سرزمين 
ف��ر و فرزانگي بوده اس��ت. آوازه ما در 
پهن��ه گيتي به پاس فرهنگ اس��ت. از 
همين رو جايگاه وزير فرهنگ واالترين 

جايگاه در ميان دولتمردان است. 
او همچنين گفت: در شگفت مي افتم 
هنگام��ي كه در چني��ن بزم هايي ما در 
فرهنگ و س��رود و انديش��ه و داستان 
خ��ود را فروتر از ديگ��ران مي دانيم كه 

بايد بكوشيم كه هم تراز شويم. 
كزازي س��پس به نمونه ي��ي از تاثير 
فرهن��گ ايراني��ان قديم اش��اره كرد و 
گف��ت: كتاب »هزارافس��ان« ب��ا ديگر 
گونه هاي��ي كه بع��دا به وج��ود آمد با 

نام »هزار و يك ش��ب« در جهان آوازه 
جهان��ي مي ياب��د به گونه يي ك��ه امروز 
باختري��ان همه فرهنگ ش��ان را از اين 
اثر دارند. كدام ش��اهكار ادبي بيگانه يي 
است كه بتواند چنين كارساز باشد؟ ما 
مردماني هنرور و كارساز هستيم، خود 
را كم نينگاريم و خويشتن را باور كنيم. 
همچني��ن منتخبي��ن بخ��ش ويژه  
دهمي��ن دوره  جاي��زه  ادب��ي »ج��الل 
آل احمد«؛ بزرگداشت يك دهه پويايي 
اقتص��اد مقاومتي، ب��ا عنوان »يك دهه 
ادبيات اقتصادي و پيامدهاي اجتماعي 
كار« به ش��رح ذيل و به ترتيب حروف 

الفباي آثار معرفي شدند: 
ب��رج س��كوت، حميدرض��ا منايي، 
پنجره يي به گذش��ته، متي��ن غفاريان 
و به��راد مهرج��و )خاطره نگاري رييس 
عالءالدي��ن  اي��ران،  بازرگان��ي  ات��اق 
ميرمحمدصادقي(، س��ايه  اژدها، نوشته 
محمدعل��ي گودين��ي سرگذش��ت نامه 
كارآفرين��ان ايران��ي، رض��ا ي��ادگاري، 
مجموع��ه  )دو  س��نايي فرد  مهش��يد 
صدجلدي ب��ا موضوع سرگذش��ت نامه  
حمام،  ش��ازده  ايران��ي(،  كارآفرين��ان 
محمدحس��ين پاپلي يزدي )روايت كار 
و زندگي دكتر پاپلي يزدي(، ميرناميرا، 
ميكاييل عظيمي )مس��تندنگاري زمانه 
و كارنام��ه ميرمصطفي عالي نس��ب؛ از 
بنيانگ��ذاران صنعت نوي��ن در ايران( و 
نفحات نفت، رضا اميرخاني )تك نگاري 
در باب فرهنگ نفتي و مديريت دولتي(.  
بخ��ش ويژه  دهمي��ن دوره  جايزه  ادبي 
»ج��الل آل احم��د«؛ بزرگداش��ت يك 
ده��ه پويايي اقتص��اد مقاومتي، از بين 
آثار داستاني و مس��تندنگاري با عنوان 
»يك دهه ادبيات اقتصادي و پيامدهاي 
اجتماع��ي كار«، باتوجه ب��ه نام گذاري 
س��ال ۱۳۹۶ ب��ه ن��ام س��ال اقتص��اد 
مقاومتي، توليد و اش��تغال و با تاكيد بر 
پيوند ادبيات داس��تاني با زندگي فردي 
و اجتماع��ي مردم به ويژه مس��اله  كار و 

توليد درنظر گرفته  شده است. 

خبر سرمقاله

  برندگان و بازندگان حذف طرح ترافيك

 در حال��ي ك��ه حذف طرح ترافيك و اخذ عوارض ورود به دو منطقه س��بز )محدوده 
كنوني طرح ترافيك( و آبي )محدوده كنوني زوج و فرد( هنوز به صورت اليحه به نهادهاي 
قانونگذار )ش��وراي شهر و شوراي ترافيك تهران( ارائه نشده و مصوبه هاي الزم را دريافت 
نكرده است، شهرداري تهران ديروز در اقدامي سوال بر انگيز با صدور اطالعيه يي اعالم كرد 
كه ثبت نام براي طرح ترافيك س��ال ۹7 انجام نخواهد ش��د. فارغ از اينكه مراحل قانوني 
پيشنهاد شهرداري تهران مبني بر اخذ عوارض ورود به دو منطقه سبز و آبي به چه شكلي 
طي شود و چه سرنوشتي در انتظار آن باشد، اصل اين پيشنهاد، از منظر كارشناسي داراي 
اشكاالت متعدد است و در خوش بينانه ترين حالت، پيامدهاي اجراي آن مبهم و نامشخص 
مي نمايد. چه آنكه طرح ترافيكي جديد پايتخت تاكنون نه الگويي در كش��ورهاي ديگر 
داش��ته و نه در عمل، ولو به صورت محدود، آزمايش ش��ده اس��ت.  آنگونه كه از سخنان 
مس��ووالن ش��هرداري تهران در هفته گذشته استنباط مي ش��ود، هدف اين نهاد از ارائه 
پيش��نهاد جديد اين است كه مجوز ورود به طرح ترافيك به »نهاد ها يا افراد خاص« لغو 
ش��ود و »امتياز دادن« ضابطه مند ش��ود و همه مردم از اين امتياز و مجوز استفاده كنند. 
بي گمان، نش��انه رفتن اين هدف در اقتصاد رانتي كش��ور قابل ستايش است. اما بايد اين 
نكته بررسي شود كه طرح جايگزين تا چه حد، ضمن تعديل آلودگي هوا و ترافيك فزاينده 
تهران، در حذف »رانت« ش��هري موفق اس��ت؟ آيا اين طرح، رانت را از گروهي كه بنا به 
مصالح اجتماعي-اقتصادي دست چين شده بودند، به گروهي كه هيچ مصلحتي در انتخاب 
آنان در نظر گرفته نمي شود، منتقل نمي كند؟ )اين مساله كه اعطاي مجوز ورود به طرح 
ترافيك، رانت است يا نيست، محل مناقشه و بحث است و در اين مقال نمي گنجد(. البته 
بايد به اين نكته اشاره كرد كه براساس طرح اخذ عوارض ورود به دو منطقه مشخص شده 
تهران، نه تنها آرم ترافيك )رانت مورد نظر ش��هرداري( حذف مي ش��ود كه »حق« همه 
خودروها براي ورود به طرح زوج و فرد متناس��ب با ش��ماره پالك آنها نيز سلب مي شود.  
در عين حال، به گمان مخالفان طرح جديد ترافيكي پايتخت،  اين طرح از س��ويي باعث 
تشويق استفاده از خودروهاي شخصي، به ويژه در ميان اقشار مرفه مي شود كه به احتمال 
زياد افزايش ترافيك در محدوده هاي س��بز و آبي و افزايش آلودگي هوا در شهر را در پي 
خواهد داش��ت. از سوي ديگر، دو مش��كِل زيرساختي »توسعه نيافتگي شبكه حمل ونقل 
عمومي تهران« و »تمركز نهادهاي دولتي و حكومتي، بازار و مراكز تجاري، مراكز درماني، 
مراكز آموزشي، مراكز فرهنگي و بسياري از زيرساخت هاي عمومي در محدوده هاي سبز 
و آبي« بر گس��ترده ش��دن ترافيك و آلودگي هوا دامن خواهند زد.  به گفته مس��ووالن 
شهرداري،  پيش بيني مي شود، ۳۰درصد از دارندگان كنوني طرح ترافيك،  با اجراي طرح 
جديد ترافيك، تمايلي براي پرداخت عوارض نداشته باشند و از حمل ونقل عمومي استفاده 
كنند. در همين حال، بنا به گفته مسووالن شهري، ظرفيت هاي كنوني شبكه حمل ونقل 
عمومي اشباع شده اند و اين شبكه نيازمند توسعه است. با اين شرايط، نه تنها دارندگان 
طرح ترافيك و تمام خودروهاي محروم از ورود به طرح زوج و فرد، بلكه تمام كساني كه 
از حمل ونقل عمومي اس��تفاده مي كنند،  تحت فشار مضاعف قرار خواهند گرفت. اين در 
حالي است چشم انداز توسعه شبكه حمل ونقل عمومي شهر تهران، به ويژه در كوتاه مدت، 
روش��ن نيست. از سوي ديگر، با فرض اخذ عوارض ورود به مناطق سبز و آبي، نرخ كرايه 
آژانس ه��اي اينترنتي نيز افزايش خواهد يافت و تمام كس��اني كه هم اينك با قيمت هاي 
نس��بتا مناسبي از خدمات اين آژانس ها استفاده مي كنند، در سال آينده بايد هزينه هاي 
بيشتري را متقبل شوند. در عين حال، در نبود شبكه حمل ونقل عمومي قابل اتكا، استفاده 
از آژانس هاي يادشده افزايش مي يابد و مالكان اين دسته از آژانس ها را در كنار افراد مرفه 
جامعه، مي توان به عنوان برندگان )بهره مندان تازه رانت( طرح حذف طرح ترافيك نام برد. 
به اين ترتيب، افزايش چشمگير آژانس هاي اينترنتي در مركز شهر نه تنها به يكي از عوامل 
افزايش ترافيك و آلودگي هوا تبديل خواهد شد كه هزينه  خانوارهاي تهراني را باال خواهد 
برد. در اين ميان، فعال تر شدن موتورسيكلت ها - به گواهي مقامات، هر 8 موتور به اندازه 
يك س��مند آلودگي ايجاد مي كنند- در ش��هر تهران را نبايد ناديده گرفت.  از اين رو، اگر 
شهرداري تهران، حذف »رانت« را دنبال مي كند، بايد شيوه هاي ديگري را براي دستيابي 
به اين هدف جست وجو كند. به طور مثال، مي تواند تعداد آرم ترافيك اعطايي به 44۱ نهاد 
دولتي و غيردولتي را كاهش دهد و به جاي استفاده از آرم طرح ترافيك به عنوان »ابزار 
قدرت و البي« نه تنها هزينه صدور اين دس��ته از آرم ها را دريافت كند كه قيمت آنها را 
نيز افزايش دهد و با استفاده از درآمدهاي حاصله از اين محل، به توسعه شبكه حمل ونقل 
عمومي تهران اهتمام ورزد. بي گمان، پاك كردن صورت مساله، كمكي به حل آن نمي كند. 
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»تعادل« با بررسي بروز زلزله در پي كاهش آب هاي زيرزميني گزارش مي دهد

پيوستگي بحران آب و زلزله
 صفحه 15 

 صفحه 6 

صنعت، معدن و تجارت

 سنگ اندازي 
در مسير توسعه
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»مير ناميرا، زمانه و كارنامه مصطفي عالي نسب« برنده جايزه »جالل آل احمد«  شد

 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. 

ان
هر

ق ت
 اتا

س:
عك

 در حال��ي كه حذف طرح ترافيك و اخذ عوارض 
ورود ب��ه دو منطق��ه س��بز )مح��دوده كنوني طرح 
ترافي��ك( و آبي )محدوده كنوني زوج و فرد( هنوز به 
صورت اليحه به نهادهاي قانونگذار )ش��وراي شهر و 
شوراي ترافيك تهران( ارائه نشده و مصوبه هاي الزم را 
دريافت نكرده است، شهرداري تهران ديروز در اقدامي 
سوال بر انگيز با صدور اطالعيه يي اعالم كرد كه ثبت 
نام براي طرح ترافيك س��ال ۹7 انجام نخواهد ش��د. 
فارغ از اينكه مراحل قانوني پيشنهاد شهرداري تهران 
مبني بر اخذ عوارض ورود به دو منطقه سبز و آبي به 
چه ش��كلي طي ش��ود و چه سرنوشتي در انتظار آن 
باش��د، اصل اين پيشنهاد، از منظر كارشناسي داراي 

اشكاالت متعدد است...

گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 
س��ازمان حم��ل و نقل و ترافيك ش��هرداري 
تهران با انتش��ار اطالعيه يي اع��الم كرد، باتوجه 
ب��ه برنامه جديد ش��هرداري براي تغيير ش��يوه 
اجراي طرح ترافيك كه ب��ا هماهنگي نهادهاي 
ذي رب��ط در ح��ال ط��ي مراحل قانوني اس��ت، 
ثبت نام ب��راي دريافت آرم طرح ترافيك س��ال 
۱۳۹7 انجام نخواهد شد. صدور اين اطالعيه اما 
با واكنش منفي س��خنگوي كميسيون شوراها و 
امور داخلي كش��ور در مجلس شوراي اسالمي و 
همچنين رييس كميسيون حمل و نقل پارلمان 
ش��هري پايتخت مواجه شده است. چندي پيش 
شهرداري تهران از طرح جديد ترافيك رونمايي 

كرد...

 برندگان و بازندگان 
حذف طرح ترافيك

 عبور شهرداري تهران 
از نهادهاي قانونگذار؟

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 13  

كالن

3

مصوبات كميسيون تلفيق:

كاهش يارانه بگيران و 
تثبيت قيمت بنزين

كميسيون تلفيق مجلس در زمينه كاهش هزينه 
۱۱هزارميلي��ارد تومان��ي رديف يارانه ه��اي نقدي و 
غيرنقدي خانوارها)معادل حذف ۳۳يا ۳4ميليون نفر( 
تصمي��م نهايي را گرفت و دولت بايد تعدادي از يارانه 
ثروتمندان را حذف كند. سخنگوي كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه كل كشور سال ۹7 از موافقت كميسيون 
تلفي��ق با پيش��نهاد دولت براي هدفمن��دي يارانه ها 
و تعيين س��قف ۳7هزارميليارد تومان��ي درآمدهاي 
هدفمندي در سال آينده خبر داد. به گزارش »تعادل« 
قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال ۱۳88 با هدف 
افزايش كارايي در اقتصاد با واقعي كردن قيمت انرژي 
و كاهش ش��دت مصرف حامل هاي انرژي و هدفمند 
كردن توزي��ع يارانه پنهان ان��رژي در اقتصاد مصوب 
و در س��ال ۱۳8۹ اجرايي ش��د. اصل ناصحيح بودن 
عالمت ده��ي قيمت انرژي در اي��ران و پيامدهاي آن 
ب��ر ضد كاراي��ي و عدالت از ابتدا م��ورد پذيرش اكثر 

اقتصاددانان كشور بود...

 مجيد اعزازي   

 مجيد اعزازي   
دبير گروه مسكن و شهرسازي

وزير اطالعات گفت: سربازان گمنام 
ام��ام  زمان)عج( گلوله ه��ا را مي پذيرند 
ام��ا ب��ه دش��من اج��ازه بر ه��م زدن 
امنيت را نمي دهند.  به گزارش ايس��نا، 
حجت االس��الم علوي ديروز در مراسم 
ترحيم سه ش��هيد وزارت اطالعات در 
اروميه، تاكيد كرد: سربازان گمنام امام 
زمان)عج( به زودي پاسخ كوبنده يي به 
ضدانقالب  و  تروريس��تي  گروهك هاي 

منطقه خواهند داد. 
وزير اطالعات با بيان اينكه شهادت 
آرزوي جوان��ان اي��ن مرز و بوم اس��ت، 
گفت: جوانان اين مرز و بوم با رش��ادت 
خود توطئه هاي شوم دشمنان را نقش 

بر آب مي كنند. 
وي اف��زود: س��ربازان گمن��ان امام 
زمان)ع��ج( هم��واره آم��اده ش��هادت 
هستند و شهادت را يك سعادت دنيوي 

و اخروي براي خود مي دانند. 
عل��وي ادام��ه داد: ش��هداي انقالب 
اسالمي با ش��هادت به زندگي جاودانه 
پرافتخ��ار  راه  و  يافته ان��د   دس��ت 
امام حسين)ع( را ادامه مي دهند.  وزير 
 اطالع��ات تاكيد كرد: س��ربازان گمنان 
ام��ام زمان)عج( گلوله ه��ا را مي پذيرند 
ام��ا ب��ه دش��من اج��ازه بره��م زدن 
امني��ت را نمي دهن��د.  وي اضافه كرد: 

گروهك هاي تروريستي مطمئن باشند 
ك��ه اراده فرزن��دان اين م��رز و بوم را 

نمي توانند متزلزل كنند. 
وزير اطالع��ات با بيان اينكه زندگي 
عزتمندانه و مرگ ش��رافتمندانه دو راه 
تاكيد ش��ده در دين مبين اسالم است، 
گفت: ش��هادت ها، اراده ه��ا را پوالدين، 
گام ها را اس��توار و مقاومت ها را پايدار 

مي كند. 

وزير اطالعات اعالم كرد 

پاسخ كوبنده اي به گروهك هاي تروريستي و ضدانقالب منطقه مي دهيم

رييس اتاق تهران در دومين مراسم »امين الضرب« مطرح كرد

بازگشت اميدواري به اقتصاد



 آيين نام�ه اجراي�ي صرفه جوي�ي مص�رف ان�رژي در 
س�اختمان ها ابالغ ش�د؛ پ�اد  مع��اون اول رييس جمهوري 
آيين نامه اجرايي صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمان ها را ابالغ 
كرد. براساس اين آيين نامه، دستگاه هاي اجرايي بايد براي بهبود 
عملكرد مصرف و رسيدن به حد الگوي مصرف انرژي تا پايان سال 

1399 نسبت به انجام اصالحات ساختماني اقدام كنند. 
 همه رس�انه هاي دنيا به جز صدا و سيما؛ تعادل   معاون 
ارتباطات و اطالع رس��اني دفتر رييس جمه��ور مي گويد تقريبا 
همه رسانه هاي جهان جلسه روز گذشته شوراي امنيت درباره 
ايران را همزمان پوش��ش دادند، جز تلويزي��ون ايران.   پرويز 
اسماعيلي در توييتر خود نوشت: تقريبا همه رسانه هاي جهان 
جلسه ديشب ش��وراي امنيت درباره ايران را همزمان پوشش 
دادند، جز تلويزيون خودمان! اگر رس��انه ملي مردم را به موقع 
در جري��ان رويدادهاي مرتبط با كش��ور قرار ندهد از كجا بايد 
اطالع يابند؟! اعتبار و مرجعيت رس��انه هاي داخلي با پوشش 

بهتر، سريع تر و عيني تر رويدادها حفظ مي شود. 
 اس�تراتژي همگرايي نتيجه  بخش به روايت محس�ن 
رضايي؛ ايس�نا  دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: 
اغتشاش��ات اخي��ر نتيجه جلس��ات دش��منان نظ��ام بود كه 
مي خواس��تند از طري��ق پروژه يي ب��ه نام »پروژه اس��تراتژي 
همگراي��ي نتيجه بخش« به زع��م خود كار نظ��ام را تا بهمن 
تمام كنند. محس��ن رضايي در نشس��ت خب��ري پس از پايان 
جلس��ه اين هفته مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با 
بررس��ي هاي انجام ش��ده درباره علت وقوع حوادث اخير ايران 
اظهار كرد: چند ماه پيش در اربيل جلس��ه يي توس��ط رييس 
ميز ايران در س��ي آي اي و رييس دفتر پس��ر صدام و برادر زن 
صدام با نماينده يي از عربس��تاني ها و نماينده منافقين تشكيل 
ش��د. آنها تاريخ عمليات را اواخر آذر ماه در نظر گرفتند كه با 
استفاده از فضاي مجازي كارشان را شروع كنند و تا بهمن به 

زعم خود كار نظام را تمام كنند. 
 عيادت پروفس�ور سميعي از هاشمي ش�اهرودي؛ ايلنا  
پروفس��ور س��ميعي و مدير مركز اس��المي هامبورگ از آيت اهلل 
هاشمي شاهرودي در يكي از بيمارستان هاي آلمان عيادت كردند. 
سميعي درحال حاضر رياست بيمارستان خصوصي علوم عصبي 
هانوفر در آلمان را بر عهده دارد كه خود بنيانگذار آن بوده  است.

3 هفت��ه پيش نخس��تين  ب��ار س��فر درماني آي��ت اهلل محمود 
هاشمي شاهرودي به خارج از كشور منتشر شد و پس  از آن اعال 

هاشمي شاهرودي،  فرزند وي اين خبر را تاييد كرد. 
 آزادي تعدادي از دانش�جويان بازداش�تي؛ ايرنا   معاون 
دانش��گاه تهران گفت: با تفاهم هاي صورت گرفته، دانش��جويان 
بازداش��تي تا يك هفته ديگر آزاد مي ش��وند. سرسنگي در ادامه 
اظهاراتش با اشاره به آمار دانشجويان آزاد شده، گفت: در دانشگاه 
تهران 8 نفر و در دانشگاه عالمه طباطبايي 15نفر در هفته گذشته 
آزاد ش��ده اند. او با اشاره به ديگر آمارها در اين زمينه گفت: آمار 
دقيقي در مورد تعداد دانشجويان بازداشتي در ناآرامي هاي اخير 

وجود ندارد.
 بررس�ي ح�وادث اخي�ر در مجل�س با حض�ور علوي، 
رحماني فضل�ي و ش�مخاني؛ مهر   بهروز نعمتي س��خنگوي 
هيات رييسه مجلس از جلسه غيرعلني نمايندگان با وزراي كشور، 
اطالعات، دبير شوراي عالي امنيت ملي و رييس رسانه ملي درباره 
ح��وادث اخير خب��ر داد. نماينده ته��ران در مجلس گفت: امروز 
يك شنبه ساعت 9 صبح نمايندگان مجلس در صحن براي حضور 

در جلسه غيرعلني حاضر مي شوند. 

با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي 

 حجت االسالم  حاج علي اكبري
 رييس شوراي سياست گذاري  ائمه  جمعه  شد

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس��المي 
با صدور حكمي حجت االس��الم آق��اي حاج علي اكبري را به 
رياست شوراي سياس��ت گذاري ائمه جمعه منصوب كردند. 
ايشان همچنين ضمن تقدير از خدمات باارزش حجت االسالم 
آقاي س��يد رضا تقوي در دوران مس��ووليت، اعضاي جديد 
ش��وراي سياس��ت گذاري ائمه جمعه را نيز منصوب كردند.  
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري متن 
حكم رهبر معظم انقالب اس��المي به اين شرح است: »اكنون 
كه دوران مس��ووليت طوالني و پربار جناب حجت االس��الم آقاي 
حاج سيدرضا تقوي در راس مجموعه سياست گذاري ائمه جمعه 
به پايان رس��يده با تش��كر فراوان از خدمات باارزش شان در مدت 
نزديك به دو دهه، جناب  حجت االسالم آقاي حاج علي اكبري را به 
رياست اين مجموعه و جناب حجت االسالم والمسلمين آقاي حاج 
سيدهاشم رسولي و نيز حضرات حجج اسالم آقاي حاج سيدرضا 
تقوي، آقاي حاج سيدعلي قاضي عسكر، آقاي حاج شيخ حبيب اهلل 
غفوري، آقاي حاج شيخ عباسعلي اختري، آقاي حاج شيخ محمد 
جعفري گيالني، آقاي حاج سيد مهدي خاموشي، آقاي حاج سيد 
علي ش��اهچراغي را به عضويت در ش��وراي آن منصوب مي كنم. 
انتظ��ار م��ي رود جناب آق��اي حاج علي اكبري ب��ا ادامه و تكميل 
فعاليت هاي گذشته و افزودن كيفيت در آن و بهره گيري از نظرات 
شورا بر شكوفايي و تاثيرگذاري اين نهاد مبارك رحماني بيفزايند.« 
سيد علي خامنه اي
1۶ دي ماه 139۶

روي موج خبر

»تعادل« از مجموعه احكام واعظي در نهاد رياست جمهوري گزارش مي  دهد

ادامه تغييرات در دفتر رييس  جمهوري
گروه ايران  مهدي بيك 

علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد دولت يازدهم كه در سال پاياني فعاليت هاي 
دولت ياردهم استعفا داد و يكي از چهره هاي فعال در حزب اعتدال و توسعه بود به 
عنوان مش��اور رييس دفتر رييس جمهوري و رييس نهاد رياست جمهوري منصوب 
شد. علي جنتي در واقع جانشين مرتضي بانكي شده است كه پيش از اين از حلقه 
نزديكان رييس جمهوري محسوب مي ش��د و بسياري از تصميم سازي هاي نهاد با 
مشورت او انجام مي شد اما بعد از تشكيل دولت دوازدهم و افزايش كمي چهره هاي 
نزديك به حزب اعتدال و توسعه در برابر نيروهاي اصالح طلب، راهي سازمان مناطق 
آزاد شد تا در نهايت علي جنتي جاي وي را پر كند.  اين درحالي است كه واعظي 
پيش از اين هم دس��ت به تغييرات س��اختاري در تركيب نهاد زده بود؛ تغييراتي 
كه با واكنش رس��انه هاي اصالح طلب از يك طرف و رس��انه هاي اصولگرا از س��وي 
ديگر مواجه ش��ده بود؛ بعد از حضور تخت روانچي در س��مت معاون سياسي دفتر 
رياست جمهوري بسياري از رسانه هاي اصولگرا اين تغييرات را در راستاي عملكرد 
نامناسب تيم هسته يي تفسير و تحليل كردند و از سوي ديگر رسانه هاي اصالح طلب 
و ميانه رو نيز اين تغييرات را در راستاي محدودسازي چهره هاي اصالح طلب كابينه و 
دفتر رييس جمهوري ارزيابي مي كردند. واكنش واعظي اما به اين تغييرات تنها بيان 
اين جمله بود كه اين تغييرات هيچ معنا و مفهوم خاصي ندارد و در راستاي گردش 
طبيعي نيروهاي كابينه و نهاد تنظيم و عملياتي شده است. اما با عبور از درستي 
يا نادرس��تي اين تغييرات پرسش��ي كه به ذهن خطور مي كند اين است كه اساسا 
استراتژي بنيادين واعظي به عنوان چهره تصميم ساز نهاد براي اين تغييرات چه بوده 

و چه نتايجي را براي تركيب كلي كابينه به دنبال خواهد داشت؟

 واعظي ديپلماتي كه مشق سياست مي كند
براي ارزياب��ي مجموعه تصميماتي كه در نهاد رياس��ت جمهوري براي 
چينش نيروها انجام مي ش��ود قبل از هر اقدامي بايد نوري به ابعاد مختلف 

حضور واعظي در سمت رييس دفتري رييس جمهوري تابانده شود. 
 محمود واعظي پس از آنكه در دولت اول روحاني در ش��مايل وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات انج��ام وظيفه كرد به ج��اي محمد نهاوندي��ان راهي دفتر 
رياس��ت جمهوري شد تا در يكي از حس��اس ترين برهه هاي اجرايي كشور سكان 
هدايت دفتر رييس جمهوري را به دس��ت بگي��رد. جلوگيري از فيلترينگ تلگرام 

مهم ترين اقدامي بود كه واعظي در دوره وزارت بر س��اختار ارتباطي كش��ور به آن 
دست زد. همين شبكه هاي ارتباطي بودند كه در جريان انتخابات سال9۶ توانستند 
به عنوان مهم ترين ابزار ارتباطي حاميان دولت و اصالح طلبان عمل كنند.  برخي 
از تحليلگ��ران معتقدند همين نقش كلي��دي در فيلترينگ نكردن تلگرام بود كه 
واعظي را در چشم روحاني مقبول تر كرد و رييس جمهوري را قانع كرد كه واعظي 
را در س��متي كليدي تر به كار بگيرد. مجموعه اين شرايط واعظي را راهي يكي از 
مهم ترين اتاق هاي نهاد رياست جمهوري كرد تا تركيب نزديكان رييس جمهوري 
بيشتر از هر زمان ديگري رنگ حزب اعتدال و توسعه را به خود بگيرد. اما همزمان 
با حضور واعظي در دفتر رييس جمهوري زمزمه هايي در فضاي رسانه يي و در ميان 
اهالي سياس��ت شنيده ش��د كه افزايش دايره اختيارات واعظي در واقع منجر به 
كاهش مناسبات ارتباطي اصالح طلبان در نهاد رياست جمهوري شده است.   بعد 
از اي��ن زمزمه ها بود كه مجموعه احكام رييس دفتر جديد رييس جمهوري هر 
هفته در رسانه ها بازتاب پيدا كرد. تغييراتي كه چهره هاي متنوعي را از مجيد 
تخت روانچي)معاون سياس��ي دفتر رييس جمهوري( تا محمد قوچاني)مش��اور 
رس��انه يي رييس جمهوري(، علي جنتي)رييس نهاد( را در بر مي گيرد و همين 

تنوع باعث به وجود آمدن حاشيه هاي فراواني رد اين زمينه شده است. 

 علي جنتي سرپرست نهاد رياست  جمهوري شد
 در آخرين دست از احكام مربوط به دفتر رييس جمهوري، محمود واعظي 
ريي��س دفتر رييس جمهور طي حكمي علي جنتي، وزير اس��بق فرهنگ و 
ارشاد اسالمي را به عنوان مشاور رييس دفتر رييس جمهور و سرپرست نهاد 
منصوب كرد. جنتي پيش از اين به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد دولت يازدهم 
سابقه همكاري با كابينه را داشت و در اثر انتقاداتي كه به دليل عقب نشيني 
در برابر برخي نهادها داش��ت به پيشنهاد رييس جمهوري استعفا داد و جاي 
خود را به صالحي اميري داد. جنتي يكي از چهره هاي نزديك به حزب اعتدال 
و توس��عه است كه سابقه روابط دوستانه وي با واعظي در دولت ياردهم هم 
بارها خبرس��از ش��ده بود.  متن حكم محمود واعظي خط��اب به جنتي به 
اين ش��رح اس��ت:»با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند و مديريتي 
جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان »مشاور رييس دفتر رييس جمهور و 

سرپرست نهاد« منصوب مي شويد.«

 ديپلمات ها در نهاد
22 آبان ماه 9۶ بود كه پايگاه اطالع رساني دولت خبر انتصاب تخت روانچي 
را به س��مت معاون سياسي دفتر رييس جمهوري به جاي حميد ابوطالبي را 
روي خروجي خود قرار داد. در متن حكم واعظي خطاب به تخت روانچي آمده 

بود:»نظر به مراتب تعهد، تجارب ارزنده و توانايي هاي تخصصي جنابعالي به 
موجب اين حكم به سمت »معاون سياسي دفتر رييس جمهور« منصوب 

مي شويد.  انتظار دارد با افزايش بهره وري مجموعه و تعامل هدفمند 
با دستگاه هاي ذي ربط نسبت به ارائه بهنگام گزارش هاي تحليلي از 

موضوعات سياسي، اجتماعي و امنيتي اقدام نماييد.«
 بالفاصله پس از اين انتصاب رسانه هاي و شبكه هاي اجتماعي 
از تحليل هاي��ي كه ت��الش مي كردن��د، ارتباط��ي بين تخصص 
تخت روانچي به عن��وان يك ديپلمات كاركش��ته با وظابفي كه 
معاون سياس��ي دفتر رييس جمهوري بايد از آن برخوردار باشد، 
پيدا كنند پر ش��د. تحليل هايي ك��ه اغلب به اين نتيجه عيني 
مي رس��يدند كه به دليل سابقه واعظي در سمت معاون وزارت 
خارجه در دولت هاشمي، وي مايل است تا از نيروهاي نزديك 

به خود در نهاد استفاده كند. 

 روزنامه نگاري در شمايل مشاور
يكي ديگر از چهره هايي كه گفته مي شود به توصيه اكيد 
واعظي راهي دفتر رييس جمهوري در شمايل مشاور رسانه يي 

شده اس��ت، محمد قوچاني است كه در تاريخ 19مهر ماه حكم 
وي از سوي واعظي صادر شد. چهره يي كه برخي رسانه ها عنوان 
كردند براي راهبري رسانه يي دفتر رييس جمهوري از يك طرف 
و گردآوري آثار رييس جمهوري از سوي ديگر دعوت به همكاري 
شده است. در سابقه كاري محمد قوچاني  زاده 31شهريور 1355 

در رشت سردبيري روزنامه هاي شرق، اعتماد ملي، شهروند امروز، 
هم ميهن، مردم امروز، آس��مان و هفته نامه هاي آس��مان، صدا و ايراندخت 

وجود دارد. 
 مجموعه اين احكام و انتصاب ها نش��ان مي دهد كه جهت گيري دفتر 
رييس جمه��وري در دولت دوازدهم بيش��تر رنگ و ب��وي حزب اعتدال و 
توسعه به خود گرفته و مجموعه تغييرات نشان دهنده اين واقعيت است كه 
حزب اعتدال و توسعه بيشتر چهره ها را در دفتر رياست جمهوري به خود 
اختصاص داده اس��ت. انتصاب هايي كه بدون ترديد روند تصميم سازي هاي 
نهاد را به سمت و سوي خاصي كه رهبران حزب اعتدال و توسعه مايل به 

آن هستند، سوق مي دهد. 

گروه ايران 
تالش هاي امريكا براي دور زدن برجام يكي پس 
از ديگري ناكام مي مان��د. اگر ايران پيش از برجام، 
دس��ت به هر كاري مي زد تا تحريم ها را بي اثر كند، 
حال اين امريكاي ترامپ اس��ت ك��ه بر جاي ايران 
نشس��ته و تالش مي كند برج��ام را دور بزند. اما هر 
چه مي كند به در بس��ته مي خورد. آخرينش جلسه 
اضطراري روز جمعه ش��وراي امنيت س��ازمان ملل 
ب��ود كه امريكا به بهانه اعتراض��ات در ايران ترتيب 
داده ب��ود؛ آن ه��م با فش��ار و يكب��ار رد تقاضايش 
توس��ط رييس دوره يي شوراي امنيت. جلسه يي كه 
براي محكوميت ايران تشكيل شده بود، اما پايانش 
به انتقاد ش��ديد برخي اعض��ا از جمله نيكي هيلي 
س��فير امريكا در سازمان ملل ختم شد. آتش انتقاد 

از س��وي چين و روس��يه برافروخته شد كه اين بار 
تنه��ا نبودند و فرانس��ه را هم در كن��ار خود مقابل 
امريكا مي ديدند. س��فير امريكا در سازمان ملل كه 
پيش تر ايران را به سركوب معترضان محكوم كرده 
بود، اين بار در جلس��ه ش��وراي امنيت گفت كه در 
سال 2۰۰9 وقتي اميد ايرانيان توسط حكومت شان 
سركوب شد، جهان منفعالنه رفتاركرد، اما در سال 

2۰18 ديگر ساكت نمي مانيم.

 شرق و غرب عليه امريكا
 اما سفير روسيه در پاسخ به هيلي پيش از آنكه 
ل��ه يا عليه اين موضع هيلي س��خن بگويد، ماهيت 
اين جلس��ه را زير س��وال برد؛ آنجا كه به اعتقاد او 
اگر قرار باش��د، اعتراضات داخلي ايران در دس��تور 

كار ش��وراي امنيت باش��د، تظاهرات و ناآرامي هاي 
اخي��ر در داخل امريكا و برخورد پليس با معترضان 
را هم بايد در جلسه يي مشابه بررسي كرد. واسيلي 
نبنزيا، با انتقاد ش��ديد از نيك��ي هيلي، امريكا را به 
سوءاس��تفاده از قدرتش براي طرح اين موضوع در 
ش��وراي امنيت مته��م ك��رد و آن را بهانه ديگري 
از س��وي واش��نگتن براي تضعيف توافق هسته يي 

)برجام( ارزيابي كرد.
نماينده روسيه ضمن ابراز تاسف از كشته شدن 
معترض��ان در اعتراضاتي كه ب��ه گفته او خيلي هم 
صلح آميز نبود از امري��كا به علت طرح اين موضوع 
انتقاد كرد و خواس��تار آن شد كه با چنين اقداماتي 
ثبات در ايران بر هم نخورد. سفير روسيه همچنين 
گفت: هدف اين جلس��ه كه امريكا آن را درخواست 

كرده، مسائل حقوق بشر در ايران نيست بلكه تالش 
ديگري از سوي واشنگتن براي ضربه زدن به برجام 

است. 
نماينده فرانس��ه نيز كه پيش از نبنزيا سخنراني 
كرده بود، همسو با روسيه ضمن اشاره به اعتراضات 
روزه��اي اخي��ر در ايران گفت كه اين يك مس��اله 
داخلي است و از آنجا كه امنيت جهاني از محل اين 
وقايع تهديد نشده اس��ت، بنابراين رسيدگي به آن 
در شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم نمي تواند 
وجاهت داشته باشد. نماينده فرانسه تاكيد كرد هر 
تغييري در ايران بايد از طرف خود مردم ايران و در 

داخل اين كشور شكل گيرد. 
س��فير چين هم موضعي مش��ابه فرانسه داشت. 
او پيش از آنكه به موضوع اعتراضات در ايران ورود 
كند، مساله تروريسم در خاورميانه و اهميت مبارزه 
با آن را پيش كشيد و بحران اسراييل و فلسطينيان 
را به عنوان اصلي ترين مساله خاورميانه عنوان كرد. 
او گفت: ش��وراي امنيت بايد ب��ر صلح خاورميانه و 
راه حل مبتني بر تش��كيل دو كشور مستقل تمركز 
كند. س��فير چين همچنين به مس��اله س��وريه هم 
اش��اره كرد و سپس با اشاره به موضوع ايران گفت: 
شوراي امنيت نبايد وارد مسائل داخلي ايران شود و 
ورود شوراي امنيت به اين حوزه مناسب و بر مبناي 
شرح وظايف آن نيست. نمايندگان ديگر كشورهاي 
عضو شوراي امنيت نيز اگرچه امريكا را براي ترتيب 
دادن اين جلسه سرزنش نكردند، اما با نيكي هيلي 

نيز همسو نبودند. 
نماينده بريتانيا در جلسه شوراي امنيت خواهان 
توجه به خواسته هاي مشروع معترضان و همچنين 
حق اعتراض مس��المت آميز ش��د و از كشته شدن 
معترضان اظهار تاسف كرد و از ايران خواست تا به 
گزارش��گر ويژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر 

به ايران را بدهد. 
نماينده س��وئد نيز در اين جلس��ه با اش��اره به 
اعتراض��ات در اي��ران از دول��ت روحاني خواس��ت 
ب��ه مطالبات معترض��ان گوش فرا ده��د و به تمام 
تعهدات خود در برابر ش��هروندانش در قالب قوانين 
بين الملل��ي وف��ادار بمان��د. نماينده س��وئد تاكيد 
كرد كه روابط اين كش��ور با ايران همواره مس��ائل 
حقوق بش��ر را در كانون توجه خود داش��ته است. 
ديگر نمايندگان ش��ركت كننده در اين جلسه نيز با 
ادبياتي ديپلماتي��ك ضمن تاكيد بر اهميت رعايت 

حقوق  بشر از ايران خواس��تند به اصول بين المللي 
خود در اين زمينه پايبند بماند. 

 قلدري واشنگتن و سوءاستفاده از شوراي امنيت
اما آخرين س��خنران اين نشست، نماينده ايران 
بود كه واش��نگتن را ب��ه قلدري و سوءاس��تفاده از 

شوراي امنيت متهم كرد. 
غالمعلي خوش��رو با اشاره به مسائل فلسطينيان 
و يم��ن به نق��ش دولت جدي��د امريكا در مس��ائل 
خاورميانه اش��اره كرد و كاخ س��فيد ترامپ را متهم 
به عدول از قوانين بين المللي كرد. خوشرو در ادامه 
از كودت��اي 28 مرداد ب��ه عنوان دخال��ت تاريخي 
واش��نگتن در فرآيند ش��كل گيري دموكراس��ي در 
ايران ياد كرد. او س��پس به حمايت امريكا از عراق و 
سرنگوني هواپيماي مسافربري ايران در خليج فارس 
و در خالل هش��ت س��ال جنگ ميان عراق و ايران 
اش��اره ك��رد. نماينده اي��ران همچنين با اش��اره به 
برخورد پليس و نيروهاي امنيتي امريكا با معترضان 
در اين كش��ور در چند دهه گذش��ته به اعتراضات 
چند س��ال پيش پاريس در دوران نيكال ساركوزي 
هم اش��اره ك��رد و گفت: در هيچ ي��ك از اين موارد 
موضوع به ش��وراي امنيت ارجاع نشد. نماينده ايران 
در س��ازمان ملل متحد س��پس به تشريح وضعيت 
اعتراض��ات در اي��ران پرداخت و با اش��اره به موارد 
خشن چون كش��ته شدن يك مرد و پسر نوجوانش 
در جريان اعتراضات لرس��تان يا حمله به بانك ها و 
مراكز دولتي، آنها را مصداقي براي مداخله پليس و 
ماموران دانس��ت و گفت: اين كاري است كه پليس 

در تمام نقاط جهان انجام مي دهد. 
او همچنين با اشاره به مسدود كردن شبكه هاي 
اجتماع��ي چون تلگرام در جريان اعتراضات اخير به 
استفاده از اين شبكه براي ترويج خشونت اشاره كرد 
و اظه��ارات مدير تلگرام در اين باره را هم ش��اهدي 
بر اين ادعا گرفت. در آخر جلس��ه يي كه قرار بود به 
افزايش فش��ارها به ايران و تضعيف برجام بينجامد 
بي هي��چ نتيجه يي براي امريكا پايان يافت و نماينده 
قزاقس��تان كه رييس ش��وراي امنيت بود، گفت كه 
موض��وع ايران تا زماني كه صلح و امنيت بين المللي 
را ب��ه خطر نين��دازد در صالحيت ش��وراي امنيت 
نيس��ت تا به گفته محمدجواد ظريف، دولت ترامپ 
اش��تباه بزرگ ديگري را به اش��تباهات قبلي اش در 

صحنه سياست خارجي بيفزايد. 
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ايران2

الياس حضرتي، نماينده تهران 
اظهار كرد: مجل��س پيگير آزادي 
هم��ه افرادي اس��ت كه به ش��كل 
تصادف��ي يا تح��ت تاثي��ر فضاي 
هيجاني و فضاي مجازي بوده اند يا 
اعتراضي صنفي داشته اند.  حضرتي 
در ادامه گفت: اكثريتي از افراد جوان و كم  س��ن و سال در 
بين دستگيرشدگان دانش��جو و دانش آموز وجود دارد كه 
تعدادي از آنها بيكار هس��تند.  وي خاطرنشان كرد: برخي 
براس��اس فضاي به وجود آمده و مشكالت اقتصادي اي كه 
در خانواده ش��ان داش��ته اند تحت تاثير ق��رار گرفتند و در 
راهپيمايي ها و اعتراضات ش��ركت كردن��د. منهاي عوامل 
اصلي اين موضوع كه در تشويق به اغتشاش نقش داشتند 
مابقي افراد با بازجويي هاي اوليه آزاد شده اند. بقيه افراد هم 
اميدوار هس��تيم كه در اين چند روز آزاد و دانش��جويان و 
دانش آموزان سر كالس هايشان حاضر شوند. البته عواملي 
كه وابستگي به خارج كشور دارند يا دستي در تيراندازي ها 
دارند و اغتشاشات را سازماندهي مي كردند، وضعيت ديگري 
دارند.  اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه سياست كلي 
نهادهاي امنيتي بر نگه داشتن طوالني مدت بازداشت شده ها 
نيست، تصريح كرد: خيلي از افراد در روز اول اعتراضات در 
تهران بازداش��ت شده بودند و با بازجويي و تذكر اوليه آزاد 
ش��دند. نگه داشتن بقيه هم اميدواريم طوالني نشود.  اين 
عضو فراكس��يون اميد اظهار كرد: درحال حاضر اقليتي از 
دانش��جويان هنوز آزاد نشده اند كه بخش زيادي از آنها نيز 
ان ش��أاهلل در روزهاي آينده آزاد خواهند شد. تمام تالش ها 
در اين راستاست كه دانشجويان هر چه سريع تر آزاد شوند. 
به خصوص كساني كه اعتراضات مدني و اقتصادي داشته و 

در سايه فضاي ايجاد شده دچار هيجاناتي شده اند.

عضو شوراي مركزي فراكسيون 
اميد مجلس گفت: همراهي نكردن 
كش��ورها با سياست هاي نابخردانه 
امريكا در ش��وراي امنيت سازمان 
ملل، نش��انه يي ديگ��ر از موفقيت 
و جهت گي��ري صحيح سياس��ت 
خارج��ي جمهوري اس��المي ايران و از ثم��رات پس از برجام 
در جامعه جهاني است. فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ايرنا در 
ارزيابي خود از نشس��ت شوراي امنيت سازمان ملل با موضوع 
ايران اظهار كرد: برگزاري چنين نشستي با فشار اياالت متحده 
امريكا و بر محور مسائل داخلي به اعتبار شوراي امنيت لطمه 
زد. تمكين و تسليم سازمان ملل به عنوان يك نهاد بين المللي 
در برابر چنين درخواس��ت هاي مداخله جويانه بي اعتباري آن 
را به دنبال خواهد داش��ت. ذوالقدر افزود: ش��ب گذشته شاهد 
بوديم نمايندگاني از چهار قاره و از كش��ورهاي فرانسه، سوئد، 
روس��يه، چين، بوليوي، ساحل عاج، گينه، اتيوپي، قزاقستان و 
لهس��تان در اين سناريو طراحي شده در مورد ايران، حاضر به 
همراهي با ترامپ نشده و راي به محكوميت ملت ايران ندادند. 
نماين��ده تهران در مجلس افزود: همراهي نكردن كش��ورها با 
سياس��ت هاي نابخردانه امريكا، آن هم در اين س��طح، عالوه 
بر موارد ذكر ش��ده نش��انه يي ديگر از موفقيت و جهت گيري 
صحيح سياس��ت خارجي جمهوري اسالمي ايران و از ثمرات 
پس از برجام در جامعه جهاني و بين المللي اس��ت كه موجب 
شكست سياست اين كشور شده است. اين نماينده مجلس به 
جريان هاي سياسي، تريبون هاي رسمي، رسانه ها به ويژه صدا 
و س��يما و دلسوزان كش��ور و نظام توصيه كرد، اجازه ندهند 
اختالفات و تندروي ها موجب خدشه به وحدت و انسجام ملي 
ش��ود و با وحدت كلمه و به دور از حاشيه ها به آرامش فضاي 

عمومي جامعه مبادرت كنند. 

اصالح طل��ب  عض��و  ي��ك 
كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارج��ي مجلس ب��ا انتق��اد از 
عدم پخش مس��تقيم نشس��ت 
امني��ت  ش��وراي  جمعه ش��ب 
س��ازمان ملل، به تشريح برخي 
مش��كالت اين رس��انه پرداخت. به گ��زارش ايلنا، عليرضا 
رحيمي نوشت: شب گذشته در شرايطي كه جهانيان چشم 
به رسانه ها داشتند تا تصميم شوراي امنيت سازمان ملل را 
نسبت به درخواست امريكا براي رسيدگي به حوادث ايران 
به طور زنده دنبال كنند، صداوسيماي ايران اما در سكوتي 
تلخ مغلوب تحوالت شد و براي هزارمين بار با بي توجهي به 
نياز مردم خودس��ري كرد. درحالي كه اخبار حوادث هفته 
گذشته ايران بي وقفه صدر اخبار همه رسانه هاي جهان بود، 
طبيعي اس��ت كه اطالع از نگاه اعضاي شوراي امنيت براي 
مردم ما نيز از اهميت ويژه يي برخوردار باشد. شخصا مترصد 
بودم اگر شبكه خبر نشست شوراي امنيت درخصوص ايران 
را پوشش نمي دهد حداقل از شبكه هاي پرس تي وي يا العالم 
شاهد اين جلسه باشم اما متاسفانه هيچ شبكه يي از سيما 
اقدام به پوشش زنده نداشت و اين وجهي از اهانت به مردم 
و نش��ناختن ضرورت هاي جامعه ب��ود. نظارت بي خاصيت 
و ناكارآمد بر صداوس��يما يكي از مهم ترين اركان شكست 
رس��انه يي آن و نارضايتي و عصبانيت مردم از رس��انه ملي 
است. اگرچه طرح اداره صداوسيما در كميسيون فرهنگي 
با همه فراز و نش��يبش همچنان در نوبت رس��يدگي است 
ام��ا اعتراض هاي مكرر مردم، نخبگان و نمايندگان مجلس 
در كنار نارضايتي صدها كارشناس رسانه همچنان شنيده 
نشده اس��ت و مديريت رسانه ملي كشور همچنان در خأل 

واقع بيني و نظارت حرفه يي ميدان دار است.

 سياست نهادهاي امنيتي
بازداشت طوالني دانشجويان نيست

 عدم همراهي كشورها با امريكا
ثمره برجام است

 صداوسيما عقب مانده
از تحوالت

امريكا بار ديگر در دور زدن برجام ناكام ماند

ترامپ تنها
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3 كالن
تفاهم سازمان هاي تعزيرات 

حكومتي و اموال تمليكي
روساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي و جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي براي گسترش همكاري هاي اجرايي 
و تس��ريع در اجراي احكام و دستورات تعزيرات حكومتي 

تفاهمنامه يي امضا كردند. 
به گزارش ايبنا، اي��ن تفاهمنامه ميان جمال انصاري 
و جمش��يد قس��وريان جهرمي امضا ش��د. بر اساس اين 
تفاهمنامه واحدها و شعب اجراي احكام سازمان تعزيرات 
پس از قطعي��ت راي صادره مبني بر ضبط وثيقه موظف 
ش��دند، نس��خه يي از آن را براي اقدام به نمايندگي هاي 

سازمان اموال تمليكي ارسال كنند. 
س��ازمان اموال تمليكي هم بر اساس اين تفاهمنامه 
بالفاصله در راس��تاي مق��ررات قانوني حاك��م، اقدامات 
الزم را براي فروش اموال مش��مول شناس��ايي ش��ده از 
طرف تعزيرات حكومتي انجام مي دهد. س��ازمان اموال 
تمليكي همچنين موظف ش��د به مح��ض فروش اموال 
مشمول قانون، حاصل فروش را به حساب اعالم شده از 
سوي اجراي احكام تحت عنوان تمركز درآمد حاصل از 
تخلفات امور قاچاق كاال و ارز يا س��اير حساب هاي مقرر 
قانوني واريز كند. بر اساس اين تفاهمنامه رعايت قوانين 
و مقررات در خصوص معامالت مربوطه به عهده سازمان 
جم��ع آوري و فروش ام��وال تمليكي اس��ت. همچنين 
روساي سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان جمع آوري 
و ف��روش ام��وال تمليكي تفاهمنامه يي ب��ا هدف ايجاد 
تعامل بيش��تر و افزايش دقت، سرعت و تسهيل فرآيند 
تب��ادل اطالعات امضا كردند. بر اس��اس اين تفاهمنامه 
سازمان تعزيرات حكومتي متعهد شد آراي صادره درباره 
پرونده هاي كاالهاي قاچاق و كاالهاي مظنون به قاچاق 
را به س��ازمان فروش اموال تمليكي ارس��ال و دسترسي 
برخط براي كاربران معرفي ش��ده از سوي سازمان اموال 

تمليكي را ايجاد كند. 

واگذاري 100درصد سهام 
مجتمع صنعتي اسفراين

100درصد سهام مجتمع صنعتي اسفراين در روز 
دوم بهمن امسال از طريق مزايده واگذار مي شود. 

به گزارش روابط عمومي س��ازمان خصوصي سازي؛ 
100 درصد س��هام مجتمع صنعتي اس��فراين شامل 
يك ميليارد و 358ميليون س��هام توس��ط س��ازمان 
خصوصي س��ازي در روز دوم بهمن امس��ال به صورت 
10درصد نقد و بقيه اقس��اط 8س��اله از طريق مزايده 

واگذار مي شود. 
بر اس��اس اين گزارش، اين ميزان سهام به وكالت 
از س��وي شركت مادر تخصصي س��ازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران و به قيمت پايه هر سهم 5 هزار 
و 315ري��ال و ارزش كل پايه 7 ه��زار و 217ميليارد 
و 770ميليون ريال ب��راي اين واگذاري قيمت گذاري 
شده است. همچنين سپرده شركت در مزايده واگذاري 
مجتمع صنعتي اسفراين 216ميليارد و 533 ميليون و 

100هزار ريال تعيين شده است. 

اخبار كالن

مصوبات مهم كميسيون تلفيق اليحه بودجه 97 

كاهش يارانه بگيران و تثبيت قيمت بنزين
گروه اقتصاد كالن|

كميسيون تلفيق مجلس در زمينه كاهش هزينه 
11هزارميلي��ارد تومان��ي رديف يارانه ه��اي نقدي و 
غيرنقدي خانوارها)معادل حذف 33يا 34ميليون نفر( 
تصمي��م نهايي را گرفت و دولت بايد تعدادي از يارانه 
ثروتمندان را حذف كند. سخنگوي كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه كل كشور سال ۹7 از موافقت كميسيون 
تلفي��ق با پيش��نهاد دولت براي هدفمن��دي يارانه ها 
و تعيين س��قف 37هزارميليارد تومان��ي درآمدهاي 

هدفمندي در سال آينده خبر داد. 

 يارانه ها؛ از 88 تا اكنون
به گزارش »تعادل« قانون هدفمند كردن يارانه ها 
در س��ال 1388 با هدف افزايش كارايي در اقتصاد با 
واقعي ك��ردن قيمت انرژي و كاهش ش��دت مصرف 
حامل هاي انرژي و هدفمند كردن توزيع يارانه پنهان 
انرژي در اقتصاد مصوب و در سال 138۹ اجرايي شد. 
اصل ناصحيح بودن عالمت دهي قيمت انرژي در ايران 
و پيامدهاي آن ب��ر ضد كارايي و عدالت از ابتدا مورد 
پذيرش اكثر اقتصاددانان كش��ور ب��ود اما درخصوص 

روش اصالح آن اختالف نظر وجود داشت. 
موض��وع پرداخ��ت ياران��ه نقدي ماهيان��ه تقريبا 
۹۹درصد جمعيت كش��ور آن هم با حجمي بيش از 
كل درآمدهاي حاصله از افزايش قيمت ها در عمل كل 
اهداف قانون را تحت الش��عاع قرار داد و از آسيب هاي 
جدي مرحله نخس��ت بود كه نه تنها منابع الزم براي 
ش��ركت هاي توليدكننده ان��رژي را محدود كرد بلكه 
موجب افزايش كس��ري بودجه دولت شد. كسري كه 
دولت را به سوي استقراض از بانك مركزي و افزايش 
پايه پولي و در نتيجه افزايش تورم سوق داد. از سوي 
ديگ��ر مجموع پرداخت ياران��ه از ابتدا تاكنون بالغ بر 

270هزارميليارد تومان شده است. 
بر همين اس��اس مجلس در قانون بودجه س��ال 
جاري دول��ت را مكلف كرد كه 14ميلي��ون نفر را از 
جمعيت يارانه بگير حذف كند؛ موضوعي كه دولت به 
دليل انتخابات پيش رو زير بار آن نرفت. طبق تبصره 
14 قانون بودجه س��ال 13۹6 سازمان هدفمندسازي 
يارانه ها مجاز ش��د فقط 33.5هزارميلي��ارد تومان از 
منابع خ��ود را صرف پرداخت نقدي به خانوارها كند. 
ب��ه عبارت ديگر اگر قرار بود در س��ال 13۹6 ماهيانه 
45.5هزار تومان پرداخت شود دولت فقط بايد به 61 
ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت مي كرد؛ درحالي كه 
در اس��فند ماه 13۹5 به بيش از 75ميليون نفر يارانه 
نقدي پرداخت مي ش��د. به عبارت ديگر اجراي قانون 

بودجه س��ال 13۹6 ب��دون هيچ گون��ه افزايش يارانه 
نيازمند حذف 14ميليون نفر از دريافت كنندگان يارانه 
نقدي از ابتداي س��ال 13۹6 ب��ود. طبق گزارش هاي 
س��ازمان هدفمندي يارانه ها در 6 ماهه اول امس��ال 
ن��ه تنها اين جمعيت كمتر نش��ده بلك��ه به نزديك 
76ميليون نفر رس��يده اند. براين اساس طي يك سال 
گذش��ته 743هزار نفر متولد شده و 10هزار نفر رأي 
ديوان عدالت اداري را كس��ب كرده اند همچنين 82 
هزار نفر از وزارت رفاه مجوز اخذ يارانه دريافت كرده اند 
و در مقابل 15۹هزار و 855 نفر فوتي و انصرافي وجود 
داشته كه در سال ۹6 افزوده شده است. به طور كلي 
در اين مدت 600 هزار نفر به تعداد يارانه بگيران اضافه 
شده كه معادل ۹5.21 درصد از جمعيت 7۹ميليون 

نفري كشور را تشكيل مي دهند. 

 كسري 8 هزار ميلياردي و دستور حذف ناگزير
طبق محاسبات اگر دولت در سال 13۹6 همچنان 
به 75ميليون نفر يارانه پرداخت كند بايد در كل سال 
حدود 41هزارميليارد تومان صرف اين موضوع مي كرد 
تا برسد به اينكه 600 هزار نفر هم به اين تعداد اضافه 

شده است. آمارها نشان مي دهد در 6 ماهه اول امسال 
مبل��غ 20ه��زار و ۹40ميليارد توم��ان يارانه نقدي و 
غيرنقدي پرداخت ش��ده اس��ت، اين درحالي اس��ت 
كه بايد نيم��ي از 33.5هزارميليارد)16.7هزارميليارد 
تومان( به پرداخت هاي نقدي اختصاص پيدا مي كرد. 
در ص��ورت ادام��ه اين روند تا پايان س��ال از س��قف 
پيش بيني ش��ده ب��راي اين موضوع)33ه��زار و500 
ميليارد تومان( تجاوز مي كند كه در صورت ادامه اين 
روند قطعا 8 هزار و 381ميليارد تومان كسري بودجه 

خواهيم داشت. 
اي��ن موضوع با توجه به اينك��ه در اين 6 ماه تنها 
48درصد از منابع اجراي قانون هدفمندي  يارانه ها از 
محل درآمد حاصل از اصالح قيمت  كاالها و خدمات 
تامي��ن ش��ده و بي��ش از 51 درص��د ازآن از طريق 
رديف هاي بودجه يي بوده اس��ت، مي تواند قابل توجه 

باشد. 
يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در 
اين زمينه گفته است: با توجه به تامين 51.6 درصدي 
منابع س��ازمان از محل رديف هاي يارانه يي مندرج در 
قانون بودجه و محدوديت سقف اعتبار قابل تخصيص 

از محل اين رديف ها پيش بيني مي ش��ود، سازمان در 
ماه هاي پاياني سال با كسري منابع مواجه شود. 

اين نماينده مجلس پيشنهاد كرده كه بايد هر چه 
زودتر حذف افراد با درآمد باال از فهرست يارانه بگيران 

در دستور كار قرار گيرد. 

 اليحه 97 و بازنگري مجلس
دولت در اليحه بودجه اين موضوع را با فراغت 
از مالحظ��ات سياس��ي انتخاباتي در دس��تور كار 
قرار داد. براس��اس اين اليحه قرار اس��ت، سازمان 
هدفمن��دي يارانه ها منحل و از اي��ن رهگذر تمام 
يارانه بگيران حذف ش��وند و تنها براساس شرايطي 
تعيين شده به برخي از افراد نيازمند تعلق خواهد 
گرفت. مطاب��ق مفاد اين اليحه و آن طور كه وزير 
كار گفت��ه بيش از 31ميليون نف��ر از يارانه بگيران 

حذف خواهند شد. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه درآم��د هدفمن��دي در 
س��ال گذش��ته 48هزارميليارد تومان بوده، گفت 
كه كاه��ش 11هزارميلي��ارد تومان��ي درآمدهاي 
هدفمندي پيشنهاد دولت در اليحه بودجه بود كه 

كميس��يون تلفيق با آن موافقت كرد. پيش از اين 
گفته ش��ده بود كه با كاهش درآمد هدفمندي به 
37هزارميليارد تومان، يارانه 33 ميليون نفر حذف 

خواهد شد. 

 راي كميسيون تلفيق مجلس
از آنجا كه مصوبات كميسيون تلفيق براي تصويب 
نهايي نيازمند راي نمايندگان در صحن علني مجلس 
اس��ت، روز گذشته كميسيون تلفيق نظر نهايي خود 
را درخصوص اين اليحه اعالم كرد و تنها بايد منتظر 
بماني��م كه اين اليح��ه در صحن هم ب��ه راي نهايي 

گذاشته شود. 
براس��اس راي اي��ن كميس��يون منابع س��ازمان 
هدفمن��دي هم��ان 37هزارميليارد توم��ان خواهد 
بود كه بر اين اس��اس ح��ذف 34ميليون نفر قطعي 
خواهد بود. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 
۹7 مجلس در اين زمينه گفت: اعضاي كميس��يون 
تلفيق بودجه بعد از بررسي تبصره 14 اليحه بودجه 
سال آينده، مصوب كردند درآمدهاي حاصل از محل 
هدفمندي يارانه ها در س��ال آين��ده 37هزارميليارد 
تومان باش��د. وي گفت: درآمد هدفمندي در س��ال 
گذش��ته 48هزارميليارد تومان ب��وده كه در صورت 
تصوي��ب نهايي با كاه��ش 11هزارميلي��ارد توماني 
درآمده��اي هدفمندي رو به رو خواهيم بود كه اين 
مس��اله موجب قطع يارانه بخشي از يارانه بگيران در 
س��ال آينده مي شود. س��خنگوي كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه كل كشور سال ۹7 با اشاره به مخالفت 
اين كميسيون با پيشنهاد دولت براي افزايش قيمت 
حامل ه��اي انرژي در س��ال آين��ده گفت كه قيمت 

بنزين در سال آينده گران نمي شود. 
عالوه ب��ر اين در روز گذش��ته درخصوص تبصره 
18 نيز تصميم گيري ش��د. براس��اس اين تبصره قرار 
بود ك��ه قيمت حامل هاي انرژي به طور متوس��ط تا 
50 درص��د افزايش يابد. يوس��ف نژاد در اين خصوص 
اظهار ك��رد: دولت در اليحه بودجه س��ال ۹7 درآمد 
17هزار و 400ميليارد توماني از محل افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي را پيش بيني كرده بود كه نمايندگان 
عضو كميس��يون تلفيق با آن مخالفت كردند. بر اين 
اس��اس اين رقم بايد از محل ديگري جبران شود كه 
كميس��يون تلفيق با تامين 10هزارميليارد تومان آن 
از ف��روش اموال تمليكي موافقت كرد. به گفته وي با 
مصوبه كميسيون تلفيق و در صورت تصويب نهايي آن 
در مجلس، قيمت بنزين و ساير حامل هاي انرژي در 

سال ۹7 افزايش نخواهد يافت.

دولت حدود 71 هزار طرح ناتمام عمراني دارد

بي توجهي به تداوم رشد اوراق مشاركت

س��ازمان برنامه و بودجه اعالم كرد: ش��مار طرح هاي 
ناتمام عمراني دولت حدود 71 هزار مورد اس��ت اما بخش 
خصوصي ب��ه تنهايي ت��وان كافي و انگي��زه الزم را براي 

تكميل طرح هاي عمراني ملي و استاني دولت ندارد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، سازمان برنامه و 
بودجه در بيانيه يي افزود: 6 هزار طرح ناتمام عمراني، ملي 

و 65 هزار طرح استاني است. 
اين سازمان با اشاره به خبر يكي از رسانه ها با موضوع 
»واگ��ذاري ش��تابزده 14 هزار پروژه نيم��ه كاره به بخش 
خصوص��ي« ادامه داد: باتوجه به محدوديت منابع عمومي 
دول��ت براي اتمام پروژه هاي عمراني ناتمام، دولت رويكرد 
مش��اركت عمومي-خصوص��ي را در اليحه بودجه س��ال 

13۹7 در قالب تبصره 1۹ پيشنهادي خود اتخاذ كرد. 
»به عبارت ديگر اين تبصره حاصل بيش از يك س��ال 
و اندي تالش مجموعه دولت با راهبردي س��ازمان برنامه 
و بودجه اس��ت كه نتايج آن در قالب كتاب مشاركت هاي 
عمومي-خصوصي به پيوس��ت اليحه بودجه سال 13۹7، 
تقديم مجلس ش��وراي اسالمي شده اس��ت.« بر پايه اين 

بيانيه، رويكرد مشاركت عمومي-خصوصي به دنبال جلب 
مش��اركت بخش خصوصي براي تكميل طرح هاي ناتمام 
عمراني كش��ور در قالب انواع مش��اركت يا واگذاري است. 
در ادام��ه مي خواني��م: همان گون��ه كه در مت��ن خبر اين 
خبرگ��زاري از قول رييس اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن 
و كشاورزي اس��تان تهران نيز آمده است، در اين فرآيند، 
دولت به دنبال كس��ب درآمد نيس��ت؛ بلك��ه هدف غايي، 
تكمي��ل پروژه ه��اي عمراني ناتمامي اس��ت كه توس��عه 

اقتصادي كشور را به دنبال دارد. 
»نكته مهم آن اس��ت كه بخ��ش خصوصي به تنهايي 
توان كافي و انگيزه الزم را براي تكميل طرح هاي عمراني 

ملي و استاني دولت ندارد.« 
س��ازمان برنامه و بودجه ي��ادآوري ك��رد: تبصره 1۹ 
براس��اس مطالعات س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور و نيز 
كسب نظر دستگاه هاي اجرايي مختلف، به گونه يي تنظيم 
ش��ده كه مش��وق هاي الزم را براي جلب مشاركت بخش 

خصوصي فراهم آورد. 
»تبصره 1۹ اليحه پيش��نهادي، ب��ازار بزرگي را پيش 

روي بخ��ش خصوصي و تعاوني كش��ور ق��رار مي دهد تا 
در كن��ار ه��دف تكميل طرح هاي عمران��ي ناتمام، بخش 

خصوصي و تعاوني كشور نيز تقويت شود.« 
ب��ر پايه اين بيانيه، تكميل اين پروژه ها توس��ط بخش 
خصوص��ي و تعاوني بار مالي قابل توجهي را از دوش دولت 
برداش��ته و منابع حاصل از اين مشاركت ها يا واگذاري ها 

نيز صرف تكميل ساير طرح هاي عمراني كشور مي شود. 
س��ازمان برنامه و بودجه در ادامه اين بيانيه اشاره كرد: 
بررس��ي جدول )1( اليحه بودجه سال 13۹7 كل كشور، 
نش��ان مي دهد جمع كل منابع عموم��ي دولت 368هزار 
ميليارد تومان اس��ت كه از اين مي��زان هزينه هاي جاري 
ح��دود 276 ه��زار ميلي��ارد تومان را به خ��ود اختصاص 
مي دهد ك��ه جبران خدم��ات كاركنان دولت بخش��ي از 
هزينه هاي جاري است و رقم پيش بيني شده براي آن در 
اليحه بودجه سال 13۹7 حدود 106 هزار ميليارد تومان 
است. پس مشخص مي شود در خبر مورد اشاره، درج رقم 
360ه��زار ميليارد توماني به عن��وان رقم كنوني پرداختي 

بابت حقوق و دستمزد كاركنان اشتباه است. 

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: جلوگيري از فرارهاي مالياتي مي تواند از راهكارهاي 
عملياتي براي جلوگيري از انتشار اوراق مشاركت باشد. 

محمدرض��ا پورابراهيمي داوران��ي در گفت وگ��و ب��ا 
خانه ملت درباره موضوع انتش��ار اوراق مش��اركت گفت: 
بحث انتش��ار اوراق مشاركت اگر مديريت نشود به يكي 
از موضوعات چالش برانگيز اقتصاد ايران در چند س��ال 

آينده تبديل مي شود. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: بي توجهي به موضوع انتش��ار اوراق مشاركت و 
ادامه اين كار باعث مي شود، بدهي هاي بيشتري از دولت 

به آينده منتقل شود. 
 اين نماينده مردم در مجلس دهم در ادامه گفت وگوي 
خود با خانه ملت افزود: رشد انتش��ار اوراق مشاركت در 
لوايح بودجه سنواتي ادامه دار بوده و با توجه به اينكه در 
آينده بايد اصل و سود اين اوراق پرداخته شود، وضعيت 
خاصي در اقتصاد كشور به وجود مي آورد كه شايد آثار و 

پيامدهاي آن در اقتصاد كشور قابل كنترل نباشد. 
پورابراهيمي داوران��ي اف��زود: يك��ي از راهكاره��اي 
جايگزي��ن براي جلوگيري از انتش��ار اوراق مش��اركت، 
مديريت هزينه ها در كش��ور اس��ت به نحوي كه كاهش 

هزينه ها متناسب با ميزان منابع درآمدي كشور باشد. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
يادآور ش��د: افزايش منابع درآمدي از ساير مجموعه ها و 
همچنين منابع حاصل از جلوگيري از فرارهاي مالياتي 
مي توان��د از ديگر راهكارهاي عملياتي براي جلوگيري از 

انتشار اوراق مشاركت باشد. 
همچنين در اين باره يك كارش��ناس مديريت مالي 
گفت: دولت براي تس��ويه بخش��ي از بدهي ها دست به 
انتشار اوراق مي زند كه اين كار يك نوع بازي پونزي است. 
تيرداد احمدي در گفت وگو با فارس با اشاره به انتشار 
38هزار و 500ميليارد تومان اوراق مالي در اليحه بودجه 
۹7 اظهار داشت: اينكه دولت ها اوراق اسناد خزانه چاپ 
كنند، في نفسه چيز بدي نيست، منتها نيت اين است كه 
بدهي در بازه زماني توزيع شود. وقتي اوراق 6ماهه چاپ 
مي كنيد، مش��كل ايجاد مي كند. اسناد خزانه يي كه در 

امريكا چاپ مي ش��ود تا 30 سال هم هست، يعني مدل 
آن به گونه يي تداوم يافته و ادامه دارد كه روي حجم اوراق 

و زمان آن هم كار مي كنند. 
اين كارشناس مديريت مالي با بيان اينكه اگر دولت 
از انتشار اوراق بيشتر خوشش بيايد، وارد بازي )پونزي( 
شده اس��ت، گفت: چون اوراق در عمل تسويه نمي شود 
و ب��ا اوراق جديد آن را پاس )تاديه( مي كند، خوش��ش 
مي آيد تا در حقيقت براي پوش��ش و تسويه قبلي اوراق 

جديد منتشر  شود. 
وي افزود: در اين مدل س��ود ناش��ي از انتشار اوراق 
هميش��ه ب��ه آينده منتقل مي ش��ود و اين ن��گاه خيلي 
خطرناك اس��ت. اين كارشناس مديريت مالي ادامه داد: 
دولت وارد بازي پونزي با اوراق بدهي شده، چون تسويه 

نمي كند و با نرخ سود باال به آينده موكول مي شود. 
احمدي در مورد آثار ش��يوه انتشار اوراق مالي دولت 
بيان داش��ت: حجم اوراق باالس��ت، اوراق را چه كس��ي 
مي خرد؟ اگر نرخش جذاب باشد، قطعا سپرده هاي بانكي 
را خارج مي كند و خروج سپرده از نظام بانكي به معناي 
اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي خواهد بود. دولت 
پول نياز دارد. سيس��تم بانك��ي اوراق دولت را مي خرد و 
بانك پول كم مي آورد و از بانك مركزي برداشت مي كند. 
خب، اين چه كاري است دولت براي نياز خود مستقيم از 
بانك مركزي منابع دريافت كند كه البته معتقد است اين 

كار را نبايد انجام دهد و ما نيز استقبال مي كنيم. 
وي تاكيد كرد: اگر نرخ اوراق جذاب نباش��د، كس��ي 
خريد نمي كند. انگيزه يي وجود ن��دارد. دولت در جهت 
تسويه بدهي بايد از راه هاي منفعل بيرون  آيد و با توجه 
به اينكه امكان خلق پول حاكميتي در اختيار دارد، براي 

اين موضوع استفاده كند. 
اين كارشناس مديريت مالي افزود: بدتر از اين موضوع 
آن است كه خلق پول انجام شود و شبكه بانكي به جاي 
دولت، اين كار را انجام مي دهد. كار خوبي است كه دولت 
استقراض مستقيم از بانك مركزي ندارد، اما در عمل كار 
بدتر از آن اتفاق مي افتد. احمدي در پاسخ به اين سوال 
كه دولت معتقد اس��ت براي اتم��ام طرح هاي نيمه تمام 
عمراني هزينه زيادي نياز دارد و منابع دولت تكافوي آن 

را نمي كند، مجبور به انتش��ار اوراق اس��ت، تصريح كرد: 
يك��ي از اقدامات خوب براي انج��ام طرح هاي نيمه تمام 
تبصره 1۹ اليحه بودجه ۹7 اس��ت كه با مدل مشاركت 

عمومي خصوصي اجرايي خواهد شد. 
به گفته اين كارشناس، دولت چون در شرايط كنوني 
پول ندارد، به مثابه چك دادن، اوراق منتشر مي كند، اما 
بايد بر مبناي درآمدهاي آتي خود اين كار را بكند و مانند 
يك كاسب چاپ اوراق مالي مبتني بر درآمد واقعي باشد. 
به گفته وي، ذات بدهكار ش��دن دولت ايرادي ندارد. 
اما بدهكار ش��دن دولت در ش��رايط كنوني دو ايراد دارد 
يك وارد بازي پونزي مي ش��ود و دوم اينكه با نرخ بسيار 
ب��اال اين كار را انج��ام مي دهد. در ژاپن اي��ن كار با نرخ 
1.5درص��د صورت مي گيرد و اگر 10س��ال از آن بگذرد 
100تومان مي ش��ود 115تومان. اما وضعي��ت اوراق در 
ايران اگر 10س��اله باش��د، نرخ تقريبي 20 درصد و نرخ 
مركب به 500 درصد مي رسد كه 5 برابر بوده و ايراد اين 
بازي همين اس��ت. احمدي به جزئيات ديگر اين شيوه 
اشاره و خاطرنشان كرد: مشكل بعدي اين است كه دولت 
بدهي خود را كف بازار آورده كه شبكه بخش خصوصي 
و بانكي را زمين زده است. يعني آنكه دولت پول ندارد، از 
بانك دولتي برمي دارد و بانك نيز از بانك مركزي برداشت 
مي كند. در اين حالت بان��ك دولتي نمي تواند به بخش 

خصوصي تسهيالت دهد. 
وي در مورد راهكار پيشنهادي براي حل اين مشكل 
گف��ت: در اين حال��ت دولت مي توان��د بدهي ها را تهاتر 
كند. در اين مدل پايه پولي دس��ت نمي خورد و ريسك 
ت��ورم زا بودن ندارد، اما در مدلي كه دولت اس��ناد خزانه 
چاپ مي كند، دست آخر بانك مركزي مي خرد و تسويه 

مي كند كه تاثير روي پايه پولي دارد. 
احم��دي تاكيد ك��رد: در مدلي ك��ه بانك ها و بانك 
مركزي درگير تسويه بدهي دولت مي شوند، تمام نسبت 
ضرايب و كفايت س��رمايه و س��پرده قانوني بانك به هم 

خورده، چون برداشت از بانك مركزي دارد. 
وي تاكيد ك��رد: با تهاتر بدهي ها كه ذاتا يك راه حل 
س��اده به نظر مي رسد، قدرت تس��هيالت دهي از محل 

نسبت كفايت سرمايه و سپرده قانوني بهبود مي يابد. 
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توزيع كمك هاي بانك ملت 
بين دانش آموزان زلزله زده 

كمك هاي غيرنقدي بانك ملت شامل نوشت افزار 
و ساير اقالم ضروري، طي مراسمي بين دانش آموزان 
مدارس شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب توزيع شد. 
به گ��زارش روابط عمومي بانك ملت، بخش ديگري 
از كمك هاي غيرنقدي بانك ملت و كاركنان اين بانك 
از نقاط مختلف كش��ور در مراسمي با حضور مسووالن 
آموزش و پرورش سرپل ذهاب و مدير شعب بانك ملت 
استان كرمانشاه، بين دانش آموزان اين شهرستان توزيع 
شد. بر اساس اين گزارش، كمك هاي جديد بانك ملت 
به دانش آموزان و مردم زيان ديده از زلزله سرپل ذهاب 
شامل ۳۰,۰۰۰جلد دفترچه، ۲,۰۰۰تخته پتو و ۷ تن 
خرما به صورت بس��ته بندي بوده كه به دانش آموزان و 
معلمان مدارس س��رپل ذهاب اهدا شد. گفتني است، 
توزيع اين اقالم در س��ه مدرس��ه ابتداي��ي دهخدا در 
شهرس��تان سرپل ذهاب، امام خميني)ره( و دبيرستان 
فرهنگ دهس��تان قلعه شاهين توسط مدير و كاركنان 
بانك ملت كرمانشاه و در ساير مدارس توسط آموزش و 

پرورش سرپل ذهاب صورت گرفت. 

 مديرعامل بانك شهر
مدير شايسته ملي شد

مديرعامل بانك شهر از سوي مركز پژوهش و آموزش 
مديريت ايران به عنوان مدير شايس��ته ملي معرفي شد.  
به گزارش مركز ارتباطات و روابط عمومي بانك شهر، در 
مراسم كنگره مدير شايسته ملي كه از سوي مركز پژوهش 
و آموزش مديريت ايران، در مركز همايش هاي بين المللي 
صدا و سيما برگزار شد، حسين محمدپورزرندي به عنوان 
مدير شايس��ته ملي معرفي و اعتبارنامه اين مديريت به 
وي اعطا ش��د. در اين كنگره كه براي تجليل از نخبگان 
مديري��ت ايران پس از انجام ممي��زي و احراز صالحيت 
با حضور مس��ووالن عالي رتبه كش��وري و نيز تعدادي از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي برگزار شد، مديرعامل 
بانك شهر با كسب شاخص هاي كارآفريني، توسعه، ابتكار 
و خالقيت و همچنين س��ابقه عملكرد موفق، اعتبارنامه 

مدير شايسته ملي را دريافت كرد. 

 خلق زنجيره ارزش
در خدمات بيمه هاي بازرگاني 
گروه بان�ك  و بيمه   تجربه ثابت ك��رده كه اگر يك 
كتاب��ي با موض��وع اجتماعي را به چند نف��ر بدهيد تا 
بخوانند و س��پس از آنها بخواهيد تا برداشت خويش از 
مطالب كتاب و منظور نويس��نده را از منظر خود بيان 
كنند، بدون شك متوجه تفاوت هاي برداشت مفاهيم از 
سوي مطالعه كنندگان خواهيد شد. در امور كسب وكار و 
فرآيندهاي شغلي هم برداشت هاي افراد در امور اجرايي 

با يكديگر بسيار متفاوت و متغير است. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« مدي��ران و كارشناس��ان 
شركت هايي كه با مفاهيم و رويكردهاي جديد مديريتي 
و تحوالت فضاي كس��ب وكار آشنا هستند با آن دسته 
از مديران و كارشناس��اني كه فاقد مطالعه و نسبت به 
تغييرات روند فعاليت مش��اغل و صنايع بيگانه و ناآشنا 
هس��تند تفاوت هاي اساس��ي در نحوه گفت��ار و رفتار 

سازماني اين دو گروه وجود دارد. 
بايد توجه داشت كه اگر سير تحول فضاي كسب وكار 
و مش��اغل مختلف را از دوران قبل از انقالب صنعتي در 
قرن هجدهم ميالدي تاكنون در اروپا و نيز س��ير تحول 
فضاي كسب وكار و مشاغل در كشورمان از دوران صفويان 
تا به امروز را مطالعه كنيم به وضوح تغييرات مس��تمر و 
بهبود شرايط و فضاي كس��ب وكار را مشاهده مي كنيم.  
البته عوامل مختلفي همچون تحوالت اجتماعي و تغيير 
نظامات شغلي در جوامع انساني، تغييرات نظام آموزشي 
از س��بك هاي س��نتي به نظام هاي آموزشي نوين و سير 
تح��ول و تكامل ش��يوه هاي آموزش از س��طوح مدارس 
ت��ا آم��وزش عالي و نيز پا به عرصه گذاش��تن سيس��تم 
آم��وزش فن��ي و حرفه اي و سيس��تم آم��وزش عالي در 
كشورهاي توسعه يافته در راستاي پياده سازي و گسترش 
آموزش هاي نظري و عملي به طور توام در راستاي توسعه 
و بهبود فضاي كس��ب وكار، رش��د ميزان س��رمايه ها در 
كش��ورهاي صنعتي و به تناسب كمتر در كشورهاي در 
حال توسعه، رشد مستمر تكنولوژي طي دو قرن گذشته، 
رشد روزافزون دانش بشري و اطالعات عمومي همه افراد 
جوامع بش��ري به دليل حضور رسانه هاي جمعي فراگير 
و تكنولوژي  ITو ش��بكه جهاني اينترنت در واقع همان 
دهكده جهان��ي مك لوهان و... موجب��ات به وجود آمدن 
تغييرات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي در جوامع بشري 
ش��ده و اين تغييرات به ش��دت بر فضاي كس��ب وكار ها 
اثرگذار هستند و در بسياري از مواقع اين تحوالت موجب 
از بين رفتن و محو ش��دن فلس��فه وجودي بس��ياري از 
مش��اغل و حرفه ها شده اند و در دوره هاي مختلف زماني 
موجب تولد و فعاليت مشاغل جديد مي شوند و در ساير 
موارد مش��اغلي كه ضرورت وجود خدم��ات آنها، مانع از 
حذف آنهاس��ت و منحني عمر بس��يار طوالني دارند، به 
ناچار مش��مول تحول و ارتقا مس��تمر هستند و بازدهي 
مطلوب و مناس��ب آنها منوط به نوآوري و به روز ش��دن 
است.  از جمله مشاغلي كه نياز به به روز شدن و تغييرات 
مستمر در آن به شدت همگام با تغييرات كمي و كيفي در 
مشاغل ديگر و تحوالت اقتصادي و تكنولوژيكي در جوامع 
بشري دارد، صنعت بيمه هاي بازرگاني است. اين تحوالت 
مورد لزوم و س��ير تكامل صنعت بيمه در پاسخگويي به 
نيازهاي مردم، بنگاه هاي اقتصادي و برنامه هاي توس��عه 
دولت ها ش��امل چه نكات و مواردي مي شود.  در دنياي 
تج��ارت امروز، ش��ركت هاي بيم��ه پيش��قراول در بازار 
ديگ��ر فقط از فعاليت محض فروش بيمه نامه و پرداخت 
خسارت هاي احتمالي خارج ش��ده اند و نه تنها خدمات 
پس از فروش را در باالترين سطح كيفي براي مشتريان 
تامين مي كنند بلكه پا را فراتر از اين مرحله گذاش��ته اند 
و خود را به عنوان ش��ركاي تجاري بيمه گذاران دانسته و 
با تشكيل تيم هاي مشاوره مديريتي و اقتصادي، همواره 
نيازهاي مشاوره يي بيمه گذاران در راستاي بهبود مستمر 
كس��ب وكار آنها را تامين مي كنند.  در واقع شركت هاي 
بيمه توانمند، حفظ توانايي و توانگري بيمه گذاران خويش 
و پايه گ��ذاري يك هم��كاري اس��تراتژيك را در اهداف 
بازرگان��ي خويش قرارداده اند و بدين ترتيب اس��تحكام و 
تداوم زندگي اقتصادي مشتريان را تداوم زندگي اقتصادي 

خويش مي دانند. 

اخبار

نكته

با وجود افزايش اونس جهاني، نرخ طال در ايران كاهش يافت

كاهش حباب ارز و سكه
پيش بيني ادامه نوسان طال در بازار جهاني و افزايش 400 دالري نرخ اونس در سال 2018

هادي حيدري  صاحب نظر پولي و بانكي    
 ارتقاي س��طح نظارت در ش��بكه بانكي كش��ور منطبق با 
مق��ررات بين الملل��ي مانند ب��ال۲و۳، نيازمن��د الزاماتي مانند 
ارتقاي سطح مهارتي كارشناسان بانكي است.  همراهي شبكه 
بانكي و مالي كش��ور با قوانين و مقررات معتبر بين المللي يكي 
از الزامات��ي اس��ت كه براي برقراري ارتباط با بانك هاي س��اير 

كشورها مورد تاكيد است. 
بدين منظ��ور بانك مركزي ترجم��ه توافقنامه بين المللي 
بال۲ را در س��ه بخش جداگانه در اختيار كارشناس��ان بانكي 
ق��رار داده اس��ت.  اركان اصلي اين توافقنام��ه، يعني حداقل 
الزامات س��رمايه، بازبين��ي فرآيندهاي نظارت��ي و نظم بازار 
)ب��راي جلوگي��ري از بي ثبات��ي مالي در س��طح بانك و عدم 
سرايت شوك هاي مالي از يك بانك به ساير موسسات مالي( 

اولويت هاي سيس��تم مالي كش��ورها را براي همگام شدن با 
اقتص��اد جهاني مش��خص كرده اس��ت.  مح��ور اصلي براي 
پياده س��ازي اين توافقنامه در س��طح بانك و همچنين ناظر 
بانكي )يعني بانك مركزي( طراحي س��اختاري سازمان يافته 
ب��راي ايج��اد ثبات مالي در كش��ورها و كاهش ريس��ك هاي 
سيس��تمي در بخش مالي و بانكي اس��ت. اي��ن قوانين براي 
پياده س��ازي نياز به آن دارد كه بانك ه��ا )به عنوان يك نهاد 
مالي در كش��ور( همواره براي پيش��برد اين اهداف براس��اس 
بخش��نامه ها، رهنموده��ا و دس��تورالعمل هاي موجود بانك 
مركزي، در جهت كاهش ريسك هاي سيستمي و تاثيرپذيري 

از شوك هاي بيروني تمام تالش خود را به كار گيرند.
براس��اس قوانين بال۲و۳، بانك ها مي توانند در انتخاب سه 
روش مجزا براي محاس��به ريسك اس��تفاده كنند كه اين سه 

رويكرد عبارتند از: رويكرد استاندارد، رويكرد رتبه بندي داخلي، 
رويكرد رتبه بندي داخلي پيش��رفته. ب��ه عنوان نمونه، رويكرد 
استاندارد از رتبه بندي به دست آمده توسط شركت هاي معتبر 

بيروني مانند S&P، موديز و فيچ استفاده مي كند.
با توجه ب��ه اينكه هنوز برخي قوانين داخلي موجود )مانند 
دس��تورالعمل محاس��به س��رمايه نظارتي و كفايت سرمايه و 
رهنمود آزمون تنش( براي تطبيق با استانداردهاي بين المللي 
فاصل��ه زي��ادي دارن��د، بنابراين وج��ود يك برنامه منس��جم 
هدف گذاري ش��ده در اين زمينه براي ارتقاي س��طح نظارتي 

بسيار حايز اهميت است.
تجربيات كش��ورهاي در حال توس��عه و توس��عه يافته براي 
پياده سازي الزامات اوليه توافقنامه هاي بال۲و۳ نشان مي دهد 
كه طراحي مدل هايي برمبناي رتبه بندي داخلي نيازمند س��ه 
عامل بس��يار مهم س��ازماندهي مجدد زيرساخت هاي بانك در 
ستاد، تشخيص مهارت هاي مورد نياز و تعيين سطح مورد نياز 
از تكنولوژي و شناس��ايي وضعيت كنوني بانك در آن است.  با 

تاكيد بر اين س��ه عامل مي توان نتيجه گيري كرد كه ش��بكه 
بانكي كش��ور عالوه ب��ر تغيير در زيرس��اخت هاي نرم افزاري و 
سخت افزاري خود بايد در تقويت مهارت هاي مديران و نيروي 

انساني بازبيني اكيد كند.
به نظر مي رسد، مهم ترين عاملي كه در بخشنامه هاي ذكر 
شده كمتر مورد توجه بوده، سطح كنوني تكنولوژي بانك ها و 

هدف گذاري و تشخيص فاصله از هدف است.
همچنين س��ازماندهي مجدد زيرس��اخت ها محدود به يك 
ح��وزه مديريت ريس��ك در بانك نبوده و نيازمند مش��اركت و 
ارتقاي گزارش��گري و گزارشگيري در س��اير مديريت هاي مهم 
بانك مانند مديريت حسابرسي و بازرسي و كنترل داخلي است. 
در اين بين به نظر مي رس��د، همزمان با سازماندهي مجدد 
واحدهاي مديريتي ذكر ش��ده، بيش��ترين تمركز در بانك بايد 
بر مس��اله فناوري اطالعات يا IT باش��د؛ كه وظيفه عمده آن 
شناس��ايي و پياده سازي اهداف اس��تراتژيك بانك از يك سو و 

ارتقاي مزيت رقابتي بانك از سوي ديگر است.

در قانون برنامه شش��م توسعه، سهم 
بيمه ه��اي زندگ��ي 5۰درصد در س��ال 
پايان��ي برنامه از مجموع پرتفوي صنعت 

بيمه تعيين شده است. 
كارشناس��ان  ن��زد  تردي��دي  هي��چ 
بيمه ه��اي زندگ��ي وجود ن��دارد كه با 
ساختار مقررات و محصوالت فعلي بازار 
بيمه و در ش��رايط اشتغال ناقص و ركود 
تورمي، رس��يدن به چنين ميزان رشدي 

در اين دوره زماني امكان پذير نيست. 
حين ارس��ال اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۷ به مجلس، ازسوي 
كارشناسان اقتصادي دولت شنيده شد كه به علت كاهش درآمد 

و ورودي ه��اي حق بيمه صندوق هاي بازنشس��تگي اجتماعي و 
كاركنان دولت، اكن��ون آن صندوق ها نياز به حمايت هاي مالي 

دولت دارند. 
يكي از موثرترين راه هاي حل مشكالت بازنشستگي نيروهاي 
كار و ايجاد تع��ادل در معادله درآمد و هزينه ذخيره گيري هاي 
اندوخته هاي بازنشستگي تبديل اجراي برنامه هاي بازنشستگي 
از گزين��ه منحصر به فرد صندوق هاي بازنشس��تگي اجتماعي به 

نوع پوشش هاي بازرگاني است. 
اي��ن م��دل نه تنه��ا از بار مس��ووليت و تعه��دات دولت در 
سال هاي آتي مي كاهد بلكه ضريب موفقيت بنگاه هاي اقتصادي 
و كارآفري��ن را ب��ا قرار گرفت��ن تحت پوش��ش هاي جامع انواع 
رش��ته هاي بيمه يي در يك برنامه ريزي مديريت ريسك افزايش 

مي دهد. اكنون براس��اس قانون تامي��ن اجتماعي همه كارگاه ها 
و موسس��ات ش��غلي در كش��ور مكلف به تامي��ن بيمه نامه هاي 
مس��تمري كاركنان از س��ازمان تامين اجتماعي هس��تند و در 
صورت استكناف مشمول جرايم و مجبور به ايفاي تعهد در قبال 
اين سازمان خواهند شد. در صورتي كه دولت با اصالح ساختار 
صنع��ت بيمه ه��اي بازرگاني و تغيي��ر مق��ررات و طراحي هاي 
محص��والت جديد و كارآم��د، مطلوبيت و ضري��ب اطمينان و 
اعتماد نيروهاي كار و كار فرمايان را به بيمه هاي اندوخته س��از 
و مش��خصا بيمه هاي مس��تمري و بازنشس��تگي ش��ركت هاي 
بيمه بازرگاني افزايش دهد، بدون ش��ك نه تنها س��هم پرتفوي 
ش��ركت هاي بيمه بازرگاني به ميزان پيش بيني ش��ده در پايان 
برنامه ششم توس��عه خواهد رسيد، بلكه بسيار بيشتر از آن نيز 

خواهد شد. 
تنه��ا مانع كنوني تكليف قانوني و جرايم بازدارنده يي اس��ت 
ك��ه كارفرمايان را مكلف به انعقاد قراردادهاي بيمه مس��تمري 

بازنشستگي به طور منحصر با سازمان تامين اجتماعي مي نمايد، 
است. 

چنانچ��ه دولت پس از اصالح س��ريع س��اختار صنعت بيمه 
بازرگان��ي كه مهم تري��ن فاكتور آن تفكيك وظاي��ف نظارتي و 
مشاركتي نهاد ناظر در بازار بيمه است و با سازماندهي يك نهاد 
نظارتي مس��تحكم جديد ضريب اطمينان و اعتماد بيمه گذاران 
به بيمه هاي بازرگاني به خصوص در تعهدات بلندمدت را اصالح 
نمايد، آن��گاه كارفرمايان و بيمه ش��دگان در ش��رايط رقابتي و 
ملموس، توانايي انتخاب پوش��ش مس��تمري و بازنشستگي بين 
دو گزينه سازمان تامين اجتماعي يا شركت هاي بيمه بازرگاني 
را داشته باش��ند، بسياري از موانع و مشكالت موجود در زمينه 
انتخ��اب نوع بيمه مس��تمري و بازنشس��تگي هموطنان مرتفع 
خواهد ش��د.  بدون ش��ك در صورت تحقق چنين پيشنهادي، 
بس��ياري از مشكالت دولت و كارفرمايان و بيمه شدگان در امور 

بيمه يي در جامعه خاتمه خواهد يافت.

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
نرخ ارز، سكه و طال روز شنبه ۱6دي ۹6 روند 
نزولي به خود گرفت و با ثبت رقم 4۲88توماني 
براي دالر، نرخ س��كه طرح جديد به يك ميليون 

و 46۰هزار تومان رسيد. 
كارشناس��ان با اش��اره به كاهش همزمان ارز 
و س��كه در ش��رايطي كه اون��س جهاني درحال 
افزايش است، معتقدند كه در هفته گذشته، بازار 
ارز و س��كه و طال با حباب بيش��تري مواجه شد 
كه با آرامش نس��بي بازار با وجود افزايش اونس 
جهاني، بازار با كاهش حباب س��كه و ارز مواجه 
ش��ده است و اين موضوع نشان مي دهد كه بازار 
س��كه حداقل با حباب ۱۰۰تا ۲۰۰هزار توماني 
و نرخ ارز و دالر نيز با حباب مواجه ش��ده است 
و در نتيج��ه انتظار مي رود كه در روزهاي آينده 
ني��ز با كاهش بيش��تر حباب ارز و س��كه و طال 

مواجه باشيم. 

به گزارش»تعادل« در بازار ارز مبادله يي، نرخ 
رس��مي ۱5 ارز كاه��ش و ۲۲ ارز افزايش يافت 
و بهاي ۲ ارز هم تغييري نداش��ته اس��ت. دالر با 
۲ريال كاه��ش ۳6۰8,۹تومان، پوند با ۱6۷ريال 
رش��د 48۹6,5تومان و ي��ورو با اف��ت ۳۹ريالي 

4۳4۱,۱تومان ارزش گذاري شد. 
در ب��ازار آزاد نيز صرافي ه��اي پايتخت هر دالر 
امري��كا را با ۷5تومان افت نس��بت به پنج ش��نبه 

گذشته 4هزار و ۲88تومان  فروختند. 
همچنين هر يورو با ۲۲۰تومان كاهش نس��بت 
به روز گذش��ته 5 ه��زار و ۲55توم��ان و هر پوند 
انگليس نيز با ۷۹توم��ان افت 5 هزار و ۹۰۹تومان 
داد و ستد شد درحال حاضر تفاوت دالر مبادله يي 
و آزاد به 6۷۹ تومان رسيده و بار ديگر در كانال زير 

۷۰۰تومان قرار گرفت. 
در بازار طال ني��ز درحالي كه اونس جهاني به 
۱۳۱۹تومان رسيده و روند صعودي خود را حفظ 

كرده و كارشناس��ان پيش بين��ي مي كنند كه در 
سال ۲۰۱8 به داليل مختلف اقتصادي و سياسي 
ب��ا احتمال افزاي��ش 4۰۰دالري اون��س جهاني 
مواجه خواهيم ش��د اما ب��ه خاطر كاهش حباب 
بازار ارز و س��كه در ايران شاهد كاهش نرخ طال 
و س��كه هس��تيم و هر گرم طالي ۱8عيار با يك 
هزار و ۳۹۰تومان كاهش ۱۳5هزار و ۳5۰تومان 

قيمت گذاري شد. 
هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
امروز و در بازار با ۱۱هزار تومان كاهش نس��بت به 
پنج شنبه گذشته يك ميليون و 46۰هزار تومان داد 

و ستد  شد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قدي��م نيز با ۱۳هزار توم��ان كاهش يك ميليون و 
465هزار تومان فروخته ش��د. هر قطعه سكه نيم 
به��ار آزادي نيز ب��ا ۲۰هزار تومان اف��ت ۷۳۰هزار 
تومان معامله شد. هر قطعه سكه ربع بهار آزادي نيز 

4۲۹هزار و 5۰۰ تومان داد و س��تد شد كه نسبت 
به پنج شنبه گذش��ته ۱۱هزار و ۲۰۰تومان كاهش 
داشت. قيمت هر قطعه سكه گرمي نيز با يك هزار 
تومان افزايش نسبت به پنج شنبه گذشته ۲8۲هزار 

تومان تعيين شده بود. 

 افزايش 400 دالري طال 
روزنامه وال استريت نوشت: پيش بيني مي شود 
كه قيمت طال به بيش از يك هزار و ۷۰۰دالر در هر 

اونس در سال ۲۰۱8ميالدي برسد.
به گزارش راش��اتودي، روزنامه وال استريت در 
سر مقاله خود نوشت: پيش بيني مي شود كه قيمت 
طال در س��ال ۲۰۱8ميالدي با سير افزايشي روبه رو 

شود.
پيش بيني انجام گرفته حاكي از رس��يدن قيمت 
طال در س��ال ۲۰۱8ميالدي به يك هزار و ۷۰۰دالر 
در ه��ر اونس يا بيش��تر از آن دارد ك��ه اين يعني 
ب��ا توجه به س��طح فعلي طال ك��ه قيمت آن در هر 
اونس يك هزار و ۳۰۰دالر اس��ت، رشد 4۰۰دالري 

را تجربه خواهد كرد.
همچنين در واپسين روزهاي سال ۲۰۱۷ميالدي 
تعداد قراردادهاي طال ۱۰هزار تا افزايش پيدا كرد و 
رش��د بيش از ۲.۳درصدي را به خود اختصاص داد. 
ب��ر پايه اين گزارش مجموع حجم معامالت طال در 

خارج از بورس لندن ۱,5ميليون تن گزارش ش��ده 
كه فقط ۱8۰هزار تن از آن به صورت فيزيكي انجام 

گرفته شده است.
 

 ذره  بين بر معامالت بيت كوين
عض��و كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت كه مس��ائل و معامالت بيت كوين 
باي��د زي��ر ذربي��ن بانك مرك��زي ق��رار گيرد تا 
مش��خص ش��ود كه آيا اي��ن ارز ديجيتالي براي 

اقتصاد كشور تبعات دارد يا خير؟
رس��ول خض��ري درخصوص خري��د و فروش 
بيت كوي��ن اظهار كرد: اقتص��اد دنيا با مبادالت 
مالي جديدي روبه رو ش��ده است كه ارزيابي اين 
موضوعات بايد به صورت كارشناس��ي انجام شود 
چراكه بايد از ظرفيت هاي جديد مفيد در توسعه 

تجارت استفاده شود. 
عض��و كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي 
اسالمي ادامه داد: مس��ائل و معامالت بيت كوين 
باي��د زي��ر ذربي��ن بانك مرك��زي ق��رار گيرد تا 
مش��خص ش��ود كه آيا اي��ن ارز ديجيتالي براي 

اقتصاد كشور تبعات منفي دارد يا خير. 
نماين��ده سردش��ت و پيرانش��هر در مجلس 
ش��وراي اس��المي تصريح كرد: نمي توان گفت به  
كارگيري فن��اوري اطالعات در بازارهاي مالي به 
زيان اقتصاد كش��ور اس��ت اما بايد احتياط ها در 
شرايط فعلي اقتصاد كشور باال باشد تا مشكالتي 
مانند مسائل سپرده گذاران در برخي از موسسات 

مالي و اعتباري تكرار نشود.
خضري در ادامه گفت وگوي خود با خانه ملت 
تصريح كرد: درحال حاضر تنها برخي از كشورها 
موض��وع خريد و فروش بيت كوين را پذيرفته اند 
بنابراين بايد بانك مركزي با ارزيابي ش��رايط در 

اين خصوص شفاف سازي انجام دهد. 
نماين��ده سردش��ت و پيرانش��هر در مجلس 
ش��وراي اس��المي افزود: با توجه به حساسيت ها 
درباره ارزهاي ديجيتال اين ضرورت ايجاب شده 
كه بان��ك مركزي و رس��انه ها در زمينه خريد و 
فروش بيت كوين اطالع رس��اني بيشتري داشته 

باشد. 
عض��و كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي 
اس��المي افزود: با وجود اينكه اقدامات مناس��بي 
در راس��تاي س��اماندهي صرافي ها صورت گرفته 
است اما با اين وجود هنوز نظارت موثر و مطلوبي 

درخصوص فعاليت صرافي ها وجود ندارد.

عل��ي اش��رف   افخم��ي ريي��س هيات مدي��ره و 
مديرعام��ل بانك صنعت و معدن گفت: الزم اس��ت 
به جاي روش وثيقه گذاري در بانك ها براي اعطاي 
تسهيالت از روش اعتبارسنجي و رتبه بندي استفاده 
شود.  به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و 
معدن، وي در جمع صنعتگران و كارآفرينان استان 
اصفه��ان با بيان اين مطلب افزود: موضوع وثيقه در 
كش��ور به يك تجارت تبديل ش��ده است در حالي 
كه در هيچ يك از كشورهاي دنيا چنين سيستمي 

وجود ندارد.
مديرعامل بانك صنعت و معدن با تاكيد بر اينكه 
الزم اس��ت، نظام بانكي ما براي اعطاي تس��هيالت 
به اعتبارس��نجي و رتبه بن��دي واحدهاي صنعتي و 
توليدي توجه كند، اظهاركرد: اين كار، بس��ياري از 

مشكالت موجود را حل خواهد كرد.
ريي��س هيات مديره بانك صنعت و معدن گفت: 
بانك ها در هنگام پرداخت تس��هيالت بايد به اعتبار 

و طرح هاي واحده��اي صنعتي متقاضي توجه الزم 
را داش��ته باش��ند. افخمي همچنين ب��ا بيان اينكه 
الزم اس��ت نرخ س��ود تس��هيالت براي صنعتگران 
و كارآفرين��ان كاه��ش ياب��د، افزود: در س��ال هاي 
گذش��ته نرخ س��ود تس��هيالت تا حدود ۳۰ درصد 
ني��ز بود اما با اقدامات صورت گرفته توس��ط دولت 
يازده��م و دوازدهم اين نرخ ب��ه ۱8 درصد كاهش 
يافت، هرچند هنوز اين نرخ س��ود با نرخ سودهاي 
تسهيالت بانكي 4 و 6 درصدي كشورهاي ديگر كه 
به واحدهاي صنعتي مي پردازند، قابل رقابت نيست.

مديرعام��ل بان��ك صنع��ت و مع��دن يك��ي از 
مشكالت موجود در پيش��برد برنامه هاي توسعه يي 
را نگاه هاي كوتاه مدت خواند و بيان داش��ت: ما بايد 
طرح هاي بلندمدت تا 5۰سال آينده داشته باشيم و 

به طور خاص بر آن طرح ها تمركز كنيم.
افخم��ي با اش��اره ب��ه اقدامات بان��ك صنعت و 
مع��دن براي تعامالت بين الملل��ي تصريح كرد: اين 

بان��ك قبل از برجام نيز اقداماتي را انجام داده اما با 
اجرايي شدن سند برجام و در طول ۲سال گذشته، 
توفيق هاي خوب��ي در زمينه تعامالت بين المللي به 
دست آورده است. رييس هيات مديره بانك صنعت 
و مع��دن، اخ��ذ 4۰۰ ميليون دالر خ��ط اعتباري، 
انعق��اد ق��رارداد فاينانس قطار سريع الس��ير تهران 
- مش��هد با س��رمايه گذاري ۷,۱ ميليارد دالر، اخذ 
دومين خط اعتب��اري به صورت قرارداد وام با يكي 
از بانك ه��اي خارجي به ارزش 5,۱ ميليارد دالر در 
تابس��تان س��ال جاري و عامليت تامين مالي براي 
ورود ۱۱فروند هواپيماي ايرباس و  اي تي آر به كشور 

را از جمله اين اقدامات بيان كرد. 
مديرعام��ل بانك صنعت و مع��دن با بيان اينكه 
اين بانك در سه سال گذشته در نيروگاه هاي كشور 
براي توليد 6هزار مگاوات برق سرمايه گذاري كرده 
اس��ت، افزود: تاكنون افزون بر ۳ه��زار مگاوات آن 
به ش��بكه برق كش��ور متصل شده اس��ت.  افخمي 

همچني��ن به گش��ايش اعتب��ار براي پ��روژه قطار 
سريع السير تهران-قم-اصفهان به ارزش 8,۱ميليارد 
دالر با عامليت اين بانك اش��اره ك��رد و گفت: اين 
طرح حدود 4۰ درصد پيش��رفت دارد و اميد است 
تا ۲ س��ال آينده به بهره برداري برس��د. تعدادي از 

صنعتگ��ران و كارآفرين��ان در اين جلس��ه خواهان 
افزايش س��قف تس��هيالت پرداختي بانك صنعت و 
معدن به واحدهاي صنعتي استان اصفهان، نوسازي 
تجهي��زات و دس��تگاه هاي واحده��اي صنعتي اين 
استان و توجه بيشتر به صنعت گردشگري شدند. 

 نرخ ارز و سكه در بازار )قيمت ها به تومان( 

شنبهپنج شنبهنوع سكه و ارز  

سكه طرح 
۱4۷۱۰۰۰۱46۰۰۰۰جديد

سكه طرح 
۱4۷8۰۰۰۱465۰۰۰قديم

۷5۰۰۰۰۷۳۰۰۰۰نيم سكه

44۰۷۰۰4۲۹5۰۰ربع سكه

۲8۱۰۰۰۲8۲۰۰۰سكه گرمی

هر گرم طالی 
۱8۱۳6۷4۰۱۳5۳5۰ عيار

4۳6۳4۲88دالر

54۷55۲55يورو

5۹885۹۰۹پوند

الزامات اجراي مقررات بال در شبكه بانكي 

بيمه هاي مستمري و تشكيل سرمايه بازنشستگي 

مديرعامل بانك صنعت و معدن پيشنهاد كرد

اعتبارسنجي جايگزين وثيقه گذاري در بانك هاي كشور

حميدرضا حاجي اشرفي 
 كارشناس

ريسك و بيمه 
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5 بورس و فرابورس
  ابالغ اليحه آزادسازي 

سهام عدالت طي ۲ هفته
رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س از ابالغ اليحه 
آزادس��ازي س��هام عدالت در آينده نزدي��ك خبر داد و 
افزود: ما با پرداخت س��ود سهام عدالت مخالف هستيم؛ 
چراك��ه بايد اصل داراي��ي و مالكيت س��هام را به مردم 
منتقل كني��م. محمدرضا پورابراهيم��ي در مصاحبه با 
راديو با اش��اره به جلس��ه اخير روس��اي كميسيون هاي 
مجلس با رييس جمهور و تعيين تكليف وضعيت سهام 
عدالت اظهار كرد: رييس جمهور از ابالغ و فراهم ش��دن 
مقدمات ابالغيه دولت خبر داد و قرار ش��د، ظرف يكي 
دو هفته آينده اليحه به دس��ت مجلس برس��د. او ادامه 
داد: نخس��تين نشست را با مديران ارش��د بازار سرمايه 
داشتيم و اگر قرار بر تدوين قانون آزادسازي سهام عدالت 
باشد بايد زيرس��اخت هاي اين بخش عملياتي شود كه 
زيرساخت اصلي آن شامل بازار سرمايه است و نرم افزارها 
و سخت افزارهاي مورد نياز بايد فراهم شود. پورابراهيمي 
با بيان اينكه اگر دولت باز هم تاخير داشته باشد ما متن 
م��ورد توافق دولت را در قالب طرح خواهيم آورد، افزود: 
ما با پرداخت سود سهام عدالت مخالف هستيم؛ چراكه 
بايد اصل دارايي و مالكيت سهام را به مردم منتقل كنيم 
و حق و حقوق س��هام به دارن��ده آن حق انتقال مي يابد 
و يكي از آنها س��ود سهام اس��ت. به گزارش سنا، رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس، واريز 500 هزار توماني از 
س��وي مردم و آزادسازي س��ود 90هزار توماني از سوي 
دولت را غيرمنطقي دانست و گفت: محاسباتي كه دولت 
انج��ام داده و اع��الم مي كند هر نفر باي��د نزديك 500 
هزار تومان بپردازد تا س��ود او را پرداخت كنيم، اشتباه 
است؛ چراكه متوسط س��ودي كه بايد براي 10سال در 
نظر گرفته ش��ود برابر 10درصد ارزش س��رمايه گذاري 
شركت هاي بورسي است. پورابراهيمي اظهار كرد: مردم 
نباي��د در اين مرحله پولي بدهن��د. مالكيت بايد به آنها 
تقديم ش��ود تا درباره آن تصميم بگيرند و انتظار داريم 
وقتي هر س��هم 500 هزار تومان ارزش دارد، اين سهم 
به خانوار اعطا ش��ود و تالش مي كنيم تا پايان س��ال با 
همكاري دولت اين قضيه حل و فصل شود. او خاطرنشان 
كرد: اين ميزان نه تاثيري بر قدرت خريد دارد و نه خانوار 
از آن انتفاع مي برد ولي اگر اين سود توزيع نشود، نزديك 
20هزارميليارد تومان]قدرت س��رمايه گذاري به اقتصاد 
مي دهد[ كه حتما قادر به ايجاد اش��تغال اس��ت ولي در 
صورت اعطاي سود سهام عدالت، هزينه دو سه قرص نان 

را براي مردم توزيع كرده ايم. 

 افزايش س�ود در عملكرد 6 ماهه: شركت پست 
بانك اطالع��ات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 6 ماهه 
منتهي به 31ش��هريور ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با 
س��رمايه معادل 3ه��زار و 233ميلي��ارد و 451ميليون 
ريال منتش��ر كرد. همچنين شركت با انتشار عملكرد 6 
ماهه خود اعالم كرد در دوره ياد شده مبلغ 6 ميليارد و 
365ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 2ريال س��ود به ازاي هر س��هم محقق كرد كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 100درصد 
افزايش داشت. گفتني است، اين شركت در دوره مشابه 
س��ال مالي قبل مبلغ يك ريال س��ود به ازاي هر سهم 
اختص��اص داده بود. افزون بر اين با افزوده ش��دن زيان 
انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره در نهايت مبلغ 
يك هزار و 427ميليارد و 352ميليون ريال زيان انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 صورت ه�اي مالي 9ماهه تهران ش�يمي: شركت 
داروس��ازي ته��ران ش��يمي اطالع��ات و صورت ه��اي 
مال��ي ميان دوره ي��ي 9ماهه منتهي به 31ش��هريور ماه 
96 را حسابرس��ي نشده و با س��رمايه 148هزار و 500 
ميليون ريال منتش��ر كرد. همچنين ش��ركت با انتشار 
عملكرد 9ماهه خود اعالم كرد در دوره ياد ش��ده، مبلغ 
314ميليارد و 437ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ 2هزار و 117ريال س��ود به ازاي 
هر س��هم محقق كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل 10درصد كاهش داشت. گفتني است 
اين ش��ركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 2هزار 
و 340ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داده بود. 
براساس اين گزارش با افزوده شدن سود انباشته ابتداي 
س��ال به س��ود خالص دوره در نهايت مبلغ يك هزار و 
271ميليارد و 101ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 س�ود ۲8ريال�ي »والبر«: ش��ركت گ��روه دارويي 
البرز)گروه س��رمايه گذاري البرز( اطالعات و صورت هاي 
مالي 6 ماهه منتهي به 31شهريور ماه 96 را حسابرسي 
ش��ده و با سرمايه معادل س��ه هزار و صد ميليارد و صد 
ميليون ريال منتش��ر كرد. همچنين ش��ركت با انتشار 
عملكرد 6 ماهه خود اعالم كرد در سال مالي 96 معادل 
88 ميليارد و 28ميليون ريال س��ود خالص داشت و بر 
اين اس��اس مبلغ 28 ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار 
گذاش��ت كه در مقايسه با دوره مش��ابه سال مالي قبل 
معادل 73درصد كاهش داشت. گفتني است اين شركت 
در سال مالي قبل مبلغ 105ريال سود به ازاي هر سهم 
محقق كرده بود. بر اين اس��اس به سود خالص دوره نيز 

سود انباشته ابتداي سال اضافه شد. 
 افزايش 113درصدي عملكرد الميران: ش��ركت 
المي��ران اطالعات و صورت هاي مالي 6 ماهه منتهي به 
31شهريور ماه 96 را حسابرسي شده و با سرمايه معادل 
60 ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين شركت با انتشار 
عملكرد 12ماهه گذشته خود اعالم كرد در سال مالي 96 
معادل 27ميليارد و 896 ميليون ريال سود خالص داشت 
و بر اين اس��اس مبلغ 465ريال س��ود به ازاي هر سهم 
كنار گذاش��ت كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 113درصد افزايش داشت. گفتني است اين 
ش��ركت در سال مالي قبل مبلغ 218ريال سود به ازاي 
هر س��هم محقق كرده بود. افزون بر اين به سود خالص 
دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت 
مبلغ 4ميليارد و 93ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 شفاف سازي قيمت س�هام »شليا«: شركت مواد 
ويژه ليا درباره نوس��ان قيمت سهام با ارسال اطالعيه يي 
در س��امانه كدال شفاف سازي كرد. همچنين شركت در 
نامه يي به س��ازمان بورس درباره كاهش قيمت س��هام 
شفاف سازي كرد. بر اين اساس »شليا« اعالم كرده است: 
از تاريخ گزارشگري قبلي كه مربوط به صورت هاي مالي 
و گزارش تفسيري مديريت بود تا مقطع فعلي، تغيير با 
اهميت��ي در وضعيت مالي يا عملكرد ش��ركت رخ نداده  

است.

خبر

رويخطشركتها

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان وضعيت بازار سهام را بررسي مي كند

سايه ريسك سيستماتيك در بورس
گروه بورس  مسعود كريمي  

 روز گذشته شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
 با افزايش 340 واحدي همراه ش��د و توانس��ت رقم
 96 هزار و 270 واحدي را به خود اختصاص دهد. 
در جريان داد و ستد هاي ديروز 20 صنعت بورسي 
ازجمله صنايع اس��تخراج زغال سنگ، انبوه سازي و 
امالك، خودرو و س��اخت قطعات سبزپوش شدند و 
در نقطه مقابل 13 صنعت ازجمله صنايع استخراج 
نفت و گاز، ساير واس��طه گري هاي مالي و خدمات 

فني و مهندسي در انتهاي جدول قرار گرفتند. 
 بر اين اس��اس، در روند معامالتي روز گذش��ته 
ب��ورس تهران، ش��ركت  ف��والد مبارك��ه اصفهان با 
219ميلي��ارد توم��ان و پس از آن توس��عه معادن 
روي ايران و كالس��يمين بيش��ترين تاثير مثبت را 
در بازار س��هام داشتند. با اين حال، باتوجه به اينكه 
ارزش معام��الت بورس در رق��م 351 هزار ميليارد 
 تومان��ي قرار گرفته اس��ت، مش��اهده مي ش��ود كه

42 هزار ميليارد تومان نسبت به آخرين روز كاري 
بازار س��هام ارزش معامالت افزاي��ش پيدا كرده كه 
اين مهم در جاي خود مي تواند نش��ان از بازگش��ت 

رونق به معامالت بورس تهران داشته باشد. 
 اف��زون بر اي��ن، باتوجه به اينك��ه در نيمه دوم 
دي ماه قرار گرفته ايم، ناش��ران شركت هاي بورسي 
 بايد تا پايان ماه جاري اقدام به انتش��ار گزارش هاي 
9 ماهه خود در بازار كنند. در اين بين برخي فعاالن 
بازار س��هام بر اين باورند ك��ه گزارش هاي 3 ماهه 
سوم همانند گزارش هاي 6 ماهه مثبت خواهند بود 

و محافظه كارانه در بازار منتشر نمي شود. 
از طرفي باتوجه به مثبت شدن بازار هاي جهاني، 
صناي��ع كاموديتي محور داخلي و در نقطه مقابل با 
ادامه روند افزايشي نرخ دالر، صنايع صادرات محور 
با اقبال مواجه خواهند ش��د. اما در اين بين، برخي 
 معامله گران بورس��ي هم تا نهايي شدن گزارش هاي

 9 ماه��ه و تصميمات ج��اري ترامپ رييس جمهور 
امري��كا درخص��وص برنام��ه جامع اقدام مش��ترك 
همچنان دس��ت به عصا به ادام��ه فرآيند معامالتي 
خود در بورس مي پردازند و در صورت حذف س��ايه 
اين ريس��ك سيس��تماتيك در بورس و ادامه روند 
برجام، شاخص كل بورس ركورد هاي جديدي را تا 

پايان سال ثبت خواهد كرد. 

 ارزيابي روند مثبت 
در همين رابطه، فردين آقا بزرگي كارشناس بازار 
س��رمايه درخصوص افزايش شاخص بازار سهام در 
گفت وگ��و با »تعادل« عنوان كرد: بازار در ش��رايط 
مختل��ف واكنش ه��اي متفاوتي هم از خود نش��ان 
مي ده��د. س��هامداران ب��ازار س��هام در برهه يي از 
زمان كه اعتراضاتي در س��طح كشور صورت گرفت 
احس��اس ترس داش��تند. در همين ح��ال، عده يي 
منابع خود را تبديل به ارز كردند. وي خاطرنش��ان 
كرد: طي چند روز اخير فعاالن بازار سرمايه به اين 
نتيجه رس��يدند كه جلوگيري از كاهش ارزش پول 
در هر ش��رايط نكته يي مهم محسوب مي شود. اين 
تحليلگر بازار س��رمايه تصريح ك��رد: بازار ارز هم تا 
ح��دودي بيانگر اين موضوع بود به نوعي كه جريان 
ورود پول نقد براي تبديل ش��دن به منابع ارزي در 
حال روي دادن است. فردين آقا بزرگي ابراز داشت: 
افزايش نرخ ارز باتوجه به كس��ري بودجه سال 97 
مي توان��د نق��ش قابل توجهي در حماي��ت از دولت 

داشته باشد. 
وي اف��زود: رش��د نرخ ارز در گام نخس��ت، نرخ 
فروش محصوالتي كه اغلب با تس��عير ارز و مقايسه 
نرخ ارز تعيين مي ش��ود تاثير قابل مالحظه يي دارد. 
اي��ن درحالي اس��ت كه اي��ن اتفاق، درآم��د كليه 
شركت هايي كه وابستگي به نوسان نرخ ارز دارند را 
به طور قطع افزايشي خواهد كرد. اين كارشناس بازار 
س��رمايه اذعان داشت: به عنوان مثال شركتي كه تا 
ديروز بودجه خود را با نرخ ارز 3600 توماني تثبيت 
 كرده بود، در حال حاضر باتوجه به قيمت 4 هزار و

 200 توماني مسلما تعديل EPS را در صورت هاي 
مالي خود خواهد داشت. اين تحليلگر بازار سرمايه 

اظه��ار داش��ت: درصورت��ي كه افزاي��ش قيمت در 
حامل هاي انرژي مانند بنزين، س��وخت و... نداشته 
باشيم، اما پتانس��يل افزايش قيمت در حال حاضر 
به وج��ود آمده  اس��ت. به عبارتي نش��انه يي اس��ت 
از اينك��ه ش��ركت ها و صنايع در چنين ش��رايطي 
پتانس��يل افزايش س��ودآوري دارند. آقا بزرگي بيان 
ك��رد: زمان��ي كه بازار ب��راي مدتي در يك ش��يب 
صع��ودي يا نزولي ق��رار مي گي��رد طبيعتا در يك 
نقطه ي��ي پس از اس��تراحت كوتاه م��دت مجددا به 

ادامه روند خود خواهد پرداخت. 
وي با اش��اره به گزارش هاي 9 ماهه ش��ركت ها 
عن��وان كرد: همان طور ك��ه در گزارش هاي 6 ماهه 
ش��ركت ها مش��اهده ش��د به دليل ركود پياپي در 
ب��ورس طي چند س��ال اخي��ر، مديران ش��ركت ها 
تاحدودي مجبور به ارائه اطالعات محافظه كارانه در 
بازار ش��ده بودند. اين كارشناس بازار سرمايه اذعان 
داشت: باتوجه به اينكه گشايش خاصي در وضعيت 
اقتصادي طي چند وقت اخي��ر تجربه نكرده ايم اما 
ط��ي مرور زمان و انتظاراتي كه در فضاي اقتصادي 
به وجود آمده، باعث ش��د تاح��دود زيادي از جانب 
احتياط فاصله بگيري��م و اغلب گزارش هايي كه در 
6 ماهه مشاهده شد با برآورد هاي مثبت همراه بود. 
اين در حالي اس��ت كه انتظار مي رود چنين روندي 
براي 3 ماهه س��وم و احتماال ب��راي گزارش هاي تا 
پايان س��ال هم ادامه داشته باشد. فردين آقا بزرگي 
درخصوص تاثي��ر حذف P/E و EPS در روند بازار 
س��هام در گفت وگ��و با »تع��ادل« تاكي��د كرد: هر 
تغييري به طور كلي بازتابي را هم به دنبال دارد. در 
اين بين ممكن اس��ت واكنش  هاي منفي اي هم در 

پي تغييرات در سطح بازار مشاهده شود. 
وي عن��وان كرد: اما تمام فع��االن بازار مي دانند 

ك��ه EPS اعالم��ي از ط��رف ش��ركت ها، س��ود 
محتم��ل ب��رآوردي در مجم��ع نيس��ت. اي��ن در 
حالي اس��ت ك��ه برخي ش��ركت هايي كه مش��اور 
اغل��ب  در  هس��تند  تحليلگ��ر  و  س��رمايه گذاري 
گزارش ه��ا اش��اره مي كنن��د ك��ه ش��ركت ب��ا نام 
مش��خص 100 واح��د پيش بين��ي EPS در ب��ازار 
 منتش��ر كرده اس��ت اما انتظار مي رفت كه بيش از

 100 واحد اعالم ش��ود. بر اين اس��اس، پيش بيني 
EPS از ط��رف مدي��ران فعال در ش��ركت قابليت 
اتكاي زيادي در بازار نخواهد داش��ت. اين تحليلگر 
بازار س��رمايه بيان كرد: تاثير روند مثبت  بازار هاي 
جهاني مي تواند عاملي در رش��د روز گذش��ته بازار 
سهام محسوب شود در عين حال روند بازار تا پايان 
س��ال با محوري��ت افزايش ن��رخ ارز و تداوم قيمت 

كاموديتي و نفت مثبت ارزيابي مي شود. 

 اعمال جرايم سنگين
در س��ويي ديگ��ر، رييس اس��بق ش��وراي عالي 
انجمن حس��ابداران خب��ره با بيان اينكه س��ازمان 
بورس بايد جريمه هاي س��نگين براي شركت هايي 
ك��ه انح��راف قابل توج��ه در تحق��ق EPS دارند، 
اعم��ال كند، گفت: اي��ن دو، معيارهاي خوبي براي 
پيش بيني س��رمايه گذاري هس��تند ام��ا زماني كه 
شركت ها تخلف مي كنند، اين شاخص ها هم آدرس 
غلط به سرمايه گذاران مي دهند و واقعي نيستند تا 
بتوان به آنها اتكا كرد. غالمرضا س��المي با اشاره به 
اقدام بورس به حذف EPS اظهار داش��ت: با حذف 
EPS درنهايت P/E هم غيرقابل پيش بيني و حذف 
مي ش��ود كه البته در تمام دنيا ش��اخص هاي مهم 
براي س��رمايه گذاري در بورس هس��تند. وي تاكيد 
ك��رد: اين دو، معياره��اي خوبي ب��راي پيش بيني 

س��رمايه گذاري هس��تند ام��ا زماني كه ش��ركت ها 
تخلف مي كنند، اين ش��اخص ها هم آدرس غلط به 
سرمايه گذاران مي دهند و واقعي نيستند تا بتوان به 
آنها اتكا كرد. اين تحليلگر ارشد مالي با بيان اينكه 
EPS و P/E در تم��ام دنيا راهنم��اي خوبي براي 
س��رمايه گذاري هس��تند، گفت: بايد با شركت هايي 
ك��ه در تحقق اين دو ش��اخص انحرافات بس��ياري 
دارند، برخورد ش��ود. به گزارش ايلنا، رييس اسبق 
ش��وراي عالي انجمن حس��ابداران خبره ادامه داد: 
 EPS هنوز جزئياتي از نحوه س��از و كار براي حذف
اعالم نش��ده و اين پيشنهاد هم وجود دارد كه اين 
شاخص ها تنها براي شركت هاي متخلف حذف شود 
يا اينكه ش��ركت ها در صورت ع��دم تحقق EPS و 
P/E مجبور به پرداخت جريمه هاي سنگين شوند. 
سالمي افزود: اين اقدام به نفع سهامداران است 
و ريسك س��رمايه گذاري در بازار سرمايه را كاهش 
مي دهد اما در نهايت نمي تواند به نفع بازار سرمايه 
باشد، چرا كه شاخصي براي تصميم گيري محسوب 

مي شود.
وي گفت: س��ازمان بورس مي تواند اين شاخص 
را ب��راي ش��ركت هايي كه س��ابقه خوب��ي ندارند، 
ح��ذف كند. در اين ص��ورت مي تواند عالمتي براي 
س��هامداران باشد كه با بررسي بيشتري روي سهام 
اين ش��ركت ها س��رمايه گذاري كنند. رييس اسبق 
ش��وراي عالي انجمن حس��ابداران خبره با تاكيد بر 
اينكه هنوز جزئياتي منتش��ر نشده است اما جوانب 
اين اقدام بازار س��رمايه بايد مورد مطالعه و بررسي 
ق��رار بگيرد، گف��ت: در تمام دني��ا در اين خصوص 
مجازات هاي س��نگين وجود دارد و از بورس اخراج 
مي ش��وند و حقوق تضييع ش��ده س��هامداران را بر 

مي گردانند. 

 تداوم پتانسيل صعودي 
ع��الوه ب��ر اين عظي��م ثاب��ت كارش��ناس بازار 
س��رمايه با تاكيد ب��ر ورود نقدينگي هاي جديد به 
بازار س��هام گفت: در كنار كاهش نرخ س��ود بانكي 
و ورود نقدينگي ه��اي جدي��د ب��ه ب��ازار س��رمايه، 
افزايش قيمت جهاني نفت و فلزات اساس��ي و رشد 
ن��رخ ارز از ديگر اتفاق هاي خوب ب��ازار بود. وي با 
اشاره به رش��د پرس��رعت بازار گفت: بازار سرمايه 
هميشه در پي رشد پرسرعت متداوم نياز به اصالح 
دارد و هفته گذش��ته نيز فرصتي براي اس��تراحت 
متغيرهاي بازار س��رمايه بود. ثابت با اشاره به اينكه 
نوسان ذات بازار س��رمايه است، اظهار داشت: افت 
بازار در هفته گذش��ته به دنبال رشد پرشتاب بازار 
اتفاق طبيعي بود و ج��اي نگراني ندارد. به گزارش 
سنا، اين كارش��ناس بازار سرمايه درباره پيش بيني 
گزارش هاي مالي ناشران گفت: گزارش هاي دوره يي 
ش��ركت ها در س��ال جاري در همه دوره ها بس��يار 
خوب و نش��ان دهنده بهبود نس��بي عملكرد صنايع 
پيش��رو بود. وي اظهار امي��دواري كرد اين روند در 
گزارش ه��اي 9  و 12ماهه نيز ادام��ه يابد و افزود: 
ش��رايط كلي بازار خوب است و پيش بيني مي شود 
در صورتي كه ريسك سيس��تماتيك خاصي اتفاق 
نيفت��د تا پايان س��ال ش��اهد بازاري آرام با ش��يب 
صعودي ماليم باشيم. وي با اشاره به بازدهي باالي 
24درصد بازار سرمايه در سال جاري گفت: عملكرد 
خوب بازار امسال آن را از ساير بازارها متمايز كرده 
و از بازاره��اي رقي��ب جلو زده اس��ت. وي با تاكيد 
بر اينكه بازدهي بازار در س��ال جاري قابل مقايسه 
با چهار س��ال گذشته نيس��ت، گفت: بازار سرمايه 
همچن��ان پتانس��يل هاي خوبي براي ت��داوم روند 
صعودي دارد. ثابت با اشاره به اينكه صنايع وابسته 
ب��ه قيمت هاي جهاني همچن��ان در صدر بازار قرار 
دارند، گفت: گروه هاي پااليشي، پتروشيمي، معدني 
و فل��زي به دليل افزايش قيمت نفت و كاموديتي ها 

يكي از بهترين گزينه هاي سرمايه گذاري هستند. 
وي با اش��اره به ش��رايط خوب صناي��ع مذكور 
گف��ت: اي��ن گروه ه��ا در گزارش ه��اي دوره يي نيز 
ح��اوي خبرهاي خوبي براي سهامدارانش��ان بودند 
و پيش بيني مي ش��ود حتي س��ال آين��ده نيز روند 
مساعدي را تجربه كنند. اين كارشناس بازار سرمايه 
به افزايش نرخ برابري دالر با ريال و نوس��ان س��اير 
ارزها نيز اش��اره كرد و اف��زود: با توجه به وزن قابل 
توج��ه صنايع صادرات محور در بازار س��رمايه، اين 
گروه نيز در فهرس��ت صنايع پرپتانس��يل و پربازده 
قرار دارند، چراكه از افزايش نرخ ارز منتفع ش��ده و 

سودآوري آنها از اين محل رشد مي كند. 

 تحوالت سياسي و اقتصادي پيش رو
همچنين منصور كريمي كارشناس بازار سرمايه 
گف��ت: يكي از عوام��ل تاثيرگذار ب��ر روند حركتي 
ش��اخص بورس و قيمت س��هام تحوالت سياسي و 
اقتصادي پيش رو اس��ت. به گ��زارش ايبنا، منصور 
كريمي در خصوص وضعيت بازار س��رمايه تا پايان 
س��ال گفت: به طور معمول در زمس��تان هر س��ال 
معامله گران منتظر هستند تا بر اساس گزارش هاي 
9ماهه منتشر ش��ده، مسير س��رمايه گذاري آينده 
خود را تعيين كنند. اين كارش��ناس بازار س��رمايه 
افزود: بر اين اس��اس رفته رفته در تاالر شيش��ه يي 
ش��اهد انتش��ار اين گزارش ها خواهيم ب��ود كه بر 
اين اس��اس پيش بيني مي شود، امس��ال نسبت به 
سال گذش��ته ش��اهد اطالعات مثبت و بهتري در 
گزارش  ش��ركت ها نسبت به س��ال گذشته باشيم. 
وي در خص��وص داليل مثبت ب��ودن گزارش هاي 
امس��ال شركت ها نسبت به سال هاي گذشته اذعان 
داش��ت: در ماه هاي گذشته شاهد بهبود مولفه هاي 
اثرگذار بر اقتصاد و صنايع كش��ور از جمله افزايش 
قيمت جهاني نفت، بهبود وضعيت جهاني كاالها به 
ويژه فلزات پايه همچنين افزايش نس��بي نرخ دالر 
بوده ايم ك��ه مجموعه اين عوامل نم��ود خود را در 
بازار س��رمايه با افزايش ش��اخص بورس و نيز رشد 

قيمت سهام برخي شركت ها نشان داده است.

 جايگزين��ي طرح قيمت تضميني به ج��اي خريد تضميني 
محصوالت كش��اورزي كه هم اكنون روي دو محصول جو و ذرت 
و به صورت آزمايشي روي گندم اجرايي مي شود، راهكاري است 
براي پش��تيباني از توليدكننده و كش��اورز تا بتوان از اين طريق 
با مش��كالت س��اختاري اين حوزه مقابله كرد. عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس عنوان كرد: سابقه عرضه محصوالت كشاورزي 
در ب��ورس كاال موفقيت آمي��ز اس��ت و مي توان امي��دوار بود با 
اجراي طرح هايي همچون »قيم��ت تضميني« در آينده بتوانيم 
محصوالت بيشتري از طريق بورس كاال عرضه كنيم. سيد كاظم 
دلخوش گفت: سابقه عرضه محصوالت در بورس خيلي طوالني 
نيست و بورس كاال در اقتصاد ما جوان است؛ اما مكانيسم بورس 
كاال در همين مدت كوتاه توانس��ته آثار مثبتي بر بازارها بگذارد 
و در مجموع عملكرد بورس موفق ارزيابي مي ش��ود. وي با بيان 
اينكه س��ازوكار س��نتي، ش��فاف نبودن آمارها و حضور پرقدرت 
واسطه ها در بخش كشاورزي بايد جاي خود را به معامالت بورس 
دهد، اف��زود: محصوالت از طريق ب��ورس كاال مي تواند راحت تر 
در اختي��ار مصرف كنن��دگان قرار بگيرد، ام��ا در اين زمينه بايد 
اطالعات كامل در اختي��ار توليدكنندگان و از طرفي بورس كاال 
قرار دهيم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به گفته دلخوش 
عرض��ه محصوالت كش��اورزي در بورس كاال عالوه بر ش��فافيت 
دادوستدها، واقعي ش��دن قيمت ها و امكان سنجش نياز داخلي 
به كاالها با توجه به ش��فافيت آماري باعث پيشرفت بورس كاال 
هم مي ش��ود كه اين موارد در نهايت به نفع اقتصاد كشور است. 
اين عضو كميس��يون اقتصادي با اشاره به نقش بخش خصوصي 
گفت: براي آنكه بتوانيم در عرضه محصوالت كشاورزي در بورس 
كاال موفق باش��يم بايد وظايف و نقش بخش خصوصي را پررنگ 
كنيم. در اين بين دولت بايد دست بخش خصوصي را باز گذاشته 
و خدماتي را در راس��تاي تس��هيل عرضه كاالهاي كشاورزي در 

بورس فراهم كند.
وي در ادامه با اش��اره به اقدامات اخير وزارت جهاد كشاورزي 

در راس��تاي حمايت از عرضه كااله��ا از جمله گندم و زعفران و 
پسته در بورس كاال بيان كرد: دولت پس از فراهم كردن شرايط 
عرضه اين محصوالت در بورس و ارائه مش��وق هايي براي حضور 
فعاالن كش��اورزي در بورس، بر اس��اس قانون بايد جنبه نظارت 
داشته باشد و سرمايه گذاران بخش خصوصي وارد عمل شوند. به 
گفته عضو كميسيون اقتصادي مجلس، يكي از رسالت هاي اصلي 
بورس كاال، ايجاد ش��فافيت و جلوگيري از فرار مالياتي اس��ت و 
به طور حتم با ورود كاالهاي قابل معامله در بورس كاال مي توان به 
ايجاد رقابت سالم در اقتصاد كشور كمك كرد. دلخوش در پايان 
تاكي��د كرد كه جايگزيني طرح قيم��ت تضميني به جاي خريد 
تضميني محصوالت كش��اورزي كه هم اكن��ون روي دو محصول 
جو و ذرت و به صورت آزمايش��ي روي گندم اجرايي مي ش��ود، 
راهكاري است براي پشتيباني از توليدكننده و كشاورز تا بتوان از 

اين طريق با مشكالت ساختاري اين حوزه مقابله كرد. 

قيمت تضميني از كشاورزان حمايت مي كند

مديرعام��ل ش��ركت ملي فوالد اي��ران گفت: عرض��ه فلزات 
در ب��ورس كاال انگيزه س��رمايه گذاري و افزايش ظرفيت صنعت 
فوالد را باال برد، به طوري كه ش��اهد رش��د بي��ش از دوبرابري در 
ظرفيت هاي نصب و راه اندازي ش��ده در صنعت فوالد كشور طي 

دوره راه اندازي بورس كاال بوديم.
منصور يزدي زاده از نقش بورس كاالي ايران در افزايش ظرفيت 
زنجي��ره فوالد گفت و اظهار داش��ت: پيش از راه اندازي س��ازمان 
بورس فلزات، قيمت گذاري محصوالت فوالدي در س��بد حمايتي 
دولت قرار داش��ت و متناسب با نوس��ان قيمت ساير كاالهاي در 
س��بد و صرفنظر از فراز و نش��يب قيمت هاي جهاني و بهاي تمام 
ش��ده توليدكننده، قيمت گذاري صورت مي گرفت و چون در آن 
زم��ان مثل ح��اال رقابتي ميان توليدكنن��دگان و عرضه كنندگان 
نبود و نظارت بر قيمت ها از س��وي نهادهاي مربوطه كار دشوار و 
بعضا نشدني بود، در نتيجه تفاوت قيمت هاي تكليفي كه از سوي 

س��ازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده اعالم مي ش��د با 
قيمت هاي بازار در بعضي شرايط تا دوبرابر هم مي رسيد. 

وي بزرگ تري��ن آف��ت به وجود آمده در اين ش��رايط را نبود 
انگيزه در س��رمايه گذاري و توس��عه يا ايجاد ظرفيت هاي جديد 
در صنعت فوالد در باالدس��ت و پايين دس��ت عنوان كرد و ادامه 
داد: بديهي اس��ت ك��ه با راه اندازي بورس فل��زات و به دنبال آن 
ش��كل گيري ش��ركت بورس كاال، اين تفاوت ن��رخ ميان عرضه 
در ب��ورس و ب��ازار به كمترين ح��د خود و تنها به ميزان س��ود 
خرده فروش��ي كاهش يافت. بدين ترتيب بود كه ما ش��اهد رشد 
بي��ش از دوبراب��ري در ظرفيت هاي نصب و راه اندازي ش��ده در 
صنعت فوالد كش��ور طي دوره راه اندازي ب��ورس كاال بوديم. به 
گزارش چيالن، مديرعامل ش��ركت ملي ف��والد ايران در بخش 
ديگ��ري از صحبت هاي خود يكي از دس��تاوردهاي بزرگ بورس 
كاال طي دوره فعاليت خود و در توس��عه ابزارهاي مالي را ايجاد 
امكان انتشار اوراق سلف موازي دانست و اظهار داشت: اين امكان 
براي عرضه كنندگان كاال در بورس كاال فراهم شد تا از اين طريق 
بتوانند در كوتاه ترين زمان و با كمترين ميزان بروكراسي نسبت 
به تامين س��رمايه در گردش خود اق��دام كنند. اين كار عالوه بر 
ارائه نوعي مش��وق براي عرضه كنندگان به عرضه محصول خود 
در اين بازار جهت شفاف سازي و واقعي سازي قيمت ها، منجر به 

نوعي حمايت از بخش توليد شد. 
وي ادام��ه داد: طي��ف اس��تفاده كنندگان از اين ابزار بس��يار 
گس��ترش يافته و شامل بخش فوالد، خودرو، كشاورزي، نفتي و 
پتروشيمي شده اس��ت. پيام اين اتفاق چيزي نيست جز اعتماد 
به اين ركن بازار س��رمايه. ي��زدي زاده گفت: در خصوص گواهي 
س��پرده كااليي نيز اين اتفاق افتاده است و روند رو به رشدي را 
ش��اهديم و بديهي اس��ت چون اين ابزار مالي نيازمند تغيير نگاه 
س��نتي به مدرن در ميان عرضه كنندگان اس��ت، نيازمند صرف 
زمان بيش��تري است كه خوشبختانه در اين مورد هم به نسبت، 

استقبال خوبي را تجربه خواهيم كرد. 

نقش بورس كاال در افزايش ظرفيت توليد صنعت فوالد

بازار س��هام روز گذش��ته در حالي ش��اهد اقبال معامله گ��ران به گروه 
پااليش��ي ها و فلزات اساس��ي به ويژه در تك س��هم هاي گروه سرب و روي 
بود كه لزوم اصالح ش��اخص ها باعث ش��د تا معامله گران دست  به  عصا گام 
بردارن��د. بر اين اس��اس ش��اخص كل قيمت و بازده نقدي ب��ورس و اوراق 
بهادار ته��ران در پايان معامالت با افزايش 341واح��دي به رقم 96هزار و 

270 واحد رسيد. 
همچنين شاخص كل هم وزن نيز با افزايش 121 واحدي روي رقم 17هزار 
و 165واحد ايس��تاد. شاخص س��هام آزاد شناور نيز با افزايش 446واحدي به 
ع��دد 103ه��زار و 443واحد رضايت داد. ش��اخص بازار اول ام��ا در حالي با 
افزايش 216واحدي روي رقم 68هزار و 286واحد ايس��تاد كه ش��اخص بازار 
دوم با 861واحد افزايش به عدد 205هزار و 515واحد دس��ت يافت. شاخص 

كل فراب��ورس نيز با افزايش 8 واحدي به عدد يك هزار و 63واحد رس��يد. به 
گزارش فارس، معامالت س��هام در نماد معامالتي ش��ركت هاي پااليش نفت 
اصفه��ان با 40واحد، ملي صنايع مس ايران با 31 واحد و گروه پتروش��يمي 
سرمايه گذاري ايرانيان با 26 واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه 

شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند.
در مقابل معامالت س��هام در نماد معامالتي سه شركت فوالد خوزستان 
ب��ا 19واحد، گروه مپنا با 12واحد و كش��تيراني جمهوري اس��المي ايران 
ب��ا 9واحد كاهش، باالترين تاثي��ر منفي را در برآورد اي��ن نماگر به دوش 
كشيدند. بنا بر اين گزارش امروز بيش از يك ميليارد و 317ميليون سهم و 
اوراق مالي قابل معامله طي 51 هزار و 286 نوبت در بورس تهران دادوستد 

شد كه ارزشي بالغ بر 351ميليارد و 561ميليون تومان را در برداشت. 

مروري بر آمار معامالت ديروز
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 بالتكليفي قيمت  نان
ايس�نا  چندي پيش در كارگروه تنظيم بازار مجوزي 
براي افزايش ۱۵درصدي قيمت نان داده و قرار شد از اول 
آذر م��اه قيمت هاي جديد در نانوايي هاي دولتي پز اعمال 
ش��ود، اما در همان روز رييس جمهور دستور داد كه اين 
مصوبه اجرا نشود و قيمت نان هيچ تغييري نكند. رييس 
اتاق اصناف گفت: قيمت نان هيچ گونه افزايش��ي نخواهد 
داشت. علي فاضلي اظهار كرد: براي جلوگيري از افزايش 
قيمت نان پيشنهاد ما اين بود كه شاهد افزايش حامل هاي 
انرژي نباش��يم و قيمت  حامل هاي انرژي همچون س��ال 
۱۳۹۳ باشد. او افزود: همچنين پيشنهاد كرديم كه حداقل 
حق بيمه كارفرمايان تا س��قف پنج كارگر اعمال شود تا 
بدين ترتيب بخش��ي از مشكالت اين صنف برطرف شود. 
رييس اتاق اصناف ايران توضيح داد: هنوز مس��ووالن در 
اين زمينه پاسخ نداده اند اما پيشنهادمان را طي نامه يي به 
معاون اول رييس جمهوري ارسال كرده ايم كه اميدواريم 

اين پيشنهادات مورد توجه قرار گيرد. 

  بخشش جرايم بيمه
تامين اجتماعي 

پايگاه خبري اتاق ايران    رييس اتاق اصفهان بخشش 
جرايم بيمه تامين اجتماعي را اقدام ارزش��مند از س��وي 
س��ازمان تامين اجتماعي برش��مرد و گفت: در شرايطي 
كه كارفرماها با مش��كالت متعددي روبه رو هس��تند اين 
قبيل بخش��ش نوعي تنف��س براي آنان ايج��اد مي كند. 
سيدعبدالوهاب س��هل آبادي در ديدار هيات رييسه اتاق 
اصفهان با مديركل تامين اجتماعي استان اصفهان افزود: 
تعامل س��ازمان تامين اجتماعي با كارفرمايان در موضوع 
حق بيمه مي توان��د به بقا و فعالي��ت واحدهاي توليدي 
كمك كند. او تصريح كرد: هي��چ كارفرمايي نمي خواهد 
حق بيمه كارگرانش به تعويق بيفتد ولي شرايط اقتصادي 
و كاهش تقاضا باعث بروز مش��كل براي وي ش��ده است. 
س��هل آبادي با اش��اره به صنعتي بودن استان اصفهان و 
فعالي��ت بيش از 8 هزار واحد توليدي گفت: در ش��رايط 
ركود اقتصادي اس��تان اصفهان بيشترين آسيب را ديده 
اس��ت و در اين ش��رايط كارفرماها با چالش هاي بسياري 
روبه رويند. رييس اتاق اصفهان اضافه كرد: كاهش تقاضا و 
انباشت عرضه از يك طرف و بدهي بانكي، ماليات و بيمه 
تامين اجتماعي و حقوق كاركنان از طرف ديگر فشار را بر 
كارفرماها بيشتر كرده است. از سوي ديگر محمد گورابي 
مديركل تامين اجتماعي اس��تان اصفهان در اين نشست 
گفت: سه جانبه گرايي بين كارگر، كارفرما و سازمان تامين 
اجتماعي مي تواند عامل تعادل بخش��ي فضاي اقتصادي 
استان باشد. او از آمادگي اداره كل تامين اجتماعي استان 
اصفهان براي تعامل با بخش خصوصي با هدف حل مسائل 
و مشكالت بيمه تامين اجتماعي خبر داد و گفت: با تعامل 
و برقراري رابطه برد-برد مي توان بس��ياري از مشكالت را 
برطرف كرد. گورابي س��ازمان تامين اجتماعي را امانتدار 
ح��ق بيمه كارگ��ران و كارفرمايان دانس��ت گفت: دوام و 
بقاي سازمان تامين اجتماعي به تعامل سازنده با كارفرما 
و كارگران اس��ت. او تاكيد كرد: سازمان تامين اجتماعي 
مكلف به پرداخت حقوق ماهيانه به مستمري بگيران است 

و بايد بتواند منابع و مصارف خود را متعادل كند. 

 موسسين شوراي راهبردي 
اصناف ايران معرفي شدند 

صنعت  شوراي راهبردي اصناف ايران كه مدتي پيش 
با مش��اركت فعاالنه گروهي از افراد نام آش��ناي اصناف 
شكل گرفته بود هفته گذش��ته اعالم موجوديت كرد و 
روز گذشته اسامي هيات موسس��ين خود را اعالم كرد. 
اين ش��ورا هدف از تشكيل اين نوع اقدامات را كمك به 
اعتالي هرچه بيشتر نام و جايگاه اصناف ايران اعالم كرد 
كه از طريق ارائه مشورت هاي راهبردي در پي شناسايي 
و اولويت بندي مسائل حوزه اصناف، ترسيم افق توسعه يي 
اصناف و طراحي خط مش��ي ها و استراتژي هاي صنفي، 
نق��ش آفريني در تصميم گيري هاي كالن، بهره مندي از 
نظرات نخبگان و تدوين شاخص ها جهت نيل به اهداف 
سند چشم انداز ۱404 و اقتصاد مقاومتي فعاليت خواهد 
كرد. علي توسطي، رييس اتحاديه ماشين آالت صنعتي و 
كشاورزي در گفت وگو با »بازار و تجارت« اعضاي مركزي 
اين شورا را شامل ۱۵ نفر از فعاالن صنفي آگاه اعالم و آنها 
را معرفي كرد. او افزود: على توسطى، ابوالفضل رجب زاده، 
محسن خردمند، سيدمهدى ميرمهدي كمجانى، جليل 
غف��اري رهبر، جالل الدين محمدش��كريه، س��يدمجيد 
شجاع، فرهادعزت پور، عباس رمداني، ابوالقاسم كاشفي، 
محمود آموزگار، على اژدركش، اسماعيل الهيان، عبداهلل 
اقبالي و منصور حسيني از موسسين اين شورا هستند. او 
گفت: چندين كميته در شوراي راهبردي تشكيل شده 
اس��ت و هر كدام مجموعه يي از افراد ش��اخص صنفي و 
كارشناس��ان خبره را در درون خود جاي داده و خواهد 
 داد. توس��طي اظهار كرد: هيات رييس��ه ش��ورا تركيبي
۳ نفره دارد كه ش��امل رجب زاده به عنوان نايب رييس و 
حس��يني به عنوان دبير فعاليت خواهند داش��ت. رييس 
اتحاديه ماش��ين آالت صنعتي و كشاورزي گفت: هدف 
اصلي شورا بحث و تبادل نظر با همه اركان حاكميت به 

ترتيبي است كه شوراي مركزي تعيين مي كند. 

  نمايشگاه ها منجر به
احياي بازار مي شود 

پاي�گاه خبري اتاق ايران   رييس اتاق اصناف مش��هد 
معتقد است: نمايش��گاه هاي بهاره برخالف اينكه به نظر 
مي رس��د به بازار لطمه مي زنند، در صورتي كه به صورت 
قانوني و داراي مجوز اتاق هاي اصناف باشد، موجب احياي 
بازار و توجه مردم به واحدهاي صنفي مي ش��ود. محمود 
بنان��ژاد در مورد برگزاري نمايش��گاه هاي بهاره مي گويد: 
نمايش��گاه هاي موقت��ي كه در فصل ه��اي مختلف چون 
بهار و پاييز برگزار مي ش��وند، نقطه قوتي براي راه افتادن 
دوباره بازار و بيدار شدن واحدهاي صنفي پس از ركودي 
است ماه هاست گرفتارش شده است. به اعتقاد بنانژاد؛ در 
واقع تبليغات گس��ترده در سطح ش��هر و شور و نشاطي 
كه براي خريد روزهاي قبل از عيد نوروز توسط برگزاري 
اين نمايش��گاه ها در ش��هر حاكم مي ش��ود اتفاق مثبتي 
اس��ت و به بازار كمك مي كند. م��ردم در حالت طبيعي 
ش��ايد به فكر خريد و تكاپوي گشت زني در بازار نباشند 
اما تبليغات و برگزاري نمايش��گاه ب��ه اين موضوع كمك 
مي كند. نمايشگاه هاي بهاره مانند زنگي هستند كه آمدن 
نوروز را خبر مي دهند. او در ادامه مي گويد: س��ال گذشته 
نمايشگاه هاي بهاره و پاييزه را در شهر مشهد برگزار كرديم 
و اتفاق��ا با مخالفت هايي هم مواجه ش��ديم اما نتيجه آن 

مثبت و به نفع بازار تمام شد. 

اخبار

رييس اتاق تهران به مناسبت دومين مراسم »امين الضرب« مطرح كرد

بازگشت اميدواري به اقتصاد
تعادل 

اتاق تهران براي اعتباربخش��ي به تالش��گران 
عرصه اقتصاد قصد دارد براي دومين بار با برگزاري 
مراسمي به مناسبت ۱۳4سالگي تاسيس اين نهاد 
بخ��ش خصوصي ب��ه كارآفرينان و پيشكس��وتان 
بخش خصوصي، لوح، نشان و تنديس امين الضرب 
اعطا كند. شايد در فضاي كنوني اقتصاد ايران كه 
صاحبان كسب وكارها با چالش هاي زيادي روبه رو 
هستند، اعطاي اين گونه نشان ها، تزريق اميدواري 
به فضاي س��رد كنوني اقتصاد و كارآفريناني باشد 
ك��ه دلگير از فض��اي موجود و مردد ب��راي انجام 
فعاليت هس��تند. رييس اتاق تهران روز گذش��ته 
در جمع خبرنگاران با تشريح جزئيات اين مراسم 
عنوان كرد كه س��ال گذشته نشان امين الضرب به 
پيشكس��وتان داده شد كه امس��ال قصد داريم به 
جوانان داراي كار خالقانه و استارت آپ ها نيز اعطا 

كنيم.
مس��عود خوانس��اري در اين نشست نقدي هم 
به رسانه ملي و برخي از منتقدان دولت وارد كرد 
و گفت: اين طور احس��اس مي ش��ود كه رس��انه ها 
و برخ��ي احزاب، دول��ت را در ح��وزه نظام تلقي 
نمي كنن��د، اين در حالي اس��ت كه هر س��ه قوه، 
تش��كيالت نظام هس��تند و اينكه صدا و س��يما و 
ساير رس��انه ها همواره به مش��كالت گراني، نبود 
كار براي جوانان و... اش��اره كنند، انگيزه يي براي 
فعالي��ت جوانان ايجاد نخواهد ش��د. او تاكيد كرد 
كه نبايد تنها با پرداختن به نقاط ضعف، نااميدي، 
نااطمينان��ي و ياس را در بدنه اجتماع تزريق كرد. 
خوانس��اري در محور ديگري از صحبت هاي خود 
نرخ ارز را نيز مورد اش��اره ق��رار داد و تاكيد كرد 
تا زمان��ي كه معي��ار قيمت گذاري ارز مش��خص 
نباش��د، با هر بحراني قيمت ارز باال مي رود. او در 
اين مي��ان، متولي بانك مرك��زي را مقصر اصلي، 
بالتكليف��ي در تعيي��ن نرخ ارز عن��وان كرد كه از 
س��ال ۹۳ مدام وعده تك نرخي كردن ارز را داده 
كه هنوز عملياتي نش��ده است. »كاهش واردات«، 
»تاثيرپذي��ري بودج��ه ۹7 از ناامني هاي اخير« از 
ديگ��ر محورهايي ب��ود كه در اين نشس��ت مورد 

واكاوي قرار گرفت. 

 امين الضرب كه بود؟
س��ال ۱26۳ يعن��ي بي��ش از يك ق��رن قبل، 
جامع��ه اقتصادي اي��ران در پس نظ��ام ناكارآمد 
ديوان س��االري به فكر نجات اقتصاد كشور افتاد. 
نجات اقتصادي كه گرفت��ار بحران هايي برآمده از 

رفتارهاي سنتي و ناسالم بود.
نخس��تين،  نه��ال  ش��رايطي  چني��ن  در 
تخصصي تري��ن و فراگيرترين نهاد بخش خصوصي 
جوانه زد و حاج محمدحس��ن امين الضرب، تاجر 
دورانديش، متدين، آگاه و دلس��وز كشور با نگاهي 
اقتصادي و دل مش��غولي اجتماعي در خط مقدم 
تاس��يس اين نهاد قرار گرفت و يك ش��اهد مثال 
مس��تند اينكه با اقدامات و رفتارهاي امين الضرب 
مانن��د نامه او ب��ه ناصرالدين ش��اه در حمايت از 
بازرگان��ان، تاريخ ترقي خواهي ب��راي طبقه تجار 
پيش از ديگر آحاد جامعه آغاز شد. او در اين نامه 
نشانه هايي از دغدغه هاي اجتماعي و ملي خود را 
بروز داد و از حكومت دادخواهي كرده و در فرازي 
ماندگار نوش��ته بود: »وزارت تجارت را به كس��ي 
بس��پارد كه متدين، بي طمع، بي غرض، مستغني 
و مقتدر باش��د؛ گرس��نه نباش��د و تجار را مرجع 

مداخل خود قرار ندهد.«
چني��ن رفت��ار و دغدغه هاي��ي از امين الضرب، 
چهره ي��ي مل��ي و آگاه س��اخت. مدت��ي قب��ل از 

اين ه��ا، او با پن��اه دادن و حمايت مادي و معنوي 
از س��يدجمال الدين اس��دآبادي اثبات كرده بود 
كه غير از س��ودآوري تجارت ش��خصي، به دنبال 
پيش��رفت و توسعه و آش��نايي مردمان كشورش 
با دنياي پيش��رفته آن روز اس��ت. براساس چنين 
نگاه��ي، محمدحس��ن امين الض��رب موف��ق ب��ه 
راه اندازي مجلس وكالي تجار ش��د و البته مدتي 
بعد فرمان مشروطيت در خانه اين تاجر سرشناس 
و متدين قرائت ش��د تا نام امين الضرب براي تمام 
م��ردم ايران مظهر ن��گاه پارلماني و توس��عه خواه 
باشد. با اين توصيف ها بخش خصوصي بر آن شد تا 
دومين مراسم اهداي نشان و تنديس امين الضرب 
به مناس��بت ۱۳4 سالگي تاس��يس اتاق تهران، ، 
۱8 دي م��اه ب��ا حضور فع��االن بخش خصوصي و 
نمايندگان��ي از دولت و مجل��س در تاالر وحدت 

تهران برگزار  شود.
به گفته فعاالن اقتصادي در هركشور و اقتصاد 
پيش��رفته يي مراسم مشابه مراس��م امين الضرب 
برگزار مي شود، چرا كه چنين اقداماتي كه بتواند 
براي بخش خصوصي الگو بش��ود و پيشكسوتان و 
اف��رادي كه در چرخش چ��رخ اقتصاد نقش دارند 
را مورد تقدير قرار دهد، اقدامي مناس��ب و موفق 

است. 

 فضاي مجازي را محدود نكنيم
در ابتداي اين نشس��ت، رييس ات��اق تهران با 
اشاره به اينكه نخس��تين همايش امين الضرب در 
بهمن ماه س��ال ۹۵ و به مناس��بت ۱۳۳س��الگي 
تاس��يس اتاق تهران برگزار ش��د، گف��ت: دومين 
همايش اه��داي تنديس و نش��ان امين الضرب به 
كارآفرينان بخش خصوصي كش��ور قرار است ۱8 
دي ماه با هدف ايج��اد اميد و كارآفريني با كمك 

نسل جوان، توسط اتاق تهران برگزار شود. 
مسعود خوانساري با اشاره به داليل نامگذاري 
اي��ن همايش به ن��ام امين الض��رب توضيح داد و 
افزود: بي��ش از يك قرن پيش، يعني حدود ۱۳4 
س��ال قبل، تاجري ب��ه نام امين الض��رب، انجمن 
وكالي تج��ار را براي دفاع از حقوق فعاالن بخش 
خصوصي و مطالبه گري از نه��اد دولت راه اندازي 

ك��رد. او واردكنن��ده و پايه گ��ذار برخي مهم ترين 
صنايع به ايران اس��ت و ايجاد بانك و ضرب سكه 

نيز از اقدامات بديع اين تاجر بود. 
خوانساري سپس به فرآيند انتخاب برگزيدگان 
اشاره كرد. به گفته او؛ شيوه انتخاب به نحوي بوده 
اس��ت كه هيچ گونه اعمال سليقه يا سفارش انجام 
نشده است. همانند س��ال گذشته كه برگزيدگان 
از بهترين ه��ا بودن��د و هيچ گونه ش��كايتي از نوع 

انتخاب ها انجام نشد.
ابتدا طي فراخواني از طريق سايت اتاق تهران 
و اطالع رساني به تشكل ها، از كارآفرينان و فعاالن 
اقتص��ادي دعوت كرديم كه در اين رويداد رقابتي 
ش��ركت كنند. ضمن آنكه ش��اخص هاي انتخاب 
برگزيدگان را نيز برش��مرديم؛ ش��اخص هايي كه 
برگرفته از اس��تانداردهاي جهاني است و مواردي 
نظير ميزان كارآفريني و ميزان تجارت و صادرات 
را م��ورد توجه قرار  مي دهد. بر اين اس��اس حدود 
۳00 داوطلب و پيش��نهاد به اتاق تهران منعكس 

شد. 
رييس اتاق تهران با اش��اره ب��ه اينكه ۱۵ داور 
از بخش خصوصي، امر داوري را برعهده داش��تند، 
اف��زود: جلس��ات داوري به ص��ورت غيرمتمركز و 
براي ه��ر داور به صورت جداگانه برگزار ش��ده و 
ط��ي دو تا س��ه مرحله پايش به ط��ور كلي حدود 
۱0نفر به عنوان كارآفرين برتر، شايستگان تقدير 

و پيشكسوتان برگزيده شدند.
خوانساري سپس از رونمايي تمبر ۱۳4سالگي 
تاس��يس اتاق تهران در همايش امين الضرب خبر 
داد و گفت: بخشي از دومين همايش امين الضرب 
به يادواره كس��اني كه سال گذشته نشان دريافت 
ك��رده و اكنون در مي��ان ما نيس��تند، اختصاص 
خواهد داش��ت. ضمن آنكه اتاق تهران زندگينامه 
كارآفريناني كه موفق به دريافت نش��ان شده اند را 
نيز به ش��كل مكتوب درآورده اس��ت. رييس اتاق 
تهران با بيان اينكه در دومين مراسم ساالنه جايزه 
امين الض��رب، عالوه بر هي��ات نمايندگان فعلي و 
ادوار اتاق بازرگاني و مديران بنگاه ها و تشكل هاي 
بخ��ش خصوصي، نمايندگاني از مجلس ش��وراي 
اس��المي، اعضاي شوراي اسالمي ش��هر تهران و 

تعدادي از وزراي دولت حضور دارند. خوانس��اري 
افزود: در فهرس��ت منتخبان جاي��زه امين الضرب 
س��ال ۹6، عالوه ب��ر پيشكس��وتان و فعاالني كه 
اقتص��اد كار مي كنن��د،  سال هاس��ت در ح��وزه 
نوآفرين��ان جواني ك��ه در حوزه اس��تارت آپ ها و 
كس��ب وكارهاي نوين حضور موفقي داشته اند نيز 

حضور دارند. 
ريي��س اتاق تهران با اش��اره به اينكه از س��ال 
گذش��ته و به دنبال برگزاري نخستين دوره نشان 
امين الضرب، تشكيل باشگاه امين الضرب در دستور 
كار اتاق تهران قرار گرفت، افزود: اساس��نامه اين 
باش��گاه اقتصادي در حال تدوين اس��ت و مراحل 
نهايي را سپري مي كند و اتاق تهران به دنبال آن 
است تا خواس��ته هاي برندگان و منتخبان جايزه 
امين الضرب از طريق اين باش��گاه مورد رسيدگي 

و پيگيري قرار گيرد. 
خوانساري در دومين محور سخنانش به فيلتر 
شدن اخير فضاي مجازي اش��اره كرد. او با انتقاد 
از اينكه نمي توان به مقابله با فضاي مجازي رفت، 
گفت: توسعه كسب و كارهاي نوين در كشور را بايد 
جزو راهبردهاي آينده قلمداد كرد و مس��ير ورود 
كارآفرينان جوان به اين عرصه را باز گذاش��ت، از 
اين رو از امس��ال و به دنبال برپايي مراس��م نشان 
امين الض��رب، اي��ن بخش از بنگاه ه��اي اقتصادي 
م��ورد توجه جدي قرار گرفته اس��ت. از اين رو به 
جاي محدود كردن فضاي مجازي بايد ضعف هاي 

اين بخش را به حداقل رساند. 
رييس اتاق تهران با پيش��نهادي براي كاهش 
فس��اد در اقتصاد و جامع��ه اظهاركرد كه چنانچه 
بخواهيم فس��اد را در جامعه به حداقل برس��انيم 
جز شفافيت راه ديگري وجود ندارد. امروزه بحث 
شبكه هاي مجازي بهترين راه است براي شفافيت 
اگرچه اش��كاالتي هم دارد، ولي با تمام اشكاالت، 

محاسن آن بيشتر از معايب است. 

 تاثيرپذيري بودجه از ناآرامي ها
رييس ات��اق تهران همچني��ن در مورد اليحه 
بودج��ه ۹7 اف��زود: اتاق هاي اي��ران و تهران كار 
مفصلي روي اليحه بودجه انجام داده و كميسيون 

تلفيق هم براي ارائه نظرات نمايندگان اتاق دايما 
از ما دعوت به عمل آورده است. با توجه به مسائل 
و اتفاق��ات اخي��ر دولت و مجل��س كمي در الك 
دفاع��ي رفته اند و ممكن اس��ت بودج��ه مقداري 

تحت تاثير قرار بگيرد. 
به گفته خوانس��اري در طول سال هاي گذشته 
هزينه ه��اي دول��ت مرت��ب افزاي��ش و درآمدها 
پاسخگوي هزينه ها نيس��ت و دولت يا بايد مانند 
س��ال هاي قبل با افزايش پايه پولي بايد هزينه ها 
را جب��ران كند يا اينكه با كس��ب درآمد از جامعه 

هزينه هاي خود را جبران كند.
رييس ات��اق تهران با اش��اره ب��ه ناآرامي هاي 
اخي��ر تهران گفت: دولت ب��ه دليل اينكه خواهان 
افزايش تورم نيست، دست اندازي به بانك مركزي 
را شديدا محدود كرده و دولت امسال قصد داشت 
از طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي درآمدي 
كس��ب كند و يارانه ها را قطع كند كه با اتفاقات و 
ناآرامي هاي كه در جامعه پيش آمد معلوم نيست 

چه تصميمي در مجلس اتخاذ خواهد شد. 
افزاي��ش نرخ ارز طي روز هاي اخير نيز از ديگر 
محورهاي اين نشست به شمار مي رفت. خوانساري 
با اشاره به نرخ ارز اظهار كرد: چنانچه مساله ارز را 
در كشور حل كنيم بحث قاچاق، واردات كاالهاي 

خارجي و... در داخل قابل حل است. 
ريي��س اتاق ته��ران همچنين درب��اره كاهش 
صادرات گفت: در دولت دهم س��االنه 60ميليارد 
انج��ام مي ش��د ك��ه االن ب��ه  دالر واردات كاال 
40ميلي��ارد دالر كاهش يافته اس��ت و اين بدان 
معني اس��ت كه درحال حاض��ر از توليدات داخل 

مصرف مي شود.
او با طرح اين پرس��ش كه در شرايط فعلي در 
چه كااليي نس��بت به 6 س��ال گذش��ته در كشور 
كمب��ود وج��ود دارد، افزود: در ح��ال حاضر هيچ 
كمب��ودي وجود ن��دارد و اكثر كاالهاي��ي كه در 
آن زمان وارد مي ش��د، هم اكن��ون در داخل توليد 
مي ش��ود. خوانس��اري گفت: مي گويي��د چرا دالر 
گران ش��ده تراز تجاري ما منفي است؟ قرار نبود 
كه در كشوري كه مشكالت زيادي دارد، صادرات 
بيش��تر از واردات باش��د. اما بحث اين بود كه اگر 
قيم��ت دالر افزايش پيدا نكن��د، باز هم مي توانيم 
همي��ن ميزان صادرات كنون��ي  را ادامه دهيم؟ يا 

اين هم به واردات تبديل مي شود. 
ريي��س اتاق تهران با اش��اره ب��ه صحبت هاي 
كرباس��يان ك��ه گفته بود ب��ا وج��ود افزايش ارز 
ص��ادرات افزايش نيافته اس��ت، بيان ك��رد: اين 
يك كفه ترازو اس��ت. چه واردات كم ش��ود و چه 
صادرات افزايش يابد هر يك مزيت اس��ت. وقتي 
قيمت ارز افزايش مي يابد 20 ميليارد دالر كاهش 
واردات اتف��اق مي افتد و يعن��ي همان حدود هم 
توليد داخ��ل افزايش مي يابد. خوانس��اري اظهار 
ك��رد: از اول انق��الب تاكنون گفته مي ش��ود كه 
يك نفر يا چيزي مقصر افزايش قيمت ارز اس��ت. 
يك دفعه مي گويند جمش��يد بس��م اهلل قيمت ارز 
را افزاي��ش مي ده��د و بار ديگر مس��اله يي ديگر 
براي افزايش قيمت ارز عنوان مي ش��ود. او افزود: 
وقتي معيار قيمت گذاري ارز مش��خص نيس��ت، 
ب��ا هر بحراني قيمت ارز باال م��ي رود. اما واقعيت 
اين اس��ت كه افزايش قيم��ت ارز به تورم داخلي 
برمي گردد. خوانس��اري گفت: از سال ۹۳ رييس 
بان��ك مركزي وع��ده تك نرخي ك��ردن ارز داده 
ش��ده، اما هنوز عملياتي نش��ده اس��ت. در حالي 
ك��ه چنانچه قيمت ارز تك نرخي و واقعي ش��ود 
بسياري از مش��كالت را نخواهيم داشت و جهش 

در قيمت ارز را نمي بينيم. 

معرف��ي اف��راد كارآفرينان كه ممكن اس��ت برخ��ي از آنها 
هم اصال افراد ش��ناخته ش��ده يي نباش��ند اين ظرفيت را براي 
آنها ايجاد مي كند تا مش��كالت و چالش هايش��ان را در كس��ب 
و كار اعالم كنند. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در آس��تانه 
برگزاري دومين دوره جايزه امين الضرب مي گويد كه رس��الت 
ات��اق بازرگاني، صنايع معادن و كش��اورزي در اقتصاد كش��ور 
راهگشايي در حوزه هاي مختلف اقتصادي است و اهداي جايزه 
امين الض��رب و تجلي��ل از كارآفرين��ان هم مي توان��د قدمي در 

همين زمينه باشد.
ب��ه گزارش پايگاه خبري اتاق تهران؛ محمد اميرزاده با ارائه 
پيش��نهاد اهداي جايزه ويژه در مراس��م جايزه امين الضرب به 
ن��وآوري و كارآفرين��ي مي گوي��د: ما فكر مي كنيم ب��ا توجه به 
نيازهاي امروز كش��ور و چالش هايي كه در حوزه هاي مانند آب، 
بهره وري و... داريم، مناس��ب اس��ت كه از س��ال آينده يكي از 
جوايز ويژه امين الضرب با توجه به جايگاه اين جايزه در س��طح 
كش��ور به كارآفريناني داده ش��ود كه در زمينه حل چالش هاي 
مه��م كنوني اي��ران، نوآوري و ابتكار خاصي را داش��ته اند؛ مثال 
در كش��اورزي و دام��داري باتوجه به خشكس��الي هاي اخير از 
روش خاص��ي بهره گرفته اند و باع��ث افزايش توليد و بهره وري 
ش��ده اند. اميرزاده با اش��اره به اينكه اهداي جايزه امين الضرب 
فرصت��ي ب��راي معرفي افرادي اس��ت كه در كش��ور با تالش و 
پش��تكار كارآفريني مي كنند، مي گويد: معرفي افراد كارآفرينان 
كه ممكن اس��ت برخي از آنها هم اصال افراد ش��ناخته شده يي 

نباش��ند اين ظرفيت را براي آنها ايجاد مي كند تا مش��كالت و 
چالش هايش��ان را در كسب و كار اعالم كنند و گام هايي جهت 

رفع آنها برداشته شود. 
او ب��ا بيان اينكه در ش��رايطي كه ما در كش��ور ش��اهد يك 
فضاي نااميدي هس��تيم اي��ن جايزه مي تواند بي��ان كنند يك 
اميد باش��د، مي گويد: اهدا جايزه امين الضرب به جوانان كشور 
كه مي خواهند وارد فضاي كس��ب و كار ش��وند انگيزه مي دهد 
و ع��الوه براين الگوه��اي موفق را هم به آنه��ا معرفي مي كند. 
اي��ن عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اش��اره به اينكه يكي 
از كاره��اي مهم رياس��ت اي��ن دوره اتاق تهران اه��داي جايزه 
امين الض��رب ب��وده اس��ت، مي گويد: ات��اق تهران ب��ا مديريت 
جديد توانس��ته اس��ت فعال تر و تاثيرگذارتر از گذشته حركت 
كند و باتوجه به اين پتانس��يل ها ما اميدوارم قدم هاي مهم تري 
هم برداريم، زيرا اتاق ب��ه عنوان مهم ترين نهاد بخش خصوصي 

بايد جلوتر از اينها باشد. 
اميرزاده با اشاره به اينكه وقتي گفته مي شود اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي مشاوره سه قوه است، يعني جايگاه 
بااليي در كشور دارد، گفت: اتاق با تعامل با قواي سه گانه كشور 
مش��كالت اقتصادي و تاثيرات آن در بخش هاي ديگر كشور را 
ح��ل و فصل كند؛ مث��ال نمايندگان اتاق با حض��ور در مجلس 
شوراي اسالمي و كميسيون هاي تخصصي به دنبال راهكارهايي 
براي حل چالش هاي اقتصادي كش��ور باشند يا نيازهاي قانوني 

را برطرف كنند. 

صنعت 
شش��مين نشس��ت كميس��يون ب��ازار پول و 
س��رمايه اتاق ته��ران به بررس��ي اجمالي اليحه 
بودج��ه س��ال ۹7 كش��ور اختص��اص يافت. در 
اين جلس��ه فعاالن اقتص��ادي پيرامون وضعيت 
نامش��خص نرخ ارز و نيز فشارهاي مالياتي كه در 

اليحه بودجه سال آينده نمايان شده، نگراني هاي 
خود را اعالم كردند.

به گزارش اتاق تهران، رييس كميسيون بازار 
پول و س��رمايه اتاق تهران با اشاره به اينكه نرخ 
تورم و تراز تجاري، دو شاخص اثرگذار روي نرخ 
ارز در كش��ور است، گفت: با توجه به نرخ تعيين 

ش��ده ارز در اليحه بودجه س��ال ۹7، بايد اذعان 
داش��ت كه سياس��ت دولت هاي گذشته بار ديگر 
تكرار ش��ده اس��ت و دولت يازدهم نيز با تكيه بر 
تثبي��ت نرخ ارز در اين مس��ير همچنان برخالف 
توصيه هاي علمي و نظ��ري اقتصاددانان حركت 

مي كند.
علي س��نگينيان تصريح كرد كه اين رويه به 
س��رانجام روش��ني براي بازار منتهي نمي شود و 
اتاق ايران بايد مانند دفعات گذشته، توصيه هاي 
جدي خ��ود را به دولت يادآوري كند. از س��وي 
ديگر ولي اله افخمي راد، ديگر عضو كميسيون نيز 

با تاكيد بر اينكه نهاد اتاق ها بايد طي مشورت با 
دولتمردان، چراغ راهنماي دولت در مس��ير نرخ 
ارز باش��د، گفت: عمده مش��كالت بازار ارز ناشي 
از مس��ائل سياسي اس��ت، حال آنكه دولتمردان 
يازده��م به خوبي واقف هس��تند كه ش��يوه هاي 
گذشته براي تثبيت نرخ ارز در كشور، نمي تواند 

چندان كارساز باشد.
احم��د صادقي��ان ديگر عضو كميس��يون نيز 
گف��ت: با توجه به نرخ تورم و تس��هيالت بانكي، 
قيمت محصوالت توليدي در كشور رو به افزايش 
است و پايين نگهداشتن نرخ ارز، يارانه به واردات 

اس��ت، حال آنكه دولت بايد سياستي را در پيش 
گيرد كه هزينه هاي تولي��د كاهش و هزينه هاي 
واردات افزاي��ش ياب��د. او با انتقاد از فش��ارهاي 
مالياتي بر واحدهاي توليدي افزود: يك بررس��ي 
اجمالي نش��ان مي دهد كه ميزان وصول ماليات 
در اس��تان ي��زد، نزديك به ۱04درص��د بوده در 
حالي كه نرخ بيكاري در اين اس��تان ۱۳.4درصد 
اس��ت. در نهاي��ت مقرر ش��د طي نشس��ت آتي 
كميس��يون موضوع نرخ ارز با حضور كارشناسان 
و صاحب نظ��ران اقتصادي مورد بحث و بررس��ي 

دقيق تر قرار گيرد. 

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد 

رسالت اتاق در بخش هاي اقتصادي

در نشست كميسيون بازار پول و سرمايه مطرح شد

تعامل تشكل ها و دولت براي ساماندهي ارز

عض��و هي��ات نماين��دگان اتاق ته��ران معتقد اس��ت كه 
معيارهاي ارزيابي و داوري نشان دهنده ارزش هايي است كه 

در عرصه اقتصاد به پررنگ تر شدن آن نياز داريم. 
ب��ه گ��زارش پاي��گاه خب��ري ات��اق ته��ران؛  س��يدرضي 
حاجي آقاميري گفت: مراس��م جشن امين الضرب گردهمايي 
ب��راي معرف��ي كارآفرين��ان ايراني و افرادي اس��ت كه نقش 
مثبتي در عرصه اقتصاد كش��ور ايفا كردند. در واقع برگزاري 
چنين مراس��م هايي مردم را با كساني آشنا مي كند كه شايد 
 خودش��ان هيچ تمايلي به مطرح ش��دن نامش��ان در جامعه

نداشته باشند.
در فرايند گزينش و داوري بس��ياري از كارآفرينان بزرگ 
تمايل��ي به طرح بس��يط اقدام��ات اقتصادي ش��ان ندارند و 
حتي نسبت به اين مس��اله اعتراض مي كنند اما اين خدمت 
بزرگ مراس��م جشن امين الضرب اس��ت كه افراد موثري كه 
توانس��ته اند در شرايط فعلي اقتصادي و سياسي كشور گامي 

به نفع همگان بردارند، به مردم معرفي مي كند. 
 عض��و هي��ات نماين��دگان اتاق ته��ران اف��زود: تقدير از 
كارآفرينان برتر كشور به مثابه افروختن چراغي براي روشن 
كردن راه آيندگان است. بدون ترديد معرفي فعاالن اقتصادي 
موفق به مردم مي تواند آنها را تبديل به سرمش��ق هاي نسل 
ج��وان كند. نكت��ه ديگر تقدير و تش��كر از س��ال ها فعاليت 
پيشكوستان اقتصادي اس��ت و افرادي كه از ديرباز در ايران 
با وجود تمام مشكالت نااميد نشده و راهشان را ادامه دادند. 

تقدير از اين افراد به نس��ل جدي��د درس پايداري مي دهد و 
ديگ��ر اينكه اگر روي كاري س��رمايه گذاري كنند و براي به 
ثمر نشستن آن تالش كنند، قدر زحمات آنها دانسته خواهد 
ش��د. از اين منظر برگزاري جش��ن امين الضرب يك تشويق 

ويژه است. 
حاجي آقاميري تصريح كرد: امسال دومين سالي است كه 
مراسم جشن امين الضرب برگزار مي شود و بيشتر منتخبين 
جوان هستند و اين هم نكته ديگري است كه نشان مي دهد 
اگر جوانان اهرمي براي حركت كارهاي بزرگ باشند، به طور 
حتم جمعي هستند كه از آنان تقدير كنند. ضمنا معيارهاي 
ارزيابي و داوري تعيين شده نش��ان دهنده ارزش هايي است 

كه در عرصه اقتصاد به پررنگ تر شدن آن نياز داريم. 
به گفته عض��و هيات نمايندگان اتاق ته��ران؛ بطور حتم 
طرح اين معيارها در جامعه اقتصادي كش��ور به اصالح مسير 
حركت فعاالن كمك خواهد كرد؛ معيارهايي كه رفته رفته در 
آينده پخته تر خواهد شد. انتظارما اين نيست كه با برگزاري 
دومي��ن دوره به بهترين ش��يوه انتخاب ي��ا تاييد همه جانبه 
برسيم. نكاتي هس��ت كه بايد در آينده به مراسم هاي بعدي 
جش��ن امين الضرب اضافه شود و مراس��م سال جاري هم با 
سال گذش��ته تفاوت هايي دارد. جرح و تعديل براي بهبود و 
اصالح امور يك مس��اله هميشگي است و به طورحتم مراسم 
جش��ن امين الضرب هر س��ال از س��ال گذش��ته اش متفاوت 

خواهد بود. 

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران عنوان كرد

ضرورت معيارهاي ارزيابي در اقتصاد
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7  جهان

 تقابل لفظي ماكرون و اردوغان
در پاريس

 پليس برزيل به  دنبال بازجويي
از رييس جمهوري

 آماده  باش رييس جمهور چين
براي جنگ

گروه جهان|
 پليس برزيل در راس��تاي تكميل تحقيقات درباره ادعاي فساد در صدور 
حكم بازرسي از يك بندر مهم در اين كشور، درخواست كرده كه ميشل تمر 

رييس جمهوري اين كشور به يك سري از سواالت پاسخ دهد. 
ب��ه گزارش رويترز، يك س��خنگوي دولت برزيل اع��ام كرد، پليس اين 
كشور به دنبال آن است كه مشخص كند آيا تمر در قبال صدور حكم به نفع 
شركت تداركات رودميرار رشوه دريافت كرده است يا خير. شركت رودميرار 
در بندر سانتوس)بزرگ ترين و مهم ترين بندر امريكاي التين( خدمات ارائه 
مي كند. ادعاي فس��اد مربوط به حكمي اس��ت كه در ماه مه صادر ش��ده و 
ضرب االج��ل قراردادها با عنوان امتيازات بنادر ك��ه به نفع متصديان فعلي 

ارائه خدمات است را به تعويق مي اندازد. 
س��خنگوي دولت برزيل در اظهارات خود از اش��اره به فهرس��ت سواالت 
احتمال��ي از رييس جمه��وري اش��اره يي نكرد. تمر هر گونه نقش��ي در اين 
اته��ام فس��اد اخير را رد كرده اس��ت. اما به گفته آنتوني��و ماريز وكيل تمر، 
رييس جمهوري به س��واالت پليس پاس��خ خواهد داد اگرچه از نظر قانوني 
مجب��ور ب��ه انجام اين كار نيس��ت. يك مجل��ه محلي در گ��زارش خود در 
اين باره نوش��ت ك��ه پليس از تمر خواهد پرس��يد كه آي��ا در كمپين هاي 
انتخاباتي، پيشنهاد كمك مالي از نمايندگان بندر سانتوس در قبال عمل به 

خواسته هايشان دريافت كرده است يا خير. 
پليس برزيل درحالي درخواست بازجويي از تمر را مطرح كرده كه چند 
اتهام فس��اد مالي ديگر نيز عليه رييس جمهوري مطرح ش��ده است؛ اگرچه 
تمر تاكنون به پش��تيباني كنگره توانسته از محاكمه جان سالم به در ببرد. 
تمر پيش تر نيز درگير پرونده گسترده موسوم به »كارواش« بود؛ پرونده يي 
كه گريبانگير ديلما روس��ف رييس جمهوري پيشين برزيل نيز شد. برخي از 
قانون گذاران برزيلي دو مرتبه در راس��تاي اس��تيضاح تمر گام برداشتند اما 

درخواست استيضاح راي نياورد.
دادس��تان هاي برزيلي در س��ال ۲۰۱۴ پولش��ويي گس��ترده و رشوه در 
پتروبراس را افش��ا كردن��د. پتروبراس در قلب تحقيقات فس��اد برزيلي قرار 
داش��ت كه »كارواش« نام گرفت و به ساير صنايع و كشورها گسترش يافت 
و ش��ركت هاي ساختماني، بانك ها، كشتي سازي ها و سياستمداران برجسته 
را درگير كرد كه اين مساله با سقوط شديد ارزش سهام هاي اين غول نفتي 

در بازارها همراه بود. 

گروه جهان|
موض��وع عضويت تركي��ه در اتحاديه اروپا و حقوق بش��ر به تقابل لفظي 
روس��اي جمهور فرانسه و تركيه تبديل ش��د. اين درحالي است كه اردوغان 
در راس��تاي بهبود رابطه شكننده آنكارا و اتحاديه اروپا به پاريس سفر كرده 
است. به گزارش يورونيوز درحالي كه امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه 
در حضور همتاي تركيه يي خود به صراحت گفت كه آنكارا به دليل تحوالت 
جاري در تركيه نمي تواند عضويت اتحاديه اروپا را داش��ته باشد، رجب طيب 
اردوغان نيز از خستگي كشورش از صبوري براي الحاق احتمالي به اتحاديه 

اروپا صحبت كرده است. 
امانوئل ماك��رون پس از ديدار با همتاي تركيه يي خود گفته كه تحوالت 
اين كشور پس از كودتاي نافرجام اجازه پيشرفت در روند مذاكره براي الحاق 

به اتحاديه اروپا را نداده است. 
رييس جمهوري فرانسه در عين حال از طرح خود براي مشاركت اتحاديه 
اروپا و تركيه صحبت كرده و با اش��اره به رابطه بروكسل با آنكارا گفته است: 
»خواس��ته من اين اس��ت كه ما بيشتر با يكديگر همكاري كنيم و پشتوانه و 
تكي��ه گاه تركي��ه اروپا باقي بماند. اما فكر مي كنم ك��ه پرونده روند الحاق به 
آن شكلي كه گشوده شده است، نمي تواند طي چند سال آينده به سرانجام 
برس��د.«امانوئل ماكرون تاكيد كرده، كش��ورهاي دموكراتيك  بايد در مبارزه 
خود با تروريس��م به حكومت قانون احترام بگذارند. رييس جمهوري فرانسه 
همچنين با اش��اره به اختاف  نظر خود با اردوغان درباره حقوق بش��ر گفته 
است:»دموكراس��ي هاي ما بايد در مقابله با تروريسم قوي باشند اما در عين 
حال بايد كاما از حكومت قانون محافظت كنند.« سركوب گسترده منتقدان 
دولت تركيه پس از كودتاي نافرجام سال ۲۰۱۶ انتقادات گسترده گروه هاي 

مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت. 
يورونيوز همچنين گزارش داده كه اردوغان در نشس��تي خبري با همتاي 
فرانس��وي اش از پرسش يك خبرنگار برآشفته شده است. خبرنگار شبكه دو 
تلويزيون فرانسه از اردوغان درباره ارسال ساح براي داعش در سوريه توسط 
س��رويس اطاعاتي تركيه در ۲۰۱۴ پرسيد و او پاسخ داد:»تو با كلمات فتو 
)نام��ي كه دولت تركيه با آن از جنبش فت��ح اهلل گولن ياد مي كند( صحبت 
مي كن��ي نه مثل يك خبرنگار!« دولت تركيه ۲۰۱۵ كه براي نخس��تين  بار 
گزارش ارس��ال ساح از تركيه به سوريه پخش ش��د، آن را دسيسه فتح اهلل  

گولن و هوادارانش دانسته بود. 

گروه جهان|
همزمان با تش��ديد تنش هاي ژئوپليتيك در آسيا رييس جمهوري چين 
صراحتا از نيروهاي ارتش اين كش��ور خواست براي جنگ آماده باشند و از 

مرگ در حين دفاع از كشور نترسند. 
به گزارش شينهوا، شي جين  پينگ رييس جمهوري چين اين اظهارات را 
در سخنراني نادري خطاب به ارتش مطرح كرد. شي جين  پينگ در جريان 
كنگره ماه اكتبر س��ال ۲۰۱7 حزب كمونيس��ت، جاي��گاه خود را به عنوان 
قدرتمندتري��ن رهب��ر چين در دهه هاي اخير محكم كرد و تصاوير منتش��ر 
ش��ده از حضور گس��ترده تانك ها و س��ربازان در مقابل او با هدف حمايت 
از وجهه جديد ش��ي جين  پينگ حكايت دارن��د. رييس جمهوري چين در 
جريان بازديد روز چهارش��نبه از مركز فرمانده��ي ارتش آزادي بخش خلق 
چين در استان هبي خطاب به هزاران نيروي ارتش گفت: »نيروهاي ارتش 
چين نبايد از س��ختي ها، مشكات يا مرگ بترسند.« وي همچنين از ارتش 
خواست كه به ارتقا و تقويت توانايي هاي خود ادامه دهد. اين درحالي است 
كه پيش��رفت قابل توجه ارتش چين به  ويژه در س��ال هاي اخير هش��داري 
براي واش��نگتن و متحدان امريكا در آس��يا بوده اس��ت. همس��ايگان چين 
هوش��يارانه بر توسعه و پيش��رفت ارتش چين و تجهيز شدن زرادخانه هاي 
آن به مدرن ترين س��اح هاي پيش��رفته و تبديل آن به يك نيروي مبارز و 

حرفه يي نظاره دارند. 
ش��ي جين  پينگ همچني��ن از ارتش آزادي بخش خلق چين خواس��ت 
تا تحقيقات درخصوص تس��ليحات جنگي پيش��رفته را افزايش دهند و در 
آموزش هاي جنگي واقعي مش��اركت داشته باش��ند. رييس جمهوري چين 
تاكي��د كرد:»ي��ك نيروي زب��ده و قدرتمند كه همواره آماده جنگ اس��ت، 
مي تواند مبارزه كند و مطمئن باشد كه پيروز مي شود؛ چنين نيرويي ايجاد 
كني��د تا بتوانيد وظايف��ي را كه حزب حاكم و م��ردم چين در عصر جديد 
به ش��ما محول كرده اند به خوبي انجام دهيد.« ش��ي جين  پينگ به عنوان 
رييس كميس��يون مركزي ارتش حزب كمونيست چين، فرمانده كل قوا در 
اين كشور است و بيش از دو ميليون نيروي نظامي از وي فرمان مي گيرند. 
ش��ينهوا از اين سخنراني به عنوان »نخس��تين كميسيون براي نشست 
سراس��ري نيروهاي مسلح« ياد كرد. گزارش هاي ديگر رسانه ها حاكي از آن 
اس��ت، هزاران نظامي ديگر در سراسر چين در ستادهاي خود براي شنيدن 

اين سخنراني جمع شده بودند. 

مغولستان متحد جديد 
كره شمالي پس از چين

گروه جه�ان| در پي اعم��ال محدوديت هاي تجاري 
عليه كره ش��مالي از سوي چين، س��طح تبادالت تجاري 
پيونگ يانگ با مغولس��تان در س��ال گذش��ته ميادي به 
بيش��ترين حد خود رس��يد. به گزارش اينديپندنت، ارقام 
منتشر ش��ده از سوي آژانس گسترش س��رمايه گذاري و 
تجارت كره شمالي )KOTRA( نشان مي دهد كه ميزان 
سطح تجارت ميان دو كشور ۴3درصد افزايش يافته و به 
۲.۲9ميليون دالر رس��يده است. اين روند صعودي بيشتر 

به  دليل افزايش صادرات مغولستان به كره شمالي است. 
تا س��ال ۲۰۱۶ تنباكو عمده تري��ن محصول صادراتي 
مغولس��تان به كره ش��مالي بوده اما اكنون م��واد دارويي 
بيشترين سهم در صادرات مغولستان به اين كشور را دارد. 
اي��ن اتفاق پ��س از آن رخ داد كه وزارت تجارت و مقامات 
گم��رك چين اعام كردند كه با پي��روي از قطعنامه هاي 
س��ازمان ملل تجارت با كره شمالي را محدودتر مي كنند. 
اين ضوابط محدوديتي عليه تجارت با كره شمالي از ششم 

ژانويه اجرا شد. 
چندي پيش وزارت بازرگاني چين اعام كرد كه طبق 
جديدترين تحريم هايي كه ش��وراي امنيت س��ازمان ملل 
عليه كره ش��مالي اعمال كرده، سقف صادرات محصوالت 
مربوط به نفت پااليش ش��ده به كره شمالي در سال نبايد 
از ۵۰۰ هزار بش��كه بيشتر شود و اين تحريم از اول ژانويه 
۲۰۱۸ ش��روع مي ش��ود. اطاعات گمركي چين نش��ان 
مي دهند كه اين كش��ور در ماه نوامبر هيچ محصول نفتي 
به كره ش��مالي صادر نكرده و ظاه��را فراتر از تحريم هايي 
كه اوايل س��ال ۲۰۱7 از سوي سازمان ملل براي محدود 
كردن محموله هاي نفت تحويل شده به كره شمالي اعمال 
ش��دند، عمل كرده است. چين با اينكه حامي ديپلماتيك 
كره شمالي اس��ت، اما به دليل رفتار خطرناك پيونگ يانگ 
در ش��وراي امنيت با قطعنامه هاي تحريمي موافقت كرده 
است. تحليلگران مي گويند نياز كره شمالي به واردات نفت 
از چين، اهرم فشار اقتصادي نيرومندي است كه مي تواند 
عليه پيونگ يانگ به كار گرفته شود. در همين حال رهبران 
چين هشدار داده اند كه تدابير سختگيرانه عليه كره شمالي 
مي تواند دولت كره شمالي را بي ثبات كند يا شمار زيادي از 
پناهجويان كره شمالي را راهي چين كند. بر اساس آخرين 
تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل، شركت هاي چيني 
مجاز هس��تند ساالنه تا س��قف ۴ميليون بشكه نفت خام 
و ۵۰۰ه��زار بش��كه محص��والت نفتي پااليش ش��ده به 
كره شمالي صادرات داشته باشند. همچنين اين شركت ها 
از هرگونه معامله با شركت هاي مرتبط با محصوالت نظامي 
و تسليحاتي كره شمالي منع شده اند. كره شمالي مي گويد 
تحريم ها يا رزمايش هاي نظامي اياالت متحده و هم پيمانان 
منطقه يي آن با هدف سرنگوني رژيم حاكم و نقض تماميت 
ارضي آن كش��ور انجام مي ش��وند. واشنگتن و متحدانش 
مي گويند رزمايش ها جنبه دفاعي دارند و براي آمادگي در 

برابر تهديدهاي نظامي پيونگ يانگ انجام مي شوند. 

 حمايت اتحاديه اروپا
از بخش خصوصي افغانستان

ريي��س بخش هم��كاري توس��عه اتحادي��ه اروپا در 
افغانستان گفته اين اتحاديه به دنبال تامين حمايت هاي 
بيشتر براي بخش خصوصي افغانستان است تا اقتصاد اين 
كشور را بهبود بخشد. به گزارش اسپوتنيك، مائوريتزيو 
س��يان رييس بخش همكاري توس��عه اتحاديه اروپا در 
افغانس��تان گفته افغانستان به س��ازمان تجارت جهاني 
پيوس��ته و اين راهي است كه مي تواند به صورت فعاالنه 
در تجارت بين الملل عمل كند. افغانس��تان مدت هاست 
كه از بي ثباتي سياس��ي، اجتماعي و امنيتي رنج مي برد 
و داع��ش و طالب��ان نيز مكررا در مناط��ق مختلف اين 
كشور دست به اقدامات تروريستي مي زنند. اتحاديه اروپا 
از دس��امبر ۲۰۰۱ و زماني كه دفتر نمايندگي ويژه اين 
اتحاديه در افغانس��تان تشكيل شد، در حال فعاليت در 

اين كشور است. 

تظاهرات نيروهاي امنيتي 
اخراجي عراق در بغداد

صده��ا نفر از كاركنان س��ابق ارت��ش و پليس عراق 
در بغداد تظاهرات كرده و بازگش��ت به ش��غل هاي خود 
را خواستار شدند. وزارت كش��ور و وزارت دفاع عراق در 
اواخ��ر ۲۰۱۴ ده ها هزار نف��ر از نيروهاي امنيتي خود را 
در استان هاي نينوا، صاح الدين، االنبار و ديالي به اتهام 
قص��ور در عمل به وظايفش��ان اخراج كردن��د. در ميانه 
۲۰۱۴ نيروهاي دولتي عراق كه پس از اش��غال مناطق 
وسيعي از شمال و غرب از جمله موصل به دست داعش 

عقب نشيني كرده بودند، اخراج شدند. 

 ادامه بازداشت
شاهزادگان سعودي

يازده شاهزاده سعودي ديگر كه در قصر الحكم رياض 
تجمع كرده بودند به وس��يله گارد پادش��اهي عربستان 
بازداش��ت و به زن��دان حائل منتقل ش��دند. به گزارش 
روزنامه س��بق، اين شاهزادگان در قصر الحكم در رياض 
تجمع كرده بودند و به تصميم دولت عربستان براي لغو 
معافيت شاهزادگان از پرداخت قبوض آب و برق اعتراض 
كرده و خواس��تار لغ��و فرمان پادش��اهي در اين زمينه 
ش��ده بودند. محمد بن س��لمان از زماني كه قدرت را به 
دست گرفته است به دنبال كاهش امتيازات شاهزادگان 
سعودي و عمو زاده هايش بوده تا به اين ترتيب با كاستن 

از نفوذ آنها تمام رقباي خود را از ميان بردارد. 

 دعوت 70كشور 
به كنفرانس حاميان عراق 

7۰ كش��ور عرب��ي، اروپايي، امريكايي و آس��يايي به 
كنفرانس حاميان عراق دعوت مي ش��وند. اين كنفرانس 
قرار اس��ت، در بهمن ماه برگزار ش��ود. به گزارش ايرنا، 
اين كنفرانس همچنين شاهد حضور وسيع نمايندگان 
س��ازمان هاي عربي و بين المللي از جمله س��ازمان ملل 
و بخش ه��اي مختلف، اتحادي��ه اروپا، بان��ك جهاني و 
صن��دوق توس��عه اقتص��ادي عربي كوي��ت خواهد بود. 
دولت عراق ميزان خسارت وارد شده از جنگ داعش به 
زيرساخت هاي مناطق اشغال شده را حدود ۱۰۰ ميليارد 

دالر اعام كرده است.

دريچه

كوتاه از منطقه

ضربه سياست »اول امريكا« به ارز جهاني

دود آتش ترامپ به چشم دالر مي رود

اروپا نمي تواند فقدان رهبري در آلمان را تحمل  كند

چرا قاره سبز به مركل نياز دارد؟
گروه جهان|

شايد آلمان بتواند مدتي را بدون دولت بگذراند 
اما منطقه ي��ورو به يك رهبر در برلي��ن نياز دارد. 
بلومبرگ مي نويسد، بيش از 3ماه از انتخابات فدرال 
گذشته است و آلمان هنوز دولت جديد ندارد. شايد 
تعجب آور باشد اما اين مساله بيشتر از اينكه مشكلي 
براي آلمان باش��د كه همچنان رش��د اقتصادي اش 
ادامه دارد، چالش��ي جدي براي اروپاس��ت. منطقه 
ي��ورو نياز به اصاح��ات دارد و اين اصاحات بدون 

رهبري آلمان عملي نخواهد شد. 
آنگا مركل در س��خنراني سال نو ميادي خود 
وعده داد كه به زودي دولت جديد را تشكيل خواهد 
داد. اما واقعيت اين است، صحبت كردن در اين باره 
به مراتب راحت تر از انجام دادن است. اواسط نوامبر 
بود كه گفت وگوها براي تشكيل دولت ائتافي ميان 
حزب سوس��يال دموكرات به رهبري مركل، سبزها 
و ح��زب ليبرال دموكرات شكس��ت خ��ورد. مركل 
از آن زم��ان تاكن��ون درحال مذاكره با سوس��يال 
دموكرات هاس��ت اما هيچ يك از دو حزب سوسيال 
دموكرات يا دموكرات مس��يحي تماي��ل ندارند كه 
قدمي پيش گذاش��ته و اختافات عميقي كه ايجاد 
ش��ده است را از ميان بردارند. به همين دليل است 
ك��ه پس از هفته ها مذاكره همچنان فاصله بس��يار 
زيادي ميان مواضع دو طرف درباره موضوعاتي چون 
مهاجرت و ماليات باقي مانده اس��ت. انتظار مي رود 
كه دور جديد مذاكرات با سوس��يال مسيحي ها اين 

هفته آغاز ش��ود. اين امي��دواري وجود دارد كه اين 
 ب��ار گفت وگوها به س��رانجام برس��د چراكه هر دو 
طرف اذعان دارند كه ادامه شرايط فعلي و بن بست 
سياس��ي در برلين مي توان��د موقعيت هر دو حزب 
را به  ش��دت تهديد كند. با اين ح��ال اين احتمال 
ه��م وج��ود دارد كه م��ركل مجبور باش��د، دولت 
اقليت تشكيل داده يا خواس��تار برگزاري انتخابات 
جديدي شود؛ آن هم در شرايطي كه نظرسنجي ها 
از كاه��ش محبوبيت او خبر مي دهند. ش��ايد يك 
دليل اينكه دولتمردان آلماني تاكنون تعجيلي براي 
تشكيل دولت نداشته اند، اين بوده كه اقتصاد آلمان 
همچنان با قدرت به كار خود ادامه داده است. رشد 
اقتصادي آلمان همچنان قوي است، بيكاري كاهش 
يافته و به پايين ترين سطح خود از اوايل دهه ۱99۰ 
رس��يده است. بخش هاي ديگر منطقه يورو ازجمله 
ايتاليا و پرتغال نيز رش��د نسبتا خوبي داشته اند. اما 
نظ��ام تك  ارزي اروپا هنوز نواقص جدي دارد و يك 
بحران مالي ديگر مي تواند ضعف هاي آن را آش��كار 
كند؛ ب��ه ويژه فقدان يك سيس��تم مالي كه بتواند 
منابع را از كش��ورهايي ك��ه در زمان ركود عملكرد 
بهتري داش��ته اند به كش��ورهايي ك��ه دچار بحران 

هستند، سوق دهد. 
مش��كات تقريبا شناسايي شده اند و كميسيون 
اروپ��ا طرح��ي را براي رفع اين نواق��ص تهيه كرده 
است. طرح ها شامل يك مكانيسم جديد مالي براي 
مديريت كردن بحران هاي مالي است اما هيچ يك از 

اين طرح ها تا زماني كه دولت جديد كاما در برلين 
مستقل نشود و فعاليت خود را آغاز نكند به صورت 

جدي مورد بحث قرار نخواهد گرفت. 

 پايان كار مركل؟
بلومبرگ در ش��رايطي از ض��رورت رهبري آنگا 
م��ركل براي بق��اي اتحاديه اروپا صحب��ت كرده كه 
نشريه واشنگتن پست در گزارش��ي پيش بيني كرده 
م��ركل ب��ه پاي��ان دوران رهبري خود در كش��ورش 
نزدي��ك مي ش��ود. در اين مطلب آمده اس��ت: پايان 
دوران رهبري مركل در آلمان ممكن اس��ت سريع تر 
از آنچه كه هر كسي پيش بيني مي كرد، اتفاق بيفتد 
و هم��ه نش��انه ها حاكي از تضعيف ق��درت و جايگاه 
سياسي او هستند. اين درحالي است كه كناره گيري 
او از ق��درت منج��ر به يك خ��أ ناگوار ن��ه فقط در 
آلمان بلكه در جهان غرب ش��ود؛ چراكه مركل يكي 
از قدرتمندتري��ن وزنه ه��اي متقابل حام��ي رويكرد 
بين المللي در برابر رويك��رد حمايت از داخل ترامپ 
است. دردسرهاي مركل با نتيجه مأيوس كننده او در 
انتخابات ماه سپتامبر آغاز شد و با شكست نخستين 
تاش��ش در ايجاد يك دولت جديد در ماه نوامبر هر 
چه بيشتر تشديد شد. در روزهاي اخير بدترين خبر 
براي مركل اين اس��ت كه نظرسنجي ها نشان دهنده 
رويگرداني آلماني ها از او و خستگي آنها از رهبري اش 
است. اواخر ماه دسامبر يك نظرسنجي روزنامه بيلد 
نشان داد كه حدود نيمي از آلماني ها نمي خواهند كه 

م��ركل دوره چهارم صدراعظم��ي اش را تكميل كند. 
چند روز بع��د نيز يك نظرس��نجي روزنامه دي ولت 
بدت��ر از آن نش��ان داد كه حدود نيم��ي از آلماني ها 

مي خواهند او فورا از قدرت كناره گيري كند. 
م��ركل اكن��ون فقط يك ش��انس ديگ��ر دارد تا 
براي تش��كيل يك دولت ائتافي و جلوگيري از يك 
تكرار فضاحت ب��ار انتخابات در آلم��ان تاش كند و 
اگر شكس��ت بخورد ديگر بايد ب��ا قدرت خداحافظي 
كند. اس��تفان كرنلي��وس نويس��نده بيوگرافي گفته 
ك��ه زمان براي م��ركل رو به پايان اس��ت و او تحت 
فش��اري فزاينده ق��رار دارد تا چني��ن اتفاقي را رقم 
بزند. اما حتي تشكيل دولت ائتافي همين امروز هم 
نمي تواند كار مركل را چندان راحت نخواهد كرد زيرا 

حتي اگر او در اين امر موفق ش��ود، آسيب زيادي به 
جايگاهش وارد شده اس��ت. مركل زماني يك چهره 
شكست ناپذير در آلمان بود اما اكنون آسيب پذيري او 
به حدي رسيده كه بحث سياسي در آلمان سرانجام 
به اين موضوع رس��يده چه كس��ي بعد از او روي كار 

خواهد آمد؟
رقباي زي��ادي مي توانند براي جانش��يني مركل 
مط��رح باش��ند ام��ا آنچه تا ح��دودي خي��ال خانم 
صدراعظم را راحت مي كند، اين اس��ت كه دست كم 
درحال حاضر هيچ جانشيني براي او در آلمان نيست 
و مطمئنا درحال حاضر هيچكس در اين كشور وجود 
ن��دارد كه بتواند كاما نق��ش بزرگي را كه او در امور 

جهاني ايفا مي كرد، انجام دهد. 

گروه جهان|طال تسليمي|
دونال��د ترامپ رييس جمهوري امري��كا از زمان 
ورود به كاخ س��فيد از افزايش ارزش ش��اخص هاي 
سهام پس از انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۶ 
س��خن مي گويد. او جمعه بار ديگر مدعي ش��د كه 
به افزايش ۶ تريليون دالري »ارزش« شاخص هاي 
س��هام كمك كرده اس��ت؛ اما ترامپ دس��ت كم تا 
اندازه ي��ي در عملكرد ضعيف دالر در س��ال ۲۰۱7 
مقصر اس��ت و از ديدگاه بين المللي از اين »ارزش« 

به  شدت كاسته است. 
به گزارش بلومبرگ، س��ال گذش��ته ارزش دالر 
امري��كا در برابر يورو ۱۰درص��د و در برابر يوآن ۵.۵ 
درصد كاهش يافت. دالر امريكا پس از دالر نيوزيلند، 
دومي��ن ارز ب��ا عملكرد خيلي ضعيف ب��ود. با وجود 
3دوره افزايش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تصويب 
اليح��ه اصاحات مالياتي ترام��پ كه از نظر منطقي 
مي توانس��تند به افزاي��ش ارزش دالر منجر ش��وند 
ام��ا ارز امريكا با س��رعتي بي س��ابقه در بيش از يك 
دهه گذش��ته س��قوط كرد. اين اتفاق در نتيجه يك 
س��ري عوامل پيچيده رخ داد كه كاهش محبوبيت 
دالر به عنوان ابزار س��رمايه گذاري براي شركت ها و 
دولت هاي خارجي ازجمله آنها بود؛ اما مي توان گفت 
محرك اصلي در س��قوط دالر تاثيرگذاري ترامپ بر 

موضع گيري جهاني امريكا بوده است. 
بري آيش��نگرين از دانشگاه كاليفرنيا و آرنود مل 
و ليوي��ا چيتو از بانك مركزي اروپا در س��ال ۲۰۱7 
در مقاله يي فرضيه »عطارد و مريخ« را درباره ارزش 
ارزهاي موجود در ذخاير ارزي كشورها مطرح كردند. 
آنها نوش��تند ك��ه محبوبيت ه��ر ارز دو وجهه دارد: 
عطارد جنبه اقتصادي موضوع است، يعني هر آنچه 
ب��ه ايمني، نقدينگي، تاثيرات ش��بكه يي و ارتباطات 
اقتصادي مربوط مي ش��ود. مري��خ جنبه ژئوپليتيك 
ماجراست كه مس��ائلي همچون قدرت استراتژيك، 
ديپلماتيك و نظامي كش��ور را بازمي تاباند. محققان 
سعي كردند، كميت اين دوگانگي را از طريق بررسي 

ش��كل گيري و تركيبات ذخاير ارزي كش��ورها مورد 
بررسي قرار دهند. آنها دريافتند كه حدود سال هاي 
۱۸9۰تا ۱9۱3 ذخاير ارزي كش��ورها بيش��تر از ارز 
كش��ورهايي تش��كيل مي ش��د كه ش��ركاي دفاعي 
محس��وب مي ش��دند حتي اگر منفعت ه��اي صرفا 
اقتصادي خاف اين مس��اله را ايج��اب مي كرد. اين 
شرايط در دوران كنوني نيز صادق است و تنها تغيير 
به مطرح شدن قدرت هسته يي مربوط مي شود. ژاپن 
و كره جنوبي كه براي امنيت خود به امريكا وابس��ته 
هس��تند، ميزان بيش��تري از ذخاير ارزي خود را به 
دالر نگه مي دارند تا فرانس��ه، روسيه و چين كه خود 

از قدرت بازدارندگي هسته يي برخوردارند. 
آيشنگرين، مل و چيتو الگويي را براي پيش بيني 
تركيبات صن��دوق ذخاير ارزي كش��ورها با و بدون 
»تاثير مريخ« در نظر گرفتند و دريافتند س��هم دالر 
در ذخاير ارزي كشورها همواره از سطح پيش بيني ها 
طبق اين الگو بيش��تر بوده اس��ت. محقق��ان بر اين 
باورن��د كه »حق العمل امنيتي« دالر همواره اهميت 

بس��زايي در جذابي��ت اي��ن ارز به عن��وان ارزي در 
صندوق ذخاير ارزي كش��ورها داش��ته است. حذف 
اين عامل ب��ه معناي كاهش 3۰درصدي س��هم ارز 
امري��كا در صندوق ذخاير ارزي ديگر كشورهاس��ت. 
سياست گذاري هاي انزواطلبانه »اول امريكا« به طور 

قطع بر اين »حق العمل امنيتي« تاثير مي گذارد. 

محققان نامبرده در اين زمينه نوشتند:»س��لطه 
دالر ب��ه عن��وان ي��ك ارز مرج��ع بين الملل��ي در 
نتيج��ه نقش امري��كا به عنوان يك ق��درت جهاني 
تضمين كننده امنيت متحدانش تقويت شده است. 
اگ��ر خودداري امري��كا از مش��اركت در ژئوپليتيك 
جهاني و اتخاذ سياست هايي كه نگاهشان به داخل 
امريكاست، سبب ش��وند كه درباره اين نقش شك 
 و  تردي��دي به وج��ود بيايد، آنگاه اي��ن حق العملي 
كه به واس��طه امني��ت ايجاد ش��ده از بين خواهد 
رفت. برآوردهاي ما نش��ان مي ده��د كه در چنين 
س��ناريويي، دارايي هاي تخصيص داده شده به دالر 
امري��كا با ارزش حدود 7۵۰ميلي��ارد دالر برابر با ۵ 
درص��د از بدهي ه��اي عمومي اين كش��ور كه قابل 
عرضه در بازار اس��ت، نقد و به ارزهاي ديگر ازجمله 

ين، يورو و يوآن سرمايه گذاري مي شود.«
دولت ترامپ در سراس��ر س��ال ۲۰۱7 تعهدات 
خود به متحدان را زير سوال برد تا جايي كه اكنون 
ديگ��ر هيچ  يك از اظهاراتي كه رييس جمهوري در 

تعهد به كشورهاي دوس��ت مطرح مي كند، جدي 
گرفته نمي ش��ود. خل��ق  و  خوي هيجان��ي ترامپ 
و عاق��ه وي به بازي»هر كه دكمه هس��ته اي اش 
بزرگ تر بود« به حس��ن  ش��هرت امريكا به عنوان 
ي��ك تضمين كننده امني��ت نمي انجام��د. به طور 
م��داوم اطاعاتي از كاخ س��فيد درز مي كند كه از 
بي كفايتي ترامپ حكاي��ت دارد؛ جديدترين نمونه 
اين اطاعات درز شده را نيز مي توان كتاب مايكل 
ولف تحت عنوان »آتش و خشم« دانست. همه اين 
مسائل سبب مي شود كه موقعيت دالر به عنوان ارز 

ايمن زير سوال رود. 
تعجب��ي ندارد ك��ه س��هم دالر در ذخاير ارزي 
جهاني در سراسر سال ۲۰۱7 روندي نزولي داشت 
و به گ��زارش صن��دوق بين المللي پ��ول در پايان 
3ماهه سوم سال ۲۰۱7 به كمترين ميزان از نيمه 
۲۰۱۴ تاكنون رس��يد. با اين حال سهم دالر هنوز 
ه��م ۶3 درصد و بس��يار باالتر از ديگر ارزهاس��ت. 
بانك ه��اي مرك��زي جهان ۶.۱3 تريلي��ون دالر از 
ذخاير ارزي را به دالر نگهداري مي كنند. تا نابودي 
منافع جنبه هاي »عطارد« و »مريخ« دالر س��ال ها 
طول مي كشد و شايد اين اتفاق در نتيجه لرزه هاي 
بزرگ تري از سياست هاي كنوني ترامپ رخ بدهد. 
ام��ا همين تغيير اندك رويك��رد به نفع ديگر ارزها 
نش��ان مي دهد كه بسياري شرط بندي بيشتر روي 
دالر را عاقانه نمي دانند ش��ايد همين مساله يكي 
از عوامل افزايش نرخ تبادل ديگر ارزها در مقايسه 

با دالر باشد. 
ترامپ به طور قطع همچن��ان از كاهش ارزش 
دالر حماي��ت خواه��د ك��رد چراكه اين مس��اله را 
كمكي به رقابت در تج��ارت مي داند. اما ارزش ارز 
امريكا به دليل سياس��ت گذاري هوشمندانه نيست 
كه كاهش يافته اس��ت؛ بلكه از رفتارهاي متناقض 
ترام��پ ناش��ي مي ش��ود. در نبرد آتش و خش��م، 
 مريخ افسارگس��يخته و ديوانه، عطارد را شكس��ت 

خواهد داد!
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پرونده8
 تجهيز ۲۶۴ هزار هكتار

به آبياري نوين 
طرح توسعه سامانه هاي نوين آبياري از ابتداي سال 
جاري تا پايان آذر ماه در سطح 115هزار و 204هكتار از 
اراضي كشاورزي اجرا شده است. به گزارش وزارت جهاد 
كشاورزي، مشاور وزير و مجري طرح توسعه سامانه هاي 
نوين آبياري اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تا پايان 
آذرم��اه با اجراي 8794 پ��روژه 115هزار و 204هكتار 
از اراضي كشاورزي به سيستم هاي نوين آبياري مجهز 
ش��ده است. عباس زارع اضافه كرد: عالوه بر سطح اجرا 
شده در سال 96 طرح توسعه سامانه هاي نوين آبياري 
در س��طح 148هزار و 670 هكتار نيز درحال اجراست. 
وي با بيان اينكه مجموع س��طح اجرا ش��ده و درحال 
اجراي طرح توسعه س��امانه هاي نوين آبياري در سال 
جاري 263هزار و 874 هكتار اس��ت، خاطرنشان كرد: 
از آغاز اج��راي طرح تا پايان آذر ماه 96 يك ميليون و 
716هزار و 284هكتار از اراضي كشاورزي به سامانه هاي 

نوين آبياري تجهيز شده است.

 صرفه  جويي ۱۲ برابري
آب در كشت گلخانه اي

يك مقام مسوول گفت: انتقال كشت محصوالت آب 
بر، همچون س��بزي و صيفي از فض��اي باز به گلخانه؛ 

صرفه جويي 10تا 12برابري آب را به همراه دارد. 
غالمرض��ا تقوي مديركل دفتر امور گلخانه، گياهان 
داروي��ي و قارچ خوراك��ي وزارت جهاد كش��اورزي در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ضرورت 
مديريت مناب��ع آب اظهار كرد: مديري��ت منابع آب و 
به��ره وري از منابع موجود يك��ي از برنامه هاي محوري 
وزير جهاد كش��اورزي به شمار مي رود كه بدين منظور 
طرح هاي متعددي نظير آبياري تحت فش��ار، كش��ت 
نشايي، انتقال آب و تغيير كشت محصوالت از فضاي باز 
به گلخانه در دستور كار وزارت جهاد قرار گرفته است. 

به گفته وي؛ انتقال كشت محصوالت آب بر همچون 
س��بزي و صيفي از فضاي ب��از به گلخانه، صرفه جويي 
10تا 12براب��ري آب را به هم��راه دارد. تقوي افزايش 
بهره وري و ايجاد اشتغال 10تا 12نفر به طور مستقيم 
در هر هكتار را از ديگر مزاياي توسعه كشت گلخانه يي 

اعالم كرد.
اي��ن مقام مس��وول درباه تاثير كش��ت محصوالت 
گلخانه ي��ي در ارتق��اي صادرات بيان ك��رد: با توجه به 
كاهش كيفيت و باال بودن قيمت تمام ش��ده كش��ت 
محص��والت در فضاي باز، امكان ص��ادرات محصوالت 
توليدي وجود ندارد؛ درحالي كه با كشت ارقام مناسب 
در فض��اي گلخانه مي توان به تقاضاي بازارهاي جهاني 
پاس��خ داد. وي توليد محصول سالم در فضاي گلخانه 
را يكي از ش��اخصه هاي مهم صادرات دانس��ت و افزود: 
تنظيم ب��ازار محصوالت��ي نظير گوجه فرنگ��ي، كدو، 
هندوانه، طالبي، خيار، س��بزي و س��اير محصوالت در 
خارج از فصول و عرضه به بازار را مي توان از ديگر مزاياي 

كشت گلخانه يي دانست. 
مديركل دفتر امور گلخان��ه، گياهان دارويي و قارچ 
خوراك��ي ادامه داد: با توجه ب��ه محدوديت منابع آبي، 
توس��عه كش��ت گلخانه يي به س��بب افزايش كيفيت 
محص��والت توليدي ي��ك انتخاب نيس��ت بلكه امري 
ضروري است. تقوي با اشاره به مشكالت سد راه توسعه 
محصوالت گلخانه يي بيان كرد: در شرايط كنوني، هزينه 
احداث گلخانه به س��بب پرداخت عوارض به شهرداري 
يكي از مش��كالت پيش روي توليدكنندگان به ش��مار 
مي رود كه انتظار مي رود با پيگيري هاي صورت گرفته 

اين عوارض حذف شود. 

 جزئيات پرورش گوزن
در كشور 

قائم  مقام معاونت امور دام وزارت جهاد با بيان اينكه 
طي چند س��ال اخير پرورش گوزن در كش��ور ش��كل 
گرفته اس��ت، گفت: ش��رايط كار براي عالقه مندان به 

سرمايه گذاري در اين زمينه فراهم است. 
محمدرض��ا مالصالحي در گفت وگ��و با مهر با بيان 
اينك��ه گوزن، بيش��تر ب��ه عنوان يك حيوان وحش��ي 
شناخته مي ش��ود، اظهار داشت: س��ال ها است كه در 
برخي كش��ورهاي دنيا، گوزن با هدف توليد گوش��ت، 
پوست، شاخ و ساير فرآورده ها پرورش داده مي شود كه 
پرورش نيز عموما در سيس��تم هاي باز و مرتعي انجام 
مي گيرد اما در برخي موارد در سيس��تم هاي بسته و به 

صورت غيرمرتعي نيز، پرورش انجام مي شود. 
قائم مق��ام معاونت امور دام وزارت جهادكش��اورزي 
ب��ا بيان اينكه پ��رورش گ��وزن در كش��ورهاي ناحيه 
اسكانديناوي امري رايج است، اضافه كرد: در كشورهايي 
كه نزديك به قطب هس��تند حتي قبل از ميالد مسيح 
نيز اين كار رواج داشته و يكي از حرفه هاي مورد عالقه 
اسكيموها، پرورش گوزن است. وي افزود: در كشورهايي 
مانند چين، نروژ، س��وئد و كانادا اي��ن كار رواج زيادي 
دارد؛ ضمن اينكه نيوزيلند سرمايه گذاري وسيعي در اين 
زمينه انجام داده است. رييس مركز اصالح نژاد و بهبود 
توليدات دامي وزارت جهادكشاورزي تصريح كرد: هدف 
اصلي از پرورش گوزن، توليد گوش��ت اس��ت؛ اما شاخ 
گوزن نيز بازار بسيار خوبي دارد و به عنوان ماده يي كه 
در برخي كشورها مانند چين، مصرف دارويي دارد؛ نيز 
مقرون به صرفه اس��ت؛ همچنين پوست و ساير اجزاي 
بدن آن مورد استفاده هاي گوناگون قرار مي گيرد و شير 
آن را در برخي كش��ورها مي دوش��ند و مورد اس��تفاده 
ق��رار مي دهند. مالصالحي افزود: ب��ه هر حال اين كار، 
يك صنعت رو به پيشرفت بوده به ويژه در كشورهايي 
مانند نيوزيلند توسعه زيادي يافته است. در عين حال 
گوشت گوزن كه مهم ترين فرآورده آن است توسط اين 
كشورها توليد و به ديگر كشورهاي جهان صادر مي شود. 
وي با بيان اينكه در كش��ور ما نيز چند سالي است كه 
پرورش گوزن شكل گرفته است، گفت: در استان هايي 
مانند فارس، يزد، گلس��تان، مازن��دران و البرز تعدادي 
از واحده��اي پ��رورش را در الگوهاي كوچك داريم كه 
گ��وزن را در كنار س��اير فعاليت هاي دامپ��روري خود 
نگهداري مي كنند. مالصالحي اضافه كرد: اين واحدها 
عموما گوزن هاي بومي را با هماهنگي محيط زيس��ت 
نمونه گيري كرده اند و پ��رورش مي دهند؛ ضمن اينكه 
ي��ك واحد در البرز وجود دارد ك��ه تعدادي گوزن را از 
كشور كانادا با هماهنگي وزارت جهاد و سازمان محيط 

زيست وارد كرده البته تعداد آن محدود است. 
وي افزود: در سوادكوه نيز موردي را داريم كه مجوز 
پرورش 70راس گوزن را در سيستم بسته دريافت كرده 

كه به تدريج فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. 

اخبار

تاريخ مفهومي آزادي بيان
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كسب و كارهايي كه در ۲0۱7 شكست خوردند
برخ��ي از اس��تارت آپ هايي ك��ه خ��ود الگ��وي 
استارت آپ هاي تازه تاسيس بوده اند به داليل مختلف 
با ورشكس��تگي روبه رو ش��ده اند. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان؛ در دنياي پيش��رفته امروزه كه همه 
نيازهاي انس��ان با تكنولوژي و اينترنت آميخته شده، 
اس��تارت آپ ها نقش خاص تري ايفا مي كنند. در نگاه 
كلي اس��تارت آپ يا به عبارتي ديگر كسب وكارهاي 
اينترنتي يك شركت نوپا محسوب مي شود كه راه حلي 
جديد براي يك موضوع خاص و حل يك مشكل ارائه 
مي ده��د هر چند موفقيت اين كس��ب وكار تضمين 
ش��ده نيس��ت. با نگاه دقيق تر به جوامع پيشرفته تر، 
استارت آپ در فرهنگ عاميانه بيشتر با صنعت فناوري 
و تكنولوژي عجين ش��ده اس��ت و بيش��تر از گذشته 
اقتصاددان هاي بزرگ در مس��ير پيشرفت اين كسب 
وكاره��اي نوين با دادن ايده ه��اي اصولي اقتصادي و 
نگاه درآمدزايي به پيشرفتش كمك شاياني مي كنند. 
اين روزها بازار استارت آپ ها در سراسر جهان حسابي 
داغ ش��ده اس��ت؛ ايده هاي جديدي ك��ه در قدم اول 
ب��راي مصرف كننده ب��ه صرفه خواهد ب��ود و در گام 
بعدي س��ازنده خود را ميليونر مي كند. البته با نگاهي 
به اس��تارت آپ هاي شناخته ش��ده در سراسر جهان 
مي ت��وان گفت در م��واردي اس��تارت آپ ها به داليل 
مختلف شكس��ت خورده اند و در س��ال 2017 كسب 
وكارشان تعطيل ش��ده است. در ادامه اين گزارش به 

5 اس��تارت آپي خواهيم پرداخت كه با وجود سرمايه 
مناس��ب نتوانستند به حيات خود ادامه دهند و پايان 
سال 2017 مهر اتمامي بر كسب وكار آنها بوده است. 

 استارت آپ »اسپرينگ«
استارت آپي است كه در زمينه سفارش سريع غذا 
فعاليت مي كرد. اس��پرينگ در سال 2013 با سرمايه 
110ميليون دالري آغاز كرد كه در مه  س��ال 2017 
تعطيل شد. گاگان بياني، مديرعامل شركت اسپرينگ 
در آخري��ن روز فعاليت اين ش��ركت با اعالم ناراحتي 
خود گفت: بي ش��ك من ناراحت هستم كه اسپرينگ 
نمي تواند به راه خود ادامه دهد البته اسپرينگ توانسته 
فضاي تحويل غذا را رش��د بدهد. تقاضاي سريع براي 
غ��ذاي راحت و ب��ا كيفيت باال يك��ي از نكات مثبت 
اسپرينگ بود اما پيچيدگي توليد مواد غذايي از طريق 
تحويل در مقياس چالش بود. گفتني اس��ت كه يكي 
از داليل شكس��ت اس��پرينگ عدم تواناي��ي رقابت با 

استارت آپ هايي بود كه بعد ها روي كار آمد. 

 استارت آپ »مافل«
 اس��تارت آپي اس��ت كه در نيويورك تشكيل شد 
كه اساس كارش يك رستوران ديجيتالي بود. شركت 
مافل با جذب س��رمايه يي ح��دود 29ميليون دالر در 
س��ال 2014 تاسيس شد و در مه  2017 به پايان كار 

خود رس��يد. اين استارت آپ در باالترين ارزش گذاري 
قيمت��ي ح��دود 115ميلي��ون دالر پيدا ك��رده بود. 
رس��توران اينترنتي مافل در ابتداي راه خود از سمت 
سرآشپزهاي معروفي همچون ديويد چنگ طرفداري 
مي ش��د و به همين دليل در اواي��ل كار از محبوبيت 
بس��يار زيادي برخوردار بود. در س��ال 2015 افل به 
آرامي شروع به از دس��ت دادن مشتريان خود كرد و 

در مارس 2016 سودش به 2درصد رسيد. 

 استارت آپ »ييك ياك«
 اس��تارت آپي است كه زمينه فعاليتش شبكه هاي 
اجتماعي بود. اين استارت آپ كه سال 2013 تاسيس 
شد، توانس��ت 73ميليون دالر جذب كند و باالترين 
ارزش گذاري براي اين استارت آپ حدود 400ميليون 
دالر عنوان ش��ده است. اين پيام رس��ان در ابتداي راه 
خود موفقيت هاي زيادي كسب كرد و در بين برخي از 

دانشگاه هاي جهان به خوبي جا افتاد.
ام��ا براس��اس پيش بيني هاي��ي ك��ه ش��ده بود، 
مش��كالت نرم افزاري اين پيام رس��ان باعث از دس��ت 
دادن مخاطبانش ش��د. مشكالت مهم اين استارت آپ 
روش هاي راحت تري بود كه مي شد، اطالعات شخصي 
كارب��ران را ه��ك كرد. يك ش��ركت ام��ور مالي، تيم 
مهندسي ييك ياك را در آوريل 2017 و چند روز قبل 

از بسته شدن به مبلغ 3ميليون دالر خريداري كرد. 

 استارت آپ »بپي«
اس��تارت آپي اس��ت كه در زمينه خريد و فروش 
خودرو فعاليت مي كرد. اس��تارت آپ بپي سال 2013 
آغاز به فعاليت كرد و با پايان رسيدن بودجه سازندگان 
اين استارت آپ در فوريه 2017 به فعاليت خود پايان 
داد. اين اس��تارت آپ 150ميليون دالر سرمايه جذب 
ك��رده و در باالترين ارزش گ��ذاري، قيمتش به 560 

ميليون دالر رسيده بود. 
اس��تارت آپ مذك��ور در ابتداي راه توانس��ته بود، 
خريداران و فروشندگان ماشين هاي دست دوم را كنار 

يكديگر جمع كند اما در ادامه راه براي پرداخت بدهي 
طلبكاران فروخته شد.

 ب��ا توجه به م��وارد گفته ش��ده، داليل مختلفي 
مي تواند باعث شكس��ت يك اس��تارت آپ شود حتي 
زماني كه سرمايه بااليي نيز موجود باشد. در اين مطلب 
به 4 استارت آپ بزرگي كه در سال 2017 با شكست 
روبه رو ش��ده اند، اش��اره كرديم؛ اين استارت آپ ها در 
مجموع 362ميليون دالر س��رمايه جذب كرده بودند 
ك��ه در نهايت به داليل مختلف مجب��ور به تعطيلي 

فعاليتشان شدند. 

مولف: ترزا بيجان  
مترجم: علي برزگر  

 آتالنتيك- مهم ترين تمايز دموكراس��ي امريكا از 
اروپا، اولويت و تس��امح آنها در پايبندي به آزادي بيان 
اس��ت. با اين  حال مش��اجرات جاري در دانش��گاه هاي 
امريكا نش��ان مي دهد كه آزادي بي��ان دارد به موضوع 
تن��دروي و تعص��ب تبدي��ل مي ش��ود. در حال��ي كه 
دانش��جويان محافظه كار از اهميت دعوت از سخنرانان 
بحث انگي��ز و ايج��اد تنش دفاع مي كنند، بس��ياري از 
ليبرال هاي خودخوانده دس��ت به كوشش هايي به طور 
فزاينده مخرب، حتي خش��ن، مي زنند ت��ا جلو آنها را 
بگيرند. ليبرال ها اس��تدالل مي كنند ك��ه براي برخي 
آزادي بيان تنها ابزاري اس��ت كه براي سركوب و طرد 
ديگ��ران به كار م��ي رود. بنابراين براي آنك��ه برابري را 
كارآمد سازيم، ديدگاه هاي نفرت انگيز يا ديدگاه هايي كه 
به طور تاريخي »داراي حق ويژه« هس��تند، نبايد اجازه 
سخنراني داشته باشند، به نحوي كه سرانجام گروه هاي 
آسيب پذير و به حاشيه  رانده  شده بتوانند سخن خود را 

ابراز كنند و شنيده شوند. 
دليل اينكه توسل به متمم اول قانون اساسي امريكا 
نمي توان��د اين مش��اجرات دانش��گاهي را حل و فصل 
نمايد آن اس��ت كه موضوع دعوا تعارضي بنيادين بين 
دو مفهوم بس��يار متفاوت از آزادي بيان است. تعارض 
بين آنچه يونانيان آيس��گوريا مي ناميدند، از يك سو و 
پارس��يا از ديگر س��و. تعارضي كه قدمتي به اندازه خود 
دموكراسي دارد. امروزه هر دو اصطالح اغلب به »آزادي 
بيان« ترجمه مي شوند، اما معاني آنها اساسا متمايز بوده 
و هست. در آتن باستان آيسگوريا توصيف گر حق برابر 
شهروندان براي شركت در مباحثات عمومي در مجمع 
دموكراتيك بود؛ پارس��يا توصيف گر اختيار فرد در بيان 
هر آن چيزي بود كه دوست دارد، هر گونه و هر گاه كه 

دوست دارد و در خطاب به هر كسي. 
در دانشگاه هاي خصوصي كسب وكارها، يا رسانه هاي 
اجتماعي، سانسورچي هاي بالقوه همشهريان ما هستند، 
نه دولت. نهادهاي خصوصي نظير فيس بوك يا توييتر 
چه برسد به دانش��گاه ييل يا كالج ميدلبري، از حقوق 
گسترده يي براي نظارت بر و جلوگيري از سخنان اعضاي 
خود برخوردار هس��تند. به طور مش��ابه، جمعيت هاي 
آنالين از افرادي خش��مگين تشكيل شده اند كه از حق 
خود براي اظهارنظر آزادانه بهره مي برند. توسل به متمم 
اول قانون اساسي در اين موارد استداللي قاطع نيست، 
بلكه نوعي مغلطه اس��ت ك��ه در آن نتيجه از مقدمات 

حاصل نمي شود. 
جان استوارت ميل استدالل مي كند كه تهديد اصلي 
آزادي بيان در نظام هاي دموكراسي دولت نيست بلكه 
»استبداد اجتماعي« همشهريان فرد است. و بااين حال، 
امروزه، طرفداران آزادانديشي مدني، كه خود را به منزله 
وارثان ميل جلوه مي دهند، اغلب در ابطال يا حتي بحث 
از اس��تدالل هايي ناكام مانده اند كه مخالفان آنها درباره 

آزادي بيان و برابري مطرح مي سازند. 
دو مفهوم باس��تاني از آزادي بيان، تصورات ليبرال 
دموكراتي��ك م��درن م��ا را ب��ه  ش��يوه هايي جالب و 
فراموش ش��ده ش��كل داده اند. مهم است بدانيم كه نه 
ي��ك مفهوم، بلكه دو مفهوم از آزادي بيان وجود دارد، 
و اي��ن دو مفهوم هم اغل��ب، اگر نگوييم نه در تعارض 
كامل، در تنش با هم هستند. فهميدن اين مساله به ما 
كمك مي كند تا وضعيت نوميدكننده مباحثات معاصر 
را ه��م در امريكا و هم در اروپا تبيين كنيم و دريابيم 
كه چرا اغلب چنين به نظر مي رسد كه گويي ما هنگام 
بحث درب��اره مهم ترين موضوعات س��خن يكديگر را 

نمي فهميم. 
از دو مفهوم باستاني آزادي بيان آيسگوريا قديمي تر 
اس��ت. اين اصطالح به ق��رن پنجم قب��ل از ميالد باز 
مي گردد، اگرچ��ه مورخان اختالف نظ��ر دارند كه اين 
س��نت دموكراتيك عمال چه زماني آغاز شد كه به هر 
شهروندي كه مي خواهد در مجمع سخنراني كند، اجازه 
دهند تا اين كار را انجام دهد. با وجود ترجمه رايج اين 
اصطالح به »آزادي بيان« معناي تحت الفظي واژه يوناني 
بيشتر چيزي شبيه »سخن برابر در مقابل عموم« است. 
فعل آگورويين، كه اين اصطالح از آن مش��تق مي شود، 
با واژه آگورا يا بازار هم ريشه است، يعني، مكاني عمومي 
كه مردم، از جمله فيلسوفاني نظير سقراط، در آنجا گرد 

هم مي آمدند و صحبت مي كردند. 
در دموكراس��ي آت��ن، اين ايده س��خنراني در يك 
گردهمايي غيررس��مي در آگورا به چارچوب رسمي تر 
اكليسا يا مجمع سياسي انتقال يافت. جارچي مي پرسد، 
»چه كس��ي ب��راي مردان حاضر در مجمع س��خنراني 
مي كند؟« و سپس فرد داوطلب از بما يا سكوي سخنران 
باال مي رود. از لحاظ نظري، آيسگوريا بدان معنا بود كه 
هر شهروند آتني با منزلت اجتماعي خوب حق داشت در 
مباحثه شركت كند و بكوشد تا همشهريان خود را قانع 
كند. در عمل شمار شركت كنندگان نسبتا اندك بود و 
به س��خنوران حرفه يي و دولتمردان سالخورده محدود 
مي شد كه در رديف جلو نشسته بودند )روسپي گري و 
رشوه خواري از جمله جرم هايي بودند كه صالحيت فرد 

را براي سخنراني در مجمع سلب مي كرد.( 
اگرچه آتن تنها دموكراس��ي در جهان باستان نبود، 
اصل آتني آيس��گوريا از همان آغاز به مثابه امري خاص 
نگريسته مي شد. هرودوت مورخ حتي شكل حكومت در 
آتن را نه دموكراسيا بلكه خود آيسگوريا توصيف مي كند. 
از ديدگاه دموستن سخنور و ميهن پرست يوناني، قانون 
اساسي آتن بر سخنراني ها )پوليتيا آن لوگويس( استوار 
بود و شهروندان آن آيسگوريا را به عنوان شيوه زيستن 
برگزيده بودند. اما براي منتقدان آن، اين هم يك نقص 
بود و هم يك مشخصه. يكي از منتقدان، كه به اصطالح 
او را »الي��گارش پير« مي گفتن��د، اعتراض مي كند كه 
حتي بردگان و بيگانگان در آتن از آيس��گوريا برخوردار 
هستند، به نحوي كه نمي توان آنها را كتك زد، آنچنان 

كه در جاهاي ديگر مي توان اين كار را كرد. 
ش��ايد منتقداني نظير اليگارش پير براي افزودن به 
جنبه طنز موضوع اغراق مي كرده اند، اما در سخن آنها 
نكته يي نيز نهفته است: همان طور كه ريشه شناسي آن 
نش��ان مي دهد، آيسگوريا اساس��ا درباره برابري است، 
نه آزادي. بدين لحاظ، اين نش��انه بارز دموكراسي آتن 
خواه��د بود كه خود را از ديگر دولت ش��هرهاي يوناني 
متمايز مي كرد، نه بدان دليل كه حق ش��هروندي را از 
بردگان و زنان سلب مي كرد )آنچنان كه هر جامعه يي 
در تاريخ بش��ري تا همين اواخر چنين كرده اس��ت(، 
بلكه بدان دلي��ل كه فقرا را در بر مي گرفت. آتن حتي 
گام هايي س��ازنده برداش��ت تا اين برابري س��خنراني 
عموم��ي را عملي كند، با پرداخت پ��ول به فقيرترين 
ش��هروندان تا در مجمع ش��ركت كنند و در دادگاه ها 
در مقام هيات منصفه عمل كنند. بنابراين آيس��گوريا 
به مثابه صورتي از آزادي بيان اساسا امري سياسي بود. 
رقيب آن يعني پارسيا، از صميميت بيشتري برخوردار 
بود. در اينجا نيز ترجمه رايج انگليس��ي آن به »آزادي 
بيان« مي تواند فريبنده باشد. معناي واژه يوناني چيزي 
ش��بيه »گفتن همه چيز« اس��ت و به ايده آزادانه يا »با 
صراحت« سخن گفتن نزديك تر است. بنابراين پارسيا بر 
صراحت، صداقت و ش��جاعت در گفتن حقيقت داللت 
داش��ت، حتي هنگامي كه اين كار به معناي رنجش آور 
باش��د. فرد عمل كننده به پارس��يا )يا پارسياس��تس( 
به معناي دقيق كلمه، »كس��ي است كه همه چيز را با 

صراحت مي گويد«. 
پارسيا مي تواند داراي جنبه سياسي باشد. دموستن 
و ديگر سخنوران بر اين تاكيد داشتند كه كساني كه در 
مجمع از آيسگوريا بهره مي برند، وظيفه دارند تا منظور 
خود را با صراحت بيان كنند. اما اين مفهوم اغلب بيرون 
از اكلسيا در چارچوب هايي كم وبيش غيررسمي به كار 
مي رفت. در آمفي تئاتر، نمايشنامه نويسان پارسياستيك 
نظير آريس��توفان خ��اص و ع��ام را مي رنجاندند زيرا با 
بردن نام همشهريانش��ان از جمله سقراط آنها را به باد 
انتقاد مي گرفتند. اما مظهر بارز پارسياستس در جهان 
باس��تان، فيلس��وفان بودند، يعني كس��اني نظير خود 
س��قراط كه خود را »دوستداران خرد« مي ناميدند و با 
همش��هريان خود در آگورا روبرو مي ش��دند و هر آنچه 
حقايق ناخوش��ايند را كه آنها اصال دوس��ت نداش��تند 
بش��نوند، به آنها مي گفتند. ديوژن كلبي مسلك يكي از 

اينها بود، كه چنان كه مشهور است در يك خمره زندگي 
مي كرد، و به اسكندر كبير گوشزد كرد كه كنار برود تا 
جل��وي تابش نور آفتاب را نگيرد. ديوژن مي گفت تمام 
اين كارها را براي آن انجام مي دهد تا اين حقيقت را بر 
همشهريان يوناني خود آشكار كند كه آداب و رسوم آنها 

من درآوردي و بي پايه است. 
خط��ر ذات��ي نهفت��ه در آزارندگ��ي پارس��يا براي 
قدرت هاي حاكم، چه ديكتاتورهايي نظير اسكندر باشند 
چه اكثريت دموكراتيك، ميش��ل فوكو را ش��يفته خود 
كرده بود، به طوري كه او اين امر را موضوع سلس��له يي 
از درس گفتارها در دانش��گاه بركلي )زادگاه نخس��تين 
جنبش آزادي بيان در محيط دانشگاه( در دهه 1980 
قرار داد. فوكو متذكر مي ش��ود كه سنت پارسيا ضرورتا 
مس��تلزم نوعي عدم تقارن در قدرت اس��ت، و بنابراين 
نوعي »قرارداد« وجود دارد بين شنونده )چه يك نفر يا 
افراد بسيار( كه متعهد مي شوند تا هر گونه بي احترامي را 
تحمل كنند و گوينده كه مي پذيرد تا حقيقت را به آنها 

بگويد و پيامدهاي آن را بر عهده مي گيرد. 
بنابراين اگر آيس��گوريا اساس��ا درباره برابري باشد، 
پارس��يا درباره آزادي بوده اس��ت؛ در معن��اي اجازه نه 
ي��ك حق، بلكه نوعي امتياز ناپاي��دار كه برخورداري از 
آن منوط به لطف صاحبان قدرت بود. در دموكراس��ي 
آتن، اين معموال به معناي اكثريت همشهريان فرد بود، 
ك��ه معروف بودند به اينكه س��خنراناني را كه دوس��ت 
ندارند با داد و فرياد از س��كوي خطابه پايين مي آوردند 
يا حتي آنها )از جمله برادر افالطون، گالوكن( را به زور 
پايين مي كشيدند. اين نسخه باستاني از »قدغن كردن 
سكوي خطابه« براي سخنراناني كه احساسات عوام را 
جريحه دار مي كرد مي توانست پيامدهايي مرگبار داشته 
باشد، همان طور كه محاكمه و مرگ سقراط، دوست و 

استاد افالطون بر اين امر گواهي مي دهد. 
ب��ا توجه به فق��دان موفقيت عزي��زان افالطون چه 
در زمينه آيس��گوريا و چه در حيطه پارس��يا، در طول 
حيات او، ش��ايد بتوان تبيين كرد كه چرا پدر فلس��فه 
غ��رب در آثار خود به هيچ يك از اين دو مفهوم اهميت 
چنداني نمي دهد. بي گمان افالط��ون دريافته بود كه، 
ب��ا وجود تف��اوت اين دو مفه��وم، هيچ ي��ك از اين دو 
مفهوم بر معروف ترين فهم مش��خصا يوناني از س��خن 
به مثاب��ه لوگوس مبتني نبود، يعني عقل يا اس��تدالل 
منطقي. ارسطو، ش��اگرد افالطون، لوگوس را همچون 
اس��تعدادي معرفي مي كند كه در وهله نخست آدميان 
را به حيواناتي ذاتا سياس��ي تبديل كرده است و با  اين  
حال نه آيسگوريا سخن معقول و استدالل هاي لوگوس 
را به عنوان اموري مي شناس��د و نه پارسيا كه به طرزي 
منحصربه فرد شايسته مجوز يا آزادي برابر باشند. به نظر 
مي رس��د نكته مورد نظر افالطون همين باشد، چگونه 
ممكن است ش��هري دموكراتيك كه آزادي بيان را در 
تمام صور آن افتخار خود مي داند، يك آتني را كه تحت 
حاكميت لوگوس بوده است، به خاطر بيان آن به مرگ 

محكوم كند؟
شايد تعجب آور نباشد كه  پس از سقوط دموكراسي 
آتني، پارس��يا راحت تر از آيسگوريا به حيات خود ادامه 
داد. هنگامي كه نهادهاي دموكراتيك يونان به دس��ت 

امپراتوري مقدوني، و سپس امپراتوري رم، نابود شدند، 
پارس��يا در مقام ابزاري سخنورانه دوام يافت. هزار سال 
پس از س��قوط رم، انس��ان گرايان رنسانس پارسيا را به 
عنوان فضيلتي خاص احيا كردند: مش��اور يك شهريار 
قدرتمن��د كه نياز به توصي��ه صري��ح دارد، بايد از آن 
برخوردار باش��د. اين نوع پارس��يا اگرچه اغلب در قالب 
دفاعيه عرضه مي شد، اما ظرفيت خود براي شوكه كردن 
را حفظ مي كرد. حقاي��ق صريحي كه ماكياولي و هابز 
به ش��هرياران بالقوه خود عرضه مي داشتند، الهام بخش 

نسل هايي از انديشمندان »فاسق« در آينده بود. 
با وج��ود اين، اروپايي��ان در اواي��ل دوران مدرن از 
سنت پارسياستيك مبتني بر ابراز حقيقت به صاحبان 
قدرت، به شيوه ديگري نيز اقتباس و بهره برداري كردند. 
مسيحيان اوليه با تكيه بر صفحه يي از كتاب ديوژن بر 
آن ش��دند كه »بشارت هاي« انجيل را در سراسر جهان 
يوناني-رومي پخش كنند، بشارت هايي كه شايد خيلي 
هم به م��ذاق مقامات روم خوش نمي آمد. بس��ياري از 
مس��يحياني كه، خود را پس از نهض��ت اصالح ديني، 
»پروتستان« مي ناميدند، بر اين باور بودند كه بازگشت 
ب��ه صورتي اصالتا پارسياس��تيك و عم��دا تهاجمي از 
مسيحيت تبش��يري، براي بازگرداندن كليسا به پاكي 
مس��يحيت »نخس��تين« ضروري اس��ت. براي مثال، 
كوئيكره��اي اوليه مع��روف بودند كه مراس��م عبادي 
انگليكان را ب��ا داد و فرياد به هم مي زدند به  نحوي كه 
كشيش مجبور مي ش��د از منبر خطابه پايين بيايد، يا 
آنك��ه برهنه در انظار عموم ظاهر مي ش��دند چون »در 

جست وجوي نشانه« بودند. 
آيس��گوريا نيز، در اوايل دوران مدرن، وارثان خاص 
خود را داش��ت. اما در غياب نهادهاي دمكراتيك نظير 
اكلس��ياي آتني، اين مفهوم الجرم صورتي متفاوت به 
خود گرفت. منشور حقوق انگلستان در سال 1689 بر 
»آزادي بيان و مباحثات در پارلمان« تاكيد داشت و از 
اين لحاظ تنها درباره اعضاي پارلمان كاربرد داش��ت، و 
آن هم تنها هنگامي كه در پارلمان حضور داشتند. براي 
انبوهي كه فاقد دسترسي به مشاركت سياسي رسمي 
بودند، ايده آيسگوريا به مثابه حق برابر سخنراني عمومي 
متعلق به تمام ش��هروندان، سرانجام از مجمع عمومي 

واقعي به حوزه عمومي مجازي انتقال پيدا مي كرد. 
براي فيلسوفاني نظير اس��پينوزا و ايمانوئل كانت، 
»آزادي بي��ان« اص��وال به معن��اي آزادي فكري براي 
مشاركت در تبادل عمومي استدالل ها بود. در 1784، 
پنج س��ال قبل از انقالب كبير فرانس��ه، كانت تاكيد 
داش��ت كه »آزادي در اس��تفاده از عقل خويشتن در 
حوزه عموم��ي« حق برابر و بنيادي هر انس��ان يا هر 
شهروند اس��ت. به طور مشابه، هنگامي كه ميل رساله 
در باب آزادي را كمتر از يك قرن بعد نوشت، او از خود 
ايده آزادي بيان دفاع نكرد، بلكه از »آزادي انديش��ه و 
بح��ث« ف��ردي در جس��ت وجوي جمع��ي حقيقت 
دف��اع كرد. اگر چ��ه آزادي برابر آيس��گوريا براي اين 
انديشمندان عنصري ضروري باقي ماند، اما آنها تمركز 
خود را از سخن واقعي، يعني، عمل فيزيكي سخنراني 
براي ديگران و مشاركت در بحث، به بهره گيري ذهني 
از عق��ل و تب��ادل ايده ها و اس��تدالل ها، آن هم اغلب 

به شكل نوشتاري، تغيير دادند. و بدين ترتيب، در طول 
دو هزار سال، جنبش روشنگري سرانجام آيسگوريا و 
لوگوس را در مفهومي اي��ده آل از آزادي بيان به منزله 
آزادي تنها براي سخن معقول و تفكر عقالني وحدت 

بخشيد، چيزي كه باعث سربلندي افالطون مي شد. 
اين ايده آل جنبش روش��نگري بر مح��ور لوگوس، 
ام��روز در كانون فهم اروپاييان از آزادي بيان جاي دارد. 
كوشش ها در اروپا براي جرم شمردن سخن نفرت انگيز 
آشكارا مديون كانت است كه آزادي سخن )معقول( در 
حوزه عمومي را به عنوان »بي زيان ترين« آزادي توصيف 
مي كن��د. اين حكم را هرگز نمي توان درباره پارس��يا در 
دوران باس��تان يا اوايل دوران مدرن مطرح ساخت، چرا 
كه همواره گويندگان و ش��نوندگان را به طرزي يكسان 
تهديد مي كرد. در واقع آنچه موجب ش��د تا بسياري از 
پروتستان هاي مسيحيت تبشيري براي گريز از تعقيب 
در اروپا )يا تعقيب، آن چنان كه آنها تفس��ير مي كردند( 
در پي آزادي بيش��تر به جهان جديد فرار كنند، آسيب 
آش��كاري بود كه به احساس��ات ديني همسايگان خود 
مي زدند، آسيبي كه از مسيحيت تبشيري پارسياستيك 
آنها ناشي مي شد. بنابراين، رد پاي استثناگرايي امريكايي 
را مي توان تا قرون هفدهم و هجدهم پي گرفت: در حالي 
كه امريكا مسيحيان تبشيري و فاسقان را در خود جاي 

مي داد، اروپا فيلسوفان را براي خود نگه داشت. 
امروز، مجادالت درباره آزادي بيان در دانش��گاه هاي 
امري��كا نش��ان مي دهد كه مفاهيم رقيب آيس��گوريا و 
پارس��يا زنده و پابرجا هستند. هنگامي كه دانشجويان 
معترض مدعي مي ش��وند كه دارند به ن��ام خود آزادي 
بيان برخي ديدگاه هاي خاص را س��ركوب مي كنند، از 
طريق قدغن كردن سخنراني، فشار اجتماعي، يا سانسور 
صريح، شايد وسوسه شويم تا آنها را رياكار، يا در بهترين 
حالت آش��فته ذهن بدانيم و ط��رد كنيم. همان طور كه 
م��ن در يك همايش در كالج كنيون در ماه س��پتامبر 
ش��اهد بودم، هنگام رويارويي با چنين استدالل هايي، 
پاسخ بنيادگرايان ريش سفيد حامي آزادي بيان همچون 
خود من، آن اس��ت كه درباره متمم اول قانون اساسي 
ب��ه معتقدان به آن توضيح دهيم، اما با فحواي نوميدي 
وحدت گرايانه درباره »بچه هاي امروزي« و ناكامي آنها 

در فهم اصول ليبرال دموكراسي. 
جاي ش��گفتي ن��دارد كه »بچه ها« قانع نش��ده اند. 
در حالي ك��ه هش��دارهاي تحريك، مكان ه��اي امن، 
و قدغن ك��ردن س��خنراني، تيتر روزنامه ها مي ش��وند، 
نظرسنجي پشت نظرسنجي نشان مي دهد كه تغييري 
ژرف ت��ر در آداب و رس��وم در ش��رف وقوع اس��ت. در 
رويارويي با نسلي كه يقين دارد سخن نفرت انگيز خود 
صورتي از خشونت يا »سركوب« است، توسل به متمم 
اول قانون اساس��ي نشانگر ناتواني در فهم اصل موضوع 
اس��ت. بيشتر اين دانشجويان اصال خودشان را به منزله 
كس��اني نمي بينند كه در برابر آزادي بيان ايستاده اند. 
آنچه براي آنها اهمي��ت دارد، حق برابر براي اظهارنظر 
اس��ت و دسترس��ي برابر به تريبوني عمومي كه در آن 
اف��رادي كه از لحاظ تاريخي به حاش��يه ران��ده و طرد 
شده اند، بتوانند س��خن خود را به گوش مردم برسانند 
و با افرادي كه داراي حق ويژه هس��تند، برابر ش��مرده 
ش��وند. اين مطالبه آيسگوريا اس��ت، و هنگامي كه آن 
را چنان بفهميم، بيش��تر موضوعات ديگر هم روش��ن 
مي ش��ود، از جمله در سوي مقابل، تمسك به پارسيا از 
سوي مخالفان آنها، كه گاهي به نظر مي رسد قصد دارند 

»آزادي بيان« را به مجوز رنجاندن تقليل دهند. 
تش��خيص ايده ه��اي باس��تاني تاثيرگ��ذار در اين 
اس��تدالل هاي م��درن، كس��اني از ما را كه به س��نت 
پارسياستيك امريكا مبني بر گفتن حقيقت به صاحبان 
قدرت پايبند هستند، در جايگاهي بهتر براي دفاع از آن 
قرار مي دهد. اين امر نش��ان مي دهد كه براي شكست 
مدافعان مدرن آيسگوريا و يادآوري به پارسياستس هاي 
م��درن كه براي چ��ه هدفي مبارزه مي كنن��د، بايد به 
فراسوي متمم اول قانون اساسي گام برداشت و به ديگر 
اصل جهت بخش دموكراس��ي امريكايي رس��يد، يعني 
برابري. هر چه باش��د، ابتكار متمم اول قانون اساس��ي 
آن اس��ت كه آيسگوريا و پارسيا را با هم جمع مي كند، 
با تامي��ن آزادي و حق برابر ش��هروندان نه صرفا براي 
»بهره گيري از عقل خود« بلكه براي آنكه ديدگاه خود را 
با صراحت به زبان آورند. متمم بدان دليل چنين مي كند 
كه بديل موجود آن اس��ت كه به قدرت هايي كه از قضا 
حاكم هستند، اختيار بدهيم تا آن آزادي را به مثابه يك 
اج��ازه به برخي افراد اعطا كنن��د در حالي كه آن را از 

ديگران سلب مي كنند. 
در چارچوب هايي كه قانون اساس��ي در آنجا كاربرد 
ندارد، نظير دانش��گاه هاي خصوصي، اي��ن مخالفت با 
خودس��رانگي، موضوع��ي مربوط به فرهنگ اس��ت، نه 
قان��ون، اما باوجوداين، از اهميت و ضرورت آن كاس��ته 
نمي شود. همانطور كه مسيحيان تبشيري، معترضان، 
و آش��وبگراني كه سنت پارسياس��تيك امريكا را بنيان 
نهادند، به خوبي مي دانستند: هنگامي كه حقوق همه به 
حق انحصاري شماري اندك تبديل مي شود، نه آزادي 

مي تواند دوام آورد و نه برابري. 
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كميته نظارت بانكي بال با اعالم مقررات و روش هاي تازه براي استمهال بدهي ها و مطالبات غيرجاري تشريح كرد

تعاريف تازه بانكي »امهال« و »مطالبات غيرجاري«
روش هاي هماهنگ بين المللي و محلي در برخورد بانك ها با دارايي هاي مشكل دار، استمهال و مطالبات معوق

تصميم گيري جهت بررسي بيشتر در جلسه نهايي شوراي داوران 

جشنواره فيلم 180 ثانيه اي پاسارگاد به زمان ديگري موكول شد
 جلسه نهايي شوراي داوران دومين جشنواره فيلم 180ثانيه يي 
پاسارگاد برگزار ش��د و تصميم هاي نهايي جهت برگزاري هر چه با 

شكوه تر مراسم اختتاميه اتخاذ شد. 
به گ��زارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، خس��رو رفيعي دبير 
اجراي��ي و عضو هيات  داوران جش��نواره با اعالم اين خبر گفت: در 
جلس��ه نهايي شوراي داوران جش��نواره كه با حضور اعضاي هيات 
داوران متشكل از دكتر حس��ن بلخاري، پوران درخشنده، روح اهلل 
حج��ازي، غالمرض��ا نامي، علي اكب��ر امين تفرش��ي، دكتر محمود 
دهقان، خس��رو رفيعي و اميرعلي آقاياري برگزار شد ضمن بررسي 
بيش��تر آثار منتخب، تصميم هاي الزم جهت برگزاري هر چه بهتر 

مراسم اختتاميه اتخاذ شد. 
وي ادامه داد: بر اين اس��اس مقرر ش��د به  جهت بررس��ي بيشتر 
آثار نهايي، تعيين زمان مناس��ب و ايجاد زمينه بهتر براي اكران اين 
آثار همچنين عدم تداخل اين مراس��م با ساير مراسم مربوط به ايام 
سالگرد پيروزي انقالب  اسالمي در بهمن  ماه، زمان برگزاري اختتاميه 

جشنواره به زمان ديگري موكول شود. 
رفيعي با بيان اين مطلب كه زمان دقيق برگزاري مراسم به زودي 

اعالم خواهد شد، تصريح كرد: مراسم اختتاميه اين جشنواره با حضور 
مسووالن سازمان محيط زيست، انجمن اهداي عضو ايرانيان، سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كش��ور، واحد اهداي عضو بيمارستان 
مسيح دانشوري، مديران بانك پاسارگاد، جمعي از هنرمندان كشور، 

شركت كنندگان در جشنواره و عالقه مندان برگزار خواهد شد. 
وي تاكيد كرد: دبيرخانه جش��نواره فيلم 180ثانيه يي پاسارگاد، 
زمينه را براي نظرسنجي از هم ميهنان و جلب آراي آنها درخصوص 
فيلم هاي ارسال شده به جشنواره نيز فراهم خواهد كرد. در اين راستا 
هموطنان گرامي مي توانند بعد از برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره 
با مراجعه به س��امانه تلويزيون اينترنتي آيو نس��بت به مشاهده آثار 
ش��ركت كنندگان و ثبت رأي خود اقدام كنند. بانك پاسارگاد به يك 
فيلم در هر بخش كه توسط هم ميهنان انتخاب شده است، جايزه ويژه 
تماشاگران را اهدا خواهد كرد. همچنين به 3 نفر از شركت كنندگان 
در انتخاب مردمي هديه يي به رسم يادبود و به قيد قرعه اهدا خواهد 
شد. رفيعي همچنين اظهار اميدواري كرد كه هم ميهنان عزيز بتوانند 
مراسم اختتاميه دومين جشنواره فيلم 180ثانيه يي پاسارگاد را نيز به 
 صورت مستقيم از طريق سامانه تلويزيون اينترنتي آيو تماشا كنند. 

دبي��ر اجراي��ي جش��نواره درخصوص آم��ار نهايي آثار ارس��الي 
ب��ه دبيرخان��ه افزود: در مجم��وع 1333 اثر متش��كل از 603 فيلم 
درخصوص محور تكريم خانواده و مس��ووليت اجتماعي، 431 فيلم 
درباره محور حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و 299فيلم در محور 
اهداي عضو همچنين 918 ايده به دبيرخانه جشنواره ارسال شده كه 
هر كدام به طور كامل توسط هيات  انتخاب بازبيني و بررسي شده و 
آثار برگزيده در مرحله نهايي داوري انتخاب شدند. رفيعي خاطرنشان 
كرد: به كليه شركت كنندگان در بخش داوري اين جشنواره به رسم 
يادبود تنديس جشنواره اهدا خواهد شد. عالوه بر اين به كليه عزيزان 
شركت كننده كه در ارزيابي اول داوري پذيرفته شده اند، هديه يي به 

رسم يادبود تقديم خواهد شد. 
وي درخصوص جوايز اين جش��نواره تاكيد كرد: به نفرات اول تا 
چهارم در هر بخش اين جش��نواره به ترتيب تنديس جش��نواره به 
همراه ديپلم افتخار و مبلغ 80 ميليون ريال، تنديس جش��نواره به 
هم��راه ديپلم افتخار و مبلغ 60 ميليون ريال، تنديس جش��نواره به 
همراه ديپلم افتخار و مبلغ 40 ميليون ريال و تنديس جش��نواره به 
 همراه ديپلم افتخار و مبلغ 20ميليون ريال اهدا مي شود. همچنين 

در بخش جنبي به 4 ايده برتر در هر بخش كه امكان س��اخت پيدا 
نكرده اند، تنديس جشنواره به همراه ديپلم افتخار و مبلغ 10ميليون 

ريال پرداخت خواهد شد. 
گفتني اس��ت، جش��نواره فيلم 180ثانيه يي پاس��ارگاد به ابتكار 
بانك پاس��ارگاد و با هدف جلب افكار عمومي به محورهاي جشنواره، 
شناس��ايي اس��تعدادها همچنين ايجاد انگيزه در جوانان عالقه مند 
برگزار شده است. عالقه مندان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر 
 www. pasargadfilmfest.ir به س��ايت جش��نواره به نش��اني

مراجعه كنند. 

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
شيوه عمل احتياطي با دارايي هاي مشكل دار، تعاريف 
امه��ال و مطالبات غيرجاري كه توس��ط كميته نظارت 
بانكي بال در بانك تس��ويه بين المللي تهيه شده توسط 
بانك مركزي منتش��ر و به بانك ها و موسسات اعتباري 

كشور ابالغ شد. 
به گ��زارش تعادل، در اين بخش��نامه نظارتي تاكيد 
ش��ده كه يكي از ريسك هاي مهم در نظام بانكي ريسك 
اعتباري اس��ت كه به احتمال عدم ايفاي تعهد مشتريان 
در زمان مقرر اطالق مي شود و پس از اعطاي تسهيالت، 
بانك با احتمال زيان ناش��ي از ع��دم بازپرداخت اصل يا 
سود تسهيالت اعطايي مذكور روبه رو مي شود. هنگامي 
كه انتظار مي رود مش��تري با منابعي كه در آينده تحقق 
خواه��د ياف��ت بدهي خ��ود را پرداخت نمايد، ريس��ك 
اعتب��اري افزايش مي يابد. چرا كه نمي توان به طور قطع 
تضمين نمود كه آيا مشتري در آينده امكان دسترسي به 
منابع كافي جهت بازپرداخت بدهي اش را خواهد داشت. 

 كفايت سرمايه 
براي بررس��ي ريس��ك اعتباري، بانك بايد مواردي از 
قبيل سوابق اعتباري مشتري، ظرفيت پرداخت و سرمايه 
وي را در كن��ار وضعي��ت تس��هيالت و وثايق و تضامين 
مربوط بررس��ي نمايد. با محاسبه ريسك اعتباري تا حد 
امكان خود را در مقابل ريس��ك ناشي از نكول تسهيالت 
پوشش دهد. از راهكارهايي كه مي تواند بانك را در پوشش 
ريس��ك اعتباري ياري نمايد، استفاده از شاخص كفايت 
سرمايه)نسبت س��رمايه نظارتي به دارايي هاي موزون به 

ريسك( و ذخيره گيري مناسب براي مطالبات است. 

 اصل افشا 
رعايت اصل افش��ا كه يكي از اصول اساسي پذيرفته 
شده حسابداري اس��ت، در پوشش هرچه كاراتر ريسك 
اعتباري موثر اس��ت. اصل افشا ايجاب مي كند كه كليه 
واقعيت ه��اي با اهميت مربوط ب��ه رويداد و فعاليت هاي 
مالي موسسه به نحو مناسب و كامل افشا شود. بر اساس 
اي��ن اصل بايد تمامي اطالعاتي كه به نحوي مي تواند در 
تصميم گيري استفاده كنندگان از اطالعات مالي تاثيرگذار 
باشد، افشا شود. رعايت اصل افشا در نحوه ارائه اطالعات 
مربوط به مطالبات بسيار حايز اهميت بوده و بانك را در 
طبقه بندي مطالبات و به تبع آن احتساب ذخيره مناسب 

و كافي براي هر مطالبه ياري مي نمايد. 

 مطالبات غير جاري و امهال 
بح��ران مالي جهاني اخير، بيش از پيش مش��كالت 
ناظران و س��اير ذي نفعان را در شناس��ايي و مقايس��ه 
اطالع��ات بانك ها در كش��ورهاي مختلف آش��كار كرد. 
در اي��ن رابطه كميته نظارت بانكي ب��ال دريافت كه در 
برخ��ي موارد تفاوت قابل توجهي در نحوه شناس��ايي و 
گزارش كيفيت دارايي بانك ها )معيارهاي كيفي تعيين 
طبقات دارايي ها و مطالب��ات( وجود دارد. براي حل اين 
مش��كل، كميته بال رهنمودي را تحت عنوان »ش��يوه 
عمل احتياطي با دارايي هاي مش��كل دار- تعاريف امهال 
و مطالبات غيرجاري ب��راي ارائه تعاريف هماهنگ از دو 
واژه »مطالب��ات غيرج��اري« و »امه��ال« در 14 آوريل 
2016 تدوين نمود. دس��تورالعمل مذكور در آغاز تحت 
عنوان س��ند مش��ورتي منتشر ش��د و پس از بررسي و 
درياف��ت نظرات كارشناس��ان، نس��خه نهاي��ي آن در 4 
آوريل 201۷ انتشار يافت.«  در اين دستورالعمل امهال 
و مطالب��ات غيرج��اري بر مبناي اش��تراكات موجود در 
تعاريف كشورهاي مختلف تشريح شده كه نهايتا مي تواند 
به همگرايي معيارهاي كيفي و كمي اس��تفاده شده در 
طبقه بندي مطالبات، منجر ش��ود. اين س��ند با رويكرد 
آينده نگر به بررس��ي احتمال عدم بازپرداخت مشتريان 
حقيقي و حقوقي پرداخت��ه دارد و عالوه بر معيار زمان، 
شاخص هايي از جمله الگوي رفتاري مشتري در گذشته، 
اطالعات جدي��د در مورد وضعيت مش��تري و تجزيه و 
تحليل مالي را براي بررسي احتمال عدم بازپرداخت وي 
معرفي مي نمايد. همچنين آن مي تواند نقطه ش��روعي 
براي كشورهايي باشد كه تاكنون هيچگونه تعريفي براي 

امهال و مطالبات غيرجاري ارائه ننموده اند. 
 ب��راي افزايش ثبات و س��المت نظام بانكي، صيانت 
از حقوق س��پرده گذاران و پيش��گيري از وقوع زيان هاي 
پيش بيني نش��ده، نح��وه محاس��به ذخي��ره مطالبات 
موسس��ات« و »طبقه بن��دي دارايي ه��اي موسس��ات 
اعتباري« دستورالعمل هايي در سال 85 و 91 به شبكه 
بانكي كشور ابالغ ش��ده تا بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي را در به روزرس��اني و اتخ��اذ روش هاي كاراتر 
براي پوشش ريسك اعتباري مطالبات و محاسبه ذخيره 
مناس��ب و مكفي هدايت نمايد. ليكن بازنگري و اصالح 
ضوابط مذكور با توجه به مقتضيات و ش��رايط كنوني و 
تجربيات حاصل��ه، ضروري بوده كه بنا ب��ه همين الزام 

اصالح مقرراتي ياد ش��ده هم اكنون در دس��تور كار اين 
بانك قرار دارد. مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و 
مبارزه با پولشويي در اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك 
مركزي اعالم كرده كه با توجه به اهميت س��ند منتشره 
و لزوم بسط و تعميق مفاهيم و رويكردهاي نوين نظارت 
بانكي در كشور ترجمه سند مذكور در دستور كار بانك ها 

قرار گرفته است. 

 بحران مالي و ارزيابي بانك ها در كشورهاي مختلف 
بحران مالي جهاني بيش از پيش مشكالت ناظران و 
ساير ذي نفعان را در شناسايي و مقايسه اطالعات بانك ها 
در كشورهاي)حوزه هاي قضايي( مختلف آشكار كرد. در 
اين رابطه كميته نظارت بانكي بال دريافت كه در برخي 
موارد تفاوت قابل توجهي در نحوه شناس��ايي و گزارش 

كيفيت دارايي بانك ها وجود دارد. 
براي حل اين مش��كل كميته بال اقدام به تش��كيل 
كارگروه��ي وي��ژه ب��راي ارزيابي كش��ورهاي مختلف و 
نحوه عمل بانك ها براي طرح هاي طبقه بندي دارايي ها، 
سيس��تم طبقه بن��دي كه ب��ر مبن��اي آن مطالبات در 
گروه هاي مختلف براس��اس كيفيت اعتب��اري خود قرار 
مي گيرند و ارزيابي پيامدهاي تفاوت در شيوه هاي عمل 
ك��رد. كميته بال اقدام به ارزيابي چارچوب هاي مقرراتي 
و ش��يوه نامه هاي نظارتي در كشورهاي مختلف از طريق 
بررسي ادبيات موضوع و نظرسنجي از 28ناظر از طريق 
شيوه هاي رايج با استفاده از پرسشنامه ارسالي و مطالعه 

موردي 39بانك از 28كشور مختلف نمود. 
بررس��ي ادبيات موضوع و نتايج پرسشنامه ها، بر اين 
موضوع صحه گذاش��ت كه مطالبات مش��كل دار بانك ها 
به روش هاي گوناگون و ناهمساني طبقه بندي مي شوند. 
همچنين استاندارد بين المللي يكنواختي براي طبقه بندي 
مطالبات مش��كل دار وجود ندارد. بر اس��اس بررسي هاي 
انجام ش��ده، ش��يوه هاي گوناگون و تعاريف ناهمس��ان 
كيفيت دارايي در كش��ورهاي مختلف وجود دارد. علي 
الخصوص تفاوت در تعاري��ف واژه هايي همچون مفهوم 
كاه��ش ارزش و نكول در چارچوب هاي حس��ابداري و 
مقرراتي قابل توجه است. نتايج بررسي هاي صورت گرفته 
نشان مي دهد كه بيش از نيمي از كشورهاي مورد بررسي 
از تعاريف نظارتي محلي يا ملي براي طبقه بندي دارايي ها 
يا نك��ول اس��تفاده مي كنند كه با تعاري��ف طبقه بندي 
دارايي ها و نكول براساس چارچوب هاي حسابداري براي 
گزارشگري يكنواخت نظارتي و افشاي كيفيت دارايي هاي 

مستخرج از مالحظات احتياطي، متفاوت است. 
به همين منظور كميته بال دس��تورالعمل هايي براي 
تعاري��ف دو واژه مهم مطالبات غيرجاري و امهال تدوين 
كرده اس��ت. واژه هاي مذكور بر مبناي اشتراكات موجود 
در تعاريف كش��ورهاي مختلف تش��ريح ش��ده است و 
باعث همگرايي معيارهاي كيفي و كمي اس��تفاده شده 

در طبقه بن��دي مطالبات ش��ده و نقطه ش��روعي براي 
كش��ورهايي اس��ت كه هيچگونه تعريفي براي امهال و 
مطالبات غيرجاري ندارند. تعري��ف مطالبات غيرجاري 
شامل معيارهاي هماهنگي براي طبقه بندي مطالبات و 
اوراق مبتني بر بدهي است كه بر مبناي وضعيت پرداخت 
بدهي 90 روز سررسيد شده و احتمال عدم بازپرداخت بنا 
شده است. همچنين مالحظات مربوط به وثايق تسهيالت 
قرارگرفته در طبقه دارايي هاي غيرجاري ش��فاف نموده 
اس��ت. با وجود اينكه تعريف مذكور مشتري محور است 
اما درخصوص مطالبات خرد، امكان طبقه بندي مطالبات 
به عنوان غيرجاري به صورت پرونده به پرونده وجود دارد. 
دس��تورالعمل فوق همچنين به روشني قواعد مربوط به 
ارتقاي طبقه مطالبات غيرجاري به جاري را بيان نموده 
و ب��ه آثار متقابل وضعيت امهالي و غيرجاري مي پردازد. 
در اين دس��تورالعمل تعريف امهال ديدگاهي هماهنگ 
براي تعديل و تامين مالي مجدد مطالبات و اوراق بدهي 
ناشي از مشكالت مالي قرض گيرنده است. تعريف امهال 
امكان طبقه بندي تس��هيالت امهالي را به طبقات جاري 
ي��ا غيرجاري مي ده��د. همچنين در اين دس��تورالعمل 
معيارهايي براي خروج از طبقه تسهيالت امهالي و تاكيد 
بر حصول اطمينان از سالمت مالي مشتري قبل از ارتقاي 

طبقه تسهيالت امهالي نيز وجود دارد. 
اين دستورالعمل مكمل چارچوب هاي حسابداري و 
مقرراتي موجود در خصوص طبقه بندي دارايي ها اس��ت 
و دامنه كاربرد، معيارهاي ش��ناخت و س��طح استفاده از 
هر دو واژه را هماهنگ مي سازد. در نتيجه منجر به درك 
بهتر اين واژگان، بهبود ش��ناخت و پاي��ش آن و ارتقاي 
يكنواختي در گزارش هاي نظارتي و افشا بوسيله بانك ها 
مي ش��ود. تعاريف مذكور در زمينه هاي زير قابل استفاده 
است: نظارت بر پايش كيفيت دارايي شامل دسترسي به 
مبنايي يكنواخت براي مقايسه كشورهاي مختلف توسط 
مراج��ع بين الملل��ي نظارتي؛ سيس��تم هاي طبقه بندي 
اعتب��اري داخل��ي بانك ها ب��ا مقاصد مديريت ريس��ك 
اعتباري؛ افش��اي كيفيت دارايي براس��اس ركن 3)نظم 
بازار(، انتش��ار اطالعات مربوط به ش��اخص هاي كيفيت 
دارايي؛ منبع استفاده براي ساير كارگروه هاي مرتبط در 
كميته بال؛ اين دستورالعمل به نوبه خود به مقام ناظر و 
مديران بانك ها براي شناسايي ميزان مطالبات غيرجاري 
و امهالي در شرايط مطلق و نسبي و تسهيل اقدامات به 
موقع براي مقابله با افزايش مش��كالت ناشي از كيفيت 

دارايي هاي مشكل دار كمك مي كند. 

  شناسايي امهال بدهي مشتري به بانك
امهال زماني اتفاق مي افتد كه: مش��تري طرف قرارداد 
در انجام تعهدات خود دچار مش��كالت مالي شود؛ و بانك 
به مش��تري حق امهال قانوني را فارغ از اينكه اين حق در 
اختيار بانك است يا مشتري، اعطا كند. زماني حق امهال 

در اختيار مش��تري)بدهكار( اس��ت كه به موجب قرارداد 
اولي��ه به مش��تري)بدهكار( اجازه داده مي ش��ود كه اجزا 
قرارداد)افزودن امهال( را به نفع خود و با توجه به مشكالت 
مالي خود تغيير دهد؛ امهال شدن تسهيالت باعث تغيير 
در طبقه بن��دي آن ب��ه عنوان كاه��ش ارزش يافته براي 
اهداف حس��ابداري يا نكول شده طبق چارچوب مقرراتي 
نمي شود. امهال شامل حقي است كه به مشتري براي هر 
نوع تس��هيالت، اوراق بدهي يا هر كدام از اجزاي زير خط 
ترازنامه)به عنوان مثال تعهدات يا ضمانتنامه مالي( بدليل 
مش��كالت مالي صرفنظر از روش هاي حس��ابداري، اعطا 
مي شود. امهال به طور جداگانه به هر كدام از تسهيالت به 

دليل بروز مشكالت مالي مشتري اعطا مي شود. 
مش�كالت مالي: براي شناسايي مواردي كه امهال 
اعمال مي ش��ود، بانك ها باي��د در گام اول تعيين كنند، 
آيا مش��تري در زمان امهال دچار مش��كالت مالي شده 
است يا خير. موارد زير شامل مثال هايي است كه برخي 
ش��اخص هاي مشكالت مالي را نشان مي دهد. مشكالت 
مال��ي حتي در زمان عدم وج��ود ديركرد در بازپرداخت 

اقساط تسهيالت هم شناسايي مي شوند: 
مشتري درحال حاضر اقساط سررسيد گذشته براي 
تسهيالت با اهميت داشته باشد. مشتري در حال حاضر 
اقس��اط سررسيد گذشته نداشته باشد اما محتمل باشد 
كه در آينده يي قابل پيش بيني بدون امهال تس��هيالت 
دچار تعويق در پرداخت هر كدام از تسهيالت با اهميت 
خود ش��ود. به عنوان مثال زماني كه يك دوره تنفس در 

بازپرداخت تسهيالت با اهميت وجود داشته باشد. 
اوراق بهادار منتش��ره مش��تري از بازار پذيرفته شده 
معامالت حذف ش��ده يا درحال خارج شدن باشد يا در 
معرض خ��روج به دليل عدم تطابق ب��ا الزامات پذيرش 
اوراق به داليل مالي باش��د. براس��اس عملك��رد واقعي، 
پيش بيني ه��ا و برآورده��اي مربوط ب��ه ظرفيت فعلي 
مش��تري، بانك درباره مشتري پيش بيني و بررسي كند 
كه آيا تعهدات مش��تري و جريانات نقدي در دس��ترس 
براي بازپرداخت تمام تس��هيالت و اوراق بدهي براساس 
شرايط ذكر شده در قرارداد در آينده كافي است يا خير. 
درصورتي كه تسهيالت مش��تري در طبقه يي باشد 
كه ش��واهدي مبني بر عدم توانايي بازپرداخت مشتري 
بر طبق طرح هاي نظارتي طبقه بندي اعتباري و سيستم 
رتبه بندي اعتباري داخلي بانك موجود باشد. تسهيالت 
مش��تري در طبقه غيرجاري باش��د يا در حال انتقال به 
طبقه مذكور بدون اعطاي حق امهال باش��د. مش��تري 
دسترسي به منابعي غير از بانك فعلي با نرخ بهره موثر، 
برابر با نرخ بهره بازار براي تس��هيالت مش��ابه مشتريان 

بدون مشكل نداشته باشد. 
ح�ق امهال: حق امهال ش��رايط ويژه يي در قرارداد 
اس��ت كه توس��ط قرض دهنده ب��ر اي مش��تري داراي 
مش��كالت مالي درنظر گرفته مي ش��ود و به موجب آن 

مش��تري مي تواند با وجود مش��كالت مالي، بطور كامل 
بده��ي خ��ود را پرداخت كن��د. مهم تري��ن ويژگي حق 
امه��ال اين اس��ت ك��ه قرض دهن��ده در وضعيت عادي 
بازار، تس��هيالت مشتري را تمديد نمي كند، تعهداتي به 
مشتري اعطا نمي نمايد يا اوراق بدهي منتشره مشتري 
را خريداري نمي كند. مقام ناظر ممكن است آستانه يي از 

اهميت را براي اعطاي امهال در نظر بگيرد. 

 حق امهال مي تواند باعث موارد زير شود: 
تغيير در شرايط قرارداد موجود به گونه يي كه شرايط 
بهتري را براي مش��تري ايجاد كن��د؛ توافقنامه متمم يا 
توافقنامه جديد براي تامين مالي مجدد تسهيالت فعلي؛ 
استفاده از ضوابط قرارداد كه مشتري را قادر مي سازد 
اقدام به تغيير وضعيت و ش��رايط ق��رارداد به ميل خود 
بنمايد. اين اقدامات مشروط به ارزيابي بانك مبني بر قرار 
گرفتن مشتري در معرض مشكالت مالي به عنوان حق 

امهال در نظر گرفته مي شود. 

 انواع امهال 
انواع مختلف��ي از حق امهال وجود دارد كه توس��ط 
اعتبار دهنده اعطا يا توسط مش��تريان براي قراردادهاي 
موجود اس��تفاده مي ش��ود. تمام انواع حق امهال منجر 
به كاهش در خالص ارزش فعلي تس��هيالت نمي ش��ود. 
همچنين اين حق لزوما منجر به شناخت زي ان توسط 
اعتباردهنده نمي شود. الزم به ذكر است در صورت عدم 
قرارگرفتن مش��تري در شرايط س��خت مالي، به او حق 
امهال اعطا نمي ش��ود. نمونه يي از ش��رايط امهال كه به 
قرض گيرنده به عنوان فرد در معرض مشكالت مالي اعطا 

مي شود، عبارت است از: 
تمديد تسهيالت؛ تقسيط مجدد زمان پرداخت اصل و 
بهره تسهيالت؛ اعطاي دوره جديد يا تجديد دوره تنفس 
)دوره عدم پرداخت(؛ كاهش نرخ بهره كه باعث مي ش��ود 
نرخ بهره موثر پايين تر از نرخ بهره جاري تس��هيالتي كه 
مش��تريان با مشخصه ريسكي مش��ابه مي توانند از ساير 
موسسات در بازار دريافت كنند، قرار بگيرد؛ قرارداد جديد، 
سرمايه يي كردن معوقات )اصل جديد= اصل قديم+بهره(؛ 
بخش��ش، ب��ه تعوي��ق انداخت��ن، تعليق اصل و س��ود يا 
كارمزدهاي مرتبط به آن؛ تبديل تس��هيالت كاهش��ي به 
تسهيالت بهره اي، به جاي پرداخت اصل و سود، پرداخت 
اقساط سود سپس تسويه اصل بطور يكجا يا تقسيط اصل؛ 
آزاد كردن وثايق ي��ا پذيرش وثايق با ارزش كمتر؛ امكان 
تبديل بدهي مش��تري حقوقي به حقوق صاحبان سهام؛ 
ب��ه تعويق انداختن اقدامات وصول و بازيافت تس��هيالت 
براي مدت طوالني تر؛ تسهيل قرارداد؛ تامين مالي مجدد 
تسهيالت موجود با قراردادهاي جديد براساس مشكالت 
مالي يك مش��تري مي تواند به عنوان حق امهال در نظر 
گرفته ش��ود، حتي در صورتي كه ش��رايط قرارداد جديد 

كمتر از قرارداد موجود مورد وثوق مشتري باشد. 

 معيارهاي خروج از طبقه تسهيالت امهالي
در صورت احراز هر دو شرط زير تسهيالت از وضعيت 
امهالي خارج مي ش��ود: هنگامي ك��ه تمام بازپرداخت ها 
همانطور كه در قرارداد تجديد نظرش��ده قيدشده است 
در ط��ول دوره بازپرداخت بيش از يك س��ال به موقع و 
منظم پرداخت شده باش��د)دوره آزمايشي(. شروع دوره 
آزمايشي بايد بر مبناي زمان آغاز بازپرداخت طبق شرايط 
تجديدنظر شده و بدون توجه به جاري يا غيرجاري بودن 
تس��هيالت در زمان امهال طرح ريزي ش��ود. مش��تري 

مشكالت مالي خود را مرتفع كرده باشد. 

 اثر متقابل امهال با مطالبات غيرجاري
امهال مي تواند به مطالب��ات جاري و غيرجاري اعطا 
ش��ود. هنگامي ك��ه امهال به مطالب��ات غيرجاري اعطا 
مي ش��ود بايد كماكان غير ج��اري باقي بماند. زماني كه 
امهال به مطالبات جاري اعطا مي شود بانك موظف است 
بررسي كند، مطالبات مذكور شرايط طبقه غيرجاري را 
احراز كرده اس��ت يا خير حت��ي در صورتي كه امهال در 
قالب تسهيالت جديد باشد. هنگامي كه تسهيالت اوليه 
در زمان امهال به عنوان غيرجاري طبقه بندي شده است 
يعني پيش از امهال در طبقه غيرجاري قرار گرفته است 
پس از امهال تسهيالت جديد نيز بايد در طبقه غيرجاري 
قرار بگيرد.  بانك بايد به طبقه تسهيالتي كه بيش از يك 
بار امهال شده است توجه ويژه كند. زماني كه تسهيالت 
امهالي در دوره آزمايش��ي، مجدداً امهال مي ش��ود دوره 
آزمايشي جديد دوباره آغاز شده و بانك بايد بررسي كند، 

آيا تسهيالت فوق را غيرجاري در نظر بگيرد يا خير. 
دوره بازپرداخت مس��تمر ب��راي مطالبات غيرجاري 
و دوره آزمايش��ي براي امهال مي توان��د همزمان اعمال 
شوند. تمام تسهيالت غيرجاري امهالي بايد در وضعيت 
غيرجاري باقي بمانند مگر معيار هاي ارتقاي طبقه بندي 

را احراز نمايند. 

 چرا خريد اوراق سپرده
بانك آينده مطمئن است؟

براي بسياري از افراد »اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري« 
يك��ي از آن مواردي اس��ت كه بار ه��ا و در جاهاي مختلف 
شنيده اند اما شايد كمتر كسي ويژگي هاي دقيق و مفصل آن 
را بداند. اوراق مشاركت در واقع نوعي تامين مالي و قراردادي 
اس��ت كه بين سرمايه گذار و موسسات، شركت ها و بانك ها 
بسته مي ش��ود و سرمايه گذار در قبال س��رمايه يي كه وارد 

كرده، مقداري سود ثابت به دست مي آورد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بانك آينده، پرداخت س��ود 
در اوراق مش��اركت معموال به صورت ي��ك  ماهه، 3 ماهه يا 
6  ماهه اس��ت و تضمين پرداخت سود توسط سازماني كه 
اوراق را منتش��ر كرده، انجام مي شود. به بياني ديگر اين نوع 
س��رمايه گذاري نوعي از حس��اب پس انداز است. در حساب 
پس انداز بلندمدت، شرايط مشابه گواهي سپرده است و در 
هر دو محصول امكان برداشت زودتر از سررسيد وجه وجود 
دارد فقط نرخ سود به نرخ سود قبل از سررسيد تغيير خواهد 
كرد.در شرايطي كه موسسات مالي غيرمجاز با سوءاستفاده 
از كمبود هاي قانوني و به راحتي با س��ودهاي غيرمنطقي و 
كاذب رقابتي خطرناك براي جذب سپرده ها به راه مي اندازند، 
س��پرده گذاران بايد به دنبال راهي امن براي سرمايه گذاري 
باش��ند. اما در اين ميان عوامل ديگري نيز دخيل است كه 
مي تواند باعث محبوبيت و مطلوبيت بيشتر اين اوراق شود. 
يكي از اين عوامل قابليت ضامن شدن اين اوراق در بانك ها 
براي دريافت وام است. صاحبان اين اوراق سپرده مي توانند 
با گرو گذاش��تن آن از بانك ها تس��هيالت مختلف دريافت 
كنند. با گرو گذاش��تن اين اوراق ديگر نيازي به جست وجو 
براي پيدا كردن ضامن جهت دريافت وام نيست. اين ويژگي 
روند اخذ وام را تسريع مي كند. اين مساله براي بانك ها نيز 
مطلوب تر اس��ت. بانك ها به دليل قابل نقد شدن اين اوراق 
تمايل بيش��تري به گرو گرفتن اين اوراق به نسبت ضمانت 

چند ضامن حقيقي و حقوقي دارند. 
ش��ايد برخي ثاب��ت و تضميني بودن س��ود را از معايب 
اوراق مشاركت به ش��مار آورند اما گروهي ديگر اين مساله 
را به عنوان يك مزي��ت نگاه مي كنند. اين ديدگاه دقيقا به 

ريسك پذيري افراد در يك سرمايه گذاري مربوط مي شود. 
براي ش��خصي كه ريس��ك گريز است، س��رمايه گذاري 
با س��ود ثابتي كه از سود حس��اب هاي بانكي بيشتر است و 
هيچ نگراني بابت از دس��ت دادن آن نيست، جذابيت دارد. 
همچنين ثبات و تضمين س��ود و در امان ماندن از نوسانات 
بازار مي تواند معياري مهم براي بس��ياري از سرمايه گذاران 
باشد. در همين راستا بانك آينده اقدام به فروش اوراق گواهي 
س��پرده سرمايه گذاري)عام( يك ساله كرده است. اين اوراق 
يك ساله و با نرخ سود 16درصد ساالنه به صورت روزشمار و 
معاف از ماليات ارائه مي شود. به اين اوراق سود ماهانه تعلق 
مي گيرد و با نرخ 14درصد قبل از سر رس��يد قابل بازخريد 
است. اين اوراق در واحدهاي100هزار توماني ارائه مي شود. 
فروش اين اوراق از روز دوشنبه يازدهم دي ماه در 165شعبه 
بانك آينده در سراس��ر كشور آغاز شده و تا تاريخ يك شنبه 
هفده��م دي ماه به مدت 6 روز كاري ادامه خواهد داش��ت. 
درح��ال حاضر و با توجه به تغييرات انجام ش��ده در قوانين 
بانكي اين محصول يكي از محصوالت داراي س��ود مناسب 
و ريسك پايين سرمايه گذاري است كه امكان نقد شدن در 
هر زمان را داراست. جهت كسب اطالعات بيشتر درخصوص 
اين اوراق مي توانيد به شعب بانك آينده و تارگاه آن به نشاني 

www.ba24.ir مراجعه نماييد. 

برنامه بانك تجارت براي تجهيز 
منابع، مطالبات و امالك مازاد 

مديرعامل بانك تجارت مهم ترين محورهاي عملياتي اين 
بانك تا پايان سال جاري را تجهيز منابع، وصول مطالبات و 

فروش امالك مازاد و تمليكي عنوان كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك تجارت، رضا دولت آبادي 
در جلس��ه ويدئو كنفرانس با حضور بي��ش از دوهزار نفر از 
مديران و روساي شعب اين بانك در سراسر كشور برنامه هاي 
عمليات��ي خود در كوتاه مدت براي بهبود وضعيت اين بانك 

را اعالم كرد. 
وي ج��ذب منابع پايدار و با كيفيت را ازجمله مهم ترين 
اولويت هاي عمليات��ي بانك تجارت در مقطع كنوني عنوان 
كرد و يادآور ش��د: قطعا بانك تجارت با پايبندي به رويكرد 
و دس��تورالعمل هاي بان��ك مركزي در خصوص نرخ س��ود 
س��پرده ها از هرگونه اقدامي كه انضباط بازار پول در كشور 
را تح��ت تاثير ق��رار دهد پرهيز خواهد ك��رد و به جاي آن 
خواهيم كوش��يد از طريق ارائه خدمات باكيفيت و متفاوت 
ارزي و ريالي و توسعه خدمات بانكداري الكترونيك زمينه را 
براي جذب منابع از طيف هاي مختلف مشتريان فراهم آوريم. 
وي در اي��ن خصوص افزود: امروز واحدهاي ارزي و ش��عب 
بانك تجارت از ظرفيت هاي بس��يار خوبي براي پاسخگويي 
به نيازهاي مش��تريان جهت صدور ضمانتنامه هاي ارزي و 
ريالي، گش��ايش اعتبارات اسنادي داخلي و خارجي، خريد 
و ف��روش ارز و... برخوردارند، ضمن آنك��ه برنامه ما ارتقاي 
فوري س��امانه هاي س��خت افزاري و نرم اف��زاري در حوزه 
IT بان��ك براي ارائه خدمات ممتاز بانكداري الكترونيك به 
هم ميهنان اس��ت مديرعامل جديد بانك تجارت در ادامه با 
تشريح اولويت ها و برنامه هاي اين بانك براي كاهش مطالبات 
معوق گفت: تش��ديد مش��كل مطالبات معوق در سال هاي 
اخير يكي از اصلي ترين داليل محدود شدن قدرت بانك ها 
در تامين مالي بنگاه هاي توليدي كشور بوده و آنچه در اين 
ميان از ش��بكه بانكي انتظار مي رود افزايش تالش در جهت 
وصول مطالبات غيرجاري است كه بانك تجارت نيز با توان 
و سرعت بيشتري در اين حوزه فعال خواهد بود. وي افزود: 
همان طور كه مديران ارشد اقتصادي كشور نيز تاكيد دارند 
رويكرد بانك تجارت در حوزه وصول مطالبات، جديت توام با 
دقت و انعطاف پذيري در بررسي و تعيين تكليف پرونده هاي 
مطالباتي اس��ت. وي با اشاره به تشكيل كميته هاي وصول 
مطالبات اين بانك در س��طوح مختلف تاكي��د كرد: هدف 
اصلي ما در اين حوزه فراهم آوردن ش��رايط مناس��ب براي 
چرخش موثر منابع بانك و كسب نقدينگي الزم براي اعطاي 
تسهيالت به توليدكنندگان و ديگر كارآفرينان واقعي اقتصاد 
كشور است و اميدواريم با تداوم موفقيت بانك در اين حوزه 
طي سال مالي آتي بتوانيم اقدام به آزادسازي بخشي از ذخاير 
مطالباتي بانك نموده و ش��رايط مطلوب تري را براي تامين 
حقوق ذي نفعان ازجمله س��هامداران و سپرده گذاران بانك 
ايجاد نماييم. دولت آبادي تسريع در فروش امالك مازاد را از 
ديگر اولويت هاي عملياتي اين بانك در كوتاه مدت بر شمرد 
و اف��زود: يكي از مهم ترين راه حل ه��اي موجود براي بهبود 
وضعيت صورت هاي مالي بانك ها، مولدسازي دارايي ها است 
و براي تحقق اين هدف فروش امالك مازاد بسيار مهم است 
و با اجرايي ش��دن آن بخشي از مشكالت شبكه بانكي براي 
تامين مالي بخش توليد در كشور از ميان برداشته مي شود. 
وي افزود: در اين زمينه تصميمات مهمي در جهت افزايش 
اختيارات اركان ذي ربط به ويژه مديريت هاي اس��تاني بانك 
اتخاذ شده و انتظار مي رود بانك تجارت عملكرد موفقي در 

فروش امالك مازاد خود در شبكه بانكي كشور ارائه دهد. 

اخبار

 تعريف امهال ديدگاهي هماهنگ براي تعديل و تامين مالي مجدد مطالبات و اوراق بدهي ناشي از مشكالت مالي قرض گيرنده است. 
تعريف امهال امكان طبقه بندي تسهيالت امهالي را به طبقات جاري يا غيرجاري مي دهد. همچنين  در اين دستورالعمل معيارهايي براي خروج 

از طبقه تسهيالت امهالي و تاكيد بر حصول اطمينان از سالمت مالي مشتري قبل از ارتقاي طبقه تسهيالت امهالي نيز وجود دارد

امهال مي تواند به مطالبات جاري و غيرجاري اعطا شود. هنگامي كه امهال به مطالبات غيرجاري اعطا مي شود بايد كماكان غيرجاري 
باقي بماند. زماني كه امهال به مطالبات جاري اعطا مي شود بانك موظف است بررسي كند مطالبات مذكور شرايط طبقه غيرجاري 

را احراز كرده است يا خير حتي در صورتي كه امهال در قالب تسهيالت جديد باشد
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دانشوفن10
 رفع فيلتر اينستاگرام 

روي تلفن همراه
 ايرنا  ش��بكه اجتماعي اينس��تاگرام كه روز پنج شنبه 
چهارده��م دي ماه دسترس��ي ب��ه آن روي اينترنت هاي 
خانگي فراهم ش��ده بود، روز گذشته براي كاربران تلفن 
همراه نيز قابل دسترسي ش��د و كاربران مي توانند بدون 
فيلترشكن از اين ش��بكه اجتماعي استفاده كنند. از روز 
گذشته كاربران تلفن همراه اپراتورهاي مختلف مي توانند 
از طري��ق تلفن هاي همراه خود به اين ش��بكه اجتماعي 
دسترسي داش��ته و از آن همانند گذشته استفاده كنند. 
برخي ش��بكه هاي اجتماعي هفته گذش��ته به دليل بروز 
برخي ناآرامي ها در كشور با محدوديت مواجه شده بودند. 

 توليد هدفون
مجهز به نمايشگر چشمي

اسلش گير  يك شركت هدفون جالبي را در نمايشگاه 
س��ي اي اس به نمايش گذاش��ته كه مجهز به نمايش��گر 
اول��د اس��ت و از امكان��ات متنوعي براي س��رگرم كردن 
 Eagle كاربران برخوردار اس��ت.  اين هدفون بي سيم كه
ن��ام دارد بدون نمايش��گر و به طور مس��تقل براي گوش 
كردن به موسيقي نيز قابل اس��تفاده است. نمايشگر اين 
گوش��ي در قالب دو چشمي كوچك در برابر ديدگان فرد 
ق��رار مي گيرد و دقت تصاوير قابل مش��اهده از طريق آن 
۷۲۰پيكسل)۱۲۸۰ در ۷۲۰پيكسل( است. شركت پيكو 
مي گويد مش��اهده فيل��م و ويدئو از طري��ق اين هدفون 
 مانند مش��اهده تصاوير با كيفيت باال روي يك تلويزيون
۸۰ اينچ اس��ت. اتصال اين هدفون به گوش��ي هوشمند با 
استفاده از كابل نيز ممكن است تا ويدئوها از اين طريق نيز 
روي نمايشگر قابل مشاهده باشند. قرار است اين هدفون 
در آينده نزديك در چين و س��پس در كش��ورهاي ديگر 

عرضه شود. قيمت اين محصول هنوز اعالم نشده است. 

 كشف شواهد تازه
از وجود حيات در مريخ

اسلش گير   مريخ نورد ناسا موسوم به كيوريسيتي 
موفق به شناسايي ش��واهدي تازه در سطح كره مريخ 
ش��ده كه اشكال عجيبي دارند و مي توانند نشانه وجود 
حيات در كره مريخ در گذش��ته باشند.مواد تازه كشف 
شده كه احتماال نوعي مواد معدني هستند باعث هيجان 
دانشمندان شده اند و مريخ نورد ناسا براي بررسي مجدد 
آن به منطقه كشف مواد مذكور بازگشته است.  محققان 
ناس��ا مي گويند، اين مواد كه در ظاهر شبيه لوله هايي 
باري��ك و تيره رنگ هس��تند، احتم��اال بخش هايي از 
برخي فسيل هاي بسيار قديمي محسوب مي شوند كه 
البته هن��وز اطالعاتي در مورد ماهيت آنها در دس��ت 
نيس��ت.  تعيين ماهيت اين لوله هاي بس��يار كوچك و 
چند ميليمتري هنوز ممكن نش��ده و دانش��مندان در 
تالش هستند راهي براي بررسي دقيق تر آنها يا يافتن 

نمونه هاي مشابه آنها در سطح مريخ بيابند. 

 پلتفرم آنالين
براي عرضه بازي هاي ديجيتال 
ايرن�ا  نخس��تين درگاه قانون��ي عرض��ه بازي هاي 
ديجيتال ايراني و خارجي براي رايانه هاي ش��خصي به 
منظسور توسعه بازي هاي ايراني و جلوگيري از هك و 
كرك شدن بازي هاي خارجي و ارائه بازي هاي اورجينال 

به كاربران ايراني با نام هيوال رونمايي شد. 
اميرحس��ين فصيحي مجري اين پلتفرم با اشاره به 
اينك��ه تولد اين پلتفرم ي��ا درگاه ديجيتال در حقيقت 
الهام گرفته از نياز خود اين تيم بازي ساز به زيرساختي 
براي عرض��ه بازي ها بصورت ديجيتالي اس��ت، گفت: 
فن افزار بيش از يازده سال است كه بازي هاي رايانه يي 
و ويديوي��ي براي رايانه هاي ش��خصي و گوش��ي هاي 
هوش��مند توليد مي كند و شناخت ما از اين بازار نشان 
مي دهد كه برخالف تفكر عمومي درباره كم رنگ شدن 
ب��ازار بازي هاي رايانه اي، همچنان اين گرايش در ميان 
بازيكنان حرفه يي بسيار محبوب و مقتدر است. پاشنه 
آشيل بازي هاي رايانه يي در اين بازار نبودن كانال توزيع 
قانون��ي، ش��فاف و كارآمد براي تيم ه��اي توليد كننده 
داخلي و خارجي اس��ت و ما هم در هيوال به دنبال رفع 

همين نياز بازار، توسعه دهندگان و ناشرين هستيم. 
ياس��ر ژيان، كارگردان فني هيوال، هم با اش��اره به 
اينكه بايد اين پلتفرم آنالين را بيش از يك فروش��گاه 
صرف براي كاربران و توس��عه دهندگان دانست، گفت: 
در حال حاضر پش��تيباني فني، خدمات پس از فروش 
به روزرس��اني و اطالع رساني  بخش��ي از خدمات ما به 
كاربران اس��ت و ويژگي هايي مانند رتبه بندي و امكان 
بازي آنالين و تعامل با دوستان هم در زمره قابليت هايي 

است كه اضافه خواهند شد. 

 آشنايي كودكان
با فناوري در باغ علم 

جي اس ام   با الگو برداري از باغ علم و كودك در بوسان 
و س��ئول و براي شناس��ايي كودكان با فناوري هاي مجازي 
و آش��نايي با علم و دانش باغ ك��ودك فناوري و علم تهران 
در هفت فضاي مس��تقل ب��ه بهره برداري رس��يد. باغ علم 
كودك در مس��احت۲هزار مترمربع در  باغ كتاب تاس��يس 
ش��ده و مخاطب آن كودك ۷تا ۱۲سال است. اين مركز در 
قلب پروژه باغ كتاب تهران قرار دارد كه زيرس��اختي حدود 
65 هزار مترمربع داش��ته و ه��دف آن ايجاد مركزي بزرگ 
و هم��ه گير براي دوس��تداران علم و فرهنگ اس��ت. يكي 
از قس��مت هاي اين پروژه بزرگ باغ علم كودكان اس��ت تا 
خردساالن، كودكان و نوجوانان به شكلي متفاوت و جذاب 
و همراه با بازي بتوانند  مفاهيم علمي را بياموزند. اين پروژه 
بزرگ و پيشرفته همكاري شركت ال جي و شهرداري تهران 
داير ش��ده اس��ت.  باغ علم كودك ۷ فضاي مستقل دارد و 
4 داس��تان مختلف تعريف مي كند: »يك فضا  به »داستان 
بدن« اختصاص دارد. فضاي دوم »داستان خانه« نام دارد و 
در آن بچه ها با طرز كار وس��ايل خانه، ميزان مصرف انرژي 
و…  آشنا مي ش��وند. داستان بعدي »داستان  زمين« است 
كه درباره زمين و مسائل زيست محيطي آموزش مي دهد. 
بخش ديگر  »داس��تان ش��هر« اس��ت كه بچه ها در آن ياد 
مي گيرند كه چطور وس��ايل ارتباطي در شهر به هم متصل 
مي شوند. در كنار  اين 4 بخش، يك تئاتر جذاب علمي هم 
وجود دارد و بچه ها مي توانند در س��الن بنشينند و نمايش 
علمي ببينند. نمايش  فيلم سه بُعدي هم در برنامه باغ علم 
كودك هست تا بچه ها مفاهيم علمي اي را كه در تاالر علم 
آموخته اند با ديدن  نمايش و فيلم در ذهنشان تثبيت كنند.

اخبار

از كنترل ارتباط تا كاهش هزينه ها

نقش مثبت شبكه ملي اطالعات بر اقتصاد و فناوري
گروه دانش و فن  

ش��بكه ملي اطالعات عالوه بر تضمين كنترل 
بيش��تر بر ارتباط��ات اينترنتي در داخل كش��ور 
همچني��ن مي تواند پيامدهايي اقتصادي هم براي 
كشور داش��ته باش��د كه يكي از آنها كمتر شدن 
هزينه استفاده از شبكه پهن باند اينترنت است. 

ايجاد و توس��عه ش��بكه ملي اطالعات يكي از 
الزامات برنامه پنجم در حوزه ارتباطات و فناوري 
اطالعات است كه در برگيرنده اهداف راهبردي از 
جمله فراگيري خدمات الكترونيك و افزايش بهره 
وري، كاهش وابستگي به شبكه اينترنت و توانايي 
اعمال مديري��ت حداكثري بر دسترس��ي به آن، 
گسترش محتواي ايراني اسالمي و باال بردن سواد 
ديجيتال، افزايش كسب و كار ديجيتال و توسعه 
س��هم ICT در اقتصاد كش��ور، افزايش امنيت و 

قابليت اطمينان فضاي ديجيتال است. 
همچنين اجرا و پياده س��ازي اين شبكه داراي 
اث��رات مثبت اقتص��ادي، اجتماع��ي، فرهنگي و 
امنيت��ي بس��ياري براي كش��ور اس��ت. تجربيات 
جهاني حاكي از آن اس��ت كه ش��دت اثر پذيري 
ش��اخص هاي كالن اقتصادي از توس��عه باندپهن 
 ICT نس��بت ب��ه ديگ��ر ش��اخص هاي توس��عه
بيشتر اس��ت. يكي از نتايج ايجاد و توسعه شبكه 
ملي اطالع��ات، افزاي��ش ضريب نف��وذ باندپهن 
كش��ور اس��ت كه نتايج تجربي حاكي از تاثيرات 
مس��تقيم افزايش ضريب نفوذ باند پهن بر اقتصاد 

كشورهاست. 
ايجاد ش��بكه ملي اطالعات طبق گزارش مركز 
مل��ي فضاي مج��ازي، عالوه بر افزاي��ش توليد بر 
ايجاد اشتغال نيز اثرگذار است به طوري كه حجم 
عظيم فعاليت هاي مورد نياز براي ايجاد اين شبكه 
نيازمند تعداد نيروي انس��اني قابل توجهي است. 
به عنوان نمونه در اس��تراليا با در نظر گرفتن بازه 
زماني ۱۰س��اله جهت بهره برداري نهايي ش��بكه 
ملي اين كش��ور پيش بيني ش��ده بود كه در سال 

بيش از ۲5هزار شغل مستقيم ايجاد شود. 
همچنين اس��تفاده از تكنولوژي هاي هوشمند 
در صنايع الكترونيك، كشاورزي، سالمت، حمل و 
نقل و باند پهن بيش از ۷۰هزار شغل غيرمستقيم 
مانن��د تجارت الكترونيك، س��المت الكترونيك و 
ديگ��ر خدمات الكترونيكي تا پايان س��ال ۲۰۱4 

ايجاد خواهد كرد. 
گفتني اس��ت اشتغال غيرمس��تقيم و متحول 
شده ناش��ي از توسعه شبكه ملي اطالعات بيشتر 
از اشتغال مستقيم آن بوده كه اثرات آن در مدت 

زمان طوالني تري مش��خص خواهد ش��د. عرضه 
خدم��ات اينترنت از دو قس��مت بس��تر انتقال يا 
خطوط مخابراتي و پهناي  باند تشكيل شده است. 
پهناي  باند اصلي ترين موضوع اينترنت در كش��ور 
اس��ت. آنچه اقتصاد اينترنت بر پايه آن بنا شده و 

مهم ترين كاالي وارداتي سايبري است. 
به گزارش ايس��نا دسترسي مطمئن، ارزان و با 
كيفيت به اينترن��ت و خدمات ارتباطي از عوامل 
اصل��ي در توس��عه فناوري اطالع��ات و ارتباطات 
كشورهاس��ت و ب��ه همي��ن منظ��ور نهاده��اي 
بين المللي س��رعت، كيفي��ت و قيمت پهناي باند 
اينترنت را ش��اخص هايي براي مقايس��ه وضعيت 
توس��عه اين بخش مي دانن��د. همچنين امروزه با 
گس��ترش ارائه خدمات الكترونيك��ي در جهان و 
افزاي��ش مصرف پهناي باند؛ س��رمايه گذاري هاي 

زيادي در اين بخش انجام شده است. 
كش��ور امريكا به عنوان ه��اب )Hub( اصلي 
اينترن��ت در دنيا ش��ناخته مي ش��ود ك��ه عمده 
ترافيك بين المللي به اين كش��ور ختم مي ش��ود. 

در س��ال ۲۰۱۸ بيش��ترين ظرفيت ايجاد ش��ده 
بين امريكا و اروپا بوده اس��ت كه همين ظرفيت 
ايجاد ش��ده باعث شده تا بيشترين كاهش قيمت 
در عرضه پهناي باند در س��طح بين المللي در اين 
منطقه روي دهد. هر چند سهم امريكا از ترافيك 
بين الملل طي سال هاي گذشته رو به كاهش بوده 
اس��ت و با ش��تابي قابل توجه كشورهاي آسيايي 

درحال ايجاد ترافيك داخلي هستند. 
هر لينك پرظرفي��ت انتقال داده ها كه معادل 
۱55مگابي��ت ب��ر ثاني��ه را حم��ل مي كند يك 
STM۱ خوان��ده مي ش��ود. از كن��ار هم چيدن 
آنها با ضريب 4 س��طوح ظرفيتي باالتر س��اخته 
مي ش��ود. با توجه به روند افزايش ظرفيت پهناي 
باند بين المللي، قيمت آن طي س��ال هاي گذشته 
روند نزولي طي كرده اس��ت. براس��اس اطالعات 
فروش��ي  عم��ده  قيم��ت   Telegeography
خدم��ات انتقال ترافيك IP در اغلب مناطق روند 

كاهشي داشته است. 
بازار عرضه و تقاض��اي پهناي باند اينترنت در 

كشور از پر رونق ترين بخش هاي اقتصاد خدمات 
ارتباطاتي محس��وب مي ش��ود. تامي��ن و عرضه 
پهناي باند كش��ور داراي س��اختار خاصي اس��ت 
ك��ه در 4 س��طح تامين كننده اصل��ي پهناي باند 
بين المللي از منابع خارج از كش��ور، تامين كننده 
پهناي بان��د بين المللي و اينترنت داخل كش��ور 
و بعضي از كش��ورهاي همس��ايه، توزيع كنندگان 
داخلي پهن��اي باند و مصرف كنندگان پهناي باند 

قابل بررسي است. 
در سطح يك تامين و عرضه پهناي باند،  شركت 
فراهم آور و واردكنن��ده پهناي باند بين المللي هر 
STM۱ را ب��ه قميتي كمتر از ۳هزار دالر امريكا 
تحويل مي گيرد و آن را با احتس��اب حاشيه سود 
ب��ه قيمتي ح��دود ۳هزار دالر امري��كا در اختيار 

شركت ارتباطات زيرساخت مي گذارد. 
 STM۱ شركت ارتباطات زيرس��اخت هم يك
را براس��اس مصوبه ۱۸۱ س��ال ۱۳۹۲ كميس��يون 
تنظي��م مق��ررات و ارتباطات راديوي��ي به قيمتي 
ح��دود ۲.6برابر قيم��ت اوليه ب��ه توزيع كنندگان 

 ،PAP داخل��ي پهن��اي بان��د )مانند ش��ركت هاي
شركت مخابرات ايران، اپراتورهاي وايمكس و ديگر 
اپراتورها( عرضه مي كند. يعني يك STM۱ كه به 
قيمت حدود ۹ميليون تومان وارد كش��ور مي شود 
پس از افزايش قيمت توس��ط واس��طه هاي مختلف 
در نهايت ۲5برابر قيم��ت اوليه آن يعني به قيمت 
۲۳۲ميليون تومان به دست كاربر نهايي مي رسد. 

 هزينه ۲۵ برابري
نسبت به قيمت اوليه اينترنت بين الملل

به گفته مس��ووالن شركت ارتباطات زيرساخت، 
در ح��ال حاضر نزديك ب��ه ۳۰درصد ترافيك مورد 
اس��تفاده كاربران، داخلي است كه در شرايط فعلي 
اين ميزان ترافيك از طريق ش��بكه جهاني اينترنت 
مبادله مي ش��ود. با توجه به آنچه بيان شد، زنجيره 
ارائه خدمات اينترنتي در كش��ور موجب مي ش��ود 
قيم��ت عرض��ه اينترنت ب��ه كارب��ر ۲5برابر قيمت 
اوليه در مرز كش��ور شود كه نتيجه آن هزينه باالي 

اينترنت است. 
براساس عرضه ۲۰۰گيگابيت اينترنت در كشور 
و ني��ز قيمت نهايي ماهيانه ۲۳۲ميليون توماني هر 
STM۱ ۱براي ۸ مش��ترك و ني��ز در نظر گرفتن 
۳۰درص��د ترافيك داخلي كش��ور؛ بهره ب��رداري از 
ش��بكه ملي اطالعات موجب صرفه جويي س��االنه 
ح��دود ۱.۱6۹ميليارد تومان هزين��ه ارائه خدمات 
اينترنتي مي شود كه تنها يكي از جريان هاي مثبت 
اقتصادي پياده سازي شبكه ملي اطالعات در كشور 
اس��ت. از س��وي ديگر كاهش اين حجم از ترافيك، 
افزايش س��رعت و كيفيت اينترنت كش��ور را نيز به 

دنبال خواهد شد. 
طبق تعريف مركز ملي فضاي مجازي ش��بكه ملي 
اطالعات بس��تري اس��ت امن، پيش��رفته و متكي به 
جديدترين فناوري هاي نوين و بومي براي تحقق فضاي 
مجازي براس��اس ارزش هاي واالي اس��المي – ايراني 
جهت رسيدن به اهداف چشم انداز ايران ۱4۰4 است. 

براس��اس مصوبه ش��وراي عالي فض��اي مجازي 
در اي��ن خصوص، ش��بكه ملي اطالع��ات به عنوان 
زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي كشور، شبكه يي 
مبتن��ي بر ق��رارداد اينترنت به همراه س��وئيچ ها و 
مس��يرياب ها و مراكز داده يي اس��ت به صورتي كه 
درخواست هاي دسترسي داخلي براي اخذ اطالعاتي 
كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي شود به هيچ 
 وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان 
ايجاد شبكه هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي 

در آن فراهم شود. 

سي نت   شركت كوهلر با طراحي و معرفي يك گجت هوشمند خانگي اين  بار به كاربران اين 
امكان را مي دهد تا با ارسال دستورهاي صوتي بتوانند بهتر به كارهاي شخصي خود بپردازند.  اين 
روزها كه بازار گجت هاي خانگي هوشمند داغ شده است، شركت هاي بسياري نيز در سراسر جهان 
به دنبال طراحي و ساخت محصوالت جديد و كاربردي هستند تا بتوانند رضايت و اطمينان خاطر 
بيش��تري را براي كاربرانشان به ارمغان بياورند. گجت هاي هوشمند متعددي اين روزها به كمك 
كاربران و مش��تريان بس��ياري در عرصه وسايل تكنولوژي آمده اس��ت.  از زماني كه اسپيكرهاي 
هوش��مند به بازار تكنولوژي قدم نهادند، مي توان گفت عرصه گجت هاي هوش��مند دچار تغيير و 
تحوالت مثبت بسياري شد چراكه پس از آن ما شاهد معرفي و عرضه محصوالت هوشمند بسياري 
همچون زنگ در هوشمند، ترموستات و تنظيم گر دماي خانه هوشمند، پنكه هوشمند، چراغ هاي 
هوشمند و... بوديم. هم اكنون شركت كوهلر با معرفي يك گجت هوشمند خانگي جديد به همراه 
اپليكيشن آن تحت عنوان كوهلر كانكت )Kohler Konnect( تصميم گرفته است كه در زمينه 
حمام و سرويس هاي بهداشتي نيز تحول عظيمي ايجاد كند. شركت مذكور بدين منظور از دوش، 
وان هاي حمام و آينه هاي هوشمندي رونمايي كرده كه قادر است با اتصال به اسپيكرهاي هوشمند 

آمازون، گوگل و اپل، دستورهاي صوتي كاربران را دريافت كند. 
اي��ن دوش، وان حم��ام و آينه هوش��مند مي توانند دماي آب را به گونه يي كه كاربر دس��تور 
مي ده��د و مي خواه��د، تنظيم كنند و در صورت س��رد يا گرم بودن آب، دماي آن را به س��رعت 
عوض كند. نمايشگر اين آينه هوشمند به كاربران اطالعات بيشتري نظير ساعت، تاريخ، اعالن و 

نوتيفيكيشن هاي گوشي همراه را ارائه و نمايش مي دهد. 

اينكوايرر  مشكل امنيتي خطرناكي در پردازنده هاي توليدي شركت هاي اينتل،  اي ام 
دي و اي آر ام شناسايي شده كه مي تواند به سرقت گسترده اطالعات از آنها منجر شود. 
مش��كل يادشده ابتدا در تراش��ه هاي توليدي اينتل شناسايي ش��د كه باعث شده، 
پردازنده هاي مركزي توليدي اين ش��ركت در يك دهه اخير همگي آسيب پذير به نظر 
برس��ند.  مشكل مذكور مربوط به ش��يوه انتقال داده ها از حافظه رايانه و خوانده شدن 

آنها از طريق برنامه هاي مختلف است. 
اين مشكل دسترسي هكرها به اين داده ها و سرقت كلمات عبور و كدهاي رمزگذاري 

داده ها را از برنامه ها و سيستم عامل هاي مختلف ممكن مي كند. 
اين مش��كل كه به ملت داون معروف ش��ده بر عملكرد هسته اصلي سيستم عامل و 
همي��ن طور برنامه ه��ا و فرايندهاي حافظه تاثير منفي مي گذارد و به كند ش��دن كلي 
عملكرد رايانه منجر مي ش��ود. اينتل مدعي اس��ت مش��كل يادش��ده به تغيير گسترده 

اطالعات يا پاك شدن آنها منجر نمي شود. 
اما كارشناسان امنيتي هشدار مي دهند كه دامنه اين مشكالت بسيار گسترده است 

و اينتل بايد براي حل آن نرم افزارها و ميان افزارهاي خود را به روز كند. 
اين مش��كل در پردازنده هاي مركزي و تراشه هاي ARM and AMD هم وجود 
دارد و دسترس��ي غيرمجاز به اطالعات شخصي را توسط هكرها ممكن مي كند. برخي 
ش��ركت هاي نرم اف��زاري مانند لينوكس، گوگل و مايكروس��افت در تالش براي عرضه 

وصله هاي نرم افزاري براي حل مشكل مذكور هستند. 

تلگراف   به تازگي يك ش��ركت انگليس��ي اپليكيشني ساخته كه پس از اسكن صورت 
ف��رد پروفايلي ح��اوي اطالعات فرد ازجمل��ه لينك هايي به حس��اب هاي كاربري آن در 
رسانه هاي اجتماعي فراهم مي كند.  به زودي مي توان با استفاده از يك اپليكيشن جديد 
شناسايي صورت افراد را به سرعت شناسايي كرد.   اين اپليكيشن صورت افراد را اسكن 
مي كند و پروفايلي حاوي اطالعات فرد ازجمله لينك هايي به پروفايل حساب هاي كاربري 

رسانه هاي اجتماعي آنها فراهم مي كند. 
ش��ركت انگليسي Blippar با كمك فناوري واقعيت افزوده اين اپليكيشن را ساخته 
كه قادر است بيش از 4۰۰هزار شخصيت مشهور را شناسايي كند. نرخ صحت تشخيص 

اپليكيشن نيز بيش از ۹۹درصد است. 
 اي��ن برنامه حت��ي مي تواند بين دوقلوهاي همس��ان مانند ب��رادران برولي)دوندگان 
انگليس��ي( تمايز قائل شود.   درحال حاضر اين اپليكيشن مي تواند بيشتر شخصيت هاي 
مشهور ازجمله بازيگران، سياستمداران، نوازندگان، خوانندگان، كارآفرينان، نويسندگان، 
ورزشكاران و دانشمندان را شناسايي كند.  كاربر همچنين مي تواند پروفايل صورت خود 
را ني��ز در اين برنامه آپلود كند. اين پروفايل ش��امل اطالعات و لينك هاي انتخابي كاربر 
به پروفايل رس��انه هاي اجتماعي، موسيقي مورد عالقه و... است. در هر حال اين فناوري 
با اس��تفاده از هوش مصنوعي تصاوير را شناسايي مي كند و در آينده مي توان از آن براي 

كنترل هاي ايمني در بانكداري آنالين و ورود به ساختمان استفاده كرد. 
 اپليكيشن Blippar براي اندرويد و iOS عرضه شده است. 

»گجت« هوشمند خانگي براي كارهاي شخصي اپليكيشني براي شناسايي صورت افرادمشكل امنيتي در پردازنده ها

فراسو رويدادكاربر

ديلي مي�ل   يك ش��ركت توليدكنن��ده محصوالت آرايش��ي 
بهداشتي، اسكنري پوستي براي گوشي هاي آيفون ساخته است 
كه تصاوير دقيق از پوس��ت صورت مي گيرد تا كاربر مش��كالت 

پوستي خود را بشناسد. 
ش��ركت »نيوتروژن��ا«)Neutrogena( اع��الم كرد كه يك 
اس��كنر پوس��تي موس��وم به »SkinScanner« ب��راي آيفون 
عرضه خواهد كرد.  اين محصول س��خت افزاري به قسمت بااليي 
گوشي موبايل وصل مي شود و از طريق مجموعه يي از سنسورها، 
تصويري بزرگ و دقيق از پوست صورت كاربران به آنها مي دهد؛ 
تصوي��ري كه معم��وال در تبليغات با عنوان »قب��ل و بعد« ديده 
مي شود. اين اس��كنر به صورت بي سيم با يك اپليكيشن موبايل 
به نام »Skin۳6۰« هماهنگ شده است كه سالمت پوست فرد 
را در طول زمان نش��ان مي دهد و پيشنهاد مي كند كه از پوست 
خود مراقبت كنند.  اين اسكنر پوستي هفته آينده بطور رسمي 
 CES در اجتماع س��االنه شركت هاي تجاري با عنوان نمايشگاه

در الس وگاس امريكا معرفي خواهد شد. 
اين آخرين محصول از س��ري محصوالت زيبايي قابل اتصال 
اس��ت كه در س��ال هاي اخي��ر در CES معرفي خواهد ش��د و 
بخش��ي از تالش بزرگ سوق دادن ش��ركت هاي سنتي به اتخاذ 

اس��تراتژي هاي ديجيتالي براي جذب مش��تريان جوان و آگاه از 
تكنولوژي اس��ت.  اين محصول جديد با همكاري شركت »فيت 
اس��كين« )Fitskin( واقع در نيويورك ساخته شده است. اين 
وس��يله به ب��االي آيفون متصل مي ش��ود و از ۱۲چراغ LED و 
لن��ز با بزرگ نمايي ۳۰ اس��تفاده مي كند تا يك عكس نزديك از 

پوست كاربر بگيرد. 
اين اس��كنر همچنين داراي يك سنسور رطوبت در نزديكي 
لنز اس��ت كه با گرفتن تصاويري نزديك از سطح پوست، ميزان 
رطوبت، چين و چروك ها و منافذ پوستي را مي سنجد و به كاربر 
ارائه مي كند.  اپليكيش��ن اسكنر پوستي با استفاده از »يادگيري 
ماشين«، پوس��ت كاربر را با افراد در محدوده سني وي مقايسه 
كرده و س��پس يك نمره از صد براي هر كدام از اين ۳ ش��اخص 
نمايش مي دهد.  »مولي گاريس« مدير ارشد بازاريابي ديجيتال 
ش��ركت »نيوتروژنا«)Neutrogena( گفت: نكته اين محصول 
جديد آن اس��ت كه به مردم آموزش مي دهد تا پوس��ت بهتري 

داشته باشند و جزييات پوست خود را با جزئيات دنبال كنند. 
وي افزود: نكات بهداش��تي جامع��ي نظير يادآوري براي عدم 
لمس صورت و شس��تن مواد آرايشي در آخر شب در اپليكيشن 

پيشنهاد خواهد شد. 

ورج   ش��ركت گوگل در پس��تي اعالم كرد كه از اواس��ط ماه 
اكتبر س��ال ۲۰۱۷ تاكنون بالغ بر 6 ميليون دس��تگاه اس��پيكر 

هوشمند گوگل را به فروش رسانده است. 
 از آنج��ا كه س��ال ج��اري ۲۰۱۷مي��الدي س��الي مملو از 
محصوالت جديد و ش��گفت انگيز در عرصه تكنولوژي و اش��ياي 
هوش��مند بود يكي از بزرگ ترين رقابت ها نيز ميان دو ش��ركت 

آمازون و گوگل بر سر اسپيكرهاي هوشمند بود. 
اي��ن غول تكنولوژي امريكايي اعالم كرده اس��ت كه از نيمه 
ماه اكتبر س��ال ۲۰۱۷ تاكنون ميزان 6.۷۳ ميليون دس��تگاه از 

اسپيكرهاي هوشمند خود را به فروش رسانده است. 
چند هفته پيش بود كه گزارش ها و آمارهاي منتش��ر شده 
حاكي از آن بود كه ميزان فروش اسپيكرهاي هوشمند آمازون 
از همتاي هوش��مند خود، يعني اس��پيكرهاي هوشمند گوگل 
س��بقت گرفته اس��ت. البته اين آماري بود كه تا ماه س��پتامبر 
سال ۲۰۱۷ صورت گرفته و منتشر شده بود. اما حاال گويا ورق 
رقابت ميان گوگل و آمازون برگشته است چراكه ميزان فروش 
اس��پيكرهاي هوش��مند گوگل در اين فاصله زماني كوتاه رشد 
بس��يار زيادي كرده است. اسپيكرهاي هوشمند به كاربران اين 
امكان را مي دهند تا در صورت داش��تن مشغله، وسايل خانگي 

خود را با دس��تورهاي صوتي كنترل كنند ب��ه عنوان مثال، از 
وضعي��ت آب و ه��وا و جديدترين اخبار مطلع ش��ده، تايمر و 
زنگ هش��دار براي خود تنظيم كنند با دوستان و خانواده خود 

تماس برقرار كنند. 
بس��ياري از تحليلگ��ران ب��رآورد ك��رده و براي��ن باورند كه 
اس��پيكرهاي هوش��مند س��ريع تر از ابزارهاي واقعيت مجازي و 
افزوده به رش��د خود ادامه داده و در س��ال ۲۰۱۸ س��هم بسيار 
بيش��تري از بازار ابزارهاي هوش��مند و ديجيت��ال را از آن خود 

خواهند كرد. 
البته ش��ركت گوگل آم��ار و جزئي��ات دقيق ت��ري از اينكه 
مدل هاي مختلف اسپيكرهاي هوشمند نظير گوگل هوم، گوگل 
هوم ميني و گوگل هوم ماكس دقيقا چه س��همي از اين ميزان 
فروش را به خود اختصاص داده اند به زبان نياورده اس��ت. ميزان 
ف��روش باالي گوگل و موفقيت اين غ��ول تكنولوژي مي تواند تا 

حد بسياري مرهون فصل تعطيالت آخر سال باشد. 
تحليلگران موسس��ه Canalys مي گوين��د انتظار دارند در 
س��ال ۲۰۱۸ بيش از 56.۳ ميليون اسپيكر هوشمند راهي بازار 
ش��ود كه مي توان رش��د س��ريع آن را باالتر از ابزارهاي واقعيت 

مجازي افزوده و همچنين ابزارهاي پوشيدني دانست. 

افزايش فروش اسپيكرهاي هوشمند گوگلتشخيص مشكالت پوستي با ابزار موبايلي

بازاردريچه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 ديدار مردم قم با رهبر معظم انقالب
ق�م| همزمان با چهلمين سالگرد قيام 19 دي هزاران نفر 
از مردم قم با رهبر معظم انقاب اسللامي ديدار مي كنند. 
نصرت اهلل لطفي رييس شللوراي هماهنگي دفتر تبليغات 
اسامي استان با اعام اين خبر افزود: با توجه به ظرفيت 
محللل ماقات بيش از 50 نهاد، تشللكل و هيات مذهبي 
اين روزها در حال ثبت نام و ساماندهي مشتاقان در قالب 
كاروان بصيرت و ميثاق امت با واليت براي ديدار با رهبري 
هستند. وي با اشاره به استقبال پرشور مردم براي حضور 
در اين ديدار تصريح كللرد: اين ثبت نام ها تا هجدهم دي 

ادامه خواهد داشت. 
 با نامه نگاري و بروكراسي اداري نمي توان اشتغال 

ايجاد كرد
مشهد| معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد 
كشللاورزي خراسللان رضوي با اعام اينكه با نامه نگاري و 
بروكراسللي اداري نمي توان اشللتغال ايجاد كرد، گفت: از 
طريق نامه نگاري و بروكراسللي اداري اگر حتي در حالت 
طبيعللي تمام مسللووالن بللراي اخذ اسللتعام ها جهت 
راه اندازي يك كارخانه صنايع تبديلي نظر مثبت داشللته 
باشللند 4 ماه زمان مي برد. محمدرضا اوراني در حاشلليه 
سفر خود به شهرستان خليل آباد بر حمايت از فعاليت هاي 
دانش بنيللان تاكيد كرد و گفت: نجللات و پايداري بخش 
كشللاورزي منوط به حمايت از اقدامات دانش بنيان است. 
كسللاني كه دانش بنيان هسللتند از جامعه فعلي 10سال 
جلوتر هسللتند به همين دليل براي مديران مقداري قابل 
لمس نيسللت. وي در ادامه تمام فرصت اشتغالي كه قرار 
است در برنامه ششم اسللتان خراسان رضوي ايجاد شود 
433 هللزار و 890 نفر اعللام كرد و افزود: بللا اين ايجاد 
اشتغال نرخ بيكاري اسللتان از 13.2درصد در پايان سال 
95 به 7 درصد در سللال 1400 يا به 12.6درصد در پايان 

سال جاري خواهد رسيد. 
 بانك اطالعاتي دقيقي در خصوص كودكان كار و 

خيابان نداريم
كرج| مديركل بهزيسللتي البرز گفت: بسللته حمايتي از 
كودكان كار و خيابان كامل نيست. داريوش بيات نژاد اظهار 
كرد: متاسفانه با وجود تاش هاي صورت گرفته هنوز موفق 
به ايجاد بانك اطاعاتي در خصوص كودكان كار و خيابان 
استان نشللده ايم. وي ادامه داد: متاسفانه اطاعات موجود 
در خصللوص تعداد واقعي كودكان كار و خيابان به صورت 
پراكنده اسللت و انسللجامي در اين زمينه وجللود ندارد و 
همين باعث شده آمارهاي واقعي اتخاذ نشود. اين مسوول 
خاطرنشان كرد: بدون شك ايجاد بانك اطاعاتي منسجم 
نقش موثري در اتخاذ سياسللت هاي عملي مناسب براي 

حل مشكات كودكان كار و خيابان خواهد داشت. 
 اختص�اص ۶ه�زار ميلي�ارد توم�ان تس�هيالت 

اشتغال زايي
گرگان| يكللي از نمايندگان مجلس گفت: 6هزار ميليارد 
تومان تسهيات براي ايجاد اشتغال به جويندگان كار داده 
مي شللود.قره خاني نماينده علي آبادكتول گفت: با تصويب 
مجلس اين ميزان تسللهيات از طريق صندوق توسللعه 
ملي تامين و براي ايجاد اشللتغال به افراد داده مي شللود. 
اسللداله قره خاني گفت: افراد در مناطق روستايي و كمتر 
توسللعه يافته مي توانند براي ايجاد مشاغل خرد و متوسط 
از اين تسللهيات بهره مند شوند. وي افزود: سهم گلستان 
از ايللن ميزان تسللهيات 400 ميليارد تومان اسللت كه 
25ميليارد تومان آن براي راه اندازي شغل در علي آبادكتول 

اختصاص يافته است. 
 صادرات يك ميليون و 355هزار تن كاال از يزد

يزد| صادرات كاالهاي اسللتان يزد در هشت ماهه امسال 
يك ميليون و 355هزار تن بوده كه از نظر ارزش 11درصد 
و از نظر وزن 7درصد رشللد داشللته است. رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اسللتان گفت: در 8ماهه نخسللت 
سللال جاري صادرات اسللتان از نظللر ارزش 11درصد و از 
نظر وزن 7درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است. 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: در اين 
مدت يك ميليون و 355هزار تن كاال به ارزش 340 ميليون 
دالر به خارج از استان صادر شده است. محمدرضا علمدار 
عمده ترين كاالهاي صادراتي يزد را كاشللي و سللراميك، 
ميلگرد، هيدروكربن، ظروف شيشلله يي، سنگ مصنوعي، 
مصنوعات پاستيكي، اكسيد موليبدن و شيشه ساختماني 
عنوان كرد. عراق، افغانستان، پاكستان، تركيه، هلند، اسپانيا 
و گرجستان عمده ترين مقصد كاالهاي صادراتي يزد است. 

 ظرفيت توليد فوالد را دوبرابر مي كنيم
بندرعباس| مديرعامل شللركت فللوالد هرمزگان با بيان 
اينكلله توليدمللان را از يك و نيم ميليون تللن تختال به 
 سلله ميليون تن خواهيم رسللاند كه در اين راستا قرارداد 
آن با يك شللركت آلماني نهايي شللده است، گفت: حجم 
قرارداد هايي كه فوالد هرمزگان براي توسللعه شللركت در 
دستور كار قرار دارد، حدود 400ميليون دالر است.   فرزاد 
ارزاني در نشستي خبري با اشاره به سهم فوالد هرمزگان 
در چشللم انداز فوالد كشور گفت: برنامه توليد 10ميليون 
تن فوالد در منطقه ويژه اقتصادي جدي است. مدير عامل 
فوالد هرمللزگان در باره برنامه شللركت بللراي طرح هاي 
توسللعه يي تصريح كرد: براي تحقق اجللراي اين طرح در 
انتظار تامين مالي هستيم . وي حجم قرارداد هايي كه فوالد 
هرمزگان براي توسعه شركت در دستور كار دارد را حدود 

400 ميليون دالر اعام كرد. 
23ميليون دز واكسن طيور در اردبيل توزيع شد

اردبيل| مديركل دامپزشللكي اسللتان اردبيللل از توزيع 
نزديك به 23ميليون دز واكسن طيور از ابتداي سال جاري 
در اين اسللتان خبر داد. صادق صالحي از توزيع نزديك به 
23ميليون دز واكسللن طيور از ابتداي سال جاري در اين 
استان خبر داد و افزود: اين ميزان واكسن براي پيشگيري 
از بيماري هللاي واگيردار طيور در بيللن فارم هاي پرورش 
طيور اسللتان توزيع و مصرف شللده است. وي با تاكيد بر 
اينكه واكسيناسلليون به موقع، رعايت ضوابط بهداشللتي 
قرنطينه يي و مديريت مناسب در طول دوره پرورش، نقش 
عمده يي در كنترل بيماري هاي طيور دارد، خاطرنشللان 
كرد: تنظيم برنامه واكسيناسيون واحدها بر اساس شرايط 
بهداشللتي، قرنطينه يي و نظارت دقيق بللر فرآيند اجراي 
واكسيناسلليون در ايمن سللازي جمعيت طيللور اهميت 
اساسللي دارد. وي ضمن تاكيد بر لزوم نظارت بهداشللتي 
دامپزشللكي از مرحله توليد تا مصرف محصوالت دامي در 
جهت ارتقاي سطح كيفي و بهداشتي توليد كشتارگاه ها، 
سللامت جامعه را در گرو سامت فرآورده هاي خام دامي 

دانست. 

اخبارشهرستانها

رييس سازمان ميراث  فرهنگي تشريح كرد

4مصوبهجديددولتبرايرونقگردشگريوصنايعدستي

استاندار مازندران خبر داد 

مصادره 220 كارخانه در مازندران توسط بانك ها

گروه بنگاه ها|
افزوده شللدن گردشگري و صنايع دستي به سامانه 
»بهين يللاب« يكي از مهم ترين اظهاراتللي بود كه روز 
گذشته توسط رييس سازمان ميراث فرهنگي و صنايع 
دستي در ديدار با خبرنگاران مطرح شد. اظهاراتي كه 
نشان مي دهد يكي از حوزه هايي كه دولت دوازدهم از 
طريق آن قصد دارد تا روند اشللتغال زايي را در كشللور 
توسللعه دهد، ظرفيت هايي است كه بخش گردشگري 
و صنايللع دسللتي ايللران از آن برخوردارنللد.  رييس 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در 
حضور خبرنگاران با تشللريح 4 مصوبه جديد دولت در 
ماه هاي اخير گفت:»اميدواريم با تصويب اين 4 مصوبه، 
سللال آينده شاهد رونق هر چه بيشللتر گردشگري و 
صنايع دسللتي در كشور باشلليم.« علي اصغر مونسان، 
معاون رييس جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دسللتي و گردشگري به تشللريح اين 4 مصوبه 
پرداخت و گفت:»حوزه گردشگري چند مولفه دارد هم 
مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند هم مي تواند باعث 
ايجاد شغل شود و نيز مي تواند به نشاط اجتماعي كمك 
كند كه اين 3 موضوع براي دولت محترم مهم است و 

مي تواند به رونق كشور كمك كند.« 

 قانون حمايت از اشتغال روستايي
مونسان افزود:»خوشبختانه دولت مصوبات خوبي 
در اين مدت داشللته است كه يكي از آنها توجه دولت 
به رونق گردشللگري و صنايع دسللتي بللا اختصاص 
سللهم 10درصدي به اين دو حوزه در قانون حمايت 
از اشللتغال روسللتايي اسللت كه در اين قانون بالغ بر 
12 هزارميليللارد تومان از سللوي دولت محترم اعتبار 
اختصاص يافته اسللت كه صنايع دستي و گردشگري 
هر كدام 10درصد سللهم دارند و با اجرايي شدن اين 
مصوبه از طريق برش هاي اسللتاني مي توانيم شللاهد 
رونق گردشللگري و صنايع دستي باشيم كه مي تواند 
به توليد اشللتغال و رونق اقتصادي كمك كند و همه 
همكاران من در سراسر كشور كمك مي كنند كه اين 
مصوبات اجرايي شود و شاهد رونق اقتصادي باشيم.« 

 آيين  نامه اجرايي تبصره ۱۴ قانون بودجه
مونسللان گفت:»يكي ديگللر از مصوبللات دولت، 
حمايت از گردشللگري در آيين نامه اجرايي تبصره 14 
قانون بودجه سللال 96 كل كشللور است كه براساس 
ماده 7 اين آيين نامه به تصويب كميسلليون اقتصادي 
هيات دولت رسيده، سللهمي براي حمايت از توليد و 
اشللتغال به بخش گردشللگري اختصاص داده شللده 
اسللت.« او افزود:»براسللاس اين آيين نامه به سازمان 
برنامه  و  بودجه كشللور اجازه داده مي شللود تا سللقف 
8 هزارميليارد ريال بابت حمايت از توليد، اشللتغال با 
اولويت جوانان و فارغ التحصيان دانشللگاهي، مسكن، 

حمل ونقل عمومي و بللراي كارآفريني هزينه كند كه 
براسللاس رديف 8 جدول توزيع اعتبارات، بخشللي از 
اين اعتبارات براي توسللعه گردشگري اختصاص پيدا 
مي كند كه در اين رديف آمده اسللت كه يارانه سللود 
تسللهيات براي سرمايه گذاري و سللرمايه در گردش 
واحدهاي كوچك متوسط صنعتي، معدني و خدمات 
فني و مهندسي و كشللاورزي و گردشگري اختصاص 
مي يابد كه اختصاص اين رقم به سود تسهيات بخش 
گردشگري كمك بزرگي به اتمام پروژه هاي گردشگري 
خواهللد بللود.« رييللس سللازمان ميراث فرهنگللي، 
صنايع دستي و گردشگري تصريح كرد:»درحال حاضر 
1700پروژه در بخش گردشگري درحال اجرا داريم كه 
با اين تسهيات مي توانيم پروژه هاي باالي 60 درصد را 
تكميل كنيم كه با اتمام اين پروژه ها رونق بسيار خوبي 

در حوزه گردشگري ايجاد خواهد شد.« 

 همكاري شهرداري ها در مرمت و حفاظت 
از ميراث  فرهنگي كشور

او افزود:»يكللي ديگللر از مصوبللات خللوب دولت 
بللراي حمايت و كمك به بخللش مرمت و حفاظت از 
ميراث فرهنگي كشللور است كه براساس تصويب نامه 
دولت با پيشنهاد كميسيون كان شهر ها به شهرداري ها 
اجازه داده مي شللود كه با سازمان ميراث فرهنگي در 
زمينه شناسللايي بناهاي تاريخي و فرهنگي و ميراث 

طبيعللي واقع در شللهر ها و حريم شللهر ها همچنين 
تملك و بهره بللرداري از اين بنا هللا همكاري كنند.« 
معاون رييس جمهوري گفت:»كشللور ما يك كشللور 
تاريخي است و هزاران بناي تاريخي داريم و اعتبارات 
سازمان ميراث فرهنگي به تنهايي جوابگوي اين همه 
آثار تاريخي نيست و با حضور و مشاركت شهرداري ها 
اين آثار مرمت مي شللود كه فضاي شللهري را تغيير 
خواهللد داد چراكه مرمت اين آثار به زيبايي شللهر و 
به هويت شهر ها كمك خواهد كرد.« به گفته مونسان 
ازجمله اهداف اين مصوبه مي توان به مشخص شدن 
و تقسلليم وظايف دسللتگاه هاي متولي فعاليت هاي 
فرهنگي - اجتماعي و تحقق مديريت يكپارچه شهري 
در حوزه هاي سامت، گردشللگري و ميراث فرهنگي 
اشاره كرد. او افزود:»براساس اين مصوبه شهرداري ها 
مي توانند به  منظور احيا و بهره برداري بهينه از بنا ها و 
بافت هاي تاريخي و فرهنگي و مشاركت در مرمت آثار 
تاريخي، فرهنگي و مذهبي به عنوان آثار تاريخي در 
محدوده و حريم شللهر ها ورود پيدا كنند و با رعايت 
قوانيللن مقللررات مربللوط احيا و مرمللت و تملك را 

مي توانند انجام دهند.« 
معاون رييس جمهوري اضافه كرد:»در بخش ديگري 
از اين مصوبه آمده اسللت كه سللازمان ميراث فرهنگي 
مي توانللد در واگللذاري بناهاي تاريخللي و فرهنگي با 
اولويت شللهرداري ها اقدام كند كه با توجه به امكانات 

بسيار خوب شهرداري ها اين تصويب نامه بسيار مهمي 
اسللت و به ما اين اجازه را مي دهد كه به شللهرداري ها 
در واگللذاري ابنيه تاريخي اولويللت بدهيم. همچنين 
شوراهاي اسامي شهر ها موظف هستند با رعايت قوانين 
و مقررات درصدي از درآمدهاي شللهرداري هر شهر را 
متناسب با نيازهاي بافت تاريخي و فرهنگي و مذهبي 
در اختيار شللهرداري ها قرار دهند.« مونسان در بخش 
ديگللري از صحبت هاي خود گفت: »سللازمان ميراث 
فرهنگي مي تواند به  منظور حمايت از احيا و بهره برداري 
از اماكن تاريخي از سللوي شللهرداري ها و دهياري ها از 
محل اعتبارات مربوطه براي اعطاي تسهيات مورد نياز 
بللراي احياي بافت هاي تاريخي اقدام كند.« او گفت:»با 
اين مصوبه و ورود شهرداري ها براي حفاظت از بناهاي 
تاريخي يك رشللد بسيار خوب از اين آثار داشته باشيم 
و ايللن آثار در اختيار عموم مردم قرار گيرد و يك نقطه 

براي توسعه و رونق گردشگري باشد.« 

 افزوده شدن گردشگري و صنايع  دستي 
به سامانه »بهين  ياب«

مونسللان به يكللي ديگر از مصوبات بسلليار خوب 
دولت اشللاره كرد و افزود:»هيات دولت در سللال 95 
براي رونق توليد و اشللتغال، اعتبللاري را براي وزارت 
صنعت و معدن در نظر گرفته اسللت كه براساس آن 
سللامانه يي طراحي شللد كه پروژه ها در اين سللامانه 

ثبت مي شوند و اعتباراتي به آنها تخصيص مي يابد.« 
گفت:»اعتبار خوبي حللدود 18هزارميليارد تومان در 
اختيار وزارت صنعللت، معدن و تجارت قرار گرفت تا 
براي رونق توليد و اشتغال به حوزه صنعت و كشاورزي 
تعلق بگيرد. وزارت صنعت نيز ار طريق سللامانه يي به  
نام »بهين ياب« اين تسهيات را در اختيار متقاضيان 
قرار مي دهد. با رايزني هاي صورت گرفته، خوشبختانه 
بخش گردشللگري و صنايع دسللتي نيز در سللامانه 
بهين ياب قرار گرفت و از اين پس پروژه هاي مربوط به 
اين دو بخش نيز مشمول حمايت و پشتيباني از مصوبه 
توليد و اشللتغال خواهد شد.« او گفت:»از مزاياي اين 
سللامانه اين است كه سرمايه گذاران نيازي به مراجعه 
حضللوري به تهللران ندارند و از هر اسللتان مي توانند 
طرح هللاي خود را ارائه دهند و بعد از بررسللي در اين 
سللامانه ثبت مي شللود و مي توانند از اين تسللهيات 
استفاده كنند. ضمن اينكه از ديگر مزاياي اين سامانه 
اين است افرادي كه قبا از تسهيات استفاده كرده اند، 
مي توانند از اين تسهيات براي اتمام پروژه ها و سرمايه 
در گردش اسللتفاده كنند.« او افزود:»با توجه به اين 
4 مصوبلله اين اميدواري وجود دارد، بتوانيم توسللعه 
گردشگري را رشد دهيم و سال آينده ان شاء اهلل سال 
رونق گردشگري و سال پيشرفت هاي خوب در حوزه 
صنايع دستي باشد و نيز سالي باشد كه بتوانيم با قوت 

بيشتري از ميراث فرهنگي حمايت كنيم.«

 ايجاد 30 هزار شغل با استفاده از تسهيالت 
سامانه »بهين  ياب« 

سعيد اوحدي، معاون سرمايه گذاري و برنامه ريزي 
سللازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
نيز درباره سللامانه بهين ياب گفت:»از سال 95 هيات 
وزيران مصوبه يي براي حمايت و تسللهيل توانمندي 
بنگاه هللاي اقتصادي از   همان سللال تاش شللد كه 
سللازمان ميراث فرهنگي به عنللوان صنعت بتواند در 
سللامانه بهين ياب كه به  همين منظور طراحي شده، 
ثبت شود اما متاسفانه اين اتفاق رخ نداد. خوشبختانه 
امسال با تاش صورت گرفته و همت رييس سازمان 
ميراث فرهنگي از اول دي 96 اين مصوبه گرفته شللد 
و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

براي نخستين  بار در سامانه بهين ياب ثبت شد.« 
او در تشريح مزاياي سامانه »بهين ياب« گفت:»از 
ويژگي هاي اين سامانه مي توان به عدم نياز به مراجعه 
حضوري متقاضي به تهران براي دريافت تسللهيات 
اشاره كرد. همچنين تمام فرآيند در استان و به دست 
مديركل سازمان ميراث فرهنگي انجام مي شود و بعد 
از تصويب اين طرح ها از سللوي اسللتان براي دريافت 
تسهيات معرفي مي شللود هر مشكلي كه طرح ها با 
آن روبه رو باشند نيز در   همان استان مورد بررسي قرار 

مي گيرد.« 

استاندار مازندران گفت: بخش بيشتري از مشكات كارخانه هاي 
مصادره شده در مازندران به مسائل حقوقي آنها از جمله اختاف بين 
شركا برمي گردد كه به راحتي اين مشكات قابل برطرف شدن نيست. 
محمد اسللامي ديروز در نشست هم انديشللي نمايندگان كارگران، 
بازنشستگان، كارآفرينان و نمايندگان دولت كه در ساري برگزار شد 
با اشللاره به مصادره 22كارخانه استان توسط بانك ها به دليل بدهي 
و عدم پرداخت اقسللاط تسهياتشان افزود: بايد شرايطي را در مسير 
فعاليت كارخانه ها و مجموعه هاي توليدي مازندران فراهم بياوريم كه 
آنها قادر به انجام فعاليت خود باشللند. استاندار مازندران همچنين از 
دسللتگاه هاي اجرايي خواست براي فعاالن اقتصادي مزاحمتي ايجاد 
نكننللد تا آنها بتوانند به فعاليت و كسللب وكار خود ادامه بدهند. وي 
با اشاره به عقب ماندگي هاي استان مازندران در بخش صنعت اضافه 

كرد: در حالي سللهم صنعت در اقتصاد اين استان 12/5درصد است 
كه اين رقم در كشللور 22درصد است. به گفته اسامي جبران تمام 
عقب ماندگي هللا در زمينه هاي مختلف در مازندران نيازمند همراهي 
و همكاري هر چه بيشللتر ميان دسللتگاه هاي اجرايي براي بررسي و 
رفع مشللكات در حوزه هاي مختلف اسللت. وي همچنين از دستور 
اخيرش بللراي پيگيري وضعيت تك تك واحدهاي صنعتي اسللتان 
مازندران خبر داد و گفت: در ماموريتي از شركت شهرك هاي صنعتي 
مازندران خواسته شد، اين روند را پيگيري و رصد كند تا آمار درستي 
از واحدهاي فعال و غيرفعال و مشكات آنها به دست بيايد. اسامي 
خطاب به بانك ها گفت كه به دليل نبود نظارت درسللت بر چگونگي 
هزينه كرد تسهيات اعطايي به واحدهاي صنعتي مازندران شاهديم 
كه نتيجه مورد نظر حاصل نشللده اسللت و تنها افللرادي مبادرت به 

دريافت تسهيات كردند كه در اين حوزه كاري انجام ندادند. استاندار 
مازندران كه گزارش بيمه تامين اجتماعي مبني بر تعداد بيمه شده را 
ماكي براي ميزان اشللتغال زايي در استان مي داند، گفت: از اين پس 

آمارهاي اين اداره كل ماك ميزان اشتغال زايي به شمار مي رود. وي 
اضافه كرد: صدور مجوز براي كسللب و كار را به عنوان ماك اشتغال 
نمي پذيرم و تنها ماك همان آمار مربوط به بيمه شده جديد است. 

اصفه�ان| در نشسللت مشللترك 
معاونللان خدمات مشللتركين و درآمد 
شركت هاي آبفاي استان هاي اصفهان 
و لرستان بر همكاري و تبادل تجربيات 
تخصصي دو شللركت تاكيد شللد. در 
اين جلسلله معاون خدمات مشتركين 
و درآمد آبفاي اسللتان اصفهان گفت: 
شللركت آب و فاضاب استان اصفهان 
با تكيه بر توان كارشناسان خود موفق به اجراي طرح هاي بسياري 
همچون راه اندازي سللامانه هاي خدمات غيرحضوري مشللتركين 
1522و امللداد و حوادث 122 شللده اسللت. رضللا رضايي گفت: 
برون سپاري بسياري از فعاليت ها، حركت به سمت خصوصي سازي 
كامللل، برگزاري دوره هاي آموزشللي مختلف و جانشللين پروري 
ازجمللله كارهايي اسللت كه در سللال هاي اخير بللا بهره گيري از 
ظرفيت هاي داخلي در بخش خدمات مشتركين انجام شده است. 
معاون خدمات مشللتركين و درآمد آبفاي اسللتان لرستان نيز در 
اين نشست خواستار اسللتفاده از تجربيات مديران و كارشناسان 
آبفاي استان اصفهان در راه اندازي درگاه هاي خدمات غيرحضوري 
شد. محمدحسين ساكي نوروزي با اشاره به اينكه راه اندازي سامانه 
1522 باعث كاهش مراجعه حضوري متقاضيان و مشللتركين به 
ادارات آبفا شده گفت: اين خدمات زماني كامل تر خواهد شد كه با 
آموزش هاي الزم به شهروندان به سمت خوداظهاري حركت كنيم.

 تاكيد بر تبادل تجربيات آبفاي
استان هاي اصفهان و لرستان

هرم�زگان| رييللس پليس فتاي 
هرمزگان از شناسللايي و دسللتگيري 
عامل كاهبرداري اينترنتي در استان 
خبر داد و گفت: متاسفانه شهروندان 
نكات امنيتللي را در فضللاي مجازي 
رعايت نمي كنند و هنگام اسللتفاده از 
آن سللهل انگاري  مي كنند. به گزارش 
ايسنا، سرهنگ علي اصغر افتخاري در 
جمللع خبرنگاران اظهار كرد: در پي مراجعه يكي از شللهروندان 
مبني بر كاهبرداري اينترنتي، موضوع به صورت ويژه در دستور 
كار كارآگاهان پليس فتا قرار گرفت. وي اضافه كرد: برابر اظهارات 
شللاكي، وي در فضللاي مجازي با آگهي اي با عنللوان فروش وام 
روبه رو شده كه پس از تماس با فردي ناشناس، مبلغ دو ميليون 
ريال را به حساب وي واريز كرده اما پس از گذشت مدتي طوالني، 
متهم از پرداخت وام به شاكي خودداري كرده است. رييس پليس 
فتاي هرمزگان تصريح كرد: در روند رسلليدگي به پرونده، تعداد 
8 نفر از شللهروندان بندرعباسي نيز به پليس فتا مراجعه و بيان 
داشتند كه فردي ناشللناس از همين طريق از آنها كاهبرداري 
كرده است. اين مسوول انتظامي بيان كرد: باتوجه به حساسيت 
پرونده و تعداد شكات، با انجام اقدامات فني و تخصصي متهم به 
هويت »ف.د« شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي و رعايت اصل 

غافلگيري دستگير شد. 

 وام فروشي
روش جديد كالهبرداري

الب�رز| مديرعامللل آب و فاضاب 
اسللتان البرز با بيان اينكه در تابستان 
امسال فقط 3 منطقه كمالشهر، مهرشهر 
و نظرآبللاد با تنللش آب مواجه بودند، 
گفت: در تابستان پيش رو 9 شهر استان 
با تنش آب مواجه خواهند شد كه اين 
معضل در كرج و كمالشهر حادتر است. 
به گللزارش ايرنا، غامرضا رضايي فر در 
 شللانزدهمين جلسه سللتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه شنبه

 16 دي مللاه در اسللتانداري البرز برگزار شللد، گفت: پيش بيني 
مي شللود در تابسللتان 97 به 7 هزار ليتر بر ثانيه آب نياز داشته 
باشيم. وي با تاكيد بر اينكه در ايران 99درصد جمعيت شهري و 
77 جمعيت روستايي از شبكه آب شرب بهره مند هستند، گفت: 
اين رقم در كشللورهاي توسللعه يافته 100درصللد براي جمعيت 
شللهري و 94درصد براي جمعيت روستايي است. وي در ادامه به 
وضعيت ايران در حوزه فاضاب اشاره و اعام كرد: وضعيت ما در 
اين بخش خوب نيسللت و 42درصد جمعيت شهري و نيم درصد 
جمعيت روستايي از شبكه فاضاب برخوردارند اين در حالي است 
كه در كشللورهاي توسللعه يافته اين رقم به ترتيب 96 و 65درصد 
است. وي درخصوص قيمت آب نيز گفت: در ايران هر مترمكعب 
با 400 تومان دراختيار مصرف كننده قرار داده مي شود كه اين رقم 

در استان البرز 385 تومان است.

تابستان سال آينده 9 شهر البرز با تنش آبي 
مواجه خواهند بود

كرمانشاه| اسللتاندار كرمانشاه از 
اهداي 500 تخته فللرش 9 متري به 
افرادي كلله در بازسللازي منازل خود 
پيشگام شللوند، خبر داد و گفت: براي 
بازسازي واحدهاي تخريبي و تعميري 
مناطق زلزللله زده اسللتان، 48هزار و 
500 ميليارد ريال اعتبار نياز است. به 
گزارش ايرنا، هوشنگ بازوند ديروز در 
نشست شوراي هماهنگي مديريت بحران كه در سرسراي جلسات 
تدبير استانداري كرمانشاه برگزار شد، از زحمات مديريت بحران 
و سللاير ارگان هاي مربوطه در راسللتاي رسيدگي به زلزله زدگان 
قدرداني كرد و گفت: بنياد مسكن براي تشويق مردم به بازسازي 
مناطق زلزله زده، اين جوايز را در نظر گرفته اسللت. وي افزود: از 
384 مصوبه مديريت بحران به ميزان 94 درصد اجرايي شده كه 
گوياي زحمات مديران و دسللتگاه هاي مربوطه است و نزديك به 
25 تا 30 مصوبه يا اجرايي نشده يا در دست اجراست كه برخي 
از آنان، مصوبات خوبي اسللت كه براي تحقق آن بايد تاش كرد. 
بازوند اظهار داشللت: پدافند غيرعامل يكي از شوراهاي حساسي 
است كه با توجه به مرزي بودن استان كرمانشاه بايد نگاه ويژه به 
آن شود. وي ادامه داد: زلزله آزمايش خوبي بود تا نقاط ضعفي كه 
در ارتباط با پدافند غيرعامل وجود دارد شناخته شود و اكنون اين 

نقاط ضعف به خوبي مشهود است. 

 اهداي 500 تخته فرش به پيشتازان
بازسازي مناطق زلزله زده



 Sun. January  7. 2018  1010   يك شنبه         17 دي 1396     19 ربيع الثاني 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
  جيب خالي »بيمه سالمت« 

براي پوشش اتباع
معاون بيمه خدمات سالمت سازمان بيمه سالمت ايران با 
بيان اينكه در اليحه بودجه سال ۹۷، رقمي براي تحت پوشش 
بردن اتباع مجاز ديده نشده است، گفت: قرارداد ما براي بيمه 
كردن اتباع، منوط به مش��اركت دولت شده، اگر دولت در اين 
زمينه مشاركت كند، مي توانيم به سمت پوشش بيمه يي اين 
افراد رويم، اما در غير اينصورت امكان تحت پوشش قرار دادن 
اتباع وجود ندارد.  آناهيتا كشاورزي درباره بحث تحت پوشش 
بيمه قرار گرفتن اتباع مجاز در كش��ور بر اساس قانون برنامه 
ششم توسعه، گفت: به سازمان بيمه سالمت اعالم شده است 
ك��ه در س��ال ۹۷، جمعيتي حدود يك ميلي��ون نفر را تحت 
پوشش قرار دهد. البته تاكنون هم جمعيتي بالغ بر ۱۱۰ هزار 
نفر از اتباع مجاز را تحت پوش��ش بيمه س��المت قرار داده ايم.  
او ب��ا بيان اينكه قرار بود يك ميلي��ون نفر از اتباعي كه كارت 
اقامت مجاز دارند، تحت پوشش بيمه سالمت قرار گيرند، افزود: 
بدون شك پوشش بيمه يي اين افراد منوط به تامين اعتبارات 
الزم اس��ت. اين درحالي اس��ت كه در اليحه بودجه سال ۹۷، 
رقمي براي تحت پوش��ش بردن اتباع مجاز ديده نشده است. 
بر اين اس��اس از آنجايي كه قرارداد ما براي بيمه كردن اتباع، 
منوط به مش��اركت دولت شده است، اگر دولت در اين زمينه 
مشاركت كند، مي توانيم به سمت پوشش اين افراد رويم، اما در 
غير اينصورت امكان تحت پوشش قرار دادن اتباع وجود ندارد. 
كش��اورزي با بيان اينكه بدون شك سرانه بسته خدمتي اتباع 
تحت پوش��ش بيمه سالمت را بايد حداقل معادل قيمت تمام 
شده ساير بيمه شدگان  تحت پوشش در نظر بگيريم، به ايسنا 
گفت: سرانه بسته خدمات مصوب دولت در سال ۹۶ حدود ۴۹ 
هزار تومان بوده اس��ت و قطعا براي سال ۹۷ ميزان اين سرانه 
باالتر مي رود كه بايد محاسبه و تامين شود. بنابراين اگر منابع 
الزم براي تحت پوشش بردن اتباع مجاز تامين شود، مي توانيم 
آنه��ا را تحت پوش��ش بيمه قرار دهيم. مع��اون بيمه خدمات 
سالمت سازمان بيمه س��المت ايران با بيان اينكه قرار بود در 
سال ۹۷ جمعيتي بالغ بر يك ميليون نفر از اتباع مجاز را تحت 
پوش��ش بيمه قرار دهيم، گفت: البته ممكن است تعداد اتباع 
مجاز بيش از اين باش��د، اما براي ما در س��ال ۹۷ پوشش يك 
ميليون نفري را تعيين كرده اند و سرانه آنها هم بايد مشخص 
شود.  كش��اورزي درباره س��طح ارائه خدمات به بيمه شدگان 
غيرايراني نيز گفت: بايد توجه كرد كه اتباع تحت پوشش بيمه 
سالمت تنها مي توانند از مراكز دولتي خدمت دريافت كنند و 
حق بيمه آنها بر اساس قرارداد تعيين مي شود. ميزان حق بيمه 
پرداختي از س��وي اتباع مجاز، معادل افراد تبعي سه ما برآورد 
مي شود كه كه امسال ميزان حق بيمه يي كه آنها طبق قرارداد 

مي پرداختند، ۴۸ هزار و ۸۰۰ تومان بود. 

   معلماني كه از ۸۸ 
از آموزش و پرورش طلب دارند 

سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه نمي شود تمام كارمندان مطالبات خود 
را ماهانه دريافت كنند و سرموقع مطالبات بازنشستگي خود 
را بگيرند ولي معلم و كارمند آموزش و پرورش با يك سال، 
دو س��ال تاخير به مطالباتش برسد گفت: معلمي هست كه 
از س��ال ۸۸ بدهي هايش پرداخت نش��ده، همين امسال ده 
هزار ميليارد تومان الزم اس��ت تا آم��وزش و پرورش بتواند 
بدهي هايش را پرداخت كند.  ميرحمايت ميرزاده در پاس��خ 
به سوالي مبني بر اينكه چه زماني بودجه آموزش و پرورش 
دچار تحول بنيادين مي شود؟ گفت: پيش از سال ۹۷ بپذيريم 
كه مطالبات آموزش و پرورش را ارائه كنيم، بعد وارد س��ال 
جديد شويم. او اضافه كرد: نمي شود تمام كارمندان مطالبات 
خود را ماهانه دريافت كنند و سر موقع مطالبات بازنشستگي 
خ��ود را بگيرند ولي معلم و كارمند آموزش و پرورش با يك 
س��ال، دو سال تاخير به مطالباتش برسد. معلمي هست كه 
از س��ال ۸۸ بدهي هايش پرداخت نش��ده، همين امسال ده 
هزار ميليارد تومان الزم اس��ت تا آم��وزش و پرورش بتواند 
بدهي هايش را پرداخت كند.  سخنگوي كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شوراي اسالمي شرط ديگر تحول بنيادين 
را اينگون��ه عنوان كرد: ديگر اينك��ه آموزش و پرورش را باور 
كنند نه به اين صورت كه گفته شود كه اينها زياد هستند. ما 
در هر روستايي پرچم جمهوري اسالمي را بلند كرده ايم در 
حالي كه بسياري از دستگاه ها حتي در شهرستان ها و شايد 

مراكز استان ها نمايندگي ندارند. 

  اراده اي براي انتقال پايتخت 
سياسي و اداري وجود ندارد

عضو مجمع نمايندگان استان تهران با بيان اينكه اراده يي 
ب��راي انتقال پايتخت سياس��ي و اداري وج��ود ندارد، گفت: 
ب��راي تحقق انتقال پايتخت اداري و سياس��ي راه طوالني در 
پيش داريم. طيبه سياوشي شاه عنايتي درباره اظهارات اخير 
مع��اون اول رييس جمهور مبني بر اينك��ه دو ديدگاه متفاوت 
براي حل مسائل و مش��كالت تهران از سوي كارشناسان كه 
يك��ي انتقال پايتخت و ديگري س��اماندهي منطقه ش��هري 
تهران بزرگ است مطرح مي شود، به خانه ملت گفت: بخش 
اداري در مراكز پرترافيك ش��هر قرار داش��ته بنابراين زندگي 
ش��هروندان را تحت الشعاع قرار داده است از اين رو مي طلبد 
بخش هايي از ادارات به خارج از ش��هر انتقال يابد يا با ايجاد 
ش��هر جديد و انتقال پايتخت سياس��ي و اداري به آن از بار 
ترافيك شهر كاسته و امر س��اماندهي پايتخت حاصل شود. 
نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و پرديس 
در مجلس ش��وراي اسالمي، با بيان اينكه براي تحقق انتقال 
پايتخت اداري و سياس��ي راه طوالني در پيش داريم، افزود: 
زيرس��اخت هاي اين موضوع فراهم نيست و از سويي اراده و 
عزمي در دس��تگاه هاي متولي براي تحقق اين موضوع وجود 
ندارد.  او با تاكيد بر اينكه با انتقال پايتخت سياسي و اداري 
و تمركززدايي از پايتخت بخش زيادي از مش��كالت اين شهر 
را مرتفع و خس��ارات ها در زمان بحران كاهش مي يابد، اظهار 
كرد: مش��كالتي مانند بحران آب، بي��كاري، زلزله، مهاجرت 
بي رويه، حاش��يه نشيني، آلودگي هوا، تمركز امكانات مالي و 
اداري به ويژه تمركز دس��تگاه هاي مالي و خدماتي، تهران را 
تهديد مي كند و به صورت جدي مي طلبد براي س��اماندهي 
آس��يب هاي ته��ران و تمركززدايي سياس��ي، اداري و مالي 
پايتخت گام هاي جدي برداشته شود تا بخشي از اين آسيب ها 
مرتفع ش��ود. اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه 
طي دو س��ال گذشته روند مهاجرت ها به تهران كاهش يافته 
است، گفت: جمعيت شهرس��تان ها و برخي مناطق تهران از 
برخي استان هاي كشور بيشتر است به عنوان مثال شهرستان 
اس��الم شهر داراي ۶۰۰ هزار نفر جمعيت است و جمعيت رو 
به فزوني شهرستان ها و مناطق تهران باعث شده در سيستم 

اداري مشكالت مديريتي زيادي وجود داشته باشد. 
سياوشي شاه عنايتي ادامه داد: هر چند اين شهرستان ها هر 
كدام آورده مالي براي شهر تهران دارند اما به همان ميزان هم 
مس��ائل و مشكالتي براي پايتخت دارند كه بايد رفع آنها مورد 

توجه قرار گيرد. 

اخبار

بي اطالعي مديركل موزه هاي كشور و اعضاي كميته راهبردي كاخ نياوران از برگزاري گردهمايي

جمعه بازار در كاخ نياوران

كاهش آمار گردشگران سالمت در 6ماه نخست امسال

دالالن معضل گردشگري سالمت
 گردشگري س��المت قرار بود يكي از شاخه هاي 
ارزآور ب��راي اي��ران باش��د در حالي كه كش��ورهاي 
همس��ايه ايران ساالنه درآمد بس��ياري از اين طريق 
به دست مي آورند اما اين حوزه از صنعت گردشگري 
در ايران با مشكالت اساسي روبه رو است تا جايي كه 
در ۶ ماه نخست امسال آمار گردشگران خارجي كه 
به قصد درمان به ايران س��فر مي كردند كاهش قابل 

توجهي داشته است. 
ارائ��ه برنام��ه م��دون ب��راي مجوزه��اي فعاالن 
گردش��گري س��المت، برخ��ورد ب��ا دالالن ب��دون 
مج��وز به خصوص در بخش گردش��گران عرب زبان، 
هماهنگي س��ازمان ها براي حمايت از ش��ركت هاي 
فعال در گردش��گري سالمت، وجود ضمانت اجرايي 
ب��راي مصوبه هاي ش��ورا، رايزني س��ازمان ميراث و 
وزارت ام��ور خارجه براي تس��هيل قوانين ويزا براي 
گردشگران سالمت و نياز به انجمن صنفي قدرتمند 
در اين بخش از جمله مسائلي است كه فعاالن حوزه 
گردش��گري س��المت آنها را مهم تري��ن چالش هاي 
فعالي��ت در اين ح��وزه مي دانند. اي��ن ميان حضور 
دالالن را مي توان يكي از مشكالت اصلي دانست كه 
نه تنها گردش��گري س��المت را با دست انداز مواجه 
مي كند، بلكه سبب مي شود تا اعتبارسيستم پزشكي 
ايران در نظر گردشگران خارجي زير سوال رود. البته 
اين برخي مسووالن وزارت بهداشت معتقدند دالالن 
را نمي شود از چرخه گردشگري سالمت حذف كرد. 
ايرج حريرچي قائم مقام وزير بهداشت چندي پيش 
درب��اره اين موضوع اعالم كرد: » سيس��تم داللي در 
مورد گردشگري سالمت كشور، وضعيت نامناسبي را 
ايجاد كرده اس��ت، به گونه يي كه هزينه هاي درماني 
بيماران، بس��يار كمتر از هزينه ه��اي ديگر از جمله 
هزينه هاي دالل ها، هتل، غذا و حمل و نقل مي شود 
در حالي كه كشورهاي مجاور ما هزينه هاي درماني 
خود براي گردش��گران س��المت را كاهش داده اند و 
برخي از كش��ورها به گردش��گران س��المت در ازاي 
دريافت ويزاي درماني، ۳۰ درصد تخفيف براي بليت 
اي��اب و ذهاب مي دهند و اين در حالي اس��ت كه در 
ايران ش��ايد دالالن از بيماران خارجي مقدار زيادي 
پول بگيرند. هم اكنون مش��كل گردش��گري سالمت 
كشور وجود بازار غيررسمي است. و همين امر باعث 
شده با هدفمان كه ورود ساالنه ۲تا۳ميليون گردشگر 
سالمت به كشور و قرار گرفتن در جايگاه اول منطقه 
از نظر توريس��م سالمت اس��ت فاصله زيادي داشته 
باشيم، دالالن حوزه گردشگري سالمت را نمي توان 

بطور كامل حذف كرد، اما بايد ساماندهي شوند.«

  ايجاد بيمارستان هاي ويژه براي گردشگري 
سالمت 

قانون گ��ذاران عوام��ل متع��ددي را عامل عدم 
موفقيت ايران در جذب گردش��گران حوزه سالمت 
مي دانند. سيامك مره صدق در واكنش به اظهارنظر 
قائم مقام وزير بهداشت مبني بر اينكه دالالن حوزه 
گردشگري س��المت را نمي توان بطور كامل حذف 
كرد، بلكه بايد س��اماندهي ش��وند، گفت: »مشكل 
موجود در حوزه گردش��گري سالمت كشور تنها به 
عملكرد دالالن برنمي گردد، بلكه مشكالت عمده يي 
در اي��ن زمينه وج��ود دارد ك��ه اگ��ر بخواهيم به 
گردش��گري سالمت به عنوان يك فرآيند اقتصادي 
نگاه كنيم بايد ابتدا آنها را برطرف كنيم. مره صدق 
با يادآوري اينكه بايد در جهت توس��عه گردشگري 
حوزه س��المت بيمارس��تان هاي ويژه گردش��گران 
خارجي ايجاد كنيم، خاطرنشان كرد: ارائه خدمات 
در بيمارس��تان هاي عادي به گردشگران خارجي از 
تجربه خوب��ي برخوردار نبوده اس��ت، به اين دليل 
كه، اهداف گردش��گران خارجي و بيم��اران ايراني 
تفاوت دارد، ضمن اينكه فضاي اين بيمارس��تان ها 
مناس��ب گردش��گران خارجي نب��وده و قطعا نحوه 
خدمات رساني كه دارند اين بيماران را راضي نكرده 
و يك نوع نياز القايي در جامعه را نيز ايجاد مي كند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه اي��ران از سيس��تم جذب 
گردشگران خارجي در حوزه سالمت برخوردار نيست 
در ارائ��ه راهكار براي رفع اين مش��كل تصريح كرد: 
بيمارستان هاي ويژه گردشگران خارجي بايد مجهز 
به امكانات الزم اقامتي باش��ند، و اين در حالي است 
كه، ش��ايد در كش��ور حتي دو بيمارستان نيز كه به 
اين شيوه تجهيز شده، وجود نداشته باشد كه تحقق 
اين مهم نيز نيازمند مشاركت و سرمايه گذاري بخش 

خصوصي است. 
اي��ن نماينده مردم در مجلس دهم، يادآورش��د: 
ما در حوزه گردش��گري سالمت از جايگاه مناسبي 
در منطق��ه برخ��وردار نيس��تيم، به اي��ن دليل كه 
وجود پزش��كاني متبحر و خوش نام موفق در جذب 
گردش��گران خارجي كه اولويت اصلي توس��عه اين 
صنعت هس��تند، در بيمارس��تان هاي كش��ورهاي 
همس��ايه فعالي��ت مي كنند كه در پ��ي آن يكي از 
عوامل ارزدهي به كشور معطوف به آن سوي مرزها 

مي شود. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، تاكيد 
كرد: براي رهايي از دالالن حوزه گردشگري سالمت 
بايد تع��دادي آژان��س علمي منطقي با ش��يوه هاي 

صحيح براي جذب گردش��گران خارجي ايجاد كنيم 
تا در اي��ن زمينه فعاليت كنند و بج��اي وجود بازار 
بي سروسامان دالالن غيرمتخصص به سمت يك كار 
تشكيالتي منظم پيش برويم، كمااينكه در بسياري از 

كشورهاي دنيا اين طرح اجرا شده است.«

 وزارت بهداشت گردشگري سالمت را 
ساماندهي كند

 بش��ير خالق��ي ب��ا ارزياب��ي مثب��ت از توس��عه 
گردشگري حوزه سالمت براي تامين منابع مالي اين 
بخش گفت: »اين واقعيتي است كه ارتقاي اين حوزه 
س��هم قابل قبولي در تامين نيازهاي حوزه س��المت 
خواه��د داش��ت، از س��وي ديگر اس��تان هاي مرزي 
همچون آذربايجان غربي كه از مرز طوالني برخوردار 
هس��تند، به دليل نقاط مشترك فرهنگي و مذهبي 
مي توانن��د داراي بيش��ترين ميزان گردش��گر حوزه 
سالمت باش��ند. ما بارها از مس��ووالن دانشگاه هاي 
علوم پزشكي درخواس��ت كرده ايم تا در مسير رفت 
و آمد گردشگران خارجي در مرز، يك مركز درماني 
مجهز ايجاد كنند، اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده است. 
وي ي��ا يادآوري اينكه هدايت گردش��گران حوزه 
س��المت در عم��ل در دس��ت دالالن اس��ت، افزود: 
هم اكنون اين دالالن هس��تند كه شيوه هاي درمان 
و مراك��ز درمان��ي را به گردش��گران خارجي معرفي 
مي كنند، و اين در حالي اس��ت كه، وزارت بهداشت 
بايد اين حوزه را ساماندهي كند. اگر وزارت بهداشت 
برنامه يي جامع و علمي در جهت جذب گردش��گران 
حوزه س��المت داشته باشد، مي تواند از اين طريق با 
ورود ارز به كشور نقش موثري در جهت تامين بخش 

اعظمي از منابع اين وزارتخانه داشته باشد. 
اين نماين��ده مردم در مجلس دهم، تصريح كرد: 
وزارت بهداشت بايد تسهيالت ويژه اقامتي نيز براي 
گردشگران حوزه س��المت در نظر بگيرد، همچنين 
تس��ريع ارائ��ه خدمات درمان��ي در مراك��ز درماني 
دانش��گاهي از ديگر عواملي اس��ت كه نقش مهمي 
در جذب گردش��گران خارجي حوزه سالمت خواهد 

داشت. 
عض��و كميس��يون بهداش��ت و درم��ان مجلس 
ش��وراي اسالمي، يادآورش��د: بي ترديد ارتقاي حوزه 
گردش��گري س��المت مي تواند يكي از راه هاي تداوم 
رواب��ط صلح آمي��ز و معرفي فرهنگ غني كش��ور به 
س��اير كشورها باش��د، هر چند رفع موانع اين بخش 
تنها برعهده وزارت بهداشت نيست، چراكه برقراري 
روابط اجتماعي صحيح شهروندان در كنار بهبود ارائه 

خدمات بيمارستان ها به اين بيماران از ديگر مواردي 
اس��ت كه نقش مهمي در توسعه صنعت گردشگري 

در حوزه سالمت دارد.«

 بخش خصوصي در گردشگري سالمت 
فعال شود

محم��د نعي��م اميني فرد ب��ا بيان اينك��ه وظيفه 
وزارت بهداش��ت در ح��وزه گردش��گري س��المت 
سياست گذاري و كنترل كيفي خدمات است، گفت: 
»ايجاد زيرساخت هاي الزم براي اين مقوله بر عهده 
وزارت بهداشت نيست و تنها مي توان از امكانات اين 
دستگاه براي رونق اين صنعت استفاده كرد اما رونق 
و توس��عه اين صنعت مستلزم مشاركت فعال بخش 
خصوصي است البته مشاركت نظام و صنوف پزشكي 
نيز بايد جلب شود. بخش خصوصي در اغلب كشورها 
حضور چش��مگيري در امر گردشگري سالمت دارد، 
نقش حوزه سالمت در اين كشورها كيفيت بخشي، 
ارائه اس��تانداردهاي الزم و كنترل كيفي بر روند اين 

صنعت است. 
وي با بيان اينكه براي توس��عه توريس��م سالمت 
ظرفيت هاي مناسبي در كش��ور وجود دارد، تصريح 
كرد: متاسفانه به دليل نبود يك سياست منسجم اين 
صنعت در كشور مغفول مانده و فرصت ها در حال از 
دست رفتن است. با وجود تمامي ظرفيت هايي كه در 
كش��ور مانند پزشكان حاذق، مراكز درماني مناسب، 
جاذبه ه��اي كادر درماني توانمندي وج��ود دارد اما 
كش��وري مانند تركيه در توسعه و رونق دهي به اين 

صنعت از ما پيشي گرفته است. 
اميني فرد با تاكيد بر ضرورت تقويت زيرساخت ها 
براي ارائه خدمات درماني به توريسم سالمت، گفت: 
زيرساخت هاي جذب گردشگر بايد در كشور به ويژه 

ش��هرهاي زيارتي مانند مشهد تقويت شود به عنوان 
نمونه تقويت زيرس��اخت ها در اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان به دليل اشتراكات فرهنگي كه ميان مردم 
بلوچ ايران، پاكس��تان، عمان، افغانستان وجود دارد 
مي توان��د درآمدزايي خوبي را براي كش��ور به همراه 

داشته باشد. 
وي با يادآوري تشكيل كميته گردشگري سالمت 
در كميسيون متبوع خود، گفت: اين كميته جلسات 
متعددي را با وزارت بهداش��ت، سازمان مناطق آزاد 
و وزارت ام��ور خارجه داش��ته و بطور قطع تعامالت 
گس��ترده مي تواند بهبود وضعي��ت اين صنعت را به 

دنبال داشته باشد. 
نماين��ده م��ردم ايرانش��هر در مجل��س دهم، با 
تاكيد بر اينكه براي رونق توريس��م س��المت نياز به 
احداث بيمارس��تان هاي ويژه ديده نمي شود، افزود: 
بيمارس��تان هايي با كيفيت باال بر اس��اس معيارها و 
استانداردهاي جهاني در ش��هرهاي مذهبي به ويژه 
مشهد با مشاركت بخش خصوصي بايد احداث شود 
تا ضمن ارائه خدمات مناسب به هموطنان در جهت 
خدمات رس��اني به توريسم سالمت نيز نقش آفريني 

كنند. 
عض��و كميس��يون بهداش��ت و درم��ان مجلس 
ش��وراي اس��المي، با انتقاد از اينكه فعاليت دالالن 
يكي از آس��يب هاي جدي توريسم سالمت به شمار 
م��ي رود، تصريح ك��رد: با برخورد س��لبي نمي توان 
معضل دالالن س��المت را مديريت كرد بلكه راهكار 
رف��ع اين معضل اعتبار بخش��ي تقوي��ت و حمايت 
مناس��ب از شركت هايي اس��ت كه صالحيت آنها از 
سوي وزارت بهداشت و س��ازمان گردشگري مورد 
تاييد است تا به تدريج شاهد حذف دالالن سالمت 

باشيم.«

ريحانه جاويدي|
س��ه روز پياپي تاالر اصل��ي كاخ نياوران تبديل به 
جمعه بازار طراحان لباس شد. كاخي كه ميراث ملي 
اس��ت، مشخص نيست بر اساس چه مجوزي،  به يك 
شركت بي نام و نش��ان براي برگزاري يك گردهمايي 
وي��ژه طراح��ان لباس اجاره داده ش��د ت��ا اين بار هم 
ش��أن و منزلت بناهاي تاريخي زير س��وال رود. پيش 
از اين هم سابقه برگزاري گردهمايي هاي اين چنيني 
در كاخ هاي ملي ايران س��ابقه داشته است كه هر بار 
هم با اعتراض بسيار از سوي فعاالن ميراث فرهنگي و 
رسانه ها مواجه شد اما مسووالن گويا دغدغه يي براي 
مس��ائل اين چنيني ندارند. كاخ نياوران چندين سال 
است ميزباني نمايشگاه هاي مختلف را بر عهده دارد، 
 نمايشگاه نقاشي تا سازه هاي آنتيك چوبي، كنسرت 
تا جشن رونمايي از آلبوم هاي خوانندگان مختلف كه 
سبب حضور جمعيت بس��ياري در كاخ شد كه بعضا 
كنترل و نظارت را دشوار مي كند اما نمايشگاهي تا اين 
ح��د غيرمرتبط در كاخ حكايت از آن دارد كه جايگاه 
ميراث ملي در حال از بين رفتن است. اين گردهمايي 
در حالي برگزار شد كه قرار است تا پايان سال بار ديگر 
تمديد شود حال آنكه در حالي كه مجريان گردهمايي، 
 محل برگزاري را در تاالر اصلي كاخ نياوران مي دانند، 
رييس كاخ نياوران معتقد است اين برنامه در يكي از 
تاالرهاي فرعي برگزار شده كه پيش از اين هم سابقه 

برگزاري نمايشگاه در آن وجود داشته است. 

 بي اطالعي مديركل موزه ها
۱۳، ۱۴ و ۱5 دي م��اه، ت��االر اصلي كاخ نياوران 
در حال��ي براي برگ��زاري گردهمايي طراحان لباس 
اجاره داده ش��د،  كه مديركل موزه ها و اموال منقول 
تاريخي كش��ور،  از چنين برنامه يي بي اطالع اس��ت. 
محمدرض��ا كارگر،  درباره اين موض��وع به »تعادل« 
مي گويد: »خبري از اي��ن گردهمايي ندارم، اگر هم 

برگ��زار كردند از ما مجوز نگرفته اند. تاكنون تقاضاي 
بسياري براي برگزاري رويدادهاي اينچنيني داشتيم 
اما قبول نكرديم در مورد اين نمايش��گاه به خصوص 

هم اطالعي از وضعيت ندارم.«

 گردهمايي با نظر رييس سازمان
ام��ا رحمت اهلل رئوف، مدير كاخ ثبت ملي نياوران 
معتقد است اين گردهمايي سه روزه با اطالع شخص 
علي اصغر مونس��ان، رييس سازمان ميراث فرهنگي، 

 صنايع دستي و گردشگري برگزار شد. او به »تعادل« 
مي گوي��د: »اين رويداد در تاالر اصلي كاخ نيس��ت و 
در تاالر آبي برگزار مي ش��ود و يگان حفاظت كاخ در 
محل حضور دارند. با شركت برگزار كننده تفاهمنامه 
منعقد كرديم كه به موجب آن مجوز برگزاري رويداد 

در كاخ را دارند اما رقم قرارداد را نمي دانم.«
او افزود: »براي نگهداري از كاخ بايد درآمد كسب 
كنيم و تمام درآمد به دست آمده از اين گردهمايي 
هم به ط��ور كامل صرف امور كاخ نياوران مي ش��ود. 

هر برنامه يي كه قرار باش��د در كاخ برگزار ش��ود،  در 
كميته راهبردي كاخ مصوب ش��ده و بعد از آن اجرا 
مي ش��ود، اينكه برگزاري چنين گردهمايي در كاخ 
نياوران درس��ت اس��ت يا خير را از رييس س��ازمان 
ميراث فرهنگي،  صنايع دستي و گردشگري بپرسيد.«

اظهارات رئوف در حالي است كه عليرضا قلي نژاد 
و احم��د محيط طباطباي��ي كه از اعض��اي كميته 
راهبردي كاخ نياوران هستند،  در پاسخ به »تعادل« 
درب��اره اين موضوع اظهار بي اطالعي كردند. قلي نژاد 

درب��اره اين موضوع به »تع��ادل« مي گويد: »كميته 
راهبردي يك نهاد جمعي اس��ت و اين گونه نيس��ت 
كه اگر يك نفر حضور نداشته باشد،  امكان برگزاري 
جلسه و تصميم گيري براي ساير اعضا وجود نداشته 
باشد. من در اين جلسه نبودم،  احتمال دارد برگزاري 
اين گردهمايي مصوب ش��ده باشد اما من در جريان 
نيس��تم« احمد محيط طباطبايي ه��م اظهارنظري 
مش��ابه قلي نژاد داش��ته و مي گويد در جلسه حضور 

نداشته است

 اظهارات ضد و نقيض
اگرچ��ه رحم��ت اهلل رئوف،  مدي��ر كاخ نياوران بر 
اتمام اي��ن گردهماي��ي تاكيد مي كن��د،  اما مجري 
برگزار كنن��ده اين گردهمايي  در پاس��خ به »تعادل« 
خب��ر از تمدي��د گردهماي��ي در ماه اس��فند داد. او 
مي گويد: »گردهمايي طراحان لباس  براي تاريخ يك 
تا سه اسفند و همچنين هفته سوم اسفند هم تمديد 
ش��ده و تاكنون ۱۸۰ نفر براي شركت در دور بعدي 
رزرو كرده ان��د.« از طرف ديگ��ر در حالي كه رييس 
كاخ معتقد است اين رويداد در تاالر آبي كاخ نياوران 
برگزار مي شود،  اما در تبليغات منتشر شده در فضاي 
مجازي از سوي شركت برگزار كننده،  محل برگزاري 
گردهمايي تاالر اصلي كاخ اعالم مي ش��ود و مجري 
اين طرح در پاس��خ به تعادل هم تاكيد دارد كه اين 
رويداد در تاالر اصلي است. رئوف معتقد است از رقم 
قرارداد اطالع��ي ندارد اما تم��ام درآمدهاي حاصل 
از اي��ن گردهمايي صرف رس��يدگي به وضعيت كاخ 
نياوران مي ش��ود، در حالي كه مش��خص نيست چه 
نظارتي از سوي س��ازمان ميراث فرهنگي بر گردش 
مال��ي اين رويداد وج��ود دارد،  رويدادي كه به گفته 
مجري برگزار كننده آن،  هر ش��ركت كننده بايد بين 
۹۰۰ ه��زار تا ۴ ميليون تومان بر اس��اس محلي كه 

اجاره مي كند، بپردازد. 

 تقس��يم تعطيالت مدارس به دو قسمت و قرار دادن نيمي از آن 
در زمس��تان، طرحي است كه مدت هاست با توجه به آلودگي هوا در 
فصل سرد س��ال، مطرح مي ش��ود. تعطيلي مدارس عالوه بر كاهش 
ت��ردد و ترافيك، دانش آموزان را نيز كمتر در معرض آلودگي هوا قرار 
مي دهد. چندي پيش نيز رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست بار 

ديگر موضوع تعطيالت زمستانه مدارس را مطرح كرد. 
دبيركل ش��وراي عال��ي آموزش و پرورش با بي��ان اينكه در مورد 
تعطيالت يك ماهه زمس��تاني مدارس هنوز نظ��ري نداده ايم، گفت: 
سازمان محيط زيست طرحي را از منظر »كاهش آلودگي هوا« براي 

ايجاد تعطيالت زمستاني آماده كرده است. 
مهدي نويدادهم، با بيان اينكه س��ازمان محيط زيست طرحي را 
از منظر »كاهش آلودگي هوا« براي ايجاد تعطيالت زمس��تاني آماده 
كرده است، اظهار كرد: آموزش و پرورش به مساله تعطيالت زمستاني 
از منظ��ر تعليم و تربيت نگاه مي كند؛ ما به تعطيالت زمس��تاني تنها 
براي كاهش آلودگي هوا نمي انديشيم بلكه به تمام يك سال تحصيلي 
نگاه كرده و براي مديريت و استفاده بهينه از زمان براي تحقق اهداف 
آموزش��ي و تربيتي چاره انديشي مي كنيم. او افزود: آموزش و پرورش 
خواهان اصالح تقويم آموزشي كشور است و ما با تعطيالت زمستاني 

به ش��رطي موافقيم كه مصوبه مجلس براي آغاز س��ال تحصيلي در 
مهرماه و پايان آن در ارديبهشت ماه اصالح شده و اختيار اعمال تغيير 
در تقويم آموزش��ي به ش��وراي عالي آموزش و پرورش و هيات دولت 
واگذار ش��ود تا بتواند زمان آغاز س��ال تحصيلي را متناسب با شرايط 
كشور تغيير دهد. نويدادهم افزود: ما بيش از تعطيالت زمستاني، نگران 
طوالني بودن تعطيالت تابستاني هستيم كه از نظر ما توجيه آموزشي، 
فرهنگي، تربيتي و حتي اقتصادي و اجتماعي ندارد و بايد براي كاهش 
آن چاره انديشي كرد. دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پرورش اضافه 
كرد: طرحي كه تعطيالت يك ماهه زمستاني را مطرح مي كند مربوط 
به س��ازمان محيط زيست است اما قطعاً از آموزش و پرورش هم نظر 
خواهند خواست كما اينكه سال گذشته هم اين اتفاق افتاد و طرحي 
به مجلس فرستاده شد كه مورد تاييد نهايي قرار نگرفت.   نويدادهم 
با بيان اينكه ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش در خصوص تعطيالت 
يك ماهه زمس��تاني مدارس هن��وز نظري نداده اس��ت، گفت: ما هم 
قبول داريم كه تغيير تقويم آموزشي در كالن كشور تاثيرگذار است و 
راه حل هاي مختلفي مي توان براي آن پيش بيني كرد اما پيش ش��رط 
آن، اين است كه مجلس محترم بپذيرد كه مصوبه اش براي زمان آغاز 

سال تحصيلي اصالح شود. 

شرط آموزش و پرورش براي پذيرفتن تعطيالت زمستاني
رييس اداره ايدز و بيماري هاي آميزش��ي وزارت بهداشت از 
برنامه مش��ترك اين وزارتخانه و وزارتخانه هاي علوم و آموزش 
و پ��رورش خبر داد و گفت: انجمن ها و كانون هاي دانش��جويي 
در زمينه پيش��گيري از ايدز آموزش مي بينند و آموخته هايشان 
را به س��اير دانش��جويان منتقل مي كنند.  پروين افسر كازروني 
درباره تفاهمنامه وزارت بهداش��ت ب��ا وزارتخانه هاي آموزش و 
پرورش و عل��وم براي ارائه آموزش هاي مرتب��ط با كنترل ايدز 
گفت: در برنامه چهارم استراتژيك كنترل ايدز در كشور وزارت 
آموزش و پرورش جزو ش��ركاي اصلي برنامه قرار دارد؛ چرا كه 
يك��ي از گروه هاي هدف براي دريافت آموزش هاي پيش��گيري 
از اي��دز دانش آموزان هس��تند. در اين برنام��ه عالوه بر آموزش 
مش��اوران و مربيان، دانش آموزان دوره ديده به عنوان سفيران 
س��المت انتخاب مي شوند و پيام هاي سالمت و خود مراقبتي را 
به س��اير دانش آموزان مقاطع متوس��طه اول و دوم و همچنين 
خانواده ه��اي خود منتقل مي كنند. ب��راي دانش آموزان مقاطع 
پايين تر نيز آموزش هاي مهارت هاي زندگي در نظر گرفته شده 
اس��ت.  به گفته او، طبق تفاهمنامه  وزارت بهداش��ت با وزارت 
علوم، از ابتداي س��ال جاري انجمن ها و كانون هاي دانشجويي 

در زمينه پيش��گيري از ايدز آموزش ديده و اين آموخته ها را به 
ساير دانشجويان منتقل كنند. كازروني درباره چگونگي اجراي 
برنامه هاي كنترل ايدز در زندان ها نيز اظهار كرد: زندان ها تنها 
مراكزي هس��تند كه مراقبت و درمان مبتالي��ان به ايدز مانند 
مراكز بهداش��ت و دانش��گاه هاي علوم پزش��كي انجام مي شود؛ 
يعني در كنار مراقبت و درمان، برنامه هاي آموزشي، پيشگيري 
و تس��ت هاي اچ اي وي مطابق با دس��تورالعمل وزارت بهداشت 
انجام مي ش��ود. رييس اداره ايدز و بيماري هاي آميزشي وزارت 
بهداش��ت درباره چگونگي اطالع از نش��اني مراكز مشاوره ايدز 
گف��ت: تش��خيص هر چه س��ريع تر بيماري، مراقب��ت و درمان 
بيم��اران از نظر كيفيت زندگ��ي و عمر معمول��ي آنها اهميت 
دارد. عالوه بر آن پيش��گيري از انتقال عفونت به س��ايرين نيز 
وابسته به اين تشخيص و درمان زودهنگام است. مراكز مشاوره 
و بهداش��تي درماني در نهايت رازداري و محرمانگي به صورت 
رايگان آزمايش اچ اي وي را انجام مي دهند. همچنين در سايت 
www.HIV-STI.ir نش��اني و تلفن اي��ن مراكز و همچنين 
اطالعات مربوط به بيماري هاي آميزش��ي و اچ اي وي به صورت 

كامل قرار دارد. 

چگونگي مراقبت و درمان ايدز در زندان ها
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شهردارياطالعيهصادركرد:ثبتنامطرحترافيكسالآيندهاجرانميشود

عبور شهرداري تهران از نهادهاي قانونگذار؟
رييسكميسيونحملونقلپارلمانشهريپايتخت:صدوراطالعيهاشتباهاست،بهشهرداريتذكرميدهيم

گروهراهوشهرسازيآزادهكاري
سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با 
انتش��ار اطالعيه يي اعالم كرد، باتوجه به برنامه جديد 
ش��هرداري براي تغيير شيوه اجراي طرح ترافيك كه 
ب��ا هماهنگي نهادهاي ذي رب��ط در حال طي مراحل 
قانوني اس��ت، ثبت نام براي دريافت آرم طرح ترافيك 
سال ۱۳۹۷ انجام نخواهد شد. صدور اين اطالعيه اما 
با واكنش منفي س��خنگوي كميسيون شوراها و امور 
داخلي كش��ور در مجلس شوراي اسالمي و همچنين 
رييس كميسيون حمل و نقل پارلمان شهري پايتخت 

مواجه شده است. 
چن��دي پيش ش��هرداري تهران از ط��رح جديد 
ترافيك رونمايي كرد. طرحي كه براس��اس آن فروش 
ساالنه و روزانه طرح ترافيك حذف و همه شهروندان 
تهران��ي امكان ورود به محدوده طرح ترافيك در ازاي 
پرداخت عوارض ورود به محدوده هاي س��بز و آبي را 
خواهند داشت. بسياري معتقدند، اجرا شدن اين طرح 
مساله ترافيك و آلودگي هواي تهران را پيچيده خواهد 
كرد و به گفته برخي كارشناسان شهرداري با اجراي 

اين طرح به دنبال افزايش منابع درآمدي خود است. 
 به لحاظ قانوني اين طرح ابتدا بايد در قالب اليحه 
وارد شورا شود تا پس از تصويب شورا براي تاييد نهايي 
به تصويب ش��وراي عالي ترافيك برس��د، اما اطالعيه 
سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مبني 
بر عدم ثبت نام طرح ترافيك سال ۹۷ و نيز باطل شدن 
600 كارت شناور نشان از اين دارد كه شهرداري كار 
را تمام شده مي داند و تصويب اليحه از سوي شوراي 
شهر و شوراي عالي ترافيك جنبه فرمايشي و نمايشي 
دارد. در همين حال، ديروز پوريا محمديان يزدي دبير 
شوراي عالي ترافيك كشور در گفت وگويي عنوان كرد 
كه طرح پيشنهادي ش��هرداري تهران نياز به مصوبه 
شوراي عالي ترافيك كشور ندارد و در شوراي ترافيك 

تهران بررسي و تصويب خواهد شد. 

شهردارينميتوانداجرايقانونرامتوقفكند
در اي��ن خص��وص، اصغ��ر س��ليمي س��خنگوي 
كميس��يون ش��وراها و امور داخلي كشور در مجلس 
شوراي اسالمي، عنوان كرد كه سازمان حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران اعالم كند با استناد به كدام 
قانون در اطالعيه يي اعالم كرده ثبت نام براي دريافت 

آرم طرح ترافيك سال ۹۷ انجام نمي شود. 
س��ليمي با اش��اره به اينكه فروش ط��رح ترافيك 
ساالنه، خوب يا بد با تصويب مراجع قانوني سال هاست 
در حال اجراست،  گفت: اگر شهرداري تهران و سازمان 
حمل و نقل و ترافيك كش��ور تصميم دارند اين روند 
»انحصاري« و »ناعادالنه« را اصالح كنند، بايد تكليف 
طرح جديدش��ان را در شوراي ش��هر تهران و شوراي 
عال��ي ترافي��ك نهايي كنن��د و طبيعتا ت��ا آن زمان 

نمي توانند اجراي قانون مصوب را متوقف كنند. 
حس��ن نوروزي، نماينده رباط كريم نيز در اين باره 
گف��ت: از ش��هرداري تهران مي خواهي��م اين طرح را 

آكادميك كند؛ يعني اجازه دهد افراد دانش��گاهي كه 
روي موضوع حمل و نق��ل كار كرده اند آن را مطالعه 
كنن��د و اين طرح را در ش��وراي ش��هر مطرح كنند؛ 
چراكه در اين ص��ورت طرح پخته تر و قوي تر خواهد 

شد. 

مراحلقانونيتاكنونطينشدهاند
محم��د عليخاني رييس كميس��يون حمل و نقل 
شوراي شهر تهران در گفت وگو با »تعادل«، در اين باره 
توضيحاتي ارائه كرد و گف��ت: الزام دارد كه اين طرح 
ابتدا در قالب اليحه و به همراه پيوست هاي ترافيكي و 
اجتماعي تقديم شورا شود و در صورت تصويب شوراي 
ش��هر بايد در شوراي عالي ترافيك نيز مورد تاييد قرار 
گرفته و درنهايت براي نرخ گذاري وارد ش��ورا شود كه 
هم اكنون هيچ كدام از اين مراحل طي نش��ده و هنوز 

اليحه يي در اين خصوص وارد شورا نشده است. 
وي در پاسخ به اينكه شهرداري بر چه اساسي قبل 
از تصويب اين اليحه، ثبت نام طرح ترافيك س��ال ۹۷ 
را متوقف كرده است، اظهار كرد: شهرداري نمي تواند 
چنين كاري انجام دهد، زيرا ممكن است طرح جديد 
تصويب نشود و در اين صورت طرح قبلي پابرجاست. 

كسي نمي تواند طرح قديمي را ملغي كند. 

تذكربهشهرداريتهران
وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه صدور اطالعيه از س��وي 
ش��هرداري مبني بر عدم ثبت نام طرح ترافيك س��ال 
آينده اش��تباه اس��ت، عنوان كرد: اص��ل بازنگري در 

طرح ترافيك مورد تاييد شوراي شهر است. مشكالت 
طرح فعلي، اش��كاالتي كه در س��هميه بندي ها وجود 
دارد و همچنين ناعادالنه بودن س��هميه ها بايد مورد 
بازنگ��ري قرار گيرد. اما اينك��ه قبل از تصويب اليحه 
اطالعيه صادر كرده اند، اش��تباه اس��ت و اشكال دارد. 
 حتما در اين خصوص به شهرداري تذكر خواهيم داد.

يك��ي از انتقاداتي كه به اين طرح وارد مي ش��ود، اين 
است كه امكان ورود تمام ماشين ها به محدوده طرح 
ترافيك نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه منجر به 
ترافيك بيش��تر در اين منطقه و نيز افزايش آلودگي 
هوا مي شود. رييس كميسيون حمل و نقل شهرداري 
در اين باره گفت: ما نيز به اين موضوع واقف هس��تيم 
و به همين دليل اس��ت كه اص��رار داريم مطالعات و 
پيوست هاي اين طرح بايد در شورا مورد بررسي قرار 
گيرد. تا زماني كه اين مطالعات تقديم ش��ورا نش��ود، 
نمي توان درباره آن اظهارنظر كرد. البته عده يي عنوان 
مي كنند اين موضوع به ترافيك دامن مي زند و برخي 
نظري متفاوت ارائه مي كنند، اما همان طور كه گفتم 
بايد منتظر باشيم تا شهرداري اليحه را دراختيار شورا 

قرار دهد. 

اطالعيهشهرداريچهميگويد؟
بنا بر اين گزارش در اطالعيه يي كه از سوي سازمان 
حمل و نقل و ترافيك منتشر شده، با اشاره به سواالت 
مكرر ش��هروندان درباره طرح ترافيك جديد و توقف 
ثبت نام آرم هاي س��ابق، آمده است: باتوجه به برنامه 
جديد شهرداري براي تغيير شيوه اجراي طرح ترافيك 

كه با هماهنگي نهادهاي ذي ربط در حال طي مراحل 
قانوني اس��ت، ثبت نام براي دريافت آرم طرح ترافيك 
س��ال ۱۳۹۷ انجام نخواهد شد. براساس طرح جديد، 
ش��هروندان نيازي به خريد س��االنه آرم طرح ترافيك 
ندارند و براس��اس ضوابطي ك��ه بعد از تصويب نهايي 
اعالم خواهد ش��د، مي توانند با پرداخت عوارضي كه 
ميزان آن توس��ط شوراي محترم اسالمي شهر تهران 
تصويب خواهد شد، وارد محدوده طرح ترافيك شوند. 
همچني��ن در اي��ن اطالعي��ه آمده اس��ت: اليحه 
پيشنهادي ش��هرداري تهران براي تغيير شيوه صدور 
اجازه ورود به محدوده ها در آس��تانه ارائه به ش��وراي 
شهر تهران براي بررسي و تصويب است. جزئيات طرح 
پيشنهادي شهرداري تهران نيز در هفته هاي اخير از 
طريق رسانه هاي گروهي به اطالع مردم رسيده است. 
بديهي است كه بر اس��اس قانون، جزئيات و نرخ هاي 
اعالم  شده تاكنون، قطعي نيست و اختيار تغيير آنها با 
اعضاي شوراي شهر است. در همين فرصت، از عموم 
شهروندان و به ويژه كارشناس��ان و صاحب نظران نيز 
دعوت مي كني��م كه ش��هرداري را از نقدها و نظرات 
خود درباره اين طرح بهره مند س��ازند تا براي اصالح 
مش��كالت احتمالي آن در مقام اجرا اقدام شود. جاي 
اي��ن گاليه از برخي مس��ووالن س��ابق و معدودي از 
ارباب جرايد نيز باقي اس��ت كه بدون اطالع كامل از 
ابعاد و جنبه هاي مختلف اين طرح، به طرح ابهاماتي 
پرداختند كه پاس��خ آنه��ا در توضيحاتي كه تاكنون 
از س��وي مديران ش��هرداري تهران اعالم شده، وجود 

داشته است. 

توقفكارتهايشناورترافيك
اين اطالعيه افزوده اس��ت: سازمان حمل و نقل و 
ترافيك ش��هرداري تهران ب��ه صراحت اعالم مي كند 
كه در دوره مديريت جديد، توزيع كارت هاي ش��ناور 
طرح ترافيك به طور كامل متوقف شده و 6۴۲ كارت 
باقي مان��ده از قبل نيز باطل ش��ده اس��ت. بعد از اين 
هم پرونده كارت هاي ش��ناور كه ص��دور و توزيع آنها 
از اس��اس با ابهام قانوني مواجه بوده و مراجع نظارتي 
هم بر ممنوعيت آن تاكيد دارند، براي هميشه بسته 

خواهد شد.
در ط��رح جديد ه��م برخالف آنچ��ه برخي ادعا 
كرده ان��د، هيچ تبعيض��ي بين مديران ش��هرداري با 
ديگران وجود نخواهد داش��ت و ع��وارض خودروهاي 

مديران همه ارگان ها با آحاد مردم برابر خواهد بود. 
براس��اس اين اطالعيه، ش��هرداري تهران در طرح 
ترافي��ك جديد قص��د دارد ضابطه را براي هميش��ه 
جايگزين رابطه كند و در حذف سليقه مداري و قدرت 
ناش��ي از اعطاي آرم به اين و آن پيشقدم شود. البته 
اين تصميم دشواري است كه موفقيت در آن نيازمند 
همراهي نهادهاي مختلف، اصحاب رس��انه ها و همه 
كس��اني اس��ت كه به نوعي در اين باره ب��ه ابراز نظر 

مي پردازند.
لذا از همه اشخاص و نهادهايي كه در اين باره اعالم 
موضع مي كنند، مي خواهيم به جاي منافع ش��خصي 
و گروه��ي، منافع عموم م��ردم را مدنظر قرار دهند و 
كمك كنند كه ش��رايطي عادالنه تر براي مردم تهران 
فراهم ش��ود و به سمت ش��هري با ترافيك و آلودگي 

كمتر حركت كنيم. 
همان  طور كه از متن اطالعيه بر مي آيد، شهرداري 
در مورد تصويب اين اليحه مطمئن است و حتي اقدام 
به ابطال كارت هاي ش��ناور كرده است. چندي پيش 
نيز محسن پورسيدآقايي معاون حمل ونقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران از انتقادهاي نمايندگان مجلس از 
اي��ن طرح گاليه كرده و خواس��ته بود تا نمايندگان و 
نيز كارشناس��ان اطالعات كامل طرح ترافيك جديد 
را درياف��ت و س��پس آن را نقد كنن��د. به گفته يكي 
از كارشناس��ان شهري، س��ابقه طرح ترافيك به سال 
۱۳۵۸ يعن��ي حدود ۴ دهه قبل بازمي گردد. آيا براي 
لغ��و طرحي كه ۴ دهه قدم��ت دارد، فقط ۴ ماه فكر 
و برنامه ريزي ش��ده اس��ت و آيا در ۳ ماه باقي مانده تا 
آخر سال جاري، طرح جديد قابل اجرا است؟ از سوي 
ديگ��ر، در حال حاضر ورود ب��ه محدوده طرح ترافيك 
ب��راي تعداد مح��دودي خودرو با پرداخ��ت پول آزاد 
است. آيا منطق اينكه ورود به اين محدوده براي همه 
خودروها با پرداخت پول آزاد باشد، استدالل صحيحي 

است؟
ظاهرا تا زماني كه طرح به ش��وراي ش��هر ارسال 
نش��ود، نمي توان به جزئيات بيش��تري دست يافت. 
بنابراين نتيجه بررس��ي هاي شوراي ش��هر تهران در 
تصويب يا عدم تصويب اين اليحه بسيار اثرگذار است 

و بايد منتظر بررسي هاي شورا در اين زمينه باشيم. 
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رسيدگي قضايي تخصصي به دعاوي را بيشتر با محاكم 
تخصصي مي شناس��ند اما به نظر مي رس��د كه رسيدگي 
قضايي تخصصي را بايد با قضات متخصص شناس��ايي و 
تعري��ف كرد. به همين دليل گفته اند كه تخصصي كردن 
محاكم عموما به معناي آن است كه قضات در يك حوزه 
خاص از حقوق از دانش و تخصص ويژه برخوردار باشند. 

بدين سان اگر يك يا چند شعبه از دادگاه هاي عمومي 
براي رسيدگي به يك سري از دعاوي مخصوص اختصاص 
داده ش��وند بي آنك��ه قضات آن ش��عب دانش و تخصص 
حقوقي الزم را براي رسيدگي به آن دعاوي داشته باشند 
چني��ن مدلي تنه��ا ظاهري از يك رس��يدگي تخصصي 
دارد ولي در باطن و واقع نش��اني از رس��يدگي تخصصي 
ندارد. همچنين اگر دادگاه نخستين با حضور يك قاضي 
متخصص به يك دعواي مخصوص رس��يدگي كند اما در 
مرج��ع باالتر يك ي��ا چند قاضي عمومي به ش��كايت از 
تصميم دادگاه نخستين رس��يدگي كنند، فارغ از ابرام يا 
نقض تصميم آن دادگاه، اين مدل رس��يدگي نيز آنچنان 
تخصصي به نظر نمي رسد. به باور »شوراي مشورتي قضات 
اروپايي« دليل اصلي تخصصي كردن محاكم، تخصصي تر 
شدن حقوق و پيچيده تر شدن موضوعات است. اين تمايل 
كه امروزه در تمامي نظام هاي حقوقي در حوزه هايي چون 
حقوق مالكيت فكري و حقوق دريايي با سرعت بيشتري 
دنبال مي شود در ايران نيز از گذشته تاكنون مورد توجه 
قوانين و مقررات مختلف)ازجمله قان��ون دريايي ايران و 
تصويب نامه راجع به سياس��ت ها و اولويت هاي پژوهش و 
فناوري كشور( قرار گرفته است. اما در صنعت هوانوردي 
و حق��وق اين صنعت، مس��اله مي��زان نياز به اس��تقرار 
محاكم ويژه براي رسيدگي به دعاوي هوايي كمتر توجه 
نويسندگان را به خود جلب كرده است. به راستي استقرار 
محاكم اختصاصي هوايي چه ارزش افزوده اي نس��بت به 

محاكم عمومي به همراه خواهد داشت؟
بي ش��ك كيفيت تصميم آن دادرس��ي كه به الزامات 
و مبان��ي حق��وق هوايي مس��لط و با مختص��ات صنعت 
هوانوردي آشناس��ت با كيفيت تصميم آن دادرس��ي كه 
چنين ويژگي هايي ندارد به سختي در دو كفه ترازو برابري 
مي كن��د. در حق��وق هوايي، ايمني نقش��ي حياتي دارد، 
س��نگ بناي بسياري از قوانين و مقررات است و بسياري 
از نگرش هاي حقوقي را تحت الشعاع قرار مي دهد. حقوق 
هوايي رشته يي پرمقرره است و رسيدگي به اختالفات آن 
از يك سو به آگاهي و اطالع از قوانين و مقررات داخلي و 
از سوي ديگر به احاطه بر پيمان ها و اسناد بين المللي كه 
گاهي بالترجمه مانده اند، نياز دارد. از طرفي اگر داوري در 
اين صنعت با تشكيل نهادهاي داوري مخصوص، تخصصي 
ش��ده اس��ت چرا رس��يدگي قضايي به اختالفات هوايي 
تخصصي نش��ود؟به داليل ياد ش��ده به نظر مي رسد كه 
تشكيل محاكم ويژه براي رسيدگي دعاوي هوايي ۳ ارزش 
افزوده به همراه خواهد داش��ت:»تصميمات باكيفيت تر«، 
»تمايل و اعتماد بيشتر به طرح دعاوي نزد مرجع قضايي« 
و به احتمال بسيار »سرعت در رسيدگي به پرونده و صدور 
راي«. با اين  حال تش��كيل محاكم ويژه هوايي هميشه به 
توسعه نظام حقوقي و قضايي منجر نمي شود بلكه گاهي 
سبب ايجاد مشكالت و خطرات مي شود. تشكيل محاكم 
ويژه براي رس��يدگي به دعاوي هوايي مي تواند باور عموم 
به استقالل و بي طرفي قضات را لكه دار كند و حتي بر اثر 
پيش بيني پذيري قاضي رسيدگي كننده به دعوا و ارتباط 
نزديك ميان قضات، صنعت هوايي و وكالي متخصص اين 
رش��ته، استقالل و بي طرفي آن محاكم ويژه را در معرض 
خطرات جدي قرار دهد. از طرف ديگر، اگر بنا باش��د كه 
تصميمات هميش��ه از سوي يك يا چند نفر معدود صادر 
شود اين امر مي تواند با تثبيت رويه قضايي به عدم توسعه 
حقوق منجر ش��ود. اين خطر به ويژه براي كش��ورهاي با 
نظام حقوقي قضيه محور بسيار محسوس است. همچنين 
اگر قرار باش��د كه محاك��م ويژه هواي��ي در يك يا چند 
شهر مهم متمركز شوند، اصحاب دعوا با مشكالتي نظير 
صعوبت دسترس��ي مواجه مي شوند. با توجه به مشكالت 
و خط��رات پيش گفت��ه دو مدل براي رس��يدگي قضايي 

تخصصي به دعاوي هوايي به ذهن مي رسد: 
۱- اگر بنا به تاس��يس محاكم ويژه براي رسيدگي به 
دعاوي هوايي باش��د اوال چنين محاكمي بايد واقعا ويژه 
باشند، يعني قضاتي در اين محاكم مشغول به كار شوند 
ك��ه داراي تحصيالت آكادميك در رش��ته حقوق هوايي 
باش��ند. ثانيا با ش��كايت از پرونده نزد قضات عمومي در 
مرج��ع باالتر، نقض غرض حاصل نش��ود و ترتيبي براي 
رسيدگي تخصصي در مرجع باالتر داده شود. ثالثا خطرات 
و مش��كالت ناشي از تش��كيل محاكم ويژه تا حد امكان 
مديريت ش��وند و به كمترين مي��زان ممكن تقليل يابند 
)براي مثال محاكم ويژه هواي��ي با تعداد قابل توجهي از 
ش��عب و قضات تشكيل ش��وند كه اين امر البته به حجم 

باالي پرونده  ها بستگي دارد(. 
۲- از آنج��ا كه مديريت خطرات ناش��ي از تش��كيل 
محاكم ويژه دشوار است در مدل ديگري مي توان قايل به 
صالحيت همان دادگاه هاي عمومي شد با اين تفاوت كه 
هنگام ارجاع پرونده هوايي به يك شعبه از دادگاه عمومي، 
يك قاضي متخصص در امور هواپيمايي به صورت موردي 
به آن شعبه ملحق ش��ود تا رسيدگي به دعواي هوايي با 
حضور هياتي)پانلي( از قضات)عمومي و متخصص( صورت 
گيرد. در اين مدل قاض��ي متخصص از نقش ويژه يي در 
هيات برخوردار اس��ت. وي پس از مطالعه تمامي جوانب 
پرونده، گزارشي را حاوي يافته ها و توصيه نامه هاي خود به 
يك يا چند قاضي ديگر ارائه و نظر اين عده را جلب خواهد 
كرد. در چنين مدلي، هم خطرات و مش��كالت ناش��ي از 
تشكيل محاكم ويژه به كمترين ميزان خود مي رسند و هم 
رايي كه صادر مي شود، سراسر از تلفيق تجربه و تخصص  

به دست مي آيد. 

يادداشت

ورودسومينقطارباريازچينبهايران
معاون بهره برداري و س��ير و حركت راه آهن از ورود سومين قطار باري چين به 
ايران خبر داد و گفت: طول مسير از چين تا تهران ۱0هزار و ۲۹۷كيلومتر است و 
انتظار داريم نظير ديگر قطار هاي اعزام شده، در مدت ۱۴ روز به تهران وارد شود. 
س��يدمصطفي داودي در گفت وگو با فارس بيان كرد: در راس��تاي سياست هاي 
توس��عه حمل و نقل ريلي و به ويژه توسعه كريدور هاي ترانزيتي جلسات متعددي 

با كشورهاي چين، قزاقستان و تركمنستان انجام شده است. 
او افزود: پيرو اين مذاكرات توافقات چندجانبه يي ميان كش��ورهاي چين، ايران، 
قزاقس��تان و تركمنس��تان براي اعمال نرخ تعرفه توافقي و همچنين زمان حمل از 
مبدا تا مقصد انجام ش��د. معاون بهره برداري و سير و حركت راه آهن افزود: تاكنون 
۲ رام قطار باري از چين وارد ايران ش��ده و قطار س��وم هم تا پايان هفته اول سال 
۲0۱۸ به مقصد مي رس��د،  اين امر در راس��تاي توافقات انجام ش��ده ميان ايران با 
كش��ورهاي چين، قزاقس��تان و تركمنستان اس��ت و با توجه به برآوردهاي صورت 
گرفته با اجرايي شدن اين نرخ حمل و نقل ريلي در اين مسير در مقايسه با حمل 

دريايي از مزيت رقابتي برخوردار شده است. 
به گفت��ه داودي  تاكنون قطارهايي از اس��تان هاي مختلف چين نظير »ايوو« و 
»اينچوان » به س��مت اي��ران عزيمت كرده و با موفقيت به مقصد رس��يده اند و در 
ادامه فعاليت اين كريدور طبق برنامه ريزي هاي به عمل آمده در مورخ ۲۸ دسامبر 
۲0۱۷ از ايالت »هونان« در جنوب شرقي چين يك رام قطار با ۵0 دستگاه كانتينر 
۴0فوت حركت خود را آغاز كرده است. معاون بهره برداري و سير و حركت راه آهن 
از قصد راه آهن ايران براي حمل  بخش��ي از بارهاي تجاري حمل ش��ده ميان چين 
و اروپ��ا كه ارزش آنها در س��ال ۲0۱6معادل ۵۲0ميليارد يورو بوده  از اين مس��ير 

خبر داد. 

اولويتصنعتحملونقلدرياييايران
مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي گفت: ش��اخص اصل��ي و اولويت اقتصاد 
مقاومت��ي در صنعت حمل و نقل دريايي كش��ور، افزايش س��هم اي��ران از تجارت 

دريايي منطقه و جهان است. 

به گزارش ايرنا، محمد راس��تاد افزود: يكي از ش��اخص هاي اقتصاد مقاومتي در 
صنعت دريايي كش��ور توس��عه ناوگان ملي و تحت مالكيت كش��ور است تا بتوانيم 

اقتدار دريايي خود را در سطح بين المللي بيش از پيش حفظ كنيم. 
راس��تاد، يكي ديگر از ش��اخص هاي اقتصاد مقاومتي در ح��وزه دريا را ارتقاي 
ظرفي��ت و ت��وان عملياتي بن��ادر و پس كرانه ها دانس��ت و گفت: باي��د به گونه يي 
برنامه ريزي كنيم كه كمبودي نسبت به بنادر رقيب نداشته باشيم و بتوانيم همتراز 
با آنها س��رويس ها و خدماتي ارائه كنيم كه نه تنها ناوگان ملي و كاالهاي وارداتي، 
بلكه كاالهاي ترانزيتي و ترانشيپي بيشترين سهم را در بنادر كشور داشته باشند. 

پايان90درصدآواربرداريواحدهايروستاييكرمانشاهتابهمن
مديركل دفتر امور هماهنگي ماش��ين آالت بنياد مسكن گفت: تا پايان دي ماه 
س��ال جاري ۹0درصد عمليات آوار برداري در مناطق زلزله زده روس��تايي اس��تان 
كرمانش��اه به پايان مي رسد. مرتضي محمدي راد در گفت وگو با ايرنا افزود: عمليات 
آوار برداري از واحدهاي مس��كوني ش��هري و روس��تايي از ۴۵ روز پيش با استفاده 
از 600 دس��تگاه ماش��ين آالت بنياد مس��كن در منطقه آغاز شده و هم  اكنون هم 
ادام��ه دارد. او ب��ا بي��ان اينكه در اين م��دت در مناطق زلزل��ه زده تاكنون بيش از 
۹ هزار واحد مس��كوني آوار برداري ش��ده است، گفت: بررس��ي كارشناسان حاكي 
از آواربرداري از ۱۵ تا ۱6 هزار واحد مس��كوني روس��تايي در اين منطقه اس��ت و 
تاكن��ون بيش از 60 درصد آن انجام ش��ده اس��ت. محمدي راد با اش��اره به ميزان 
آوار برداري واحدهاي مسكوني در مناطق شهري بيان كرد: در مجموع بين ۵۵00 
تا 6هزار واحد مس��كوني در مناطق شهري نيازمند آواربرداري است و از اين تعداد 
تاكنون 60 درصد آواربرداري ش��ده است. او اظهار كرد: برنامه ريزي شده است كه 
عمليات آواربرداري از واحدهاي شهري تا نيمه دوم بهمن ماه و ۹0درصد عمليات 

آواربرداري واحدهاي روستايي تا پايان دي ماه سال جاري به پايان برسد. 
مديركل دفتر امور هماهنگي ماش��ين آالت بنياد مس��كن با اش��اره به عمليات 
آواربرداري در ش��هر سر پل ذهاب اظهار كرد: در اين شهر در مدت ۴۵روز گذشته 
بيش از ۱۷00 واحد مس��كوني آواربرداري ش��ده تا واحدهاي ياد شده براي انجام 

بازسازي آماده شود. 

جزئياتطرحپيشنهاديشهردارتهرانبرايمقابلهبازلزله
درپي اعالم تهيه طرح مقابله با زلزله تهران و ارائه آن به مجلس از سوي شهردار تهران، جزئيات طرح 
تهيه شده با محوريت ۲0 پروژه اولويت دار اعالم شد. به گزارش ايلنا، احمد صادقي جانشين شهردار 
در شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به تشريح جزئيات پروژه هاي ۲0گانه پيشنهادي كه 
در قالب »طرح جامع پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران« با رويكرد زلزله تهيه شده، پرداخت و 
گفت: طرح موجود بر اساس مطالعات انجام شده از آسيب پذيري تهران تهيه شده و از ميان ۱۵0پروژه 
پيشنهادي، ۲0طرح داراي اولويت كه از ضرورت و فوريت بيشتري براي اجرا برخوردارند، مشخص و 
پيشنهاد شده است. بنابراين در صورت تصويب و طي مراحل قانوني، اجراي اين پروژه ها در بازه هاي 
زماني تعيين ش��ده مي تواند تهران را به شهري تاب آور و مقاوم تبديل كند. او ادامه داد: از ۲0 پروژه 
پيشنهاد شده ۱6 پروژه با محوريت اجرايي شهرداري تهران و ۴ پروژه با محوريت اجرايي سازمان ها 
و نهادهاي خارج از شهرداري تهران و عضو شوراي هماهنگي مديريت بحران تهران پيش بيني شده 
اس��ت. صادقي با اش��اره به اينكه برخي پروژه ها در قالب طرح هاي پيشگيرانه و برخي ديگر در قالب 
اقدامات افزايش آمادگي و مقابله پيشنهاد شده است، افزود: ارتقا و توسعه شهري )نوسازي بافت هاي 
فرسوده(، توانمندسازي سازمان آتش نشاني، ايجاد شبكه جديد مخابراتي ويژه بحران، اجراي شبكه 
راه هاي اضطراري، توسعه سامانه هشدار سريع زلزله و مقاوم سازي و بازسازي پل ها در زمره طرح هاي 
پيش��نهاد شده با محوريت پيشگيري و كاهش ريسك اس��ت. رييس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران افزود: شناسايي، ايجاد و تغيير فضاهاي تخليه امن، احداث شهرك اسكان اضطراري 
بلندمدت ، توس��عه و س��ازماندهي گروه هاي داوطلب مديريت بحران محالت ، تاسيس مركز آموزش 
مديريت بحران، ارتقاي فرهنگ ايمني و آموزش شهروندان، توسعه و تجهيز پايگاه هاي مديريت بحران 
و به روزرساني بانك جامع اطالعات مكان محور از جمله پروژه هاي پيشنهادي است كه به افزايش توان 
آمادگي و مقابله شهر تهران نظر دارد. صادقي با تاكيد بر اينكه اجراي اين طرح ها در صورت تصويب 
و طي مراحل قانوني و تامين اعتبار، طي بازه هاي زماني تعريف شده براي هر پروژه از سوي شهرداري 
تهران و نيز وزارتخانه ها، نهادها و سازمان هاي متولي به اجرا در مي آيد، گفت: اين طرح عالوه بر ارائه 
به رييس مجلس به روس��اي قواي مجريه و قوه قضاييه نيز ارائه مي شود، كل هزينه هاي اجراي اين 
۲0 طرح بالغ بر ۲6هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه ۱6 طرح آن بايد با محوريت شهرداري 
تهران و با تامين ۱0هزار و ۲۹۴ميليارد تومان طي دوره حداكثر پنج سال اجرا شود. رييس سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در پايان به مطالعات جهاني در اين زمينه اشاره كرده و گفت: 
هر يك دالر سرمايه گذاري پيشگيرانه در حوزه تاب آوري و مقابله با سوانح و حوادث از حدود ۱۵دالر 
خس��ارت در زمان حادثه جلوگيري مي كند. ضمن آنكه تلفات جاني در س��وانح قابل جبران نيست، 

بنابراين اجراي طرح هاي مقاوم سازي و تاب آوري نوعي سرمايه گذاري به شمار مي آيد. 

جزئياتطرحاتصالايستگاههايمتروبهايستگاههايراهآهن
مديرعامل ش��ركت مترو تهران جزئياتي در مورد طرح اتصال ايس��تگاه هاي مترو به ايستگاه هاي 
راه آهن ارائه كرد. به گزارش ايسنا، مهندس امام با بيان اينكه شركت راه آهن درصدد است تا با ايجاد 
ايستگاه هاي تبادل سفر در مجاورت ايستگاه هاي جوانمرد قصاب )خط يك(، ميدان راه آهن )تقاطع 
خط ۳ با كريدور اصلي ش��ركت راه آهن به صورت زيرگذر( و ش��هرري )خط 6- طرح توسعه جنوبي 
اين خط( امكان جابه جايي مس��افران قطارهاي بين ش��هري از طريق خطوط ريلي درون شهري را 
فراهم كند، گفت: اين امر كه البته يكي از مصاديق تشويق به استفاده از حمل و نقل عمومي است، 
در بسياري از شهرهاي امروزي جهان اجرا شده است. وي با بيان اينكه طي مكاتباتي كه از سال ۹۵ 
با شركت راه آهن شهري تهران و حومه انجام شده اجراي طرحي مبني بر ادامه و توسعه گالري هاي 
جنبي موجود در ايستگاه جوانمرد قصاب )از خط يك مترو( و اتصال به ايستگاه حومه يي )جزيره يي( 
شركت راه آهن از طريق يك گالري مستقيم، براي تبادل سفر از طريق محوطه ضلع شرقي ايستگاه 
مترو پيشنهاد و مورد موافقت قرار گرفته است، گفت: همچنين به تازگي پيشنهاد مشابه ديگري در 
زمينه ايجاد ايستگاه تبادلي بين ايستگاه شهرري )در تقاطع خطوط يك و 6 مترو( و پايانه در دست 
احداث شركت راه آهن كه قرار است در همين محدوده ايجاد شود، مطرح شده است. امام افزود: در 
طرح توسعه يي خط 6 مترو، توسعه جنوبي خط از حضرت عبدالعظيم حسني تا شهرري مدنظر قرار 
گرفته است كه در اين ايستگاه )شهرري( خطوط يك و 6 مترو تهران با يكديگر تالقي خواهند داشت 
و ايجاد پايانه مسافري توسط شركت راه آهن در محدوده ياد شده، باعث مي شود مسافران بين شهري 

بتوانند به راحتي از طريق خطوط يك و 6 مترو به اقصا نقاط پايتخت دسترسي پيدا كنند. 

آگهي ابالغ وقت رسيدگي 
حسب دستور رييس شعبه ۱0۲ دادگاه كيفري دو رباط كريم بدينوسيله به آقاي شمس اله قشمي ابالغ 
ميش��ود در پرونده كالس��ه ۹6۱۳۹۱ ش��عبه ۱0۲ دادگاه كيفري دو رباط كريم براساس شكايت شاكي 
و محتويات پرونده به اتهام حفاري غيرمجاز و كاوش به قصد به دس��ت آوردن اموال تاريخي- فرهنگي 
تحت تعقيب مي باش��د طبق ماده ۳۴۴ قانون آيين دادرس��ي كيفري ابالغ مي ش��ود در تاريخ رسيدگي 
مورخ ۹6/۱۱/۲۸ س��اعت ۱0:00 در اين ش��عبه حاضر شده در غير اين صورت غياباً اتخاذ تصميم بعمل 

خواهد آمد 
بيات- مدير دفترشعبه ۱0۲ دادگاه كيفري دو شهرستان رباط كريم – م الف/ ۲۱۱۱

 
آگهي احضار متهم 

حسب دستور داديار شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقالب رباط كريم بدينوسيله آقاي ميثم ساجدي 
فرزند علي اكبر فعال مجهول المكان ابالغ مي ش��ود در پرونده كالس��ه ۹۳۱۳۲۵ ش��عبه چهارم دادياري 
دادس��راي عمومي و انقالب رباط كريم براس��اس شكايت شاكي و محتويات پرونده به اتهام ايراد ضرب و 
جرح عمدي با چاقو تحت تعقيب مي باش��د طبق ماده ۱۷۴ قانون آيين دادرس��ي كيفري ابالغ مي شود 
ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نش��ر اين آگهي در اين ش��عبه حاضر ش��ده در غير اين صورت غياباً اتخاذ 

تصميم بعمل خواهد آمد. 
محمد رستمي - داديارشعبه چهارم دادسراي رباط كريم – م الف/ ۲۱۱۲

 
)آگهي احضار متهم(

بدينوس��يله به آقاي بهرام برقي فرزند... فعاًل مجهول  المكان، در كالس��ه پرونده ۹6۱0۴۲ ش��عبه ۱0۱ 
دادگاه حس��ب دستور دادرس ش��عبه ۱0۱ دادگاه عمومي جزايي رباط كريم براساس محتويات پرونده 
به اتهام تس��بيب در ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناش��ي از عدم رعايت موازين قانون كار تحت تعقيب 
مي باشد طبق ماده ۳۴۴ قانون آئين دادرسي كيفري ابالغ مي شود در تاريخ رسيدگي مورخ ۹6/۱۱/۲۹ 

ساعت ۱۱:۳0 در اين شعبه حاضر شده در غير اين صورت غياباً اتخاذتصميم به عمل خواهد آمد.
 دفتر دادگاه ش��عبه ۱0۱ دادگاه عمومي)جزايي( دادگس��تري شهرس��تان رباط كري��م - علي نريماني-

م الف /۲۱0۸

آگهي مزايده اموال منقول
به موجب پرونده كالسه ۹600۲۳ محكوم عليه شركت اداك رايان خليج فارس محكوم است به پرداخت 
مبلغ ۲۲/0۷۴/0۷۴ ريال بابت اصل خواس��ته در حق محكوم مهدي لطفي زاده و مبلغ ۷۵0/000 ريال 
بعنوان نيم عش��ر دولتي در حق صندوق دولت، چون نامب��رده در موعد مقرر قانوني مفاد حكم را اجراء 
نكرده است، حسب تقاضاي محكوم له اموال منقول محكوم عليه به شرح زير به وسيله اين اجراء توقيف 
و توسط كارشناس ارزيابي گرديده است و مقرر است از طريق مزايده در تاريخ ۹6/۱۱/۸ ساعت ۹ صبح 
در محل اجراي احكام مدني دادگستري رباط كريم به فروش برسد. از قيمت ۱۲/000/000 ريال شروع 
ميشود و مال متعلق به كسي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد.۱0% از قيمت مزايده به صورت 
وجه نقد يا چك بانكي)تضمين شده( في المجلس از برنده مزايده دريافت مي شود و الباقي وجه مزايده 
ظرف مهلتي كه از س��وي دادورز اجراء تعيين ميگردد و حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد 
ك��رد، از خري��دار اخذ و اموال به نامبرده تحويل خواهد ش��د، در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر 
بقيه بهاي اموال را نپردازد، س��پرده او پس از كس��ر هزينه مزايده به نف��ع دولت ضبط و مزايده تجديد 
خواهد ش��د. درصورتي كه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل ش��ود، مزايده ف��رداي اداري همان روز در 
همان ساعت و مكان برگزار مي گردد. شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ 
فروش به دادگاه داده مي ش��ود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه )درصورت 
وصول شكايت( مال به خريدار تسليم نخواهد شد. ضمناً طالبين مي توانند ظرف ۷ روز قبل از مزايده به 
دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگي اجراء از اموال بازديد نمايند. مورد مزايده يك دس��تگاه كامپيوتر مدل 

Imac۳0۹ با كليه وسايل آن به ارزش ۱۲/000/000 ريال ارزيابي گرديده است.
مدير دفتر اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم- غفاري- م الف/ ۲۱0۹

در شهرحمل و نقل



صنعت|
س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان اعالم كرد: پيش ف��روش خودرو 
توس��ط ش��ركت هاي فاقد نمايندگي رس��مي و بدون اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت غيرقانوني اس��ت. به گزارش شاتا در راستاي پيش��گيري از بحران ها در بازار خودرو 
و همچنين جلوگيري از تضييع حقوق مصرف كننده، س��ازمان حمايت مجددا بر غيرقانوني 
بودن پيش فروش خودرو توس��ط ش��ركت هاي فاقد نمايندگي رس��مي تاكيد و اعالم كرد: 
ش��ركت داتيس خودرو اقدام به تبليغات خ��الف واقع مبني بر اخذ گواهي نمايندگي هيكو 
اسپورتيو آلمان مي كند. ضمن اطالع رساني هاي قبلي مبني بر لزوم جلوگيري از پيش فروش 
خودرو توس��ط ش��ركت هاي فاقد نمايندگي رس��مي، س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنن��دگان مجددا اعالم كرد: پيرو نامه يي در خص��وص لزوم جلوگيري از پيش فروش 
خودرو توس��ط ش��ركت هاي فاقد نمايندگي رس��مي و با عنايت به نامه يي در تاريخ تيرماه 
س��ال جاري مركز اصن��اف و بازرگانان ايران مبني بر عدم امكان ص��دور گواهي نمايندگي 
خارجي براي ش��ركت هايي كه در زمين��ه تيونينگ خودرو فعاليت دارند، ش��ركت داتيس 
خودرو با وجود مكاتبات و اخطاريه هاي صادر ش��ده كم��اكان اقدام به تبليغات خالف واقع 
مبني بر اخذ گواهي نمايندگي هيكو اسپورتيو آلمان مي كند. در اين راستا متاسفانه تبليغات 
ش��ركت در ماهنامه اقتصادي اتاق اصناف ايران نيز درج شده است. همچنين چندي پيش 
در اطالعي��ه ديگري س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان اع��الم كرده بود: 
ش��ركت هاي عرضه كننده خودرو به استناد ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق 
مصرف كنن��دگان خودرو موضوع مصوبه يي در دي ماه 95 هي��ات محترم وزيران مكلف به 
اخذ مجوز پيش فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. بنابراين هموطنان 
در ص��ورت تمايل ب��ه خريد خودرو در قالب »پيش فروش« فقط از ش��ركت هايي كه داراي 
 نماينده رسمي بوده و مشخصات آنها در سايت مركز امور اصناف و بازرگانان ايران به نشاني

www. gatc.ir درج ش��ده و نس��بت به اخذ مجوز پيش فروش از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اقدام كرده اند و همچنين در آگهي پيش فروش به آن اش��اره شده است را انتخاب و 
از ثبت نام در شركت هايي كه فاقد نمايندگي هستند هر چند تبليغات گسترده يي از طريق 
چاپ آگهي در روزنامه ها و س��اير رس��انه هاي عمومي داشته باش��ند به دليل جلوگيري از 

مشكالت آتي اكيدا خودداري كنند. 
لذا مجددا تاكيد مي ش��ود، الزم اس��ت متقاضيان خريد در زمان مراجعه به شركت هاي 
عرضه كننده خودرو، مجوز پيش فروش و ش��ماره مج��وز مربوطه جهت پيش فروش خودرو 
كه از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر ش��ده را براي حصول اطمينان از شركت 

عرضه كننده مطالبه كنند. 
از اين رو س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان معتقد است كه امكان ورود 
خودرو از س��وي واردكنندگان غيررس��مي به صورت موازي، با توجه ب��ه پايان اعتبار ثبت 
سفارش هاي قبلي و عدم امكان ثبت سفارش جديد غيرممكن بوده، لذا تعهدات شركت هاي 
مذكور به خريداران بدون پاس��خ خواهد ماند. ح��ال هموطنان مي توانند هرگونه گزارش يا 
شكايت در خصوص پيش فروش غيرقانوني خودرو يا ساير تخلفات اقتصادي را از طريق تلفن 

124 با سامانه دريافت و رسيدگي به شكايات در ميان بگذارند. 
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صنعت، معدن و جتارت14
جابه جايي در سازمان صنعت 

تهران
مهر| با حكم محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن 
و تجارت، محمدرضا مس فروش از س��مت خود در سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران بركنار و بار ديگر يداله 
صادقي رييس اين سازمان شد. يك مقام مسوول در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با تاييد اين خبر گفت: اين بار اولي 
نيس��ت كه محمدرضا مس فروش از سمت خود در سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران بركنار شده و يداله 
صادقي جايگزين او مي شود. طي سال هاي گذشته سازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان تهران دو رييس بيش��تر 
نداش��ته و تصدي اين س��ازمان بين دو فرد مذكور جابه جا 
ش��ده است. پيش از اين يداله صادقي معاون امور اقتصادي 
وزير صنعت، معدن و تجارت بوده و از محمدرضا نعمت زاده 

وزير پيشين صنعت حكم خود را دريافت كرده بود. 

ميزان مشوق صادراتي براي 
صادركنندگان

پايگاه خبري س�ازمان توس�عه تج�ارت| مديركل 
دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران 
اعالم كرد: بر اس��اس برنامه ريزي انجام شده از محل منابع 
مندرج در بسته حمايتي س��ال 1395، مبلغ 500ميليارد 
ريال باب��ت مش��وق  هاي صادراتي تخصيص يافته اس��ت. 
فرهاد نوري درباره پرداخت كمك سود تسهيالت بانكي به 
صادركنندگان افزود: مبلغ 300ميليارد ريال از محل ياد شده 
براي پرداخت كمك سود تسهيالت بانكي به صادركنندگان 
كاال، خدمات و توليدكنندگان كش��ور ب��ا اولويت توليدات 
دانش بني��ان اختصاص يافت. او اف��زود: اعتبارات و وام هاي 
صادراتي س��ال 1395حدود يكصد ه��زار ميليارد ريال بود 
و يك چهارم آن تحت پوش��ش كمك س��ود قرار گرفته كه 
تس��هيالت مزبور به بيش از 500 بنگاه صادراتي اختصاص 
يافته و سازمان توسعه تجارت ايران 25هزار ميليارد ريال از 
اعتبارات صادراتي نظام بانكي كشور را تحت پوشش كمك 
سود قرار داد. نوري اضافه كرد: براساس برنامه ششم توسعه 
افزايش 21درصدي س��االنه اعتبار مورد نياز جهت افزايش 
انگيزه صادركنندگان براي اهداف صادرات كشور پيش بيني 
ش��ده كه براي امسال اين امر مورد پيگيري است. به گفته 
او عالوه بر آن 150 ميليارد ريال بابت كمك كارمزد صدور 
بيمه نامه ها و ضمانتنامه هاي صادراتي توسط سازمان توسعه 
تجارت تخصيص يافته اس��ت كه اين تس��هيالت توس��ط 

صندوق ضمانت صادرات به صادركنندگان پرداخت شد. 

تعرفه خودروهاي هيبريدي
ش�اتا| مديركل صناي��ع خ��ودرو و نيرومحركه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزايش تعرفه خودروهاي هيبريدي 
را مربوط به آن دس��ته از خودروهايي ك��ه از موتورهاي با 
حجم باالي 1500سي س��ي اس��تفاده مي كنند، دانس��ت. 
اميرحسين قناتي افزود: اين تيپ از موتورها به صورت فول 
هيبريد نيس��تند و در اصل از موتورهاي فس��يلي استفاده 
مي كنند. اين موتورها بيشتر توان خودرو را تامين مي كنند 
و فقط در س��رعت هاي باال و همچنين مس��يرهاي مسطح 
و كم ش��يب موتور الكتريكي وارد مدار مي شوند. او با بيان 
 اينكه اي��ن خودروها تقريبا خودروهايي با موتور س��وخت 
فسيلي محس��وب مي ش��وند، گفت: تاثير اين خودروها در 
كاهش آلودگي بسيار كم است و تنها خودرو هيبريدي پايه 
الكتريك و خودرو برقي براي كاهش آلودگي هاي زيس��ت 
محيطي مناس��ب هستند كه تعرفه آنها نيز تغييري نكرده 
اس��ت . در  واقع هيچ تعرفه يي هزاربرابر نشده است. قناتي با 
اعالم اينكه هيچ تعرفه يي هزاربرابر نشده است، تصريح كرد: 
بيشترين تغيير مربوطه از 5 به 25 بوده است و با اين اصالح 
تعرفه، واردكنندگان به ورود خودروهاي پاك و غيرآالينده 
ترغيب پيدا كرده اند. مدير كل صنايع خودرو و نيرومحركه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تقريبا تمام خودروهاي 
هيبريدي وارد شده در سال گذشته بيش از 8هزار دستگاه 

با موتور باالي 2هزار سي سي بوده است. 

توقف يك واحد صنفي 
عرضه كننده گوشت

تس�نيم| مديركل استاندارد اس��تان تهران نسبت به 
فرآورده هاي غيراس��تاندارد گوشتي و پروتئيني يك واحد 
صنفي با نام دهكده پروتئين در تهران خبر داد. مسلم بيات 
نسبت به فرآورده هاي غيراستاندارد گوشتي و پروتئيني يك 
واحد صنفي با نام دهكده پروتئين در تهران هش��دار داد و 
اظهار كرد: هفته اخير بازرسان استاندارد 240كيلوگرم انواع 
فرآورده هاي گوشتي غيراستاندارد را در اين فروشگاه توقيف 
كردن��د. او افزود: از اين واحد صنفي كه در محدوده ميدان 
قدس و خيابان شريعتي واقع شده است، 240كيلوگرم انواع 
ژامبون، سوسيس و هات داگ گوشت و مرغ، توقيف و براي 
آزمايش در آزمايشگاه هاي استاندارد نمونه برداري شد. بيات 
با تاكيد بر لزوم هوشياري شهروندان نسبت به كليپ هايي 
از اين دست كه در فضاي مجازي منتشر مي شوند، تشريح 
كرد: متاسفانه اين واحد صنفي متخلف با ساخت اين كليپ 
اغواكننده و انتش��ار آن در شبكه هاي اجتماعي، بسياري از 
شهروندان را فريب داده  بود كه از اين واحد صنفي متخلف 

به دادگاه شكايت شد. 

محدوديت بانك هاي چيني 
براي ايرانيان

ف�ارس| نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين گفت: 
در س��ال 2017 بانك هاي چين��ي محدوديت هاي زيادي 
را بر اس��اس بخش��نامه FATF براي تجار، دانشجويان و 
ايراني هاي مقيم چين ايجاد كرده  و اين محدوديت ها هنوز 
ادام��ه دارد. مجيدرضا حريري در م��ورد وضعيت تجارت 
ايران و چين گفت: براس��اس آمار گمرك چين در 11 ماه 
ابتداي س��ال 2017 ميزان تجارت دو كشور 33ميليارد و 
600ميليون دالر بوده اس��ت كه اين رقم نسبت به مدت 
مشابه سال 2016 از نظر ارزشي 20.4 درصد و از نظر وزني 
7.3 درصد افزايش يافته اس��ت. نايب رييس اتاق بازرگاني 
ايران و چين افزود: صادرات ايران به چين با احتساب نفت 
در 11 ماه اول س��ال 2017 رقم 17ميليارد دالر بوده كه 
نس��بت به مدت مشابه 28.8 درصد رش��د داشته است. او 
افزود: ص��ادرات چين به ايران در مدت مذكور 16ميليارد 
و 600ميليون دالر بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه سال 
2016 معادل 13.7 درصد رشد داشته است. حريري گفت: 
تراز تجاري 2كش��ور 900 ميليون مثب��ت به نفع ايران با 
احتس��اب نفت بوده اس��ت. او اضافه كرد: ارزش صادرات 
غيرنفتي ايران به چين در 11ماه ابتداي سال 2017 رقم 
6ميليارد و 100ميليون دالر بوده كه 27.1 درصد نسبت به 

مدت مشابه سال 2016 رشد داشته است. 

اخبار

مديرعامل منطقه آزاد قشم چالش هاي مناطق آزاد كشور را تشريح كرد

سنگ اندازي در مسير توسعه
تعادل| فرشته فريادرس|

»س��نگ بزرگ نشانه نزدن اس��ت« اين ضرب المثل 
مع��روف، وعده  هاي برخي دولتم��ردان را براي ما تداعي 
مي كند، كه مدام از آماده س��ازي بسترها براي حركت به 
سمت توسعه مي گويند، اما نسخه هايشان را براي شروع 
يك فعاليت اقتصادي، آنقدر س��فت و سخت مي پيچند 
ت��ا صاحب��ان كس��ب وكارها عم��ال راه به جاي��ي نبرند. 
ش��ايد مصداق چنين ضرب المثلي را بت��وان در عملكرد 
سياس��ت گذار پولي دي��د. مادامي كه مي گويد، ش��رايط 
ب��راي ايجاد پل ارتباط پولي و مالي با دنيا برقرار اس��ت، 
اما شروط ورود به اين عرصه را كه مي بينيم، عمال چيزي 
جز انصراف س��رمايه گذار داخلي و خارجي براي ورود به 
اقتصاد كشور مشاهده نمي شود. موضوعي كه حتي مورد 
اعتراض مديرعامل منطقه آزاد قش��م ني��ز قرار گرفته و 
سنگ اندازي  متولي بانك مركزي را دليل شكل نگرفتن 
بازارهاي مالي خارجي در مناطق آزاد عنوان مي كند، كه 
به يك چالش جدي در اين منطقه تجاري تبديل ش��ده 
است. حميدرضا مومني كه روز پنج شنبه در منطقه آزاد 
قش��م ميزبان برخي از اصحاب رسانه بود، ضمن تشريح 
چالش هاي مناطق آزاد، ماموريت كاري اين ش��اهراه هاي 
تج��اري را تبيي��ن كرد. از ن��گاه او، يك��ي از جدي ترين 
چالش هاي��ي كه همچنان پيش روي منطقه آزاد قش��م 
هس��ت، وجود س��ه نوع حاكميت از جمله »فرمانداري، 
مديرمنطقه ويژه و مدير منطقه آزاد« اس��ت كه فعاليت 
در اينجا را بسيار سخت مي كند. بنابه اظهارات او، با وجود 
چنين پارادوكسي در مناطق آزاد، نه تنها خروجي كارها 
مطلوب نخواهد بود، بلكه بزرگ ترين مانع براي توس��عه 
س��رمايه گذاري به شمار مي رود. از سوي ديگر، مهم ترين 
چالش هاي مناطق آزاد كشور را مي توان »متناسب نبودن 
ابزار و اهداف، نبود تعريف مشترك ملي از كاركرد مناطق، 
محدوديت منابع براي تكميل و توسعه زيرساخت ها، نبود 
مديريت يكپارچ��ه در مناطق، پايبند نب��ودن و اجرايي 
نش��دن كامل تكاليف قانون چگونگي اداره مناطق آزاد« 
عن��وان كرد. ح��ال با توجه به اينكه مناط��ق آزاد و ويژه 
اقتص��ادي تكه يي از پازل اقتصاد ملي به ش��مار مي رود، 
نمي توان انتظار داش��ت كه وقتي اقتص��اد ملي روزبه روز 

كوچك مي شود، اين مناطق رشد را تجربه كنند. 

 3 چالش اصلي 
مناطق آزاد، قلمرو معيني از س��رزمين اصلي به شمار 
مي رون��د ك��ه در آن، تجارت آزاد با س��اير نقاط جهان با 
قوانين خاص و متفاوت از س��رزمين اصلي مجاز اس��ت. 
اين مناطق با ايجاد مش��وق و معافيت ها سعي دارند پول 
خارجي را جذب و آن را در مسير توسعه اقتصاد و صنايع 
به كار ببندند. اما پرس��ش اينجاس��ت كه آيا مناطق آزاد 
توانس��ته اند نقشي در توسعه كشور داشته باشند و اينكه 
آيا اساس��ا عملكرد موفقي داشته اند يا خير. از همين رو، 
مديرعامل منطقه آزاد قشم ميزبان برخي اصحاب رسانه 
بود تا به تبيين وضعيت موجود در اين منطقه آزاد تجاري 
بپردازد. حميدرضا مومني در اين نشست صميمانه، سه 
چالش اصلي حوزه مناطق آزاد كش��ور را مورد اشاره قرار 
داد. نخس��تين چالش از نگاه او، ضعف در س��اختارهاي 
مالي مناطق آزاد اس��ت؛ چراكه ب��ه گفته او، مناطق آزاد 
در حال حاضر به دليل نداشتن استقالل اداري و مالي، با 

چال��ش جدي مواجه بوده و همچنين منابع مالي در اين 
مناطق پايدار نيست. مومني با بيان اينكه بخشي از درآمد 
مناط��ق بابت ف��روش زمين و عوارض حاصل مي ش��ود، 
عن��وان كرد: اين درحالي اس��ت كه منابع مالي حاصل از 
واردات 3 ميليارد دالر درنظر گرفته شده كه سهم منطقه 
آزاد قش��م از آن 400 ميليون دالر است كه رقم چنداني 
نيست، از اين رو با كاهش درآمد در مناطق آزاد، بخشي از 

ماموريت ها قابليت پيگيري و عملياتي شدن ندارند. 
او همچنين با اش��اره به اينكه وظيفه ما نظارت است 
نه اجرا، عنوان كرد: متاسفانه در تمام حوزه ها ما با كمبود 
نيروي انساني كارآمد و كارشناس روبه رو هستيم كه كار 
را براي اجرا سخت مي كند. مومني در اينجا عنوان كرد كه 
س��اختار برنامه ريزي در كشور دچار اشكال است؛ چراكه 
بيشتر كارها سليقه يي و براساس نظرات شخصي مديران 

شكل مي گيرد. 
 او راه خالص��ي از اين چندگانگي در تعريف برنامه ها 
را اتكا به يك س��ند باالدستي عنوان كرد كه براساس آن 
بايد تنها سرفصل ها و ماموريت هاي اصلي عنوان شده تا 
مديران مناطق آزاد بتوانند براساس چنين سندي مسير 

حركت خود را مشخص كنند. 
دومين چالش��ي كه م��ورد توجه مدي��ر منطقه آزاد 
قشم قرار گرفت، »ارتباط ضعيف دبيرخانه شوراي عالي 
مناطق آزاد و نهاد اجرايي رياست جمهوري« است. بنا به 
گفت��ه او، دبيرخانه بايد ماموريت ه��اي اقتصادي مناطق 
آزاد هفت گانه را رصد ت��ا خروجي ها مورد ارزيابي دقيق 
ق��رار گيرد و چالش هاي موجود شناس��ايي و در رفع آن 
گام برداش��ت. البته مومني بر اين باور اس��ت كه به دليل 
دبيرخانه بودن و ضعف ارتباط با نهاد رياس��ت جمهوري، 

خيلي از اين وظايف تحقق پيدا نمي كند. 
 او همچني��ن واگ��ذاري مناطق آزاد ب��ه وزارت امور 
اقتصادي و دارايي را مورد انتقاد جدي قرار داد و پيشنهاد 
كرد كه اين دبيرخانه در قامت معاونت رييس جمهور قد 
علم كند، چراكه به گفته او، امكان دفاع از برخي مصوبات 
نهاد رياس��ت جمهوري از س��وي دبيرخانه وج��ود ندارد. 
به طور نمونه واگذاري هرگونه زمين در مناطق آزاد ممنوع 
اعالم ش��ده تا طرح هاي جامع آن تصويب ش��ود. اين در 
حالي اس��ت كه انجام چنين كاري بسيار دشوار و زمان بر 
است. سومين چالشي كه مناطق آزاد با آن درگير هستند، 
عدم اجماع در مورد فعاليت مناطق آزاد در دولت است كه 
به گفته مومني هنوز در بدنه دولتي در اين زمينه شاهد 
اختالف نظرهاي جدي هستيم كه اين موضوع يك بار براي 

هميشه بايد حل شود. 
مومن��ي در ادامه يكي از داليل ع��دم توفيق مناطق 
تجاري را عملكرد بد دولت ها در حوزه تامين زيرساخت ها، 
فرآيندهاي كسب و كار مي داند كه بايد در اين خصوص 

اقدام جدي صورت بگيرد. 
او با بي��ان اينكه از مجموع 1500 كيلومتر وس��عت 
جزيره قش��م، 1200 كيلومتر منطقه وي��ژه اقتصادي و 
300كيلومتر آن را منطقه آزاد تش��كيل مي دهد، عنوان 
كرد: در چنين ش��رايطي ما با سه نوع حاكميت ازجمله 
»فرمانداري، مدير منطقه ويژه و مدير منطقه آزاد« روبه رو 
هستيم كه ادامه فعاليت را سخت مي كند. بنا بر اظهارات 
وي، باوجود چنين پارادوكس��ي در مناطق آزاد، خروجي 
كاره��ا مطلوب نباش��د و بزرگ ترين مانع براي توس��عه 

سرمايه گذاري به شمار رود. مومني بر اين باور است كه بايد 
در بدنه دولت به يك فهم مشترك در زمينه مناطق آزاد 
برسيم. مديرعامل منطقه آزاد قشم، وقتي درخصوص نگاه 
غالب به مناطق آزاد كه آن را پايگاهي براي ورود كاالهاي 
قاچاق به كشور مي دانند از سوي »تعادل« مورد پرسش 
قرار گرفت و اينكه تا چ��ه حد در بحث مديريت واردات 
و مهار تجارت غيررسمي در اين منطقه گام هاي موثري 
برداشته شده، اين گونه پاسخ داد: متاسفانه در بحث قاچاق 
ما هنوز به يك فهم و درك صحيحي نرس��يديم؛ چراكه 
براس��اس قوانين موضوعه كش��ور، ورود هرگونه كاال جز 
كاالهاي ممنوعه به مناطق آزاد، آزاد است و از آن سو هر 
كااليي از اين مناطق خارج شود، مسووليت آن با گمرك و 
نيروي انتظامي است. از اين رو براساس قانون، وظيفه ذاتي 
مناطق آزاد برخورد با پديده قاچاق نيست. او در عين حال 
با اشاره به آمار قاچاق در كشور گفت: كشفيات قاچاق در 
 نيمه نخست امسال توسط گمرك كشور، يك ميليارد و
انتظام��ي   800 ميلي��ون توم��ان و توس��ط ني��روي 

 4 ميلي��ارد و 200 ميليون بوده ك��ه در مجموع اگر آن 
را تبديل به دالر كنيم به 1.5 ميليون دالر مي رس��د كه 
حتي سه برابر آن 4.5 ميليون دالر مي شود. او ادامه داد: 
باتوجه به اينكه حجم قاچاق از 25ميليارد دالر به 12.5 
ميليارد دالر كاه��ش يافته، اگر هر كيلو كاال را يك دالر 
فرض كنيم؛ يعني بايد چيزي حدود 15ميليون تن كاالي 
قاچاق وارد كش��ور ش��ده باش��د كه حتي 5درصد از اين 
حجم قاچاق در ظرفيت قش��م نيس��ت. او در عين حال 
قاچاق انس��ان را نگران كننده عنوان كرد كه به دليل عدم 
نظارت و كنترل جدي صورت مي گيرد؛ از اين رو نگاه ويژه 

مسووالن را مي طلبد. 
او همچنين در پاسخ به اين پرسش »تعادل« كه چرا 
مناط��ق آزاد باوجود تمام تالش هاي دولتم��ردان اما در 
جذب سرمايه عملكرد موفقي نداشته اند نيز گفت: وقتي 
به دليل تنش هاي بين المللي و برخي موانع دروني، تصوير 
ايران در جهان تخريب مي شود، رشد اقتصادي اين مناطق 
ني��ز تحت تاثير قرار مي گيرد و حت��ي با ارائه فرصت هاي 
پرس��ود نيز قادر به جذب سرمايه گذاري نخواهيم بود. از 
طرفي، وقتي موانع كسب و كار و بروكراسي هاي اقتصادي 
همچنان در سطح كالن پابرجا باشد، اين موانع به مناطق 
آزاد نيز تسري مي يابد كه درنهايت امكان جذب سرمايه 

را از ما مي گيرد. 

 وضعيت منطقه به روايت آمار 
محور ديگر صحبت هاي مومني، تشريح اقداماتي بود 
كه تاكنون در اين منطقه اقتصادي صورت گرفته اس��ت. 
بنا بر آمارهاي اعالمي از س��وي او، حجم سرمايه گذاري 
داخلي از س��ال 86 تا پايان سال 93 يعني در بازه زماني 
8 ساله 37.520 ميليارد ريال بوده كه در سال هاي 94 و 
95 و نيمه نخست امسال به بيش از 16 هزار ميليارد ريال 
رسيده است. در بعد اشتغال زايي نيز وضعيت اين مولفه تا 
قبل از س��ال 94 تعداد 50 هزار و 33 نفر بوده كه اكنون 
به 53هزار و 842 نفر رسيده است. البته براساس اظهارات 
مومني، از ابتداي س��ال 94 براي حدود 4هزار و 200 نفر 
شغل ايجاد ش��ده كه تا پايان سال براي 8هزار نفر شغل 
ايجاد خواهد شد. همچنين ارزيابي ها حاكي از اين است 
كه وضعيت مساحت شهرك هاي صنعتي تا قبل از سال 

94 به ميزان 8 ش��هرك به مساحت 13653 هكتار بوده 
كه براساس اقدامات انجام شده از سال 94، 5 شهرك به 
مساحت 9.575 هكتار نيز راه اندازي شده است. همچنين 
تعداد شهرك هاي صنعتي فعال تا قبل از سال 94 معادل 

130 بوده كه در وضعيت فعلي به 177 رسيده است. 
از سوي ديگر، مطابق آمارهاي ارائه شده تا قبل از سال 
94 كل مجوزهاي صادر شده براي بخش هاي نفت،  گاز، 
پتروشيمي و انرژي 78 فقره بوده كه در حوزه پتروشيمي 
8 مجوز، نفت و گاز 61 مجوز و در حوزه هاي آب و برق نيز 
9 مورد مجوز اعطا شده است. در همين حال ابطال مجوز 
شركت هاي فاقد صالحيت از نظر توانايي مالي و اجرايي 
و ع��دم اجراي تعهدات، ش��ركت هاي در دس��ت احداث 
19واحد، بهره برداري از ش��ركت نفت فالت قاره قشم با 
ظرفيت شيرين س��ازي 2 ميليون مترمكعب گاز در روز، 
بهره برداري از حوزه نفتي هنگام توسعه شركت نفت فالت 
قاره به ميزان 6300 بشكه در روز، اخذ مجوز خوراك گاز 
از وزارت نفت براي واحدهاي پتروش��يمي و نيروگاهي به 
ميزان 25 ميليون مترمكعب در روز، تخصيص 140 هزار 
بشكه نفت خام براي واحدهاي پااليشگاهي، تخصيص 20 
ميليون بشكه نفت خام و 10ميليون بشكه فرآورده هاي 
نفتي جهت ذخيره س��ازي و بانكرينگ، از ديگر اقدامات 
انجام ش��ده از س��ال 94 تاكنون است. مومني همچنين 
در بخش ديگري از س��خنان خ��ود ابراز اميدواري كرد تا 
بهره گيري از نظام هاي نوين مديريت اين مناطق به جاي 
شيوه هاي سنتي رايج، امكان حركت سريع تر اين مناطق 

در جهت اهداف ترسيم شده فراهم شود. 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، همچنين با بيان 
اينكه براي عضويت دوباره در ش��بكه جهاني ژئوپارك ها 
مش��كالت و موانع بس��ياري وجود داش��ت كه با همت 
مديران اين مجموعه و انجام يك كارگروهي اين مشكالت 
برطرف ش��د و اين مهم تحقق ياف��ت و اين جزيره پس 
از حذف ش��دن، به ش��بكه جهاني ژئوپارك ها برگشت و 
كارت س��بز را اخذ كرد. او در ادامه بحث »س��فر ارزان و 
افزايش ايرالين ها در قش��م« را نيز م��ورد تاكيد قرار داد 
تا شاهد رونق گردشگري در اين منطقه بود. او در بخش 
ديگري از س��خنان خ��ود »برندس��ازي« را يكي ديگر از 
چالش هاي پيش رو در صنعت گردش��گري عنوان كرد، 
چراكه متخصصان امر گردشگري نقش برند را در توسعه 

فضاي كسب و كار بسيار ارزشمند و پراهميت مي دانند. 
از س��وي ديگر، برخ��ي اصحاب رس��انه از طرح هاي 
اقتص��ادي و عمران��ي منطقه آزاد قش��م بازديد به عمل 
آوردند. مش��اهدات عيني حاكي از روند روبه رشد توسعه 
در اي��ن منطقه تجاري و صنعتي بود. منطقه يي كه گويا 
در تمام سال هاي گذشته، با غفلت برخي متوليان، دچار 
يك ايستايي شده و خبري از توسعه و پيشرفت نبود. اما 
با روي كار آم��دن دولت هاي يازدهم و دوازدهم، مناطق 
آزاد تج��اري وارد فصل تازه يي از دوران فعاليت ش��دند و 
بر مدار توس��عه قرار گرفتند و گويا جان تازه يي به كالبد 
نيمه جان آنها دميده شد. از اين رو، اين سفر فرصتي شد 
ت��ا از نزديك وضعي��ت برخي صناي��ع و پروژه ها را مورد 

ارزيابي قرار دهيم. 
»شركت پيرامون سيستم قشم مستقر در شهرك 
صنعت��ي ط��وال، ني��روگاه خورش��يدي 7 مگاواتي با 
س��رمايه گذاري كشور ايتاليا، شركت توليد آب و برق 
قش��م مپنا و اسكله نفتي حرا« ازجمله طرح هايي بود 
كه مورد بازديد قرار گرفت. نتايج گفت وگو با صاحبان 
اين صناي��ع حاكي از اين بود كه قش��م در اين چند 
سال اخير به سمت توسعه حركت كرده؛ توسعه يي كه 
بخش��ي از آن را مديون تالش و پيگيري هاي متوليان 
اي��ن منطق��ه مي دانند. البت��ه از آن س��و، نبايد اين 
موضوع را نيز از نظر دور داشت كه هنوز موانعي براي 
ادامه مس��ير وجود دارد كه متوليان بايد آستين هاي 
خ��ود را براي رفع آنها باال بزنن��د. مديريت چندگانه، 
قوانين س��ختگيرانه براي ش��روع كسب و كارها، نبود 
منابع كاف��ي و زيرس��اخت هاي الزم و عدم همكاري 
دستگاه هاي موازي و مواردي از اين دست را مي توان 
مهم ترين چالش س��رمايه گذاران و صاحبان كسب و 
كار در منطقه آزاد قشم عنوان كرد. بر همين اساس، 
به مديران مناطق آزاد توصيه مي شود تا محدوده هاي 
تحت نظارت خود، كارگروه هايي را ش��كل دهند تا با 
بررس��ي دقيق معضالتي كه صاحبان كس��ب و كارها 
ب��ا آن درگير هس��تند، در جهت رفع آنه��ا گام هاي 
عملياتي بردارند تا يك فعال اقتصادي حين فعاليتش 
با دس��تورالعمل و حاكميت چندگان��ه براي پيگيري 
مس��ائلش روبه رو نشود و از طريق يك كانال مشخص 

بتواند امور كاري خود را پيش ببرد. 

 ميان تيتر

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بند سوم تاريخ و مهلت و نشانی 
محل دريافت و تحويل اس��ناد مناقصه  از دو هفته به 10 روز از تاريخ انتشار دومين 
آگهی روزنامه 96/10/11 قابل برداشت می باشد و كليه بندهای آن فراخوان به قوت 

خود باقی است.

شركت ملي  پخش فرآورده اهي نفتي

 

منطقه ساري

 اصالحيه نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی 
يك مرحله ای

مناقصه گذار : شركت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : اقالم نسوز تانديش فوالدسازی 

نوع مناقصه : عمومی دومرحله ای
مدت زمان : 1 سال

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روز جمعه مورخ 1396/10/22 )با ارسال ايميل به نشانی زير(
 داوطلبان شركت در مناقصه با مراجعه به وبسايت WWW.ksc.ir منوی مديريت خريد و تامين كنندگان، ضمن ثبت نام و درج كليه اطالعات عمومی و تكميلی خود، مستندات و مدارك الزم را پيوست نمايند.

مهلت دريافت اسناد مناقصه : روز سه شنبه مورخ 1396/10/26 )پس از تائيد واحد ارزيابی تامين كنندگان(
 تاريخ تحويل پيشنهادات: روز شنبه مورخ 1396/10/30 

تاريخ گشايش پاكات پيشنهاد قيمت / فنی : روز يكشنبه مورخ 1396/11/01 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 1،500،000،000 ريال

نوع تضمين : 1( ضمانتنامه معتبر بانكی 2( چك تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شركت فوالد خوزستان 3( انجام بلوكه مالی از مطالبات شركت كننده نزد فوالد خوزستان
شماره حساب واريز وجه:

الف( حساب سپهر 0100304453001 بانك صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز كد 3882 
ب( حساب سيبا 0102513186002 بانك ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز كد 6532

نشانی شركت : اهواز - كيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شركت فوالد خوزستان، مديريت : خريد مواد اوليه و انرژی 
 NA.MOOSAVI@KSC.IR روابط عمومی شركت فوالد خوزستان كارشناس :   سيدنواب موسوی      تلفن: 6118-3213-61-98+    ايميل

                                                                                                                                       
 »آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

نوبت اولشماره: 52379182« 

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران اعالم كرد

ميزان صادرات خشكبار
رييس انجمن زغال سنگ هشدار داد

معادن زغال سنگ فاقد ايمني
تجارت|

محصوالت كشاورزي از اهميت قابل توجهي در بخش صادرات برخوردار هستند. 
از اين رو اقالمي همچون پس��ته و خرما نيز جزو محصوالتي هستند كه مشتري هاي 
پر و پاقرصي در بازارهاي بين المللي دارند. رييس كل س��ازمان توس��عه تجارت ايران 
گفت: طي هشت ماه سال جاري حدود 950ميليون دالر صادرات خشكبار داشته ايم. 
مجتبي خسروتاج افزود: درحالي طي هشت ماهه سال جاري در حدود 950 ميليون 
دالر صادرات در بخش خشكبار داشته ايم كه هر سال طبق معمول مهم ترين محصول 
صادراتي در ميان خش��كبار پس��ته اس��ت كه  بين يك تا 1.2 ميليارد دالر از لحاظ 
ميزان در نوس��ان است. او صادرات پسته در سال گذشته را از جمله مهم ترين داليل 
كاهش صادرات اين محصول در 6ماه نخس��ت س��ال جاري دانست و اظهار كرد كه 
به علت داش��تن بازار خوب در س��ال گذش��ته و صادرات غالب محصول توليدي در 
6ماه س��ال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش 22درصدي صادرات اين 
محصول مواجه بوده ايم كه اين كاهش در آذرماه س��ال جاري جبران ش��ده است. به 
گفته خسروتاج، با توجه به اينكه در بقيه اقالم خشكبار داراي رشد بوده ايم، پيش بيني 
مي شود تا پايان سال جاري كسري صادرات اين محصول جبران شود. از سوي ديگر 
اسداهلل عسگراوالدي رييس اتاق ايران و چين نيز با اشاره به اينكه خشكبار از مهم ترين 
اقالم صادراتي و تاريخي كشور ماست، اذعان كرد: توليد ساالنه محصوالت كشاورزي 
كشورمان معادل 117ميليون تن است كه از اين آمار 30 ميليون تن شامل محصول 
باغات است و خشكبار بخشي از اين محصوالت را تشكيل مي دهد. به گفته او در هر 
س��ال 2ميليون تن صادرات خشكبار به خارج از كشور داريم. عسگراوالدي در بخش 
ديگري از س��خنانش با اشاره به اينكه خرما از جمله اقالم خشكبار است كه صادرات 
موفقي دارد، اذعان كرد: ساالنه 2ميليون تن خرما توليد مي شود كه از اين تعداد 200 
هزار تن صادر ش��ده و مابقي به مصرف داخل مي رس��د. رييس اتاق بازرگاني ايران و 
چين با بيان اينكه پس از خرما، مهم ترين محصولي كه طرفداران زيادي در بازارهاي 
صادراتي دارد پس��ته اس��ت، گفت: در هر سال 250هزار تن پس��ته در كشور توليد 

مي شود كه بين 150 تا 160هزار تن صادرات داريم. 

معدن|
رييس انجمن زغال س��نگ با بيان اينكه معادن زغال س��نگ ايمني الزم را ندارند، 
نسبت به تكرار حادثه يورت هشدار داد. به گزارش ايسنا، محمد مجتهدزاده با اشاره 
به اينكه تجهيزات معادن زغال سنگ ايران بسيار قديمي است، گفت: دوره شكوفايي 
زغال سنگ ايران به سال هاي 1345 تا 1355 برمي گردد، چرا كه در آن زمان معادن 
زغال سنگ با آخرين تكنولوژي هاي روز دنيا فعاليت مي كردند. اما اكنون بعد از گذشت 
40سال از پيروزي انقالب زغال سنگ طبس تنها واحد معدني است كه از تكنولوژي 
روز دني��ا بهره مي برد و مي توان گفت كه مابقي واحدها ش��رايط بدت��ري دارند. او با 
اش��اره به حجم توليد در سال جاري اظهار كرد: بر اس��اس آمار موجود در سال 96، 
معادل 1.5ميليون تن كنس��انتره زغال س��نگ حاصل ش��ده است كه نسبت به سال 
قبل 15درصد رشد داشته و عمده اين توليد نيز در واحد طبس صورت گرفته است. 
رييس انجمن زغال سنگ در ادامه با اشاره به ذخاير معادن زغال سنگ در ايران گفت: 
با حس��اب نواحي زغال سنگ خيزي مانند طبس، كرمان، البرز شرقي و البرز مركزي 
مجموعا يك ميليارد و 200ميليون تن ذخيره قطعي زغال كك شو و 1.5ميليارد تن 
ذخاير زغال سنگ حرارتي در ايران وجود دارد كه البته مي توان گفت كه 2 تا 3 برابر 

اين رقم ذخاير سرزميني كشور است. 
مجتهدزاده با تاكيد بر اهميت ايمني در معادن زغال سنگ با اشاره به جلسه هفته 
گذشته با وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: بر اساس پيشنهادي كه مطرح شده 
بود، طرحي به وزير صنعت، معدن و تجارت داده شد كه طي آن چهار مركز HSE در 
چهار مركز اصلي زغال كشور يعني نواحي كرمان، طبس، البرز شرقي و البرز مركزي 
با مركزيت زغال س��نگ كرمان ديده ش��ده كه قرار اس��ت اين مراكز به طور كامل با 
تجهيزات ايمني معادن مجهز شوند تا در صورت ورود به حادثه در يكي از اين نواحي 
امكان تامين موارد مورد نياز فراهم ش��ده باشد. او با اشاره به تجهيز برخي معادن به 
كپسول هاي خودنجات اظهار كرد: كپسول هاي خودنجات اين امكان را فراهم مي كنند 
كه هنگام بروز حوادث نيروهاي حاضر در معدن كه هر يك يكي از كپسول ها را با خود 

دارند، بتوانند جهت ادامه حيات و كاهش تلفات از آنها استفاده كنند. 

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم كرد 

فعاليت غيرقانوني شركت هاي غيرمجاز
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15 نفت و انرژي
 تالش وزارت نيرو

براي تامين پايدار آب
پ�اون   معاون وزير ني��رو در امور آب و آبفا مطالبه آب 
سالم منطبق بر استانداردهاي باال را جزو حقوق شهروندان 
دانست. رحيم ميداني معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با 
بيان اينكه دايره حقوق شهروندي بسيار وسيع است، افزود: 
بخش��ي از اين حقوق كه الزم بود در فاز اول اجرايي شود 
امتياز بندي ش��ده و در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته 
است و وزارت نيرو تالش دارد تا همچون گذشته، بندبند 
حقوق ش��هروندان در بخش آب و برق در سراس��ر كشور 
به اجرا درآيد. وي يكي از مهم ترين حقوق ش��هروندان را 
داشتن آب مطمئن، پايدار و منطبق بر استانداردهاي باال 
دانست و افزود: حق مس��لم همه هموطنان است كه آب 
مطمئن، سالم و پايدار با استانداردهاي باال را از وزارت نيرو 
مطالبه كنن��د و يكي از آرزوهاي وزارت نيرو عملي كردن 
مطالبات مردم اس��ت و تالش مي كند تا به بهترين شكل 
ممكن اين خواس��ته ها را برآورده كند. ميداني رسيدن در 
كوتاه مدت به اين هدف بزرگ را باتوجه به محدوديت هاي 
منابع مالي كاري دشوار دانست و بيان داشت: وزارت نيرو 
ش��رايطي را در كشور ايجاد كرده كه در زمان كنوني همه 
آحاد جامعه به آب سالم دسترسي داشته باشند، ولي مرتب 
در پ��ي ارتقاي توليد و كيفيت باالي آب اس��ت و در اين 
ت��الش لحظه يي كوتاهي نمي كند. وي با اش��اره به اينكه 
در اس��تانداردهاي بين المللي حت��ي توزيع آب با تانكر در 
روستاهاي دور افتاده يا كم خانوار نيز تامين آب محسوب 
مي ش��د، گفت: وزارت نيرو ضمن ارج نهادن به شخصيت 
مردم اي��ران، توزيع آب با تانكر را جز در مواقع اضطراري، 
در ش��أن هموطنان نمي داند زيرا ممكن است باعث افت 

كيفيت شود. 

 افزايش پايبندي اوپك
به توافق كاهش توليد

ايرنا   بررس��ي هاي رويترز انگليس نش��ان داد، در ماه 
دس��امبر )آذر-دي( به دليل كاهش توليد نفت در ونزوئال 
و كشورهاي خليج فارس، ميزان پايبندي اوپك به توافق 
كاهش توليد افزايش يافت. رويترز اين امر را نشانه تعهد 
جدي س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپك( به 
تواف��ق كاهش تولي��د باوجود افزاي��ش قيمت هاي نفت 
دانست. براساس مطالعات، پايبندي كشورهاي اوپك به 
توافق ياد ش��ده از 125درصد در م��اه نوامبر )آبان-آذر( 
به 128درصد در ماه دس��امبر افزايش يافته است. توليد 
نفت در ونزوئال در ماه دس��امبر باوجود بحران اقتصادي 
در اين كش��ور كاهش پيدا كرد. از آنجا كه صنعت نفت 
اين كشور از كمبود سرمايه رنج مي برد، توليد آن در ماه 
دسامبر كاهش بيش��تري پيدا كرد و به كمتر از سهميه 
آن در اوپك رسيد. ماه گذشته هم صادرات و هم فعاليت 
پااليشگاه ها در اين كشور كمتر شد.  امارات متحده عربي 
براي نخس��تين بار از زمان اجراي توافق كاهش توليد در 
ژانويه 2017 )دي-بهمن 1395( كمتر از سهميه يي كه 
اوپك براي اين كشور تعيين كرده است، نفت توليد كرد. 

 گراني بي سابقه گاز
در امريكا

ش�انا  توفان گسترده زمس��تاني سبب شد قيمت 
گاز در شمال شرقي امريكا به رقمي بي سابقه برسد. 

به گزارش رويترز، وقوع توفاني گسترده در سواحل 
شرقي امريكا سبب شد قيمت خرده فروشي گاز طبيعي 
در اي��ن منطقه جمعه، 15 دي ماه به رقمي بي س��ابقه 
برس��د.  اين درحالي بود كه قيمت قراردادهاي آتي گاز 
در بورس كاالي امريكا به اندازه قيمت هاي خرده فروشي 
افزايش نداش��ت، زيرا پيش بيني كاهش شدت سرما از 
يك سو و رشد فزاينده توليد گاز امريكا از سوي ديگر، 
دورنماي رشد قيمت اين س��وخت را تيره كرده  است.  
س��رماي شديد از روز پنج شنبه 1۴ دي ماه وارد مناطق 
شمال شرقي امريكا ش��د و پيش بيني شد دماي هواي 
ش��هر نيويورك ش��نبه، 1۶ دي ماه به منفي 11 درجه 
س��انتي گراد برس��د.  طبق اطالعات موسسه معامالتي 
اس ان ال، قيم��ت گاز طبيعي تحويل روز بعد در ش��هر 
نيويورك به رقم بي س��ابقه 1۴0 دالر و 25 سنت براي 
يك ميليون بي تي يو رسيد كه باالترين رقم از آغاز ثبت 
آمار اين موسسه از سال 1992 ميالدي تاكنون است. 

كوتاه از دنياي انرژي

مديرعامل شركت ملي گاز: 

صادرات گاز به گرجستان همچنان در دستور كار است
شانا  

معاون وزير نفت در امور گاز گفت: قرارداد صادرات 
گاز اي��ران به گرجس��تان منتفي نش��ده و در صورت 
نهايي ش��دن توافق ها، بخش خصوصي گاز ايران را از 

خاك ارمنستان به گرجستان صادر مي كند. 
حميدرض��ا عراقي درب��اره ص��ادرات گاز ايران به 
گرجس��تان گفت: شرايط جغرافيايي ايران به گونه يي 
اس��ت كه امكان صادرات گاز به بس��ياري از كشورها 
ازجمله گرجستان را دارد اما اين صادرات بايد از خاك 

ارمنستان انجام شود. 
وي اف��زود: ص��ادرات گاز به گرجس��تان به فراهم 
ش��دن ش��رايط گوناگوني ازجمله موافقت ارمنستان 
نياز دارد همچنين زيرس��اخت هاي صادرات و قيمت 

مناسب نيز از ديگر عوامل تحقق اين هدف است. 
مع��اون وزير نفت در ام��ور گاز تصري��ح كرد: در 
صورتي كه ايران، ارمنستان و گرجستان براي صادرات 
گاز به توافق برسند، الزم است بخش خصوصي گاز را 
از ايران بخرد و پرداخت هزينه س��وآپ به كشورهاي 
اي��ران و ارمنس��تان را پرداخت كند تا اي��ن گاز وارد 
گرجستان ش��ود. مديرعامل ش��ركت ملي گاز اظهار 
ك��رد: پيش از اين نيز يكي از ش��ركت هاي خصوصي 
براي انتقال گاز ايران به گرجستان اقدام كرد اما هنوز 

هيچ گازي به گرجستان صادر نشده است. 
عراقي با بيان اينكه هم اكنون هيچ قراردادي براي 
صادرات گاز ايران به گرجس��تان اجرايي نشده، گفت: 
موضوع صادرات گاز از خاك ارمنس��تان به گرجستان 
هنوز به طور كامل منتفي نشده و در صورتي كه براي 
بخش خصوصي به صرفه باشد، احتمال دارد صادرات 

گاز انجام شود. 
روحان��ي،  حس��ن  گذش��ته  س��ال  م��اه  دي 
رييس جمه��وري همراه ب��ا هيات بازرگان��ي ايران به 
ايروان س��فر ك��رد و در همايش تجاري ارمنس��تان و 
ايران كه مسووالن اقتصادي ارمنستان و فعاالن بخش 
خصوصي دو كش��ور در اين همايش حضور داش��تند 

طي سخناني با اش��اره به توانايي منطقه براي انتقال 
گاز ايران از طريق گرجس��تان و درياي س��ياه به اروپا 
بر همكاري دو كش��ور در زمين��ه تامين امنيت انرژي 

تاكيد شد. 
صادرات گاز به اروپا ازجمله برنامه هايي اس��ت كه 
مي توان��د در افزايش س��هم اي��ران در تجارت جهاني 
گاز نقش داش��ته باشد. اتحاديه اروپا هم اكنون حدود 
22تا 23درصد انرژي مورد نياز خود را از گاز طبيعي 
تامين مي كند و براساس مطالعات پارلمان اروپا امكان 
صادرات گاز از سوي 12كشور به اين قاره وجود دارد 
ك��ه ايران ني��ز ازجمله اين كش��ورها و بهترين منبع 
تامين گاز اس��ت. ايران ظرفيت صادرات ساالنه 25تا 
30ميليارد مترمكعب گاز از 8 مسير را به اروپا دارد. 

مس��ير اي��ران، عراق، س��وريه و مس��ير تركيه كه 
خود ش��امل چند مسير ازجمله درياي سياه از طريق 
آذربايجان، گرجستان و درياي سياه و ديگري از طريق 
ارمنستان، گرجستان و درياي سياه است از مسيرهاي 

صادرات گاز به اروپا هستند. 
در ارديبهش��ت امس��ال بنابر اعالم مقامات وزارت 
امورخارجه ايران، مذاكراتي ميان ايران و گرجس��تان 
انج��ام ش��د ك��ه از تفاهم هاي��ي در زمين��ه افزايش 
همكاري ه��اي تجاري اقتصادي ميان دو كش��ور خبر 
مي داد زيرا گرجس��تان در گذش��ته محموله گازي از 
اي��ران خريداري كرده بود اما به دليل مش��كالتي كه 
داش��تند، آن را حم��ل نكرده و تفاهم انجام ش��ده را 
اجرايي نكرده بود اما براس��اس تفاهم ياد شده، ارسال 
گاز ايران به گرجس��تان در بهار امسال بايد به مرحله 

عمل مي رسيد اما محقق نشد. 
اس��حاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري 
در مذاكرات مش��ترك هيات هاي عاليرتبه جمهوري 
اس��المي ايران و گرجس��تان با بيان اينكه ايران در 
زمينه انرژي آمادگي تامين گاز مورد نياز گرجستان 
را دارد، گفت: ما مي توانيم گاز را در مرز آذربايجان يا 
ارمنستان تحويل گرجستان بدهيم و اخيرا محموله 

۴ميليون مترمكعبي براي ۴ماه توافق شده كه بدون 
ش��ك اجراي آن نيازمند حل و فصل مس��ائل بانكي 

است. 
به گفته بهزاد بابازاده، مدير امور بين الملل شركت 
ملي گاز، قرارداد صادرات گاز ايران به گرجستان براي 
نخس��تين  بار در مرداد م��اه 1395 ميان ايران و يك 
ش��ركت خصوصي گرجس��تاني به نام جي اي اي سي 
براي يك دوره ۴ماهه به ميزان ۴0ميليون مترمكعب 
امضا شد. دليل كوتاه مدت بودن قرارداد نيز اين است 
كه ايران براي نخس��تين  بار است كه مي خواهد وارد 
تجارت گاز فراتر از همس��ايه هاي خود ش��ود بنابراين 
باي��د همه جوانب كار را بس��نجد. اف��زون بر اين، گاز 
ارسالي به گرجستان بايد از مسير ارمنستان عبور كند 
كه هنوز مذاكرات گرجستاني ها و ارمني ها در اين باره 

نهايي نشده است. 
مريم واليشويلي، معاون وزير انرژي گرجستان نيز 
س��ال گذش��ته با بيان اينكه براي معامله تجاري گاز 
ميان ايران و گرجس��تان ش��ركت هاي خصوصي بايد 
اق��دام كنند، گفته بود: از لحاظ تئوري، ش��ركت هاي 
خصوصي مي توانن��د چنين ق��راردادي امضا كنند و 
قانون گرجستان چنين چيزي را ممنوع اعالم نكرده 
اس��ت؛ در موضوع ص��ادرات گاز ايران به گرجس��تان 
چنين قراردادهايي بايد براي ثبت به دولت گرجستان 
ارائه ش��وند. زيرس��اخت خط لوله گرجستان توسط 
دولت كنترل مي شود، شركت هاي خصوصي و دولت 
گرجستان بايد براي انتقال گاز در داخل كشور قرارداد 
امضا كنند كه چنين قراردادهايي هم امضا نشده است. 
معاون وزير انرژي گرجستان با اين حال تاكيد كرد 
در صورت نياز به تامين گاز از ايران، اين كار مي تواند 
هم از ارمنس��تان و ه��م از آذربايجان به گرجس��تان 
منتقل ش��ود زيرا زيرس��اخت هاي الزم در مرز هر دو 
كش��ور وجود دارد، ايران يك تامين كننده عمده گاز 
براي بازارهاي جهاني اس��ت و گرجس��تان بارها براي 

خريد گاز ايران ابراز عالقه كرده است. 

گروه انرژي  مهدي نيكوئي 
در ماه هاي گذشته و با افزايش فعاليت گسل هاي 
ايران، فضاي نگراني ها و بحث هاي كارشناس�ي هم 
داغ شده است. بسياري درباره خطرات زلزله گفتند 
و برخي نيز راهكارهايي براي كاهش خطرات زلزله 
ارائ�ه كردند. در اين ميان بحث انرژي و به ويژه آب 
بسيار جدي است. با وقوع زلزله هاي 5 و 6ريشتري 
در كش�ور نه تنها تامي�ن آب ش�هرهاي زلزله زده 
با مش�كل مواجه خواهد ش�د، بلكه در بسياري از 
موارد تاسيسات آبرساني و خرابي در آنها مي توانند 

مشكل جديدي ايجاد كنند. 
در اي�ن مي�ان 10روز پي�ش به موض�وع ديگري 
اش�اره ش�د كه نگراني ها از وضعي�ت كنوني تامين 
آب و مي�زان برداش�ت هاي آب را افزايش داد. مراد 
كاوياني راد عض�و هيات مديره انجم�ن ژئوپليتيك 
ايران بيان كرد: حف�ر بي رويه چاه هاي عميق منجر 
به فرونشست اليه هاي باالتر زمين شده است و اين 
براي آينده ش�هرها فوق العاده خطرناك خواهد بود 
و خس�ارات و تبعات زلزله ها را ني�ز افزايش خواهد 
داد. وي بي�ان ك�رد كه در س�اليان گذش�ته تنها با 
هدف خودكفايي در محصوالت كشاورزي، چاه هاي 
بسياري عميقي حفر ش�ده كه تعداد كنوني آنها به 
800 هزار حلقه مي رس�د. برداشت غيراصولي از اين 
چاه ها عامل كاهش س�طح آب سفره هاي زيرزميني 
بوده و ش�هرهاي كش�ور را در خطر آسيب جدي از 

زلزله هاي مختلف قرار داده است. 
اي�ن هش�دار ج�دي باعث ش�د تا »تع�ادل« به 
بررس�ي خطرات آس�يب هاي زلزل�ه در پي كاهش 
س�طح آب هاي زيرزميني برآيد. بررسي ها حاكي از 
آن بود كه ارتباطي بس�يار عميق تر بين زلزله و آب 
وج�ود دارد. ب�ر اين اس�اس نه تنها در زم�ان زلزله 
خطر آس�يب رسيدن به زيرس�اخت هاي توزيع آب 
وجود دارد و خشك شدن سفره هاي زيرزميني هم 
مي تواند خرابي ها را افزايش دهد، بلكه بس�ياري از 
اوقات زلزله ها در پي ش�يوه استفاده از آب به وجود 
مي آيند و به جاي طبيعي بودن »مصنوعي« هستند. 
خالصه ي�ي از يافته هاي چند س�ال اخي�ر را درباره 

ارتباط آب و زلزله در زير مي خوانيد. 
  

 برداشت آب و زلزله
در 11 م��ه  2011، زمين لرزه ي��ي 5/1 ريش��تري 
جنوب اس��پانيا را لرزاند. اين زمين لرزه س��بب مرگ 
9نفر ش��د و خسارت شديدي به ساختمان ها در شهر 
لوركا وارد كرد. اثر تخريبي اين زمين لرزه مايه شگفتي 
ب��ود، چرا كه بزرگي آن زياد نبود. محققان دانش��گاه 

تورنتو با مطالعه گس��ل همجوار شهر لوركا در جنوب 
ش��رقي اسپانيا به اين نتيجه رسيدند كه برداشت آب 

زيرزميني عامل وقوع زمين لرزه بوده است. 
نقش��ه هاي تهيه  ش��ده از س��طح زمين بر اساس 
مش��خص كردن  ام��كان  ماهواره ي��ي،  داده ه��اي 
محدوده هاي��ي را ك��ه كاهش آب زيرزمين��ي در آنها 
روي داده فراهم آورده اس��ت. نتايج مطالعه محققان 
دانشگاه تورنتو در مجله نيچر ژئوساينس منتشر شد. 
اين مطالعه چگونگي تاثيرگذاري فعاليت انسان، مانند 
برداش��ت يا حفر چاه را بر فعاليت لرزه يي برجس��ته 
مي كند. در اين مقاله آمده اس��ت كه جابه جايي هاي 
روي داده در صفحات زمين در مكان هايي كه س��طح 
آب زيرزميني كمتري داش��ته اند )ميزان برداش��ت ها 
ش��ديدتر بوده( بسيار بيش��تر بوده است. عالوه بر آن 
مشخص شد كه زمين لرزه جنوب شرقي اسپانيا تنها 
3 كيلومتر عمق داشته است؛ عمقي كه براي زلزله هاي 

معمول بسيار نادر است. 
پابلو گنزالز و همكاران وي در دانشگاه تورنتو براي 
ردياب��ي جابه جايي زمين در زلزله لوركا تا منش��ا آن، 
از داده هاي ماهواره يي استفاده كردند و به اين نتيجه 
رسيدند كه رخداد زمين لرزه، نتيجه لغزش يك گسل 
نسبتا كم عمق بوده اس��ت كه يك حوضه آبي بزرگ 
واقع در جنوب اين ش��هر را قط��ع مي كند. وقوع اين 
لغزش در عمق 3كيلومتري توضيح مي دهد چرا زلزله 
نسبتا متوسط 5/1 ريشتري، خسارت زيادي را در اين 

محدوده سبب شده است. 
تيم مطالعاتي دانش��گاه تورنتو در بررس��ي داليل 
بالق��وه لغ��زش، دريافت كه س��طح آب زيرزميني در 
حوضه مجاور گس��ل، در 50سال گذشته حدود 250 
متر افت كرده اس��ت. عمده برداشت آب، براي آبياري 
در اين منطقه اس��تفاده شده اس��ت. محاسبات آنان 
نشان مي دهد كه افت تراز آب زيرزميني، تنش هايي 
را در گسل  به وجود آورده و به عنوان محرك آغازين 

زمين لرزه عمل كرده است. 
البته بايد توجه داش��ت كه اي��ن محدوده در يك 
منطقه فعال لرزه يي نيز قرار دارد. گنزالز تاكيد مي كند 
كه اي��ن مطالعه، خاص زلزله لوركا ب��وده و نمي توان 
صرفا با مطالعه يك مورد خاص، قاعده كلي صادر كرد.  
جي��ن فيليپ آوواك از موسس��ه تكنولوژي كاليفرنيا 
معتقد اس��ت: »ش��واهدي از اين دس��ت بايد درباره 
س��اير رويدادهايي كه در نزديكي سدها، آبخوان ها و 
يخچال ه��اي در حال ذوب پديد مي آيد نيز بررس��ي 
ش��ود. گس��ل هاي فعالي در نزديكي اين محدوده ها 
وجود دارد. تحريك زمين لرزه، كار دش��واري نيست، 
حتي بارندگي س��نگين هم مي تواند اين كار را انجام 

ده��د. « نمونه هاي فراواني از فعالي��ت لرزه يي در اثر 
آبگيري س��دها و حتي اس��تخراج نفت و گاز گزارش 

شده است. 
با وجود آنكه محققان زلزله لوركا بيان كردند كه اين 
موضوع را به راحتي نمي توان به تمام زلزله ها تعميم داد، 
2سال پيش بررس��ي هاي موسسه تحقيقات ژئوفيزيك 
هند و مركز لرزه نگاري اين كش��ور به نتيجه مش��ابهي 
دس��ت يافت. اين دست از تحقيقات هندي ها نشان داد 
كه زلزله 7.8ريشتري نپال كه خسارات بسيار سنگيني 
ب��راي اين كش��ور به بار آورد و نيم��ي از توليد ناخالص 
داخلي يك سال آنها را نابود كرد، ناشي از برداشت بيش 

از حد آب از سفره هاي زيرزميني بوده است. 
در اين تحقيق بيان شد با وجود آنكه تحريك گسل 
اصل��ي هيماليا تا حد زي��ادي به دليل تغيير و تحوالت 
طبيعي زمين بوده اس��ت، فعاليت هاي انس��اني مانند 
معدنكاري زيرزميني و برداشت بيش از حد از سفره هاي 
آبي نيز در آن نقش قابل توجهي داشته است. بر اساس 
اين مطالعه، برداشت بيش از حد از آب هاي زيرزميني به 
ويژه در بلندمدت خود را نشان مي دهد و شايد به همين 
دليل باش��د كه ميزان زلزله هاي گسل هيماليا )و البته 
شدت آنها( از 19۶0 به بعد افزايش يافته است. البته در 
مورد تجربه زلزله نپال بايد به اين موضوع توجه شود كه 
ميانگين بارش ها در نپال برابر با 1۶00ميليمتر است و 
ميانگين بارش هاي هند نيز ۶۶0ميليمتر در سال است؛ 
در حالي كه ميانگين بارش هاي ساالنه ايران، حتي پيش 
از خشكسالي هاي چند سال اخير نيز تنها حدود 250 
ميليمت��ر بود. اين ارقام به معناي آن اس��ت كه نه تنها 
برداشت آب از سفره هاي زيرزميني نپال و هند نمي تواند 
به شدت ميزان برداشت هاي ايران باشد، بلكه سفره هاي 
آب زيرزميني در آن كشورها نيز به دليل ميزان بارش ها 

بسيار سريع تر مي توانند احيا شوند. 

 تزريق آب و زلزله
يافته هاي علمي چند س��ال گذشته، حاكي از آن 
هستند كه نه تنها كاهش آب هاي زيرزميني مي تواند 
باعث بروز زلزله ش��ود، بلك��ه تزريق آب به حفره هاي 
زمين نيز مي تواند همين اثر را داش��ته باش��د. تزريق 
آب به چاه ها و حفره هاي زمين در 10 س��ال گذشته 
و ب��ه وي��ژه در امريكا رواج زيادي يافته اس��ت. از اين 
اقدام براي استخراج نفت و گاز شيل، استفاده از انرژي 
زمين گرماي��ي، افزايش ضريب بازيافت چاه هاي نفتي 
و چن��د مورد ديگ��ر بهره برده مي ش��ود. از ميان اين 
اقدام��ات تقريبا فقط افزايش ضريب بازيافت چاه هاي 
نفتي اس��ت كه احتماال در س��ال هاي پي��ش رو رواج 

بيشتري در ايران پيدا كنند.

ب��ه گزارش مجله س��اينتيفيك امريكن، از س��ال 
2008 به بعد، مي��زان زلزله در ايالت هاي اوكالهما و 
تگزاس به ش��دت افزايش يافته است. اين روند، دقيقا 
همزمان با افزايش توليدات ش��يل امريكا و در همان 
ايالت هاي نفت و گازخيز است. براساس اين گزارش كه 
مبتني بر داده هاي سازمان زمين شناسي امريكاست، 
 در مناط��ق اط��راف داالس )مركز تگ��زاس( به مدت

 20 س��ال هيچ زلزله يي ثبت نش��ده بود. اما از سال 
2008 ت��ا 201۶، تعداد 200 زمين لرزه در اين ايالت 
ثبت ش��د. ميانگين نرخ زلزله در كل ايالت تگزاس و 
در مدت مورد بررس��ي ۶ برابر ش��د. اما تعداد لرزه ها 
 در اوكالهما بس��يار بيش��تر بود و نسبت به ميانگين

 20 س��اله خود،  1۶0 برابر شد. ش��دت برخي از اين 
لرزه ها به حدي بود كه مردم را به بيمارستان ها فرستاد 
و به تاسيسات شهري و ساختمان ها آسيب زد. ادامه 
اين روند، باعث شد تا در سال 201۴، نرخ لرزه خيزي 
اين ايالت از كاليفرنيا هم بيشتر شود )كاليفرنيا يكي از 

10 نقطه مسكوني لرزه خيز جهان است(. 
البته ش��دت لرزه هايي كه در پ��ي تزريق آب به 
زمين ايجاد مي ش��ود، بس��يار كم است و تنها تعداد 
آنها زياد اس��ت. با اين حال، مش��كل آنجاس��ت كه 
كارشناس��ان نمي توانند با دقت پيش بيني كنند كه 
چه زماني زلزله يي ش��ديد به وقوع خواهد پيوست و 
شدت آنها چقدر خواهد بود.  افزايش توليد نفت و گاز 
ش��يل، نه تنها منجر به افزايش تعداد زمين لرزه هاي 
ايالت هاي تگزاس و اوكالهما ش��ده، بلكه شكنندگي 
آنها را نس��بت به كوچك تري��ن تكان هاي زمين هم 
افزايش داده است. براس��اس گزارش هاي مردمي به 
سازمان زمين شناسي امريكا، زلزله هاي بيش از 7.8 
ريش��تري چند سال اخير ش��يلي، ژاپن و نيوزيلند، 
حتي با وجود فاصله بسيار زياد، در ايالت هاي نفت و 

گازي امريكا احساس شده اند. 

 سدسازي و زلزله
همان ط��ور كه پيش از اين عنوان ش��د، هرگونه 
اختالل و تغييرات بيش از حدي در وضعيت طبيعي 
آب كره زمي��ن، مي توان��د ايجاد كننده و زمينه س��از 
وقوع زلزله ش��ود. يكي از اين موارد سدسازي است. 
براس��اس گزارش پايگاه اينترنتي اينترنشنال ريورز، 
تاكنون دانش��مندان بي��ش از 100 م��ورد زلزله را 
شناسايي كرده اند كه سدها عامل بروز آنها بوده اند. 
جمع ش��دن انرژي آب در مقادي��ر هنگفت ذخيره 
ش��ده در مخازن سدها و فشار اين آب ها در رخنه ها 
و مناف��ذ زمين، همان چيزي اس��ت كه باعث ايجاد 

زلزله به وسيله آنها مي شود. 

جدي تري��ن زلزله يي كه در پي سدس��ازي رخ داده، 
زلزله 7.9 ريشتري سيچوان چين در سال 2008 است. 
اين زلزله كه حدود 80 هزار نفر را به كام مرگ كش��اند، 
به ساخت سد زيپينگ پو ارتباط پيدا مي كند. كميسيون 
جهاني س��دها )وابس��ته به س��ازمان ملل(، با بررس��ي 
زلزله هاي مختلفي كه در پي ايجاد سدهاي بزرگ و ايجاد 
فشارهاي بسيار زياد روي گسل ها و صفحات زمين تالش 
كرد تا زلزله هاي احتمالي در نزديكي سدها را پيش بيني 
كرده و زمان وقوع آنها را تعيين كند. با اين حال، به دليل 
ويژگي هاي زمين شناس��ي خاص هر منطقه و همچنين 
تفاوت هاي چشمگير هر سد با سدهاي ديگر، اين تالش 
به موفقيت چنداني منجر نشد. تنها كميسيون بين المللي 
سد، توصيه كرد: در صورتي كه عمق آب مخزن يك سد، 

از 100 متر فراتر رفت، مراقب زلزله باشيد!

 اثر زلزله بر آب
زلزله، در بسياري از مواقع، اثراتي بر منابع سطحي 
و زيرزميني آب مي گذارد؛ اثراتي كه هم ممكن است 
در مناب��ع آبي نزديك به مركز زلزل��ه رخ دهد و هم 
ممكن اس��ت در فواصلي هزاران كيلومتري نمود پيدا 
كند. س��اده ترين اتفاقي كه ممكن اس��ت در پي يك 
زلزله در منابع آبي رخ دهد، گل آلود ش��دن آب است. 
اين اتفاق در زلزله كرمانشاه مشاهده شد و مشكالت 
بس��ياري در تامين آب آشاميدني شهروندان به وجود 
آورد. اما اثر زلزله بر آب، به گل آلود ش��دن آن محدود 
نمي ش��ود و مسائلي مانند خش��ك شدن جريان هاي 
آب��ي، افزايش ي��ا كاه��ش جريان ها، پديدار ش��دن 
چشمه هاي جديد و حتي تغيير ماهيت و آلوده شدن 
منابع سطحي آب، از اتفاقات مختلفي است كه ممكن 
است پس از يك زلزله به وجود بيايند و براي مديريت 

آنها نياز به آمادگي است. 
براساس گزارش سازمان زمين شناسي امريكا زلزله 
8.5ريشتري سال 19۶۴ در آالسكا يكي از بزرگ ترين 
زلزله ها از حيث اثرگذاري بر منابع آبي بود. اين زلزله 
باعث شد تا سطح آب 71۶ چاه در امريكا تغيير كند. 
عالوه بر آن، بررس��ي ها نشان داد كه سطح آب چاه ها 
در بس��ياري از كشورهاي ديگر هم تغيير كرده است. 
براساس اين گزارش، تغيير سطح آب چاه ها مي تواند 
ناشي از ويژگي هاي مختلفي مانند شدت زلزله، عمق 
آن، فاصله از مركز زلزله، جنس زمين، ويژگي هاي آبي 
محيط زيست، عمق چاه و ساختمان چاه باشد. تغيير 
سطح آب چاه ها، مي تواند به طور آني يا پس از گذشت 
زماني از زلزله اتف��اق بيفتد. از طرفي معموال كاهش 
يا افزايش س��طح چاه هاي آب به مرور زمان به حالت 
عادي خود بازمي گردد كه گاهي اين بازگش��ت، چند 
م��اه به طول مي انجامد. در هر صورت، اين نوس��ان ها 
مي تواند بسيار شديد باشد، به طوري كه ممكن است 
يك چاه، حتي از آب لبريز ش��ده و مازاد آن در سطح 
زمين جاري شود. همين چاه هم ممكن است در پي 

زلزله به طور كامل خشك شود. 
در زلزله 5.2 ريش��تري ش��مال غربي پنسيلوانيا در 
س��ال 1998، تعداد 120 حلقه چ��اه خانگي، تا 3 ماه 
پس از زلزله، خش��ك شدند. اما در زلزله 7.9 ريشتري 
سال 2002 آالسكا، ۶0 سانتي متر به سطح آب چاه هاي 
ايالت ويسكانسين اضافه شد؛ چاه هايي كه هزار كيلومتر 
از مركز زمين لرزه فاصله داشتند. در موارد ديگري نيز، 
نوسانات شديد سطح آب چاه ها تجربه شد. به طوري كه 
در هر ساعت چند بار سطح آب چاه تغيير مي كرد. اين 
نوسانات شديد پس از مدتي از بين مي رفت و كاهش يا 

افزايش نهايي سطح آب چاه ها مشخص مي شد. 
چنين تغييراتي در ميزان آب چش��مه ها، قنات ها 
و رودخانه ها نيز قابل تصور اس��ت. در موارد بسياري، 
مي��زان اين جريان ه��اي آبي در پ��ي زلزله كاهش يا 
افزايش چش��مگيري داشته اس��ت. از طرف ديگر، از 
ماه ه��اي پيش از زلزله تا چند م��اه پس از آن، زماني 
اس��ت كه خ��واص ش��يميايي بس��ياري از آب هاي 
زيرزميني و سطحي تغيير مي كند. دليل اين موضوع، 
تغيير و تحوالت زيرزميني است. در پي اين تغييرات، 
آزاد ش��دن گازه��ا و مواد ش��يميايي داخل زمين به 
آب ه��ا هم راه پيدا كرده و بس��ياري اوقات از كيفيت 
آن مي كاهن��د. اي��ن موضوع به قدري قطعي اس��ت 
كه دانش��مندان اعالم كرده اند براي پيش بيني زلزله 
تالش هاي خود را متمركز بر سنجش مداوم وضعيت 

آب هاي راكد خواهد كرد. 

»تعادل«  بررسي مي كند 

پيوستگي بحران آب و زلزله

20
11 

ال
 س

يا،
پان

اس
ي 

تر
ش

 ري
5.

ه 1
لزل

ز



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R Sun. January  7. 2018  1010   يك شنبه         17 دي 1396     19 ربيع الثاني 1439  شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحب امتیاز: موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الياسحضرتي
 سردبیر: منصوربيطرف

 نشانی: خيابانستارخان-خيابانكوثردوم-بنبستمينو
 تلفن: 66420769-نمابر: 66420417         

  چاپ: روزتاب-توزيع: نشرگسترامروز-تلفن: 61933000
سازمان شهرستان ها: 66126088

 اذانصبحفردا:05:45 اذانمغرب:17:26 اذانظهر:12:10

عكسروز

عكس:ايلنا آييناختتاميهدهميندورهجايزهجاللآلاحمد

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

بدرقهجمشيدالونديبهآرامگاهابدي
مراسم تشییع جمشید الوندي )فیلمبردار سینما( امروز هفدهم دي ماه ساعت 9:30 صبح مقابل ساختمان شماره 2 خانه سینما 
برگزار مي ش��ود. تورج منصوري از فیلمبرداران پیشكس��وت سینمايي با تاكید بر اينكه جمشید الوندي خیلي زود از میان ما رفت، 
گفت: او از سربازي به ژنرالي رسیده بود و تمام مراحل كار كردن را در يك گروه فیلمبرداري تجربه كرده بود. يعني به آرامي مراحل 
را پشت س��ر گذاش��ته بود تا پشت دوربین باشد و فكر نمي كنم كس��اني كه در سینماي ايران سابقه بیش از 10 سال فعالیت دارند 

جمشید الوندي را نشناسند. 
او همچنی��ن بی��ان كرد: برخي  آدم ها قبل از اينكه بايد، از میان ما مي روند، چ��ون از بي توجهي محیط و كج رفتاري روزگار دق 
مي كنند. امیدوارم محیط سینما كمي با پیشكسوتان مهربان تر باشد و ما هم البته در انجمن فیلمبرداران تالش مي كنیم بیش از آنچه 

تاكنون توجه داشتیم قدر و شأن و منزلت اين سینماگران را بدانیم. 
جمشید الوندي متولد 1322 پس از تحمل يك دوره بیماري 15 دي ماه درگذشت. 

چهرهروز

نتايجنظرسنجيموسسهيوگوازميزانرضايتبريتانياييهاازاوضاعكشور

ساِلبدبريتانياييها
گروهگوناگون|

در آغ��از س��ال 2017 بس��یاري از 
مردم بريتانی��ا، نگران وضعیت اقتصادي 
و اجتماع��ي خ��ود بودند. ب��ا اينكه در 
زم��ان برگزاري همه پرس��ي برگزيت، ح��دود نیمي 
از م��ردم بريتانی��ا راي به جدايي كش��ور از اتحاديه 
اروپ��ا دادند، اما رون��د مذاكرات برگزي��ت آنها را از 
بهبود ش��رايط اقتص��ادي و اجتماع��ي ناامید كرده 
اس��ت. طب��ق گزارش هايي كه در آغاز س��ال 2017 
منتشر ش��د، بسیاري از آنها بر اين باور بودند كه در 
مقايسه با س��ال 2016 میالدي كشورشان عالوه بر 
بدتر ش��دن وضعیت اقتص��ادي اش متاثر از برگزيت، 
بیشتر نژادپرس��ت و غیرمتحد خواهد شد. همچنین 
نزديك به دوس��وم از كس��اني كه در اين نظرسنجي 
ش��ركت كرده بودند، اعالم كردند بريتانیا در س��ال 
2017 میالدي نسبت به سال 2016 میالدي كمتر 
خوشحال خواهد بود و تنها 8درصد خالف اين نظر را 
داشتند. اين نگراني ها، در نظرسنجي هاي پايان سال 
2017 نیز تايید ش��د. طبق تازه تري��ن گزارش هاي 
منتش��ر ش��ده از س��وي موسسه نظرس��نجي يوگو، 
بس��یاري از بريتانیايي ها، سال 2017 را يك سال بد 
براي كشورشان مي دانند. طبق نتايج اين نظرسنجي، 
حدود 51درصد از بريتانیايي ها سال میالدي گذشته 
را س��الي پر از تنش و بحران ه��اي اقتصادي معرفي 
كردند. به گفته بس��یاري از كارشناسان، اين موضوع 
مي تواند نشانه هايي از بروز احساسات ضدبرگزيت در 
میان مردم بريتانیا باش��د. طبق گفته كارشناس��ان، 
بررس��ي تحوالت س��ال 2017 می��الدي در بريتانیا 
نش��ان دهنده تحوالت بس��یاري در عرصه سیاس��ت 
خارجي و داخلي اين كش��ور بوده ك��ه از مهم ترين 
آنها مي توان به پاي��ان مرحله اول مذاكرات برگزيت 
و حمالت متعدد تروريس��تي اش��اره كرد. براس��اس 
گزارش هاي منتش��ر ش��ده، مردم بريتانیا براي بارها 
در س��ال 2017 با حادثه تروريستي جديد مواجه و 
دولت وضعیت س��طح امنیتي را در ش��رايط بحراني 
اع��الم كرد. پ��س از پیروزي هاي ارت��ش و نیروهاي 
مردم��ي عراق و س��وريه در مقابل داعش، بس��یاري 

از نیروهاي��ي كه از بريتانیا به اين گروه تروريس��تي 
پیوستند، به كشور خود بازگشتند؛ اين موضوع يكي 
از مهم ترين نگراني هاي مردم بريتانیا در سال 2017 
بود. در اين میان باتوجه به نظرسنجي موسسه يوگو، 
تنها 11درصد از مردم بريتانیا ش��رايط كشورشان را 

پايدار و خوب ارزيابي كرده اند. 
اي��ن درحالي اس��ت كه در روزهاي گذش��ته نیز 
گزارش هاي��ي مبني بر تغییر نگرش مردم بريتانیا به 
برگزيت منتشر شد. براساس اين گزارش ها، گرايش 
عمومي م��ردم در حال تغییر به س��مت مخالفت با 
خروج كشورشان از اتحاديه اروپاست. پیش از اين در 
نوامبر 2016 نظرسنجي ها حاكي از آن بود كه حدود 
43درصد از مردم بريتانیا مايل به جدايي كشورشان 
از اتحاديه اروپا بودند كه اين افراد در دسامبر 2017 
ب��ه 41درصد كاهش يافتند. اين درحالي اس��ت كه 
43درصد اف��رادي كه در نوامبر 2016 مايل به باقي 
مان��دن بريتانیا در اتحاديه اروپ��ا بودند به 51درصد 
افزايش يافتند. همان طور كه گفته ش��د ضعف دولت 
بريتانیا در مديريت مذاك��رات برگزيت و ناتواني آن 
در انسجام بخشي درون كابینه و مجلس عوام جايگاه 
دولت و ترزا مي   را در میان ش��هروندان ضعیف كرده 

و منج��ر به افزايش مخالفان برگزيت ش��ده اس��ت. 
همچنی��ن باعث ش��ده كه بس��یاري از ش��هروندان 
اين كش��ور، نس��بت به وضعیت اقتصادي، سیاسي و 
اجتماعي كشورشان در سال 2017، ناراضي باشند. 
آن طور كه گفته ش��ده، در سال 2018 مذاكرات 
نهايي برگزيت صورت مي گیرد. همچنین كمیسیون 
اروپا از خروج كامل اين كش��ور تا س��ال 2020 خبر 
داده اس��ت. با اينكه بس��یاري از مردم بريتانیا نسبت 
به خروج كشورش��ان از اتحاديه اروپا ناراضي هستند، 
اما نتايج نظرس��نجي موسسه يوگو نشان مي دهد كه 
میزان خوش بیني به رويدادهاي سال 2018 در میان 
مردم بريتانیا افزايش يافته است. طبق اين نظرسنجي، 
حدود 29درصد از م��ردم بريتانیا پیش بیني كرده اند 
كه سال نو میالدي كم تنش  و باثبات تر از سال 2017 
خواهد بود. اين درحالي است كه 24درصد نیز اعالم 
كرده اند كه س��ال 2018 همچنان اين كش��ور دچار 
بحران ه��اي فراوان��ي خواهد ب��ود و روزهاي پرتنش 
 در بريتانیا در س��ال 2018 به  پايان نخواهد رس��ید. 
بر اين اساس مردم بريتانیا نسبت به اوضاع اقتصادي 
و سیاس��ي كش��ور خ��ود در س��ال می��الدي جديد 

خوش بین هستند. 

آمارنامه

بازارهنر

صدايمنتقدرابشنويد
 عل��ي مالقلي پور، كارگردان س��ینما 
بیان كرد: فیلمنامه »زنگبار« او با موضوع 
مشكالت اقتصادي مردم موافقت شوراي 

پروانه ساخت را كسب نكرده است. 
جديدتري��ن  درب��اره  مالقلي پ��ور 
فعالیت هاي خود گفت: بعد از گذش��ت 
س��ه س��ال و نی��م از س��اخت »قندون 
جهیزيه« ه��ر فیلمنامه يي كه نوش��تم 
 با مش��كل تهیه كننده، س��رمايه گذار و... 
رو به رو شد و حتي چندي پیش فیلمنامه 

»زنگبار« را به شوراي پروانه ساخت ارائه دادم كه اين 
اثر هم موافقت شورا را اخذ نكرد. او افزود: مي دانم كه 
اعضاي شورا اشكال هايي را به اين فیلمنامه كمدي- 
اجتماع��ي گرفته اند. موض��وع فیلمنامه »زنگبار« كه 
نوش��ته مش��ترك من و محمدامین ن��وروزي درباره 
عدالت اجتماعي، فش��ارهاي اقتصادي، بیكاري مردم 
حاشیه نش��ین و ضعی��ف جامع��ه و رفاه طلبي برخي 

مديران است كه با لحني كمدي نوشته 
بودي��م. مالقلي پور به مه��ر گفت: بعد از 
ش��نیدن خب��ر موافقت نش��دن ب��ا اين 
فیلمنامه، قص��د اعتراض داش��تم اما با 
شنیدن س��خنان ريیس دولت مبني بر 
اينكه دولت اهل تعامل و گفت وگو است، 
س��عي كردم صبر كنم و امیدوارم وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي و شوراي صدور 
پروانه، س��اخت فیلمنامه يي را كه 3ماه 
روز و ش��ب روي آن وق��ت گذاش��ته ايم 
به راحتي حذف نكند و در اين ش��رايط ناامیدكننده 
حداقل اهل تدبیر باشد و صداي منتقد حذف نشود. 
او در پايان اظهار كرد: اين فیلمنامه پیش تر قرار بود 
با حضور منصور لش��گري قوچاني تهیه و تولید ش��ود 
اما با كناره گی��ري و انصراف وي، آن را با تهیه كننده 
ديگ��ر پیگیري مي كنم و امی��دوارم »زنگبار« در پله 

اول متوقف نشود. 

»افسانههايخليج«يكويديوپرفورمنسآرت
كارگردان »افسانه هاي خلیج« با اشاره 
به اينكه اين نمايش يك ويديو پرفورمنس 
آرت اس��ت درباره افسانه هايي كه در اين 
اثر پژوهش��ي روايت مي ش��وند، س��خن 
گفت. شايان افكاري كارگردان موسیقي- 
نمايش»افسانه هاي خلیج« درباره اجراي 
اين اثر نمايشي به مهر گفت: »افسانه هاي 
خلی��ج« در واقع ي��ك ويديو پرفورمنس 
آرت اس��ت ام��ا ب��راي معرف��ي بهتر به 
مخاطب��ان، ما از واژه موس��یقي- نمايش 

اس��تفاده مي كنیم. اين نمايش ب��ه نوعي يك اجراي 
هم رسانه يي است كه در قالب پرفورمنس، موسیقي، 

نريشن و ويديو به مخاطبان عرضه مي شود. 
او با اشاره به اينكه در اين نمايش از موسیقي مدرن 
جنوبي و قطعاتي از گروه هاي موسیقي چون داركوب، 
داماهي، كاكوبند و مجید س��االري استفاده مي شود، 
بیان كرد: »افس��انه هاي خلیج« يك نمايش پژوهشي 
اپیزوديك درباره قصه ها و افسانه هاي بوشهر و درياي 
خلیج فارس است؛ افس��انه هايي كه مردم سال هاست 
به آنها اعتقاد دارن��د. در اين نمايش از دل روايت اين 
افسانه ها، موس��یقي بیرون مي آيد و با نمايش تصاوير 
و نريش��ن همراه مي ش��ود به عنوان نمونه يك واقعه 
طبیعي مثل ماه گرفتگي كه ارتباط مستقیمي با يكي 
از افسانه هاي بوشهري به نام »دي زنگرو« دارد ازجمله 
تحقیقاتي بود كه انج��ام دادم. »دي زنگرو« به معني 

»مادر سیاه رو« است و شكلي از هیوال به 
حساب مي آيد كه مردم تصور مي كردند 
اي��ن هیوال مي آيد و م��اه را مي بلعد پس 
ب��راي اينكه »مادر س��یاه  رو« ماه را پس 
بدهد، ل��ب دري��ا مي رفتند و هم��راه با 
يك س��ري حركات، روي وس��ايل فلزي 
مثل قابلمه و س��یني و قاشق مي زدند و 
از آنه��ا صداهاي��ي در مي آوردند تا »مادر 
س��یاه رو« را فراري بدهند. افكاري ادامه 
داد: اين نمايش ديال��وگ ندارد و بر پايه 
حركات فرم با پخش نريش��ن هايي از محسن بهرامي، 
شبنم درويش، احمد ساعتچیان، احسان كرمي، ناهید 
مسلمي و تینا هاشمي بنا شده است. افسانه »داماهي« 
كه اسم بند گروه موس��یقي داماهي نیز است، افسانه 
»ننه دريا« كه افس��انه صیادان جنوب ايران اس��ت و 
»سنگ صبور« ازجمله افسانه هايي هستند كه در اين 
اثر نمايش��ي روايت مي شوند. هر چه به سمت انتهاي 
نمايش پیش مي رويم از افس��انه ها فاصله گرفته و به 
نگهبانان خلیج فارس مي پردازيم كه به همین ترتیب 
پايان كار همراه اس��ت با به نمايش گذاشتن اتفاقاتي 
ك��ه در روز 7 آذر 59 رخ داد و طي آن نیروي دريايي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران با انهدام اسكله هاي نفتي 
البكر و االمیه چندين ناو جنگي و هواپیماي دشمن را 
به قعر دريا فرس��تاد و اين روز، روز نیروي دريايي نام 

گرفته است. 

رونمايي»شهسوار«بهبهانهبزرگداشت»پرويزخان«
مس��تند »شهس��وار« در پنجاهمی��ن 
س��الگرد درگذش��ت جهان  پهلوان تختي 
ب��ا تجلی��ل از 50 س��ال فعالی��ت هنري 

هارون)پرويز( يشايايي رونمايي شد. 
روز پنج شنبه چهاردهم دي ماه ساعت 
16 از فیل��م مس��تند »شهس��وار« كه به 
جنبه هاي ورزش��ي، اجتماعي، سیاس��ي و 
خانوادگي زندگي غالمرضا تختي پرداخته 
اس��ت، رونمايي شد. اين مراس��م همراه با 

برگزاري بزرگداشتي براي تهیه كننده فیلم، هارون)پرويز( 
يش��ايايي به پاس يك عمر فعالیت ارزش��مند در عرصه 
فیلم س��ینمايي و مس��تند همراه بود. فرهاد توحیدي، 
مجید خدايي، حس��ن رنگرز، اكبر خامین، مرتضي علي 
عب��اس میرزايي و كیانوش گرامي از جمله مهمانان اين 

برنامه بودند. 
مراسم با سخنراني دوس��تان و نزديكان تختي ادامه 
ياف��ت و پرويز عرب از كش��تي گیران ه��م دوره تختي، 
عطاءاهلل آذرتیموري از ورزشي نويسان قديمي و مصطفي 
كیان تاش صاحب زورخان��ه طالچي به ذكر خاطراتي از 
جهان  پهل��وان غالمرضا تختي پرداختن��د. در ادامه نیز 
فرهاد توحیدي، فیلمنامه نويس درباره هارون يش��ايايي 
گفت:»مانند دوس��تان اهل ورزش ك��ه فروتني كردند و 
گفتند، س��خن گفتن از تختي كار آنها نیس��ت، من هم 
بايد بگويم س��خن گفتن از هارون يشايايي كار بزرگان 
سینماي ايران است. بگذاريد آقاي يشايايي را پرويز خان 

صدا كنم. در س��ینما اگ��ر فیلمبرداري در 
میان اعضاي گروه��ش صاحب نفوذ كالم 
باش��د، گروهش او را آقا ص��دا مي زنند. از 
اين آقاها در سینماي ايران زياد نداريم. به 
عنوان مثال يكي از اين آقاهاي س��ینماي 
اي��ران نعمت حقیقي ب��ود. در مورد پرويز 
يش��ايايي لفظ پرويزخان را به كار مي بريم. 
هر جا كه باش��ید و حرف از آقاي يشايايي 
باش��د از او با لفظ پرويز خان ياد مي شود. 
نقط��ه وصل پرويز خان ب��ه غالمرضا تختي، پهلواني هر 
دوس��ت. خیل��ي از آدم ه��ا از جايگاهي ك��ه در آن قرار 
مي گیرند، شرف مي گیرند اما افرادي مانند پرويز يشايايي 
به جايي كه در آن قرار مي گیرند، حیثیت مي بخش��ند. 
خیلي ه��ا در اي��ن مملكت مدال گرفتند و چه  بس��ا كه 
مدال هايش��ان از تختي بیش��تر اس��ت اما جهان  پهلوان 
نشدند. خیلي ها سیمرغ گرفتند اما هیچ  وقت پرويز خان 
نش��دند. پرويز خان، پهلوان س��ینماي ايران است كه به 
سینماي ايران اعتبار مي بخشد.« فرهاد توحیدي در ادامه 
با اشاره به  هم دوره بودن يشايايي و تختي از فعالیت هاي 
منحصر به  فرد هارون يش��ايايي در عرصه هاي فرهنگي 
و اجتماعي مي گويد: »پرويز يشايايي در دوران تحصیل 
با افرادي آش��نا مي شود كه بعدها به همراه آنها موسسه 
تبلیغاتي  فیلم را تاس��یس كردند. اين موسسه نخستین 
مكان در ايران بود كه در آن فیلم تبلیغاتي ساخته مي شد 

و بستر تازه يي براي اين صنعت ايجاد مي كرد.

نظارتازپشت
درهايبسته

نيويوركتايمز:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفح��ه اول خ��ود اعالم 
كرد كه امريكا، مذاكرات 
دو ك��ره را از دور نظ��اره 
تايمز  نیويورك  مي كند. 
با اعالم اين خبر نوش��ت 
كه پنتاگون در بیانیه يي 
از رايزني تلفن��ي وزراي 
دفاع امريكا و كره جنوبي 

خبر داد؛ تماسي كه »خطرات كره شمالي« يكي 
از مس��ائل اصلي آن بود. طبق گفته وزارت دفاع 
امري��كا، آنها درباره طیفي از موضوعات مرتبط به 
»اتحاد بین امريكا و كره جنوبي« صحبت كردند. 
اين در حالي اس��ت كه در بس��یاري از گزارش ها 
گفته شده كه دو كره در روندي بي سابقه در حال 
حذف كردن نقش سیاسي امريكا در شبه  جزيره 
كره هستند. با آنكه نماينده كاخ سفید در سازمان 
ملل و همچنین سخنگوي وزارت خارجه امريكا، 
هرگونه تعامل مستقیم كره شمالي با جنوبي براي 
برقراري مذاكرات مقدماتي آشتي بین دو طرف را 
رد كرده بودند اما پیونگ يانگ و سئول بي تفاوت 
به مخالفت هاي واش��نگتن در حال عملي كردن 

آشتي ملت كره هستند. 

والاستريتژورنال:
ي  ر يیس جمه��و ر
 18 كنگ��ره  از  امري��كا 
میلیارد دالر براي ساخت 
دي��وار م��رزي در امتداد 
مكزيك-امري��كا  م��رز 

درخواست كرده است.
طب��ق س��ندي ك��ه 
در  ژورنال  وال اس��تريت 
صفحه اول خود منتش��ر 

ك��رده، ترامپ در مقابل س��اخت بی��ش از 700 
مايل از ديوار مكزيك، پول نقد درخواس��ت كرده 
و وزارت امنی��ت داخلي امريكا مي گويد كه دولت 
اين كش��ور قص��د دارد نرده ه��ا را در امتداد مرز 
جنوب��ي افزايش دهد. طبق اين گ��زارش، دولت 
امريكا خواس��تار مجموع 33میلی��ارد دالر براي 
افزايش امنیت در امتداد مرز جنوبي اين كش��ور 
اس��ت و باقي 15 میلیارد دالر، قرار است نیازهاي 
امنیت مرزي همچون فناوري و كاركنان را تامین 
كن��د. ريیس جمه��ور امريكا مب��ارزات انتخابات 
رياس��ت جمهوري 2016 را با وعده ساخت ديوار 
م��رزي در امتداد مرز امريكا و مكزيك پیش برد. 
پیش از اين ترامپ بارها گفته بود مكزيك هزينه 
س��اخت اين ديوار را خواهد پرداخت اما مكزيك 

چنین چیزي را رد كرده است. 

داون:
اي��ن روزه��ا، بح��ث 
كاه��ش كمك هاي مالي 
پاكس��تان  ب��ه  امري��كا 
در راس��تاي مب��ارزه ب��ا 
تروريسم، در صدر اخبار 
رسانه ها قرار گرفته است. 
دونالد ترامپ سال 2018 
را ب��ا حمل��ه لفظ��ي در 
پاكستان  به  تويیتر خود 

آغ��از كرد. او در اي��ن تويیت از تعلیق كمك هاي 
مالي امريكا به پاكس��تان خبر داد. در مقابل اين 
اقدام دونالد ترامپ، دولت پاكستان اعالم كرد كه 
باوجود تعلیق كمك هاي امنیتي امريكا، پاكستان 
تالش ه��اي خود را در جه��ت ايجاد صلح و ثبات 
در منطق��ه، ادامه خواهد داد. اين درحالي اس��ت 
كه ترامپ اعالم كرده دولت پاكس��تان با دريافت 
33 میلی��ارد دالر كمك هزينه امنیتي، در مقابل 
گروه ه��اي تروريس��تي انتخابي عم��ل مي كند. 
همچنین گفته شده كه تصمیم توقف كمك هاي 
مالي از سوي امريكا، به عنوان اقدامي معرفي شده 
كه بتواند پاكس��تان را به مبارزه با تروريس��م در 

منطقه مجبور كند. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

اختالفنظر»جوديدنچ«باطرفدارانجيمزباند
جودي دنچ مي گويد: در هش��ت فیلم 
از مجموع��ه »جیمز بان��د« بازي كرده و 
نظر هواداران ك��ه مي گويند هفت فیلم، 

نادرست است. 
به گ��زارش ددالين، ج��ودي دنچ در 
مجموعه فیلم هاي جیم��ز باند در نقش 

»ام« مامور مخفي بازي كرده است. او از سال 1995 با فیلم »چشم طاليي« 
در اي��ن مجموع��ه حضور ياف��ت. در حالي كه تماش��اگران نقش هاي او را به 
خوب��ي ب��ه ياد مي آورند، او اعالم كرده يك مورد اس��ت ك��ه از نظر خیلي ها 
مخفي مانده و آن تعداد فیلم هاي جیمز باند اس��ت كه او در آنها بازي كرده 
اس��ت. وي مي گويد: بازيگر هش��ت فیلم بوده است نه هفت فیلم. اين بازيگر 
كهنه كار نوشته است: من در هشت فیلم بازي كردم اما همه مي گويند هفت 
تا، اما من يك صبح هم در »اسپكتر« بودم. هرگز »اسپكتر« را نديدم، هنوز، 
ام��ا آنها من را برگرداندند و صحنه كم��ي تلويزيوني بود ولي خب در نهايت 

من در آن هم بودم. 
جودي دنچ در »چش��م طاليي« در نق��ش »ام« بازي كرد و در فیلم هايي 
با حضور پیرس برازنان هم حضور داش��ت كه شامل »فردا هرگز نمي میرد«، 
»دنیا كافي نیس��ت« و »روزي ديگر بمیر« بود. او آن قدر محبوبیت داش��ت 
ك��ه وقتي دنیل كري��گ به عنوان بازيگر بعدي جیمز باند انتخاب ش��د، دنچ 
در »كازين��و روي��ال« هم ظاهر ش��د و در »ذره يي آرام��ش« نیز بازي كرد و 
در »اس��كاي فال« نیز نقش��ي مهم داش��ت. با اين حال جاي��ي كه حضور او 
محس��وس نشد »اسپكتر« بود كه او يك روز در لوكیشن فیلم بود و شادمانه 
در سكانس��ي كوچك ب��ازي كرد كه در عین حال به فیل��م كمك مي كرد تا 

داستان آن جلو برود. 
او اين بازي را نیز محاس��به كرده و به همین دلیل معتقد است در هشت 
فیلم حضور داش��ته اس��ت. در هر حال نه گفتن به نظ��ر بازيگري كه 6دهه 
در صحنه نمايش درخش��یده دش��وار است. جودي دنچ بازيگر نقش اوفلیا در 
نماي��ش »هملت« در اواخر ده��ه 1950 در تئاتر اولد ويك لندن بود كه آن 

زمان و هنوز از مهم ترين تئاترهاي جهان محسوب مي شود. 

سرنوشت»مسجدمعجردار«درمشهدچهميشود؟
»هويت مش��هد« در حد ي��ك عبارت 
تقلیل يافته، عبارتي كه هرازگاهي مثال در 
يك سخنراني ملي، يك مجمع بین المللي 
يا مخصوصا در يك سخنراني انتخاباتي به 

بهترين شكل مي توان از آن بهره برد. 
كافي است با بافت پیراموني حرم مطهر 

ارتباطي متوسط داش��ته باشیم تا انتشار ويروس تخريب و درهم نورديده شدن 
بافت هويتي مش��هد را با سرعتي چش��م گیر ببینیم و لمس كنیم؛ ويروسي كه 
هر روز قربانیان جديدي مي گیرد و بخشي از تاريخ مشهد را به همراه خانه هاي 
قديم��ي و كوچه هاي خاطره انگیزش به كام نابودي مي كش��اند. البته همه اين 
تخريب ها يك كلیدواژه مش��ترك دارند تحت عنوان »نوسازي بافت فرسوده« و 
ظاهرا آن قدر بیل ها و لودرهاي قدرتمندي پشت سر اين اقدام قرار دارد كه حتي 
نامه نگاري ش��خصیت هاي فرهنگي و سیاس��ي و دانشگاهي و حوزوي به سران 
قواي س��ه گانه هم نمي تواند جلوي اين اقدامات را بگی��رد. اما در مقابل اماكن 
تاريخ��ي ديگري هم وجود دارند كه براي اس��تفاده بیش��تر متولیان امر قرباني 
مي ش��وند؛ تراژدي مهديه عابدزاده از همین دس��ت بود و ح��اال همان تراژدي 
در حال تكرار اس��ت؛ اين ب��ار براي بنايي كه برخالف مهدي��ه عابدزاده به ثبت 
ملي هم رسیده است؛ »مسجد و حوض معجردار )صاحب الزمان(«تاسف آورترين 
بخش قسمت جديد سريال تخريب هويت مشهد در اين است كه اين بار متولي 
تخريب هويت مش��هد، همان نهادي اس��ت ك��ه بايد نگهبان آن باش��د، يعني 
شهرداري مشهد. اما محمدرحیم رهنما مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري خراسان رضوي به ايس��نا گفته اين مس��جد بدون هیچ مشكلي 
س��رجايش اس��ت و همه چیز در مورد آن معمولي است و صرفا عده يي در حال 
ش��یطنت هستند. از طرفي، اداره اوقاف كه بايد متولي اين بناي موقوفه باشد و 
از وقفیت اين بنا حمايت كند نیز س��كوت كرده و مسووالن آن درخصوص اين 
ماجرا تا لحظه ارسال اين گزارش پاسخي نداده اند. میراث فرهنگي هم به عنوان 
تنها مدافع باقي مانده اين اثر ثبت ملي شده، اصل وجود خبر را تكذيب مي كند 
و معتقد است كه اين خطر و اخبار حول محور آن صرفا فضاسازي است و اصوال 

مشكل خاصي وجود ندارد. 

تاريخنگاري

مرگ جهان پهلوان 
هفدهم دي 1346 جهان پهلوان غالمرضا تختي در 37سالگي در هتل آتالنتیك 

تهران به طرز مشكوكي درگذشت. 
او دو روز قبل از مرگش يعني 15دي، وصیت نامه اش را در دفترخانه اسناد رسمي 
ش��ماره 202 تحت ش��ماره 3428 و با تعیین كاظم حس��یبي به عنوان سرپرست 
فرزندش بابك كه تنها 4ماه داشت به ثبت رسانده بود. درباره داليل مرگ او اختالف 

نظرهاي زيادي وجود دارد. 
براساس اخبار منتشره در روزنامه هاي اطالعات و كیهان در 18دي 1346 غالمرضا 
تختي به  دلیل وجود اختالفات خانوادگي با همس��رش شهال توكلي خودكشي كرده 
اس��ت. از انگیزه هاي ممكن براي خودكشي، مواردي چون ناكامي هايش در مسابقات 
در پايان عمر ورزشي تختي نام برده مي شود. با اين حال عده يي مرگ او را مشكوك 
مي دانند. اين عقیده كه س��اواك او را به دلیل محبوبیت زياد و وفادار نبودن به نظام 
وقت ايران به قتل رسانده است در بین مردم وجود داشته است. غالمرضا تختي كه 
عضو جبهه ملي ايران نیز بود از سال 1342 بارها به ساواك احضار شد. اطرافیان شاه 
با ناكامي از نزديك كردن او به دربار و حكومت، فش��ارها را بر تختي افزايش دادند. 
حتي در مواردي تختي از ورود به ورزش��گاه ها منع مي ش��د. او پس از دوري دو ساله 
از رقابت هاي ورزش��ي براي چهارمین بار در بازي هاي المپیك ش��ركت كرد و براي 
نخس��تین  بار در اين بازي ها مدالي كس��ب نكرد. ظاهرا حكومت میل داشت، تختي 
بدون تمرين و آمادگي جس��مي و روحي در میدان حاضر شود و با شكست خوردن، 
محبوبیتش در میان مردم را از دست بدهد. از سوي ديگر مردم نیز خواهان شركت 

او در مسابقات جهاني بودند. 
در چنین ش��رايطي تختي در سال 1345 هم در بازي هاي جهاني توكیو شركت 
كرد و بار ديگر دس��ت خالي به ايران بازگشت. جالل آل احمد درباره مرگ او چنین 

نوش��ت:»از آن همه جماعت هیچ كس حتي براي يك لحظه به احتمال خودكش��ي 
فكر نمي كرد.« عده يي معتقدند، تختي اگر خودكشي هم كرده باشد، مسوولیت آن 
با حكومت ش��اه است كه با فشارها و تنگناهايي كه برايش به وجود آورد او را به اين 

سمت سوق داد. 
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