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اتمامكاركميسيونتلفيق
بودجه  ۹۷تا پايان هفته

گزارش«تعادل» از مراسم تامين مالي جمعي
پروژههاي دانش بنيان با حضور وزير اقتصاد

افزايش حقوق
مقامات در سال ۹۷
ممنوع شد

نيـازاقتـصادايـران

بورس زمينهساز
رونق استارتآپها
ميشود

همين صفحه

صفحات  5و 10

خشم و عجز در كاخ سفيد؛ ترامپ تعليق تحريم هستهاي ايران را امضا كرد

سرمقاله
نوبت اصالحات اقتصادي
مجيد اعزازي
وقوع ح��وادث اخير در كش��ور ،در اين روزها به
فرصتي تبديل شد تا مسووالن عالي كشور ،محافل
سياس��ي و اقتصادي و رسانهها با مرور راههاي رفته
و نرفت��ه طي 4دهه اخير ،زمينهه��اي بروز و ظهور
اعتراض��ات مردمي را واكاوي كنن��د و با هدف رفع
مشكالت و نقايص ،زمينههاي تغيير در رويكردها و
س��اختارها را در دستور كار خود قرار دهند .از نگاه
اغلب تحليلگران ،مشكالت و نارضايتيهاي موجود در
جامعه عميق و در ابعاد مختلف اس��ت و از همينرو،
بايد در همه حوزهها مسالهيابي شده و مشكالت حل
شوند .در عين حال ،باتوجه به اينكه بخش مهمي از
مردم از نارساييهاي اقتصادي و معيشتي ،بيكاري،
درآمد اندك و نابرابري و شكاف اقتصادي-اجتماعي
رنج ميبرند ...
همين صفحه

بازگشتآرامش به بازارها
صفحات 4 ،2و 5

تماس وزير امور خارجه ايران با همتاي چيني و حضور وزير كار در چين براي بررسي آخرين وضعيت نفتكش سانچي

نوشدارو بعد از مرگ سهرابها

گزارش
تجويز ساخت «مال» در بهشتزهرا!

مجيد اعزازي
دبير گروه مسكن و شهرسازي

وقوع حوادث اخير در كشور ،در اين روزها به فرصتي تبديل شد تا مسووالن
عالي كشور ،محافل سياسي و اقتصادي و رسانهها با مرور راههاي رفته و نرفته
طي 4دهه اخير ،زمينههاي بروز و ظهور اعتراضات مردمي را واكاوي كنند و با
هدف رفع مش��كالت و نقايص ،زمينههاي تغيير در رويكردها و ساختارها را در
دستور كار خود قرار دهند .از نگاهاغلب تحليلگران ،مشكالت و نارضايتيهاي
موج��ود در جامع��ه عمي��ق و در ابعاد مختلف اس��ت و از همي��ن رو ،بايد در
همه حوزهها مس��الهيابي ش��ده و مشكالت حل ش��وند .در عين حال ،باتوجه
به اينكه بخش مهمي از مردم از نارس��اييهاي اقتصادي و معيش��تي ،بيكاري،
درآمد اندك و نابرابري و ش��كاف اقتصادي-اجتماعي رنج ميبرند ،ساختارهاي
اقتصادي و ضرورت اصالح آنها ،بيش از س��اير حوزهه��ا در كانون توجه مردم
و مس��ووالن قرار گرفته اس��ت .اغلب فعاالن سياس��ي اما راهحل رفع نقايص و
مشكالت اقتصادي را در توسعه سياسي جستوجو ميكنند .در اين چارچوب،
هفته گذش��ته 16فعال اصالحطلب در بيانيهيي تصريح كردند« :هر چند وجه
اقتصادي اعتراضات عموميتر اس��ت ،ولي ريش��ه حل مش��كالت اقتصادي در
اصالحات سياس��ي و گس��ترش و تقويت نظارتهاي مردمي و كارآمد ش��دن
و اس��تقالل نهادهاي نظارتي رس��مي و آزاديهاي مدني و رس��انهيي است .ما
معتقدي��م بدون پذيرش چنين اصالحاتي نميتوان به تغييرات اساس��ي و حل
مسائل اقتصادي و كاهش نارضايتيها دست يافت».
در عين حال ،طي چند س��اله اخير ،اقتصاددانان و در راس آنان مسعود نيلي
دس��تيار ويژه رييسجمه��ور در امور اقتصادي بر ضرورت وج��ود اجماع و اراده
سياسي براي اصالحات ساختاري اقتصاد ايران تاكيد كردهاند .به اعتقاد نيلي ،در
چند سال اخير اقتصاد ايران به واسطه كاهش تورم و استمرار آن ،ورود ابزار مالي
جديد به نام اوراق بدهي ،فضاي مجازي و شكلگيري كسبوكارهاي اينترنتي و
محدود ش��دن منابع بودجه دولت ،كمي از عملكرد بلندمدت خود فاصله گرفته
است و زمين ه براي تغيير مسير اقتصاد ايران از طريق اتخاذ سياستهاي صحيح
فراهم شده است .به اعتقاد اغلب اقتصاددانان ،ريشه مشكالت جوامعي همچون
جامعه ايران در مديريت منابع مالي ناش��ي از ف��روش منابع طبيعي نفت و گاز
ريش��ه دارد .رش��د درآمدهاي نفتي ،تبديل اين درآمدها به ري��ال و تزريق اين
درآمدها به بودجه كش��ور ،پيامدي جز تورم (برداش��ت از جيب فقرا) ،بيثباتي
اقتصاد ،تعميق ش��كاف طبقاتي و نابرابري ،ايجاد رانت براي گروههاي نزديك به
كانونهاي قدرت ،نابس��اماني نظام مالياتي و سياستهاي مالي ،از رونق افتادن
توليد و اش��تغال و جان گرفتن داللي و واس��طهگري و ...در پي نخواهد داشت.
با مرور تاريخ اقتصاد ايران ،در دو دوره بهطور مش��خص ش��اهد برجس��ته شدن
چنين مشكالتي بر اثر افزايش قيمت نفت و در پي آن افزايش درآمدهاي نفتي
بودهاي��م؛ در ده��ه  1350و نيمه دوم دهه  .1380در حالي كه در س��ال 1351
درآمد دهك اول نس��بت به دهك اول  12برابر بود ،با افزايش شديد درآمدهاي
نفتي ،اين نسبت در سال  1356به  40برابر افزايش يافت .تورم نيز در سال 56
به 25.1درصد رس��يد .نرخ تورم در س��ال  1387يعني در دوره وفور درآمدهاي
نفتي نيز به 25.4درصد و در پايان دولت بهرهمند از بيش��ترين درآمدهاي نفتي
در ط��ول تاري��خ اقتصاد ايران ب��ه حدود 35درصد بالغ ش��د .حال كه به همت
دول��ت يازدهم ،نرخ تورم تا حد ممكن مهار ش��ده و رش��د اقتصاد نيز از منفي
6.8درصد در س��ال  91در مسير صعودي قرار گرفته است ،فرصت مناسب براي
اصالحات ساختاري اقتصاد به شرط اجماع سياسي فراهم آمده است .فرصتي كه
از ديد اغلب مسووالن آنگونه كه شايسته بود و انتظار ميرفت ،مورد توجه واقع
نشد .تحوالت هفتههاي اخير و در پي آن ،اظهارنظر مسووالن و فعاالن سياسي
در هفته گذش��ته اما نشان داد كه حل مس��ائل اقتصادي از اهميت قابلتوجهي
برخوردارند و همگي بر س��ر ريشهيابي مش��كالت و نقايص و رفع آنها اتفاقنظر
دارند .از اين رو ،به نظر ميرسد بيش از گذشته زمينههاي اجماع سياسي براي
اصالحات اقتصادي فراهم آمده است .در اين شرايط ،ضروري است شخصيتها،
گروهها و جناحهاي سياسي با نگاهي واالتر ،منافع خود را در تعقيب منافع ملي
جس��توجو كرده و از اصالحات اقتصادي و سياسي ولو اينكه به زيان آنها باشد،
استقبال كنند.

مكانيسم جديد پرداخت
مطالبات تجار

متول��ي دس��تگاه ديپلماس��ي تجاري كش��ور از
مكانيس��م جديد پرداخت مطالب��ات صادركنندگان
رونماي��ي كرد .براس��اس اي��ن روش پيش��نهادي،
دولتمردان قصد دارند با ارائه اوراق اس��ناد خزانه به
صادركنن��دگان ،اين اطمين��ان را به تجار بدهند كه
دولت نس��بت به پرداخت مطالبات و معوقات جوايز
صادراتي خود متعهد است .اگرچه اين نسخه جديد
حمايت��ي براي پرداخت مطالب��ات صادركنندگان از
سوي نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي پيشنهاد
ش��ده اما بنا به اظهارات مجتبي خسروتاج بايد ديد
ك��ه آيا اين روش در بودجه س��ال  96قابل پذيرش
خواهد بود يا خير .البته از آن س��و ،اينكه دولت چه
ميزان اوراق خزانه اس�لامي با هدف تسويه مطالبات
صادركنندگان در زمينه جوايز و مشوقهاي صادراتي
منتش��ر خواهد كرد ،موضوعي اس��ت كه هماكنون
در هالهاي از ابهام ق��رار دارد .در عين حال برخي از
فعاالن اقتصادي در گفتوگو با «تعادل» مكانيس��م
جديد دول��ت براي پرداخت مطالبات صادركنندگان
را روش مناسبي ارزيابي نكردند...

جهان

بريتانيا بهدنبال رييس
جدي د بانك مركزي

صفحه 15

صفحه 13

نوبت اصالحات اقتصادي

صنعت ،معدن و تجارت

14

گروه راه و شهرسازي آزاده كاري
مجي��د فراهان��ي عض��و كميس��يون برنام��ه و
بودج��ه ش��ورا روز گذش��ته در گفتوگ��و با يكي
از خبرگزاريه��ا ،پيش��نهاد «س��اخت م��ال» در
بهش��تزهرا را مطرح كرد .به گفته فراهاني ،مردم
بايد برخي خدماتي كه در شهر دريافت ميكنند را
در بهش��تزهرا نيز دريافت كنند .چه ايرادي دارد
ب��ا توج��ه ب��ه نب��ود ترافي��ك در كن��ار اينگونه
مجموعهها ،مال (مراكز خريد) تاس��يس ش��ود تا
م��ردم بتوانند از خدماتش به��ره ببرند و در كنار
آن پاركين��گ طبقاتي احداث ش��ود .اين موارد از
جمله كارهايي اس��ت كه ميتوان اين مكان را به
محلي براي زندگي تبديل كرد .با خواندن اين خبر
نخس��تين چيزي كه به ذهن متبادر ميشود ،اين
است كه آيا اين يك شوخي است ...
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كار كميسيون تلفيق بودجه  ۹۷تا پايان هفته به اتمام ميرسد

خبر

ممنوعيت افزايش حقوق مقامات در سال ۹۷

س��خنگوي كميسيون تلفيق بودجه
س��ال  ۹۷از احتم��ال اتم��ام كار اي��ن
كميس��يون و بررس��ي مصوب��ات اليحه
بودجه س��ال آينده در صحن علني خبر
داد .ب��ه گ��زارش خانه مل��ت ،علياصغر
يوس��فنژاد با حضور در نشس��ت خبري
كميس��يون تلفي��ق اليحه بودج��ه و با
اش��اره به آخرين موضوع��ات مصوب در
اين كميس��يون اظهار ك��رد :تمام تالش
كميس��يون تلفيق اين است كه تا پايان
هفته پيشنهادات مصوب كميسيونها و
افراد را به جمعبندي برس��اند و گزارش
خ��ود را تا آخر هفته تقديم صحن علني
مجلس كند .سخنگوي كميسيون تلفيق
بودجه س��ال  97ادامه داد :صحن علني
مجلس شوراي اسالمي آماده است كه از
هفته آينده به مصوبات كميسيون تلفيق
درخصوص اليحه بودجه س��ال  97ورود
كند.
اختصاص اعتبار براي احداث
خوابگاههاي متاهلين
وي گفت :طبق تبصره  9اليحه بودجه
سال  97به دانشگاهها ،موسسات آموزشي
و پاركه��اي علم��ي و فن��اوري اج��ازه
داده ش��د تا س��قف عملكرد درآمدهاي
اختصاص��ي س��ال  96نس��بت ب��ه اخذ
تس��هيالت از بانكه��ا اق��دام كنند .اين
تسهيالت جهت تكميل پروژههاي تملك
دارايي س��رمايهيي و احداث خوابگاههاي
متاهلين استفاده ميشود.
اين نماين��ده مجلس با بي��ان اينكه
درآمده��اي وزارت آم��وزش و پرورش و
ادارات آن اختصاصي محسوب ميشود،
بيان كرد :درآمد اختصاصي يعني حساب
مش��خص و خزانه كش��ور در نظر گرفته
ميش��ود به عبارتي 100درصد اعتبارات
تخصيص يافته ،محسوب ميشود.
عض��و كميس��يون ش��وراها و ام��ور
داخلي كشور در مجلس شوراي اسالمي
اف��زود :وج��وه اداره ش��ده پرداختي به
صن��دوق رفاه دانش��جويان وزارت علوم،
تحقيق��ات و فناوري و وزارت بهداش��ت
و درمان و دانش��گاه آزاد به عنوان كمك
جهت افزايش مناب��ع مالي صندوق رفاه
دانشجويي تلقي ميشود.
يوس��فنژاد گف��ت :وج��وه حاصل از
پرداخت وامهاي مذكور همچنين س��اير
منابع ناشي از فعاليت صندوق دانشجويي
تا س��قف يك هزار و 130ميليارد تومان
براي پرداخت صندوق رفاه دانشجويان به
مصرف ميرسد.
وي اظهار كرد :همچنين به آموزش و
پرورش اجازه داده شد براي ساماندهي و

بهينهس��ازي بخشي از امالك و فضاهاي
آموزش��ي ،ورزش��ي و تربيتي نسبت به
احداث ،بازسازي و بهرهبرداري آنها اقدام
كند.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد :تغيير
كاربري اين ام�لاك از پرداخت عوارض
شامل تغيير كاربري ،نقل و انتقال امالك
و عوارض شهرداري معاف است.
 800ميليارد تومان به امور پژوهشي
و توسعه فناوري اختصاص يافت
عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق
بودجه سال  97گفت :كاهش اعتبارات
برنامههاي پژوهشي توسط دستگاههاي
اجرايي ممنوع شد همچنين اختصاص
حداقل يك درصد از اعتبارات هزينهيي
تخصي��ص يافت��ه ج��ز فصل ي��ك و 6
به ام��ور پژوهش��ي و توس��عه فناوري
اختصاص مييابد.
وي ادامه داد :ش��وراي برنامهريزي و
توسعه استان مجاز اس��ت ،اعتبار مورد
نياز اين تبصره را از س��رجمع اعتبارات
هزينهي��ي اس��تان به اس��تثناي ادارات
كل آموزش و پرورش اس��تان كس��ر و
ب��ا هماهنگي دس��تگاه اجرايي اس��تان
و براس��اس اولويته��ا و سياس��تهاي
پژوهشي مصوب و نياز استان با هماهنگي
وزارتخانهه��اي آم��وزش و پ��رورش و
بهداش��ت و درمان براي امور پژوهش��ي
و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرايي
مش��خص كن��د در واق��ع  800ميليارد
تومان اعتب��ار در نظر گرفته ميش��ود.
يوسفنژاد در ادامه نشست خبري خود
عنوان كرد :ش��ركتهاي بيمهيي مكلف
هس��تند 275ميليارد توم��ان اصل حق
بيمه شخص ثالث دريافتي را در اختيار
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهيي
كش��ور ،ني��روي انتظام��ي و س��ازمان
اورژانس ق��رار دهند تا در امور منجر به
كاهش تصادفات هزينه شود.
 210ميليارد تومان براي پرداخت
حق بيمه زنان سرپرست خانوار
اين نماينده مجل��س بيان كرد :براي
تهيه و اجرايي كردن طرح جامع كنترل
و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت
اعتياد ،طالق ،حاشيهنش��يني ،كودكان
كار ،مفاس��د اخالقي و حماي��ت از زنان
سرپرس��ت خانوار ح��دود 450ميليارد
تومان هزينه كنند تا به پيشنهاد سازمان
برنامه و بودجه و شوراي اجتماعي كشور
صرف اقدامات اجرايي موارد مذكور شود.
وي گفت210 :ميليارد تومان از اين اعتبار
براي پرداخت ح��ق بيمه اجتماعي زنان

سرپرست خانوار شهري در اختيار كميته
امداد امام خميني(ره) قرار ميگيرد.
نحوه تهاتر تعهدات صندوق
بازنشستگي كاركنان فوالد
يوسفنژاد با اش��اره به مصوبه ديگر
كميسيون تلفيق بودجه سال  97ادامه
داد :وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي
مكلف است از طريق سازمان خصوصي
آن قس��مت از سهام داراييهاي متعلق
ب��ه موسس��ه صن��دوق بازنشس��تگي
كاركنان فوالد ك��ه كنترلي ،زيان ده و
كم بازده اس��ت را مطاب��ق مقررات به
ف��روش برس��انند ،منابع حاصل��ه را در
اختيار صندوق مذكور قرار دهد و دولت
موظف است از اين درآمد تعهدات مالي
صندوق مذكور را تسويه و تهاتر كند.
حمايت كميسيون تلفيق
از دانشآموختگان دانشگاهها
اي��ن نماين��ده مجلس با اش��اره به
مصوبهيي درخصوص دانشگاهها گفت:
ب��راي ارتباط دانش��گاهها و موسس��ات
پژوهش��ي ب��ا بخشه��اي اقتص��ادي،
اشتغال و به كارگيري دانشآموختگان
دورههاي كارشناس��ي ارشد ،دكتري و
پژوهشگران پس��ا دكتري و جهتدهي
پاياننامهه��اي تس��هيالت تكميلي به
س��مت نياز آن بخشها؛ ش��ركتهاي
س��ودده ،بانكها و موسس��ات انتفاعي
وابس��ته به دولت موظف هستند عالوه
بر درصده��اي قانوني مرب��وط حداقل
40درص��د ديگ��ر از هزينهه��اي امور
پژوهشي را در مقاطع 3ماهه به ميزان
25درصد به خزانهداري كل واريز كنند.
يوسفنژاد گفت :اين كار در راستاي حل
مسائل و مشكالت از طريق توافقنامه با
دانشگاهها و موسسات علمي -پژوهشي
در قالب پروژهه��اي كاربردي ،عناوين
پاياننامهه��اي تس��هيالت تكميل��ي و
پروژههاي تحقيقات��ي دانشآموختگان
غيرشاغل تسهيالت تكميلي به مصرف
ميرس��ند .اين نماينده مجلس اظهار
ك��رد :حداقل س��هم قاب��ل پرداخت
ب��ه دانش��جويان ،پژوهش��گران و
دانشآموخت��گان پژوه��ش از مبل��غ
ه��ر پ��روژه  60درص��د خواه��د بود.
آييننام��ه اجراي��ي اي��ن تبص��ره به
پيش��نهاد س��ازمان برنامه و بودجه و
همكاري وزارتخانههاي امور اقتصادي
و دارايي ،علوم تحقيقات ،بهداش��ت و
درم��ان و صنع��ت معدن تج��ارت به
تصويبميرس��د.
نماينده س��اري در مجلس ش��وراي
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تجليل وزير اطالعات از هوشياري مردم و نيروهاي امنيتي:

اس�لامي مصوبات روز چهارشنبه هفته
گذش��ته را ي��ادآور ش��د :ب��راي جذب
س��رمايهگذار و ايجاد اشتغال در مناطق
محروم ،ش��ركت ش��هركهاي صنعتي
و صناي��ع كوچك مكلف اس��ت ،هزينه
واگذاري زمين و ساير زيرساختها را به
صورت حداكثر 10درصد نقد و مابقي به
صورت اقساط از زمان بهرهبرداري از واحد
توليدي دريافت كند.
وي با اشاره به مصوبه ديگر كميسيون
تلفي��ق ادام��ه داد :دول��ت مكلف ش��د
0.27درص��د از 9درصد ماليات بر ارزش
افزوده را براساس قانون در اختيار وزارت
آم��وزش و پرورش به نس��بت  30به 70
نقدي و غيرنقدي قرار دهد.
يوس��فنژاد اظه��ار كرد :براس��اس
مصوبه كميسيون تلفيق ،اسناد رسمي
من��ازل مس��كوني و ام�لاك اداري و
تج��اري در ش��هرها و روس��تاهايي كه
وقف هس��تند و زير نظر سازمان اوقاف
و امور كل خيريه كشور هستند همانند
سندهاي معمولي مورد پذيرش بانكها
و موسسات و ش��ركتها جهت اعطاي
تس��هيالت و به عنوان ضمانت بانكي و
ضمانت محاكم دادگستري مورد قبول
واقع ميشوند.
س��خنگوي كميسيون تلفيق بودجه
س��ال  97مجل��س ش��وراي اس�لامي
تصري��ح كرد :به دولت اجازه داده ش��د
براي اج��راي عمليات تكميل و احداث
ش��بكههاي فرعي آبياري و زهكشي و
اجراي عمليات آب و خاك كش��اورزي،
احداث آب بندها و مرمت و بازس��ازي
قنوات كه توسط بخشهاي غيردولتي
و تعاونيهاي توليدي انجام ميش��ود تا
 85درصد اعتبارات مورد نياز به عنوان
س��هم كمك بالع��وض دول��ت هزينه
كند و س��هم باقيمانده به عنوان س��هم
بهرهبرداران به ص��ورت نقدي يا تامين
كارگ��ر يا نص��ب كنتورهاي هوش��مند
روي چاههاي مجاز قابل پذيرش است.
يوس��فنژاد با اش��اره ب��ه مصوبه ديگر
كميسيون تلفيق بودجه سال  97افزود:
شهرداري تهران و ساير شهرهاي آلوده
مكلف ب��ه اجراي ط��رح ناحيه كاهش
آلودگ��ي هوا( )LEZهس��تند و نيروي
انتظامي موظف است ،خودروهاي فاقد
معاينه فني را از طريق متوقف كردن و
صدور قبض جريم��ه كند و درآمدهاي
حاصله جه��ت كاهش آلودگ��ي هوا و
توس��عه و بهرهب��رداري ن��اوگان حمل
و نقل عمومي به ش��هرداري آن ش��هر
اختصاص مييابد.
ادامه در صفحه 3

از اين حوادث بايد درسهاي عبرتآموز گرفت

وزير اطالعات گفت :حضور بهموقع و هوش��ياري مردم و نهادهاي دخيل در امر امنيت
موجب شكست دشمنان در ناآراميهاي اخير و جلوگيري از تكرار حوادث گذشته شد .به
گزارش ايرنا ،سيدمحمود علوي روز گذشته در نشست شوراي اداري استان خراسانجنوبي
در بيرجند با گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقالب اسالمي به ويژه شهداي عرصه گمنامي
به حوادث هفتههاي اخير اش��اره ك��رد و افزود :با واكاوي اين ح��وادث ميتوان درسهاي
عبرتآموزي براي پيش��گيري از آن گرفت .وي تصريح كرد :اينگونه اتفاقات بايد ما را به
آسيبشناس��ي و واكاوي آنها براي جلوگيري از تكرار چالشها رهنمون كند و راه اساس��ي
پيشگيري از چالشها ،همافزايي و پرهيز از ضايع كردن انرژيهاست .وزير اطالعات با بيان
اينكه اختالفات موجب هالكت ملتها ميشود ،افزود :در صورت وحدت و همدلي ،استحكام
ملتها تقويت ميشود ،همانطور كه همه ديديم آن زماني كه نهادهاي دخيل در امنيت با
يكديگر وحدت پيدا كردند و مردم به صحنه آمدند ،توانستند به آن حوادث تلخ پايان دهند.
علوي با اشاره به تعداد اندك آشوبگران و دامن زدن دشمنان به ماجرا با هدف تسري دادن
آن به برخي نقاط كشور گفت :اگر چه اين حوادث ،آسيبهايي رساند و موجب شاد شدن
دشمنان شد اما در عين حال ،همافزايي همه دستگاهها و نمايش قدرت جمهوري اسالمي
را در مهار حوادث و آسيبها در كمترين زمان ممكن به نمايش گذاشت .وزير اطالعات در
همين راستا بر كنار گذاشتن هر گونه اقدامات و اعمال وحدتشكن در كشور تاكيد كرد و
اظهار داشت :بايد براي التيام زخمها گا م برداريم و نارضايتيها را برطرف كنيم .علوي دامن
زدن به نارضايتيها را ش��يوه دشمنان دانس��ت و گفت :بايد از بازي كردن در پازل دشمن
پرهيز كرد ،چراكه ممكن است دامن زدن به نارضايتيها در درون نظام موجب بروز مجدد
حوادث و ناآراميها شود .وزير اطالعات يادآور شد :دشمنان درصدد فعال كردن گسلهاي
اجتماعي در جامعه ما هستند و بايد عوامل نارضايتيها را به عنوان آسيب اجتماعي واكاوي
كنيم تا به تهديد بالقوه منجر نشود .وي در اين زمينه بر تمسك به سيره اولياي الهي و ائمه
اطهار(ع) به ويژه پرهيز از رفتارهاي اشتباه و حفظ شرايط عزتآفرين كه موجب كوتاه شدن
دست دشمنان از تكرار اقدامات گذشته ميشود ،تاكيد كرد.
اناهلل وانااليهراجعون

جنابآقايمحمدرضاسعدي
مديرمسئول محترمروزنامهجهانصنعت

درگذشت مادرگراميتان را تسليت ميگوييم.
ما را در غم خود شريك بدانيد.

الياس حضرتي – بهروز بهزادي – حجت طهماسبي – منصور بيطرف

روي موج خبر
رييسجمهور قان�ون مصوب مجلس را براي اجرا
ابالغ كرد؛پاد| روحاني رييسجمهور ،يك قانون مصوب
مجل��س دهم را ب��راي اجرا به وزارت جهاد كش��اورزي و
س��ازمان برنامه و بودجه كشور ابالغ كرد .بر اين اساس در
اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري
اس�لامي ايران« ،قانون اصالح تبصره بند (ب) ماده ()۳۵
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران» جهت اجرا به وزارت راه
و شهرسازي ابالغ شد.
ترامپ خواست ولي نتوانست؛تعادل| حسامالدين
آش��نا در واكنش به تصمي��م اخير ترامپ مبني بر تمديد
تعليق تحريمهاي هستهيي عليه ايران در صفحه شخصي
خود در توييتر نوش��ت :خواست ولي نتوانست؛ به شوراي
امنيت رفت ولي دس��ت خالي برگشت؛ تهديد كرد ولي از
ايجاد اجماع ناتوان ماند .از آش��وبها حمايت كرد ولي از
مردم ايران پاس��خي آتش��ين دريافت كرد .يك توصيه به
آن ناس��زاگوي درشت خوي :دس��تي را كه نميتواني گاز
بگيري،ببوس.
در ص�ورت ني�از موض�وع تعطيالت زمس�تاني
مدارس به مجلس ارائه ميشود؛ايسنا| معاون پارلماني
رييسجمهوري درباره اينكه آيا طرح تعطيلي زمس��تانه
مدارس نياز به مصوبه مجلس دارد ،خاطرنش��ان كرد :در
مواردي كه نسبت به موضوعي قانونگذاري شده هرگونه
تغيير نياز به قانونگذاري مج��دد دارد اما در جاهايي كه
جنس كار تقنيني نيست براساس قانون ،دولت اجازه وضع
مقررات الزم را دارد .حسينعلي اميري درباره اينكه آيا طرح
تعطيلي زمستانه مدارس به مصوبه مجلس نيازمند است،
گفت :قانون اساس��ي به دولت اجازه وض��ع مقررات براي
اجراي قوانين مصوب مجلس را داده است و در اين زمينه
هر جا كه موضوع اجراي قانون مطرح باشد ،دولت مقررات
موردنياز را وضع ميكند اما شرط آن است كه مقرراتي كه
دولت وضع ميكند با قوانين عادي كشور در تعارض نباشد.
دينپرست دبير جديد ش�وراي توسعه و امنيت
پايدار شرق و غرب كشور شد؛روابط عمومي وزارت
كشور| وزير كشور در حكمي بابك دينپرست معاون وزير
در امور هماهنگي اقتصادي و توسعه منطقهيي را با حفظ
سمت بهعنوان دبير شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق و
غرب كشور منصوب كرد .گفتني است در يك دهه اخير،
معاونان امنيتي انتظامي وزارت كش��ور ،دبيري اين شورا
را برعهده داش��تهاند كه براي نخستينبار ،دبيري شوراي
توس��عه و امنيت پايدار ش��رق و غرب كش��ور به معاونت
هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منطقهيي واگذار شده
است.
مقدم�ات برگ�زاري ح�ج  97فراه�م ش�ده
است؛باش�گاه خبرنگاران| نماين��ده وليفقيه در امور
حج و زيارت گفت :مقدمات حج س��ال آينده فراهم شده
اس��ت .حجتاالسالم والمسلمين س��يدعلي قاضيعسكر
با اش��اره به فضاي س��نگين عليه حج گذشته در كشور و
تبليغات منفي در حوزه حج و زيارت را يادآور شد و با اشاره
به اينكه با همراهي تمام دستاندركاران اين حوزه ،حج ۹۶
به خوبي و با موفقيت برگزار ش��د ،اظهار داشت :مقدمات
كار براي انجام حج در سال  ۹۷فراهم شده و روحانيون از
هماكنون بايد مقدمات را براي آمادهسازي حجاج و تشكيل
جلسات توجيهي آموزش فراهم كنند.
ورود مقام�ات پارلماني كش�ورهاي اسلامي به
تهران؛ايرن�ا| ي��ك ريي��س و  11نايبريي��س مجالس
كش��ورهاي اس�لامي تاكنون براي حضور در سيزدهمين
كنفران��س مجالس كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري
اس�لامي در ايران حضور يافتهاند .تاكنون رييس مجلس
اندون��زي و نايبرييس��ان مجالس كش��ورهاي موريتاني،
اردن ،گامبي��ا ،مراك��ش ،الجزاير ،س��ودان ،مال��ي ،نيجر،
س��احلعاج ،س��نگال و چاد براي حضور در سيزدهمين
كنفران��س مجالس كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري
اس�لامي وارد تهران ش��دهاند .ورود هياته��اي پارلماني
از چهارش��نبه  20دي م��اه آغ��از ش��ده و تا سهش��نبه
 25دي ماه ادامه خواهد داشت.
واكن�ش نماين�ده اصالحطل�ب ب�ه اظه�ارات
حجتاالسالم صديقي؛ايلنا| عضو هياترييسه مجلس
به اظهارات خطيب نماز جمعه تهران واكنش نش��ان داد.
محمدعلي وكيلي در واكنش به اظهارات حجتاالس�لام
صديق��ي در نماز جمعه ته��ران در توييتر خود نوش��ت:
«حضرت آقاي صديقي خسارت انفعال ادعايي نمايندگان
ملت بهمراتب كمتر از تعابير تحقيرآميز و دونشأني چون
آشغال براي معترضان است ،متاسفانه اين رفتارها نتيجه
نگاه از باالست».
ايران؛ برنده اصلي برجام؛برنا| يك كارشناس روابط
بينالملل ،ايران را برنده اصلي برجام دانست و گفت :مسلم
اس��ت كه ايران برنده اصلي توافق هستهيي بوده ،اما يك
عده كجفكر در ايران س��عي كردند تيش��ه به ريشه برجام
بزنند .علي خرم افزود :ترامپ در يك تنگناي حقوقي گير
افتاده اس��ت .از نظر حقوقي ،خوشبختانه توافق هستهيي
آنقدر مستحكم است كه هيچ امكاني براي لغو اين توافق
وجود ندارد .در يك سال گذشته تمام بدبختي ترامپ اين
اس��ت كه نميتواند كاري با توافق هس��تهيي انجام دهد.
تنها ادعا ميكند تا بتواند ايران را عصباني كند و با اشتباه
كشورمان ،توافق را برهم بزند.
موض�وع دفاعي قابل مذاكره نيست؛ايس�نا| يك
عضو هياترييس��ه كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت
خارجي مجلس با بيان اينكه امريكاييها بهدنبال عمليات
رواني براي كشاندن ايران به پاي ميز مذاكره هستند ،گفت:
امريكاييها بدانند كه ايران در هيچ موضوع ديگري با آنها
مذاك��ره نخواهند كرد و موضوع دفاع��ي نيز قابل مذاكره
نخواه��د بود .محمدابراهيم رضايي در واكنش به ش��روط
امري��كا براي ادامه اجراي برج��ام ،گفت :تاكنون امريكا به
صورت مستمر برجام را نقض كرده و رفتارهايي نشان داده
اس��ت كه همگان به اين موضوع پي برده كه نميتوان به
امريكا اعتماد كرد .اكنون نيز امريكاييها بهدنبال عمليات
رواني و بازي هس��تند تا اي��ران را از مزاياي برجام محروم
كرده و از طرف ديگر با ايجاد رعب و وحش��ت و عمليات
رواني ايران را پاي ميز مذاكره بكشانند.
آسيبشناس�ي قواني�ن انتخاب�ات در دس�تور
كار مجلس؛خانهمل�ت| قرائت گ��زارش درباره عملكرد
موسسات مالي ،آسيبشناس��ي قوانين انتخابات كشور و
انتخاب هياترييس��ه كميته تحقيق و تفحص از عملكرد
ش��ركت دخانيات در دستوركار اين هفته كميسيونهاي
تخصصي مجلس قرار دارد .براساس گزارش سايت مجلس
ش��وراي اسالمي ،گزارش عضو كميس��يون شوراها و امور
داخلي درباره عملكرد موسس��ات مالي و اعتباري كش��ور
در نشست امروز يكشنبه اين كميسيون قرائت ميشود.
همچني��ن قوانين و مقررات انتخابات رياس��تجمهوري،
مجلس و ش��وراهاي اس�لامي شهر و روس��تا در كارگروه
تقسيمات كش��وري و آمايش س��رزميني اين كميسيون
آسيبشناس��ي خواهد ش��د .انتخاب هياترييسه كميته
تحقيق و تفحص از عملكرد شركت دخانيات ايران نيز در
دس��تور روز يكشنبه كميسيون صنايع و معادن مجلس
شوراي اسالمي قرار دارد.
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رييسجمهور در تماس تلفني با ربيعي تاكيد كرد

ضرورت اطالع هر چه سريعتر از وضعيت خدمه ايراني نفتكش

در ش��رايطي كه افكار عمومي اين روزها نگران اخباري اس��ت
كه درباره نقتكش ايراني منتشر ميشود ،رييسجمهور در مكالمه
تلفني با وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ضمن اخذ گزارش وي از
آخرين وضعيت مهار آتشسوزي نفتكش سانچي تاكيد كرد :تمام
اقدامات و امكانات الزم براي اطالع سريعتر از وضعيت و دسترسي
به خدمه ايراني نفتكش بس��يج ش��ود .به گزارش پ��اد ،روحاني در

تماس تلفني با علي ربيعي كه به نمايندگي از رييسجمهور مامور
رسيدگي به وضعيت نفتكش ايراني و خدمه آن شده و هماينك در
چين حضور دارد ،افزود :ضروري است با ادامه مذاكرات و پشتيباني
بيشتر وزارت امور خارجه ،تمام نيازها و امكانات الزم براي دسترسي
س��ريعتر و اطالع از وضعيت خدمه نفتكش از كشورهاي همجوار و
تسريع همكاريهاي دولت چين به كار گرفته شود.

رييسجمهور از وزير كار خواست ضمن ارائه مستمر و مستقيم
گزارش پيگيري حادثه ،اطمينان يابد كه در نخستين فرصت ممكن
نيروهاي ايراني و چيني براي اقدامات تكميلي و امدادي وارد نفتكش
شوند .رييس كميته ويژه رسيدگي به وضعيت نفتكش حادثهديده
س��انچي نيز در اين تماس تلفني گزارش��ي را از نشس��ت كميته
اضطراري رس��يدگي به حادثه نفتكش سانچي در شانگهاي چين
ارائه كرد و گفت كه به نمايندگي از دولت ايران از مقامهاي چيني
خواس��ته ضمن بهكارگيري تمام توان خود براي نجات دريانوردان
ايران��ي ،در اجراي عمليات امداد و نجات بر ميزان تالشهايش��ان
بيفزايند .يادآوري ميش��ود روحاني در نخستين روز پس از حادثه،

امريكا  14شخصيت حقيقي و حقوقي را تحريم و تحريمهاي هستهاي را تعليق كرد

خشم و عجز در كاخ سفيد

ترامپ همزم��ان با تاييد پايبندي ايران به تعهدات
هس��تهيي ،تصورش از برد -برد در برجام را اعالم كرد؛
تصوري كه تفاوت اساس��ي با نگاه سلفش داشت .او در
عين حال كه 14شخص حقيقي و حقوقي را به ليست
تحريمهاي امريكا اضافه كرد ،گفت كه براي آخرين بار
تعليق تحريمهاي هستهيي عليه ايران را تمديد ميكند.
او براي ادامه اين روند 4ش��رط گذاشت؛ اول اينكه در
اين توافق با كشورهاي اروپايي و طرفهاي ديگر برجام
از ايران خواسته ش��ود كه بازرسي از همه سايتهايي
كه بازرس��ان بينالمللي در خواست آن را دارند ،انجام
شود .دوم بايد تضمين شود ايران هرگز به دستيابي به
سالحهاي هستهيي نزديك نخواهد شد .سوم برخالف

توافق هس��تهيي اين ابعاد نبايد هي��چ تاريخ انقضايي
داش��ته باش��د چراكه سياس��ت من جلوگيري از همه
مسيرهاي ايران براي دستيابي به سالح هستهيي است
نه فقط براي 10سال بلكه براي هميشه و اگر ايران با هر
يك از اين مفاد موافقت نكند ،تحريمهاي امريكا به طور
خودكار بازخواهند گشت .ش��رط چهارم اينكه برنامه
موشكي دوربرد و برنامه هستهيي ايران دو امر الينفك
هستند و اينكه توسعه آزمايشهاي موشكي ايران بايد
تحت تحريمهاي سخت قرار گيرد و اين مسائل بايد به
طور صريح در قوانين امريكا لحاظ شود .شروط ترامپ
همان موضوعات مناقشهبرانگيزي بود كه ماهها بر سر
آن ميان ايران ب��ا  5+1مذاكره و توافق ميان دو طرف

برس��ر آنها به بندهاي برجام ختم شده بود .ترامپ در
بيانيه خود تهديد كرد يا بايد توافق هستهيي پر از نقص
برجام اصالح ش��ود يا امريكا از آن خارج ميش��ود .هر
چند او برخالف گذشته متحدان اروپايي خود را به جاي
ايران مخاط��ب قرار داد و گفت كه «من پيشتر اعالم
كردم كه برجام را تاييد نميكنم و اين كار را انجام دادم.
من از اينجا از كشورهاي اروپايي ميخواهم كه در رفع
نقص توافق هستهيي ايران به امريكا بپيوندند».
تحريم از روي خشم
اما اين تنها موضع تهاجمي امريكا عليه ايران نبود.
همزمان با انتش��ار بيانيه ترام��پ ،وزارت خزانهداري

ايران

ضمن تشكيل جلسهيي ويژه اين حادثه دستورات الزم را به وزراي
نف��ت ،امور خارجه و راه و شهرس��ازي براي رس��يدگي به وضعيت
نفتكش حادثهديده و پيگيري جبران خس��ارتهاي وارده و بهويژه
رسيدگي به خانواده خدمه ايراني نفتكش سانچي صادر كرده بود.
همچنين علي ربيعي از سوي رييسجمهور ماموريت ويژه يافت
تا بر روند رسيدگي به اين حادثه رسيدگي كند .وزير تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي از روز اول س��تاد رسيدگي به بحران را تشكيل داد و
پس از جلسه با خانواده كاركنان ايراني نفتكش و نيز سفراي چين
و ژاپن ،براي هماهنگي و مديريت مس��تقيم عمليات اطفاي حريق
عازم چين شد.

امري��كا 14فرد و نهاد ايراني يا مرتبط ب��ا ايران را در
ليس��ت تحريمهاي جديد خود ق��رار داد؛ از آيتاهلل
آمليالريجان��ي ،رييس قوه قضاييه گرفته تا غالمرضا
ضيايي ،رييس زندان رجاييشهر .براساس اطالعيهيي
كه وزارت خزانهداري امريكا در س��ايت خود منتش��ر
كرده است ،مرتضوي رضوي كه از او به عنوان «رييس
ش��ركت ارتباطات موج س��بز و فناموج» وابس��ته به
گروه صنعت دفاعي دريايي ايران نام برده ش��ده براي
نخس��تين بار تحت تحريم قرار گرفته است .هر چند
پيشتر نام ش��ركت فناموج در ليست تحريمها وجود
داشت حال نام مدير آن هم اضافه شده است .شركتي
كه ۹س��ال پيش تاس��يس ش��د و در حوزه ماهواره و
مخابرات فعاليت ميكند .مدير زندان رجاييشهر هم
ديگر فردي اس��ت كه تحت تحريم قرار گرفته است.
بهانه قرار دادن نام غالمرضا ضيايي نيز مسائل حقوق
بش��ري است .در گذشته حس��ن آخريان ،رييس بند
يك زندان رجاييش��هر نيز در فهرس��ت تحريمهاي
اتحاديه اروپا قرار گرفته بود .اما ش��وراي عالي فضاي
مجازي هم از سوي امريكا تحريم شده است .شورايي
كه رييسجمهور ،رييس مجلس ،رييس قوه قضاييه،
فرمان��ده س��پاه ،فرمانده ني��روي انتظام��ي ،رييس
صداوسيما۷ ،عضو كابينه دولت(وزراي علوم ،اطالعات،
آموزش و پرورش ،دفاع ،ارتباطات ،فرهنگ و ارش��اد
و مع��اون علمي و فناوري رييسجمهور) از مهمترين
اعضاي آن هستند.
اين نهاد س��ال  ۹۰با دستور مقام معظم رهبري
تشكيل ش��ده و مهمترين نهاد باالدس��تي در زمينه
فضاي مجازي اس��ت .همچنين رياس��ت اين شورا با
حسن روحاني ،رييسجمهوري است .مركز ملي فضاي
مجازي هم كه در ليس��ت تحريمها قرار گرفته است
زيرمجموعه شوراي عالي فضاي مجازي ايران است كه
از سال  ۹۱تشكيل شده .ابوالحسن فيروزآبادي ،دبير
ش��وراي عالي فضاي مجازي رييس اين مركز اس��ت.
اين مركز مانند دبيرخانه ش��وراي عالي مجازي انجام
وظيفه ميكند و كارش تهيه اسناد و نقشههاي  5ساله
توسعه در زمينه فضاي مجازي ،رصد فضاي مجازي و
مديريت تشخيص حمالت سايبري به كشور همچنين
دفاع از زيرساختهاي حياتي در برابر حمالت سايبري
است .سازمان دفاع سايبري و جنگ الكترونيك سپاه
پاسداران انقالب اسالمي هم ديگر سازماني است كه
از س��وي امريكا به ليست تحريمها افزوده شده است.
صناي��ع هواپيمايي ايران(صها) ديگر ش��ركت تحريم

ش��ده ايران اس��ت .صها كه بيش از  5دهه از تاسيس
آن ميگذرد پس از انقالب اسالمي زيرمجموعه وزارت
دفاع شد و يك شركت دولتي محسوب ميشود .اين
ش��ركت در زمينه تعمير هواپيما و بالگرد و س��اخت
موتور جت فعاليت ميكند.
پنها نيز ديگر ش��ركت دولتي اس��ت كه نامش در
فهرس��ت تحريمها آمده .شركت پشتيباني و نوسازي
بالگردهاي ايران همچون صها به وزارت دفاع وابس��ته
اس��ت .اما مهمترين نامي كه در ميان تحريمشدگان
ديده ميش��ود ،آيتاهلل صادق آمليالريجاني ،رييس
قوه قضاييه است .او كه پيشتر از سوي اتحاديه اروپا
به بهانههاي حقوق بشري در فهرست تحريمشدگان
ن بار از سوي دولت امريكا تحريم شد.
قرار گرفته بود اي 
تحريمي كه ب��ا واكنش وزارت امور خارجه نيز همراه
ش��د .اين وزارتخانه در بيانيهيي پس از موضعگيري
ترامپ درباره برجام و افزودن 14ش��ركت و ش��خص
حقيقي به ليست تحريمش��دگان نوشت كه تصميم
رژي��م امريكا ب��راي افزودن تعدادي از اتب��اع ايراني و
غيرايراني به فهرست خودساخته و غيرقانوني تحريمي
امريكا فق��ط و فقط اثباتكننده اس��تمرار خصومت
هيات حاكمه امريكا عليه ملت بزرگ ايران است.
وزارت خارج��ه در بخ��ش ديگري از اي��ن بيانيه
مستقيما به قرار دادن نام آيتاهلل الريجاني در فهرست
تحريمش��دگان اش��اره كرد و آورد«:اقدام خصمانه و
غيرقانون��ي رژيم ترام��پ در ق��رار دادن نام حضرت
آيتاهلل آمليالريجاني ،رياست قوه قضاييه جمهوري
اس�لامي ايران در فهرس��ت به اصط�لاح تحريمهاي
جديد امريكا از تمامي خطوط قرمز رفتاري در جامعه
بينالمللي عب��ور كرده و اقدامي خ�لاف اصول آمره
حقوق بينالملل و نقض تعهدات دوجانبه و بينالمللي
اي��االت متحده اس��ت كه حتم��ا ب��ا واكنش جدي
جمهوري اسالمي پاسخ داده خواهد شد و مسووليت
تمامي تبعات اين اقدام خصمانه به عهده دولت اياالت
متحده خواهد بود».
در اي��ن بين چند ش��خص غيرايراني و ش��ركت
خصوصي هم به ليس��ت تحريمش��دگان افزوده شده
است .بنا بر گزارش سايت خزانهداري امريكا ،شي اوهوا
تبع��ه چين ،ژو يوكان تبعه چين ،ش��ركت بوچ وانگ
ت ارتباطاتي گرين ويو
سراميك(شركت چيني) ،شرك 
مستقر در كواالالمپور و شركت پردازان سيستم نماد
آرمان ديگر اش��خاص و ش��ركتهايي هستند كه در
ليست تحريم اين كشور قرار گرفتند.

ظريف در نخستين اجالس گفتوگوهاي فرهنگي آسيايي مطرح كرد

حركت از پارادايم حذف به سمت پارادايم گفتوگو

ترامپ آنقدر فهم و ادراك ندارد كه كل ملتها را با الفاظ ركيك خطاب ميكند
وزي��ر خارجه گفت :فردي ق��درت را در امريكا در
دس��ت گرفته كه آنقدر فه��م و ادراك ندارد كه كل
ملتها را با الف��اظ ركيك خطاب ميكند .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،محمدج��واد ظريف در
نخس��تين اجالس گفتوگوهاي فرهنگي آسيايي كه
در س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي برگزار شد با
بيان اينكه آسيا مهد فرهنگها و تفكرات گوناگون و
مهدن تمدن در جامعه جهاني است ،گفت :قاره كهن
همانطور كه آس��يا را در جامعه بينالملل به اين نام
ميشناسند خاستگاه تفكر ،فلسفه ،گفتوگو و درك
بوده اس��ت .او بيان كرد :جاي تاس��ف فراوان است كه
همين آسيا امروز محل بحران ،درگيري و كشتارهاي
فراواني اس��ت كه فاصله بسيار مهم و طوالني با مباني
فرهنگ��ي و اعتقادي و ديدگاهها و بينشهاي مختلف
آسيايي دارد .وزير امور خارجه ادامه داد :هر چند آسيا
داراي نگرشهاي گوناگون و متنوع است اما آنچه امروز
در منطقه ما به ويژه در غرب آس��يا ميگذرد با مباني
فرهنگي كه به آن اعتقاد داريم ،مغايرت و تضاد اساسي
دارد .رييس دس��تگاه ديپلماس��ي ادامه داد :با اين دو
برداشت مشترك به نظر بنده گفتوگوي فرهنگي يك
حركت دانشگاهي و آكادميك نيست ،گرچه دانشگاهها
و محيط دانش��گاهي و فرهنگي ميزبان اين حركت و
بهترين حامالن اين گفتوگو هس��تند اما گفتوگوي
فرهنگي امروز يك ضرورت امنيتي و حياتي براي همه
ماست و ما نيازمند گفتوگوي فرهنگي هستيم .ظريف

در تبيي��ن مفهوم گفتوگو و ني��از به تفاهم فرهنگي
اظهار داش��ت :دنيا در قرنهاي گذشته بر اساس يك
پارادايم مبتني بر ق��درت حركت كرده و اين پارادايم
ك��ه نتيجه آن بازي حاصل جمع صفر بوده جز ضرر و
خشونت و درگيري و كشتار براي مردم جهان نتيجهيي
به همراه نداشته است .او خاطرنشان كرد :پارادايم غالب
بر روابط بينالملل مبتني بر دش��منانگاري ،حذف و
ائتالفس��ازي براي درهم كوبيدن دش��منان فرضي و
اعتقاد به بازي حاصل جمع صفر است ،بر اساس تمام
تجربيات بشري بازي حاصل جمع صفر به نتيجه بازي
حاصل جمع منفي ميانجامد.
امنيت در كنار هم
وزير امور خارجه يادآور شد :اگر بخواهيم به قيمت
ناامني ديگ��ران براي خود امنيت بخري��م ،ناگزير به
ناامني خود كم��ك كردهايم و اگر بخواهيم به قيمت
به وحش��ت انداختن ديگران براي خود آرامش ايجاد
كنيم ،ناگزير همگان در وحشت خواهند زيست.
ظريف ادامه داد :آنچه امروز امنيت بينالملل را به
اصالح حفظ كرده است پس از كشته شدن همگاني
است .اصطالح بازدارندگي هستهيي ،اصطالحي است
كه ب��ه آن ديوانگي ميگويند يعني نابودي تضميني
مش��ترك .او اف��زود :ما بر اين اس��اس ام��روز خيال
ميكني��م در امنيت زندگي ميكنيم ،تفكر مبتني بر
ائتالفس��ازي ،حذف ديگران و دشمنانگاري تفكري

است كه از سوي قدرتهاي سلطهگر بر جهان تحميل
ش��ده و اين تفكر ناگزير جهان را به سمت خصومت،
دشمني ،افراط و كشمكش كشانده است.
ظري��ف در بخش ديگري از س��خنان خود اظهار
داش��ت :براي خروج از اين پاراداي��م كه در قرنهاي
گذش��ته حاصلي جز ناامني و كش��تار نداشته است،
ناگزيري��م پاراداي��م ديگ��ري را جايگزي��ن «پارادايم
حذف و ائتالفس��ازي مبتني بر ح��ذف» كنيم و آن
پارادايمي اس��ت كه ش��ايد «گفتوگو به معناي اعم
آن» بهترين عنوان براي معرفي باشد .او ادامه داد :اين
پارادايم مبتني بر فراگيري ،شامليت و حضور همگان
در ي��ك رون��د يادگيري و گفتوگو اس��ت .وزير امور
خارجه خاطرنش��ان كرد :ما قبل از آنكه در گفتوگو
به دنب��ال تحميل عقايد يا حتي اقن��اع طرف مقابل
باش��يم به دنبال درك خاستگاه فكري و نگرانيهاي
طرف مقابل هستيم .در چنين گفتوگويي است كه ما
قب��ل از هر چيز دريافت ميكنيم كه طرف مقابل جز
خود ما نيست و او هم نگرانيها ،آرزوها ،خواستها و
اميدهاي مشابهي با ما دارد .ظريف افزود :در گفتوگو
نخس��تين چيزي كه به آن دست مييابيم ،انسانيت
مش��ترك همه ماست و نخس��تين چيزي كه به آن
دست مييابيم ،خطرات و فرصتهاي مشترك است
كه همه ما با آن روبهرو هستيم .او ادامه داد :لذا حركت
از پارادايم حذف به سمت پارادايم فراگيري و گفتوگو
مهمترين اقدام ضروري در اين حركت جمعي است.

گفتوگوي فرهنگي
ظري��ف در ادامه گفت :نكته دوم كه در گفتوگوي
فرهنگي بايد م��ورد توجه قرار بگي��رد ،نقش فرهنگ
ب��ه عنوان يك عامل امنيتزاس��ت .ما امروز در منطقه
خود مواجه با يك حرك��ت خطرناك مبتني بر نفرت،
تكفير و حذف هستيم .او افزود :درست است كه افراط
امروزي كه تمام آس��يا و به ويژه غرب آس��يا را تهديد
ميكن��د ،نياز به مقابله نظامي ندارد اما مهمتر از مقابله
نظام��ي و پايدارتر و اصيلتر از چنين رويكردي ،مقابله
با فرهنگي اس��ت كه بر مبناي نفرت و ايجاد وحش��ت
از ديگران تالش ميكند ب��ه باطل خود ر ا حفظ كند.
وزير امور خارجه ادام��ه داد :ناكارآمدي برخي دولتها
در برآوردن نخس��تين خواستهاي مردم كه مهمترين
آن در غرب آس��يا موضوع فلسطين است و ناكارآمدي
بسياري از دولتها از اينكه بتوانند حقوق مردم فلسطين
را بازپ��س گيرند يا الاقل در مقابل كس��اني كه به اين
حقوق تعدي كردهاند ،مقاوم��ت كنند ،اين ناكارآمدي
باعث ايجاد نگرانيها و گسلهاي اجتماعي شده است.

رييس دستگاه ديپلماس��ي گفت :اما اين حكومتهاي
ناكارآمد به جاي آنكه با ريشه گسلهاي اجتماعي مقابله
كنند ،تالش كردهاند با فرافكني ،ايجاد نفرت از ديگري،
ايرانهراسي يا ايجاد هراسهاي گوناگون اين وحشت و
نفرت را جايگزين كنند .ظريف يادآور شد :نياز امروز ما
به مقابله فرهنگي با تفكر افراط است لذا در بعد سلبي
گفتوگ��وي فرهنگي ميتواند مباني تفكر افراطي را به
چالش بكش��د و جهان ما را از اين بليه كه از اس��تراليا
تا لسآنجلس و از جهان اس�لام تا جهان مسيحيت در
كام گرفته اس��ت ،نجات ده��د .او گفت :در بعد ايجابي
براي اينكه بتوانيم از پارادايم حذف و رقابت ناس��الم و
ائتالفسازي خطرناك به پارادايم گفتوگو حركت كنيم
نياز به اقدامات اطمينان ساز براي ايجاد امنيت شبكهيي
داريم .وي گفت :در اقدامات اطمينانس��از گفتوگوي
فرهنگ��ي ،تعام�لات فرهنگي ،رف��ت و آمدهاي مردم
و نخب��گان و تماسهاي اهل عل��م و فكر و گفتوگوي
مش��ترك و تالش جهت پيدا كردن راههاي مش��ترك
براي رفع مشكالت مشترك يك حركت ضروري است.

چهرهها
تهيه و ارسال گزارش اعتراضات اخير

تمديد تعليق تحريمها

عقبنشيني آشكار ترامپ بود

از نگاه يك نماينده مجلس

س��خنگوي وزارت كش��ور گف��ت:
در جلس��ه ش��وراي معاون��ان وزارت
كش��ور بر تعامل هرچه بيشتر با علما
و مراجع تاكيد ش��د .به گزارش ايسنا،
سيد سلمان ساماني در نشست خبري
خود ب��ا بيان اينكه در اين جلس��ه به
ارتباط هرچه بيشتر و تعامل موثر وزارت
كشور ،اس��تانداريها و فرمانداريها با
علما ،روحانيون و مراجع تقليد تاكيد ش��د ،اظهار كرد :قرار ش��د
به صورت مس��تمر گزارش اقدامات وزارت كشور به مراجع و علما
داده ش��ود و اين عزيزان در جريان اقدامات قرار بگيرند .س��اماني
همچنين با اش��اره به اينكه اس��تفاده از دستياران ستادي يكي از
مصوب��ات دولت براي ارتق��اي جوانگرايي و شايستهس��االري در
دس��تگاههاي دولتي اس��ت ،اظهار كرد :وزارت كش��ور  44نفر از
افرادي كه در آزمونهاي سراسري سازمان سنجش برگزيده شده
بودند به عنوان دستيار ستادي جذب كرده و آموزشهاي تخصصي
براي آنها برگزار كردند تا بر مبناي شايستهس��االري و جوانگرايي
اين نيروها جذب ش��وند ،البته مقرر شده است از اين افراد آزمون
جامعي از آموزشهايي كه به آنها داده شده است ،گرفته شود تا ما
صالحيتهاي علمي و عملي آنها را ارزيابي كنيم.

عض��و ارش��د تي��م مذاكرهكنن��ده
هس��تهيي در دولت اصالح��ات تاكيد
كرد :اروپاييها با تمام قدرت در داخل
امريكا البي بيسابقهيي را راه انداختند
و ترامپ را در رابطه با توافق هس��تهيي
تحت فش��ار قرار دادند .سيدحس��ين
موسويان در گفتوگو با ايلنا در پاسخ به
اين سوال كه چه شد كه رييسجمهور
امريكا برخالف نوبت پيشين به تمديد تعليق تحريمهاي هستهيي
راي داد و خروج امريكا از برجام چه پيامدهاي سياسي براي امريكا
در پي داش��ت؟ گفت :دونالد ترامپ ب��ا چالشهاي مهم داخلي و
خارجي براي خروج يكجانبه از برجام مواجه ش��د .او با اش��اره به
عدم اجماعس��ازي رييسجمهور امريكا عليه ايران اظهار داش��ت:
ترام��پ ن��ه تنها كنگره بلكه هي��چ يك از اعض��اي كابينه خود را
نتوانست ،متقاعد كند ،ضمن اينكه متحدان اروپايي واشنگتن هم
سرسختانه از برجام دفاع كردند .اين پژوهشگر دانشگاه پرينستون
ادامه داد :چنين وضعيتي او را متقاعد كرد كه خروج يكجانبه از
برجام باعث انزواي ترامپ در داخل و انزواي امريكا در جهان خواهد
شد .موسويان تصريح كرد :تمديد تعليق تحريمها از سوي ترامپ
يك عقبنشيني آشكار از مواضع پيشين او بود.

يك��ي از نماين��دگان اصالحطل��ب
مجل��س ك��ه ط��رح گفتوگ��وي ملي
را مط��رح ك��رده ب��ود ،درب��اره چرايي
ط��رح اين موض��وع گفت ك��ه «در هر
جامعهيي بهترين روش براي حل مسائل
گفتوگوس��ت .چون اگر راه گفتوگو را
براي حل مش��كالت انتخاب نكنيم ،راه
ديگر يا قهر است يا جنگ» .احمد مازني
در گفتوگو با برنا درباره اينكه گفتوگوي ملي بايد بين چه كساني
و بر سر چه موضوعاتي انجام شود ،گفت :طرحي كه من سال گذشته
در نطق اضط��راري مطرح كردم و در فراكس��يون اميد نيز مصوب
ش��د و نمايندگان فراكسيون ديگر هم استقبال كردند ،گفتوگوي
ملي در پارلمان است .يعني بين نمايندگان جناحها و فراكسيونهاي
مختلف از نحلههاي فكري ،سياسي ،مذهبي و قومي گوناگون .دليل
آن هم اين است كه پارلمان به تعبير معروف خانه ملت است ،به اين
معنا كه از گرايشهاي مختلف در آن حضور دارند .حال اگر به اين
جمعبندي برس��يم كه ميتوانيم در مجلس كه شأن قانونگذاري و
نظارت دارد ،مسائلمان را با گفتوگو حل كنيم ،اين روش ميتواند
به ديگر بخشها هم تس��ري پيدا كند .او مباني گفتوگوي ملي را
قانون اساسي ،انديشه امام(ره) و سياستهاي رهبري دانست.

براي رييسجمهوري

چرايي ضرورت «گفتوگوي ملي»

گزارش آخرين رايزنيهاي وزارت خارجه
س��خنگو و رييس مركز ديپلماسي
عمومي و رس��انه وزارت ام��ور خارجه
كش��ورمان ،آخري��ن فعاليته��ا و
پيگيريهاي دستگاه ديپلماسي كشور
در ارتباط با پيگيري وضعيت سرنشينان
نفتكش سانچي را تش��ريح كرد .بهرام
قاس��مي در گفتوگو با ايس��نا ،ضمن
ابراز تاسف از حادثهيي كه براي نفتكش
ايراني سانچي و همچنين سرنشينان آن در آبهاي چين رخ داده
است ،اظهار كرد :از همان روز نخست كه اين اتفاق افتاد در وزارت
امور خارجه س��تادي در اين ارتباط تشكيل شد و در روز دوشنبه
گذش��ته در نشس��ت خبري نيز اعالم كردم كه دستورات الزم در
اين ارتباط به سفارت جمهوري اسالمي ايران در پكن و نمايندگي
كشورمان در شانگهاي داده شده است .او با بيان اينكه «نمايندگي
كش��ورمان در چين در طول اين مدت به صورت مكرر با مقامات
چين براي پيگيري اين موضوع در تماس بوده است» ،تصريح كرد:
از ابتداي اين حادثه تلخ در خود چين نيز براي اين موضوع س��تاد
بحراني تشكيل شد و طي روزهاي اخير يك خط تماس دايمي بين
تهران و پكن برقرار بوده است .او گفت :دولت چين به ما اطمينان
داده است كه با تمام توان در حال تالش است.

درباره «سانچي» و سرنشينان آن

كالن
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معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي بررسي كرد

درآمدهاي نفتي بودجه در  3سناريو

اقتصادكالن |
وزارت اقتصاد در گزارشي از «وضعيت درآمدهاي
نفتي در بودجه  »97س��ه س��ناريو در زمينه ميزان
درآمدهاي نفتي دولت در س��ال آين��ده ارائه كرده
اس��ت .اين گزارش ب��ا توجه به تحليل موسس��ات
بينالمللي پيشبيني ميكند ،متوس��ط قيمت نفت
صادراتي ايران در س��ال  1397حداقل  ،54متوسط
 56و حداكث��ر  58دالر باش��د كه ه��ر يك با فرض
اينكه صادرات روزانه نفت 2.6ميليون بش��كه ،سهم
دولت از عوايد نفتي  53.5و نرخ تس��عير ارز 3600
توم��ان باش��د ،درآمدهاي نفتي بودجه در س��ناريو
حداقلي 98هزار و  226ميلي��ارد تومان (97درصد
رقم اليحه بودجه) و در س��طح حداكثر 105هزار و
930ميلي��ارد تومان (105درصد رقم اليحه بودجه)
باشد .سناريو متوسط قيمت نفت را 56دالر در نظر
گرفته ك��ه در اين صورت مي��زان درآمدهاي نفتي
102هزار ميليارد تومان خواهد بود.
منابع نفتي براي بودجه س��ال  1397كش��ور با
فرض قيمت هر بشكه  55دالر منظور شده است.

2عامل پيشبينيكننده
به گزارش «تعادل» معاونت اقتصادي وزارت امور
اقتص��ادي و دارايي در يك گزارش به بررس��ي روند
درآمدها و امكان تحقق منابع نفتي بودجه پرداخته
است .اين گزارش با نگاهي به نوسان قيمت نفتخام
در س��ال  2017ميالديكه در آن سبد نفتي اوپك
از  52.4دالر در هر بش��كه در ابتداي سال (ژانويه)
به  45.2دالر در اواس��ط س��ال (ژوئن) كاهش و در
پايان س��ال به  61.4دالر افزايش يافت ،ش��رحي از
مهمتري��ن عوامل (قاب��ل پيشبين��ي) تاثيرگذار بر
قيمت نفت در س��ال  2018كه ش��امل پيشبيني
موسس��ات معتبر از رش��د اقتصاد جهاني و عرضه و
تقاضاي نفتخام است ،ارائه ميكند.
اي��ن گ��زارش در ارتباط با رش��د اقتصاد جهاني
ب��ه جديدتري��ن گزارشه��اي اوپ��ك ،صن��دوق
بينالملل��ي پ��ول و بانك جهاني رج��وع ميكند و
مينويس��د :اقتصاد جهاني روند رو به رش��د خود را
در س��ال  2017ادام��ه داده و اين ش��رايط به ويژه
در اقتصادهاي  OECDرش��د چش��مگير داشته و
روند رش��د اقتصادهاي پيشرفته فراتر از انتظار بوده
اس��ت .هر چند چالشهاي رشد اقتصادي همچنان
پابرجاس��ت و مهمترين آنها تحوالت سياسي جهان
و تصميم��ات سياس��تگذاران پول��ي در بانكهاي
مركزي مهم جهان است ،ليكن روند رشد مذكور در

س��ال آتي نيز ادامه دارد و سازمان اوپك و صندوق
بينالملل��ي پول رش��د اقتص��ادي س��ال  2018را
3.7درصد و بانك جهاني نيز 2.9درصد اعالم كرده
اس��ت .در ارتباط با ت��راز عرضه و تقاضاي نفت خام
نيز گفته شده اس��ت :تقاضا براي نفت خام در سال
 ،2017نزديك به  96.9ميليون بش��كه در روز بوده
كه حدود 1.48ميليون بش��كه باالتر از سال 2016
است .بر اساس پيشبينيهاي به عمل آمده تقاضاي
جهان��ي نف��ت خام در س��ال  2018بال��غ بر 98.5
ميليون بش��كه در روز خواهد بود ك��ه 1.6ميليون
بش��كه در روز بيش��تر از رقم سال  2017است .اين
در حالي اس��ت كه طي دو س��ال گذشته مهمترين
دليل كاهش قيمت نفت ،وجود مازاد عرضه در بازار
عنوان شده است .در سال  2015حدود 1.5ميليون
بش��كه در روز مازاد عرضه وجود داشت كه هرچند
در س��ال  2016از حجم آن كاس��ته شد ولي يكي
از عوامل تضعيفكنن��ده قيمت نفت همچنان باقي
ماند .در س��ال  2017به ويژه در فصول دوم ،س��وم
و چهارم ،بازار با كمبود عرضه تا 1.3ميليون بش��كه
در روز مواجه ش��د .براي سال  2018نيز پيشبيني

ميشود در فصل اول ،بازار با مازاد عرضه مواجه شود
كه باعث افزايش س��طح ذخيرهسازيها خواهد شد،
اما در فصول دوم ،س��وم و چهارم تا س��طح حداكثر
1.8ميليون بشكه در روز با كسري مواجه شد.
قيمت و مقدار نفت صادراتي ايران
گ��زارش ياد ش��ده بع��د از مقدمات ياد ش��ده
محاسبات خود را بر موضوع ميزان درآمدهاي نفتي
ايران در سال جاري و پيشبيني سال آتي متمركز
ميكند.
بر اين اس��اس گفته ش��ده اس��ت :از آنجايي كه
قيمت نفت س��نگين ايران بهطور متوس��ط در سال
 ۲۰۱۷حدود ۵/۲دالر در هر بش��كه و نفت س��بك
ايران بهطور متوس��ط ۸/۱دالر در هر بشكه پايينتر
از قيمت نفت برنت بوده است ،با در نظر گرفتن اين
اخت�لاف قيمتي و با توجه به پيشبيني موسس��ات
و نهاده��اي بينالمللي از رون��د قيمت نفت خام در
سال  ،۲۰۱۸پيشبيني ميشود متوسط قيمت نفت
صادراتي ايران براي بودجه سال  ۱۳۹۷در محدوده
قيمتي  ۵۴تا  ۵۸دالر در هر بش��كه قرار گيرد .طي

س��ال جاري بهطور متوس��ط توليد نفت خام ايران
بال��غ ب��ر 3.851ميليون بش��كه در روز ب��وده كه با
احتس��اب توليد ميعانات گازي به ميزان  ۶۰۸هزار
بشكه در روز به 4.459ميليون بشكه در روز افزايش
ميياب��د كه از اين ميزان بهطور متوس��ط طي دوره
مورد بررسي به صورت روزانه حدود 2.136ميليون
بش��كه نفت خام و ۴۵۰هزار بشكه ميعانات گازي و
در مجموع معادل ۲.۵۸۶ميليون بش��كه نفت خام و
ميعانات گازي صادر شده است.
ع�لاوه بر اين ،گزارش مذك��ور به متغير ديگري
ك��ه مي��زان درآمدهاي نفتي دولت در س��ال آينده
را تح��ت تاثي��ر ق��رار ميده��د يعني ميزان رش��د
اقتصادي كش��ورهاي واردكننده نفت ايران به ويژه
اقتص��اد چي��ن و هند ميپ��ردازد .در اي��ن ارتباط
گفته ش��ده اس��ت رش��د اقتصادي چين با توجه به
گ��زارش اوپك براي س��ال  ۲۰۱۸حكاي��ت از ادامه
يافتن كاهش رش��د اقتصادي با شيبي ماليم دارد و
انتظار ميرود كه رشد اقتصادي اين كشور در سال
 ۲۰۱۸با 0.3درصد كاهش نسبت به سال  ۲۰۱۷به
6.5درصد برسد .ليكن هند به تدريج شاهد افزايش

رش��د اقتصادي خواهد ب��ود و پيشبينيها حكايت
از رش��د اقتصادي ۷.۴درصدي براي اين كش��ور در
سال  ۲۰۱۸دارد .نكته قابل ذكر آن است كه ميزان
خري��د نفت هن��د از ايران در ماه اكتب��ر (آبان ماه)
با ۳۸۹درصد كاهش نس��بت به مدت مش��ابه سال
گذش��ته به حدود  ۴۶۷هزار بش��كه در روز رسيد.
خريد نفت چي��ن ،بزرگترين مش��تري نفت ايران
ني��ز در اين ماه ب��ا 11.5درصد كاهش نس��بت به
مدت مش��ابه سال گذش��ته حدود  ۶۸۵هزار بشكه
ش��ده اس��ت .ليكن واردات نفت كرهجنوبي از ايران
در ماه اكتبر نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته
نزديك به ۹۰درصد رش��د داش��ته است و به حدود
۴۲۷هزار بش��كه در روز رسيد .واردات نفت ژاپن از
ايران نيز حدود ۲۰درصد نسبت به مدت مشابه سال
گذش��ته كاهش داشته و به  ۱۶۵هزار بشكه در روز
رسيده اس��ت .در مجموع ميزان واردات نفت اين ۴
كش��ور از ايران در بازه زماني ژانويه تا اكتبر ۲۰۱۷
به يكميليون و  ۷۱۰هزار بش��كه در روز رسيده كه
8.5درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته رشد
نشان ميدهد .با توجه به موارد مذكور و با توجه به
سهميه تعيين شده توسط اوپك پيشبيني ميشود
ص��ادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران در س��ال
 ۱۳۹۷بالغ بر  2.6ميليون بشكه در روز شود.
در اليحه بودجه س��ال  97ميزان منابع نفتي با
توجه به س��هم 53.5درصدي دول��ت از درآمدهاي
حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي معادل
101هزار ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت
ك��ه تحق��ق آن با توجه ب��ه موارد مطرح ش��ده در
اين گ��زارش به قيمت و ميزان ص��ادرات نفت خام
و ميعانات گازي طي س��ال آينده بس��تگي دارد .بر
همين اس��اس گزارش مذكور با توجه به برآوردهاي
ص��ورت گرفته از قيمت نفت خام در س��ال آينده و
همچنين ميزان صادرات نفتي ايران ،كل درآمدهاي
نفتي در را سه سناريو حداقلي ،متوسط و حداكثري
پيشبيني كرده اس��ت .در همين راستا گفته شده
با توجه به س��هم تعيين ش��ده ب��راي دولت و نرخ
تسعير ارز به قيمت متوسط 3600تومان پيشبيني
ميشود ،منابع در نظر گرفته شده در سطح حداقل
98هزار و 226ميليارد تومان (97درصد رقم اليحه
بودج��ه) و حداكثر 105ه��زار و 930ميليارد تومان
(105درصد رقم اليحه بودجه) محقق شود .سناريو
متوسط قيمت نفت را  56دالر در نظر گرفته كه در
اين صورت ميزان درآمدهاي نفتي 102هزار ميليارد
تومان خواهد بود.

خبر
انتصاب رييس جديد
صندوق توسعه ملي

جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي جمهوري اسالمي
ايران روز گذش��ته به رياست حسن روحاني رييسجمهوري
تش��كيل شد .در اين جلس��ه و مطابق با اساسنامه صندوق
توس��عه ملي موضوع استعفاي احمد دوستحسيني رييس
هيات عامل صندوق توسعه ملي بررسي و اعضاي هيات امنا
ضمن تقدي��ر از تالشهاي ارزنده و صادقان��ه وي در دوران
تصدي اين مسووليت با آن موافقت كردند .همچنين هيات
امناي صندوق توس��عه ملي مرتضي شهيدزاده را با توجه به
سوابق و تجارب ارزنده وي به عنوان عضو جديد هيات عامل
و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي انتخاب كردند .در
اين جلس��ه همچنين اميد گيالنپ��ور به عنوان عضو جديد
هيات عامل صندوق توس��عه ملي انتخاب شد و پيشنهاداتي
ب��راي اصالح برخي بندها و تبصرهه��اي نظامنامه ضوابط و
شرايط اعطاي تسهيالت ارزي مطرح و با هدف رونق توليد،
صادرات و اشتغالآفرين تصويب شد .در همين راستا هيات
امناي صندوق توسعه ملي با كاهش نرخ سود تسهيالت ارزي
اعطايي صندوق براي سرمايهگذاران ايراني موافقت كرد.

ادامه از صفحه اول
همچني��ن س��خنگوي كميس��يون تلفيق اليح��ه بودجه
كل كش��ور س��ال  ۹۷از مصوبه ديروز اين كميسيون در مورد
ممنوعي��ت افزاي��ش حقوق مقام��ات در س��ال  ۹۷خبر داد.
علياصغر يوسفنژاد در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد :بر اساس
مصوبه كميس��يون تلفيق دولت مكلف است حقوق و مزاياي
مس��تمر گروههاي مختلف حقوقبگير دس��تگاههاي اجرايي
موضوع م��اده  ۵قانون مديريت خدمات كش��وري و ماده ۲۹
قانون برنامه ششم توسعه و اعضاي هيات علمي و قضات را به
گونهيي افزايش دهد كه متوسط رشد حقوق و مزاياي مستمر
كاركناني كه در س��ال  ۹۶كمتر از ۵۰ميليون ريال اس��ت ،به
صورت پلكاني نزولي به ميزان ۱۰درصد باشد .حداكثر ميزان
افزاي��ش ۱۸درصد خواهد بود .به گفته وي ،به موجب مصوبه
كميسيون تلفيق حقوق و مزاياي مستمر كاركناني كه در سال
 ۹۶بيش از ۵۰ميليون ريال اس��ت و حقوق و مزاياي مس��تمر
مقام��ات موضوع ماده  ۷۱قانون مديريت خدمات كش��وري و
مدي��ران عامل و اعضاي هياتمديره ،روس��اي دس��تگاههاي
اجرايي موضوع ماده  ۵قانون مديريت خدمات كشوري و ماده
 ۲۹قانون برنامه شش��م توسعه و ش��هرداران مراكز استانها و
دريافتي اعضاي ش��وراهاي اسالمي ش��هر مراكز استانها در
س��ال  ۹۶افزايش نمييابد و هرگونه افزاي��ش حقوق و مزايا،
فوقالعادهه��ا و كم��ك هزينهها و ايجاد كم��ك هزينه جديد
تح��ت هر عنوان و از هر محل ممن��وع و تصرف غيرقانوني در
اموال محسوب و مرتكبان مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸
قانون مجازات اسالمي (تعزيرات) خواهند بود .روساي سه قوه،
معاون اول رييسجمهور ،نواب رييس مجلس شوراي اسالمي
و اعضاي ش��وراي نگهب��ان ،وزرا ،نمايندگان مجلس ش��وراي
اس�لامي و معاونان رييسجمهور ،استانداران و سفرا ،معاونان
وزرا مشمول اين مصوبه ميشوند.

اخبار
همكاري بانك انصار ،سازمان
نوسازي مدارس و بسيج

ابراهيمي مديرعامل بانك انصار و محمدتقي نظرپور
معاون عمراني وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان
نوس��ازي ،توس��عه و تجهيز مدارس اق��دام به امضاي
تفاهمنامه همكاري كردند.
ب��ه گ��زارش اداره كل روابط عمومي بان��ك انصار،
محمدتقي نظرپور معاون عمراني وزير آموزش و پرورش
و رييس س��ازمان نوس��ازي ،توس��عه و تجهيز مدارس
كش��ور در نشس��تي كه تعدادي از معاونان و مديران دو
مجموعه حضور داش��تند با ارائه گزارشي از فعاليتهاي
س��ازمان گفت :از اهتمام بانك انصار و نقش موثري كه
در توس��عه فضاهاي آموزش��ي در مناطق محروم دارد،
تشكر و قدرداني كرده و اميدوارم با انعقاد اين تفاهمنامه
بتوانيم شاهد ايجاد و احداث پروژههاي بيشتري باشيم.
وي گفت 50 :درصد فضاهاي آموزش��ي تا مهر امس��ال
در س��طح كشور توس��ط خيرين به بهرهبرداري رسيده
و نق��ش نهاده��اي خيريه و بانكها براي مش��اركت در
س��اخت فضاهاي آموزش��ي حائز اهميت است .رييس
سازمان نوس��ازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور افزود:
ما 757مدرس��ه در مناطق زلزلهزده اس��تان كرمانش��اه
داش��تهايم و فقط 11درصد آنها تخريب شدهاند و علت
آن هم اين اس��ت كه سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز
مدارس كشور با استانداردهاي مناسب نسبت به ساخت
مدارس مب��ادرت ميورزد .نظرپور در ادامه به كس��ب
جاي��زه بينالمللي ساس��اكاوا درخصوص مقاومس��ازي
مدارس اش��اره كرد و گفت :مدارس م��ا هنگام حوادث
غيرمترقبه محل اس��تقرار گروههاي امدادرسان خواهند
بود .در اين مراسم ابراهيمي ،بانك انصار را بانكي با صبغه
انقالبي و سياس��ت مساعدت به اقشار مستضعف خواند
و گفت :با وجود آنكه حداكثرس��ازي سود سهامداران و
مش��تريان وظيفه ذاتي و هسته كس��ب وكار براي بانك
اس��ت ولي با وجود اين مس��ووليت اجتماعي و ساختن
مدارس ،مراكز بهداشتي و كمك به اقشار كم درآمد براي
بانك انصار بسيار حائز اهميت است.
وي در ادام��ه با اش��اره ب��ه آثار و ب��ركات خدمات
اجتماع��ي و مس��اعدت به اقش��ار كم درآم��د در روند
حركتي بانك افزود :از سال گذشته قرارگاه حمايتهاي
اجتماعي بانك انصار را ايجاد كردهايم و ساخت مدارس
در مناطق دوردس��ت را به عنوان يك رس��الت در نظر
گرفتهاي��م .مديرعامل بانك انصار تصريح كرد :قرارگاه
حمايتهاي اجتماعي بانك انصار از س��ال  ۹۵تشكيل
شده و مشاركت در ساخت فضاهاي آموزشي به ويژه در
مناطق محروم در دستور كار قرار دارد.
ل نيروهاي انقالبي و گروههاي
وي گفت :ما از پتانسي 
جهادي ه��م اس��تفاده ميكنيم و س��اخت خانههاي
بهداش��ت و تهيه جهيزيه براي اقشار كمتر برخوردار را
بهعنوان يك برنامه ديگر مد نظر قرار دادهايم.
ابراهيمي تمركز و توجه بانك انصار به مناطق محرومتر
را مهم تلقي كرد و گفت :مشاركت در ساخت مدارس از
اولويتهاي مستمر بانك انصار در مناطق محروم خواهد
بود .وي افزود :ساخت مدارس از طريق سازمان تخصصي
نوسازي مدارس كشور ،كيفيت ساخت فضاهاي آموزشي
را تضمي��ن خواهد كرد و م��ا در ارائه خدمات به جامعه
دنب��ال عملگرايي و كار جهادي هس��تيم .در پايان اين
نشس��ت ،تفاهمنامه همكاري س��ه جانبه براي افزايش
بهرهوري و اثربخش��ي طرح ،كمك به رفع محروميت از
مناطق محروم و كمتر برخ��وردار و بهرهگيري از توان و
ظرفيت نهادهاي مختل��ف خصوصا خيل عظيم جوانان
متعهد و ايثارگر در قالب بسيج سازندگي؛ فيمابين بانك
انصار ،سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور و
بسيج سازندگي به امضا رسيد.

ركوردزني بانك ملت
در اعطاي وام به مددجويان

جوالي��ي ،مديرعامل س��تاد ديه كش��ور از آزادي
نزديك به ۱۷هزار زنداني جرايم غيرعمد با اس��تفاده
از تسهيالت بانك ملت خبر داد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي بانك مل��ت به نقل
از ايس��نا ،مديرعامل س��تاد ديه كش��ور در ديدار با
مديرعامل بانك ملت از اقدامات اين بانك در اعطاي
تسهيالت قرضالحس��نه به زندانيان جرايم غيرعمد
تقدير كرد.
سيداس��داهلل جواليي مديرعامل ستاد ديه كشور
در اي��ن دي��دار با تقدي��ر از اقدامات بان��ك ملت در
طول ۱۲س��ال گذش��ته ابراز اميدواري كرد با حضور
بيگدل��ي مديرعام��ل جديد بانك ملت مس��اعدتها
و حمايتهاي اين بانك از س��تاد دي��ه افزايش يابد.
جوالي��ي با اش��اره به اينك��ه بانك ملت نخس��تين
بانكي اس��ت ك��ه در حوزه ارائه وامهاي بدون س��ود
به بده��كاران غيربزهكاري كه گرفت��ار زندان بودند
ورود كرد ،افزود :تا ب��ه امروز ۳هزارميليارد ريال وام
قرضالحس��نه با تنف��س بازپرداخت ب��ه مددجويان
معرفي شده س��تاد ديه از سوي بانك ملت پرداخت
شده و با اين مبلغ تسهيالت تاكنون ۱۶هزار و ۸۳۶
نف��ر زندان��ي جرايم غيرعمد از بند حب��س آزاد و به
آغوش خانوادههاي خود بازگشتهاند.
براس��اس اين گزارش محم��د بيگدلي مديرعامل
بان��ك ملت ني��ز در اين ديدار همكاري ب��ا اين نهاد
حمايت��ي را از اولويته��اي بان��ك ملت برش��مرد و
اظه��ار ك��رد :ب��ا دغدغه ح��ل مش��كالت اجتماعي
درصدد هس��تيم عالوهبر ارائ��ه خدمات جديد بانكي
به محبوس��ان نيازمند بهعنوان ي��ك عامل در حوزه
پيش��گيري از ورود ناخواسته افراد به زندانها نيز به
سهم خود اثرگذار باشيم.

تيم فوتسال بانكپاسارگاد
قهرمان شد

در دهمي��ن دوره از مس��ابقات فوتس��ال كانون
بانكها و موسس��ات اعتباري خصوص��ي ،تيم بانك
پاسارگاد با اقتدار قهرمان شد.
به گ��زارش روابط عموم��ي بانك پاس��ارگاد ،در
دهمين دوره از مس��ابقات فوتس��ال كانون بانكها و
موسس��ات اعتباري خصوصي ،تيم بانك پاس��ارگاد
موفق شد با نتيجه  3بر  2تيم بانك شهر را شكست
داده و قهرمان اين مسابقات شود .در ديدار ردهبندي
نيز تيم بانك س��امان با پيروزي بر تيم بانك قوامين
در رده سوم اين رقابتها ايستاد.
گفتني است تيمهاي بانك پاسارگاد ،بانكشهر،
بانكس��امان ،بان��كآينده ،بانكس��ينا ،بانكدي،
موسس��ه اعتباري ملل ،بانك انصار ،بانكس��رمايه و
بانكقوامين در اين دوره از مسابقات حضور داشتند.
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پيشبيني مركز پژوهشهاي مجلس از  ۲سناريو بازار ارز

شوك ارزي تا پايان  96نخواهيم داشت

رشد  101توماني نرخ رسمي يورو و  99توماني پوند
گروه بانك و بيمه محسن شمشيري
بانك مركزي نرخ رس��مي ارزها را براي روز شنبه
 23دي  96اع�لام كرد كه نرخ ي��ورو با افزايش قابل
توجه  101توماني و پوند با افزايش بيش از  99توماني
همراه شده است .نرخ رسمي دالر با  95ريال افزايش
 3646.9توم��ان ،پون��د با  993ريال رش��د 5005.5
تومان و يورو ب��ا  1010ريال افزايش  4446.3تومان
ارزشگذاري شد.
به گ��زارش «تعادل» اما در ب��ازار آزاد ارز هر دالر
امريكا با  ۲۵تومان كاهش نسبت به پنجشنبه گذشته
 4399تومان معامله ش��د .همچنين هر يورو ش��اهد
رشد  ۴۵توماني نسبت به روز پنجشنبه بود و نرخ آن
براي فروش  5465تومان تعيين شد .هر پوند انگليس
ني��ز در بازار آزاد با  ۱۶تومان رش��د در مدت مش��ابه
 ۶هزار و  ۶۵تومان معامله ميشد.
تفاوت دالر آزاد و رس��مي به  752تومان ،تفاوت
پوند رسمي و آزاد به  1060تومان و تفاوت يورو رسمي
و آزاد به  1019تومان رسيده است و به نظر ميرسد
كه بانك مركزي تحت تاثير رشد نرخ ارز در بازار آزاد
تصميم گرفته كه با رش��د نرخ ارز رس��مي ،فاصله دو
نرخ را براي فراهم كردن شرايط يكسانسازي نرخ ارز
افزايش دهد.
برخي كارشناس��ان معتقدند كه با ش��روع س��ال
ميالدي جاري ،تب بازار براي رشد نرخها كاهش يافته
و اين موضوع ميتواند شرايط را براي كاهش فاصله دو
نرخ آزاد و رسمي انواع ارزها آماده كند و بر اين اساس
انتظار ميرود كه در ماههاي پيشرو ،نرخ رسمي ارزها
نيز متناسب با رشد ماههاي اخير ارزهاي آزاد افزايش
و فاصله نرخهاي رسمي و آزاد كاهش يابد.
در ب��ازار طال نيز اون��س جهان��ي افزايش قابل
توجهي داش��ته و به  1338دالر رس��يده است و به
نظر ميرسد كه بازار جهاني در مسير كاهش ارزش
دالر و رشد ساير ارزها و طال قرار گرفته است .براين
اس��اس به دنبال كاهش نرخ دالر در بازار ايران ،به
خاطر رش��د نرخ اونس جهاني شاهد افزايش قيمت
طال و س��كه در بازارهاي داخلي هس��تيم و قيمت
س��كه بهار آزادي در بازار ته��ران در حالي افزايش
يافت كه نرخ دالر با افت همراه بود.
هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي ط��رح جديد در
ب��ازار آزاد ب��ا  ۶ه��زار و  ۷۰۰تومان كاهش نس��بت به
پنجشنبه گذشته يك ميليون و ۴۸۸هزار و  ۳۰۰تومان
قيمتگذاري شد .هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح
قديم نيز با  ۴هزار تومان افزايش نس��بت به پنجش��نبه
گذشته يك ميليون و  ۴۶۹هزار تومان فروختهشد.
هر قطعه س��كه نيم بهار آزادي نيز رشدي  ۵هزار
توماني را نسبت به پنجشنبه گذشته شاهد بود و ۷۲۲
هزار و  ۵۰۰تومان داد و ستد ميشد .قيمت هر قطعه
ربع سكه بهار آزادي نيز با  ۵۰۰تومان كاهش نسبت
به مدت مشابه  ۴۲۰هزار تومان فروخته ميشد.
قيمت هر قطعه سكه گرمي نيز در بازار آزاد ۲۸۲
هزار تومان تعيين ش��ده بود كه نس��بت به پنجشنبه
گذشته تغييري نداش��ت .هر گرم طالي ۱۸عيار نيز

با يك هزار و  ۷۰تومان افزايش نس��بت به پنجشنبه
گذشته  ۱۳۹هزار و  ۴۲۰تومان قيمتگذاري شد.
همچنين مرك��ز پژوهشهاي مجل��س با تحليل
وضعيت  ۹ماهه بازار ارز ،وقوع ش��وك ارزي تا انتهاي
سال را بعيد دانست و جلوگيري از وقوع دوباره هر نوع
جهش و يكسانسازي نرخ ارز را دو سناريو اصلي بازار
ارز اعالم كرد.
ب��ه گزارش «تعادل» در گزارش��ي ك��ه اين مركز
پيرامون نرخ ارز ،امكان وقوع جهش ارزي و همچنين
طرح يكسانس��ازي ن��رخ ارز ارائه كرده آمده اس��ت:
اقتصاد ايران در چند سال اخير چالشهاي متعددي را
تجربه كرده كه منجر به بيثباتيهايي در سطح اقتصاد
كالن كش��ور و بازارهاي متعدد از جمله بازار ارز شده
است .بيثباتي اين بازار به واسطه عوامل پيشين مانند
افزايش قيمت حاملهاي انرژي ،اعمال سياستهاي
پولي نامناسب و آغاز تحريمهاي هستهيي غرب عليه
ايران از نيمه دوم سال  ۱۳۹۰در بازار نمود پيدا كرد و
در اواخر نيمه اول س��ال  ۱۳۹۱با افزايش نرخ دالر به
حدود  ۴۰۰۰تومان به اوج خود رسيد.
در انتهاي س��ال  ۱۳۹۱نرخ ارز متوس��ط فصلي،
لونيم بيش از ۱۶۸درصد افزايش
طي زمان يكس��ا 
يافت .در سالهاي  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۵به واسطه كاهش
نااطميناني در بازارهاي اقتصادي و فضاي مثبتتر در
تعامالت بينالمللي ،ثبات نسبي به بازار ارز بازگشت
به نحوي كه نرخ ارز متوس��ط فصلي در اين سه سال
 ۹درصد رشد يافت.
اما بازار در سال  ،۱۳۹۶فضاي به نسبت متفاوتي را
نسبت به سه سال پيشين تجربه كرده است .با وجود
حركت نزولي قيمت دالر در فصل نخست سال جاري
و س��پس افزايش ماليم دو درصدي آن در تابس��تان،
در فصل س��وم عوامل اقتصادي شاهد بازار ملتهب ارز
بودند ،به نحوي كه در فصل س��وم سال جاري قيمت
دالر در حدود  ۸درصد افزايش داشته تا جايي كه در
ماه سوم اين فصل از رقم  ۴۲۲۰تومان هم كه تاكنون
در بازار تجربه نشده بود ،گذر كرد.
در حال حاضر كش��ور با دو دغدغه اصلي در رابطه
با نرخ ارز روبهروست :جلوگيري از وقوع مجدد هر نوع
جهش ارزي و يكسانسازي نرخ ارز.
بررس��يهاي مرك��ز پژوهشهاي مجلس نش��ان
ميدهد يكي از عوام��ل اصلي وقوع جهشهاي ارزي
پيش��ي گرفتن ارز تعادلي از نرخ ارز بازار اس��ت .عدم
واكنش نرخ ارز بازار متناس��ب با نرخهاي ارز تعادلي
ميتوان��د به واس��طه درك با وقف��ه عوامل اقتصادي
از ش��رايط جديد يا كنترل دولت ب��راي عدم افزايش
نرخهاي ارز در بازار براي چند دوره متولي باشد.
به واس��طه كاهش التهاب بازاره��اي مالي در اين
دوران ،اي��ن دو نرخ ب��ه هم نزديك ش��ده به نحوي
ك��ه از اواخر س��ال  ۱۳۹۵به بعد اي��ن انحراف از بين
رفت .بنابراين شرايط فعلي تعامل بازار تعادلي و بازار
غيررس��مي به گونهيي نيس��ت كه در ص��ورت ثبات
اقتصادي و اوضاع سياس��ي تا انتهاي سال شوكي به
بازار وارد شود كه بتوان نام جهش را به آن اطالق كرد.

برخي كارشناسان معتقدند كه با شروع سال ميالدي جاري ،تب بازار براي رشد
نرخها كاهش يافته و اين موضوع ميتواند شرايط را براي كاهش فاصله دو نرخ آزاد
و رسمي انواع ارزها آماده كند و بر اين اساس انتظار ميرود كه در ماههاي پيشرو،
نرخ رسمي ارزها نيز متناسب با رشد ماههاي اخير ارزهاي آزاد افزايش و فاصله
نرخهاي رسمي و آزاد كاهش يابد
با اين حال بايد توجه داشت كه صرفنظر از رابطه
نرخ ارز تعادلي و بازار ،هميش��ه و براي همه اقتصادها
ام��كان وقوع جهش ارزي به واس��طه حادث ش��دن
شوكهاي غير منتظره اجتماعي ،سياسي و بينالمللي
وج��ود دارد .در اي��ن باره تهديدات اخي��ر در رابطه با
بازگشت تحريمها ميتواند از عوامل بروز جهش باشد.
با وجود اين همه آمار رس��مي سهم استفاده از ارز
مبادلهيي از كل ارز مورد استفاده براي واردات منتشر
نشده است .برآوردها و گمانهزنيها حاكي از آن است
كه اين سهم در طول سالهاي اخير بسته به تركيب
كااله��اي وارداتي متغير بوده ،ام��ا بيش از ۵۰درصد
نيس��ت (با در نظر گرفتن قاچاق اين بس��ته كمتر از
 ۳۵درصد خواهد بود)  .از طرف ديگر ش��كاف نرخ ارز
ب��ازار و نرخ ارز مبادلهيي در فصل دوم س��ال -۱۳۹۲
راهان��دازي ارز اتاق مبادله -بي��ش از ۳۷درصد بوده و
طي اين دوران اين ش��كاف روند به نسبت كاهشي را
طي كرده و به ۱۷درصد سال جاري تقليل يافته است.
بنا بر اين شواهد در صورتي كه ذخاير ارزي بانك
مركزي ب��راي كنترل نوس��انات ناش��ي از اتخاذ اين

نظام كنترل داخلي كارآمد؛ پيشنياز موفقيت شبكه بانكي
سيمينالساداتميرهاشميناييني
شناس��ايي و مستندس��ازي فرآيندها در تمام سطوح سازماني به
تقويت كنترل داخلي در بانكها كمك خواهد كرد .ساختار كنترل
شهايي اطالق ميشود كه
تها و رو 
داخلي يك س��ازمان به سياس�� 
بابت دستيابي به هدفهاي سازمان اطمينان نسبي ميدهد .اطمينان
نس��بي از اين بابت كه هيچ س��اختار كنترل داخلي ايدهآل نيست و
مخ��ارج كنترل داخلي يك واحد تجاري نباي��د بيش از منافع مورد
انتظار آن باش��د .منافعي كه از اس��تقرار يك ساختار كنترل داخلي
موثر و كارآمد متصور اس��ت شامل موارد متعددي ميشود كه برخي
از مهمترين آنها عبارتند از :حفاظت از داراييها در برابر ضايع شدن،
تقلب و استفاده نادرست (كنترل داخلي حسابداري) ،افزايش دقت و
قابليت اتكاي مدارك حسابداري (كنترل داخلي حسابداري) ،تشويق
كاركن��ان به رعايت رويههاي واحد تجاري و س��نجش ميزان رعايت
رويهه��ا (كنترل داخلي اداري) و در نهاي��ت ارزيابي كارايي (كنترل
داخل��ي اداري)  .براي اس��تقرار يك نظام كنترل داخلي در ش��بكه
بانكي به نحوي كه تامينكننده منافع پيش گفته باشد ،نياز به انجام
پارهيي اصالحات و رعايت برخي الزامات وجود دارد .شروط و الزامات
متفاوتي از جانب نهادهاي نظارتي و حسابرس��ي براي تقويت كنترل
شترين
داخلي در بانكها تعيين ش��ده اس��ت .اما جام عترين ،اثربخ 
و پركاربردترين الگو در اين زمينه ،الگوي مطروحه از س��وي كميته
سازما 
نهاي مسوول كميس��يون تردوي ( )COSOاست .به نحوي
كه كميته نظارت بانكي بال نيز در س��ندي تحت عنوان «چارچوبي
براي نظامهاي كنترل داخلي در واحدهاي بانكي» از اين الگو تبعيت
كرده اس��ت .بهطور خالصه در الگوي  COSOنظام كنترل داخلي
از پنج عنصر به هم پيوسته تشكيل شده است كه عبارتند از :محيط
كنترلي ،شناسايي و ارزيابي ريسك ،فعاليتهاي كنترلي ،اطالعات و
ارتباط��ات ،خودارزيابي و نظارت و اصالح نارس��اييها .هر يك از اين
پنج عنصر مش��تمل بر توصيهها و رهنمودهايي است كه در مجموع
دس��تيابي به اهداف كنترلهاي داخلي را دنب��ال ميكند .در حال
حاضر براي ارزيابي نظام كنترل داخلي در شبكه بانكي كشور با توجه
به الگوي مطروحه از س��وي كميته سازما 
نهاي مسوول كميسيون
تردوي ( )COSOو همچنين س��ند ارائه شده توسط كميته نظارت

نگاه

بانكي بال ،الزم است به اين مساله توجه شود كه شرايط سيست مهاي
كها
مالي و مديريتي بانكها يكسان نيست .به عنوان مثال برخي بان 
با عنايت به اهميت فناوري اطالعات ،در مديريت و نظارت بر عمليات
بانك اقدامات مناس��بي در راستاي استقرار نظام Core banking
انجام دادهاند .برخي نيز متاس��فانه كمتر س��رمايهگذاري كردهاند و
لذا محيط ريس��ك بيش��تري براي موارد عدم رعايت مقررات دارند.
همچنين در زمينه ايمنس��ازي بانكه��ا در مقابل تخلفات اقدامات
مهم��ي نيازمند پيگيري اس��ت كه برخي از آنه��ا عبارتند از :تدوين
و پيادهسازي سياس��تهاي ضدتقلب ،استقرار نظام كنترلي ،ايجاد
محيط مناسب كنترلي ،متعهد بودن مديران به رعايت اخالق ،پايش
يهاي موردي ،آموزشهاي مناسب
مستمر مديريت و انجام بازرس�� 
ب��راي مديران و كاركنان (در راس��تاي جلوگيري ،كش��ف و گزارش
موارد تقلب) و تقويت حسابرس��ي داخلي و حسابرسي مستقل .در
اي��ن ارتباط الزم به ذكر اس��ت كه يكي از عوام��ل مهم و اثرگذار در
ارتباط با افزايش كارآمدي حسابرسي داخلي بانكها ،راهبرد شركتي
و كنترلهاي داخلي اثربخش اس��ت .حاكميت شركتي نظامي است
براي ارزشافزايي س��هامداران و براي دس��تيابي به اهداف ش��ركت.
ضمن اينكه اين امر ،شفافيت ،پاسخگويي ،رعايت حقوق ذينفعان،
عدالت و مسووليتپذيري را نيز در پي دارد .در حاكميت شركتي دو
مفهوم بنيادي نظارت و راهبري نهفته است .در بعد نظارتي ،كميته
حسابرس��ي و كنتر لهاي داخلي قرار ميگيرد .در اين زمينه تقويت
نقش اعضاي غيرموظف هياتمديره ،تقويت كميتههاي تخصصي و...
زمينه نظارتي مناس��بتري براي تقويت نظا مهاي كنترلي و نظارت
موثرتر بر مديران اجرايي فراهم ميكند .عالوه بر اين رعايت اين موارد
از جانب بانكها نه در ش��كل ظاهري و تشريفاتي آن بلكه به صورت
موثر و اثربخش در حفظ اعتماد عمومي نيز نقش بس��زايي دارد .در
پايان شايان ذكر است كه شناسايي و مستندسازي فرآيندها در تمام
كها كمك خواهد
س��طوح س��ازماني به تقويت كنترل داخلي در بان 
كرد .همچنين شناس��ايي و ارزيابي انواع ريس��ك در سازمان يكي از
عناصر اصلي تشكيلدهنده الگوي  COSOاست كه اين امر محقق
نخواهد شد ،مگر اينكه نخست فرآيندهاي سازماني مستندسازي شده
و اقدامات مرتبط براي بهبود فرآيندهاي سازماني انجام شده باشند.

سياست مطلوب باش��د و با كاهش تنشهاي موجود
سياسي ،قاعدتا نبايد حذف ارز مبادالتي ،شوك قابل
توجهي بر بازار بگذارد .ش��اهد اين ادعا ميتواند ،روند
باثبات بازار ارز غير رسمي پس از اعمال يكسانسازي
ارز در سال  ۱۳۸۱يا كاهش نرخ ارز بازار در فصل دوم
 ،۱۳۹۲با وجود حذف ارز مرجع و افزايش  ۹۰درصد
نرخ ارز بازار رسمي باشد.
در س��ال  ۱۳۸۱وضعيت مطلوب اقتصاد و ذخاير
باالي ارزي كش��ور مانع از آن ش��د كه يكسانسازي
بازار را ملتهب كند و تجربه سال  ۱۳۹۲نشان داد ،اثر
كاهش��ي نرخ ارز به واسطه بازگشت اعتماد به بازار با
روي كار آمدن دولت جديد ،بيش از آثار افزايش نرخ
ارز رسمي بر نرخ ارز بازار غير رسمي اثرگذار است.
با اين حال پايداري يكسانس��ازي نرخ ارز مادامي
كه س��ايه تهديدهاي اقتصادي ،تجاري و بانكي ناشي
از تحريمهاي مجدد امريكا و متحدان آن وجود دارد،
الزم است اين موضوع و ميزان اهميت (از نظر ابعاد و
احتم��ال آن) در تصميمگيري در رابطه با اجراي اين
مدنظر قرار گيرد.

جدول نرخ ارز و سكه در بازار
(قيمتها به تومان)
سکه طرح جدید

۱۴۸۸۳۰۰

سکه طرح قدیم

۱۴۶۹۰۰۰

نیم سکه

۷۲۲۵۰۰

ربع سکه

۴۲۰۰۰۰

سکه گرمی

۲۸۲۰۰۰

هر گرم طالی  ۱۸عیار

۱۳۹۴۲۰

دالر

4399

یورو

5465

پوند

6065

دالر رسمي

3646.9

پوند رسمي

5005.5

درهم امارات رسمي

993

لیر ترکیه رسمي

972.5

صد دینار عراق رسمي

307.8

یوان چین رسمي

564.5

یورو رسمي

4446.3

ب و كار بانكي با پلتفرمهاي جديد
تغيير ساختار كس 
زهرا لطيفي كارشناس بانكداري الكترونيك
اقتصاد مشاركتي يك اكوسيستم اجتماعي-اقتصادي است كه
در آن منابع فيزيكي و فكري به اشتراك گذاشته ميشوند.
اقتص��اد مش��اركتي ي��ا  sharing economyي��ك م��دل
اقتصادي است كه در آن افراد يا سازمانها ،منابع خود را با يكديگر
به اش��تراك ميگذارن��د .در واقع ايده اصلي ،ب��از كردن فضا براي
به اش��تراكگذاري داراييهاي استفاده نشده يا كم استفاده شده
(ظرفيت خالي) براي مزاياي پولي يا غيرپولي است.
اقتصاد مشاركتي مفهوم جديدي نيست و در طول تاريخ وجود
داش��ته است .مردم هزاران سال اس��تفاده از دارايي را به اشتراك
گذاشتهاند .از مدلهاي سنتي اقتصاد مشاركتي ميتوان از استفاده
مشترك از قنات بهدليل كمبود آب و تقاضاي باال نام برد .همچنين
كتابخانه مثال ديگري از اقتصاد مشاركتي سنتي است .اين مدل
بيشتر زماني اتفاق ميافتد كه اوال ارزش يك منبع بسيار باال باشد،
ثانيا بهدليل كمبود منبع ،تقاضا بسيار باال باشد و ثالثا استفاده از
دارايي در تمام زمانها امكانپذير نباشد.
اقتصاد مش��اركتي طي س��الهاي اخير بهش��دت رشد داشته
اس��ت و بستر اينترنت و گسترش روزافزون استفاده از گوشيهاي
هوشمند باعث شده مدلهاي جديدي از اقتصاد مشاركتي تعريف
شود و عرضه و تقاضا در بازار مجازي صورت پذيرد.
با رش��د روزافزون تكنولوژي ،اقتصاد مشاركتي ساختار كسب
و كاره��ا را تغيي��ر داده و پيشبين��ي ميش��ود در آين��ده باعث
حذف بس��ياري از كس��ب و كارهاي س��نتي ش��ود .اين اتفاقات
بهدلي��ل آن اس��ت كه اينترنت باعث ش��ده م��ردم از داراييهاي
بالاس��تفاده خود كس��ب درآمد كنند ،بدون آنكه هزينه چنداني
براي مبادلههايش��ان بپردازند .محبوبترين و معروفترين مدل
اقتصاد مشاركتي مدل پلتفرمي است .مدلهاي پلتفرمي سودآورتر
از مدله��اي غيرپلتفرمي بوده و از لحاظ تنوع بهش��دت در حال
رش��د اس��ت Airbnb .يك نمونه موفق از مدل پلتفرمي اقتصاد
مش��اركتي اس��ت كه از طريق آن افراد ،خانه ي��ا اتاقهاي اضافي
خ��ود را اجاره ميدهند .اين ش��ركت در س��ال  ۲۰۰۸تاس��يس
ش��د و در حال حاضر ارزش��ي بال��غ بر  ۳۰ميلي��ارد دالر و تعداد

 ۲۴۰۰كارمند دارد .اين سايت توانست در طول 4سال  ۶۰۰هزار
اتاق را به زيرساخت خود اضافه كند؛ در حالي كه اين تعداد براي
هتلهاي زنجيرهيي هيلتون  ۹۳س��ال طول كشيد! در اين مدل
لزوما مالكيت محصول انتقال پيدا نميكند .بهطور كلي در اقتصاد
مشاركتي ،مالكيت پيششرط خلق ارزش نيست و با دسترسي به
منبع ،بدون مالكيت هم ميتوان خلق ارزش كرد.
نمونههاي ديگري از پلتفرمهاي اقتصاد ديجيتالي عبارتند از:
پلتفرمهاي همكاري مشترك :شركتهايي كه فضاهاي كاري
باز براي افراد ،كارآفرينان و كاركنان كار در خانه را فراهم ميكنند.
پلتفرمهاي وامدهي نفر به نفر :شركتهايي كه بستر وامدهي
نف��ر به نفر را با ن��رخ ارزانتر از بانكها و موسس��ات مالي فراهم
ميكنند ،مانند لندينگ كالب.
پلتفرمهاي خريد و فروش بيواسطه :سايتهايي كه فروش
اجناس بدون كاربرد را بدون واس��طه ب��راي افراد فراهم ميكنند
مانند ebay ،يا سايت ديوار.
اجزاي اقتصاد مش��اركتي عبارت است از :مردم ،توليد ،ارزش و
سيس��تمهاي تبادل ،توزيع ،كرهزمين ،ارتباطات ،فرهنگ و آينده
كه از ميان اين مولفهها ،مردم ،هس��ته مركزي اقتصاد مشاركتي
هس��تند و همزمان ميتوانند تامينكننده و توزيعكننده محصول
يا خدمت باشند.
اقتصاد مش��اركتي در حال تكامل اس��ت و بهخصوص اقتصاد
پلتفرمي در آغاز راه و در حال تس��خير اقتصاد اس��ت .پيشبيني
ميشود پلتفرمهاي اش��تراكي از درآمد  6.4ميليارد دالر در سال
 ۲۰۱۶به درآمد 20.4ميليارد دالري تا سال  ۲۰۲۰برسند.
اقتصاد مشاركتي يك اكوسيستم اجتماعي -اقتصادي است كه
در آن منابع فيزيكي و فكري به اش��تراك گذاش��ته ميشوند .در
واقع اقتصاد مش��اركتي يك طرز تفكر به منابع اقتصادي است كه
منجر به بهرهوري اقتصادي ش��ده و منافع زيادي براي مشتريان،
كارآفرين��ان و محيطزيس��ت دارد .در صنعت بانكداري نيز ،ايجاد
پلتفرمها مهمترين روند س��ال  ۲۰۱۶محسوب ميشوند .در قالب
اي��ن پلتفرمها ،كاربران ،همتايان و عرضهكنندگان ،در همكاري با
هم اكوسيستمي را براي خلق ارزش ايجاد ميكنند.

بانكها تضامين نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه را نپذيرند
بانك مركزي در بخشنامهيي اعالم كرد :بانكها و موسسات
اعتب��اري غيربانكي ضمن لزوم اخذ وثاي��ق و تضامين معتبر،
بالمعارض و با درجه نقدش��وندگي باال در اعطاي تس��هيالت
ي��ا ايجاد تعهدات ،از هرگونه پذي��رش تضامين نهادهاي مالي
فعال در بازار سرمايه ازجمله شركتهاي كارگزاري ،خودداري
كنند.
ب��ه گزارش «تعادل» ،اين بانك با اس��تناد به مفاد ماده ()۶
آييننامه فصل س��وم قان��ون عمليات بانكي ب��دون ربا (بهره)
موض��وع تصويبنام��ه ش��ماره  ۸۸۶۲۰م��ورخ 1362/10/12

هياتوزي��ران ،اع�لام ك��رد ،اعط��اي تس��هيالت عنداللزوم به
تش��خيص بانك ،منوط به اخذ تامي��ن كافي براي حفظ منافع
بانك و حسن اجراي قراردادهاي مربوط است.
بر اين اس��اس ،بانكها و موسس��ات اعتباري غيربانكي بايد
در فرآين��د تخصي��ص منابع ،پس از اح��راز صالحيت و اهليت
متقاضي ،اعتبارسنجي وي و ساير عمومات مقتضي در چارچوب
ضوابط و مقررات مربوط ،نسبت به اخذ وثايق و تضامين معتبر،
بالمعارض و با درجه نقدش��وندگي باال براي حصول اطمينان از
بازگش��ت منابع اعطايي ،صيانت از حقوق سپردهگذاران و ساير

ذينفعان و همچنين حفظ ثبات و سالمت شبكه بانكي ،اقدام
كنن��د .در اين ميان ،براس��اس گزارشه��اي دريافتي ،برخي
بانكها و موسس��ات اعتب��اري غيربانك��ي در تخصيص منابع،
در حال��ي اقدام به پذي��رش تضامين برخي اش��خاص حقوقي
عليالخصوص نهادهاي مالي تحتنظارت سازمان بورس و اوراق
بهادار ميكنند كه براس��اس مفاد اساسنامه و موضوع فعاليت،
نهادهاي مورد اش��اره مجاز به تضمين بدهيها و تعهدات ساير
اشخاص نيستند و بعضا حتي از سوي نهاد ناظر ذيربط انجام
چنين عملي براي آن نهادها ممنوع اعالم شده است .از اين رو

ضمن تاكيد مجدد بر مس��ووليت و اختيار بانكها و موسسات
اعتب��اري غيربانكي در تعيين انواع وثايق و تضامين قابلقبول،
مقتضي اس��ت در اعطاي تسهيالت يا ايجاد تعهدات از هرگونه
پذيرش تضامين نهادهاي مالي فعال در بازار س��رمايه ازجمله
شركتهاي كارگزاري ،خودداري شود.
ل��ذا مقتضي اس��ت مراتب به قيد تس��ريع و ب��ا لحاظ مفاد
بخش��نامه مورخ  1396/5/16به تمامي واحدهاي ذيربط آن
بانكيا موسسه اعتباري غيربانكي ابالغ شده و بر حسن اجراي
آن نظارت دقيق به عمل آيد.

بورس و فرابورس

5

يكشنبه  24دي  26 1396ربيعالثاني  1439شماره 1016
bourse@taadolnewspaper.ir 66420769

Sun. January 14. 2018

«تعادل» از مراسم تامين مالي جمعي پروژههاي دانش بنيان با حضور وزير اقتصاد گزارش ميدهد

بورس زمينهساز رونق استارتآپها

گروه بورس|
در نخستين رو ز كاري هفته جاري تفاهمنام ه تامين
مالي جمعي پروژههاي دانش بنيان بين وزارتخانههاي
اقتصاد ،ارتباطات ،تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و معاونت
علمي رياستجمهوري در وزارت اقتصاد امضا شد .اين
مراس��م با حضور مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي
و داراي��ي ،محمدجواد آذريجهرم��ي وزير ارتباطات و
ش��اپور محمدي رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار
برگزار ش��د .بر اين اس��اس طبق چنين تفاهمنامهيي
از اي��ن پس اس��تارتآپهاي م��ورد قبول تا س��قف
 ۵ميليارد تومان از طريق بازار بورس و به صورت جمعي
تامين مالي ش��وند .در اين زمين��ه وزير اقتصاد معتقد
اس��ت ،كاهش نرخ س��ود بانكي در ايج��اد رونق براي
استارتآپها نيز موثر بوده است .گفتني است ،شركت
نوپا يا استارتآپ به يك شركت يا كسبوكاري گفته
ميش��ود كه معموال به تازگ��ي و در نتيجه كارآفريني
ايجاد ش��ده است ،رشد سريعي دارد و در جهت توليد
راهحل��ي نوآورانه و دوامپذير براي رفع يك نياز در بازار
ش��كل گرفته است .اين ش��ركتها معموال مبتني بر
ايدههايي ريسكپذير هستند كه مدل كسب وكارشان
مشخص نيست و بازار هدفشان نيز در حد فرض است.
ش��ركتهاي نوپا ميتوانند در هر حوزهيي ايجاد شوند
ولي اغلب به ش��ركتهايي گفته ميش��ود كه رش��د
سريعي دارند و در زمينه تكنولوژي فعاليت ميكنند.
پوشش فعاليتهاي نوپا
در اين نشس��ت مسعود كرباس��يان ،وزير اقتصاد
عنوان كرد :تفاهمنامه تامين مالي جمعي با همكاري
اي��ن وزارتخانه ،وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات،
س��ازمان بورس و وزارت تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي
فرصتي براي تحقق ايدههاي نوين است كه تاكنون به
دليل كمبود سرمايه محقق نشده بود .وي در مراسم
امض��اي تفاهمنامه تامين مالي جمعي براي كس��ب
وكارهاي نوپا و اس��تارتآپها گف��ت :اين تفاهمنامه
پوش��شدهنده دامنه وسيعي از ايدهها و فعاليتهاي
نوپا و جديد در قالب شراكتي ،فاميلي ،جمعي ،اهدايي
و ...اس��ت تا آنها بتوانند به تامين مالي بپردازند .وزير
ام��ور اقتصادي و دارايي با ي��ادآوري اينكه تاكنون به
بازار س��رمايه اوليه توجه چنداني در كشور نشده بود،
خاطرنش��ان كرد :عمده منابع مالي الزم براي اجراي
طرحه��ا و پروژهها تاكنون از طريق سيس��تم بانكي
تامين ميشد و اين روند تغيير كرد.
وي ادامه داد :تفاهمنامه روزشنبه براي شكلگيري
سرمايهگذاري و شراكت شكل گرفته كه در آن قابليت

ميتوانند از اين ظرفيت استفاده كنند .محور تفاهمنامه
تعيي��ن تكليف تامين مال��ي جمعي همچنين تعيين
وظيفه هر يك از دستگاهها خواهد بود.
سقف  5ميلياردتوماني
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به
اينكه تفاهمنامه موضوع تامين وام را در بر نميگيرد
و اين موضوع در حيطه اختيارات بانك مركزي است،
گفت :س��ازمان بورس موضوع تامين مالي جمعي در
بازار س��رمايه را دنبال ميكن��د و ما آييننامه مربوط
به آن را تصويب خواهيم كرد و از اين پس به صورت
مجوزدار ،كار تامين مالي جمعي براي كسب وكارهاي
ديجيت��ال در بورس دنبال ميش��ود .محمدي افزود:
سقف تامين مالي جمعي فعال  ۵ميليارد تومان است
كه از طريق عامل انجام ميش��ود .فعاالن تامين مالي
جمعي كه تاكنون حضور داش��تند ني��ز ميتوانند از
طري��ق دريافت مجوز فعاليت خود را دنبال كنند و از
اين بابت براي فعاالن قبلي جاي نگراني وجود ندارد.
وي تاكيد كرد :مردم فقط به عاملهاي مجاز مراجعه
داشته باشند.
شاپور محمدي ،رييس سازمان بورس و اوراق بهادار
اج��راي ايدههاي اف��راد با نظ��ارت وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات مورد بررسي قرار ميگيرد .كرباسيان
ادامه داد :پس از تصويب ايده در شوراي عالي بورس،
وزارت تع��اون ،كار و رف��اه اجتماعي ني��ز ميتواند به
تجميع منابع خرد در قالب تعاونيها و ...بپردازد و در
نهايت زمينه اشتغالزايي فراهم خواهد شد .كرباسيان
گفت :حال كه س��ود سپردههاي بانكي كاهش يافته،
ش��رايط براي مش��اركت مردم در فناوريهاي نوين،
اس��تارتآپها و كس��ب وكارهاي نوپا فراهم شده و
در سالهاي اخير ش��اهد ارائه نوآوريهاي فراوان در
عرصههاي حمل و نقل ،استارتآپها و ...بودهايم.
تامين مالي از طريق بانك جواب نميدهد
كرباسيان ادامه داد :اكنون سود بانكي پايين آمده و
ميتواند كسبوكارهاي نوپا و استارتآپي را براي مردم
جذاب كند و س��رمايهها به اين سمت هدايت شود .با
جهشي كه در اين كار صورت گرفته ،اثرات مثبت آن
را مشاهده خواهيم كرد .وي با اشاره به اينكه تاكنون
بازار سرمايه تنها در بخش نقل و انتقال سهام فعاليت
داش��ت و بازار اول تحرك چنداني نداش��ته است نيز

مسعود كرباسيان ،وزير امور اقتصادي و دارايي

تصريح كرد :نياز به سرمايه اوليه در فعاليتهاي كسب
وكاره��اي جديد وجود دارد و تامي��ن مالي از طريق
بانكه��ا جواب نميدهد؛ پس ب��ا روش جديد تامين
مالي ميتوان ايدهها را از طريق مكانيس��م پيشبيني
شده در تفاهمنامه تامين مالي و مردم را در چارچوب
مشخصي به سرمايهگذاري تشويق كرد .وزير اقتصاد
با اش��اره به اينكه يك اي��ده ميتواند با نظارت وزارت
ارتباطات قابليت اجرايي پيدا كند ،گفت :يك كس��ب
وكار ديجيتال ميتواند در شوراي عالي بورس مطرح و
تامين مالي آن به تصويب برسد و در شرايط فعلي كه
س��ود سپردههاي بانكي كاهش يافته ،مشاركت مردم
ميتواند در سرمايهگذاري بازار سرمايه تاثيرگذار باشد.
پيگيري عدم واريز سود
در همين حال وزير اقتصاد عدم واريز س��ود سهام
عدالت مشموالن از زمان اعالم پرداختها را منوط به
بررسي سازمان خصوصيسازي دانست و گفت :البته
۱۴ميليون نفر هنوز ش��باي خ��ود را اعالم نكردهاند.
مسعود كرباسيان در گفتوگو با مهر در پاسخ به اين
س��وال كه چرا با گذشت  5روز هنوز برخي مشموالن

سود سهام عدالت خود را دريافت نكردهاند ،گفت :علت
اين امر را از سازمان خصوصيسازي جويا خواهم شد.
تامين مالي جمعي براي كسب و كارهاي
ديجيتال
در س��ويي ديگر ش��اپور محمدي ،رييس سازمان
ب��ورس و اوراق به��ادار ني��ز عن��وان كرد :ب��ا امضاي
تفاهمنامه تامين مال��ي پروژههاي مخابرات در زمينه
استارتآپها ،تامين مالي جمعي براي كسب وكارهاي
ديجيتال در بورس به صورت مجوزدار دنبال ميشود.
وي با اش��اره به اينكه اين موضوع در قالب شراكت در
پروژهها دنبال ميش��ود ،افزود :ليست تمام عوامل در
فرابورس درج ميش��ود و مردم بايد با توجه به ليست،
منابع را در اختيار صندوقها قرار دهند .محمدي ادامه
داد :با تفاهمنامه و دس��تورالعملي كه بايد به تصويب
شوراي عالي بورس برسد ،وظايف هر كدام از دستگاهها
مش��خص ش��ده اس��ت .در وزارت اقتصاد با محوريت
س��ازمان بورس مجوزهاي اين نوع تامين مالي صادر
ميش��ود و ليست عوامل را نيز مشخص خواهيم كرد.
دبير شوراي عالي بورس افزود :شركتهاي تعاوني هم

فرصت  6ماهه
ريي��س س��ازمان ب��ورس در زمينه ام��كان ورود
س��رمايهگذاران خارجي در بورس بي��ان كرد :اينكه
از س��رمايهگذاران خارجي بخواهي��م در اين طرحها
تامين مالي كنند در تفاهمنامه پيشبيني نشده ولي
خارجيها ميتوانند گواهي ش��راكت س��رمايهگذاري
جمع��ي را در اي��ران خريداري كنند ك��ه فعاليت آن
طبق ماده  49آييننامه پيشبيني شده در اين زمينه
باشد .محمدي تصريح كرد :كساني كه درحال حاضر
در زمين��ه تامي��ن مالي جمعي فعالي��ت دارند  ۶ماه
مهلت دارند تا خ��ود را با آييننامه جديد وفق دهند.
فراب��ورس ميتواند آيين مطابق��ت را انجام دهد تا در
صورت فعاليتهاي غيرقانوني جلوگيري الزم به عمل
آيد .سخنگوي سازمان بورس افزود :تا جايي كه قوانين
اجازه بدهد ،تالش ميكنيم شرايط آسانسازي شود.
در تفاهمنامه مواد متعددي وجود دارد و امكان توصيه
پروژهها به س��رمايهگذاران و مردم وجود ندارد و اين
اقدام نبايد صورت گيرد .رييس سازمان بورس و اوراق
بهادار تصريح كرد :امكان تامين مالي جمعي در بازار
سرمايه در اين قالب پيشبيني شده و اطالعات مربوط
به كسب وكار در پروژهها ديده ميشود .حساب بانكي
رسمي نيز تعريف ميشود كه منابع در آن حساب وارد
ميشود تا از منابع مردم صيانت شود.

مروري بر آمار معامالت ديروز

بورس تهران از اخبار مثبت جهاني استقبال كرد
گروه بورس|
دونال��د ترامپ ،رييسجمهور اياالت متح��ده امريكا روز جمعه
تعلي��ق تحريمه��اي امريكا عليه ايران را تمدي��د كرد كه اين مهم
ميتواند نش��انهيي از ادامه برنامه جامع اقدام مش��ترك بين ايران
و كش��ورهاي  5+1محسوب ش��ود .طي هفته گذشته نگرانيهايي
درخصوص نشست اضطراري ش��وراي امينت و تصميمگيريهاي
ترام��پ درب��اره ت��داوم برجام وجود داش��ت كه منج��ر به كاهش
نماگرهاي بورس در داد و س��تدهاي بازار س��هام شد .عالوه بر اين
نرخ دالر نيز در بازار ديروز با كاهش همراه ش��د و در رقم 4هزار و
339تومان قرار گرفت .در همين حال در معامالت نخس��تين روز
كاري هفته جاري ش��اخص كل بازار سهام با افزايش 441واحدي
توانس��ت از نيمه كان��ال 96هزار واحدي عبور كند .بر اين اس��اس
دماسنج بازار در رقم 96هزار و  627واحدي قرار گرفت.
همچنين ش��اخص كل هموزن اما با افزايش 95واحدي عدد
17هزار و 399واحد را به نمايش گذاش��ت .ش��اخص س��هام آزاد
ش��ناور نيز با افزايش  688واحدي ب��ه رقم 104هزار و 161واحد

نگاهي به تحوالت بازار

نخستين صكوك اجاره رايتل سررسيد شد :صكوك اجاره
شركت خدمات ارتباطي رايتل (صايتل) كه با حجم  3هزار ميليارد ريال
در دي ماه  1392منتش��ر ش��ده بود ،سررسيد شد .به گزارش شركت
مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه ،غالمرضا ابوترابي با اعالم خبر فوق
افزود :ش��ركت خدمات ارتباطي رايتل (سهامي خاص) تاكنون سه بار
از طريق انتش��ار اوراق بدهي در بازار سرمايه مجموعا به ارزش 8هزار
ميليارد ريال اقدام به تامين مالي كرده است .نخستين صكوك شركت
ياد ش��ده در دي ماه س��ال  1392جهت خريد تجهيزات س��ايتهاي
 Net-Accessمنتشر ش��ده بود كه پس از پرداخت آخرين قسط و
مبلغ اصل اوراق در تاريخ 22دي  96سررسيد شد .مديرعامل شركت
مديريت دارايي مركزي بازار س��رمايه توضيح داد :شركت واسط مالي
ارديبهش��ت يكم (با مسووليت محدود) صكوك اجاره شركت خدمات
ارتباطي رايتل را با نماد «صايتل» و نرخ اجارهبهاي س��االنه 20درصد
از طري��ق فرابورس ايران عرض��ه كرد .اين اوراق  4س��اله بانام و قابل
معامل��ه در فراب��ورس بود كه اجارهبهاي آن ماهان��ه در مواعد مقرر به
حساب خريداران واريز ميشد .وي افزود :مبلغ اصل اوراق و اجارهبهاي
چهل و هش��تم (آخرين اجارهبها) از صك��وك رايتل مجموعا به مبلغ
 3,049ميليارد ريال توسط شركت واسط مالي ارديبهشت يكم دريافت
و توسط شركت س��پردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به
حساب دارندگان اين اوراق واريز شد.
ابوترابي با اش��اره به اينكه هماكنون 29صكوك در بازار سرمايه در
حال معامله هستند ،خاطرنشان كرد :از ابتداي انتشار صكوك در بازار
س��رمايه ايران يعني از س��ال  1389تاكنون  18مورد از انواع صكوك
منتشره مجموعا به ارزش بيش از 16هزار ميليارد ريال سررسيد شده
كه همگي در مواعد مقرر تس��ويه شدهاند .وي در خصوص انتشارهاي
پيشرو اعالم كرد :ش��ركت معدني و صنعتي گلگهر ،ش��ركت ايران
خودرو ،شركت آدوراطب و شركت تجارت كوشش سپاهان قصد دارند
منابع مورد نياز خود را مجموعا به حجم 10,968ميليارد ريال از طريق
انتشار انواع صكوك در بازار سرمايه تامين كنند كه موافقت اصوليهاي
مربوطه صادر شده و هماكنون در حال طي اقدامات الزم جهت كسب
مجوز انتشار هستند.
پرداخ�ت ۳۳ه�زار ميلي�ارد ري�ال ان�واع س�ود ب�ه
س�رمايهگذاران :معاونت عمليات شركت س��پردهگذاري مركزي در
هفته گذشته بيش از 33هزار و 547ميليارد ريال انواع سود به 5883
س��رمايهگذار پرداخت كرد .بر اين اس��اس در معامالت هفته گذشته

دست يافت .براساس اين گزارش ،شاخص بازار اول اما درحالي با
افزايش 404واحدي به رقم  68هزار و  632واحد دست يافت كه
شاخص بازار دوم با افزايش 464واحدي عدد 205هزار و 791واحد
را به نمايش گذاش��ت .در سويي ديگر روز گذشته معامالت سهام
در نماد معامالتي  3ش��ركت ملي مس با 79واحد ،فوالد مباركه
با  60واحد و ايران خودرو با  34افزايش بيش��ترين تاثير مثبت را
بر برآورد ش��اخص كل بورس به نام خ��ود ثبت كردند .در مقابل
معامالت س��هام در نماد معامالتي  3ش��ركت صنايع پتروشيمي
خليج فارس و گس��ترش نفت و گاز پارسيان هر يك با 22واحد،
پتروشيمي مبين با 21واحد و گروه مديريت سرمايهگذاري اميد
و س��رمايهگذاري غدير هر يك با 18واحد كاهش بيشترين تاثير
منفي را در محاس��به اين نماگر به دوش كش��يدند .بر اين اساس
ارزش كل معام�لات بورس تهران درحال��ي بيش از 158ميليارد
تومان نمايش داده ش��د كه ناشي از دست به دست شدن بيش از
701ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي  51هزار و 824
نوبت داد و ستد بود.

فراب��ورس اي��ران بيش از  5ه��زار و  816نفر با اس��تفاده از اوراق حق
تقدم تسهيالت مسكن وارد فرآيند دريافت تسهيالت از بانك مسكن
ش��دند .افزون بر اين ،حجم معامالت حق تقدم تس��هيالت مسكن در
هفت��ه منتهي ب��ه  22دي ماه بيش از  337هزار برگ��ه اوراق بود .اين
در حالي اس��ت كه معامالت حق تقدم تس��هيالت مسكن از سال 89
در ش��ركت فرابورس ايران آغاز شده اس��ت كه هماكنون بيش از 20
نماد حق تقدم تس��هيالت مس��كن در اين ش��ركت معامله ميشود.
همچنين براساس بخش��نامه بانك مسكن ،نرخ سود تسهيالت خريد
خانه ،فروش اقساطي و جعاله تعمير مس��كن از  18.5به 17.5درصد
كاهش يافته و زمان بازپرداخت آن 12س��ال تعيين شده است .عالوه
بر اين ،سقف فردي تسهيالت خريد از محل گواهي حق تقدم استفاده
از تس��هيالت مسكن در تهران  ۶۰۰ميليون ريال ،در مراكز استانها و
شهرهاي باالي  200هزار نفر 500ميليون ريال و ساير مناطق شهري
 ۴۰۰ميليون ريال است.
خبر خوش براي جاماندگان سهام عدالت :رييس سازمان
خصوصيسازي گفت :افرادي كه دعوتنامه سهام عدالت دارند اما به هر
ك ميليون و
دليل از ثبتنام نهايي سهام عدالت جا ماندهاند ،بيش از ي 
 ۸۰۰هزار نفر هستند كه در آينده پس از پايان پروسه پرداخت سود،
تعيين تكليف شده و به حقشان ميرسند .به گزارش تسنيم ،در سال
 1385طرحي تحت عنوان توزيع س��هام عدالت به تصويب رس��يد و
اجرايي ش��د كه بر اساس آن قرار ش��د در مدت  10سال ،سود سهام
اعطايي به مش��موالن بهجاي پرداخت به آنها بابت اقس��اط سهامشان
كسر شود و پس از آن سهامداران بتوانند سهام عدالت خود را خريد و
فروش كنند .در اين راستا از سال  85تاكنون  49ميليون و  226هزار
نفر از افراد جامعه به عنوان مشموالن سهام عدالت شناسايي شده و به
آنها س��هام تعلق گرفته است .البته در اين ميان هستند افرادي كه در
مراحل اوليه اج��راي اين طرح اقدام به ثبتنام و ارائه مدرك كردهاند،
اما هنوز سهام عدالت به آنها اختصاص داده نشده است و بر اين اساس
سودي هم از اين سهام عايد آنها نميشود كه اصطالحا به اين دسته از
مشموالن كه تعداد آنها اندك هم نيست« ،جاماندگان سهام عدالت»
اطالق ميشود .بر اين اساس تازگيها رييس سازمان خصوصيسازي
درباره افرادي كه دعوتنامه دارند اما به هر دليل از ثبتنام نهايي سهام
عدالت جا ماندهاند گفته ،اين افراد طبق آخرين برآوردها بيش از يك
ميلي��ون و  800هزار نفر هس��تند كه در آينده پس از پايان پروس��ه
پرداخت سود ،تعيين تكليف شده و به حقشان ميرسند.

كشف قيمت  922هزار ريالي «اخزا »601
در سويي ديگر نخستين روز كاري فرابورس ايران در هفته جاري
با دادوستد بيش از 329ميليون ورقه به ارزش يكهزار و  58ميليارد
ريال دنبال ش��د ك��ه از افزايش حجم و ارزش دادوس��تدها حكايت
داش��ت .در جريان بازار روز شنبه ش��اخص كل فرابورس با 10واحد
رش��د به ارتفاع 1087واحدي رس��يد كه عمده بار مثبت بر آيفكس
از جانب نمادهاي پتروش��يمي و پااليش��ي رقم خورد .بر اين اساس
نمادهاي معامالت «مارون»« ،زاگرس»« ،دماوند»« ،شراز»« ،شاوان»
و «ش��رانل» تا س��طح حداكثر  6.6واحد تاثير مثب��ت بر اين نماگر
داشتند .اين درحالي است كه نماد «هرمز» از گروه فلزات اساسي تا
حدود 0.7واحد تاثير منفي بر شاخص كل فرابورس داشت .افزون بر
اين با صعود روز گذشته آيفكس بازدهي اين نماگر از ابتداي سال به
23درصد رس��يد .نگاهي به مبادالت انجام شده در مجموع بازارهاي
اول و دوم فرابورس نيز نش��ان ميدهد ،مبادله 101ميليون س��هم،
ارزش 254ميلي��ارد ريالي اين ميزان مبادالت را رقم زده اس��ت و به
ترتيب نمادهاي«ذوب» و «س��مگا» باالترين حجم و ارزش معامالت

تحويل قراردادهاي آتي س�كه طال تحوي�ل ديماه :۹۶
فرآيند تحويل قراردادهاي آتي س��كه طال تحويل ديماه  ۹۶در بورس
كاالي ايران اعالم ش��د .به گزارش تسنيم بنا بر اعالم مديريت توسعه
بازار مشتقه بورس كاالي ايران ،فرآيند تحويل قرارداد آتي سكه تحويل
ديماه  96در روز دوش��نبه پيشرو ( 25ديم��اه) مطابق ضوابط و از
طريق گواهي سپرده س��كه طال انجام خواهد شد .بر اين اساس كليه
مشتريان فروشنده و خريدار داراي موقعيت تعهدي باز موظف هستند
بر اساس ضوابط اعالم شده جهت انجام فرآيند تحويل سكه اقدام كنند.
گفتني اس��ت ،فرآيند تحويل سكه به گونهيي است كه كليه مشتريان
فروشنده بايد در اين روز دوشنبه ( 25ديماه) تا ساعت  13براي تبديل
سكه طال به گواهي سپرده با بانك رفاه اقدام كنند .همچنين مشتريان
فروشنده ميتوانند عالوه بر اين حداكثر تا ساعت  15:30همان روز به
خريد گواهي سپرده سكه طال در معامالت روزانه گواهي سپرده سكه
طال در نماد سكه تمام بهار تحويل يك روزه رفاه اقدام كنند.
كس�ر س�ود پرداختي سالهاي گذش�ته از اصل سهام
عدالت :س��خنگوي سازمان خصوصيس��ازي گفت :مبلغ  ۴۰تا ۸۰
هزار توماني كه مش��موالن در دوره قبل به عنوان سود سهام عدالت
دريافت كردهاند ،از اصل س��هام آنها كسر شده است .جعفر سبحاني
درباره كسر مبلغ سود دريافت شده دوره قبل از سود امسال مشموالن
س��هام عدالت گفت :براي حفظ عدالت آن دسته از مشموالن كه در
دوره قب��ل مبلغي بي��ن  40تا  80هزار توم��ان دريافت كردهاند بايد
اين مبلغ را در اصل سهامش��ان محاسبه كنند كه اين كار را سازمان
خصوصيسازي انجام داده و اين مبلغ از اصل سهامشان كسر خواهد
ش��د .سخنگوي سازمان خصوصيس��ازي افزود :تماسهايي از طرف
مردم داش��تهايم كه در آنها عنوان ش��ده بود مشموالني هستند كه
اين مبلغ را دريافت نكردهاند اما از اصل سهامش��ان كسر شده است
ك��ه م��ا آن را رد كرده و اعالم ميكنيم در تم��ام مواردي كه به اين
س��ازمان ارجاع شده اس��ت اين مبلغ به حساب مشموالن واريز شده
ب��وده و مش��موالن آن را فراموش كردهاند .به گزارش صدا و س��يما،
وي گف��ت :امروز ديگر امكان راس��تيآزمايي پرداخت  40تا 80هزار
تومان به حس��اب مش��موالن وجود ندارد اما در سالهاي گذشته ما
چندي��ن هزار بار اين واريز را اس��تعالم كردهايم و ت��ا به امروز حتي
يك مورد هم عدم پرداخت ديده نش��ده است ،لذا از مشموالن تقاضا
داري��م قبل از اعالم عدم وصول به دقت حس��اب خود را چك كنند.
اين گزارش ميافزايد :كسر مبلغ  40يا 80هزار توماني سود پرداخت

را در اي��ن دو بازار تجربه كردهاند .در جريان معامالت بازار همچنين
ش��اهد بازگش��ايي نمادهاي«فزرين»« ،قاس��م»« ،ات��كام»« ،بنو» و
«ش��تهران» بوديم .سهامداران همچنين اقدام به دادوستد نزديك به
222ميليون س��هم به ارزش بيش از 256ميليارد ريال در مجموع 3
تابلو معامالتي بازار پايه كردند .براس��اس اين گ��زارش ،خريداران و
فروش��ندگان اوراق تسهيالت مسكن نيز 77هزار ورقه تسه به ارزش
 57ميليارد ريال را در ميان خود دس��ت به دست كردند و نماد تسه
آذر ماه  96همچون روزهاي گذشته باالترين حجم و ارزش معامالتي
را در اختي��ار گرفت .ع�لاوه بر اين قيمت اين اوراق درحال حاضر در
بازه 727ه��زار تا 748هزار ريال مورد معامله قرار ميگيرد .افزون بر
اين طبق برنامه روز شنبه اس��ناد خزانه اسالمي با نماد «اخزا»601
در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت براي نخس��تينبار عرضه و هر ورقه از
آن 922هزار ريال كشف قيمت شد .اين اوراق هشتم مرداد ماه سال
ك ساله است .در بازار اوراق با
جاري منتشر شده و داراي سررسيد ي 
درآمد ثابت نيز در مجموع 455هزار ورقه به ارزش 414ميليارد ريال
مورد معامله قرار گرفت.

ش��ده در سالهاي گذشته ،اين روزها در حالي از اصل دارايي و سود
سهام عدالت برخي مشموالن انجام شده است كه بنا بر اعالم رييس
س��ازمان خصوصيس��ازي ارزش سهام عدالت مش��موالن اين روزها
2.5برابر ش��ده اس��ت .بنابراين كاهش  40يا 80هزار توماني از اصل
سهام عدالت مشموالن به معناي اين است كه اين دسته از مشوالن
بين  100تا 200هزار تومان از دارايي و س��ود آن را از دست دادهاند
كه اين موضوع با عدالتي كه قرار اس��ت سهام عدالت به وجود آورد،
س��ازگاري ندارد .همچنين بنا بر اظهارات متوليان اقتصادي در زمان
تخصيص سود  40يا 80هزار توماني به مشموالن اين اقدام بر اساس
مصوبات قانوني انجام ش��ده اس��ت ،بنابراين كس��ر اين مبلغ از اصل
دارايي مشموالن نيز جاي ترديد و بحث دارد.
ركورد جديد براي والاستريت :با آغاز فصل اعالم سودهاي
ربع چهارم با انتش��ار دادههاي بسيار خوب بانكها و فروش قدرتمند
خردهفروش��يها ،شاخصهاي سهام در مقادير ركوردي بسته شدند و
والاستريت به رالي سودآوري خود ادامه داد .به گزارش رويترز ،با آغاز
فصل اعالم سودهاي سه ماهه چهارم س��ال  2017و انتشار دادههاي
بس��يار خوب بانكها و فروش قدرتمند خردهفروشيها ،شاخصهاي
سهام در مقادير ركوردي بسته شدند و والاستريت به رالي سودآوري
خ��ود ادامه داد .همچنين در پايان معامالت روز جمعه ،ش��اخصهاي
اساندپ��ي  ۵۰۰و نزدك هر دو براي هش��تمين روز در  ۹روز تجاري
سال  ۲۰۱۸در مقادير ركوردي بسته شدند ،در حالي كه داوجونز هم
به ششمين ركوردزني امسال خود دست يافت .درحالي كه درآمدهاي
ولزفارگ��و فرات��ر از حد انتظار ب��ود ،پس از اعالم اينك��ه ۳.۲۵ميليارد
دالر را در ربع چهارم ،براي پوش��ش دادن به مس��ائل قانوني مربوط به
تحقيقات درباره فعاليتهاي وام مس��كن و فروش ،كنار گذاشته است،
س��هام اين شركت 0.7درصد افت كرد .بر اساس اين گزارش ،شاخص
صنعتي داوجونز  228.46واحد يا 0.89درصد افزايش به 25803.19
واحد رس��يد .اين در حالي اس��ت كه اساندپ��ي  ۵۰۰با  18.68واحد
يا 0.67درصد رش��د به  2786.24واحد رسيد .نزدك  49.29واحد يا
0.68درصد به ارزش خود افزود و به س��طح  7261.06واحد رسيد .در
اين هفته ش��اخص اساندپي 1.6درصد رشد كرد در مقايسه شاخص
داوجونز  ۲درصد جهش داش��ت و نزدك هم 1.8درصد به ارزش خود
افزود .افزون بر اين ،س��هام ش��ركت آمازون با جهش��ي 2.2درصدي
براي نخس��تين ب��ار از مرز قيم��ت ۱۳۰۰دالري هم عب��ور كرد و به
1305.20دالر براي هر سهم رسيد.

روي خط شركتها
انتش�ار گزارش  9ماهه «وس�ديد» :شركت
گ��روه صنعتي س��ديد اطالع��ات و صورتهاي مالي
مياندورهي��ي 9ماه��ه منته��ي به  30آذرم��اه  96را
حسابرسي نشده و با سرمايه معادل  200هزار ميليون
ري��ال منتش��ر كرد .عالوه بر اين ،ش��ركت با انتش��ار
عملكرد  9ماهه خود اعالم كرد در دوره ياد شده مبلغ
 367ميليارد و 366ميليون ريال زيان خالص كس��ب
كرد و بر اين اس��اس مبلغ يكهزار و  127ريال زيان
بهازاي هر س��هم محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره
مشابه سال مالي قبل معادل يكدرصد افزايش داشت.
گفتني اس��ت اين ش��ركت در دوره مشابه سال مالي
قبل مبلغ يكهزار و  114ريال زيان بهازاي هر س��هم
اختصاص داده بود .همچنين «وسديد» در پايان دوره
س��ال مالي قب��ل يك هزار و  537ري��ال زيان محقق
كرد .براساس اين گزارش ،با افزوده شدن زيان انباشته
ابتداي س��ال به زيان خالص دوره درنهايت مبلغ 604
ميليارد و 410ميليون ريال زيان انباشته پايان دوره در
حسابهاي اين شركت منظور شد.
صورته�اي مالي  6ماهه اي�ران مرينوس:
ش��ركت كارخانج��ات اي��ران مرين��وس اطالع��ات و
صورته��اي مالي  6ماهه نخس��ت س��ال مالي  96را
حسابرس��ي شده و با س��رمايه معادل يكصد ميليارد
ري��ال منتش��ر كرد .عالوه بر اين ،ش��ركت با انتش��ار
عملكرد يكساله خود اعالم كرد طي اين دوره معادل
 2ميليارد و 573ميليون ريال سود خالص كسب كرد
و بر اين اس��اس مبلغ  26ريال س��ود بهازاي هر سهم
اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي
قبل مع��ادل 8درصد افزايش داش��ت .همچنين ،اين
شركت در دوره مشابه سال مالي قبل معادل 24ريال
سود بهازاي هر سهم محقق كرده بود .افزون بر اين ،به
س��ود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه
شد و درنهايت مبلغ  29ميليارد و  754ميليون ريال
س��ود انباش��ته پايان دوره در حسابهاي اين شركت
منظور شد.
نگاه�ي ب�ه صورته�اي مال�ي  6ماه�ه
«شس�ينا» :شركت صنايع ش��يميايي سينا اطالعات
و صورته��اي مال��ي مياندورهيي  6ماه��ه منتهي به
 31ش��هريور ماه  96را حسابرسي نش��ده و با سرمايه
مع��ادل  30ه��زار و 713ميلي��ون ريال منتش��ر كرد.
همچني��ن ،ش��ركت با انتش��ار عملك��رد  6ماهه خود
اع�لام كرد در دوره ياد ش��ده مبل��غ  2ميليارد و 922
ميليون ريال زيان خالص كس��ب كرد و بر اين اس��اس
مبلغ 95ريال زيان بهازاي هر سهم محقق كرد .گفتني
است اين ش��ركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ
 87ري��ال س��ود بهازاي هر س��هم اختص��اص داده بود،
همچنين اين شركت در پايان سال مالي قبل بهازاي هر
سهم  191ريال سود محقق كرد .افزون بر اين ،با افزوده
ش��دن زيان انباشته ابتداي س��ال به زيان خالص دوره
درنهايت مبلغ 3ميليارد و  5ميليون ريال زيان انباش��ته
پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.
افزايش پيشبينيهاي پااليش نفت الوان:
ش��ركت پااليش نف��ت الوان اطالع��ات و صورتهاي
مالي 6ماهه نخس��ت سال مالي  96را حسابرسي شده
و با س��رمايه معادل يك ه��زار و  143ميليارد و 422
ريال منتشر كرد .همچنين ،شركت با انتشار عملكرد
يكس��اله خود اعالم كرد طي اي��ن دوره معادل 655
ميليارد و 653ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد
و بر اين اس��اس مبلغ  573ريال سود بهازاي هر سهم
اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي
قب��ل معادل يك هزار و 69درصد افزايش داش��ت .در
س��ويي ديگر ،اين ش��ركت در دوره مشابه سال مالي
قبل معادل  49ريال س��ود بهازاي هر سهم اختصاص
داده بود .براساس اين گزارش ،به سود خالص دوره نيز
سود انباش��ته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ
715ميليارد و 294ميليون ريال س��ود انباشته پايان
دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.
تحقق سود يك هزار و  422ريالي «بمپنا»:
شركت توليد برق عسلويه مپنا اطالعات و صورتهاي
مالي 6ماهه نخس��ت س��ال مالي  96را حسابرس��ي
ش��ده و با س��رمايه معادل  728ميليارد ريال منتشر
كرد .عالوه بر اين ،ش��ركت توليد برق عس��لويه مپنا
با انتش��ار عملكرد يكس��اله خود اعالم كرد طي اين
دوره معادل يكه��زار و  763ميليارد و  428ميليون
ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ
 2هزار و 422ريال سود بهازاي هر سهم اختصاص داد
كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل
141درصد افزايش داش��ت .افزون بر اين ،شركت در
دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل يك هزار و 7ريال
س��ود بهازاي هر س��هم محقق كرده بود .براساس اين
گزارش ،به س��ود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي
سال اضافه شد و درنهايت مبلغ  4هزار و 887ميليارد
و 52ميلي��ون ري��ال س��ود انباش��ته پاي��ان دوره در
حسابهاي اين شركت منظور شد.
نگاه�ي بر عملك�رد يكس�اله «پرديس»:
ش��ركت سرمايهگذاري پرديس اطالعات و صورتهاي
مالي يكس��اله منتهي به  30آذر ماه  96را حسابرسي
شده و با سرمايه معادل يك هزار ميليارد ريال منتشر
كرد .بر اين اس��اس ،شركت با انتشار عملكرد يكساله
خ��ود اعالم ك��رد طي اين دوره مع��ادل  239ميليارد
و 668ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين
اساس مبلغ  230ريال سود بهازاي هر سهم اختصاص
داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل
6درصد افزايش داشت .همچنين ،اين شركت در دوره
مشابه سال مالي قبل معادل  218ريال سود بهازاي هر
س��هم محقق كرده بود .افزون بر اين ،به س��ود خالص
دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت
مبلغ  295ميليارد و 576ميليون ريال س��ود انباشته
پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.
«فاراك» سهامداران را به مجمع فراخواند:
شركت ماشينسازي اراك سهامداران خود را براي مجامع
عمومي عادي س��االنه و عموم��ي فوقالعاده فراخواند.
بر اين اس��اس ،ش��ركت ماشينس��ازي اراك از تمام
س��هامداران ،وكيل يا قائممقام قانوني صاحب س��هم
و همچني��ن نماينده يا نمايندگان اش��خاص حقوقي
دعوت كرد تا در جلس��ه مجمع عمومي عادي ساالنه
اين شركت كه در ساعت  9صبح و عمومي فوقالعاده
در ساعت  11:00صبح روز پنجشنبه  28دي ماه سال
جاري برگزار ميش��ود ،حضور بههم رس��انند .گفتني
است دستورجلس��ه مجمع عمومي عادي ساالنه اين
شركت اس��تماع گزارش هياتمديره و بازرس قانوني،
تصوي��ب صورتهاي مالي س��ال (دوره) مالي منتهي
به پايان شهريور امس��ال ،انتخاب حسابرس و بازرس
قانوني ،انتخاب روزنامه كثيراالنتش��ار ،انتخاب اعضاي
هياتمدي��ره و تعيين حق حض��ور اعضاي غيرموظف
هياتمديره اس��ت .همچنين اين ش��ركت در مجمع
ع��ادي فوقالع��اده درب��اره تغيي��ر موض��وع فعاليت
تصميمگيري خواهد كرد.

اصناف
ي به
انتقاد از اتهامزن 
شوراي راهبري اصناف

تعادل| دبير فراكسيون اصناف مجلس شوراي
اسالمي گفت :نبايد ترديد داشت كه هر فرد ايراني
و هر فعال صنفي به سرنوش��ت اصناف دلس��وز و
متعهد اس��ت و تالش ميكند تا از همه ظرفيتها
براي اعت�لاي جاي��گاه اصناف بهرهگي��ري كند.
منصور حس��يني در واكنش به برخي اظهارنظرها
در خصوص ش��وراي راهبردي اصناف افزود :شورا
الزام��ا ه��دف انتخاباتي ندارد و اي��ن افراد صنفي
هس��تند كه در مقاطع سرنوشتس��از به خصوص
در مقاط��ع انتخاب��ات به گونهيي اق��دام ميكنند
كه شايس��تهترين افراد انتخاب شوند و بهترينها
سكان اداره جامعه بزرگ صنفي را برعهده بگيرند.
او درب��اره حضور افراد صنفي در اين بخش گفت:
اين حق هر فرد است تا در انتخابات فعاليت كرده
و حق كشور اس��ت تا انتخاب شوندگان تا سرحد
امكان شايستهترين باشند.
دبير فراكس��يون اصناف مجلس افزود :طبيعي
اس��ت كس��اني كه در كارنامهش��ان هيچ ردي از
اقدام ملي ب��راي اصناف جز حرف زدن و گاليهها
و انتقادها از همه اركان كش��ور نيس��ت و احتماال
مناف��ع خ��ود را با پرس��شگري و ش��فافيت در
مخاطره ميبينند ،ب��ا هر مجموعهيي كه احتمال
خطاب قرارگرفتن و س��وال و جواب خواستن در
آن استشمام شود ،مخالفت كنند.
حس��يني گفت :همه اف��راد صنف��ي فعال در
موضوع��ات صنف��ي از يك صاحب بن��گاه صنفي
در دورترين نقطه كش��ور تا ي��ك بازاري پايتخت
نش��ين ميتوانن��د ازمس��ووالن اصناف پرس��ش
كنن��د و مس��ووالن نيز بايد با ارائ��ه كارنامه خود
به اصن��اف ،س��طح محبوبيت خود را بس��نجند.
او اف��زود :انتخابات��ي كردن ش��ورا يك ش��يطنت
اس��ت و قطعا اصن��اف نميپذيرند كه برخي براي
فرار از پاس��خگويي و با ح��ذف رقيبان و تخطئه
فع��االن صنفي ،فضا را ب��راي انتخاب خود فراهم
كند .حس��يني تصريح كرد :بي��ان اوهام و مطالب
خالف واقع درشان مديران اصناف نيست و اصناف
انتظار دارند مش��كالت جامعه صنفي را حل كنند
و پاس��خگوي عملكردشان باشند و با ارائه كارنامه
ش��ان به جاي مطالبه از مجلس يا دولت ،فضايي
ايجادشود تا عملكردشان سنجيده شود.
حس��يني اف��زود :ش��ورايي از بط��ن اصن��اف
ايجاد ش��ده و تالش دارد تا ب��ا بهرگيري از همه،
ظرفيتها ،به اتاقها و مجلس و دولت كمك كند
تا گرهها گشوده شود ،اما برخي معترض هستند،
چرا شورا تشكيل شده است.
حس��يني گفت :ش��ما هم برويد و مجمعها و
ش��وراهاي فكري تش��كيل دهيد و در كنار اتاق و
مجل��س تريبونهاي متعدد و منطقي ايجاد كنيد
و به داد اصناف برسيد.
او ادام��ه داد :متاس��فانه برخي از دوس��تان در
اي��ن فضا باكم��ال بيانصافي فعاليتهاي بس��يار
پويا وتاثيرگذار فراكسيون اصناف مجلس شوراي
اسالمي را زيرسوال بردند.
دبير فراكسيون اصناف مجلس شوراي اسالمي
تصريح ك��رد :او اف��زود :اهانتي ك��ه دراين دوره
ازطرف يك عضوهيات رييس��ه اتاق اصناف ايران
به جايگاه مجلس و نمايندگان آن ش��د ،در هيچ
زماني سابقه نداشته است.
ما در مجل��س باهماهنگي ش��وراي راهبردي
اصن��اف ايران ك��ه آنه��ا را از بهترينهاي اصناف
و انس��انهايي واال و دلس��وز يافتيم و از سركمك
به مش��كالت اصناف و ايجاد ي��ك كريدور پايدار
و مطمئ��ن بين اصن��اف ايران و مجلس ش��وراي
اس�لامي33 ،نفر از افراد صنف��ي را فارغ از خط و
ربطها به عنوان ش��وراي راهبردي اصناف مجلس
انتخاب كرديم.
حس��يني اف��زود :برخي كه ن��ه تعلق خاطري
ب��ه اصناف و نه تعلق خاط��ري به مجلس دارند و
نميخواهند اقدامي صورت بگيرد؛ دس��ت به كار
شدندكه فراكسيون تا حاال كجا بود؟
او درب��اره م��دت فعالي��ت فراكس��يون گفت:
فراكس��يون دو دوره درمجل��س فع��ال اس��ت و
جلسات بسياري برگزار كرده است .شورا با تاكيد
ريي��س محت��رم فراكس��يون و با حماي��ت دولت
متش��كل از نخبگان صنفي تش��كيل شده است و
هر يك از منتخبان كه عالقهيي به حضور در شورا
و رس��يدگي به امور اصناف در قوه مقننه را دارند،
ميتوانند ب��ه اين جمع افزوده ش��وند و در قالب
كميتههاي متعدد فعاليت كنند.
حسيني گفت :كساني كه به اين نوع فعاليتها
اعتقادي ندارند ،به ش��ورا نيايند .پش��ت پرده اين
اتهام زنيها و موارد كذب عنوان ش��ده از س��وي
يكي از اعضاي هيات رييس��ه ات��اق اصناف براي
مجلس مشخص اس��ت و اميدواريم اداره حقوقي
به آن رسيدگي خواهد كرد.
دبير فراكس��يون اصناف تصريح ك��رد :در روز
دهها انجمن و تشكل صنفي براي پيگيري حقوق
اعضايش��ان به مجلس ميآيند و فراكسيون تالش
داش��ت اين ارتباط را براي اصناف هموار و پايدار
كند ،اما اين نوع رفتار از س��وي برخي مس��ووالن
تش��كلهاي صنفي دور از چهارچوبها و قواعد و
تاسف برانگيز است.
اس��امي افرادي كه از سوي فراكسيون اصناف
مجلس انتخاب ش��دند به اين شرح است« :محمد
آزاد ،محم��ود آموزگار ،خس��رو ابراهيمينيا ،علي
اژدرك��ش ،عب��داهلل اقبال��ي ،اس��ماعيل الهيان،
اس��داهلل احم��دي ش��هريور ،حبيباهلل بش��ارتي،
عل��ي توس��طي ،يوس��ف جعف��ري ،عبدالمجيد
جالل��ي ،منصور حس��يني ،مرتضي حقپرس��ت،
محسن خردمند ،حسين دروديان ،عليرضاراسي،
ابوالفض��ل رجبزاده ،عباس رمداني ،س��يدمهدي
س��جادي ،حس��ن س��ليمي ،س��يدمجيد شجاع،
ابوالقاس��م ش��يرازي ،جاللالدين محمد شكريه،
فرهاد عزتپور ،جلي��ل غفاريرهبر ،علي فاضلي،
صادق فيضآبادي ،ابوالقاسم كاشفي ،محمدحسن
كاظمي ،حس��ين كريمي ،محمده��ادي كماليان،
س��يد مه��دى ميرمه��دي كميجان��ى ،قاس��م
نودهفرهاني».
فراكسيون اصناف مجلس شوراى اسالمى حق
انتخاب حضور و مش��اركت اين افراد را در ش��ورا
و در راس��تاى اعتال و تجلى قابليتهاى جامعه و
خان��واده بزرگ اصناف براى نيل به اهداف اقتصاد
مقاومتي به خودشان واگذار ميكند.
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تشكلها

«تعادل» بررسي ميكند

موازيكاري نهادهاي دولتي در ايجاد تشكلها

گروه تشكلها|
با تصويب و ابالغ قانون بهبود مس��تمر محيط
كس��بوكار ،تكالي��ف و وظايف��ي بر عه��ده اتاق
ايران گذاش��ته شد .بر اس��اس ماده  5اين قانون
و تبصرههاي مربوط به آن ،اتاق موظف اس��ت در
راس��تاي ساماندهي تشكلها ،گامهايي بردارد .در
اين ماده فراهم ش��دن زمينه ادغام ،شبكهسازي،
يكپارچهس��ازي و انسجام تش��كلهاي موازي نيز
مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت .تير ماه سال جاري
هيات رييس��ه اتاق ايران در دوره هشتم ،ارزيابي
و رتبهبندي تش��كلهاي زيرمجموعه را به عنوان
يك��ي از اولويته��ا مد نظ��ر ق��رار داده و متولي
تش��كلهاي اتاق ايران ني��ز در نظر دارد تا اهداف
مذك��ور در حوزه تش��كلگرايي را م��ورد واكاوي
قرار دهند و به س��مت اجرايي ش��دن قوانين گام
بردارند .اما از آن س��و بررس��يها نش��ان ميدهد
كه هنوز مسير يكپارچهس��ازي تشكلها از سوي
اتاق ايران هموار نش��ده و همچنان ش��اهد برخي
موازيكاري هستيم .بر اين اساس در روند ارزيابي
و رتبهبندي تشكلهاي زيرمجموعه اتاق ايران در
گام نخس��ت اجراي اين پروژه ق��رار بود ،موضوع
خوداظهاري تشكلها مالك قرار گرفته و هر نهاد
مردمي نيز با مراجعه به بخشي كه در پورتال اتاق
ايران طراحي ش��ده طبق تعاريف و ش��اخصهاي
مط��رح ش��ده ،اطالعات خ��ود را وارد كند .از اين
رو بنا بود با شناس��ايي توانمنديها ،نقاط قوت و
ي آنها در
ضعف تشكلهاي اقتصادي از موازيكار 
بخشهاي مختلف جلوگيري ش��ود .اما اظهار نظر
برخ��ي از فعاالن اقتصادي نش��ان از اين دارد كه
تشكلهاي موازي عمدتا توسط برخي از نهادهاي
دولتي ازجمله «وزارت كشور و وزارت تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي» مرتب درحال شكلگيري هستند.
از اين رو خواس��ته آنها از دستگاههاي دولتي اين
اس��ت كه براي جلوگي��ري از ايجاد تش��كلهاي
موازي به وظيفه قانوني خود يعني اجراي ماده ۵
قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار عمل كنند.
معيار اتاق براي ساماندهي تشكلها چيست؟ در
پاسخ به اين پرسش بايد گفت ،معاونت تشكلهاي
اتاق ايران 14شاخص را براي ساماندهي تشكلها
در نظ��ر گرفته ت��ا با وج��ود اين معياره��ا براي
س��اماندهي آنها گامهايي در راستاي سياستهاي
تنظيم شده ،بردارد .ازجمله اين معيارها را ميتوان
ب��ه «تعداد اعضاي تش��كلها ،تع��داد كارگروهها،
كميتهها و كميسيونهاي زيرمجموعه هر تشكل،
فعاليتهاي آموزش و پژوهشي مربوطه ،خدماتي
كه هر تش��كل براي اعضاي خ��ود در نظر گرفته
اس��ت -4 ،زمينهسازي براي جذب اعضاي جديد،
داشتن پايگاه اطالعرساني ،اقدامات براي گسترش

مجيدرضا حريري ،نايبرييس اتاق ايران و چين:
در صحنه عمل شاهد يك سري موازيكاري از سوي دستگاههاي اجرايي همچون
وزارت كشور و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي هستيم كه تشكلهاي اقتصادي
در اين ارگانها به ثبت رسيدهاند كه در اين زمينه اتاق بايد وارد ميدان شود و برخورد
جدي درباره اين نوع رفتارها داشته باشد .همچنين در بدنه اتاقهاي شهرستان نيز يك
سري انجمن ملي ،محلي و استاني تشكيل شدهاند كه درباره موازيكاري اين نوع
تشكلها نيز معاونت اين بخش در اتاق ايران بايد ورود پيدا كند و تصميمات تازهيي
را در اين باره اتخاد كند .اتاق ايران روند مثبتي را درباره يكپارچهسازي تشكلها
اتخاذ كرده اما هنوز راههايي براي رسيدن به شرايط ايدهآل باقي مانده است

بازار ،ارائه خدمات زيرساختي -8 ،بانك اطالعاتي،
تدوين اس��تراتژي ،تاثير تشكل در توليد ناخالص
داخلي( )GDPكش��ور ،اش��تغالزايي مس��تقيم،
برگ��زاري مجامع ،انجام تكاليف قانوني و برگزاري
در روند ارزيابي و رتبهبندي در ارزيابي تشكلها»
اشاره كرد كه اين اين بندها قرار است مورد توجه
قرار گيرد.
از اي��ن رو نايبريي��س اتاق اي��ران و چين در
راستاي ساماندهي تشكلهاي موازي به «تعادل»
ميگوي��د :در ماده  5قانون بهبود فضاي كس��ب
وكار صراحتا درباره ساماندهي تشكلهاي موازي
موضوعاتي مطرح ش��ده اس��ت؛ در اين ماده آمده
است كه تمام تشكلهاي اقتصادي موجود در ايران

جابهجايي ارز با استارتآپها
جابهجاي��ي پول از ايران به يك كش��ور ديگر،
واري��ز پول به ش��ركتهاي بينالملل��ي ،دريافت
خدم��ات از ه��ر نه��اد خارجي ب��ا واري��ز پول و
ارز (ثبتن��ام دانش��گاه ،ثبتن��ام در آزمونهاي
بينالملل��ي مانند  IELTSو )...ب��ه دليل اينكه
ايرانيان امكان اس��تفاده از مستركارت ،ويزا كارت
و ...را به راحتي ندارند و بانكهاي بينالمللي هم
در ايران ش��عبهيي ندارن��د و همچنين بانكهاي
ايران��ي ه��م رابطهي��ي ب��ا بانكه��اي خارجي و
بينالمللي ندارند ،هميش��ه كاري بسيار پيچيده
و س��خت اس��ت كه اگر گرفتار آن ش��ويد خيلي
وقته��ا مجبور ميش��ويد ،عط��اي آن كار را به
لقايش ببخشيد.
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران ،معموال در
اين شرايط كارهايي كه از دست شما برميآيد يا
كمك گرفتن از يك دوست و آشناي خارجنشين
(كه ويزا كارت داش��ته باشد) است ،يا خريد ويزا
كارته��ا و مس��تركارتهاي اينترنتي كه اعتماد
چنداني ب��ه آنها وجود ندارد يا رفتن به صرافي و
پرداخت پيچيده پول از طريق واس��طه و البته با

هزينه است .اما در اين ميان حاال استارتآپهايي
پا ب��ه ميدان گذاش��تهاند و در اي��ن زمينه فعال
ش��دهاند تا با دور زدن اي��ن راههاي پيچيده ،كار
ش��ما را راه بيندازند .اس��تارتآپهايي كه برپايه
«فينت��ك» يا فن��اوري مالي به معن��اي كاربرد
نوآوران��ه فن��اوري در ارائه خدمات مالي اس��توار
هستند .استارتآپهايي مانند «پرشين دانشجو»،
«ايرانپي»« ،پيپ��ول» و حتي«پيمنت »۲۴كه
در ش��يراز فعال است و تالش ميكند تا راههايي
را پي��ش روي دانش��جويان و اف��رادي ك��ه قصد
جابهجايي يا واريز پول به يك ش��ركت ،موسسه
يا نهاد خارجي را دارند ،بگذارند .براي مثال تصور
كنيد قصد گرفتن ويزاي اس��تراليا را داريد و بايد
همه كار را از طريق وب سايت اداره مهاجرت اين
كش��ور انجام دهيد و در نهايت هم هزينه صدور
ويزا را به صورت اينترنتي پرداخت كنيد .در واقع
اس��تارتآپهايي مانند «پرش��ين دانش��جو» كه
بيش��تر هم به دانشجويان خدمات ارائه ميدهند،
در اين مواقع به عنوان واسطه عمل ميكنند و از
طرف ش��ما اين كار را انج��ام ميدهند .همچنين

بايد فهرست ملي تشكلها را اعالم كنند همچنين
فعاالن اقتصادي كه فاقد تشكل هستند ،اتاق بايد
گامهايي را در راستاي ساماندهي و يكپارچهسازي
تش��كلها ب��ردارد .مجيدرض��ا حري��ري در ادامه
توضيح ميدهد :بنابراين اتاقها در اين بازه زماني
موظفاند از هر گونه موازيكاري جلوگيري كنند
كه خوش��بختانه اتاق ايران ني��ز در اين باره روند
مثبتي را در كارنامهاش به ثبت رس��انده است .او
ميافزايد :بعد از تصويب قانون فضاي كسب وكار،
ات��اق ايران برخي از تش��كلهايي كه خارج از اين
نهاد مش��غول فعاليت بودند را ساماندهي كرد؛ در
اين بازه زماني نيز اتاق درصدد پژوهش و اقدامات
تازهيي است تا در زمينه ساماندهي فدراسيونها و

يكي ديگر از خدمات اين اس��تارتآپ اين اس��ت
كه اگر خانوادهيي دانش��جويي در خارج از كشور
داش��ته باشد و امكان واريز پول براي او به راحتي
وجود نداش��ته باشد ،اين اس��تارتآپ مسووليت
اي��ن كار را برعهده ميگي��رد .البته آنها در مقابل
خدمات��ي كه ارائه ميدهند پول دريافت ميكنند
ولي اين هزينه خيلي كمتر از جابهجايي و نقل و
انتقال پول از سوي صرافيهاست.
اما اگر ش��ما به دنبال جابهجايي پول بيش از
امور دانش��جويي هس��تيد بايد از استارتآپهاي
ديگري كمك بگيريد گه فراتر از سايتهايي مانند
«پرشين دانشجو» فعاليت دارند .سايتهايي مانند
«ايرانپي (پرداخت ايران)» و «پيپول (پرداخت
پول) » و ...استارتآپهايي كه كمك ميكنند تا
مش��كلي در زمينه ارز و پرداخت نداش��ته باشيد.
ن پي حتي به گردش��گران خارجي هم كه به
ايرا 
كش��ورمان س��فر ميكنند با ارائه كارت خدمات
ارائه ميده��د ،كارتهايي ك��ه در آن معادل ارز
به ريال پول هس��ت و حتي به ش��بكه شتاب هم
متصل هس��تند و امكان خريد را ب��ا كارت براي

رييس اتاق ايران در شوراي اداري خراسانجنوبي عنوان كرد

ضرورت افزايش اختيارات استاني

رييس اتاق ايران با اش��اره به اينك��ه عدهيي در مركز
كش��ور نشس��ته و نس��خههاي واحدي براي كل كش��ور
ميپيچند ،گفت :متاس��فانه اختياراتي كه به اس��تانداران
واگذار شده بسيار كم است و بايد افزايش يابد .غالمحسين
ش��افعي با حضور در شوراي اداري استان خراسان جنوبي
با اش��اره به اينكه صحنه عمل استانداران بايد وسعت يابد
از وضعيت فعلي و س��طح اختيارات اس��تانداران انتقاد و
تاكي��د كرد :دولت بايد ن��گاه ويژهيي در خصوص افزايش
اختيارات استانداران داشته باشد .به گزارش پايگاه خبري
ات��اق ايران ،رييس پارلمان بخش خصوصي كش��ور اظهار
كرد :ايران از جمله كشورهايي است كه از نظر جغرافيايي
و منطقهي��ي از ظرفيته��اي بس��ياري برخوردار اس��ت.
تفاوته��اي عمدهيي هم بين مناطق كش��ور وجود دارد،
اما يكي از مس��ائل و مش��كالت اساسي در طول سالهاي
متمادي گذشته نگاه يكسان به تمام نقاط كشور است.
رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه عدهيي در مركز كشور
نشسته و نس��خههاي واحدي براي كل كشور ميپيچند،
خاطرنش��ان كرد :متاسفانه در گذش��ته جهتگيريهاي
توس��عهيي تحت تاثير تمايالت و مرزبنديهاي سياس��ي
بوده اس��ت .در گذش��ته ب��ه خصلته��ا و توانمنديهاي
مناطق بيتوجهي ش��ده كه حاصل آن دس��ت نيافتن به
توسعه متوازن است.
شافعي با بيان اينكه قدرت استانداران بايد باال برود و به
همان نس��بت اختيارات مسووالن افزايش پيدا كند ،عنوان
كرد :نگاهي كه در حال حاضر به اس��تانداران ميشود نگاه
هزينهيي به استانداران است ،اين نگاه بايد به نگاه درآمدي

تبديل ش��ود .رييس اتاق ايران با اش��اره به اينكه در نظام
توس��عهيي كشور مشكالت زيادي وجود دارد ،تصريح كرد:
حاكميت نظ��ام بودجهيي و نگاه بودجهي��ي بر برنامههاي
كش��ور مش��كالت زيادي ايجاد كرده كه بايد مانع آن شد.
وي با اشاره به اينكه برخي دستگاهها مفاد برنامه را ابزاري
براي دريافت بودجههاي نامناسب با عملكردشان ميبينند،
گف��ت :عدم تهي��ه برنامههاي عملياتي مناس��ب با اهداف،
يكي از مش��كالت بزرگ در كش��ور اس��ت كه ناكارآمدي
برنامهريزي را ايجاد ميكند و باعث ميشود برنامهها تحقق
نيابد .شافعي از نفوذ گروههاي سياسي در نظام برنامهريزي
انتقاد و تش��ريح كرد :برخي نمايندگان حوزههاي انتخابيه
مشكالت زيادي ايجاد ميكنند و نگاه ملي به توسعه ندارند
و صرف��ا نگاه محلي صاح��ب راي خ��ود را در اولويت قرار
ميدهند و در توازن كشور ايجاد مشكل ميكنند.

كنفدراسيونها برنامهريزي كند .نايبرييس اتاق
ايران و چي��ن درباره موازيكاري دس��تگاهها در
زمينه ثبت تش��كل اظهار ميكند :در صحنه عمل
شاهد يك سري موازيكاري از سوي دستگاههاي
اجرايي همچون وزارت كشور و وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي هس��تيم كه تشكلهاي اقتصادي
در اين ارگانها به ثبت رسيدهاند كه در اين زمينه
اتاق بايد وارد ميدان ش��ود و برخورد جدي درباره
اين نوع رفتارها داش��ته باش��د .حريري ميافزايد:
همچنين در بدن��ه اتاقهاي شهرس��تان نيز يك
س��ري انجم��ن ملي ،محلي و اس��تاني تش��كيل
ش��دهاند كه درباره موازيكاري اين نوع تشكلها
نيز معاونت اين بخش در اتاق ايران بايد ورود پيدا
ن باره اتخاد كند.
كند و تصميمات تازهيي را در اي 
ب�� ه گفته نايبرييس اتاق ايران و چين؛ اتاق ايران
رون��د مثبتي را درباره يكپارچهس��ازي تش��كلها
اتخ��اذ كرده اما هن��وز راههايي براي رس��يدن به
ش��رايط ايدهآل باقي مانده است؛ چراكه هنوز در
بدنه اتاقها ش��اهد تش��كيل و موازيكاري برخي
تشكلها هستيم كه برنامه جامعي در اين باره در
نظر گرفته نشده است.
تشكيل كارگروه ويژه
از س��وي ديگر تش��كيل كارگروه ويژه با حضور
دستگاههاي مختلف و ذيربط در زمينه ساماندهي

گردش��گران خارجي فراهم ميكند .البته جديدا
فعاليتهاي اين اس��تارت آپهايي كه ارز جابهجا
ميكنند براي مس��ووالن بانك مركزي حس��اس
شده اس��ت و به دنبال نظارت بر آنها افتادهاند تا
جايي كه ناصر حكيمي ،معاون فناوريهاي نوين

تش��كلهاي م��وازي از ديگ��ر اقداماتي اس��ت كه
ش خصوصي قرار بود در نيمه
دس��تاندركاران بخ 
نخست سال جاري به جمعبندي برسند؛ چراكه به
اعتقاد فعاالن اقتصادي با شكلگيري اين كارگروه
هم��گان ميتوانند ب��ه يك فهم مش��ترك از ماده
 ۵قانون بهبود محيط كس��ب وكار دس��ت يابند و
با ايج��اد چنين رويهيي ي��ك هماهنگي در زمينه
ايجاد تش��كلهاي اقتصادي نيز ميان دستگاهها و
ارگانهاي مختلف ايجاد خواهد ش��د .از اينرو به
باور فعاالن اقتصادي؛ ساماندهي و تقويت تشكلها
به تعامل بيشتر دستگاهها با اتاق نياز دارد .از سوي
ديگر شناس��ايي نيازهاي تشكلها و تامين آنها در
مقام حمايتهاي پارلمان بخش خصوصي ازجمله
موضوعات��ي اس��ت كه طي ماههاي اخير از س��وي
اتاق ايران مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت .براس��اس
اظهارات فع��االن اقتصادي در زمين��ه آموزش نيز
ش خصوصي متناسب با نياز هر تشكل قدم
بايد بخ 
بردارد تا اهداف در مس��ير محقق ش��ود .بايد گفت
كه تشكلهاي با انگيزه ،پيشرو اقتصاد كشور بوده و
آنها قادر هستند در راستاي حفظ منافع ذينفعان
خود قدم بردارند .در عي��ن حال حكمرانان بخش
خصوص��ي به فعاالن اقتص��ادي توصيه دارند كه با
همدلي و هماهنگي براي حاكميت در تشكلها به
ج��اي تفرق و پراكندگي ت�لاش كنند تا مطالبات
اي��ن بخش از يك تريبون واحد مطرح و به صورت
قانونمن��د و تحت ضوابط و مقررات قانوني پيگيري
شود .از اين رو به نظر ميرسد كه چنانچه به جاي
تفرق از تش��كل به معناي كامل كلمه پيروي شود،
رفع مشكالت نيز از سوي قواي سهگانه در برنامهها
را نيز شاهد خواهيم بود.
از اين رو براس��اس ماده  ۵قانون بهبود مستمر
محيط كس��ب وكار اتاقها مكلف هستند ،فهرست
ملي تش��كلهاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را
اعالم كنند.
همچنين براساس اين ماده قانوني در آن دسته
از فعاليته��اي اقتص��ادي كه فاقد تش��كل فعال
هس��تند ،اتاقها موظف هس��تند براي ساماندهي،
ايجاد و ثبت تشكلهاي اقتصادي فعال زمينههاي
الزم را ايج��اد و در فعاليتهاي��ي كه تش��كلهاي
موازي وج��ود دارد ،زمين��ه ادغام ،شبكهس��ازي،
يكپارچهس��ازي و انس��جام تش��كلهاي موازي را
فراه��م كنند .ح��ال به گفت��ه حريري متاس��فانه
تش��كلهاي موازي مرتب درحال ايجاد هستند كه
عمدتا توس��ط وزارت كش��ور و وزارت تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي تشكيل ميش��وند و تقاضاي آنها از
دستگاههاي دولتي اين اس��ت كه براي جلوگيري
از ايجاد تش��كلهاي موازي به وظيفه قانوني خود
يعن��ي اجراي ماده  ۵قانون بهبود مس��تمر محيط
كسب وكار عمل كنند.

بان��ك مركزي گفت« :اجازه نميدهيم فينتكها
بدون مجوز خريدوفروش ارز كنند .بانك و صرافي
اج��ازه خريدوف��روش ارز دارن��د و فينتكها زير
چتر آنها ميرون��د و ميتوانند تكنولوژي خود را
عرضه كنند».

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران:

دولت بخش خصوصي را بازي نميدهد
عضو هي��ات نماين��دگان اتاق تهران معتقد اس��ت كه
بيش��ترين مش��كالت امروز اقتصاد ايران از جمله بيكاري
ريش��ه در عمق دولتي ب��ودن اقتص��اد دارد .فرهاد فزوني
اف��زود :اگر زمان��ي دولت تصمي��م بگيرد ،اقتص��اد را رها
كند و به دس��ت بخش خصوصي بس��پارد و سياست را از
حاكمي��ت در اقتصاد جدا كند ،پيش��رفت محسوس��ي در
كاهش بيكاري ايجاد خواهد ش��د اما متاس��فانه دولت بر
خالف آنچه ميگويد ،به هيچ عنوان عالقهيي به س��پردن
اقتصاد به بخش خصوصي ندارد.
او ادام��ه داد :اين صحبت امروز و ديروز نيس��ت .تمام
دولتها اينگونه هس��تند و بيش از همهچيز تمايل دارند
اقتدارش��ان را حف��ظ كنند .در نتيجه اقتصاد را به دس��ت
بخش خصوصي نميدهند و در هميش��ه بر پاشنه بيكاري
و ثبات مشكالت اقتصادي ميچرخد .فزوني با بيان اينكه
دولت يازدهم و دوازدهم حرفهاي بهتري درباره سپردن
اقتص��اد ب��ه بخش خصوصي ط��رح كرده اس��ت ،اما مثل
ديگ��ر دولتها رفتار و عمل ميكن��د ،اظهار كرد :از جمله
مش��كالت هميشگي و موانع ناش��ي از دولت بودن اقتصاد
چندنرخي بودن ارز اس��ت ك��ه تبديل به بازي براي دولت
شده است .اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ،تصريح
كرد :رييس كل بانك مركزي هر سال واقعيسازي نرخ ارز
را وع��ده ميدهد ،اما در پايان س��ال اعالم ميكند كه اين
وعده در س��ال آينده محقق خواهد شد .اين نشان ميدهد
كه دولت عزم جدي و قصد واقعي براي يكسانسازي نرخ
ارز ن��دارد .او ادامه داد :زماني كه ارز بيش از نرخ  4هزار و
 300تومان به صراف فروخته شود ،بطور حتم هيچ صرافي

آن را ب��ا نرخ 4هزار و 100تومان به مردم عرضه نميكند.
افزايش نرخ بنزين هم بازي ديگري است كه اكنون به راه
افتاده اس��ت .همه ميدانند كه قيم��ت حاملهاي انرژي،
نرخي نيست كه در ايران براي آن تعيين شده است .دولت
از پ��ول ملت ب��ه بنزين يارانه ميده��د و آن را پايين نگه
م��يدارد .فزوني تصريح كرد :حرفه��ا و نقلها از حمايت
مال��ي دولت از اين طرح و آن طرح ميگويد ،در حالي كه
نباي��د فراموش كرد كه اين پول ملت اس��ت كه دولت آن
را مديري��ت ميكند اما تصور غلط اربابي دولتها به حاتم
بخش��ي پول ملت ميانجامد .او در پايان اظهار كرد :دولت
باي��د به بهترين ش��كل ممكن پول مل��ت را هزينه كند و
ت��ا جاي ممكن جلو هدررفت منابع مالي كش��ور را بگيرد.
نرخ ارز و بنزين دو مس��الهيي است كه بايد دولت با محور
قراردادن منافع ملي به درستي در مورد آن تصميم بگيرد.
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چه كسي جانشين مارك كارني ميشود؟

د بانك مركزي
بريتانيا بهدنبال رييس جدي 
گروه جهان| طال تسليمي|
دول��ت بريتانيا تالشه��ا براي يافت��ن جايگزين
مناس��ب براي مارك كارني ريي��س بانك مركزي اين
كش��ور را بهزودي آغاز ميكند .اين درحالي است كه
آش��فتگيهاي مذاكرات برگزيت و س��ختگيريهاي
اتحاديه اروپا در گفتوگوهاي مربوط به روابط تجاري
آين��ده به بياعتم��ادي و عدم اطمين��ان در بازارهاي
اقتصادي بريتانيا منجر ش��ده اس��ت .م��ارك كارني
 18ماه ديگ��ر بانك مركزي بريتانيا را ترك ميكن د و
بدينترتيب ترزا مينخس��توزير بريتانيا به دستاني
قدرتمن د نياز دار د تا مديريت اقتصا د آسيبپذير كشور
را در رون د برگزيت ،به او بسپارد.
كارني در ميانه آش��فتگيهاي پس از همهپرس��ي
برگزي��ت در ژوئ��ن  2016تاكنون اقتص��ا د بريتانيا را
هدايت كرده است و يافتن جايگزيني مناسب براي او
ي تبديل شود.
ميتوان د به دردس��ر بزرگي براي ترزا م 
رييس جدي د بانك مركزي سه ماه پس از نهايي شدن
برگزيت كار خو د را آغاز خواه د كر د و آن زمان بريتانيا
ب��ه فردي ني��از دار د كه بتوان د از ثب��ات براي بانكها،
مصرفكنن��دگان و تجارتها همزمان با درگيريهاي
مربوط به ترك اتحاديه اروپا ،كسب اطمينان كند.
به گ��زارش بلومبرگ ،اگر انتصاب مج د د كارني در
دستوركار دولت باشد ،آنگاه خبر تمدي د دوره فعاليت
وي در بانك مركزي اواخر س��ال جاري ميالدي اعالم
خواه د شد .يك سخنگوي وزارت خزان هداري گفته روند
استخدام «در كوتاهترين زمان ممكن» آغاز خواه د شد.
گمانهزنيها درباره گزينههاي احتمالي براي جايگزيني
كارني از حاال آغاز ش��ده و به نظر ميرس د اندرو بيلي
مس��وول نظارت و كنترل نظ��ام مالي بريتانيا (يكي از
زيرشاخههاي بانك مركزي) ،فر د محبوب كارشناسان
اقتصادي براي اين سمت است .باتوجه به اينكه برگزيت
س��ه ماه پيش از روي كار آم��دن رييس جدي د بانك
مركزي اجرايي ميشود ،انتصاب بيلي در اين سمت با
حساسيتهايي همراه است چراكه او عمدتا به داشتن
ديدگاههاي ضدبرگزيتي متهم ميشود .مساله پيشبرد
دوره انتقالي برگزيت نيز مطرح است مگر اينكه گزينه

عدم دستيابي به توافق يا يكسري مسائل ديگر مطرح
شو د و به اطمينان در بازارها و اقتصا د آسيب برسانند.
مناقشات برگزيت
رييس جدي د بانك مركزي كه نهايتا توسط فيليپ
هامون د وزير دارايي بريتانيا تعيين ميشود ،ميتوان د به
موضوع مناقش��ات سياسي و برگزيتي در داخل حزب
حاكم محافظهكار تبديل شود .اين احتمال وجو د دارد
ك��ه اعضاي ح��زب محافظهكار ب��راي انتصاب رييس
جدي�� د بانك مركزي مجبور به همكاري با مش��اوران
جرمي كوربين رهبر حزب كارگر شود .كوربين اخيرا
گفت��ه بانك مركزي دور از دس��ترس اس��ت و برخي

فعاليتهاي آن باي د به شهر بيرمنگهام منتقل شود.
جيم��ز روس��يتر كارش��ناس اقتص��ادي بان��ك
يدي س��كيوريتيز» در لندن و از
س��رمايهگذاري «ت�� 
مقامات پيشين بانك مركزي بريتانيا ،در اين باره گفت:
«براي اينكه ف��ردي بتوان د در همه زمينههاي مربوط
به اين ش��غل عملكر د خوبي داشته باشد ،واقعا باي د با
استعدا د باشد .تعدا د افرا د اينچنيني زيا د نيست و يافتن
فر د مناسب چالش بزرگي خواه د بود».
ب��ا اس��تفاده از تجربه م��ارك كارني ت��ا اندازهيي
ميتوان�� د آنچه در انتظار ريي��س جدي د بانك مركزي
بريتانيا خواه د بو د را پيشبيني كرد .اين كارش��ناس
اقتص��ادي كانادايياالصل مجبور ش�� د بانك مركزي

بريتانيا را در آبهاي متالطم پيش و پس از همهپرسي
برگزيت در ابتدا با كاهش و سپس با افزايش نرخ بهره
هدايت كند .اين در حالي بو د كه مكررا با قانونگذاران
حامي برگزيت بر سر ديدگاههاي خو د در زمينه عواقب
ناخوشاين د ترك اتحاديه اروپا درگير ميشد.
دستهايي توانا
بان��ك مرك��زي بريتانيا از م دتها پي��ش به دليل
رويك��ر د خاص بهويژه در اس��تخدام در ر دههاي باال و
در زمينه جنسيت مور د انتقا د قرار گرفته است .نيكي
مورگان كه بر كميته مسوول تايي د رييس جدي د بانك
مركزي نظ��ارت دارد ،گفت زماني كه يك فهرس��ت

كوتاه درنظر گرفته ميش��ود ،باي د تن��وع در آن وجو د
داشته باشد .اگرچه يك زن حامي برگزيت يا دستكم
بيتفاوت به آن از نظر سياسي مناسبترين گزينه به
نظر ميرسد ،اما فهرست نامزدهاي احتمالي از حركت
اش��تباه دولت به سمت تداوم وضعيت كنوني به جاي
ايجا د تحوالت ،حكايت دارد.
قدار پيش��ين بان��ك مركزي و رييس
بيلي صندو 
كنون��ي نه��ا د سياس��تگذاريهاي مال��ي در مي��ان
گزينههاي احتمالي براي جانشيني كارني پيشروست.
اما دِيو رامس��دن از مقامات پيشين وزارت خزان هداري
كه س��ال گذش��ته به كميت��ه سياس��تگذاري پولي
پيوس��ت نيز از حمايت زي��ادي برخوردار اس��ت .بن
برودبنت معاون رييس بانك مركزي و جان كانليف نيز
از ديگر گزينههاي احتمالي براي رياست بانك مركزي
بريتانيا محس��وب ميش��وند .اما محبوبيت باالي يك
گزينه هميشه يك مزيت نيست .در اواخر دوره رياست
مروين كينگ در س��ال  ،2013پُ��ل تاكِر معاوم وقت
بانك مركزي را جانشين قطعي به حساب ميآوردند،
اما رسواييهاي مربوط به نرخ بهره تبادالت بين بانكي
به حذف او از فهرست گزينهها منجر شد.
اي��ن مرتبه نيز يكي از گزينههاي محتمل پيش از
آغاز بررسيها از دور خارج شد .شارلوت هاگ كه اخيرا
در كميته سياستگذاري پولي مشغول به كار شده و
يدانستند،
برخي او را گزينه ارجح براي اين س��مت م 
سال گذشته در پي انتقا د كميته خزان هداري از عملكرد
او در بس��تن پرونده تداخل در منافع ،از نامزدي براي
رياس��ت بانك مركزي كنارهگيري ك��رد .باوجو د همه
گمانهزنيهاي��ي كه در چن د ماه آت��ي صورت خواهد
گرفت ،تشخيص برنده احتمالي بسيار دشوار است.
در دور پي��ش كارني توانس��ت با وانم��و د به اينكه
در زمره نامزدها نيس��ت ،خو د را از ش��ايعهپراكنيها و
گمانهزنيهاي اوليه دور نگه دارد .او در پاسخ به سوال
خبرنگار بيبيسي در آگوست  2012درباره تمايل به
اين ش��غل گفت كه بر كار خ��ودش متمركز و برايش
جالب است كه بدان د چه كسي براي جايگزيني كينگ
انتخاب ميشود.

چالش سرمايهگذاري در سوريه براي كرملين

گروه جهان|
روس��يه س��ال پر ف��راز و نش��يبي را در خاورميانه
پشت سر گذاشت و س��ال سرنوشتسازي را نيز پيش
رو دارد .اين كش��ور ظرف 2س��ال گذشته بازيگر اصلي
نبرد در س��وريه بوده اس��ت .ميتوان گفت،
در صحن��ه 
مس��كو بزرگترين سرمايهگذاري را در سوريه كرده كه
با مخاطراتي براي كرملين همراه بوده است.
معتقد است كه

آنتوان مارداس��وف ،كارشناس روس
روابط نزديك مس��كو با دولت س��وريه باعث شده بحث
درباره نفت ،انرژي ،زيرس��اختها و همكاري اقتصادي
بين دو كش��ور آغاز شود .ساچكوف در المانيتور نوشت:
«بهلحاظ عملياتي كارزار سوريه آزموني براي اصالحات
انجام ش��ده در ارتش روسيه محس��وب ميشود .حدود
يد و مدرن در س��وريه آزمايش شدند.
۲۰۰س�لاح جد 
ارشد ارتش سوريه تقاضاي بسيار باالتري براي
مقامات 
سالحهاي روسي در سطح جهان ميبينند».
ش��ود كه ميانج��ي اصلي

توان��د مدعي
مس��كو مي 
آتشبس در س��وريه بر مبناي تش��كيل مناطق كاهش
تنش با همكاري ايران و تركيه بودهاست .اين آتشبس
اد و زمينه
ل توجهي خشونتها را كاهش د 
به ميزان قاب 
مناس��بي براي مذاكرات آس��تانه و س��وچي بين دولت
س��وريه و احزاب مخالف فراهم آورد .مارداس��وف افزود:
«طرح كرملين براي دعوت از اعضاي كنگره گفتوگوي
ملي سوريه به س��وچي و پس از آن جا دادن نتايج اين
اجالس در مذاكرات ژنو كامال براساس 4منطقه كاهش
تنش در نظر گرفته شده بود .اين درحالي است كه انتظار
ميرود ،منطقه كردنش��ين عفرين ني��ز به يك منطقه

وجود براي پايدار ماندن
كاهش تنش تبديل شود .با اين 
بايد ارتباطي مداوم بين نيروهاي دولت بشار
اين مناطق 
وجود داشته
اسد ،رييسجمهوري سوريه و اپوزيسيون 
موجود كه تنه��ا در صورت تخطي

باش��د .در ش��رايط
نيروهاي اپوزيسيون از آتشبس عليه آنها اقدام ميشود،
تواند هر گونه گفتوگوي سياسي با مخالفان
دمشق مي 
را ب��ه تاخير بيندازد .ب ه ويژه اينكه جامعه جهاني اصول
دوره انتقالي كه قرار اس��ت به اصالحات در دولت اس��د
رسد كه
ش��ود را مشخص نكرده است .به نظر مي 

منجر
دولت سوريه براي گفتوگو با اپوزيسيون يا حتي ادغام
ي كه تحت شرايط تعيين شده خلع سالح
با آن در صورت 
شوند ،آماده است».
در اي��ن ميان يكي از موانع اصلي برگزاري كنفرانس
گفتوگوي ملي س��وريه در روزه��اي ۲۹و ۳۰ژانويه در
اتحاد دموكراتيك و شاخه نظامي
سوچي ،شركت حزب 
آن يعني يگانهاي دفاع مردمي كردهاي سوريه()YPG
نباش��د كه همزمان با تالشهاي

شايد تصادفي
اس��ت .
كرد س��وري به سوچي،
مس��كو براي دعوت گروههاي 
رجب طيب اردوغان ،رييسجمه��وري تركيه بار ديگر
شد كه نميتوان با او
كرد و مدعي 
اس��د حمله 
به بشار 
همكاري كرد .به گزارش فهيم تاستكين كارشناس ترك،
روس��يه به دنبال راههايي براي نمايندگي كردهاس��ت
خود به ايران و تركيه براي توافق همه
بدون اينكه قول 
جانبه درباره طرفين مدعو به سوچي را بشكند .با اين كار
كند كه به خط قرمزهاي
ايجاد مي 
مسكو اين ذهنيت را 
گذارد ولي از نشان دادن روابط خوبش با
آنكارا احترام مي 
كردها هم ابايي ندارد .آخرين نمايش اينچنيني روسيه،

رهبري سنگاپور بر «آسهآن»
چشماندازها و چالشها

گروه جهان| س��نگاپور كه در س��ال  2018رياس��ت
اتحاديه جنوب شرق آسيا (آسهآن) را برعهده گرفته است،
مح��ور اصلي برنامههاي خو د براي رهبري اين س��ازمان را
تقويت اقتصادي اين كشورها ذكر كرده است.
به گزارش ايرنا ،لي هس��ينلونگ نخستوزير سنگاپور
اعالم كر د كشورش در جايگاه رهبري اين اتحاديه اقتصادي
و سياسي درص د د است تا انعطافپذيري اقتصادي اعضا را با
تاكي د بر برنامههاي مبتني بر نوآوري و گردشگري افزايش
دهد .سنگاپور كه رياست اين اتحاديه را در سال  2007نيز
برعهده داش��ت ،اكنون براي دومينبار فرصت دنبال كردن
آرمانهاي خو د براي اين بلوك را به دست آورده است.
نخستوزير سنگاپور در مراسمي به مناسبت شروع دوره
جدي د رياس��ت بر آسهآن گفت« :سه محور اتحاد ،قدرت و
انعطافپذيري براي برنامهريزيها و اقدامات در ميان اعضاي
دهگانه آس��هآن مور د توجه قرار خواه د گرفت 10 ».كشور
اندونزي ،برونئي ،مالزي ،سنگاپور ،تايلند ،كامبوج ،ميانمار،
الئوس ،فيليپين و ويتنام اعضاي آسهآن هستند .سنگاپور
كش��وري با بيش از  5.6ميليون جمعيت در جنوب ش��رق
آس��يا ،اكنون در قلب رخدادهاي مرتبط با اتحاديهيي قرار
دار د كه براس��اس جديدتري��ن آمارها جمعيت��ي بيش از
 630ميلي��ون نفر و متوس��ط رش�� د اقتص��ادي 5درصدي
برخوردار است .سنگاپور رييس جدي د آسهآن هدف راهبردي
اين بلوك اقتص��ادي را انعطافپذيري و نوآوري اعالم كرده
اس��ت؛ فيليپين رييس سال گذشته اتحاديه مشاركت براي
تغيير و همكاري با جهان را بهعنوان محور برنامههاي خود
تعيين كرده بود .لي هسينلونگ گفت« :اين هدف راهبردي
ب��راي ارتقا و نگهداش��ت نظم منطقهيي قانونمحور اس��ت
بهگونهيي كه بتوان به نحو بهتري با چالشهاي امنيتي پيش
رو از قبيل امنيت س��ايبري ،جنايات و تروريسم بينالمللي
مقابله كرد ».وي آسهآن را «قايق نجات» اعضاي دهگانه اين
يدان د و معتق د است كه اين كشورها از
اتحاديه منطقهيي م 
طريق آسهآن ميتوانن د براي نيل به جهاني باثباتتر ،ايمنتر
و پررونقتر اس��تفاده كنن��د .گفتوگوهاي آس��هآن درباره
اصول راهبردي در درياي چين جنوبي ،نوآوري ،يكپارچگي
اقتصا د منطقهيي ،مقابله با تروريس��م و تهديدات سايبري و
افزايش ارتباطات براي تداوم رونق جنوب شرق آسيا ازجمله
اهدافي اس��ت كه سنگاپور باي د امسال آنها را پيگيري كند.
آسهآن همچنين با چالشهاي سياسي مهمي مانن د بحران
مسلمانان روهينگيا در ميانمار مواجه است .آسهآن در آزمون
مقابله با كشتار و آوارگي روهينگياييها سربلن د بيرون نيامد
و حتي چهار كش��ور كامبوج ،الئ��وس ،ويتنام و فيليپين به
قطعنامه سازمان ملل عليه ميانمار راي منفي دادند .سنگاپور
و تايلن د نيز از راي دادن خو دداري كردن د و فقط س��ه كشور
مس��لمان مالزي ،اندونزي و برونئي عليه كش��تار و آوارگي
روهينگياييها موضع گرفتند.

كوتاه از منطقه

روسيه از فاز نظامي به قدرت نرم تغيير هژموني ميدهد

چند هفته پيش از س��يپان هم��و ،فرمانده كل
دع��وت 
 YPGبه مسكو بود.
تركيه ني��ز به نوبه خودش درح��ال تثبيت موقعيت
خود براي كس��ب منافع اقتصادي و سياس��ي از شرايط

خال��د الخطيب از حل��ب گزارش

پ��س از جنگ اس��ت.
ميدهد ،تركيه گذرگاه مرزي الراعي را بازگش��ايي كرده
است .وضعيت اين گذرگاه مرزي پر جنب و جوش است.
موقعيت اين گذرگاه به خاطر نزديكي به الباب بسيار مهم
اس��ت .الباب يكي از بزرگترين شهرها از نظر مساحت و
جمعيت اس��ت .اين شهر منطقهيي استراتژيك در ناحيه
رود ف��رات در ش��مال حلب محس��وب ميش��ود .تركيه

يد و مدرن در
ب��راي مديريت اين گذرگاه تجهي��زات جد 
ارد و اين درحالي اس��ت كه انتظار ميرود ،تعداد
اختيار د 
روزافزون��ي كاميونهاي تجاري و حامل كمكهاي اوليه
رد شوند.
روند بازسازي سوريه از اين گذرگاه 
پيشبرد 

براي
درحالي كه وظايف روس��يه در سوريه براي كرملين
جاي��گاه رهب��ري و احترام جديدي را ب��ه ارمغان آورده
معتقد اس��ت كه اين شرايط ميتواند

است ،سوچكوف
باشد و اين همان
نش��انه مس��ووليت جدي و بلندمدت 
مشكل بزرگ مس��كو در سرمايهگذاري بر سوريه است.
روس��يه براي پاس��خگويي به چالشهاي س��ال ۲۰۱۸
اس��د گرفته تا كمكهاي بشردوستانه و
از سرنوش��ت 
بازسازي سوريه ب ه شكلي كافي و آبرومندانه احتماال به
همكاري نزديكتري با سهامداران منطقهيي نياز خواهد
داشت .اينجا همانجايي اس��ت سهامهايي كه روسيه از
سال  ۲۰۱۷تاكنون انباشت كرده به كارش ميآيند.
الميادين درباره نقش روس��يه در س��وريه نوش��ت:

دريچه

د  5.5درصدي
پيشبيني رش 
براي پاكستان

بان��ك جهان��ي اعالم كرد ،پاكس��تان در س��ال 2018
رش�� د اقتصادي  5.5را تجربه ميكن د و اين درحالي اس��ت
كه اس�لامآبا د پيشتر رش�� د  6درصدي را پيشبيني كرده
بود .بانك جهاني با اش��اره به برگ��زاري انتخابات  2018در
پاكستان از كاهش رش�� د اقتصادي در اين كشور خبر داد.
نظام دريافت ماليات و تامين بودجه پاكس��تان نيز ضعيف
است و بر كاهش رش د اقتصادي تاثير ميگذارد.
«روس��يه طي 2س��ال بازيگر اصلي در سوريه بوده و در
س��ال جاري نيز به عمليات نظامي در اين كش��ور ادامه
خواهد داد .اين عمليات نسبت به گذشته كمتر خواهد

بود و تالشهاي پوتين در عرصه ديپلماتيك كه در آنجا

خواهد ش��د؛ اما چرا؟

پيچيدهتر اس��ت ،متمركز

اوضاع
برخي از همپيمانان روس��يه در جنگ به استراتژيهاي
اد كه اين اس��تراتژيها همس��و با
خواهند د 

خود ادامه

نخواهد بود .به عنوان مثال تركيه منافع

سياست مسكو
ارد و الزاما روس��يه از اين منافع چه در
خود را د 
خ��اص 
سوريه يا در خاورميانه به صورت كلي حمايت نميكند.
بازيگراني كه به طور مستقيم نقش نظامي برجستهيي در
خواهند داشت و يك

گستردهتري

جنگ نداشتند ،نقش
خواهند آمد .كشورهايي

عامل سياس��ي مهم به حساب
همچون عربستان ،قطر ،اردن يا حتي اياالت متحده هم
كردهاند.
ود نقش نظامي ايفا 
هستند كه به صورت محد 


امريكا زماني كه فرصت سازش سياسي نهايي فرا برسد،
خواهد يافت .س��وريه ويران ش��ده و به

نقش اساس��ي
بازسازي نياز دارد .اين مساله بدين معناست كساني كه
گستردهيي از اين تالشها را بر عهده

پول دارند ،بخش
هنديها ،چينيها،
گيرند كه ازجمله آنها اروپاييها ،
مي 
ژاپنيها و طرفهاي ديگر هستند .در اين ميان روسيه
بود اما نقشش متفاوت ميشود .به
خواهد 

بازيگر اساسي
جاي اينكه روسيه به عنوان قدرت نظامي چيره و قالب
خود را از طريق نقش يك طرف
بايد مس��ير 
بماند 
باقي 
كمكي هموار كند .روس��يه روابطي با تمامي طرفهاي
كارآمد در منطقه ازجمله اس��راييل دارد .موفقيتآميز

بودن نقش روسيه نشات گرفته از توانايي آن براي تعامل
با طرفهاي متناقض و مخالف اس��ت .اين الزاما به اين
معنا نيس��ت كه راهحل نهايي و سازشي سياسي وجود
شايد اين امر رخ ندهد».
داشته باشد .

چين با سياستهاي ضد تجاري
امريكا مقابله ميكند

كارت زرد معترضان تونسي
به دولت

تقالي امريكا براي آرام كردن
خشم آفريقاييها

گروه جهان|
يده د امريكا با سياس��تها و
وزارت بازرگاني چين هش��دار داده كه اجازه نم 
راهبردهاي ض د تجاري خو د به اقتصا د اين كشور لطمه بزند .گايو فونگ سخنگوي
وزارت بازرگاني چين گفته است« :امريكا حق ندار د خالف مقررات سازمان تجارت
جهاني رفتار كند».
به گزارش بيزينس اينسايدر ،دولت امريكا اعالم كرده قص د دارد ،بررسيهايي را
انجام ده د كه بر اساس آن مشخص شو د چين براي شركتهاي خارجي تبعيض
قائل نميشو د و سياستهاي اين كشور مانع تجارت عادالنه آنها نيست .سخنگوي
وزارت بازرگاني چين با يادآوري اينكه در صورت لزوم ،پكن دس��ت به اقدامهاي
تالفيجويانه عليه امريكا خواه د زد ،گفت« :اين كش��ور با سياست مذكور كه به
بن د  301شهرت دار د به نظم تجاري در جهان لطمه ميزن د و تجارت بينالمللي
را مختل ميكند».
دونال د ترامپ رييسجمهوري امريكا در ماه آگوس��ت س��ال گذشته دستوري
صادر كر د مبني بر اينكه به وضعيت شركتهاي خارجي بهخصوص امريكايي در
چين رسيدگي شو د تا موانعي براي كار آنها وجو د نداشته باش د و پكن عليه آنها
تبعيض قائل نشود .اين دستور در ماه جاري ميالدي اجرايي خواه د شد.
در همين حال سخنگوي وزارت بازرگاني چين تاكي د كر د كه اگر امريكا بخواهد
سياستهاي يكجانبه و راهبردهاي حمايتگرايي تجاري خو د را دنبال كند ،پكن
هم از هر وسيله و ابزاري كه الزم باش د براي حراست از منافع خو د استفاده خواهد
كرد .اين مقام چيني از امريكا انتقا د كرده كه به بهانه امنيت ملي خود ،اجازه نقل
يده د و نميگذار د آنها معامالت و خريدهاي
و انتقاالت سرمايه به چينيها را نم 
تجاري شركتي را انجام دهند .ظاهرا شركت «علي بابا» در چين خواستار آن شده
است يكي از شركتهاي خدماتي مالي امريكا به نام «ماني گرام» را خريداري كند
كه دولت واشنگتن مانع اين كار شده است.
دول��ت چين بارها در واكنش به سياس��تهاي حمايتگرايانه دونال د ترامپ و
پيشبيني تحليلگران مبني بر آغاز جنگ تجاري دو كشور در سال  2018ميالدي
هشدار داده كه جنگ تجاري بين بزرگترين اقتصادهاي جهان برن دهيي نخواهد
داش��ت .استيو بنون مشاور سابق سياس��ي ترامپ گفته بو د كه اياالت متحده در
عرصه اقتصادي در حال باختن به چين است و باي د به پكن ضربه بزند.

گروه جهان|
خيابانهاي تونس همچنان صحنه تظاهرات ض د دولتي و تجمع افرا د معترض
به نابرابريهاي اجتماعي و مش��كالت اقتصادي در اين كش��ور هستند .به گفته
شاهدان ،صدها نفر در آستانه هفتمين سالگر د انقالب تونس بار ديگر در شهرهاي
مختلف اين كشور تظاهرات و به سطح پايين دستمزدها ،گراني و سياست رياضت
اقتصادي دولت بهشدت اعتراض كر دهاند .بسياري از مردم تونس معتقدن د پس از
سقوط «بن علي» به سطح بيشتري از آزادي دست يافتهاند ،اما از نظر معيشتي
وضعشان بدتر شده است.
به گزارش يورونيوز ،تحليلگران منشا اين تظاهرات اعتراضآميز را كه معموال در
ساعات ابتدايي شب به تنش و درگيري منجر ميشود ،نرخ باالي بيكاري با وجود
رش�� د اقتصادي ،افزايش ماليات ،كاهش قدرت خري�� د و تورم باال عنوان كر دهاند.
ناآراميها در تونس تقريبا با س��الگر د س��قوط زينالعابدين بنعلي رييسجمهور
س��ابق اين كشور همزمان بوده است .گفته ش��ده حدو د 200معترض جمعه در
پايتخت تونس به دعوت جنبش معروف به «فش نس��تناو» دس��ت به تظاهرات
زدن د و به دولت كارت زر د نشان دادند .يكي از مسووالن جنبش اعتراضي تونس
به خبرگزاري فرانس��ه گفته اس��ت« :معتقديم كه هنوز امكان گفتوگو و ايجاد
اصالحات فراهم است .نشان دادن كارت زر د براي آن است كه بگوييم بيشتر توجه
كنيد .حاال وقت آن اس��ت كه به مسائل اساس��ي پرداخته شود .مشكالتي چون
بحران اقتصادي و گراني كه زندگي را س��خت كرده اس��ت .اين همان مطاللباتي
اس��ت كه از س��الها پيش ب هدنبالش بو دهايم».گزارشها حاكي است همزمان با
تظاهرات در پايتخت تونس ،صدها نفر نيز در ش��هر صفاقس تحت تدابير شديد
امنيتي دست به تظاهرات زدند .اين افرا د پالكاردهايي را با خو د حمل ميكردند
كه روي آنها جمالتي همچون «پول مردم در كاخهاست» نوشته شده بود .صندوق
بينالمللي پول سال  ۲۰۱۶در ازاي اجراي برنامهيي با هدف كاهش كسري بودجه
يك وام چهارساله به مبلغ  ۲ميليار د و 400هزار دالر به تونس اعطا كرد .در بودجه
س��ال  ۲۰۱۸اين كش��ور مالحظات الزم براي اجراي اين برنامه از جمله افزايش
ماليات بر ارزش افزوده ،وضع ماليات مضاعف بر مكالمات تلفني و بخش مسكن،
باال رفتن حق گمركي براي كاالهاي وارداتي و افزايش مبلغ كسورات حقوق و سود
اقتصادي براي نجات صندوقهاي اجتماعي در نظر گرفته شده است.

گروه جهان|
در ش��رايطي كه س��خنان توهينآميز رييسجمهوري امريكا عليه مهاجران
آفريقايي خش��م مردم سراس��ر اين قاره را برانگيخته اس��ت ،س��فارت امريكا در
آفريقايجنوبي مدعي ش��د ،اياالت متحده امريكا «عميقا به مردم آفريقا احترام
ميگذارد» .به گزارش آسوشيتدپرس ،دونال د ترامپ رييسجمهوري امريكا كه با
موج گسترده اعتراضات مواجه شده ،استفاده از واژه «چاه مستراح» براي توصيف
هائيتي و كش��ورهاي آفريقايي را ر د كرد .او در نشس��تي در كاخ سفي د با حضور
نمايندگان دو حزب جمهوريخواه و دموكرات با اشاره به مهاجراني كه از هائيتي،
السالوادور و بعضي از كشورهاي آفريقايي به امريكا مهاجرت كر دهاند ،گفت« :چرا
يدهيم؟» در
اين مردم از كشورهايي كه «چاه مستراح» هستن د را به اينجا راه م 
همين حال سفارت امريكا در پيام توييتري براي آرام كردن فضاي سياسي نوشت:
«هيچ تغييري در تعه د ما به شركا و دوستانمان در سراسر اين قاره به وجو د نيامده
است ».دفتر امور آفريقا در وزارت خارجه امريكا هم در تالش براي آرام كردن جو،
در توييتي نوشت« :اياالت متحده امريكا بهشدت ،با اشتياق و با جديت در آفريقا
مشاركت خواه د داشت و به امر ارتقاي اين روابط حياتي و اعتمادسازي با شركاي
آفريقايي ما ميپردازد ».از س��وي ديگر گروه سفراي آفريقايي در سازمان ملل با
صدور بيانيهيي فوقالعاده ،اظهارات «ظالمانه ،نژادپرس��تانه و جنونآميز» ترامپ
را محكوم كردن د و از او خواس��تن د حرفهايش را پس بگير د و عذرخواهي كند؛
اين بيانيه شامگاه جمعه منتشر ش د و مقامهاي مذكور برگزاري نشست فوري را
خواستار شدند .رهبران آفريقا نيز از اظهارات توهينآميز ترامپ شوكه شده و ابراز
س كميسيون اتحاديه آفريقا با ابراز تاسف
انزجار كردند .موس��ي فكي محم د ريي 
از س��خنان ترامپ گفت« :عميقا ناامي د ش��دم؛ چرا كه امريكا يك نمونه خاص از
چگونگي توزيع مهاجران براس��اس ارزشهاي تنوع ،تحمل و فرصت بوده است».
دولت بوتس��وانا هم اظهارات ترامپ را «سزاوار س��رزنش و نژادپرستانه» خوان د و
سفير امريكا را براي اداي توضيحات احضار كرد .سخنگوي سازمان ملل هم گفته
آنتونيو گوترش ،دبيركل سازمان ملل مكررا بر حفظ شرافت ،برابري و حقوق بشر
مهاجران و پناهجويان در سراسر دنيا تاكي د دارد .دولت السالوادور هم در يا دداشت
اعتراضي به اياالت متحده امريكا شديدا اظهارات ترامپ را محكوم كرد .مكيسال
رييسجمهوري سنگال گفت از سخنان توهينآميز ترامپ «شوكه» شده است.

روسيه  21.5ميليار د دالر بدهي
عراق را بخشيد

س��رگئي استورش��اك ،مع��اون وزير دارايي روس��يه از
خ��ط خوردن 21.5ميليار د دالر بدهي بغدا د به مس��كو در
مقابل دريافت امتيازات اقتصادي خبر داد .به گزارش ايرنا،
استورشاك گفت كشورها براي دستيابي به برخي امتيازها
ازجمله تعرفههاي ترجيحي يا اولويت سرمايهگذاران خود
يدهن د و عمال براي رفع مشكالت
به ديگر كشورها قرض م 
خو د هزين��ه ميكنند .وي افزود«:روس��يه ني��ز در مقابل
قراردادهايي كه در زمينههاي ساختمان ،نفت و گاز با عراق،
سوريه و الجزاير بست از بدهيهاي اين كشورها به ترتيب به
مبلغ 9.8 ،21.5و 4.7ميليار د دالر صرفنظر كرد».

ديدار نچيروان بارزاني با پاپ
در واتيكان

نچيروان بارزاني ،نخس��توزير دولت اقليم كردس��تان
عراق با پاپ فرانس��يس رهبر مذهبي كاتوليكهاي جهان
در واتيكان ديدار كرد .به نوش��ته روزنامه الستمپا ،موضوع
اصلي اين ديدار كه خصوصي و پش��ت درهاي بسته انجام
ش��د ،اوضاع كردستان عراق و مسيحيان منطقه بود .پيش
از ظهور داعش حدو د 400هزار مس��يحي در عراق زندگي
ميكردن د كه در پي پيروزيهاي داعش در عراق و س��وريه
خيلي از آنها مجبور به فرار شدند.

يك زن عامل حمله ابوظبي
به قطر

محم د بن عبدالرحمن آلثاني ،وزير خارجه قطر افشا كرد
كه امارات ب ه دليل تحويل ندادن همسر يك مخالف اماراتي
كه در دوحه به س��ر ميبر د در محاصره قطر مشاركت كرده
است .به نوشته الشرق قطر ،عبدالرحمن آلثاني گفت :امارات
دو ماه پيش از اين بحران ديپلماتيك در حاشيه خليج فارس،
معاملهيي را به دوحه پيشنها د دا د كه بر مبناي آن قطريها
يدادند .وزير خارجه قطر
باي د يك زن را به ابوظبي تحويل م 
گفت :وليعه د ابوظبي در سال  ۲۰۱۵براي تحويل اين زن دو
نفر را نز د امير قطر فرس��تا د اما دوحه از تحويل او خو دداري
كر د چراكه تحت پيگر د قانوني نبو د و تحويلش خالف قوانين
بينالمللي و قانون اساسي قطر محسوب ميشد.

 24ميليون عراقي واج 
د
شرايط شركت در انتخابات

نايبرييس كميسيون عالي انتخابات عراق در سليمانيه
واجد ش��رايط در انتخابات
يدهنده 
اعالم كر د ۲۴ميليون را 
پارلماني ميتوانن د پاي صندوقهاي راي بروند .اين انتخابات
۱۲ماه مهس��ال  2018برگزار ميش��ود .به گزارش ايس��نا
۲۰۵گروه سياس��ي براي شركت در انتخابات ثبت نام كرده
و  ۳۱ائتالف نيز بين گروههاي سياسي تشكيل شده است.

كشاورزي
خبر خوش براي
توليدكنندگان دام و طيور

مديرعامل شركت پشتيباني امور دام گفت :با تدابيري
كه وزارت جهاد كش��اورزي در نظر گرفته است ،تعادل
قيمت نهادههايي همچون كنجاله و س��ويا برقرار شده و
اين روند ادامه خواهد داش��ت .حميد ورناصري در پاسخ
ب��ه اينكه با توجه به افزاي��ش بيرويه قيمت نهادههايي
همچ��ون كنجاله و س��ويا ط��ي يكي دو م��اه اخير اين
شركت چه تدابيري در نظر گرفته ،اظهار كرد :با توجه به
راهكارهايي كه وزارت جهاد كش��اورزي در پيش گرفته،
قيمت نهادههايي همچون ذرت و سويا مجددا افت كرده و
تا حدي تعديل شده است .وي افزود :البته اين را هم بايد
گفت كه نه قيمت قبل نهادهها درست بود و نه افزايش
بيرويه آن بلكه قيمت بايد طبق يك فرمول و محاسبه
تا حدي تعديل ش��ود .به گفته مديرعامل جديد شركت
پشتيباني امور دام نبايد فراموش كرد كه تغييرات زيادي
در قيم��ت جهاني نهادههايي چ��ون ذرت و كنجاله رخ
داده كه قطعا در قيمت نهايي بيتاثير نيست .ورناصري
تلويحا به اين نكته هم اشاره كرد كه عوامل ديگري هم
در افزايش قيمت ذرت و سويا موثر بودهاند كه اميدواريم
اين مساله به مرور حل شود چراكه اكنون قيمت كنجاله
سويا به 1750تومان رسيده است .به گزارش فارس ،ذرت
و كنجاله س��ويا  2نهاد ه مهم هستند كه بر قيمت تمام
ش��ده توليد مرغ ،تخممرغ و گوش��ت قرمز موثرند و به
دليل شرايط آب و هوايي كشور عمده آن وارداتي است.
نكته جالب توجه اينكه براي واردات اينگونه محصوالت
ارز مبادلهيي اختصاص مييابد اما به دليل نامعلوم طي
دو ماه اخير با خيزش قيمت دالر قيمت اين دو نهاده نيز
30تا 40درصد افزايش داشت كه بيشتر به نظر ميرسد،
زيادهخواهي واس��طهها يا واردكنندگان در اين افزايش
قيمت دخيل بوده اس��ت .اين موضوع تا آنجا رسيد كه
دامداران خواستار افزايش قيمت شير خام و حتي افزايش
قيمت تمام ش��ده مرغ در كشور شد .شركت پشتيباني
امور دام به عنوان بازوي اجرايي دولت براي تعادل قيمت
و مي��زان عرضه و تقاضاي نهادههاي دامي و گوش��ت و
م��رغ وظيفه اين مهم را بر عهده دارد و روز چهارش��نبه
هفته گذشته حميد ورناصري به عنوان مديرعامل جديد
ش��ركت پش��تيباني امور دام معرفي ش��د .پيش از اين
عليرضا ولي عهدهدار مديريت اين سازمان بود.

اعتراض به عرضه محصوالت
كشاورزي توسط شهرداري

درحال حاضر اگرچه محصوالت كش��اورزي در سطح
ي عرضه ميشود اما اين مهم بايد به
شهر توسط شهردار 
تعاونهاي مربوطه واگذار شود .به گزارش ايانا ،مديرعامل
س��ازمان مركزي تعاون روستايي كشور در جمع مديران
اس��تاني اتحاديهها گفت :قابل قبول نيست كه شهرداري
عرضهكننده مواد غذايي در س��طح شهر باشد .علياوسط
هاش��مي با بي��ان اينكه ش��هرداري بايد تنها ب��ه ايجاد
زيرس��اخت بپردازد ،افزود :به نظر ميرسد كه تيم جديد
مديران ش��هري به اين امر واقف بوده و بر اين باورند كه
هر كس بايد در جايگاه خود نقشآفريني كند .هاشمي در
بخش ديگري از س��خنانش مطرح كرد :اگرچه جمعيت
روستايي كش��ور از  ۶۰درصد قبل از انقالب به ۳۰درصد
درحال حاضر رسيده اما بايد با اميدي راسخ قدم برداشت
و هيچ��گاه مايوس نش��د .زيرا هماكن��ون با خيل عظيم
دانشآموختگاني روبهرو هستيم كه به عنوان اصل سرمايه
يك ملت محسوب ميشوند .وي عنوان كرد :بايد باورمان
را نسبت به سازمان تعاون روستايي تغيير داده و آن را به
جايگاه راس��تين خود برگردانيم .در اين صورت است كه
ميتوانيم با بهرهگيري از نيروي انساني كارآمد در راستاي
سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي و خواست روستاييان
قد م برداريم .هاش��مي ،شبكه تعاوني را يكي از مهمترين
شبكههاي مردمي كش��ور دانست و اظهار كرد :اگر امروز
ب��ا بهرهمندي از مقوله اقتص��اد مقاومتي ،نگاهي نوين به
اقتصاد شكل گرفته بايد نقش سازمان تعاون روستايي را
جدي گرفت .زيرا تعاون ،پرچمدار اين نگاه است و سازمان
هم مسووليتي جز اين ندارد كه در اين مسير حركت كند؛
به ويژه اينكه نظام اقتصادي كش��ور ب��ر پايه تعاون بوده
است .وي معتقد است امروز زمان بازسازي مروجان ديروز
روستاست تا نظام بهرهبرداري كه مسووليت آن بر دوش
ماست بيش از پيش ارتقا يابد .اين امر ميسر نميشود مگر
با تكيه بر تواناييها و مهارتهاي نيروي انساني در جاده
تعاون .مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روستايي بيان
كرد :ما بايد پشتوانه توليد و حامي مصرفكننده باشيم و
نگذاريم آنها كه هيچ سهمي از توليد ندارند ،سهم كشاورز
را برباين��د و بار مصرفكننده را بيش��تر كنند .هاش��مي
توضيح داد :به همين دليل هدف اصلي و مسير حركت ما
بايد به سمت برندسازي باشد؛ آن هم با مسووليت ايجاد
امنيت غذايي توام با سالمتي در جامعه.

توجيه شيالت براي
پافشاري بر توليد «تيالپيا»

فشار براي توليد تيالپيا در ايران تنها به خاطر توجيه
واردات است .در غير اين صورت گونههاي بومي ايران هم
از لحاظ كيفيت و هم از لحاظ سالمت بهتر و باالتر از اين
نوع ماهي است و تجربه و دانش كافي را هم براي پرورش
آن در كش��ور داريم .ايجاد تنوع در س��بد غذايي خانوار
خوب اس��ت اما كيفيت اين ماهي قابل مقايسه با اوزون
برون ،شوريده ،قزل آال ،شير ماهي و كپور نيست .صنعت
آبزيپروري و صيادي در ايران سابقه بسيار طوالني دارد.
موقعيت جغرافيايي ايران و وجود درياي خزر در شمال،
خلي��ج فارس و درياي عمان در جنوب و دسترس��ي به
آبهاي آزاد اقيانوسي باعث شده تا اين كشور با مشكل
تامين ماهي و آبزي مواجه نباش��د .ذائقه ايراني از ديرباز
با آبزيان بومي ايران آش��نا و همس��و بوده و تا زماني كه
پرورش ماهيان بومي مانند قزل آالي رنگين كماني ،شير
ماهي ،ماهي س��فيد ،كپور ماهي��ان و صيد ماهيان آزاد
در كش��ور رونق دارد ،ماهيان وارداتي همچون تيالپياي
چيني نميتوانند جايگاه ثابتي را در سبد غذايي به خود
اختصاص دهند .تيالپيا كه هنوز نتوانسته جايگاهي در
زنجيره غذايي ايرانيان پيدا كند ،هنوز هم به شكل فيله
از مراجع قانوني به كش��ور وارد ميشود آن هم درحالي
ك��ه از نحوه پرورش اين ماه��ي در چين و رعايت موارد
بهداش��تي در تغذيه اين ماهي هيچ اطالعاتي دردست
نيست .ارسالن قاسمي ،مديرعامل اتحاديه پرورش ،تكثير
و ص��ادرات آبزيان در گفتوگو ب��ا ايلنا در رابطه با تاثير
واردات تيالپيا بر توليد ماهيان داخلي اظهار كرد :تيالپيا
از زمان ورود به بازارهاي ايران تبديل به رقيب توليدات
داخلي شد .اين ماهي آسيب جدي به توليد داخلي وارد
كرد كه برخالف سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.
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پرونده

گازهاي گلخانهاي و آلودگي هوا

 4راهكار كاهش آلودگي هواي تهران و كالنشهرها
آمنه ميانآبادي
پژوهشگر پسادكتري دانشگاه فردوسي مشهد،
عضو پژوهشي انديشكده ديپلماسي آب و اقليم
مقدمه
اگرچه توافق جامع نظري در زمينه علل گرمايش
جهاني ميان محققين وجود ندارد ،اما آنچه امروزه در
جوامع علمي مورد تاييد بيش��تري است ،اثر گازهاي
گلخانهيي ناشي از فعاليتهاي انساني به ويژه  CO2بر
گرمايش جهاني است .بررسي وضعيت انتشار گازهاي
گلخانهيي نش��ان ميدهد كه پس از انقالب صنعتي
(در قرن  )18و به دليل توس��عه صنايع و اس��تفاده از
سوختهاي فسيلي ،ميزان انتشار گازهاي گلخانهيي
شدت بيشتري يافته است .گزارش  IPCCنيز نشان
ميدهد كه بر اس��اس دادهه��اي زميني و ماهوارهاي،
تاثير عوامل انساني بر افزايش گازهاي گلخانهيي بيشتر
از سهم عوامل طبيعي بوده است .توافقنامه پاريس با
فرض نقش گازهايگلخانهيي در گرمايش جهاني ،در
بيس��ت و يكمين كنفرانس چارچوب اعضاي سازمان
ملل متحد در زمينه تغييرات آب و هوا در  12دسامبر
 2015تصويب و مورد توافق  197كش��ور جهان قرار
گرفت .به موجب اين توافقنامه كشورهاي مختلف قرار
است با انجام اقدامات الزم براي كاهش توليد گازهاي
گلخانهيي ناشي از فعاليتهاي انساني ،افزايش دماي
كره زمين را تا 1/5درجه سلس��يوس بيشتر از سطوح
پيش از انقالب صنعتي محدود كنند.
دولت ايران نيز به عنوان يكي از كشورهاي عضو ،در
برنامه مدنظر مشاركت ملي خود اعالم كرده است كه
تمايل دارد براي رسيدن به اهداف موافقتنامه پاريس،
انتش��ار گازهاي گلخانهيي خود را در سال  2030به
ميزان  4درصد نسبت به سناريوي پايه كاهش دهد.
همچنين در صورت رفع تحريمها ،كاهش انتشار را تا
12درصد افزايش خواهد داد.
يكي از مس��ائل مهم در زمينه تعه��دات ايران در
معاهده پاريس ،اثر كاهش گازهاي گلخانهيي بر بهبود
كيفيت ه��وا و كاهش آلودگي هواس��ت .درحالي كه
برخي معتقدند كاهش گازهاي گلخانهيي اثر مثبتي
بر كيفي��ت ه��وا دارد ،برخي ديگر كاه��ش گازهاي
گلخانهي��ي را عامل��ي براي كاه��ش آاليندههاي هوا
نميدانند .با توجه به اهميت اين موضوع به ويژه براي
توجيه افكار عمومي ،در اين مقاله به بررس��ي ارتباط
بي��ن كاهش گازهاي گلخانهيي و كاهش آاليندههاي
هوا از منظر علمي پرداخته شده است.
گازهاي گلخانهاي
اگرچه گازهاي گلخانهيي بهطور طبيعي در اطراف
كره زمين وجود دارند و باعث گرم ماندن زمين ميشوند،
اما افزايش غلظت آنها به بيش��تر از حد طبيعي بر اثر
فعاليتهاي انس��اني ،باعث افزايش بيش از حد دماي
كره زمين ش��ده است .گازهاي گلخانهيي شامل :بخار
آب (95درص��د)CO2 (4 ،درصد) و  N2O ،CH4و
گازهاي فلوئوردار و  O3تروپوس��فري (1درصد) است
(ش��كل  )1كه از ميان آنه��اN2O ،CH4 ،CO2 ،
و  O3ه��م بر اثر فعاليته��اي طبيعي و هم به دليل
فعاليتهاي انساني (شكل  )2وارد جو ميشوند .نتايج
نشان ميدهد كه به دليل فعاليتهاي انساني غلظت
 CH4 ،CO2و  N2Oاز  1970ت��ا  2010به ترتيب
90درصد47 ،درصد و 43درصد افزايش يافته اس��ت.
گازهاي فلوئوردار نيز ناشي از فعاليتهاي انساني بوده
و منش��ا طبيعي ندارند .افزايش دماي ناشي از افزايش
غلظت گازهايگلخانهيي با منشا انساني ،باعث تبخير
بيش��تر آبهاي اقيانوسها ميشود .اين مساله باعث
افزاي��ش غلظت بخار آب در جو و افزايش بيش��تر دما
ميشود .بنابراين اگرچه بخار آب بهطور طبيعي در جو
وجود دارد ،اما فعاليتهاي انساني بهطور غيرمستقيم
بر غلظت بخار آب نيز اثر دارد.
گازهاي آالينده هوا
آلودگي هوا در شرايطي ايجاد ميشود كه تركيبات
ناخواس��ت ه و مضر به مقدار زيادتر از حد معمول وارد
هوا ش��ده و بر محيط زيس��ت و س�لامت انس��انها

اثرات منفي داشته باش��د .گازهاي آالينده هوا شامل
آاليندههاي اوليه و ثانويه هس��تند .آاليندههاي اوليه
بطور مس��تقيم از منابع انتشار (مانند اگزوز خودروها،
دودكش كارخانهها و )...وارد هوا ميش��وند و ش��امل
ذرات معل��ق جام��د و ماي��ع ( PM2.5و ،)PM10
 ،NOx ،SO2هيدروكرب��ن ،تركيب��ات آل��ي فرار،
مونواكس��يد كربن ( ،)COآمونياك ( )NH3و سرب
( )Pbهس��تند .آاليندههاي ثانوي��ه مانند ازن ()O3
ناشي از واكنشهاي شيميايي دو يا چند آالينده اوليه
يا واكنش با تركيبات طبيعي موجود در جو است.
از مي��ان گازه��اي آالينده ه��وا ،آاليندههايي كه
اهميت بيش��تري در سطح كالنش��هرهاي جهان و
ايران دارند ،تحت عنوان آاليندههاي معيار ش��ناخته
ش��ده و ش��امل PM2.5 ،NO2 ،SO2 ،O3 ،CO
و  PM10هس��تند .اين آاليندهها بط��ور كلي از دو
منبع ساكن و متحرك انتشار مييابند .منابع ساكن،
شامل فعاليتهاي خانگي و فعاليتهاي صنعتي است.
حمل و نقل و وسايل نقليه كه با ايجاد گازهاي آالينده
خروج��ي از اگزوزه��ا و ذرات معلق باعث آلودگي هوا
ميشوند نيز منابع آلودگي متحرك هستند .مطالعات
انجام ش��ده در ايران نش��ان ميدهد كه بيش از 80
درصد آلودگي هواي كالنش��هر تهران ناشي از منابع
متحرك اس��ت .در واقع به جز  SO2كه منبع اصلي
انتشار آن منابع س��اكن بهويژه صنايع هستند ،ساير
آاليندهها بيشتر از وسايل نقليه انتشار مييابند.
گازهاي گلخانهاي و آلودگي هوا
ب��ا توجه به تعريف گازه��اي گلخانهيي و گازهاي
آالينده در بخشهاي قبل ،در اين بخش به بررس��ي
ارتباط بين اين دو دس��ته از گازها پرداخته ميشود.
بايد توجه داشت كه گازهاي گلخانهيي از نظر تعريف
متفاوت از گازهاي آالينده هستند و نوع گازها ،ارتفاع
قرارگي��ري آنها در جو و نحوه عملك��رد آنها متفاوت
اس��ت .تنها اش��تراك آنها گاز ازن اس��ت كه با توجه
به ارتفاعي ك��ه اين گاز وجود دارد ،نقش آن متفاوت
است ،يعني ازن س��طح زمين نقش آالينده و ازن در
جو باال نقش گاز گلخانهيي را دارد .كربن سياه ()BC
نيز كه در دسته  PM2.5قرار ميگيرد و يك آالينده
مهم است ،ميتواند با جذب تابش و كاهش آلبيدوي
سطح زمين نقش گرمايشي داشته باشد ،اما بايد توجه
داشت كه كربن سياه گاز نيست (شكل  .)3با توجه به
اينكه عمر ازن و كربن سياه بسيار كوتاه است (حداكثر
چند هفته) و نسبت به ساير گازهاي گلخانهيي اهميت
چنداني در گرمايش زمين ندارند ،بنابراين در پيمان
كيوتو از اين دو به عنوان تركيبات گلخانهيي كه بايد
انتشارشان كاهش يابد ،نام برده نشده است.
سياس��تهاي كاهش اس��تفاده از س��وختهاي
فس��يلي در بخشه��اي مختلف از جمل��ه نيروگاهها،
كارخانجات و وس��ايل نقليه ميتواند بهطور مستقيم
ع�لاوه بر كاهش  CO2به كاهش گازهاي آاليندهيي
چون  NOxو  SO2و  COو در نتيجه بهبود كيفيت
هوا منجر شود .هيات بينالدول تغيير اقليم ()IPCC
اعالم كرده است كه كنترل انتشار گازهاي گلخانهيي
ميتوان��د مزاي��اي كوتاهمدتي براي س�لامت عمومي
ناش��ي از كاهش آاليندههاي هوا در پي داش��ته باشد.
بر اس��اس نظر برخي از محققان ،سياس��تهاي اجرا
ش��ده براي كاهش آلودگي و تغيير اقليم در كنار هم
ميتواند مزاياي حاصل شده را افزايش دهد ،بطوريكه
فعاليتهاي كاه��ش گازهايگلخانهيي و تغيير اقليم
ميتواند بطور غيرمستقيم به كاهش آلودگي هوا كمك
كن��د و همچنين سياس��تهاي كاه��ش آلودگي هوا
ميتواند باعث كاهش انتشار گازهاي گلخانهيي شود.
آلودگي هوا و تغيير اقليم از طريق اثرات متقابل و
دره��م تنيده در جو بر همديگر اثر دارند؛ زيرا افزايش
گازهاي گلخانهيي باعث تغيير بيالن انرژي جو و سطح
زمين ،تغيير دما و در نتيجه تغيير در تركيب شيميايي
جو ميشود .تغيير الگوي توليد و مصرف انرژي بطور
قابل مالحظهي��ي در كاهش تغيير اقلي��م و آلودگي
هوا بطور همزمان موثر اس��ت .به عنوان مثال ،تبديل
سوختهاي فسيلي به سوخت-هاي تجديدپذير باعث

كاهش انتش��ار آاليندههايي چون ذرات معلقSO2 ،
و  NO2ش��ده و بطور همزمان باعث كاهش انتش��ار
گاز گلخانهيي  CO2ميشود .نتايج نشان داده است
كه سياستهاي مربوط به كاهش گازهاي گلخانهيي
(بهويژه  )CO2باعث كاهش انتشار NOx ،PM2.5
و  COش��ده اس��ت .نتايج مطالعاتي ك��ه در امريكا
ص��ورت گرفت نيز نش��ان داد كه كاه��ش  CO2و
پرداخت ماليات ب��راي كربن ،باعث كاهش آاليندهها
بي��ن  1/4درصد براي تركيبات آلي فرار تا  6/6درصد
براي  NOxش��د .كنت��رل گاز  CH4نيز كه يكي از
پيشس��ازهاي  O3بوده و بر غلظت  O3موثر است،
ميتوان��د عالوه بر كاهش اثرات تغيير اقليم ،منجر به
كاهش غلظت  O3ش��ود .بر اس��اس نتايج به دست
آمده اگر غلظت  CH4 50درصد كاهش يابد ،تقريبا
احتمال وقوع غلظت ب��االي  O3در امريكا نيز نصف
خواهد شد.
از س��وي ديگ��ر افزاي��ش گازه��اي گلخانهيي به
ش��كلهاي گوناگوني ميتواند بهطور غير مستقيم و
ب��ا افزايش دما يا تغيير الگوي ب��ارش و باد بر افزايش
ي��ا كاهش آلودگي هوا اثر داش��ته باش��د .افزايش دما
ميتواند باعث افزايش واكنشهاي شيميايي و كاهش
كيفيت هوا شود .افزايش دما همچنين باعث افزايش
تعداد آتشسوزي جنگلها شده و به اين طريق كاهش
ي از آثار تغيير اقليم
كيفيت هوا را به هم��راه دارد .يك 
ناشي از افزايش گازهاي گلخانهيي در برخي از مناطق،
افزايش فراواني بارش اس��ت كه اي��ن افزايش فراواني
ب��ارش ميتوان��د باع��ث كاهش غلظ��ت ذرات معلق
و كاهش آلودگي هوا ش��ود ،چرا كه نهش��ت مرطوب
يك��ي از مخازن اصلي براي حذف ذرات معلق اس��ت.
از س��وي ديگر ،در برخي از مناطق كاهش بارشهاي
استراتوسي و در نتيجه كاهش نهشت مرطوب ،باعث
افزايش قابل مالحظه س��ولفات ،ذرات غبار كوچكتر
و مواد آلي ميش��ود .كاهش بارش هم بطور مستقيم
و هم بطور غير مس��تقيم (با س��اخت س��ازههاي آبي
براي تامين آب از منابع آبي براي كش��اورزي ،ش��رب
و صنعت) باعث خش��ك ش��دن برخي از درياچهها و
تاالبها شده و لذا آلودگي ناشي از افزايش ريزگردها را
(به عنوان مثال در غرب و شرق كشور) به همراه داشته
است .تغيير اقليم همچنين ميتواند شكل و حالت جو،
ارتفاع اليههاي مختلف جو ،ميزان واكنش ش��يميايي
و در نتيجه توس��عه و جريان آاليندههاي هوا را تغيير
دهد .اقليم گرمتر در آينده در برخي از مناطق موجب
افزاي��ش پاي��داري و تضعيف بادها ش��ده و در نتيجه
غلظت آاليندههاي گازي افزايش مييابد .اما از سويي
ديگ��ر افزايش غلظ��ت  CO2در برخي مناطق باعث
افزايش سيستمهاي همرفتي ،چرخندها و جبهههاي
سرد شده كه اين مساله باعث تهويه هوا و بهتر شدن
كيفيت هوا ميش��ود .بنابراين بايد توجه داش��ت كه
افزايش گازهاي گلخانهيي بسته به منطقه تحت تاثير
ميتواند باعث كاهش يا افزايش غلظت آاليندهها و در
نتيجه كاهش يا افزايش آلودگي هوا شود .با وجود آثار
مستقيم و غيرمس��تقيم گازهاي گلخانهيي بر كاهش
ي��ا افزايش غلظ��ت آاليندهها ،بايد توجه داش��ت كه
براي كاهش غلظت گازه��اي آالينده هوا لزوما نيازي
ب��ه كاه��ش گازهاي گلخانهيي نيس��ت ،بلك��ه بدون
اجراي سياس��تهاي كاهش گازه��اي گلخانهيي و با
انجام فعاليتهاي ديگر در زمينه كنترل آلودگي هوا،
ميتوان انتشار گازهاي آالينده را كاهش داد .به عنوان
مثال ،از آنجا كه آالينده  COبيشتر از منابع متحرك
تولي��د ميش��ود ،بنابراين اج��راي راهكارهاي كنترل
آلودگي ناشي از احتراق ناقص مانند تعمير و نگهداري
خودروها ،جلوگيري از روغنسوزي ،استفاده خودروها
از كاتاليستها و حذف خودروها و موتورسيكلتهاي
كاربراتوري نقش مهمي در كاهش غلظت اين آالينده
در كالنشهرهاي مختلف كشور داشته است.
نتيجهگيري
بهطور كلي در زمينه گازهاي گلخانهيي و آاليندهها
چند نكته را ميتوان در نظر داشت:
 -1سياستهاي كاهش انتشار گازهاي گلخانهيي

هماهنگكننده سازمان ملل در تهران:

نبايد در مبارزه با خشكسالي تسليم شويم
هماهنگكننده سازمان ملل در تهران ،ايرانيان را مردمي قدرتمند
توصيف كرد كه ميتوانند در آينده بش��ريت نقش مهمي ايفا كنند و
گفت :من در حالي كشور شما را ترك ميكنم كه فرهنگ ،تاريخ غني
و زبان ش��ما هميش��ه با من خواهد بود؛ ايران بخش خيلي بزرگي از
قلب من است.
ماموري��ت ديپلماتيك «گري لوئيس» ب��ه عنوان هماهنگكننده
سازمان ملل در تهران پس از پنج سال (از سال  2013ميالدي) پايان
يافته اس��ت و او در ماموريتي جديد ،به زودي راهي نايروبي پايتخت
كنيا خواهد شد.
گري لوئيس در گفتوگو با ايرنا به تاثيرات عميقي كه در مدت پنج
سال فعاليت خود از ايران و ايرانيها پذيرفته است ،اشاره كرد و گفت:
من اعتقاد دارم مردم ايران قدرت اين را دارند و خواهند توانس��ت در
آينده بشريت نقش خيلي مهمي ايفا كنند.
هماهنگكننده سازمان ملل در تهران با بيان اينكه فرهنگ ،تاريخ،
معماري ،ايرانشناس��ي و ادبيات شما هميش��ه با من و بخشي از من
خواهد بود ،گفت :مردم ايران از آخرين اخبار تكنولوژي آگاه هس��تند
و به نوعي مجنون تكنولوژي هستند؛ ايران همانطور كه خيلي از افراد
قب��ل از من را تحت تاثير قرار داده من را هم بهش��دت جذب كرده و
تحت تاثير خود قرار داده است.
گري لوئيس بر اين باور اس��ت مقامات ارشد ايران برخالف خيلي
از رهبران و روساي كشورهايي كه هيچ ايدهيي از اتفاقات دنيا ندارند
خيلي خوب از ريش��ه مشكالت آگاه هستند و ميدانند چه كارهايي
بايد انجام دهند و از افتخارات اوست كه با اين افراد كار كرده است.
لوئي��س با بيان اينكه در خالل  15س��ال گذش��ته تالش كرديم
درياچه ارومي��ه را نجات دهيم ،گفت :اگر امي��دي به احياي اروميه،
بخت��گان ،هامون و ش��ادگان وجود نداش��ت من پنج س��ال در ايران
نميماندم و وقت خودم را صرف اين كار نميكردم.
نماينده سازمان ملل در تهران معتقد است كه همه بايد در حالت

آماده به جنگ باشيم تا بتوانيم مشكالت محيط زيست را حل كنيم؛
وي تاكيد كرد كه االن وقت آن نيس��ت كه در مبارزه با خشكس��الي
تسليم شويم.
بخش اعظم فعاليتهاي شما در ايران بر محيط زيست آب و
متمركز شده بود و اين باعث شد فعاليتهاي شما در حوزههاي
ديگرديده نشود به عنوان سوال نخست درباره اين فعاليتها از
جمله توسعه انساني توضيح دهيد و بفرماييد چه فعاليتهايي
در اين سالها داشتيد؟
ايران در حوزه توس��عه انساني در پنج سال گذشته پيشرفتهاي
زيادي كرده اس��ت .عدم پيشرفتها به دليل تحريمهايي بود كه روي
ايران اعمال شده بود .بعد از برجام خيلي از تحريمها برداشته شد و در
عين حال خيلي از تحريمها هم باقي ماند.
با توجه به تمام اينها ايران رشد چشمگيري در بخشهاي توسعهيي
داشته است .بخشي از كارهاي سازمان ملل مسائل محيط زيست است
اما تنها محيط زيست نيست .ما به دولت ايران در زمينه مراقبتهاي
پلهيي در بهداشت و درمان كمك ميكنيم .همچنين به دولت كمك
ميكنيم اقتصاد س��بز را بيشتر ترويج كند يا در زمينه مقابله با مواد
مخدر و آموزش و س�لامت پناهندگاني كه س��ي تا چهل سال است
مهمان كشور شما هستند كمك ميكنيم .كارهايي كه در ايران انجام
شد و من در واقع صداي سازمان ملل بودم حاصل تالش  430كارمند
س��ازمان ملل هست كه بيش��تر در تهران و در شهرهاي ديگر حضور
دارن��د .ضمن اينكه 90درصد كارمندان دفتر س��ازمان ملل در اينجا
ايراني هستند.
با اي�ن حال تالشه�ا و فعاليتهاي ش�ما در حوزه محيط
زيس�ت برجس�ته ش�د بطوري كه ش�ما در ايران به نوعي به
عنوان كارشناس محيط زيست و آب شناخته شديد .آيا عالقه
شخصي ش�ما به محيط زيست بود يا داليل ديگري هم وجود
داشت؟

شكل  -1درصد گازهاي گلخانهيي موجود در جو زمين

شكل  -2منابع انتشار گازهاي گلخانهيي ناشي از فعاليتهاي انساني

شكل  -3آاليندهها و تركيبات گلخانهيي و همپوشاني آنها (به جاي گازهاي گلخانهيي از
تركيبات گلخانهيي نام برده شده است ،چون كربن سياه گاز نيست)

ميتواند به دو صورت انجام شود )1 :حذف يا كاهش
سوختهاي فسيلي (كه هم منبع  CO2و هم منبع
برخ��ي از آاليندههاس��ت) و اس��تفاده از انرژيه��اي
تجديدپذير )2 ،اس��تفاده از فيلتره��اي حذفكننده
گازه��اي گلخان��هاي .در روش اول ،حذف يا كاهش
سوختهاي فسيلي ميتواند عالوه بر كاهش گازهاي
گلخانهي��ي  CH4 ،CO2و  ،N2Oبطور مس��تقيم
باعث كاهش آاليندههايي چون  ،NOx ،SO2ذرات
معل��ق CO ،و  O3و بهب��ود كيفيت هوا ش��ود .اما
استفاده از فيلترهاي جذب گازهاي گلخانهيي منتشر
شده (به عنوان مثال ذخيرهسازي گاز  CO2در بستر
اقيانوسها يا تزريق در ميادين نفتي فرس��وده) بدون
حذف يا كاهش س��وختهاي فسيلي اثري بر كاهش
آلودگي هوا ندارد .البته بايد توجه داشت كه استفاده از
فيلترها و حذف گازهاي گلخانهيي به علت هزينههاي
باال در كش��ورهاي در حال توس��عه امكان پذير نبوده
و لذا سياس��تهاي كاهش انتشار بر روش اول يعني
كاهش سوختهاي فسيلي تمركز دارد كه اين روش
ميتواند باعث كاهش گازهاي آالينده شود .البته ذكر
اين نكته بار ديگر ضروري اس��ت كه با توجه به اينكه
بخش زي��ادي از آاليندهها در كالنش��هرها از جمله
تهران از منابع متحرك و وسايل نقليه انتشار مييابد،
ل��ذا براي كاهش آلودگي ه��وا لزوما نيازي به كاهش
انتشار گازهاي گلخانهيي نيست.
 -2سياستهاي كاهش گازهاي گلخانهيي به ويژه

اين موضوع اهميت شخصي بس��يار بااليي براي من دارد به چند
دليل؛ جدا از اينكه عالقه دارم آبش��ارها و درياها را ببينم و به كوير و
جنگل س��فر كنم ،در واقع دليل مهمتري كه وجود دارد اين است كه
اگر همين طور به استفاده از زمين ادامه دهيم و تخريب محيط زيست
را ادامه دهيم نس��لهاي آينده جايي براي زندگي نخواهند داشت .ما
در حال حاضر روزانه  110ميليون تن دياكسيد كربن وارد جو زمين
ميكنيم كه خيلي بيش��تر از ظرفيتهايي اس��ت كه سياره ما دارد و
چون دماي زمين را باال ميبرد و باعث ميش��ود زمين تبدار ش��ود.
اگر اين تب ادامه يابد زندگي بر روي سياره زمين امكان پذير نخواهد
بود .بنابراين موضوع محيط زيس��ت همانطور كه گفتم خيلي اهميت
دارد و از ديد من محيط زيست يك مساله امنيتي براي انسان است.
همه ما يا فرزند داريم يا فرزنددار خواهيم ش��د .اگر شرايط به همين
نحو ادامه يابد در نيمه دوم قرن حاضر سياره زمين جاي مناسبي براي
زندگي نخواهد بود.
در س�الهاي اخير توافق بينالمللي محيط زيست يا همان
توافق پاريس به امضاي كشورهاي جهان رسيد .انتظار ميرفت
به خصوص بعد از رفع تحريمها همكاريهاي جامعه بين المللي
با ايران بيشتر شود چه چشماندازي براي همكاريهاي جامعه
بينالمللي و سازمان ملل با ايران ميبينيد تا ما بتوانيم از اين
بحرانهاي زيست محيطي عبور كنيم؟
در مورد توافق پاري��س بايد بگويم دولت ايران همانطور كه تعهد
ك��رده اس��ت دارد كارش را انج��ام ميدهد و طبق توافقي كه ش��ده
چهار درصد تولي��د گازهاي گلخانهيي خود را كاهش ميدهد .ضمن
اينكه اگر تحريمها برداشته ش��ود ايران 12درصد گازهاي گلخانهيي
را كاهش خواهد داد .ايران در زمينه محيط زيست خيلي كارها انجام
ميدهد اما همچنان كارهاي بيش��تري هم هست كه بايد انجام شود.
سازمان ملل در ايران حاضر است و تمركز سنگيني روي محيط زيست
دارد .م��ا فعاليتهاي مالي و پروژههايي كه داريم به اندازهيي كه بايد
باش��د نيست و نياز به فعاليتهاي بيشتري هست .عالوه بر اين داد و
س��تدهاي علمي هم در حال انجام هست .هم ما و هم جامعه جهاني
كمك ميكنيم اما سه كار هست كه به نظر من فقط بايد خود ايرانيها
انجام دهند؛ اول اينكه دولت بايد خيلي سريعتر به سمت اقتصاد سبز
حركت كند اين امر به اين معني اس��ت كه بيش��تر از انرژيهاي نو و
تجديد پذير همچون انرژي خورش��يدي و بادي اس��تفاده شود يا در

 CO2و  CH4ميتواند بطور غير مستقيم و از طريق
اثر تغيير اقليم بر دما ،الگ��وي بارش و باد و الگوهاي
سينوپتيكي ،منجر به كاهش آاليندهها و بهبود كيفيت
هوا ش��ود .اين آث��ار را به دليل عدم قطعيت مدلها و
آث��ار متفاوتي كه در مناطق مختلف دارد ،نميتوان با
قطعيت تاييد كرد .به اين نكته نيز بايد توجه داش��ت
كه سياستهاي كاهش گازهاي گلخانهيي نميتواند
اث��ر فوري بر كاهش آثار تغيير اقليم داش��ته و باعث
تغيير سريع در الگوهاي باد و بارش شود.
-3در مورد شهر تهران اين نكته را نيز بايد در نظر
داش��ت كه عواملي مانند ش��رايط خاص توپوگرافي و
جه��ت وزش باد (كه باعث انتقال آاليندهها به ش��هر
ميش��ود) و محل نامناسب قرارگيري كارخانجات در
آلودگي شهر نقش مهمي دارد.
-4باي��د توجه كرد كه س��هم اثر انتش��ار محلي،
منطقهيي ،قارهي��ي و جهاني بر تغييرات اقليمي يك
منطقه يا كشور ،موضوع بسيار مهمي است كه از نظر
علمي هنوز پاسخي براي آن يافت نشده است .به اين
منظور بايد آثار شيميايي و فيزيكي و برهمكنش اين
اث��رات را نيز درنظر گرفت .آثار ش��يميايي جو (مانند
غلظت آاليندهها) ميتواند به صورت محلي و س��ريع
ديده ش��ود ،اما آثار فيزيكي (از جمله الگوهاي بارش
و ب��اد) در مقي��اس زماني و مكان��ي بزرگتري ديده
ميشود.
منبع  :شمس

حوزه حمل و نقل از وسايل نقليهيي كه آلودگي كمتري دارند استفاده
ش��ود و تمركز از س��وختهاي فسيلي به سمت انرژيهاي نو حركت
كند .ايران در حال حاضر يكي از ده كشور بزرگ توليدكننده گازهاي
گلخانهيي است و دولت بايد در اين بخش سرمايهگذاري كند تا توليد
گازهاي گلخانهيي را كاهش دهد .دومين نكته اين است كه دولت به
كمك بخش خصوصي كمك كند تا وارد فعاليتهايي شود كه بتواند
اثرات گازهاي گلخانهيي را كم كند .سومين مورد هم كارهايي هست
كه تمام شهروندان ميتوانند انجام دهند .در واقع كاري كه ما به عنوان
ساكنين ايران ميتوانيم انجام دهيم اين است كه آموزشهاي الزم در
زمينه محيط زيست را به كودكان بدهيم و تخريبهاي محيط زيست
و نحوه جلوگيري از اين تخريبها را به آيندگان ياد دهيم.
با اين اوصاف چش�ماندازي براي احياي اروميه و ش�ادگان
وجود دارد؟
هميش��ه اميد وجود دارد؛ اگر اميدي وجود نداشت من پنج سال
گذشته كه در ايران بودم را صرف پيدا كردن راهحل براي اين مشكالت
نميكردم .ولي مش��كل خود به خود حل نخواهد ش��د .در خالل 15
سال گذشته تالش كرديم درياچه اروميه را نجات دهيم .سال گذشته
همين موقعها بود كه از اروميه بازديد كردم با چشمان خود ديدم كه
شرايط در حال بهبود است .اين بهبود شرايط درياچه اروميه به خاطر
تالشهاي جوامع محلي ،مقامات اس��تاني و كشوري و كشور ژاپن به
عنوان كمككننده مالي بود .ما در حال بهبود يافتن شرايط بوديم اما
متاس��فانه در شش هفت ماه گذشته با خشكسالي بسيار بدي مواجه
شديم و اين خشكسالي باعث شد خيلي از آبهايي كه وارد درياچه شده
بود و خيلي از دس��تاوردهاي ما از بين برود .ولي االن وقت آن نيست
كه تسليم شويم در واقع ايرانيها برخالف خيلي از مردمان كشورهاي
ديگر خيلي خوب ميدانند مشكل كجاست و در مورد مصرف بيش از
حد آب و تغييرات اقليم و اثراتي كه ميتواند روي محيط زيست داشته
باشد آگاهي دارند .همين آگاهي مردم ايران ميتواند پايه فعاليتهايي
باش��د كه در اين حوزه انجام ميشود .من ميخواهم از دولت و مردم
ايران خواهش كنم روي آبياري زمينهاي كش��اورزي حاشيه درياچه
اروميه بيش��تر تمركز كرده و نحوه آبياري خود را عوض كنند چرا كه
اگر شرايط به همين شكل ادامه يابد تغييري رخ نخواهد داد .عالوه بر
اين من از دولت و مردم ايران خواهش ميكنم ورود آاليندهها به تاالب
شادگان را متوقف كنند.

پرونده

9

يكشنبه  24دي  26 1396ربيعالثاني  1439شماره 1016
feature@taadolnewspaper.ir 66420769

Sun. January 14. 2018

«تعادل» از تازهترين تحوالت در بازار بانك و بيمه جهان گزارش ميدهد

چالش پوشش ريسك فناوريها و خودروهاي بدون سرنشين

رويكرد بيمههاي موافق و مخالف در جهان نسبت به خودرو ،هواپيما و كشتيهاي بدون سرنشين
گروه بانكوبيمه احسان شمشيري
هنوز بخشهاي مختلفي از زندگي بش��ر وجود
دارد كه با پوشش بيمهيي مناسب و ريسك و خطر
مواجه نش��ده و با وجود ورود بس��ياري از كاالها و
خدماتي كه محصول فناوري جديد اس��ت بيمهها
به آن توجه ندارند .از جمله خودروها ،هواپيماها و
كشتيهايي كه بدون سرنشين هستند يا خدمات
و كاالهاي اينترنتي كه مشتريان زيادي دارند اما از
پوش��ش بيمهيي برخوردار نيستند و قطع اينترنت
و شبكههاي اجتماعي يا اخالل و تقلب و مشكالت
ديگر ممكن است خسارت زيادي را به مشتريان و
فعاالن كسبوكارهاي مختلف وارد كند.
ب��ه گ��زارش «تعادل» الزم اس��ت ك��ه در اين
زمينه به تجربيات جهاني توجه ش��ود و همچنين
ش��ركتهاي بيمه به پوش��ش بيمهيي محصوالت
جدي��د دنياي فن��اوري توج��ه كنن��د و در ايران
ني��ز اين موضوع كه محصوالت و كس��بوكارهاي
اينترنت��ي و بدون سرنش��ين و متص��دي و بدون
مراجعه مش��تريان و فروشندگان را شاهد هستيم
در حال گسترش است و بايد براي پوشش خطرات
و ريسكهاي آنها برنامهريزي شود.
تحوالت فناوري و توصيههايي به مديران
امروزه مديران اجرايي بنگاههاي اقتصادي غرق
در انبوه اطالعاتي هس��تند ك��ه از جهات مختلف
روي سرش��ان آوار ميش��ود .از يك س��و نيازهاي
مشتريان اس��ت كه با تحول در تكنولوژي و ظاهر
شدن محصوالت جديد توسعه مييابند مثل بيمه
مس��ووليت مديران سايتهاي ارائهدهنده خدمات
آيتي و اينترنت يا بيمه اتومبيلهاي بدون راننده
ي��ا بيمه پهباده��ا و نظاير آن مواجه هس��تند و از
سوي ديگر فناوري اطالعات در حال تكوينوتحول
است و همواره سيستمهاي جديدي به بازار عرضه
ميشود .به نظر ميرس��د مديران كشور مجبورند
خود را براي جدال بزرگ در تكنولوژي اطالعات و
ديجيتالي شدن كسبوكارها آماده كنند.
تجرب��ه ثاب��ت ك��رده اس��ت روي آوردن ب��ه
تكنيكه��اي ديجيت��ال ،اجتنابناپذي��ر اس��ت و
روي آوردن به اين تكنيكها يعني كس��ب درآمد،
س��رمايهگذاري ،برخوردارش��دن درجم��عآوري
مش��تريان از طريق تج��ارت ديجيت��ال آنالين و
اعتالي برند و افزايش درآمد ش��ركتها از مزاياي
فناوري است.
زمان آن رس��يده است كه نوآوري ،پيشگيري
از اختالل ،رقابت جديد ،مقررات و غيره ...ميبايد
به دستوركارمديران اجرايي اضافه شود.
ريسك سايبري
ريس��ك س��ايبري و اينترنت و كسبوكارهاي
جدي��د ،ش��بكههاي اجتماعي ،ف��روش محصول

از طري��ق وبس��ايتها و ش��بكههاي اجتماع��ي
تنها ش��امل اينترنت نميش��ود و اكنون بس��ياري
از محص��والت جه��ان از جمله خودروها ،وس��ايل
خانگي ،يخچال و تلويزيون و كولر و ...با اينترنت و
فناوريهاي جديد مواجه شدهاند.
نگرانيها درباره ريس��ك س��ايبري ،يكي ديگر
از مالحظات پاس��خدهندگان به اين پيمايش بوده
اس��ت .بيش از دوس��وم آنان مع��ادل 68درصد از
اينكه كش��تيهاي بدون سرنشين ،ريسك امنيت
سايبري بسيار بااليي نسبت به كشتيهاي سنتي
دارند ،ابراز نگراني كردهاند.
تكنولوژي اتوماتيكي پتانسيل ايجاد يك انقالب
در جابهجايي كاال را دارد ،انقالبي كه از  52س��ال
قبل زماني كه كانتينر در صنعت كشتيراني معرفي
ش��د تا به امروز ديده نشده است .هماكنون شاهد
حضور ماشينهاي اتوماتيكي در خيابانها هستيم
كه بهط��ور آزمايش��ي رانش ميكنن��د ،در آينده
نيز ش��اهد تردد كش��تيهاي بدون خدمه در آب
خواهيم بود.
پوشش خودروهاي بدون سرنشين
برخ��ي كش��ورهاي اروپايي مانند انگلس��تان،
حمايت كامل خود از بهرهبرداري از وس��ايل نقليه
كامال خودكار را تا س��ال  2021اع�لام كردهاند،
بهطوري كه وس��ايل نقليه خودكار و الكترونيكي
نيز به پوش��ش بيمه اجباري خودرو اضافه ش��ده
است.
ب��ه گزارش «تعادل» در اليح��ه مربوط به اين
ن��وع بيمه در انگس��تان ،از الگ��وي بيمهگر واحد
اس��تفاده ش��ده اس��ت ،بهطوري كه يك بيمهگر
خودرو ،كاربرد راننده از وسيله نقليه و نيز فناوري
وس��يله نقليه خ��ودكار را پوش��ش ميدهد و اين
سبب ميش��ود تا بيمهگران حق جبران از طريق
توليدكنن��ده را هنگام��ي كه وس��يله نقليه دچار
اشكال شد را خواهند داش��ت .انتظار ميرود اين
اليحه در سال  2018به اجرا درآيد.
«مارك همستد» شريك ش��ركت كاليداندكو
در اي��ن زمينه اظه��ار ميدارد ب��راي اجراي يك
سيس��تم بيمه كام�لا كارآمد براي وس��ايل نقليه
خودكار ،تعريف روش��ني از وسايل نقليه خودكار
نياز اس��ت .اي��ن اليحه ،يك تعري��ف كارآمد ارائه
ميده��د اگرچه اين هراس وجود دارد كه ش��ايد
اين تعريف كمي كلي باشد
كاليداندك��و هش��دار داده اس��ت :درصورت��ي
ك��ه تعريف ارائه ش��ده در اين اليح��ه ،محدود به
خودروه��اي كام ً
ال خودكار و بدون دخالت راننده،
نشود ،رانندگان قادر خواهند بود تا حد زيادي به
وسايل نقليه غيرخودكار ،اعتماد كنند و اين سبب
افزايش تناوب تصادفات جادهيي خواهد ش��د .به
دليل اينكه دادهها براي درك ريسكهاي مرتبط

امروزه مديران اجرايي بنگاههاي اقتصادي غرق در انبوه اطالعاتي هستند كه از جهات مختلف روي سرشان آوار ميشود .از يك
سو نيازهاي مشتريان است كه با تحول در تكنولوژي و ظاهر شدن محصوالت جديد توسعه مييابند مثل بيمه مسووليت مديران
سايتهاي ارائهدهنده خدمات آيتي و اينترنت يا بيمه اتومبيلهاي بدون راننده يا بيمه پهبادها و نظاير آن مواجه هستند و از سوي
ديگر فناوري اطالعات در حال تكوينوتحول است و همواره سيستمهاي جديدي به بازار عرضه ميشود .به نظر ميرسد مديران
كشور مجبورند خود را براي جدال بزرگ در تكنولوژي اطالعات و ديجيتالي شدن كسبوكارها آماده كنند
با اين وسايل بسيار اهميت دارد ،اين شركت اعالم
كرده اس��ت ك��ه انتظار دارد تا مقررات بيش��تري
نس��بت به اين نوع دادهها براي ارائه به بيمهگران
قبل و بعد از وقوع يك حادثه ،نياز است.
همهگير شدن اس��تفاده از اتومبيلهاي بدون
سرنشين تاثير قابل توجهي بر صنعت بيمه خواهد
داشت و خبر نسبتا بدي براي فعاالن صنعت بيمه
خواه��د بود چرا كه وقتي احتم��ال وقوع تصادف
كمتر باش��د ،به تبع آن حق بيمهه��ا نيز كاهش
خواهد يافت.
گرچ��ه وف��اق همگان��ي در مورد اين مس��اله،
انقباض صنع��ت بيمه خودرو در آينده اس��ت اما
بيمهگ��ران خ��ودرو ميتوانند با تغيير س��ريع در
محصوالت خود شرايط حاضر را به فرصت تبديل
كنند ،چ��را كه به هرحال اين ن��وع خودروها نيز
به بيمه احتياج خواهند داشت لذا بيمهگران بايد
در خط مقدم ايجاد محص��والت جديد و نوآورانه

ب��راي مش��تريان اينگون��ه اتومبيلها باش��ند .از
طرفي احتمال دارد در اين شرايط ادعاهاي تقلب
كمتري وجود داشته باشد ،زيرا كه بيمهگران قادر
خواهند ب��ود به اطالعات خودرو دسترس��ي پيدا
كنند تا اعتبار ادعاها را بررسي كنند.
هواپيماهاي بدون سرنش��ين نيز در بس��ياري
از صنايع ب��ه كار گرفته ميش��وند و از آن جمله
ميتوان به صنعت بيمه اش��اره كرد .با پيشبيني
ش��ركت  PwCدر س��ال گذش��ته ك��ه كارب��رد
تج��اري هواپيماه��اي بدون سرنش��ين را بيش از
127ميلي��ارد دالر تخمين زده بود ،انتظار فروش
يك ميلي��ون فروند از اين نوع هواپيماها ميرفت.
در عين حال ،شركتهاي بيمه نيز از اين فناوري
بهرهبرداري كردهاند.
با وج��ود آنك��ه هواپيماهاي بدون سرنش��ين
به ص��ورت نظ��ري ميتواند براي وج��وه مختلف
عملياته��اي بيمه مزيت داش��ته باش��د ،تاكنون

بيش��ترين كارب��ري آن در بازرس��ي از س��قف
س��اختمانها توس��ط برخ��ي ارزيابان ،براس��اس
خسارتهاي مربوط به آسيبهاي ناشي از توفان
و تگ��رگ بوده اس��ت .بهطور س��نتي ،ارزيابان از
نردبان براي بررسي سقفها استفاده ميكردهاند و
در مورد س��قفهاي بلند يا با شيب باال اين مساله
بسيارس��خت مينمود و گاه ،اين بررس��ي نيم روز
طول ميكش��يده است .اما با  22دقيقه پرواز يك
هواپيماي بدون سرنش��ين ميت��وان  352عكس
براي بررسي اموال خسارتديده استفاده كرد.
مدي��ران اجرايي بيم��ه كش��تيراني در جهان
درباره بيمه كشتيهاي بدون سرنشين ابراز نگراني
كردهان��د .در پيمايش اخير ش��ركت كاليداندكو،
 222مدير صنعت بيمه كشتيراني شركت نمودند
ك��ه از اين ميان82 ،درص��د متفقالقول بودند كه
بيمهگران نسبت به رويكرد خود براي اين فناوري
جديد كامال نامطمئن هستند.

بانكداري ديجيتال؛ راهبرد يا فناوري
بانك��داري ديجيت��ال الگوي جديدي
اس��ت كه از نظ��ر افزايش به��رهوري و
س��ودآوري ،مزاي��اي قابلتوجه��ي براي
بانكه��ا دارد .اي��ن الگو با اس��تفاده از
زيرس��اختهاي فناوري پيش��رفته و به
منظور ايج��اد تغيي��رات در فرآيندهاي
داخل��ي و رابطه��اي كارب��ري خارجي،
پيادهسازي ميشود و چهار عامل هزينه،
مهران
راحتي ،كنترل و تجربه مشتري را بهبود
باوندسوادكوهي
ميبخشد.
كارشناس بانكي
تعيين سطح رشد بانكداري ديجيتال
و بي��ان اينكه چه زماني ي��ك بانك كامال
ديجيتال ش��ده دشوار اس��ت .به همين صورت ،براي يك بانك
دشوار اس��ت كه به تنهايي خود را ارزيابي و برنامهريزي كند و
اقدامات الزم را براي دستيابي به بانك ديجيتال به انجام رساند.
ب��ه همين دليل باي��د چارچوب و مدلي ارائه ش��ود تا بتواند به
بانكها در تالش براي حركت به سوي بانكداري ديجيتال ياري
برساند؛ چارچوبي كه براي تعريف و طراحي يك بانك ديجيتال
كلنگر و جامع اس��ت و اهداف ،نقش��هها و خطوط راهنما را در
سفر به سوي بانكداري ديجيتال در بر ميگيرد.
آنچ��ه بايد ب��ه آن توجه كرد ،ماهيت راهب��ردي بودن مدل
بانك��داري ديجيتال اس��ت و تعريف صرف آن ب��ر پايه مفاهيم
فناوري ،خطايي راهبردي اس��ت كه اه��داف را با چالش روبهرو
ميكند.
در ش��رايط كنوني كه صنع��ت بانكداري كش��ور در فضايي
ملتهب به س��ر ميبرد و با اقتصادي راكد ،انبوهي از داراييهاي
منجمد ،كمبود نقدينگي ،فرايندها و س��اختارهاي غيرچابك و
غيرمنعطف ،محصول محوري ،افول س��ود سپرده به عنوان يك
محصول ،تازهواردهايي مانند فينتكها و اس��تارتآپها مواجه

یادداشت

است ،انتقال از بانكداري س��نتي به بانكداري ديجيتال تنها راه
باقيمانده براي خروج از اين ش��رايط اس��ت .در واقع بانكهايي
در آين��ده به بقاي خ��ود ادامه خواهند داد ك��ه اين هدف را با
برنامهريزي مناس��ب و نقش��ه راهي مطمئن محقق كند؛ امروز
بايد به فكر چاره بود؛ «فردا دير است».
از س��ويي آنچه در اي��ن انتقال بايد به آن توجه ش��ود ،اين
اس��ت كه تحول ديجيتال ماهيت تحول��ي و تغييراتي بنيادين
دارد و س��نخيتي با بهبودهاي جزئي ن��دارد؛ وانگهي مهمترين
محوره��اي اين تغيي��ر ،انتقال از محصول محوري به مش��تري
محوري ،نوآوري و فناوري است.
مس��اله ديگري ك��ه بايد ب��ه آن پرداخ��ت ،تعريف صحيح
اصطالح «بانكداري ديجيتالي» است .بانكداري ديجيتال درست
مثل ه��ر كلمه مبهم و جديد ديگري ،معان��ي مختلفي را براي
ذينفعان گوناگون در يك س��ازمان در بر دارد؛ براي مثال ،اين
واژه ميتوان��د براي مش��تريان به معن��اي خدمات و محصوالت
جديد و بينظيري باش��د كه به تجربهيي لذتبخش از خريد يا
اخذ خدمت و صرف هزينه منجر ميش��ود .براي تصميمگيران
در س��ازمان ،ميتواند به معناي ايجاد زيرس��اختهاي پيشرفته
فن��اوري اطالعات و ارتباطات ،همراه با امكان ارائه محصوالت و
خدمات مطلوب و متمايز براي فراهم كردن تجربهيي عالي براي
مشتريان ،دس��تيابي به وفاداري آنها و سود پايدار باشد و براي
نهاده��اي ناظر و رگوالتوري ،اين الگ��و ميتواند به توانايي ارائه
اطالعات دقيق و قابلاعتماد معنا دهد .يكي از اش��تباهات رايج،
عدم تمايز بين اصطالحات ديجيتالسازي ( )Digitizationو
ديجيتالي كردن ( )Digitalizationاست.
اصط�لاح «ديجيتالس��ازي» ( )Digitizationفرآيندي را
توصي��ف ميكند كه طي آن هر دادهيي به يك فرمت ديجيتالي
تبديل ميشود؛ براي نمونه تبديل يك سيگنال صوتي آنالوگ به
شكل ديجيتالي آن ،تبديل سوابق اعتباري و فرمهاي درخواست

بررسي احتمال پوشش بيمهاي
براي فيلترينگ كسب و كار مجازي
گروه بانكوبيمه
برابر برخي آمار امروز بيش از  ۶۰۰هزار كانال تلگرامي مشغول
فعاليت هستند كه بيش از  ۴۰درصد آنها فروشگاههاي مجازياند.
برخي ديگر آمار حكايت از وجود ۳۰هزار كسب و كار اينترنتي در
ايران اس��ت كه ۱۵هزار كس��ب و كار در اين ميان همگي مجازي
هس��تند و بخش بزرگي از اين كسب و كارها بر اساس استفاده از
شبكههاي مجازي طرحريزي شده است و برآورد ميشود ريسك
خطرات سايبري براي شهري مثل تهران 0.7ميليارد دالر است .اما
به نظر ريسك فيلترينگ براي كسب و كارهاي مجازي به مراتب
مخربتر از خطرات سايبري است.
در اين رابطه رييس انجمن صنفي كس��ب و كارهاي اينترنتي
ميگويد :حدود نيم ميليون فرصت ش��غلي در شبكههاي مجازي
و چند ش��ركت دانشبنيان خدمات تخصصي ،پس از فيلترينگ
معلق شدند .بهطوري كه  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار فروشنده اينترنتي در

ايران وجود دارد كه  ۵۰هزار نفر از آنها در س��ايتهاي فروش در
حال فعاليت هس��تند و بيش از  ۲۰۰هزار فروشنده در شبكههاي
اجتماعي در حال ارائه كاال يا خدمات هستند.
البته فيلترينگ را بايد با توجه به سوابق گذشته جزو ريسكهاي
سيستماتيك برشمرد كه گه گاهي كل بازار كسب و كار مجازي را
در اي��ران تهديد ميكند و عمال بيمهپذير بودن آن را با مخاطرات
زيادي همراه ميكند.
ض��رورت دارد دولت قبل از هر برنامهيي رفع تهديد فيلترينگ
را ب��راي اين قبيل كس��ب و كاره��ا تضمين كند و بع��د به فكر
سرمايهگذاري براي توسعه آن باشد.
هر چند اگر اين اعتقاد وجود داش��ته باش��د شركتهاي بيمه
بتوانند در حوزه ريس��كهاي بازار مجازي ورود نمايند ،اما تهديد
بزرگي كه هر چند سال يكبار گريبان اين حوزه را ميگيرد عمال
فاقد جذابيت براي ايجاد اين رشته در صنعت بيمه خواهد بود.

به يك نس��خه نرمافزاري و قرارگيري دادهه��ا درون يك پايگاه
داده و انجام كارهاي عادي بهصورت سيس��تمي و در يك بستر
گستردهتر و توسعهيافتهتر ،ميتوان به ديجيتالي شدن اطالعات
به دانش يا بينشهايي جديد براي تصميمگيري تعبير كرد.
اصط�لاح «ديجيتال» معموال براي اش��اره به ذخيرهس��ازي
دادهه��ا روي بس��ترهاي فناوري اطالعات ب��ه كار ميرود كه با
اس��تفاده از اع��داد  1و  0نش��ان داده ميش��وند .در اينجا اين
اصط�لاح ب��ه اطالعات و فرمتي كه مانند س��وابق س��پردهها و
تسهيالت يا س��وابق مش��تري بهصورت ديجيتال ذخيرهسازي
ميشوند ،اشاره دارد.
اصط�لاح «ديجيتال��ي ك��ردن» ( )Digitalizationفراتر
از «ديجيتالس��ازي» س��اده اس��ت .به اين معنا ،كتابها صرفا
كتابه��اي الكترونيك��ي نيس��تند ،بلك��ه تجربهي��ي تعاملي و
چندرس��انهيي هس��تند .فرآيندهاي كس��بوكار راهكاري براي
گفتوگ��وي آنالين بي��ن طرفهاي تجاري و مش��تريان برقرار
ميكنند كه قبال بهطور مس��تقيم با يكديگ��ر در ارتباط نبودند
و محص��والت و خدمات ارائهش��ده بر اس��اس ني��از و همكاري
مش��تريان طراحي و ارائه ميش��وند؛ بنابراين يك سازمان براي
ديجيت��ال ش��دن باي��د روي مش��تري محوري و سادهس��ازي،
خودكاريسازي و اتوماس��يون فرآيندها تمركز كند و هدف آن
نيز افزايش كارآمدي آنها در تمامي اليههاي س��ازمان و در كل
زنجيره ارزش باشد.
در حقيقت با تمركز ب��ر ديجيتالي كردن فرايندها و تجديد
س��اختار با محوريت مش��تري ،يك مجموعه ميتواند به نتايج
موثرتري دس��ت يابد .با توجه به مطالب ذكرش��ده ،در ادامه به
ابعاد و مفاهيم گستردهتري از ديجيتالي كردن پرداخته خواهد
ش��د كه ديجيتالسازي يا مكانيزاس��يون زيرمجموعهيي از آن
است.
در تعري��ف بانك��داري ديجيتال ني��ز بايد گف��ت ،بانكداري

ديجيتال تعريف اس��تانداردي ندارد؛ بااينهمه تعاريف متفاوتي
در اين حوزه ارائهش��ده اس��ت كه به برخي از آنها در ذيل اشاره
ميشود.
بانك��داري ديجيتال ،مفه��وم جديدي در زمين��ه بانكداري
الكترونيكي اس��ت كه ه��دف آن غنيس��ازي و بهبود خدمات
آنالي��ن ،همراه با اس��تفاده از فناوريهاي نوين ديجيتالي مانند
موبايل و ش��بكههاي اجتماعي است .ابزارهاي تحليل راهبردي
مانند هوش تجاري و دادهكاوي ،افزايش تعامالت در شبكهها و
رسانههاي اجتماعي ،راهكارهاي نوين حوزه پرداخت و تمركزي
بر تجربه مشتريان مصداقهايي در اين زمينه است.
در تعريفي موثرتر و جامعت��ر ،بانكداري ديجيتال رويكردي
كامل در حوزه استراتژي و پذيرش يك راهبرد و مدلي جديد از
بانكداري است كه به بانكداري ديجيتال معروف شده است .اين
بانكداري الزاماتي به همراه دارد و مستلزم تحول و مدرنسازي
در كلي��ه اليههاي مديريتي ،عملياتي ،اجرايي و فناوري اس��ت.
سواي آن نيازمند گذار از يك ديدگاه محصولگرا به مشتريگرا
و خدمتمحور است.
اي��ن الگوي بانكداري بهوس��يله مش��تري آغاز ميش��ود ،از
حداكث��ر قابليتس��ازي براي مش��تري از منظ��ر خدمتدهي،
دسترسي ،سودمندي و هزينه ،اطمينان پيدا ميكند و در رابطه
ب��ا بانك ،اي��ن الگو در پي كاهش هزينهه��اي عملياتي ،كاهش
خطاها ،توسعه بازار و افزايش منابع درآمدي بر اساس مدلهاي
نوين كس��بوكار همراه با اس��تفاده از نوآوري و تجاريس��ازي
ايدههاست.
ب��ا اين حال ،هرگونه تعريف از بانكداري ديجيتال تنها حول
محور افزايش خدمات به مش��تري ،تجربه مشتريان ،مشاركت،
شناس��ايي و تامين نيازها ،انتظارات و تجربه آنها شكل ميگيرد
ك��ه ميتواند درنهايت به ي��ك مخزن عظيم و بزرگ داده منجر
شود؛ مخزني كه شبيه به يك ابرديجيتالي است.

تاسيس نخستين بانك ارائهدهنده خدمات
به ارز «رمزنگار» و «بيتكوين»
گروه بانكوبيمه
قرار اس��ت يك تاجر بزرگ وال اس��تريت با س��رمايهگذاري
 ۴۰۰ميلي��ون دالري از نخس��تين بانك بازرگان��ي ارائهدهنده
خدمات به بيتكوين و س��رمايهگذاري به بالك چين رونمايي
كند.
به گزارش بلومبرگ انگليس��ي« ،مايكل نوواگراتز» ميلياردر
سرشناس از برنامه خود براي تاسيس يك بانك كامال بازرگاني
ك��ه ب��ه ارزهاي رمزنگار و س��رمايهگذاري بر پاي��ه بالك چين
اختص��اص خواهد يافت و با هدف قرار گرفتن آن در فهرس��ت
ب��ورس كانادا خبر داد .اين تاجر وال اس��تريت در حال افزايش
عرضه اوليه س��هام ش��ركت خود ،گلكس��ي ديجيتال به ۲۰۰
ميليون دالر اس��ت كه اين موضوع كمك به تاس��يس خدمات
بانكداري بازرگاني به ارز رمزنگار و بالك چين ميكند.
ش��ركت ديجيتال گلكس��ي روي حوزههايي مانند تجارت،

س��رمايهگذاري اصلي ،مديريت دارايي و مشاوره تمركز خواهد
ك��رد .منابع آگاه اعالم كردند كه اين اق��دام «نوواگراتز» مانند
فعاليت ارز رمزنگار بانك «گلمن ساچ» خواهد بود.
قرار است اين ش��ركت بطور عملي تمام تقريبا ۴۰۰ميليون
دالر س��رمايهگذاريهاي ارز رمزن��گار خود ب��ه بيتكوين را در
قال��ب عرضه اوليه س��هام يا س��هام ش��ركتهاي اس��تارتآپ
ديجيتال خرج كند.
در حال حاضر تاس��يس بانك بازرگاني بزرگترين پروژه در
بحبوحه تب ارز رمزنگار محس��وب ميش��ود .اين سرمايهگذار
ميلياردر پيشبيني كرده كه قيمت بيتكوين در س��ال ۲۰۱۹
مي�لادي به  ۴۰هزار دالر در هر واحد خواهد رس��يد و از آنجا
كه اعتماد س��رمايهگذاران به موسس��ات مال��ي از بعداز بحران
مالي جهان در س��ال  ۲۰۰۸ميالدي كم ش��ده است ،در حال
سرمايهگذاري روي ارزهاي رمزنگار هستند.

تحليل
آثار ناترازي ترازنامه بانكي
بر متغيرهاي پولي

گ�روه بانكوبيمه در تحليل آثار ناترازي ترازنامه
نظام بانكي بر متغيرهاي پولي و راهكارهاي تعديل اين
ناترازي كه توسط دكتر احمد بدري عضو هيات علمي
دانشگاه شهيد بهش��تي و دكتر حميد زمانزاده عضو
هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي نوشته شده ،آمده
است :ترازنامه نظام بانكي كشور طي سالهاي متمادي
يهاي موهوم و منجمد در سمت
انباشت تدريجي داراي 
داراييها ،با ناترازي رو به گسترشي مواجه بوده است.
به گزارش «تعادل» اين مطالعه با طراحي مدلي كه
اقتصاد خرد بانكها را ب��ه اقتصاد كالن پيوند ميزند،
به تحلي��ل عوامل ب��روز ناترازي ترازنام��ه نظام بانكي
و پيامده��اي آن ب��ر متغيرهاي پول��ي و اقتصاد كالن
پرداخته است.
نتايج حاصله نش��ان ميدهد ،انباش��ت داراييهاي
موهوم و بروز نات��رازي در ترازنامه نظام بانكي ،جريان
ناس��المي از خل��ق نقدينگي را ش��كل داده كه نهتنها
براي نظام بانكي مخاطرهآميز است ،بلكه عامل كليدي
چسبندگي نرخ سود بانكي با وجود كاهش نرخ تورم و
آثار منفي آن در اقتصاد كالن است.
نتاي��ج در چارچ��وب برآورد ي��ك الگوي تصحيح
خطايبرداري ش��امل سه رابطه بلندمدت توليد ،رابطه
مقداري پول و رابطه برابري قدرت خريد نشان ميدهد
كه با وجود عدم كاهش نرخ رشد نقدينگي ،نرخ تورم از
مسير كاهش كيفيت نقدينگي متاثر از كاهش كيفيت
دارايه��اي نظام بانكي با كاه��ش قابل توجهي مواجه
شده است.
در نهايت با توجه به پيامدهاي منفي و مخاطرهآميز
ناترازي ترازنامه بانكها براي نظام بانكي و اقتصاد كالن
كشور ،اين مطالعه بر مبناي تحليل عوامل و پيامدهاي
بروز ناترازي ترازنامه نظام بانكي ،راهكارهاي اصالح اين
ناترازي و سالمس��ازي جريان خل��ق نقدينگي را مورد
بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كه با توجه
به حجم ب��االي داراييهاي منجمد و موهوم و ناترازي
قابل توجه ترازنامه نظام بانكي ،راهحل معجزهآسا و آني
براي رفع آن وجود ندارد.
راهحل اصولي از مس��ير اتخاذ يك راهبرد تركيبي
ميگ��ذرد كه تكيه اصل��ي آن بر راهكاره��اي تعديل
تدريجي ناترازي ترازنامه نظ��ام بانكي از طريق اجراي
سياس��تهاي اقتصاد كالن در جهت تعديل نرخ سود
بانك��ي از يك طرف و اقدامات اصالحي س��اختار مالي
و عمليات��ي نظام بانكي در جهت س��اماندهي تدريجي
داراييها و بدهيهاي نظام بانكي از طرف ديگر باشد.

خبر
اثركم تهاتر  ۱۱۰هزار ميلياردي
بدهي دولت

مدير گروه بانكداري اس�لامي پژوهش��كده پولي و
بانك��ي گفت :تهاتر بدهيهاي دولت ب��ه پيمانكاران با
بدهيه��اي بانكها به بانك مركزي در ش��رايط فعلي
روش خوبي اس��ت اما با توجه به عدم وجود ش��فافيت
و انضباط در خزانهداري دولت اين اقدام بس��يار سخت
اس��ت و پ��س از چند س��ال وضعيت فعلي ب��ار ديگر
تكرار خواهد ش��د .كامران ندري در گفتوگو با فارس
درخصوص مصوبه كميسيون تلفيق مجلس براي تهاتر
110هزارميليارد تومان از بدهي پيمانكاران به بانكها،
دول��ت به پيمانكاران و بانكه��ا به بانك مركزي اظهار
ك��رد :بدهيهاي دول��ت به پيمانكاران ب��ه بدهيهاي
پيمان��كاران بانكها و بدهي بانكه��ا به بانك مركزي
دقيقا با ه��م همخواني ندارند و براي همگرا كردن اين
بدهيها يك حجم عظيم عمليات حسابداري ،شناسايي
و تهاتر الزم است.
وي با بيان اينكه سيس��تم مالي دولت غيرش��فاف
است ،افزود :در اين شرايط تهاتر خيلي سخت است بايد
جلس��ات متعددي بين بانكها ،دولت و بانك مركزي
تشكيل شود تا بدهيها و مطالبات شناسايي و متناسب
با آن تهاتر انجام ش��ود .مدير گروه بانكداري اس�لامي
پژوهشكده پولي و بانكي تصريح كرد :پيشنهاد ميكنم
به جاي اينكه از اين روش استفاده شود ،بانك مركزي
100هزارميليارد تومان به دولت بدهد ،دولت اين پول
را(در يك فرآيند حسابداري كوتاهمدت) به پيمانكاران
طلبكار از دولت بدهد و پيمانكاران به بانكها بدهند و
بانكها هم مبلغ دريافتي را به جاي بدهي خود به بانك
مركزي پس دهند .با اين كار ديگر الزم نيست جلسات
متعددي گذاش��ته شود تا حسابها را بررسي و همگرا
كرد .اين روش خيلي كارآمدتر و «ترانزاكشنكارت» يا
عمليات ماليآن پايينتر است .اين روشي سادهتر براي
تسويه بدهيها به روش تهاتر است .وي تاكيد كرد :ولي
اين كار در نهايت مساله را به طور واقعي حل نميكند
و فقط به صورت حسابداري حل ميشود .بانك مركزي
پولي نميدهد و فقط يك طرف را بستانكار و يك طرف
ديگر را بدهكار ميكند بنابراين اتفاق خاصي نميافتد.
اين تهاتر فقط يك عمليات حس��ابداري اس��ت اما آيا
مشكل اقتصاد ما عمليات حس��ابداري است؟ ندري با
بيان اينكه مشكل در اينجاست كه دولت با مشكل مالي
جدي مواجه اس��ت و تا به ح��ال هم با همين اقدامات
شرايط موجود حفظ شده ،گفت :اگر بدهيهاي دولت
به پيمانكاران برابر اس��ت با بدهيهاي بانكها به بانك
مركزي كه قبال نقدينگي آن خلق شده است ،ميتوان
قانوني تصوي��ب كرد كه ديگر بانك ب��ه بانك مركزي
بدهكار نيست و بدهي دولت به پيمانكاران و پيمانكاران
به بانكها حذف ميشود اما مساله اين است كه بدهيها
يك به يك نيس��ت و تناسب يكساني بين بدهي دولت
ك مركزي و بدهي پيمانكاران به بانكها نيس��ت.
به بان 
وي در واكنش به اين نكته كه پيشنهاد شده است براي
ي پيمانكاران و بدهي بانكها به بانك
همگرايي بين بده 
مركزي اوراق تسويه منتشر و در بازار بين بانكي عرضه
شود ،گفت :بله با اين روش ميتوان تناسب و همگرايي
بي��ن اين بدهيها ايجاد كرد اما تاكنون اوراق بدهي در
بازار بين بانكي عرضه نش��ده اس��ت .همه اين اقدامات
شدني اس��ت در صورتي كه حس��اب و كتابها كامال
مشخص و شفاف باشد.
مدير گروه بانكداري اس�لامي پژوهش��كده پولي و
بانكي گفت :اگر دولتي داشته باشيم كه به طور شفاف
حس��اب همه بدهيها را داشته باش��د ،اين روش قابل
اجراس��ت .اصل وجود بدهي دولت به بخشهاي ديگر
پديده مذمومي نيست در صورتي كه بدهي در سررسيد
تسويه شود.

اخبار
دستبند هوشمند «بدبو»
مزاحمان را فراري ميدهد

سينت يك ش��ركت هلندي يك دستبند هوشمند
تولي��د ك��رده كه در ص��ورت وق��وع مزاحم��ت خياباني
ازس��وي اف��راد ناباب بوي بس��يار بدي از خ��ود متصاعد
ميكن��د و مزاحمان را فراري ميدهد .اين دس��تبند كه
 Invi Braceletنام دارد ،ميتواند به اشخاص مختلف و
به خصوص زنان كمك كند تا از شر مزاحمتهاي خياباني
در امان باشند .پوسته بيروني اين دستبند از جنس چرم
است و كوچك و بزرگ كردن آن براي تطبيق با ابعاد مچ
دست هر فرد ممكن است .بخشي از مچ بند يادشده فلزي
است و يك قالب دومرحلهيي كوچك روي آن قرار گرفته
تا از انتشار ناگهاني و ناخواسته بوي بد جلوگيري شود .در
صورت آزاد ش��دن قالب محافظ از طريق فش��ردن دكمه
ايمني در زير بخش فلزي با دو انگشت ،پوشش چرمي زير
بخش فلزي ش��كاف برداشته و قوطي كوچك نصب شده
در آن ب��از و بوي بد در هوا پخش ميش��ود .عالقهمندان
به خريد اين دس��تبند ميتوانند به وبسايت اين شركت
مراجعه كنند .هزينه خريد محصول مذكور  ۷۰دالر است.

توليد راديو با چاپگر
سهبعدي

ديجيتال ترندز محققان موفق به توليد نوعي راديوي
ساده با اس��تفاده از چاپگرهاي سهبعدي شدهاند كه براي
روش��ن ماندن و فعاليت نيازي به بات��ري يا اتصال به برق
ندارد .راديوي يادش��ده توس��ط يك ش��ركت فن��اوري در
تگزاس توليد ش��ده و انرژي مورد ني��از براي فعاليت خود
را از طريق س��يگنالهاي راديويي دريافتي تامين ميكند.
سيگنالهاي يادش��ده اگرچه صدا توليد ميكنند ،اما قادر
به توليد انرژي مورد نياز براي فعاليت راديو هم هس��تند.
اگرچه با ظهور طيف گستردهيي از ابزار ارتباطي مبتني بر
فناوري ديجيتال از محبوبيت راديو تا حدي كاس��ته شده،
اما راديو هنوز هم يك ابزار ارتباطي بسيار سريع محسوب
ميشود كه بهخصوص در شرايط اضطراري ميتوان از آن
براي كسب اطالعات از محيط اطراف بهره گرفت .شركت
سازنده براي تسهيل توليد اين راديو فايلهاي سهبعدي كه
بايد با اس��تفاده از چاپگرهاي سهبعدي چاپ شوند را براي
بارگذاري در دسترس عموم گذاشته و دستورالعمل استفاده
از فايلهاي ياد شده را نيز در وب منتشر كرده است.

چينيها گوشي تاشو با
 ۲نمايشگر مستقل ميسازند

ديجيتال ترن�دز رقابت ميان ش��ركتهاي چيني و
كرهيي براي توليد گوش��يهاي داراي نمايشگرهاي متعدد
يا تاش��و ش��دت گرفته و زدتياي نيز به جمع فعاالن اين
عرصه پيوسته است .گوشي كه «زدتياي» قصد توليد آن
را دارد  Axon Mنام دارد و حاصل همكاري اين ش��ركت
با  AT&Tاس��ت .در اين گوش��ي از دو نمايشگر مستقل
استفاده خواهد شد كه هر يك از آنها را ميتوان براي انجام
يك فعاليت مستقل به كار گرفت .اما با قرار دادن گوشي در
حالت تبلت هر دو نمايشگر يك محتوا را نمايش خواهند داد
كه براي انجام فعاليتهاي گروهي قابل استفاده خواهد بود.
نمايش��گرهاي دوگانه اين گوشي همچنين بهگونهيي قابل
برنامهريزي هستند كه در كنار هم يك فايل چندرسانهيي را
در ابعاد بزرگتري پخش كنند تا كاربر از مشاهده عكسها و
فيلمها لذت بيشتري ببرد .البته هنوز زمان دقيق عرضه اين
گوشي و قيمت آن اعالم نشده و زدتياي ميگويد كماكان
در ت�لاش براي ارتقاي فناوري مورد اس��تفاده در گوش��ي
يادش��ده است .گوش��ي  Axon Mاز شيشه نشكن و قاب
خاصي ساخته ميشود تا از آسيب ديدن آن جلوگيري شود.
اما اين امر باعث دشواري در تا زدن اين گوشي نخواهد شد.

روباتي كه به تكنيسينها
كمك ميكند

نيواطلس يك س��وپرماركت آنالين انگليسي رباتي
ب��راي انبار س��اخته كه به تكنيس��ينهاي انبار كمك
ميكند و حت��ي قابليت پيشبيني م��واد و تجهيزات
موردنياز براي انج��ام فعاليتها را دارد .س��وپرماركت
انگليس��ي آنالي��ن  Ocadoدر ح��وزه اتوماس��يون،
نوآوريهاي جالبي انجام داده است .اين شركت با كمك
روب��ات فعاليته��اي گزينش و بس��تهبندي كاالها در
انبارهايش را انجام ميدهد .سوپرماركت انگليسي اكنون
مش��غول اجراي پروژه  Second Handsاست .هدف
اين پروژه كه با حمايت مالي اتحاديه اروپا انجام ش��ده،
توليد روباتي است كه در حقيقت دو دست اضافي براي
انجام فعاليتهاي نگهداري و تعمير به تكنيس��ينهاي
انبار ميدهد .درهمين راستا از يك نمونه روبات بهنام
 ARMAR-6رونماي��ي كرده اس��ت .اين روبات به
سادگي پش��تيباني فيزيكي براي فعاليتهاي مختلف
فراه��م و همزمان به تكنيس��ينهاي انس��اني كمك
ميكن��د .بهعنوان مثال ميتواند تجهيزات و مواد را در
زمان و مكان مورد نياز فراهم ميكند و هنگامي كه كار
نيازمند دقت باش��د ،ميتوان از آن استفاده كرد .جالب
آنكه اين روبات حتي پيشبيني ميكند براي انجام يك
كار به چه مواد و تجهيزاتي نياز است.

حمله هكرهاي روس
به سناي امريكا

هيل رس��انههاي امريكايي از قول ش��ركت امنيتي
ترندميكرو مدعي شدهاند كه هكرهاي روس عضو گروه
فنسي بير به مجلس سناي امريكا حمله كردهاند .شركت
امنيتي ژاپني ترندميكرو اعالم كرده تعدادي وبسايت
مش��كوك مرتبط با هم را شناس��ايي ك��رده كه تالش
ميكنند به سيس��تم ايميل داخلي س��ناي امريكا نفوذ
كنند .بر اين اساس س��ايتهاي ياد شده توسط افرادي
هدايت و مديريت ميشوند كه با ارسال ايميلهاي آلوده
تالش ميكنند اطالعاتي را از ش��بكه رايانهيي س��ناي
امريكا س��رقت كنند .پيش از اي��ن امريكاييها مدعي
شده بودند كه گروه فنسي بير با آژانس اطالعاتي ارتش
روسيه موسوم به جي آر يو در ارتباط است و هك كميته
ملي دموكراتيك وابسته به حزب دموكرات امريكا نيز در
جريان برگزاري انتخابات رياستجمهوري اياالتمتحده
توسط همين گروه رخ داده است.
تالشهاي انجام ش��ده براي حمله به س��ناي امريكا
ش��باهت زيادي به حمالت انجام ش��ده علي��ه امانوئل
ماك��رون رييسجمهور فعلي فرانس��ه در زمان برگزاري
انتخابات رياس��تجمهوري اين كشور دارد كه منجر به
افشاي نامههاي الكترونيك وي در دو ماه قبل شد.
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دانشوفن

مصوبهاي كه مسكوت مانده

پيامرسانهاي داخلي در انتظار حمايت

گروه دانش و فن
مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي درب��اره حمايت از
پيامرس��انهاي بومي كه  ۵ماه از ابالغ آن ميگذرد ،بالغ
بر  ۵دستگاه را مس��وول رسيدگي و حمايت از سازوكار
شكلگيري اين شبكهها در داخل كشور كرده است.
ش��وراي عالي فضاي مجازي پس از  ۴جلسه بحث و
گفتوگو ،سياستها و اقدامات ساماندهي پيامرسانهاي
اجتماع��ي در داخل كش��ور را با هدف حماي��ت از اين
شبكهها و فراگيري پيامرسانهاي اجتماعي داخلي و نيز
ساماندهي پيامرسانهاي اجتماعي خارجي در مردادماه
امسال مصوب كرد.
در اين مصوبه ،پيامرسانهاي اجتماعي به سامانههاي
كاربر محوري اطالق شده كه فراهمكننده بستر تعامالت
اجتماع��ي براي برق��راري ارتباطات ف��ردي و گروهي از
طريق تبادل انواع محتواهاي چند رس��انهيي هس��تند؛
همچنين مطابق با تعريفي كه در مصوبه ش��وراي عالي
فض��اي مجازي آمده در صورتي ك��ه بيش از  ٥٠درصد
سهام پيامرساني متعلق به شخص ايراني بوده و ميزباني
آن صرف��ا در داخل كش��ور انجام ش��ده و امكان اعمال
حاكميت در آن وجود داشته باشد« ،پيامرسان اجتماعي
داخلي» درنظر گرفته ميشود.
ح��ال باتوجه به تاكيدات چند هفته اخير براي رونق
كس��ب وكار پيامرسانهاي بومي در كش��ور و استفاده
كارب��ران ايراني از اين پيامرس��انها ،نگاه��ي دوباره به
جزئيات اين مصوبه و تكاليفي كه به هر يك از دستگاهها
واگذار شده نشان ميدهد كه هنوز اين مصوبه به صورت
كامل اجرايي نشده است.
مصوب��ه ش��وراي عالي فض��اي مجازي ب��ا موضوع
سياستها و اقدامات ساماندهي پيامرسانهاي اجتماعي
در  ۱۱مردادم��اه  ۹۶به مع��اون اول قوه قضاييه ،وزارت
ارتباطات و فن��اوري اطالعات ،وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامي ،س��ازمان صدا و س��يماي جمهوري اسالمي
ايران و بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران ابالغ شده
اس��ت و اين دستگاهها و ساير دس��تگاههايي كه در زير
به آنها اش��اره ميش��ود در حمايت از ش��بكههاي بومي
باي��د وظايف محوله را ايفا كنند .مصوبه ش��وراي عالي
فضاي مجازي با  ۶هدف كالن ش��امل «حفظ و صيانت
از هويت ملي و ديني»« ،قابليت پيش��گيري از جرايم و
مديريت و اعمال قوانين و مقررات كشور»« ،اعتمادسازي
و صيانت از حقوق ش��هروندي ،حريم خصوصي ،امنيت
مل��ي و عمومي»« ،ذخيرهس��ازي و پ��ردازش دادههاي
عظي��م مرتبط ب��ا فعاليت پيامرس��انهاي اجتماعي در
داخل كش��ور و ممانعت از دسترسي غيرمجاز به آنها»،
«توسعه و تسهيل توليد محتواي داخلي و ارتباطات سالم
اجتماعي و اقتصادي براس��اس نيازمنديهاي داخلي و
ارزشهاي اسالمي-ايراني» و نيز «بسترسازي و حمايت
از پيامرس��انهاي اجتماعي داخلي» ،بر لزوم ساماندهي
اين ش��بكهها در كشور تاكيد دارد .بر اين اساس هر يك
از دس��تگاههاي نامبرده موظف به انج��ام اقداماتي براي
ساماندهي اين شبكهها در كشور و شكلگيري شبكههاي
بومي شدهاند.
شوراي عالي فضاي مجازي ،وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات را براي مديريت و س��اماندهي پيامرس��انهاي
اجتماع��ي ،موظف ب��ه تهيه و تدوين ش��رايط و ضوابط

اعطاي مجوز فعاليت به پيامرسانهاي اجتماعي داخلي و
خارجي كرده است .بر اين اساس مقرر شد تا با همفكري
كارگروهي با عضويت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،وزارت اطالعات ،معاونت
علمي و فناوري رياستجمهوري ،دادستاني كل كشور،
سازمان تبليغات اس�لامي ،نيروي انتظامي (پليس فتا)،
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،سازمان صدا و سيما ،اين
شرايط تدوين و به مركز ملي فضاي مجازي براي تطبيق
با سياس��تهاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي ارائه
شود .براي انجام اين تكليف ،حداكثر يك ماه زمان داده
ش��ده است .به اين معني كه وزارت ارتباطات حداكثر تا
پايان شهريورماه بايد اين آييننامه را آماده ميكرد.
در همين ح��ال صدور ،تعليق و لغ��و مجوز فعاليت
و نظارت بر فعاليت دارن��دگان مجوز و نيز ايجاد پنجره
واحد براي صدور مجوز فعاليت و نظارت بر پيامرسانهاي
اجتماع��ي و خدم��ات مبتني ب��ر آنها بهعه��ده وزارت
ارتباطات گذاشته شده است .بر اين اساس فرآيند اعطاي
مجوز توسط پنجره واحد بايد بهگونهيي تنظيم شود كه
كل زمان اعطاي مجوز از زمان تكميل درخواست كمتر
از  ۴۵روز كاري بوده و دس��تگاههاي ذيربط موظف به
همكاري در پاسخ به استعالمهاي مربوط هستند.
برمبن��اي اي��ن مصوبه ثب��ت اطالعات پيامرس��ان
اجتماع��ي داخلي در پنجره واحد ب��ه منزله راهاندازي و
ش��روع فعاليت رس��مي خواهد بود؛ اين در حالي است
كه ش��واهد نشان ميدهد توس��عهدهندگان بومي براي
آغاز فعاليت خود و دريافت مجوز ،بس��يار بيشتر از زمان
 ۴۵روز كاري ،معطل دريافت مجوز باقي ميمانند.

تسهيالت كمبهره به توسعهدهندگان داخلي
مطابق با مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي ،وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات براي توسعه پيامرسانهاي
اجتماعي داخلي داراي مجوز و ايجاد مزيت رقابتي نسبت
به نمونههاي خارجي در چارچوب ضوابط و ش��رايط و با
همكاري دستگاههاي ذيربط ،بايد حمايتهاي الزم در
زمينههاي زيرساختي ،فني ،تسهيالتي و اطالعرساني را
ب��ه عمل آورد .به گزارش مهر ،اعطاي تس��هيالت موثر
كمبه��ره براي توس��عهدهندگان داخلي ،ام��كان اتصال
متقابل ب��ا ارائهدهن��دگان خدمات ارتباط��ي و فناوري
اطالعات ،ام��كان عرضه خدم��ات الكترونيكي عمومي
همچون دولت الكترونيك ،خدمات بانكي و ش��هري در
پيامرسانهاي اجتماعي داخلي و نيز به حداقل رساندن
هزينهه��اي مرتبط ب��ا مصرف پهناي بان��د ازجمله اين
حمايتهاست كه به وزارت ارتباطات واگذار شده است.
درهمي��ن ح��ال كمك ب��ه تامين زيرس��اختهاي
شبكهيي ،ذخيرهسازي و امنيتي و حمايتهاي الزم براي
گسترش فعاليت پيامرسانهاي اجتماعي داخلي به خارج
از مرزها ،در راس��تاي افزايش اقتدار در فضاي مجازي از
ديگر حمايتهايي است كه شبكههاي اجتماعي بومي در
داخل كشور بايد دريافت كنند.
گفته شده است كه حمايتها بهصورت مرحلهيي و در
سه سطح ابتدايي ،مياني و ملي و متناسب با ميزان جذب
كاربر ،توليد ترافيك ،انجام تعهدات ،س��طح فعاليتها و
خدمات نوآورانه و خالق باش��د و تا ايجاد  ۳پيامرس��ان
اجتماعي داخلي با حداقل ۵ميليون كاربر ادامه يابد.
منظور از س��طح ابتدايي ،ابتداي فعاليت پيامرس��ان

اجتماع��ي ،منظور از س��طح مياني ،رس��يدن به تعداد
 ۳تا  ۵ميليون كاربر و منظور از س��طح ملي ،رسيدن به
بي��ش از  ۵ميليون كاربر و داش��تن توان و ظرفيت براي
ارائه خدمت و فعاليت در س��طح ملي و به صورت فراگير
براي عموم كاربران است.
وظايف ارشاد در توسعه پيامرسانهاي بومي
طبق اين مصوبه وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي
براي توس��عه فعاليت پيامرس��انهاي اجتماعي داخلي
ني��ز مكلف به تهيه و تدوين ضوابط و ش��رايط انتش��ار
محت��وا ،تبليغات ،صيانت از دادهها ،مواجهه با تخلفات،
ناهنجاريه��ا و تهاج��م فرهنگ��ي در پيامرس��انهاي
اجتماعي شده است.
اي��ن ضوابط باي��د در كارگروهي ب��ا عضويت وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ،وزارت ارتباط��ات و فناوري
اطالع��ات ،وزارت اطالع��ات ،وزارت عل��وم ،تحقيقات و
فناوري ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��كي ،وزارت دادگس��تري ،سازمان صدا و
س��يما ،دادستاني كل كش��ور ،نيروي انتظامي ،سازمان
تبليغ��ات اس�لامي ،مركز مديريت حوزهه��اي علميه و
نماينده تش��كلهاي صنفي تدوين شود و براي بررسي
عدم مغايرت با سياستها و مصوبات شوراي عالي فضاي
مجازي به مركز ملي فضاي مجازي ارائه شود.
نظارت بر انتشار محتوا و تبليغات و صيانت از دادهها
در پيامرس��انهاي اجتماعي مطابق مجوزهاي صادره و
نيز حمايت و بسترس��ازي براي افزايش توليد محتواي
مبتني بر فرهنگ اس�لامي-ايراني و تسهيل دسترسي

آموزش همگاني پيامرسانهاي بومي
طبق اين مصوبه سازمان صدا و سيما موظف است
براي ترويج و آموزش كاربري همگاني پيامرس��انهاي
اجتماع��ي داخلي و ارتقاي آگاهي و مه��ارت مردم در
بهرهبرداري از ظرفيت آنها و مـقابله با مخاطرات آنها در
زندگي فردي و اجتماعي كاربران ،اقدام به توليد و پخش
برنامههاي راديويي و تلويزيوني مناسب كند.
ق��وه قضايي��ه ني��ز موظف اس��ت ب��راي صيانت از
حقوق ش��هروندي ،حريم خصوصي ،امنيت عمومي و
اعتمادسازي ،آييننامهيي را در راستاي حمايت حقوقي
از تداوم كسب و كار و فعاليت پيامرسانهاي اجتماعي
داخلي و بازبيني مصاديق محتواي مجرمانه ،ظرف مدت
يك ماه تدوين و به ش��وراي عال��ي فضاي مجازي ارائه
كن��د .به اين ترتيب اين آيين نامه بايد حداكثر تا پايان
شهريورماه ارائه ميش��د .اين آييننامه بايد به گونهيي
تنظيم ش��ود ك��ه ضمن صيانت از حقوق ش��هروندي،
مس��ووليت كاربر در قبال محتوايي كه منتشر ميكند
و مس��ووليت ارائهدهندگان پيامرسان اجتماعي داخلي
طوري تعيين ش��ود ك��ه امكان رقابت پيامرس��انهاي
اجتماع��ي داخلي با پيامرس��انهاي اجتماعي خارجي
را تقوي��ت كند .نهادها و موسـس��ات دولتي و عمومي
غـيردولتي ،تبلـيغات خود در محـيط پيامرس��انهاي
اجتماع��ي را صرفا از طريق پيامرس��انهاي اجتماعي
داخل��ي داراي بيش از يك ميليون كارب��ر فعال انجام
دهند .فهرست اين پيامرسانهاي اجتماعي بايد توسط
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات منتشر و به روز شود.
به گزارش مهر ،بانك مركزي نيز بايد امكان پرداخت
آنالي��ن -برخط -را براي كس��ب و كاره��اي مبتني بر
پيامرس��ان اجتماعي داخلي فراهم و ضوابط و ش��رايط
مرب��وط را ظرف مدت دو م��اه ،با هماهنگي مركز ملي
فضاي مجازي تدوين و ابالغ كند .به اين معني كه بايد
تا پايان مهرماه اين آييننامه و ضوابط اجرايي آن فراهم
ميشد .مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي هرگونه ارائه
خدمات بانكي از طريق پيامرسانهاي اجتماعي خارجي
و نيز هرگونه كنترل ارتباطات كاربران پيامرس��انهاي
اجتماعي ،توسط هر شخص حقيقي و حقوقي ،جز موارد
مصرح در قوانين مربوط و مصوبات شوراي عالي امنيت
ملي را ممنوع اعالم كرده است.
مطابق با اين مصوبه اس��تفاده نهادها و موسس��ات
دولتي و عمومي غيردولتي از پيامرسانهاي اجتماعي
خارج��ي براي مكاتب��ات اداري و ارائ��ه خدمات اداري
ممنوع است و مسووليت اقدامات كاربران در شبكههاي
اجتماعي برعهده خود كاربران بوده و ارائهدهنده خدمت
پيامرسان اجتماعي ،موظف به همكاري با مقامات مجاز،
در چارچوب قوانين و مقررات كشور است.

زاويه

برنامهريزي براي توسعه اقتصاد ديجيتال در كشور
گ�روه دان�ش و ف�ن يك��ي از اولويته��اي مهم
كش��ور در آينده پيش رو توس��عه اقتصاد ديجيتال
است .كش��ورهاي مختلف استراتژيها و برنامههاي
بلندم��دت خود را دنب��ال ميكنند ،بهط��ور نمونه
كشور هندوستان برنامهريزي كرده تا سال ،۲۰۲۵
معادل ۲۰درصد از توليد ناخالص داخلي  5تريليون
دالري خود را از اين محل تامين كند.
وزير ارتباطات با اش��اره به اينكه ضرر كسب و
كارها را از فيلترينگ بررس��ي كرده و با مسووالن
متولي نيز رايزنيهاي��ي را صورت دادهايم ،گفت:
بهخصوص اينكه تصميم��ات اينچنيني ميتواند
بازار سرمايه را تحتتاثير قرار دهد و اگرچه همه
كسب و كارها وابسته به پيامرسانها نيستند ،اما

كارب��ران به آنها از ديگر وظايف وزارت ارش��اد اس��ت.
اين تكليف نيز بايد با همكاري س��ازمان صدا و س��يما،
وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،سازمان تبليغات
اس�لامي ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،معاونت
علم��ي ،وزارت ورزش و جوان��ان ،معاون��ت امور زنان و
خانواده رياس��تجمهوري ،مركز مديري��ت حوزههاي
علميه ،مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي (نور)،
انجمنها و تشكلهاي مرتبط انجام شود.

بايد تالش كنيم حداقل چالش را براي كس��ب و
كارهاي نوپا ايجاد كنيم.
وي ب��ه اهميت موضوع تامين مالي كس��ب و
كارهاي كوچك هم اش��اره كرد و گفت :در مدل
جديد تامين مالي كس��ب و كارهاي نوپا ،تامين
مالي جمع��ي در بورس صورت ميگي��رد .بنا بر
اين طرح ،اف��راد ميتوانند ايدهه��اي خود را در
بورس عرضه كرده و منابع مالي پروژه را از طريق
پولهاي خرد كه عموما  ۱۰تا ۵۰ميليون تومان
اس��ت تامين كنند و البت��ه در آينده هم افزايش
سرمايه صورت ميگيرد.
وي چني��ن توضي��ح داد :اي��ن تامي��ن مالي
جمعي از س��ه طريق س��رمايهگذاري اعانهيي يا

نذر اش��تغال ،ش��راكت و دريافت س��هم شركت
استارتآپ و سرمايهگذاري براي دريافت بخشي
از كاالهاي توليدي شركت استارتآپي در آينده
خواهد بود.
وزير ارتباطات در پاس��خ به س��والي مبني بر
طرح رجيس��تري تلفن همراه گف��ت۶۰ :درصد
گوش��يهاي آيفون اكنون از مجاري رسمي وارد
كش��ور ميش��وند و اين آمار قابلقبولي است در
حال��ي كه تنها ۵درصد اين گوش��يها به صورت
رسمي وارد ميشد.
وي افزود :بخش��ي از گوشيهاي تلفن همراه
به صورت مسافري وارد كشور ميشوند اما اكنون
با اجراي طرح رجيس��تري  ۵هزار گوش��ي تلفن
همراه غيرفعال ش��ده اس��ت كه البت��ه همه آنها
متاثر از اجراي طرح رجيستري نيستند و ممكن
اس��ت همراه مسافر وارد كش��ور شده و همراه او

نيز خارج ش��ود .آذريجهرمي درخصوص گراني
هفتههاي اخير گوش��ي تلفن هم��راه از رايزني با
وزارت صمت براي س��اماندهي ب��ازار خبر داد و
گفت :ما روي اين مس��اله حس��اس هستيم و بر
اين اس��اس با وزارت صمت نيز مذاكراتي صورت
دادهاي��م .البته افزايش نرخ ارز تاثير بس��زايي در
گراني گوش��يها داش��ته ضمن اينكه حذف ارز
مبادلهي��ي نيز ب��ازار را متاثر كرده اس��ت .وزير
ارتباطات محدوديت تعداد واردكنندگان گوشي
تلف��ن هم��راه را از ديگر دالي��ل افزايش قيمت
دانس��ت و خاطرنش��ان كرد :ممكن است كانال
واردات محدود باشد و تصديگري در اين رابطه
مشاهده شود كه رقابت كافي را از بين ميبرد كه
وزارت صم��ت نيز در اين رابط��ه در حال تدوين
دستورالعملي است كه تعداد واردكنندگان متنوع
شوند و اين در مراحل آخر كار است.

فراسو

دريچه

اروپا بهدنبال ساخت ابررايانههاي كالس جهاني

ساعت هوشمندي كه تلفن همراه ميشود

انگجت دانش��مندان اروپاي��ي از قرض گرفتن
س��ختافزارهاي خارج��ي براي انج��ام تحقيقات
در س��طح پيشرفته خسته ش��دهاند و ميخواهند
خودشان دست به ساختن ابررايانه بزنند.
ابررايانهها (س��وپركامپيوترها) يك ابزار تحقيق
بسيار مهم در زمينه پزشكي ،هوانوردي ،روباتها
و سالحها هستند ،اما فقط سه بازيكن غالب وجود
دارد :امريكا ،ژاپن و چين.
اكنون اروپاييها احس��اس ميكنن��د به اندازه
كافي اين وضعيت را تجربه كردهاند و از برنامههاي
خود براي توسعه تكنولوژي در اين زمينه به ميزان
1.2ميليارد دالر اعالم كردهاند.
«اندروس آنش��يپ» عضو عاليرتبه كميسيون
اروپا گفت :هدف اين اس��ت كه تا سال 2022-23
ماش��ينهاي پيش��رفته خود را توس��عه دهيم كه
بتوانن��د يك ميليارده��ا محاس��به در ثانيه انجام
دهند .كميس��يون اروپ��ا ( )ECنقش قوه مجريه
را در اتحادي��ه اروپا ايفا مينمايد .اين كميس��يون
مسوول پيش��نهاد قوانين ،اجراي تصميمگيريها،
تنفي��ذ پيماننامهها و روي هم رفته انجام كارهاي
روزمره اتحاديه اروپا است.
س��اختار كميس��يون اروپا به صورت كابينهيي
متش��كل از 27نماينده يا عضو كميسيون است و
هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا داراي يك
نماينده در كميسيون اروپا هستند .اين نمايندگان
نه براي پيگيري منافع كش��ور خ��ود ،بلكه در راه
تحصيل منافع همه اتحاديه اروپا فعاليت ميكنند.
دفتر اصلي كميس��يون اروپا در ش��هر بروكس��ل

گيزمگ بهتازگي س��اعت هوش��مندي عرضه شده
كه امكانات س��اعت و گوشي هوشمند را بهطور همزمان
دراختيار دارد و به يك گوش��ي هوشمند تمامعيار تغيير
ش��كل ميدهد« .ش��ل» ( ،)Shellيك دس��تگاه تلفن
همراه دو كاره اس��ت كه در پايان اين ماه روي وبسايت
«اينديگوگ��و ( )Indiegogoق��رار خواه��د گرفت .با
خريدن ش��ل ،ديگر نيازي نيس��ت هم ساعت هوشمند
و هم گوشي هوش��مند بخريد .شل ،هنگام عمل كردن
به عنوان س��اعت ،به س��ادگي در جايگاه خود روي مچ
دست شما قرار ميگيرد .هنگامي كه ميخواهيد از شل
بهعنوان يك تلفن همراه اندرويد  4Gاستفاده كنيد ،فقط
با يك فش��ار ،بالههاي جهشي آن را ميگشاييد .يكي از
اين بالهها يك ميكروفون و ديگري يك اس��پيكر دارد و
پايتخت بلژيك قرار دارد .چين داراي س��ريعترين
ابررايانه جهان موس��وم به« «Sunway Taih u
 »Lightبا  93پتافالپ��س (93ميليون ميليارد يا
 10به توان  15عمليات نقطه ش��ناور در هر ثانيه)
قدرت محاسبه است.
فالپ��س(  (FLoating point OPer a
 )tions per Secondب��ه معني «عمليات نقطه
ش��ناور در ثانيه» ،مقياس��ي براي سنجش كارايي
پردازش��گر رايانههاست .فالپس واحد اندازهگيري
س��رعت پ��ردازش دادهه��ا توس��ط رايانه اس��ت.
ه��ر ترافالپس مع��ادل ي��ك تريليون (ي��ا  ۱۰به
ت��وان  )۱۲عملي��ات نقطه ش��ناور بر واح��د ثانيه
اس��ت .چين همچنين در ح��ال كار روي ابررايانه

« ،»Tianhe-3نخستين ماشين جهان با بيش از
 10براب��ر قدرت  TaihuLightاس��ت و انتظار
دارد كه تا سال  2020آن را دراختيار داشته باشد.
ديگ��ر ابررايانهه��اي قدرتمن��د دني��ا در ژاپن،
اياالتمتح��ده امريكا و در هم��ه جا جز اروپا (غير
از سوييس كه بخشي از اتحاديه اروپا نيست) واقع
ش��ده اس��ت .تنها ابررايانه بزرگ اروپايي «Atos
 »SEاست.
اين دس��تگاه در رتبهبندي ابررايانههاي جهان
رتب��ه  55را دارد و نخس��تين مرحل��ه از ي��ك
س��وپركامپيوتر  25پتافالپس��ي اس��ت كه توسط
كميته انرژيهاي جايگزين فرانسوي و كميسيون
انرژي اتمي استفاده ميشود.

ن عمل ميكنن��د .عالوه بر اين ،باله
ه��ر دو بهعنوان آنت 
بااليي ،يك دوربين  12مگاپيكس��ل ب��ا توانايي گردش
 360درجه هم براي گرفتن عكس يا ضبط فيلم دارد .در
حال حاضر ،هيچ صحبتي در مورد عمر باتري اين دستگاه
اعالم نشده اما براي استفاده طوالنيتر ،ميتوانيد با جمع
و ب��از كردن بالهها كه حالتي فنري به خود ميگيرند ،از
ژنراتور داخلي شل استفاده كنيد .گزارش شده است كه
انجام اين كار به مدت از سه تا پنج دقيقه ،امكان مكالمه
بيشتر را تا همين مقدار زمان فراهم ميكند .ويژگيهاي
ديگر اين وسيله ،طراحي كامال ضدآب همراه با ،Wi-Fi
بلوتوث وعملكرد جيپياس و جياسام است.
كمپي��ن س��رمايهگذاري جمعي براي ش��ل ،در روز
 31ژانويه آغاز ميشود.

حفره جديد امنيتي در «واتسآپ»
تك كرانچ گزارشهاي منتش��ر ش��ده از سوي
پژوهش��گران امنيت��ي حاكي از آن اس��ت كه باگ
موجود در اپليكيش��ن پيامرسان واتسآپ ،به همه
كاربران اجازه ميدهد تا وارد گروههاي خصوصي در
اين پيامرسان شوند.
پژوهش��گران و محققان يك موسسه امنيتي به
تازگ��ي از كش��ف يك باگ يا حف��ره امنيتي جديد
در اپليكيش��ن پيامرس��ان واتسآپ خب��ر دادهاند
كه قادر ب��وده افراد غريبه و س��اير كاربراني كه در
گروهه��اي خصوصي واتسآپ عضو نبودهاند را وارد
اين گروهها كند .با اينكه اين پيامرسان رتبه نخست

امنتري��ن پيامرس��ان جهان را به خ��ود اختصاص
داده اس��ت و از فناوري رمزنگاري بس��يار پيشرفته
 end-to-end encryptionبه��ره ميب��رد،
هماكنون اكتش��اف اين ب��اگ و حف��ره امنيتي ،تا
حدودي سايه شك و ترديد بر امنيت و حفظ حريم
ش��خصي كاربران در اين پيامرسان برانداخته است
و كاربران بس��ياري در جه��ان از خود اظهار نگراني
كردهاند .گروهي از محققان و پژوهش��گران دانشگاه
بوخوم آلم��ان در جريان كنفرانس امنيت س��ايبري
 Real WorldCryptoدر سوييس از چنين باگ و
مشكل امنيتي در واتسآپ گزارش دادهاند.
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د ارتباطي كسب و كار را بررسي ميكند
«تعادل» آغاز به كار سامانههاي جدي 

بوكار در كمترين زمان
دريافت مجوز ايجا د كس 
د وثيقه براي طرحهاي اقتصادي روستايي نگران ضمانتنامه نباشند
معاون وزير كار :افرا د فاق 

گروه بنگاهها|
روز گذش��ته 2خبر مهم در تهران و كرج با موضوع
كسب وكار در فضاي رس��انهيي كشور بازتاب پيدا كرد
ك��ه در هر كدام از آنها ردپاي تصميمس��ازيهاي كالن
دولت براي اشتغالزايي و بهبو د محيطهاي كسب وكار
مشخص بود.
از ي��ك طرف آغ��از به كار س��امانه «كارا» رويدادي
بو د كه توس��ط معاون كارآفريني وزير تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي اطالعرس��اني ش د و از سوي ديگر معاون وزير
اقتصا د هم در كرج خبر از آغاز به كار سامانه «دادور »داد
تا اهالي كس��ب وكار نخستين روز هفته را در شرايطي
آغاز كنن د كه سامانههاي ارتباطي كسب وكار چشمانداز
روشني از برنامهريزي براي بهبو د محيطهاي كسب وكار
را ارائ��هميكنند .س��امانه كارا تالش ميكن د تا ثبتنام
طرحهاي اش��تغالزا را در گوشه گوشه كشور تحت يك
سامانه اطالعاتي منسجم گردآوري كن د و سامانه دادور
هم به دنبال آن اس��ت تا فرآين د اخذ مجوزهاي كس��ب
وكار را براس��اس يك اس��لوب مش��خص و برنامهريزي
شده ،ساماندهي كن د تا از موازيكاري و تع د د در مراكز
تصميمگيري اقتصادي كاسته شود.
براس��اس برنامه اعالم شده س��امانه«كارا» با هدف
ثبتنام دريافت تسهيالت طرحهاي توجيهي اشتغالزا
در 2برنامه «اشتغال فراگير» و «اشتغال روستايي» دولت
از هجدهم دي ماه فعاليت خو د را آغاز كرد .س��امانهيي
كه براساس راهبر د دولت دوازدهم در حوزه اشتغالزايي
تالش ميكن د تا تمركز را به فضاي كس��ب وكار كشور
بازگردان�� د و در قال��ب ي��ك ترمينال مرك��زي فرآيند
اشتغالزايي در شهرها و روستاها را پيگيري كند.
ثب��ت نام ص��دور ضمانتنامه براي طرحه��اي داراي
توجي��ه اقتصادي فاق�� د وثيقه همزمان با ثب��ت نام وام
اش��تغال روس��تايي در صندوق ضمانت سرمايهگذاري
تعاون آغاز شده است.
مع��اون وزير تع��اون ،كار و رف��اه اجتماعي در آيين
آغاز به كار اين سامانه به اختصاص يك ميليار د و 500
ميلي��ون دالر از محل منابع صندوق توس��عه ملي براي
ايجا د اشتغال در مناطق روستايي ،عشايري و شهرهاي
كمتر از 10هزار نفر جمعيت اشاره كرد.
عيس��ي منصوري افزود :بانكه��اي عامل در اجراي
اي��ن طرح نيز ملزمن د به اندازه مع��ادل ريالي آن يعني
به ميزان  60هزارميليار د ريال تس��هيالت در اين بخش
اختصاص دهند.
معاون توسعه كارآفريني و اش��تغال وزير كار افزود:
براي برنامه اشتغال فراگير عالوه بر مداخالت توسعهيي،
ارائه تسهيالت همراه با يارانه در دستور كار است و براي

اين امر 200هزارميلي��ار د ريال منابع بانكي نيز در نظر
گرفته شده كه تخصيص آن محدو د به سال  1396نبوده
و سال آينده نيز تداوم مييابد.
وي يادآور شد ،نرخ سو د اين تسهيالت براي شهرهاي
زير 10هزار نفر و نواحي صنعتي 10درصد ،براي نواحي
روس��تايي معمولي  6درص د و مناطق روس��تايي مرزي
4درص د محاسبه ميشود.
منص��وري ي��ادآور ش��د :اعطاي اين تس��هيالت در
مناطق روستايي محدو د به كس��ب وكارهاي مرتبط با
كشاورزي نيست و براي دريافتكنندگان اين وامها يك
سال تنفس در بازپرداخت در نظر گرفته شده است .وي
از ه دفگذاري ايجا د 951هزار ش��غل در سال  1396و
يك ميليون شغل در سال آينده خبر دا د و گفت :طبق
اطالعات مركز آمار ايران در نيمه نخس��ت امسال 841
هزار شغل ايجا د شده است.
حكايت از سياستهاي اجرايي
در همين پيون د از چهارشنبه گذشته صندوق ضمانت
سرمايهگذاري تعاون اعالم كر د ثبت نام برخط(آنالين)
متقاضيان دريافت ضمانتنامه اعتباري در شوراي اداري

اين صندوق آغاز شد .در اين نشست مديرعامل صندوق
ضمان��ت س��رمايهگذاري تع��اون گف��ت :در حمايت از
سياستهاي دولت و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي،
صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون بسترهاي الزم را
براي تامين وثيقه مور د نياز طرحهاي كارآفرين و تعاون
براي بهرهمندي از تس��هيالت در نظر گرفته شده براي
روستاييان كشور آماده كرده است.
مه��دي حس��يننژا د اعالم كرد :مجري��ان طرحها و
كارآفرينان روس��تايي همزمان با طي مراحل اداري در
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ميتوانن د در س��ايت
صندوق ثبت نام و واح د اعتباري شركت خو د را دريافت
و به بانك عامل ارائه كنند.
حسيننژا د افزود :همه بانكهاي عامل طرح اشتغال
روس��تايي طرف قراردا د صندوق ضمانت سرمايهگذاري
تع��اون بوده و مجري��ان طرحه��اي كارآفرين كه طرح
آنان داراي توجيه اقتصادي باش��د ،نگران تامين وثيقه
نباش��ند .وي مالك واگ��ذاري ضمانتنامه به متقاضيان
را اعتبارس��نجي اعالم كر د كه مالك آن ش��اخصهاي
نظير صالحيت فني ،ش��اخصهاي مال��ي و اقتصادي،
شاخصهاي اجتماعي و شاخص فرآين د كارآفريني است.

ب��ه گفته وي ،وثيقههاي دريافتي از مجريان طرحها
حداكثر يك س��وم وثيقههاي دريافت��ي بانكها بوده و
كارمز د آن كمتر از يك درص د است.
حس��يننژاد ،س��قف ضمانتنامههاي ص��ادره براي
طرحهاي روستايي را 120ميليار د ريال و كل اعتبار در
نظر گرفته را حدو د 10هزارميليار د ريال اعالم كرد.
س��امانه كارا ك��ه از س��وي وزارت تع��اون ،كار و
رف��اه اجتماع��ي طراحي ش��ده ب��ه نش��اني اينترنتي
 WWW. KARA.MCLS.GOV.IRدر دسترس
است و عالقهمندان به دريافت تسهيالت مور د نياز براي
راهاندازي كسب وكارهاي خو د به ويژه در مناطق كمتر
برخ��وردار ي��ا داراي نرخ بيكاري ب��اال ميتوانن د در اين
سامانه ثبتنام كنند.
دريافت مجوز ايجا د كسب و كار در كمترين زمان
ام��ا در ش��رايطي كه مع��اون وزي��ر كار در تهران از
آغاز به كار س��امانه كارا خبر داده بو د چن د كيلومتر آن
س��وتر از پايتخت در كرج ،معاون وزير امور اقتصادي و
دارايي با اش��اره به راهاندازي سامانه دريافت ،رسيدگي
و پاسخگويي به شكايات متقاضيان مجوزهاي كسب و

كار(دادور) در  8اس��تان گفت :با استفاده از اين سامانه
متقاضيان در كمترين زمان براي دريافت مجوز اقدام و
شكايتهاي خو د را نيز ثبت و پيگيري ميكنند.
حس��ين ميرش��جاعيان ديروز در آيي��ن رونمايي از
سامانه دادور در س��الن شهداي دولت استانداري افزود:
متقاضيان دريافت مجوز ميتوانن د با مراجعه به سامانه
دادور و نشاني اينترنتي  www. BEMCENTERو
ثبتنام در آن شكايت خو د را ثبت و رون د پاسخگويي را
مشاهده كنند.
وي با اش��اره به اينكه  58درص د استعالمهاي كشور
باي د توسط اتاق اصناف اخذ شود ،گفت :اكنون استفاده
از سامانه دادور در  8استان كشور كلي د خورده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود :نقشه ملي
اس��تعالمها ترسيم ش��ده و در اين نقشه نظام تصحيح
مجوزها در دستور كار قرار گرفت.
وي در ادامه با بيان اينكه مجموعه كشور در ابتداي
دولت تدبير و امي د ش��رايط اقتصادي نابساماني داشت،
افزود :بر اين اساس اقدامات و سياستگذاريهاي دولت
يازدهم با مش��كل مواجه ش د و به دليل قرار گرفتن در
رون د افزايش تورم و محدوديتهاي بانكي تولي د در كشور
كاهش يافت و فضاي كس��ب وكار دچار معضالتي شد.
ميرشجاعيان ادامه داد :در آن زمان مجموعه متغيرهايي
بر محيط كسب وكار موثر بو د كه تحت كنترل ما نبو د و
از خارج سيستم كشور تحميل ميشد .معاون وزير امور
اقتصادي و دارايي گفت :در چنين فضايي اطالعات اوليه
يدانست چه
براي رفع مشكل نياز بو د و دولت در ابتدا نم 
امكاناتي به طور دقيق در فضاي كس��ب وكار و مجوزها
دار د كه براساس آن برنامهريزي كند.
وي افزود :طبق بررس��يها در نيمه دوم س��ال 93
حدو د 2هزار و 100مجوز در سيس��تم بروكراس��ي ما
وجو د داش��ت كه شناس��ايي و مباني قانوني آنها احصا
ش��د .معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه
از دستگاهها خواسته ش د  500مجوز ادغام شود ،اضافه
كرد99 :درص د اين مجوزها براس��اس قانون بود ،زماني
كه دس��تگاهها تحت فش��ار قرار گرفتن د ناچار به ادغام
مجوزها ش��دن د اما نتيجهيي كه حاصل ش��د ،مطلوب
نب��ود .وي گف��ت :با آسيبشناس��ي ص��ورت گرفته،
مش��خص ش�� د كه مش��كل تعدا د مجوزها حا د نيست
و تنها مش��خص ش��دن اين رون د م د نظر ب��وده از اين
رو دس��تگاهها و اخذكنندگان مجوز مور د بررسي قرار
گرفتند .ميرش��جاعيان افزود :اي��ن وضعيت تا تير ماه
س��ال  95وجو د داش��ت كه بر اين اساس رتبه فضاي
كسب وكار كشور بين 189كشور با چنين روندي 153
بو د كه با تصحيح بروكراسيها به  117رسيد.

مديرعامل شركت نفت ايرانول در جمع اتوسرويسكاران استان قم خبر داد

افزايش 25درصدي فروش نفت ايرانول در سال جاري

مديرعامل شركت نفت ايرانول در مراسم تقدير از
اتوسرويسكاران برتر استان قم از توسعه همهجانبه
در ايران��ول با فع��ال كردن پروژهها ،رش�� د بيش از
50درصدي س��ود ،كاه��ش خامفروش��ي ،افزايش
فروش ،سهم بازار و صادرات محصول نهايي و توجه
به نيروي انساني بهعنوان محور توسعه خبر داد.
به گزارش «تعادل» ب��ه نقل از روابط عمومي و
تبليغات شركت نفت ايرانول ،عيسي اسحاقي با بيان
اين مطلب گفت :در  8ماهه اول سال جاري نسبت
به مدت مشابه سال قبل با حدو د 25درص د افزايش
فروش ريالي مواجه هستيم.
او با بيان اينكه رش�� د 24درصدي فروش امسال
نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل و افزايش سود
خالص به فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل نيز
از دستاوردهاي مهم شركت در  6ماهه نخست سال
جاري بوده است.
مديرعامل شركت نفت ايرانول تصريح كرد :طي
سه سال گذشته س��هم بازار ايرانول از 1 9درص د به

حدو د 2 6درص د افزايش يافته است .اسحاقي افزود:
خوش��بختانه ش��ركت نفت ايرانول طي س��ه سال
گذش��ته ب��ا برنامهريزيهاي انجام ش��ده موفق به
ثبت ركوردهاي مختلفي در زمينههاي سود ،توليد،
فروش ،صادرات و بهخص��وص صادرات محصوالت
نهايي و افزايش سهم بازار در توليد ،توزيع و فروش
براس��اس گزارشهاي نهادها و سازمانهاي دولتي
شده است و توانستيم با افزايش سهم بازار ،افزايش
ص��ادرات محصول نهاي��ي و كاه��ش 50درصدي
خامفروش��ي و كاهش مطالبات ،سو د خالص را در
6ماهه اول بيش از 50درص د نسبت به مدت مشابه
سال قبل كه در تاريخ شركت بيسابقه است ،ثبت
كنيم.
او تاكي د كرد :در س��ال گذش��ته نيز با 39درصد
رش د س��ود ،بيش��ترين رش�� د س��و د را در صنعت
روان��كاران به خ��و د اختصاص دا دهايم ك��ه در اين
س��ال خامفروش��ي روغن پايه را ح��دو د 30درصد
كاهش داديم و در س��ال ج��اري نيز تاكنون حدود

اجراي عمليات

اصالح شبكه و انشعاب

با اعتباري بالغ بر 4ميليار د ريال،
عمليات اصالح ش��بكه و انش��عابات
فرس��وده و قديمي در شهر واوان در
حال اجراست.
به گزارش روابطعمومي ش��ركت
آب و فاضالب جنوب غربي اس��تان
تهران مدير امور آبفاي واوان با اعالم
خبر مذكور اظهار داش��ت :با عنايت
ب��ه مطالعات صورت گرفته و برنامه زمانبندي ش��ده موضوع
اصالح انشعابات و شبكههاي آبرساني قديمي و فرسوده براي
س��اماندهي و نوسازي خطوط آبرساني و پيشگيري از پرت و
هدر روي آب آش��اميدني در دستور كار اين امور قرار گرفته
و مطابق اولويتبندي صورت گرفته و برنامه زمانبندي ش��ده
در حال اجراست.
پرويز عبدي يادآور ش��د :پروژه اصالح ش��بكه و انشعابات
ش��هر واوان جمعا به طول 1638متر و با استفاده از لولههاي
پلياتيل��ن در س��ايزهاي  160و 110ميليمت��ري و با صرف
اعتب��اري مع��ادل 4ميلي��ار د و 700ميلي��ون ري��ال از محل
اعتبارات عمراني از اوايل آبانماه سال جاري در خيابان هشت
بهشت و كوچههاي مرتبط آغاز ش د و در حال حاضر با اتمام
عمليات لولهگذاري و خارجس��ازي انشعابات قديمي و اصالح
 250رشته انشعاب و با 100درص د پيشرفت فيزيكي به اتمام
و مرحله بهرهبرداري رسيده است.
مدي��ر ام��ور آبف��اي ش��هر واوان يادآور ش��د :ب��ا اتمام و
بهرهبرداري از اين پروژه بخش قابل توجهي از شبكه آبرساني
اين ش��هر بهروزرس��اني ميش��و د و انتظار داريم ب��ا تامين و
تخصي��ص بهموقع اعتبارات س��اير مناطق اين ش��هر نيز كه
داراي ش��بكه و خطوط آبرس��اني فرس��وده و قديمي است،
اصالح و بازسازي شود.

50درص د خامفروشي نس��بت به سال قبل كاهش
يافته است .اس��حاقي خاطرنشان كرد :خوشبختانه
با اجراي برنامههاي اس��تراتژيك ،ش��ركت در تمام
زمينهها با پيش��رفت چش��مگيري مواج��ه بوده و
ب��ا تدوين اس��تراتژي 1400اميدواري��م بتوانيم در
س��الهاي آتي در كشور و منطقه در كليه زمينهها
صاحب باالترين دس��تاوردها باش��يم و اس��تراتژي
بلندمدت اين ش��ركت اول شدن سهم بازار ايرانول
در س��ال  1400و به صفر رس��اندن خامفروشي در
سال  1404است.
اس��حاقي در ادام��ه گف��ت 10 :پروژه تا س��ال
 1400تدوين و برنامهريزي ش��ده است كه با انجام
اين پروژهها ش��اه د رش د سود ،افزايش سهم بازار و
كاهش هزينهها خواهيم بود.
او تاكي د ك��رد :بهرهبرداري از تولي د روغن موتور
الون د پس از  36سال و راهاندازي برج خنككننده در
پااليشگاه آبادان در سال جاري و آماده بهرهبرداري
ش��دن پروژه پايانه صادراتي ايرانول در ماهش��هر با

ظرفيت مخ��ازن  25هزار تن از پروژههاي مهم اين
شركت در سال جاري است كه طي هفتههاي آينده
افتتاح ميشود.
گفتن��ي اس��ت در پاي��ان اي��ن مراس��م از
اتوس��رويسهاي برت��ر اس��تان قم آقاي��ان عباس

چهرههاي استاني

خوزستان استان معين در  3بخش فوالد ،خرما
و ماهيان گرمابي شد

خوزستان|
ريي��س س��ازمان صنع��ت ،معدن و
تجارت خوزستان گفت :از سوي سازمان
توسعه تجارت ايران ،خوزستان به عنوان
استان معين در س��ه موضوع تخصصي
ف��والد ،خرما و ماهي��ان گرمابي معرفي
شده است.
ب��ه گ��زارش ايرنا نوراهلل حس��نزاده
ديروز در س��ومين نشس��ت تخصصي ميز صادرات��ي فوال د در محل
س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزس��تان بيان كرد :هر اس��تان
ب��ا توجه به ظرفيتها به عنوان معي��ن ميزهاي تخصصي صادراتي
انتخاب ش��ده كه خوزستان با توجه به دارا بودن ظرفيت در اين سه
بخش به عنوان اس��تان معين معرفي ش��ده و ميزهاي تخصصي در
اين س��ه موضوع در اس��تان برگزار ميش��ود .او افزود :اصرار و تاكيد
مسووالن كشوري همواره بر مساله تولي د و صادرات است كه ميطلبد
پيش��نهادها در اي��ن ميزهاي تخصص��ي جم��عآوري و در كارگروه
تخصصي ملي مطرح تا مس��ائل و مشكالت بررسي و موانع در پيش
روي صادرات و تولي د برطرف شود .حسنزاده گفت :حمايت از توليد
در س��الي كه به نام تولي د و اش��تغال نامگذاري شده جايگاه ويژهيي
دار د و با وجو د مشكالت اخير كه به دليل مشكالت گراني و بيكاري
است باي د ج ديتر براي حل مشكالت تولي د و اشتغال وار د شد .مدير
فروش ش��ركت فوال د خوزستان نيز در اين نشست به تشريح مسائل
و موانع توس��عه صادراتي صنعت فوال د خوزستان پرداخت و يكي از
موار د موثر بر صادرات فوال د را برقراري امكان صدور ويزاي ورو د براي
مشتريان خارجي در فرودگاه اهواز عنوان كرد .بهمن تجليزاده گفت:
مش��وقهاي مالي و بانكي و معافيتها ب��راي صادركنندگان از ديگر
مسائلي است كه ميتوان د بر ميزان صادرات فوال د تاثيرگذار باشد .او
افزود :دولت بايد امكانات و تجهيزات را در اسكلهها فراهم و همچنين
اسكلههاي اختصاصي براي واحدهاي بزرگتر ايجا د كند.

هرمز به مركز فستيوالهاي جهاني
تبديل ميشود

هرمزگان|
اس��تاندار هرم��زگان گف��ت :اجازه
يدهيم ك��ه جزيره هرم��ز نيز مانند
نم 
كيش و قشم به سمت ساخت و سازهاي
مدرن پيش برود ،باي د س��اخت و ساز در
اين جزيره ساماندهي شده باشد.
به گزارش ايس��نا ،همت��ي در جمع
خبرن��گاران با بي��ان اينكه اين اس��تان
س��هبرابر سواحل ش��مالي كش��ور س��احل دارد ،افزود :ما ايرانيها
كش��ورمان را خوب نميشناسيم و متاس��فانه جا دههاي شمال در 6
ماهه اول س��ال به نحوي پرترافيك اس��ت كه عبور و مرور را مختل
ميكند ،اين درحالي اس��ت كه در جنوب كشور مناطق و مكانهاي
منحصربهفردي وجو د دارد.
استاندار هرمزگان به زيرساختهاي حمل و نقل در بندرعباس
اش��اره كر د و گف��ت :ما نياز به خط ريلي گس��ترده داريم و از االن
ب��ا س��ازمان راه��داري در بحث ريل كاره��اي جدي��دي را آغازو
ديدگاههايم��ان را نزديك كر دهايم .به گفته او ،اين اتفاق باي د براي
بندرعب��اس بيفت د كه حمل و نقل ارزان و با س��رعت انجام ش��ود.
باي د روي خط ريلي از تهران به اصفهان س��پس اصفهان به بافت و
شهرستان بافت به بندرعباس كار شو د كه در اين راستا گفته شده
تا س��ال  ۹۸اين مسير تكميل خواه د شد .استاندار هرمزگان ادامه
داد :اگر اين اتفاق بيفت د در حوزه حمل و نقل مس��افر ريلي تحول
اساس��ي ايجا د ميشود ،يعني مس��افران از تهران به بندرعباس به
بود كه اين اتفاق
جاي ۱۸ساعت ،تنها 10ساعت در مسير خواهن د 
يدهد .او تصريح كرد :از ديگر اقدامات ما اين اس��ت
به زودي رخ م 
كه اين مسير برقي شو د و اگر اين پروژه نيز االن كلي د بخور د مسافر
مس��ير تهران به اصفهان ،يزد ،كرمان و بندرعباس را در  ۵س��اعت
طي ميكند .ما باي د جا دهها را نيز درست كنيم تا دسترسي مردم به
مناطق گردشگري استان آسانتر شود.

حبيبيخاوه ،ش��هريار ذوالقرنين ،حس��ين قنبري،
غالمعلي زحمتكش نوشآب��ادي ،محمدرضا كلهر،
اميرحسين حيدري ،حس��ن حضرتي ،اميرحسين
رحماني و داو د عباسپور صاحبآبادي با اهداي لوح
و هدايا تقدير به عمل آمد.

د و تمايل به سرمايهگذاري
كاهش درآم 
در شيراز

شيراز|
شهردار شيراز اعتقا د دار د كه كاهش
درآمدهاي ناش��ي از ص��دور پروانههاي
س��اختماني و ع��وارض و كاهش ميل
ب��ه س��رمايهگذاري ،دو مش��كل عمده
كالنشهر شيراز بهشمار ميرود.
به گزارش ايس��نا ،حيدر اسكندرپور
دي��روز در دي��دار مدي��ران و معاون��ان
ش��هرداري شيراز با نماينده وليفقيه در فارس و امام جمعه شيراز
گفت :در س��ال  95به نسبت س��ال  94بالغ بر 50درص د و در سال
 96به نس��بت س��ال  95نيز حدو د 50درص د شاه د كاهش صدور
پروانههاي ساختماني و عوارض ساخت و ساز در شيراز بو دهايم.
او با بيان اينكه امسال و در مقايسه با سال  94حجم پروانههاي
س��اختماني صادره به يكچهارم تا  30درص د رسيده است ،گفت:
ركو د ساخت و ساز ،كاهش ميل به سرمايهگذاري را ب هدنبال داشته
اس��ت حال آنكه س��رمايهگذاري مهمترين راه برونرفت از شرايط
ركو د و وضعيت اقتصادي كنوني محسوب ميشود.
اسكندرپور همچنين گفت :اگر در تهران ،فروش تراكم مهمترين
منبع درآم د شهرداري بوده ،در شيراز تغيير كاربري و ضابطهفروشي
محل اصلي كسب درآم د شهرداري است.
شهردار شيراز با اش��اره به اينكه هر سال شاه د كاهش وسعت
باغهاي شيراز خصوصا در منطقه قصردشت بو دهايم ،گفت :اكنون
تنها حدو د هزار هكتار از  3هزار هكتار باغ در شيراز باقيمانده است
و طي سالهاي گذشته شيب تغيير كاربري باغها در اين كالنشهر
تندتر هم ش��د .او با بيان اينكه منطقه «پش��ت مله» ش��اهدي بر
ادعاي ضابطهفروش��ي در ش��هرداري شيراز اس��ت ،ابراز اميدواري
كر د كه طي جلس��اتي با ساير كالنشهرها و دولت ،زمينهيي براي
پيشبيني منابع درآم د پايدار ،نه از محل منابع بودجه عمومي ،براي
شهرداريها ديده و تصويب شود.

ويژه
د صدري مديرعامل
د مجي 
سي 
شركت مخابرات ايران شد

پس از امضاي احكام اعضاي هياتمديره شركت مخابرات
ايران و انتخاب رييس هياتمديره و مديرعامل اين شركت،
در نهايت تيم مديريتي چهارمين ش��ركت بزرگ حاضر در
تاالر بورس انتخاب شدند.
ب��ه گزارش «تع��ادل» طي احكام جداگانهيي از س��وي
صاحبان س��هام ش��ركت مخاب��رات ايران ،اعض��اي جديد
هياتمديره شركت مخابرات ايران معرفي شدند.
مهدي صفري ،حميدرضا رفيعي و شهسواري به نمايندگي
از ش��ركت توسع ه اعتما د مبين و ساس��ان جباريايزدي و
ابراهيم يافتيان به نمايندگي از دولت به عضويت هياتمديره
ش��ركت مخابرات ايران درآمدند .در همين حال صفري به
عنوان رييس هياتمديره و صدري نيز به عنوان مديرعامل
ش��ركت مخابرات ايران انتخاب شدند .گفتني است ،سيد
مجي د صدري كه تاكنون مديرعامل شركت خدمات ارتباطي
رايتل بوده اس��ت در كارنامه كاري خو د رياست كميسيون
اينترنتي س��ازمان نظام صنفي رايانهي��ي تهران ،مديرعامل
شركت نداگستر صبا (صبانت) ،مشاور شركت شمص تامين،
مديرعامل شركت پايانههاي دا دههاي نوين ،مشاور رياست
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ،مشاور رييس
مركز تحقيقات مخابرات ايران ،مش��اور مديرعامل ش��ركت
مخابرات اس��تان تهران ،مديركل نظارت بر س��رويسهاي
ارتباطي در س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي،
مديركل پشتيباني فني ديتاي شركت مخابرات استان تهران
و مديركل مش��تركان و متقاضيان ديتا در ش��ركت ديتا را
برعهده داشته است.

اخبار شهرستانها
زلزل�ه 70ميلي�ار د ريال به بخش كش�اورزي و
دامي قصرش�يرين خس�ارت وار د كرد-قصرشيرين|
مدير جها د كشاورزي قصرشيرين در استان كرمانشاه گفت:
زلزله  7.3ريشتري  21آبان امسال70 ،ميليار د ريال به بخش
كش��اورزي و دامي اين شهرستان خس��ارت وار د كرد .مراد
محموديان ديروز افزود :اين ميزان خسارت به زيرساختهاي
بخش كش��اورزي ،مزارع ،كانالهاي آبياري و ايس��تگاههاي
پمپاژ و همچنين واحدهاي دامي وار د شده است .وي اظهار
كرد :هماكنون ميزان خسارتها برآور د شده و پيگير تامين
منابع مالي براي رفع آسيبها هستيم .مدير جها د كشاورزي
قصرش��يرين بيان كرد :در بحث جبران تلف��ات واحدهاي
دامي ،با ارائه گواهي دفن بهداش��تي از س��وي دامپزشكي،
خس��ارتهاي دامداران پرداخت ميشود .محموديان اضافه
كر د كه با ارائه گواهي دفن بهداش��تي دامپزشكي ،تاكنون
 165ميليون ريال به دامداراني كه دامهايشان بر اثر زلزله
تلف ش��ده ،پرداخت شده است .او همچنين از توزيع علوفه
رايگان بين دامداران اين منطقه زلزلهزده خبر داد.
ص�ادرات  40ه�زار دس�تگاه دي�گ بخ�ار از
اروميه-ارومي�ه| 40هزار دس��تگاه از تولي��دات صنعتي
اي��ن كارخان��ه ب��ه ارزش  3ميلي��ون دالر به كش��ورهاي
همس��ايه صادر ش��ود .در واح د توليدي ديگ بخار صنعتي
اروميه س��االنه ۶۰هزار دس��تگاه ديگه��اي بخار صنعتي
و خانگ��ي ب��ه وزن  ۱۰۰كيلو ت��ا  ۱۵تن تولي د ميش��ود.
 ۴۰ه��زار دس��تگاه از تولي��دات اي��ن كارخانه ب��ا ارزآوري
 ۳ميليون دالر به خارج از كشور صادر ميشود .در اين واحد
توليدي يكص د نفر مشغول بهكارند.
آغاز برداشت گلنرگس از بخش ارم دشتستان-
بوشهر| بخشدار ارم دشتستان گفت :برداشت گلنرگس از
4هكتار نرگسزار بخش ارم دشتس��تان آغاز ش��ده اس��ت.
محمدمهدي مشايخي افزود :در سالهاي مختلف باتوجه به
شرايط آب و هوايي ،بين  600تا 800هزار گلنرگس در اين
بخش برداش��ت ميشود .او بيان كرد :عمده مناطق مستعد
پرورش اين گل در بخش ارم ،روستاهاي رو د فارياب ،كفترو
و حوالي روستاهاي باغتاج است .بخشدار ارم با بيان اينكه در
هر هكتار از مزرعه گلنرگس  4تا  5نفر بهصورت مس��تقيم
مش��غول به كار هس��تند ،ادامه داد :زمان كشت گلنرگس
اواسط آبان و زمان برداشت آن اواسط دي ماه تا اواخر بهمن
است .مش��ايخي يكي از مزاياي اين محصول را نياز كم آن
ب��ه آب عنوان كر د و گفت :گلهاي برداش��ت ش��ده ،عالوه
بر فروش در اس��تان بوش��هر به تهران ،اصفهان و شيراز هم
فرستاده ميشود.
اعط�اي  8ميلي�ار د توم�ان تس�هيالت ب�ه
واحده�اي تولي�دي محمودآباد-س�اري| فرماندار
محمودآبا د از اعطاي حدو د  8ميليار د تومان تس��هيالت
به واحدهاي توليدي اين شهرس��تان خب��ر داد .يحيي
يوس��فپور با بيان اينكه تاكنون با تالش دس��تگاههاي
مربوطه  921نفر با دريافت تس��هيالت در قالب مشاغل
توليدي و خدماتي در س��طح شهرستان مشغول به كار
شدند ،اظهار كرد :براساس سهميه اشتغال در مازندران،
س��هم محمودآبا د براي ايجا د شغل هزار و  160نفر بوده
اس��ت .او افزود :بيكاري يكي از دغدغههاي مهم رهبري
و همه مس��ووالن بوده كه ب��ا همراهي مردم باي د تالش
فراواني در زمينه اشتغال براي شهروندان بهويژه جوانان
در سطح شهرس��تان فراهم شود .فرماندار محمودآبا د با
اش��اره به اينكه در راستاي حمايت از خانوا دههاي تحت
پوشش ،نهادهاي حمايتي تاكنون موفق به جذب 100
تسهيالت اهدايي ش دهاند ،گفت :با حمايت دستگاههاي
متولي امر اداره بهزيستي ،كميته امدا د و بسيج سازندگي
موفق به جذب كامل تسهيالت اهدايي شده و به 151نفر
به مي��زان  24ميليار د و  900ميليون ريال تس��هيالت
كمبهره در قالب طرحهاي اشتغالزايي پرداخت شد.
توزي�ع  3000كانك�س بي�ن زلزل�هزدگان
ثالثباباجاني-كرمانشاه| فرماندار ثالثباباجاني از توزيع
 3ه��زار كانكس بين زلزلهزدگان اين شهرس��تان خبر داد.
علياكبر اكبري در تش��ريح آخرين وضعيت خدماترساني
به زلزلهزدگان شهرس��تان ثالثباباجاني اظهار كرد :تاكنون
 3هزار دستگاه كانكس بين زلزلهزدگان اين شهرستان توزيع
شده است .او ادامه داد :بسياري از خانوارهايي كه منازل آنان
در زلزله اخير دچار خس��ارت شده و احتياج به تعمير دارد،
حاضر به اسكان در منازل خو د نميشوند.
آبدهي بي�ش از  194ميليون مترمكعب قنوات
خراس�انجنوبي-بيرجند| مدي��ر آب و خ��اك جه��اد
كش��اورزي خراس��انجنوبي گفت :در ح��ال حاضر آبدهي
قنوات استان  194.14ميليون مترمكعب است كه با احياي
قناتها ح��دو د 30درص د در آبدهي س��االنه آنها تاثيرگذار
است .محمدحسن غالمي اظهار كرد :خراسانجنوبي دومين
استان به لحاظ شمار قنات در سطح كشور است و در حال
حاض��ر  6252قنات در اس��تان داريم .او اف��زود :باتوجه به
اختصاصهاي اندك اعتبارات اس��تاني در سال جاري فعال
در ح د 30درص د احياي قنوات مصوب طي  8ماهه امس��ال
ش��روع بهكار كر دهان��د .مدير آب و خاك جها د كش��اورزي
خراسانجنوبي ادامه داد :نزديك به  2ميليار د تومان در اين
زمينه هزينه شده كه مشاركت مردمي را نيز همراه دارد.

اخبار
آمار ناچيز فرار پسران
نسبت به دختران

سختگيريهاي متعصبانه ،ازدواج اجباري ،جلوگيري
از ادامه تحصيل و ...اتفاقاتي است كه دختران را بيشتر از
پسران قرباني خشونتهاي خانوادگي ميكند و به همين
دليل آمار فرار پس��ران از خان��ه ،در مقابل فرار دختران
ناچيز اس��ت .رييس اورژانس اجتماعي با تاكيد براينكه
فقط  ۶۴۴دختر فراري در  ۶ماهه اول س��ال داش��تيم،
گفت :آمار درس��ت دخت��ران فراري كه در بهزيس��تي
پذيرش ش��دهاند ،آمار مداخله در بحرانها است و وقتي
ميگوييم ،تعدادي دختر به خودروهاي خدمات س��يار
مراجعه ميكنن��د ،به معناي فراري بودن آنها نيس��ت.
حس��ين اس��دبيگي در واكنش به آمار منتشر شده در
رابطه با دخت��ران فراري كه تعداد آنه��ا در  ۶ماهه اول
س��ال ۳ ،هزار نفر اعالم شده بود ،اظهار كرد :اين آمارها
در س��ه بخش عنوان ميش��ود ،وقت��ي ميگوييم تعداد
 ۱۳۰۰نف��ر ب��ا  ۱۲۳تماس گرفتهاند ،باي��د تاكيد كنم
كه اين افراد فقط تماس گرفتهاند ،اما مس��اله اصلي آمار
افرادي است كه پذيرش شدهاند؛ يعني بهتر بود ،رسانهها
آمار دقي��ق را بر مبناي پذيرش در مركز مداخله عنوان
ميكردند كه تعداد آنها  ۶۴۴مورد بوده اس��ت .او افزود:
آمار دختران فراري كه در بهزيستي پذيرش شدهاند ،آمار
مداخله در بحرانها است ،اما وقتي ميگوييم اين تعداد
به خودروهاي خدمات س��يار مراجعه ميكنند؛ ممكن
است فراري نباش��ند! ممكن است خانواده و آشنايان به
اين ماشينها مراجعه كنند يا افرادي باشند كه بخواهند
آم��ار و اطالعاتي را ارائه كنند ،حتي كس��اني كه تلفني
تماس ميگيرند ،ممكن است بخواهند اطالعاتي كسب
كنند يا به عنوان اطرافيان فرد فراري چندين بار تماس
گرفته باشند و اين آمارها را افزايش ميدهد ،در حالي كه
دختران فراري كساني هستند كه در مداخله در بحران
پذيرش شدهاند.
اس��دبيگي ب��ه ايلنا گف��ت :مداخل��ه در بحران يك
قس��مت نگه��داري ش��بانهروزي دارد؛ فرد ي��ا خانواده
مراجعه ميكنند و افراد فراري بصورت مستقيم پذيرش
ميشوند ،اما ممكن است افرادي با تيمهاي سيار صحبت
كرده باشند در حالي كه پذيرش صورت نگرفته باشد .او
در رابطه با آمار پسران فراري بيان داشت ۱۰۰ :پسر در
 ۶ماهه نخس��ت سال  ۹۶از خانه فرار كردهاند كه نسبت
به تعداد دختران ناچيز اس��ت .اسدبيگي در پايان گفت:
در  ۶ماهه اول سال در مركز مداخله در بحران  ۶۴۴مورد
پذيرش داش��تيم كه با خط ۱۲۳؛ يك هزار و ۷۲۷مورد،
از طريق خدمات س��يار؛  ۵۱۵مورد و درنهايت از طريق
مركز مداخله در بحران نيز  ۱۴۴مورد پذيرش شدهاند.

بزهكاري پيامد
كانكسنشيني محرومان

عضو كميسيون اجتماعي در مجلس كانكسنشيني
را معضلي جديد درجهت توس��عه آسيبهاي اجتماعي
و فض��اي آن را نقطهيي امن ب��راي انجام بزهكاريهاي
متعدد به دور از چش��م مس��ووالن دانست .علي كرد در
م��ورد اظهارنظر برخي كه كانكسنش��يني را مقدمهيي
بر توسعه حاشيهنش��يني ميدانند ،به خانه ملت گفت:
كانكسنش��يني بدون وجود ضواب��ط و دريافت مجوز از
دستگاههاي مرتبط همچون شهرداري ،نيروي انتظامي
و استانداري يك معضل بزرگ محسوب ميشود ،چراكه
امكان شناسايي اين افراد و نظارت بر عملكرد آنها وجود
ندارد .او ادامه داد :اگر دولت شرايطي را براي شناسايي و
اجباري كردن دريافت مجوز براي كانكسنشينان فراهم
كند ،مش��كلي ايجاد نخواهد ش��د ،در غي��ر اين صورت
مس��ووالن دس��تگاههاي برقراركننده نظم و امنيت در
كش��ور همچون وزارت كش��ور و نيروي انتظامي بايد از
توسعه آن در سطح ش��هر جلوگيري كنند ،چراكه اين
روش جديد س��كونت قطعا معضالت جدي اجتماعي را
رقم خواهد زد.
او در بيان معضالتي كه كانكسنش��يني ميتواند به
همراه داشته باش��د ،تصريح كرد :آسيبهاي اجتماعي
همچون اعتياد و تش��كيل خانههاي تيمي قطعا فضاي
اين كانكسها را به نقاطي امن براي انجام بزهكاريهاي
متع��دد و هر اقدام خالف قانوني تبديل خواهد كرد .اين
نماين��ده مردم در مجلس دهم ،از نبود بهداش��ت كافي
به عنوان ديگر معضل كانكسنش��يني ياد كرد و افزود:
محدوديته��اي دسترس��ي به آب ش��هري يكي ديگر
معضالتي بوده كه جزءالينفك زندگي كانكسنش��ينان
اس��ت كه اين خود ميتواند عاملي در جهت شيوع انواع
بيماريها باشد .عضو كميس��يون اجتماعي در مجلس
شوراي اسالمي ،يادآورشد :هماكنون مسووالن بايد براي
ممانعت از توسعه كانكسنش��يني تدابيري بينديشند،
چراكه نبود نظارت كافي بر اين بخش ميتواند مشكالت
امنيتي متعددي را به ويژه در حاشيه شهرها ايجاد كند.

كاهش  ۸متري عمق تاالب
انزلي در  10سال گذشته

عضو كميسيون كشاورزي مجلس از رييس سازمان
برنام��ه و بودجه درخواس��ت ك��رد در برنامهريزيها و
تخصيص بودجه منابع بيش��تري را به محيط زيس��ت
اختصاص دهد زيرا طي س��الهاي اخير در حق محيط
زيست كم لطفي شده اس��ت .احمدعلي كيخا وضعيت
تاالبهاي كشور را بحراني خواند و نسبت به مهاجرتهاي
دس��ته جمعي ناشي از اين معضل هشدار داد و به خانه
ملت گفت :نمونه اين مهاجرتها در پي خشكي هامون و
هيرمند در سال  78به بعد رخ داد كه متاسفانه بيش از
 40هزار نفر كه در حوزه تاالب هامون زندگي ميكردند و
اقتصاد غالب آنها دامداري و صيادي بود با خشكي تاالب
حيات ،زندگي و مش��اغل اين افراد دچار تهديد شد و به
علت بيتوجهي دولتها به رفع مشكالت بنابراين بخشي
از اين جمعيت به مهاجرتهاي گسترده روي آوردند كه
پيامدهاي اجتماعي زي��ادي را براي خانوادهها به همراه
داشت .او با تاكيد بر اينكه حفظ و احياي تاالبها حفظ
و ماندگاري زندگي انسانها را در پي دارد ،تصريح كرد:
سالمت تاالب سالمت اكوسيستم حوزه را به دنبال دارد
در واقع تخريب و خشكي برخي تاالبها به دليل رخداد
نقصان و ايراداتي در حوزه باالدست بوده است به عنوان
مثال متوسط عمق تاالب انزلي در طول دهه گذشته از
 9متر به يك متر رس��يده و علت اين خش��كي سرازير
ش��دن بخش قابل توجهي از ميكروبات از باالدس��ت به
س��مت اين تاالب بوده است .اين نماينده مجلس دهم،
افزود :متاس��فانه با توسعه سكونتگاههاي اجتماعي ،رها
شدن فاضالبها به رودخانهها ،تصرف حريم رودخانهها،
برداش��ت شن و ماسه از بس��تر رودخانهها و انجام دهها
اقدام غلط وضعيت تاالبها بحراني شده است.
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«ميراث» فقير

ريحانه جاويدي
اليحه بودجه س��ال آينده ۱۹ ،آذرماه به مجلس
تقديم ش��د .براساس اين اليحه ،س��ه فصل ميراث
فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري در اليحه بودجه
 ۱۳۹۷در مجم��وع اعتباري برابر ب��ا ۸۳۳۰ميليارد
و ۴۹ميلي��ون ري��ال را دربرميگيرن��د ك��ه معادل
۱۰/۵۶درصد از اعتب��ار امور فرهنگي ،تربيتبدني و
گردش��گري و ۰/۱۹درصد از بودج��ه منابع عمومي
دولت اس��ت .فصل مي��راث فرهنگ��ي ۰/۱۰درصد،
فصل گردش��گري ۰/۰۷درصد و فصل صنايعدستي
۰/۰۲درص��د از بودج��ه عموم��ي دولت را ش��امل
ميش��وند .در س��اختار اليحه بودجه  ۹۷فصلهاي
جداگانهي��ي براي مي��راث فرهنگي ،صنايعدس��تي
و گردش��گري در نظر گرفته ش��ده ،در فصل ميراث
فرهنگي ،بيش��ترين ميزان اعتب��ار به ترتيب متعلق
ب��ه برنامه تامين ،حفاظت ،مرم��ت و معرفي ميراث
غيرمنق��ول فرهنگي و تاريخي ب��ا  ۲۷۹۷ميليارد و
۱۳۷ميليون ريال و برنامه گسترش خدمات موزهيي
با  ۱۰۶۶ميليارد و ۹۷۷ميليون ريال است .در فصل
گردشگري بيش��ترين مبلغ مربوط به برنامه توسعه
گردش��گري داخلي با ۲۲۴۵ميليارد و ۵۷۰ميليون
ريال و در فصل صنايعدستي ،مربوط به برنامه احيا و
رشد توليدات صنايعدستي با بودجه  ۳۵۹ميليارد و
 ۷۵۰ميليون ريال است.

سهم ميراث فرهنگي از بودجه سال آينده
و چالشهاي پيشرو
ي در اليح��ه بودجه  ۹۷در
فصل مي��راث فرهنگ 
مجموع ۴۳۴۸ميلي��ارد و ۶۱۴ميلي��ون ريال اعتبار
درياف��ت كرده كه ۲۱۳ميلي��ارد و ۵۰۰ميليون ريال
آن به «برنامه اكتشاف و باستانشناختي و تاريخي»،
۲۷۹۷ميلي��ارد و  ۱۳۷ميليون ريال از آن به «برنامه
تامين حفاظت ،مرمت و معرفي غيرمنقول فرهنگي»،
 ۱۵۰ميليارد ريال به «برنامه تامين حفاظت ،مرمت و
معرفي اشياي فرهنگي و تاريخي» ۸۵ ،ميليارد ريال
به «برنامه «تجهيز ،مرمت و آمادهسازي آثار و بناهاي
تاريخ��ي» و  ۱۰۶۶ميلي��ارد و  ۹۷۷ميليون ريال آن
به «برنامه گسترش خدمات موزهاي» اختصاص دارد.
با اين حال همچنان مس��ووالن س��ازمان ميراث
فرهنگي،صنايع دس��تي و گردشگري معتقدند اين
سازمان از فقر بودجه رنج ميبرد .مشكلي كه نه فقط
در اليحه بودجه س��ال آينده با وجود گش��ايشهاي
انجام ش��ده،ديده ميش��ود ،بلكه معضل هميشگي
اين حوزه بوده اس��ت .در اساس��نامه معاونت ميراث
فرهنگي اين س��ازمان ،يكي از وظايف اصلي حفظ و
احياي بناهاي تاريخي عنوان ش��ده است اما در عمل
ش��اهد آن هستيم كه س��االنه خبر تخريب فهرست
بلن��د بااليي از بناهاي تاريخي منتش��ر ميش��ود و
تعداد بسياري از بناهاي واجد ارزش،به دليل كمبود
نيروي انس��اني و كمبود بودجه ،شناس��ايي نشده و

به مرحله ثبت ملي هم نميرس��د .هر ب��ار در زمان
تخريب يك بناي تاريخي،مس��ووالن كمبود بودجه
براي حفظ و مرمت را عامل اصلي از دست رفتم اين
بناها ميدانند،مانند آنچه روز گذشته ،محسن علوي،
مديركل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري
استان كردس��تان اعالم كرد كه براي مرمت عمارت
خسروآباد س��نندج ،چهارميليارد تومان بودجه الزم
است،بودجهيي كه برابر با كل اعتبار ميراث فرهنگي
استان كردستان ميشود.
كمبود بودجه در سازمان ميراث فرهنگي ،سبب
ش��ده تا اين سازمان براي حل مشكالت خود دست
ي��اري به س��مت س��ازمانهاي ديگري ك��ه بودجه
بيشتري دارند دراز كند .غالمرضا ميثاقيان،مديركل
دفت��ر حف��ظ و احيا بناه��ا ،بافته��ا و محوطههاي
تاريخ��ي س��ازمان مي��راث فرهنگي ،معتقد اس��ت
كمبود بودجه در اين س��ازمان تبديل به يك حالت
عادي ش��ده است،او درباره اين موضوع به «تعادل»
ميگوي��د« :دولت اولويتهايي براي تقس��يم بودجه
دارد كه ما بايد به آن توجه كنيم اما سازمان ميراث
فرهنگي هم براي پيشبرد اهداف خود در اين سالها
ب��ا توجه به كمبود بودجه راهحلهايي را انديش��يده
اس��ت .از جمله آن اين اس��ت كه در سالهاي اخير
اهدافمان را با مش��اركت دستگاههاي ديگر دنبال و
با كمك بودجه آنها،كمبود بودجه سازمان را جبران
ميكنيم».

او افزود« :يكي از اقداماتي كه به كمك آن ميتوان
مش��كل كمبود بودجه را بر ط��رف كرد ،تهيه برنامه
جامع مرمت براي بناهاي تاريخي است .از اين طريق
اولويت كار در مرمت بناها مشخص ميشود و نه تنها
بنا آس��يب كمتري را متحمل ميشود بلكه در صرف
بودجه هم صرفهجويي صورت ميگيرد .بايد ضوابط
بناها مشخص شده و بر اساس آن بر بخش نگهداري
تمركز بيشتري شود تا از آسيبهاي جدي كه هزينه
بر خواهد بود،جلوگيري كنيم».
آنچ��ه از اظهارنظر مس��ووالن مي��راث فرهنگي،
مشخص اس��ت ،توجه به اين نكته است كه به جاي
چانهزن��ي ب��راي افزاي��ش بودجه س��ازمان،بيش از
پيش به س��مت كمك گرفتن از س��ازمانهاي ديگر
به خصوص ش��هرداريها پيش ميروند تا جايي كه
چن��دي پيش علياصغر مونس��ان،رييس س��ازمان
ميراث فرهنگي،صنايعدس��تي و گردشگري كشور،
خبر از يك مصوبه دولت داد كه بيش از پيش دست
ش��هرداريها را براي ورود به مرمت بناهاي تاريخي
باز ميكند .مونس��ان درباره اي��ن موضوع با تاكيد بر
اينكه سازمان ميراث فرهنگي با توجه به محدوديت
بودجه ،توان الزم براي رسيدگي به بناها و سايتهاي
تاريخي كش��ور را ندارد،اعالم كرد« :براي حمايت و
كمك به بخش مرمت و محافظت از ميراث فرهنگي
به ش��هرداريها اجازه داده ميش��ود كه در خصوص
شناس��ايي بناهاي تاريخي ش��هرها و محدوده آنها،
به س��ازمان مي��راث فرهنگي كمك كنن��د .اين امر
در خص��وص مرمت و تملك ني��ز كمك ميكند كه
ش��هرداري در چارچوب قانون ورود كند ».اما شواهد
نشان ميدهد در دوران رياست محمد باقر قاليباف بر
شهرداري تهران ،نگاه اقتصادي دراين سازمان بر نگاه
فرهنگي اولويت داشت ،در بسياري از موارد سبب شد
تا مرمتها با كمترين دخالت از س��وي كارشناس��ان
ميراث فرهنگي انجام شود،كه نگراني از تغيير شكل
ماهوي بناها را افزايش داد و در بسياري موارد ،شكل
ظاهري بناهاي تاريخي دس��تخوش تغييرات اساسي
شد،از طرف ديگر شهرداري خود نهادي است كه در
پرونده بناهاي تاريخي مجوز تخريب صادر كرده يا با
زير گذاشتن قانون،منظر بصري محوطههاي تاريخي
مانند ميدان مشق تهران را از بين برده است.
گردشگري چقدر از بودجه سال ،97سهم دارد؟
براس��اس جدول اعتب��ارات هزينهي��ي و تملك
س��رمايهيي اليحه بودجه  ،۹۷فصل گردش��گري در
مجم��وع  ۳۰۸۸ميلي��ارد و ۷۰ميليون ري��ال را به
خود اختصاص داده ك��ه از اين ميزان۸۱۲ ،ميليارد
و ۵۰۰ميلي��ون ريال به برنامه «جذب گردش��گران
ورودي به كش��ور» تعلق دارد .اين درحالي است كه
همين برنامه در اليحه بودجه سال گذشته ۳۳۰هزار
ميليون ريال بوده اس��ت؛ مقايسهيي كه خبر از رشد
۱۴۶درصدي ميدهد .در همين حال ،برنامه «توسعه
گردش��گري داخلي» در اليحه بودجه س��ال آينده
رق��م  ۲۲۴۵ميليارد و ۵۷۰ميلي��ون ريال را به خود
اختصاص داده؛ برنامهيي كه سال گذشته بودجهيي
معادل  ۱۲۹۶ميلي��ارد ريال را دربرميگرفت و حاال
رش��د بيش از ۷۳درصد را تجربه ميكند .همچنين

اقتصاد اجتماعي

برنامه «تامين ،توسعه ،مقاومسازي ،تعمير ،تجهيز و
نگهداري فضاها ،ساختمانها ،اماكن و ماشينآالت»
كه س��ال گذش��ته در اليحه ،بودجهي��ي معادل ۵۵
ميليارد و ۲۰۴ميليون ريال داش��ت ،در بودجه سال
 ۹۷با كاهش��ي نزدي��ك به نصف همراه ش��ده و به
۳۰ميليارد ريال رسيده است.
از ط��رف ديگر بررس��يهاي مرك��ز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالمي ،در بودجه سال  97سازمان
ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري حكايت
از آن دارد ك��ه برخ�لاف تصريح ج��زو  ۲ماده ۱۰۰
قانون برنامه ششم توسعه مبنيبر «اختصاص يارانه
و تس��هيالت مالي در چارچوب بودجه س��نواتي» و
اهميت اين موضوع در توسعه گردشگري براي جذب
و حفظ سرمايهگذاري در اين حوزه ،در بودجه سال
آينده ،توجه چنداني به اين موضوع نشده است .آنچه
مشخص است اينكه تحقق بند ۵۱سياستهاي كلي
برنامه شش��م توسعه مستلزم توجه نظاممند و جامع
به ارائه مش��وقهاي اين حوزه است .بنابراين انتظار
ميرفت اليح��ه بودجه ،نقشهاي مش��خصي براي
اصليترين دس��تگاههاي متولي در حوزه گردشگري
يعن��ي س��ازمان مي��راث فرهنگي ،صنايعدس��تي و
گردش��گري در نظ��ر ميگرفت .از س��وي ديگر ،در
اليح��ه بودجه به برنامهيي ب��راي تحقق بند ب ماده
 ۱۰۰قانون برنامه شش��م توسعه كه به «ساماندهي
گردشگري جنگلهاي شمال و شمال غرب كشور و
زاگرس ،س��واحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل
مكران» پرداخته ،اشاره نشده است.
صنايع دستي چقدر از بودجه سال آينده
سازمان ميراث فرهنگي را از آن خود كرده
است؟
فصل صنايعدس��تي هم در مجموع  ۸۹۳ميليارد
و ۳۶۵ميلي��ون ري��ال را از بودجه س��ال آينده را به
خ��ود اختصاص داده كه در اي��ن ميان« ،برنامه احيا
و رش��د توليدات صنايعدس��تي» با  ۳۵۹ميليارد و
۷۵۰ميلي��ون ري��ال و با كاهش  ۴۰ميلي��ارد ريالي
نسبت به اليحه س��ال « ،۹۶برنامه طراحي و ترويج
صنايعدس��تي» با ۲۰۹ميليارد و ۵۰۰ميليون ريال،
«برنام��ه حمايت از ارتقاي صادرات صنايعدس��تي»
ب��ا  ۳۲۴ميلي��ارد و ۱۱۵ميليون ريال و با رش��دي
بي��ش از دو برابر نس��بت به اليحه بودجه س��ال ۹۶
و «برنامه پژوهشهاي كاربردي» با ۲۰۸۸ميليارد و
۷۵۰ميليون ريال بخشهايي از اين بودجه را به خود
اختصاص دادهان��د .از طرف ديگر اگرچه بحث بيمه
هنرمندان صنايع دستي همواره دغدغه اصلي فعاالن
اين حوزه بوده است،در بودجه اصلي معاونت ميراث
فرهنگي،س��ازمان ميراث فرهنگي،صنايعدستي و
گردش��گري،درباره اين موضوع رديف بودجهيي در
نظر گرفته نش��ده است و در بخش اعتبارات متفرقه
س��ازمان ميراث فرهنگي به اين امر اش��اره شده .بر
اساس آنچه در متن اليحه بودجه سال  1397عنوان
ش��ده« ،اش��تغال و ترويج صنايعدس��تي» با بودجه
۱۳۱ميليارد و ۴۰۰ميليون ريال و «بيمه قاليبافان و
توليدكنندگان صنايعدستي» با بودجه ۱۱۶ميليارد و
۸۰۰ميليون ريال در نظر گرفته شده است.

سازمانهاي دولتي به تعهداتشان در كاهش آلودگي عمل نكردند

ذرات معلق هواي تهران  ۳برابر استاندارد جهاني

گوي��ا بودجه س��ازمانها ،مهمتر از جان انس��انها
و هزينههاي مادياي اس��ت كه بر اث��ر آلودگي هواي
در تهران و ش��هرهاي ب��زرگ هدر ميرود .بس��ياري
از س��ازمانها در قانون هواي پ��اك و مصوبات كاهش
آلودگ��ي ه��وا ،تعهداتي داش��تهاند؛ تعهداتي كه بهانه
كمب��ود بودج��ه ،جلوي اج��راي آنها را گرفته اس��ت.
معاون محيطزيست انس��اني سازمان حفاظت محيط
زيس��ت با اش��اره به اينكه از كليه دستگاههاي اجرايي
در م��ورد روند اج��راي مصوبات كاه��ش آلودگي هوا
گزارشگيري كردهايم ،گفت :بس��ياري از دستگاهها به
دليل كمبود بودجه و عدم تخصيص اعتبارات نتوانستند
به تعهداتشان عمل كنند .مسعود تجريشي در نشست
خبري با موضوع تش��ريح تكاليف دستگاهها در اجراي
قانون هواي پاك ،اظهار كرد :بسياري از مواد مصوبه ۹۵
نيز نياز به سياستگذاري دارد كه درصورت تحقق اين
امر امكان اقدامات مناسب ايجاد ميشود.
معاون محيطزيس��ت انس��اني س��ازمان حفاظت
محيطزيس��ت در بخش ديگ��ري از صحبتهاي خود
گفت :بسياري از كشورهايي كه طي سالهاي گذشته
مشكل آلودگي هوا داش��تند از دهه  ۸۰به اين نتيجه
رسيدند كه بايد براساس يك قانون جامع در اين زمينه
عمل كنن��د؛ قانوني كه همه دس��تگاهها را موظف به
اجراي تكاليفي در زمين��ه كاهش آلودگي هوا كند .او
با اشاره به تصويب قانون هواي پاك در مجلس شوراي
اس�لامي و ابالغ آن در مرداد ماه امسال گفت :براساس
اي��ن قانون ،وظاي��ف كليه دس��تگاههاي اجرايي براي
كاهش آلودگي هوا مشخص ش��ده است .الزم به ذكر
است كه س��ازمان حفاظت محيطزيست يك دستگاه
اجرايي نيس��ت بلك��ه بهعنوان يك نه��اد حاكميتي و

نظارتي بر عملكرد دستگاههاي مختلف در قبال قانون
هواي پاك عمل ميكند.
معاون محيط زيس��ت انس��اني س��ازمان حفاظت
محيطزيس��ت با بيان اينكه براي اج��راي قانون هواي
پاك بايد آييننامههايي توس��ط دس��تگاههاي اجرايي
تهيه و تدوين ش��ود ،اظهار كرد :نظارت اين س��ازمان
بر رون��د اجراي قان��ون نيز برمبناي اي��ن آييننامهها
مش��خص خواهد ش��د .تجريش��ي در ادامه با اشاره به
اينكه در سالهاي  ۱۳۹۳ ،۱۳۹۰و  ،۱۳۹۵سه مصوبه
هياتوزيران در زمينه كاهش آلودگي هوا داش��تهايم،
اظهار ك��رد :اين مصوبات به ص��ورت تكاملي تعهدات
دستگاههاي مختلف را نس��بت به كاهش آلودگي هوا
مش��خص كرده اس��ت .در مصوبه  ۱۳۹۵تقسيمبندي
بين منابع متح��رك و ثابت آلودگي هوا صورت گرفت
و وظايف هر يك از دس��تگاههاي اجرايي مشخص شد
و س��ازمان حفاظت محيطزيست نيز وظيفه نظارت بر
اجراي اين مصوبه را برعهده دارد .معاون محيطزيست
انس��اني سازمان حفاظت محيطزيس��ت با بيان اينكه
برخي اقدامات در همه كش��ورهايي كه دچار آلودگي
هوا هس��تند مورد توجه ق��رار ميگيرد ،گفت :با توجه
به نمونهگيريهاي انجام شده در برخي كالنشهرها و
بررس��ي اين نمونهها به اين جمعبندي رسيدهايم كه
در كالنشهرها سوخت ،عامل اصلي توليد ذرات معلق
است .در شهر تهران با توجه به مطالعات صورت گرفته،
دليل عمده آلودگي به ذرات معلق بر ميگردد بنابراين
مهمترين آالينده تهران در ش��رايط حاضر ذرات معلق
اس��ت كه از احتراق ناقص و كيفيت نامناسب سوخت
توليد ميش��ود .تجريش��ي با تاكيد بر اينكه نظارت بر
كيفيت س��وخت تولي��دي برعهده س��ازمان حفاظت

محيطزيس��ت است و طبق قانون اين سازمان بايد سه
ماه يكبار س��وخت توزيعي در كش��ور را مورد پايش
قرار ده��د ،اظهار كرد :طي ماهه��اي آذر و دي پايش
كيفيت سوخت در كالنشهرها به جاي سه ماه يكبار
به هفتهيي يكبار رسيد.
در هر سال  2درصد افزايش مصرف سوخت
داشتهايم
او با اشاره به افزايش مصرف بنزين طي چهار سال
اخير افزود :در هر سال  2درصد افزايش مصرف سوخت
داشتهايم .در فصل س��رما در برخي كالنشهرها مثل
تهران بروز پديده وارونگي دما در كنار افزايش مصرف
سوخت و پايداري هوا باعث افزايش آلودگي ميشود.
معاون محيطزيس��ت انس��اني س��ازمان حفاظت
محيطزيست افزود :مهمترين مساله آلودگي هوا ذرات
معلق ناشي از مصرف سوخت است .اين ذرات از طريق
ريه وارد بدن و خون انسان ميشوند و عوارض بهداشتي
و س�لامتي بسياري در پي دارند .به گفته تجريشي در
ش��ش ماهه دوم سال به دليل بروز پديده وارونگي دما
شاهد تشديد آلودگي هوا هستيم .ذرات معلق ميتواند
ناشي از نيروگاهها ،فعاليتهاي صنعتي ،سوخت زباله و
خودروها باش��د اما سوخت و احتراق ناقص عمدهترين
بخ��ش را در توليد ذرات معلق كمت��ر از 2.5ميكرون
دارد .معاون محيطزيس��ت انساني س��ازمان حفاظت
محيطزيس��ت تاكي��د كرد :طي س��الهاي گذش��ته
توانستيم برخي آاليندهها را مديريت كنيم ولي در حال
حاضر ذرات معلق مهمترين مس��اله در آلودگي هواي
شهرها به ويژه تهران است .مقدار ذرات معلق در تهران
 ۳۲ميكروگرم در متر مكعب اس��ت اين درحالي است

جايگاه ايران در شاخص «شكاف جنسيتي» تغيير ميكند؟
فرصتهاي برابر ش��غلي و مديريتي ب��راي زنان و مردان ،حضور
زنان در عرصههاي سياس��ي و اجتماعي و ...مس��ائلي اس��ت كه در
ارزيابي شكاف جنس��يتي و نرخ مشاركت سياسي زنان ،ايران را در
رتبه نامناسبي قرار داده و از ميان  144كشور كه مورد بررسي قرار
گرفتهاند ،ايران در جايگاه  140قرار گرفته است.
مديركل بينالملل معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري با
اشاره به رتبه ايران در شاخص شكاف جنسيتي ،گفت :به كارگيري
زنان در س��طوح مديريتي مياني در آينده نزدي��ك فرصت را براي
حضور زنان در مناصب باالتر همچون موقعيت وزارتي و مجلس كه
نقش مهمي در ارتقاي ش��اخص مشاركت سياسي زنان دارد ،فراهم
خواهد كرد .ليال فالحتي با اش��اره به داليل اهميت ش��اخصهاي
توسعه ايران ،تركيه و عربستان در جامعه بينالمللي ،گفت :در جامعه
جهاني اين سه كش��ور درخاورميانه تعينكننده هستند؛ همچنين
موضوع فرهنگ اس�لامي در همه سياستگذاريهاي آنها محوريت
دارد ،بههمين دليل بيش از ساير كشورهاي غرب آسيا و خاورميانه
م��ورد توجه جامعه جهاني قرار ميگيرن��د .او در ادامه با بيان اينكه
تغييرات و تحوالت اخير عربس��تان «تحوالت��ي اجتماعي» بودند و

تغيير چنداني در ش��اخص شكاف جنسيتي به شكل مشهود ايجاد
نكردن��د ،اظهار كرد :با وجود اين چنين تحوالتي در ش��اخصهاي
بينالمللي ديگر مش��هود خواهند بود .همچنين شاخص ديگري به
ن��ام ( SIGIتحوالت اجتماعي) مربوط به قوانين اس��ت .به عبارت
ديگر وقتي قوانين در كش��وري بهبود پيدا ميكند ،اين شاخص آن
را ميس��نجد .وي با اش��اره به رتبه « ۱۴۰شكاف جنسيتي» ايران
در ميان  ۱۴۴كش��ور تصريح كرد :چاد ،س��وريه ،پاكس��تان و يمن
كشورهايي هستند كه در رتبه پايينتري نسبت به ايران قرار دارند.
با اين وجود عربس��تان در اين ش��اخص رتبه  ۱۳۸را كس��ب كرده
است كه عمدتا بهدليل «نرخ مش��اركت اقتصادي»  ۲۲.۵درصدي
زنان عربستاني نسبت به مش��اركت  ۱۷درصدي زنان ايراني است؛
«نرخ مش��اركت زنان در مجلس» عربس��تان نيز حدود  ۲۰درصد
اس��ت كه اين نرخ در ايران حدود ۷درصد است .فالحتي با اشاره به
شاخصهاي مربوط به توسعه انساني و جنسيتي بينالمللي ،به ايسنا
گفت :ش��اخصهايي كه تحت تاثير گزارشهاي توسعه انساني قرار
دارند به دليل آنكه مجموع ش��اخصهاي توسعه كشور را با نسبت
كلي زنان و مردان نسبت به توسعه محاسبه ميكند ،معموال وضعيت

كه استاندارد جهاني ۱۰ميكروگرم در متر مكعب است.
بنابراين س��ه برابر حد استاندارد جهاني ذرات معلق در
هواي تهران وجود دارد .معاون محيطزيس��ت انساني
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در ادامه اظهار كرد:
گزارش عملكرد دستگاههاي مختلف در زمينه عمل به
مصوبات و تعهداتشان را براي ارائه به رييسجمهور و
رياس��ت سازمان حفاظت محيطزيست آماده كردهايم.
براس��اس تصميمات جديد دبيرخانه كارگروه كاهش
آلودگي هوا به س��ازمان حفاظت محيطزيست منتقل
شده اس��ت تا بتوانيم اجراي مصوبات كاهش آلودگي
هوا را با جديت پيگيري كنيم .در اين ش��رايط سازمان
حفاظ��ت محيطزيس��ت عالوه ب��ر نظارت ب��ر اجراي
مصوبات بايد راهكار اجراي قوانين و مس��ير رفع موانع
را ني��ز مش��خص كند همچني��ن با كنسرس��يوم ۱۳
دانشگاه برتر هم توافقنامهيي امضا كردهايم تا پشتوانه
علمي و فني را نيز فراهم كنيم .تجريش��ي تاكيد كرد:
گزارش اقدامات دستگاههاي مختلف در زمينه كاهش

كشور را بهتر نشان ميدهند .به همين دليل محاسبه اين شاخصها
به شكل جداگانه در مورد زنان ميزان پايينتري را نشان ميدهد.
او در ادامه با بيان اينكه از سال  ۲۰۰۶شاخص تخصصي ديگري
براي س��نجش ميزان فاصله «توسعه براساس جنسيت» ايجاد شده
اس��ت گفت :شاخص شكاف جنس��يتي به فاصله زنان و مردان در
دسترسي به شاخصهاي توسعه ميپردازد و  4سازه اصلي دارد كه
شامل آموزش ،بهداشت ،مشاركت اقتصادي و سياسي است .مديركل
بينالملل معاونت امور زنان و خانواده رياس��تجمهوري با اشاره به
رتبه  ۱۳۶ايران در «مش��اركت سياسي» زنان نسبت به رتبه ۱۲۴
عربستان اظهار كرد :در عربستان به دليل سهميهبندي مشخصي كه
براي كرسيهاي زنان مجلس وجود دارد بهطور اتوماتيك ۲۰درصد
از زنان صندليهاي مجلس را تصاحب ميكنند .همچنين در تركيه
نيز سهميهيي بين  ۲۰تا ۲۵درصد براي احزاب درخصوص انتخاب
نمايندگان زن وجود دارد .در اين كشور انتخاب زنان مانند عربستان
به ش��كل فرمايشي نيست اما اختصاص س��هميه احزاب نيز باعث
افزايش مشاركت سياسي آنان شده است.
فالحتي با بيان اينكه مش��اركت اقتصادي زنان ايراني در سطح
بااليي قرار دارد اما بهدليل اينكه مشاركت آنان در بخش غيررسمي
اقتصاد صورت ميگيرد ،در ش��اخصهاي توسعه محاسبه نميشود
اضافه كرد :س��اختارها و فرآيندهاي پيچيد ه قانوني باعث ميش��ود

آلودگي هوا روي سايت سازمان حفاظت محيطزيست
قرار خواه��د گرفت تا همه م��ردم در جريان اقدامات
دستگاههاي اجرايي براي كاهش آلودگي هوا باشند.
تجريشي با اشاره به ضرورت نوسازي ناوگان فرسوده
حمل و نقل عمومي بهعنوان يكي از مواد مصوبه سال
 ۹۵اظهار كرد ۱۰ :هزار اتوبوس فرسوده داريم كه بايد
از س��امانه حمل و نقل عمومي خارج ش��وند .در حال
حاضر خوشبختانه بحث تامين اعتبار به شكل فاينانس
با سه كشور چين ،ايتاليا و كره نهايي شده است و طي
ي��ك ماه آينده بحث نوس��ازي اتوبوسها بهطور دقيق
مش��خص خواهد شد .او با اش��اره به اينكه عدم توفيق
دولتها طي سالهاي گذشته در زمينه كاهش آلودگي
هوا بايد مورد بررس��ي قرار گيرد ،گفت :يكي از داليلي
كه باعث شده در سالهاي گذشته موفقيتي در زمينه
كاهش آلودگي هوا نداشته باشيم اين است كه برنامهها
بهطور آرمانگرايانه تدوين و بدون توجه به منابع مالي
و توان كشور تهيه شده است.

زن��ان فعال در بخش غيررس��مي تمايلي به ثبت اقتصادي و حضور
در بازار رس��مي نداشته باشند .عالوه بر اين از نظر فرهنگي زنان با
وجود مشاركت اقتصادي و درآمدزايي عمدتا خود را خانهدار معرفي
ميكنند و از نظر آنان اشتغال ،شغلي رسمي و با حضور در محل كار
ثابت و با حقوق ثابت معني شده است؛ اين تفاوت رويكرد باعث شده
زناني كه حتي درآمد دارند در فرآيند ثبت آمار و سرشماريها خود
را «خانهدار» معرفيكنند .او با تاكيد بر اهميت وجود مشوقهايي كه
باعث ميشود زنان فعال اقتصادي خودشان را به شكل رسمي ثبت
كنند ،اظهار كرد :ثبت ش��دن اين فعاليتها باعث ميشود شاخص
مش��اركت اقتصادي ما تا ۳۰درصد افزاي��ش يابد .عالوه بر اين زنان
روستايي در ايران درصد مشاركت اقتصادي بااليي دارند و به شكل
پيوس��ته مشغول فعاليتهاي كشاورزي ،توليد صنايع دستي ،بافت
فرش و ...هستند ،اما همچنان در فرآيند سرشماري خود را خانهدار
معرفي ميكنن��د .مديركل بينالملل معاونت ام��ور زنان و خانواده
رياس��تجمهوري با تاكيد بر ساختارها و موانعي كه باعث ميشود
زن��ان بهدليل ترس از پرداخ��ت ماليات و نبود مش��وقهايي نظير
معافيت مالياتي ،فعاليت اقتصاديشان را اعالم نكنند ،افزود :دولت به
همراه مجلس بايد در يك فرآيند تعاملي و هم انديشي تالش كند از
طريق اختصاص مصوبههاي اثر بخش نرخ واقعي مشاركت اقتصادي
زنان ايراني را محاسبه و در آمارهاي رسمي وارد كند.
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«تعادل» ظرفيتهاي اقتصادي قبرستان عمومي پايتخت را بررسي ميكند

تجويز ساخت «مال» در بهشتزهرا !

گروه راه و شهرسازي آزاده كاري
مجي��د فراهان��ي عض��و كميس��يون برنام��ه و
بودج��ه ش��ورا روز گذش��ته در گفتوگ��و با يكي
از خبرگزاريه��ا ،پيش��نهاد س��اخت «م��ال» در
بهش��تزهرا را مطرح كرد .به گفته فراهاني ،مردم
بايد برخي خدماتي كه در شهر دريافت ميكنند را
در بهشتزهرا نيز دريافت كنند .چه ايرادي دارد با
توجه به نبود ترافيك در كنار اينگونه مجموعهها،
مال (مراكز خريد) تاس��يس ش��ود تا مردم بتوانند
از خدمات��ش به��ره ببرند و در كن��ار آن پاركينگ
طبقاتي احداث ش��ود .اين موارد از جمله كارهايي
است كه ميتوان اين مكان را به محلي براي زندگي
تبديل كرد.
با خواندن اين خبر نخستين چيزي كه به ذهن
متبادر ميش��ود ،اين اس��ت كه آيا اين يك شوخي
است يا پيشنهاد كارشناسي شده از سوي يك عضو
ش��وراي شهر تهران؟ بعد از اطمينان از جدي بودن
پيش��نهاد ،سواالت بيشماري در ذهن راه مييابند.
آيا براي كس��اني كه عزيزش��ان را از دس��ت داده و
براي مراسم خاكسپاري راهي بهشتزهرا ميشوند
وجود مال جذابي��ت دارد؟ با وجود تعداد زياد مال
در سطح ش��هر تمايلي در شهروندان براي خريد از
م��ال آن هم جايي كه نامش با م��رگ و مير پيوند
خورده اس��ت ،وجود دارد؟ اصال چرا بايد جايي كه
متعلق به درگذشتگان است ،به محلي براي زندگي
تبديل شود؟
از س��وي ديگر ،وقتي خود اعضاي ش��ورا اذعان
دارند كه ش��هر از وجود مالها و مگامالها اش��باع
ش��ده و ديگر نيازي به ساخت مراكز خريد در شهر
احس��اس نميش��ود چرا چنين پيشنهادي از سوي
يك عضو شوراي شهر مطرح ميشود؟
براس��اس آمارها ،اكنون در تهران بيش از 100
م��ال وج��ود دارد ك��ه باتوجه به وضعي��ت زندگي
ش��هروندان ،ترافيك و مس��ائل اجتماعي اين تعداد
مال در ش��هر جاي تعجب دارد حتي گفته ميشود
در ش��هرهاي بزرگ مانند پاري��س نيز اين حجم از
مالها و مگامال وجود ندارد .آيا بهتر نيست اعضاي
ش��ورا به جاي پيشنهاد ساخت مال در بهشتزهرا،
پيش��نهاد س��اخت يك ش��هربازي براي شهروندان
تهراني را ارائه كنند؟
محمدمهدي برادران استاد دانشگاه و كارشناس
مسائل شهري در گفتوگو با «تعادل» در پاسخ به
اينكه پيش��نهاد س��اخت مال در بهشتزهرا تا چه
اندازه منطقي اس��ت ،عنوان كرد :اصوال بهتر اس��ت
اعضاي ش��ورا در حوزه تصويب لوايح وارد ش��وند،
چراك��ه اين نوع پيش��نهادها در واقع ورود به حوزه
اجرايي است .بدنه ش��هرداري بهتر ميتواند چنين
مواردي را بررسي كند.
وي ب��ا بيان اينكه اقتص��ادي كردن فعاليتهاي
ش��هرداري يك امر مطلوب اس��ت ،گفت :اما اينكه

ش��هروندان اقدام به راهاندازي تورهايي براي بازديد
از قبور بزرگان كرد.
وي تاكيد كرد :داشتن نقشه راه و يك راهنماي
گردش��گري در اين امر قطعا كم��ك خوبي خواهد
بود .در كل اين پيش��نهاد جاي تامل دارد و رويكرد
انس��انگرايانه نيز در آن وج��ود دارد .الزمه آن اين
اس��ت كه حتما مطالعات و بررسيهاي الزم در اين
زمينه انجام شود.
فروش قبر و كسب درآمد
يكي ديگر از پيش��نهادهاي فراهاني براي كسب
درآمد از بهش��تزهرا س��اخت پاركينگ اس��ت .به
گفت��ه وي ،وقتي بحث درآمد پايدار مطرح اس��ت.
تنها بهش��تزهرا نباي��د از فروش قب��ر اين درآمد
را حاص��ل كن��د .بايد فكرهاي جذاب��ي كرد كه در
عين حالي كه خدمترس��اني ميش��ود ،ظرفيتها
را ني��ز افزايش دهيم .يكي از اين موارد مش��كالت
جاي پارك اس��ت كه ميتوان فضايي براي اين امر
اختصاص داد كه هم مردم راحت باشند و هم آنكه
ترافيك كمتري وجود داشته باشد.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه بحث هوشمندس��ازي و
تحول ديجيتال بهشتزهرا نيز بايد در اين مجموعه
ديده ش��ود ،گفت :مس��اله ديجيتالي شدن در دنيا
اهميت دارد و سالهاس��ت ب��راي خدمت به مردم
انج��ام ميدهد .نياز اس��ت افراد با يك اپليكيش��ن
خدمات بسياري از بهشتزهرا دريافت كنند.
نگاه سوداگري در مديريت شهر را تا جايي گسترش
دهيم كه در قبرس��تان عمومي ش��هر كه در متون
مذهبي از آن به عنوان جايي براي تفكر به مسير و
پايان زندگي ياد ش��ده است ،بخواهيم مال بسازيم
و هويت بهش��تزهرا نيز به سمت سوداگري سوق
پيدا كند ،تصميم اشتباهي است .حتي اگر نخواهيم
تعالي��م مذهب��ي را نيز مورد توجه ق��رار دهيم ،در
ش��هرهاي بزرگ دنيا قبرس��تانها بيشتر به فضاي
س��بز تبديل ش��ده يا كاربري موزه در آنها تعريف
شده است و نه مالسازي.
اقدام پسنديدهاي نيست
وي ادام��ه داد :متاس��فانه اين نگاه س��وداگرانه
همواره در مديران ما وجود داش��ته كه تمام مسائل
از قبي��ل فرهنگي و اجتماعي را با نگاه ماديگرايانه
دنبال ميكنند اما همانطور كه گفتم اينكه مكاني
ب��ا كاربري و محيط بهش��تزهرا تبدي��ل به مركز
تجاري شود اقدام پس��نديدهيي نيست .البته اينكه
به نيازهاي مردم پاس��خ داده شود كار خوبي است
كه همين االن نيز در قالب فروش��گاههايي اين كار
انجام ميش��ود اما كاركرد سازمان نبايد تغيير پيدا
كند.
وي با بيان اينكه هماكنون س��ازمان بهشتزهرا

با مش��كالت متعددي رو به رو اس��ت و نتوانس��ته
رضايت شهروندان را جلب كند،اظهار كرد :كيفيت
خدمات ارائه ش��ده در بهشتزهرا مناسب نيست و
از طرف��ي قيمتها نيز باالس��ت و همين دو عامل
موجب��ات نارضايت��ي م��ردم را فراهم كرده اس��ت.
همچنين برخي از رانتهاي ويژه استفاده ميكنند.
بنابراين بهتر اس��ت سازمان بهشتزهرا به رفع اين
مشكالت بپردازد .بسيار ش��اهد بودهايم كه تدفين
در شرايط بدي صورت ميگيرد و همزمان با مراسم
تدفين كارهاي عمراني نيز انجام ميشود .شورا نيز
باي��د نقش نظارتي خ��ود را پررنگتر كند تا جلوي
استفاده از رانتها گرفته شده و نيز كيفيت خدمات
افزايش يابد.
وي تاكي��د ك��رد :چنانچه با وج��ود همه اين
مش��كالت كار جديدي براي مدير سازمان تعريف
شود ،مديريت سازمان بايد بخشي از انرژي خود را
ص��رف وظيفه جديد خود كرده و به دنبال برندها
و س��اخت مال باش��د .اصوال ادبيات مال در تمام
دنيا ،توسعه سرمايهداري مدرن محسوب ميشود
و حت��ي در مراكز ش��هري نيز مخالفان بس��ياري
دارد ،چه رسد به اينكه در چنين محيطي كه هم
هويت مديريت و هم هويت محيطي را خدشهدار
ميكند.

قبرستانهاي توريستي
به گزارش «تع��ادل» ،فراهاني در بخش ديگري
از صحبتهاي خود از قبرس��تانهاي توريس��تي در
برخي كش��ورها خب��ر داده و عنوان ك��رده كه بايد
آرامس��تانهاي شهر را توريس��تي كرد .به گفته وي
وقت��ي ميت��وان در آرامس��تانها جذب توريس��ت
داش��ته باشيم ،بهتر است كه اين امر فعال شود .بايد
ببيني��م چقدر اين ظرفيت را فع��ال كردهايم و بايد
از ظرفيت حرم مطهر و بهش��تزهرا بهعنوان جاذبه
توريستي استفاده شود .واقعيت اين است كه بيشتر
آرامس��تانهاي توريس��تي قدمتي چند هزار س��اله
داش��ته و بيش��تر جاذبه تاريخي دارند .ب��رادران اما
معتقد است برعكس ساخت مال ،تبديل آرامستانها
به جاذبههاي توريستي تصميم خوبي است.
وي در اي��ن باره توضي��ح داد :در دنيا تورهاي
گردش��گري زي��ادي وج��ود دارد ولي م��ا تورهاي
گردش��گري شهري ش��ناخته ش��ده ،نداريم .البته
يكس��ري تورهاي تهرانگردي تعريف شد كه خيلي
مورداس��تقبال قرار نگرفت .اين درس��ت اس��ت كه
بهش��تزهرا قدمت تاريخي ندارد اما شخصيتهاي
برجس��ته ادبي ،فرهنگي ،ورزشي ،هنري و سياسي
بس��ياري در اين آرامستان به خاك سپرده شدهاند
و ميتوان با تعريف يك نقشه راه و شناخت سليقه

ارسال گل از راه دور
به گفته فراهاني يكي از خدماتي كه در گذشته
مط��رح بوده خدمات از راه دور گل گذاش��تن براي
متوفي خود اس��ت كه اين امر به نظر اهميت دارد.
اين امر در رويكرد جديد مديريت ش��هري ميتواند
مطرح شود.
اين عضو شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه بايد
از ظرفيت نذورات و وقف اس��تفاده كرد ،گفت :هر
كس��ي كه به اين مجموعه ميآيد نذوراتي دارد كه
ميتوان آن را ساماندهي كرد .مجموعه بهشتزهرا
پتانسيل بااليي دارد و مردم براي وقف اعتقاد دارند.
سازمان بهشتزهرا ميتواند براي مراكز مختلف اعم
از يتيمخانه و سالمندان اين امر را سامان دهد.
به گفته فراهان��ي ،بحث داوطلب��ان تطهير كار
شايس��تهيي است كه سازمان داوطلبان نه تنها بايد
براي تطهير باش��د بلكه خدمات مختلف پزش��كي
و روانشناس��ي و ...ب��راي آن درنظر گرف��ت و بايد
خادمان افتخاري داشته باشد.
ريي��س كميته بودجه و نظارت ش��وراي ش��هر
تهران گفت :بحث هوشمندسازي و تحول ديجيتال
بهش��تزهرا بايد در اين مجموعه ديده شود و نياز
است افراد با يك اپليكيشن ،از خدمات بهشتزهرا
استفاده كنند.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اعالم كرد

پيشنهاد فروش  1500ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط شهرداري
مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافي��ك ش��هرداري
ته��ران گفت :درح��ال حاضر پيش��نهادي دادهايم
كه ش��هرداري ه��زار و  500ميلي��ارد تومان اوراق
مش��اركت بفروش��د و ما از مردم ته��ران خواهش
كنيم براي كاهش آلودگي هوا كمك كنند و اوراق
مشاركت را بخرند ،دولت نيز تعهد سود بازپرداخت
را به مردم بدهد.
محس��ن پورس��يدآقايي در گفتوگ��و با فارس
در پاس��خ به اينكه چ��ه برنامههايي ب��راي كاهش
آلودگي هواي ش��هر تهران داريد ،گفت :براس��اس
بررس��يهاي ص��ورت گرفته ،آلودگي هواي ش��هر
ته��ران 4منبع جدي دارد .وي ادامه داد :در ش��هر
ته��ران 4منبع تولي��د دود و ذرات معلق داريم كه
ابتدا كاميونها هس��تند كه تردد ش��بانه كاميونها
22درص��د آاليندگ��ي ته��ران را ايج��اد ميكن��د.
پورسيدآقايي ادامه داد :دو نوع آاليندگي نسبت به
ديگر آاليندگيها بيشتر است كه آاليندگي گازهاي
س��مي و ذرات معلق هستند و سهم هر نوع خودرو
در ايجاد اين آاليندگيها فرق ميكند.
مع��اون حملونقل و ترافيك ش��هرداري تهران
گفت :بيش از 40درصد آاليندههاي گازهاي سمي
ناش��ي از خودروهاس��ت و در بخ��ش ذرات معل��ق
بيشترين آاليندگيها براي كاميونهاست كه ذرات
معلق را توليد ميكند.
وي با اشاره به اينكه در شهر تهران حل مشكل
ذرات معل��ق باي��د در اولوي��ت قرار بگي��رد ،گفت:
درحال حاض��ر آاليندگي كه موجب بحران و ايجاد
مشكالتي در تهران ميشود ،ذرات معلق نام دارد و

هنگامي كه به اوج ميرس��د ،شرايط ناسالم را براي
شهر تهران ايجاد ميكند.
وي اظهار كرد :براي هر منبع ايجاد ذرات معلق
بايد بودجه و روش خ��اص خود را اجرايي كرد .در
ابتدا بايد موتورسيكلتهاي كاربراتوري و آالينده در
سطح ش��هر تردد نكنند و تسهيالتي براي دريافت
خودروهاي برقي داده شود.
پورس��يدآقايي يادآور شد :طرحي بايد ارائه شود
كه موتورس��يكلتهاي بنزين��ي قديمي جمعآوري
و ب��ا ارائه تس��هيالت 2.5ميلي��ون توماني بالعوض
و نهايت��ا با 7ميلي��ون تومان بتوان موتورس��يكلت
برق��ي خريداري كرد .مع��اون حملونقل و ترافيك
ش��هرداري تهران افزود :با اين ط��رح ميتوانيم در
تهران  800هزار موتورسيكلت بنزيني را طي 4سال
تبديل به موتورس��يكلتهاي برق��ي كنيم كه قطعا
تاثير بس��زايي در كاهش ذرات معلق و آلودگي هوا
دارد .وي ادام��ه داد :حداقل 3هزار اتوبوس بنزيني
و گازوييل��ي قديمي در ش��ركت واح��د بايد از رده
خارج ش��وند و براي تع��دادي هم فيلتر دوده نصب
ش��ود البته بايد اتوبوسهايي ك��ه جديد خريداري
ميشوند و به چرخه حملونقل اضافه ميشوند نيز
به فيلتر دوده مجهز باشند.
مع��اون حملونقل و ترافيك ش��هرداري تهران
اظهار ك��رد :در وضعيت آلودگي ه��وا پليس راهور
بايد تيمهايي را مس��تقر كند و از تردد كاميونهاي
دودزا جلوگي��ري كند و اي��ن كاميونها فك پالك
شوند و به پاركينگ براي اسقاط ارسال شوند.
مع��اون حملونقل و ترافيك ش��هرداري تهران

ب��ا اش��اره ب��ه اينكه ب��راي كاه��ش آلودگ��ي هوا
7500ميليارد تومان نياز داريم ،خاطرنش��ان كرد:
ب��راي كاه��ش آلودگي ه��وا بايد دول��ت به كمك
ش��هرداري تهران بياي��د .با توجه ب��ه اينكه تهران
پايتخت كش��ور اس��ت بنابراين دولت وظيفه دارد
براي كاهش آلودگي هوا كمك كند.
وي افزود :درحال حاضر پيش��نهادي دادهايم كه
هزار و  500ميليارد تومان شهرداري اوراق مشاركت
بفروش��د و ما از م��ردم تهران خواه��ش كنيم براي
كاه��ش آلودگي هوا كمك كنند و اوراق مش��اركت
را بخرند ،دولت نيز تعهد سود بازپرداخت را به مردم
بدهد .پورس��يدآقايي يادآور ش��د :اين پيش��نهاد در
كميسيون عمران مجلس نيز مصوب شده است و در
دستوركار كميسيون تلفيق قرار گرفته كه اميدواريم
كميس��يون تلفيق نيز رأي بدهد و منبع جديدي از
طريق اوراق مشاركت ايجاد شود تا اگر دولت بودجه
كافي براي رفع اين مش��كل را ندارد از طريق اوراق
مش��اركت و بازپرداخت چند س��اله مردم را تشويق
كنيم و خواهش كنيم ك��ه اوراق را خريداري كنند
و در كاهش آلودگي هوا سهيم باشند.
پورس��يدآقايي يادآور شد :با برنامههايي كه ارائه
ش��ده در يك ب��ازه زماني 4س��اله ،موضوع آلودگي
هواي ش��هر تهران حل ميش��ود و يك آسمان آبي
در شهر داريم.
مع��اون حملونقل و ترافيك ش��هرداري تهران
اضاف��ه ك��رد30 :درص��د آاليندگيه��ا مرب��وط به
نيروگاهه��اي ب��رق و صنع��ت اس��ت و س��ازمان
محيطزيس��ت باي��د ب��ه صنايع فش��ار بي��اورد تا

پس از كاهش صدور پروانههاي ساختماني در بهار صورت گرفت

افزايش  9.9درصدي صدور پروانههاي ساختماني در تابستان

تازهترين گزارش مركز آمار از صدور پروانههاي س��اختماني
از افزاي��ش 9.9درص��دي آن در تهران و رش��د 6.4درصدي آن
در س��اير شهرهاي كش��ور در تابستان  ۹۶نس��بت به تابستان
 ۹۵حكايت ميكند .اين رش��د صدور پروانههاي ساختماني در
تابس��تان امسال درحالي صورت گرفته اس��ت كه در بهار سال
جاري ،شاهد كاهش ١٩,٣درصدي صدور پروانه نسبت به فصل
گذش��ته و همچنين افت حدود 4.9درصدي درمقايسه با فصل
مشابه سال  95بوديم.
در حال��ي كه بر اس��اس گزارش مركز آم��ار ،افزايش حدود
10درصدي صدور پروانههاي س��اختماني در تهران نس��بت به
تابس��تان سال  95نش��اندهنده تحريك بازار مسكن است و به
نوعي پيش رونق مس��كن است اما كارشناسان مسكن معتقدند
ك��ه افزايش صدور پروانه در اين مدت ب��ه دليل روي كارآمدن
محمدعلي نجفي ش��هردار جديد پايتخ��ت و پيشبيني اعمال

سياستهاي انقباضي از سوي او در شهرداري است.
در واقع س��ازندگان مس��كن با توجه به تجربههاي پيش��ين
خود انتظار داش��تند كه موانع و قوانين س��ختگيرانهيي پس از
آغاز فعاليت شهردار اصالحطلب پايتخت براي صدور پروانههاي
ساختماني اعمال شود.
بر همين اس��اس پيش از روي كارآمدن او ،اقدام به دريافت
پروانه س��اخت گرفتن��د كه اين موضوع موج��ب افزايش حجم
پروانههاي س��اختماني در تابستان سال جاري شد .افزايشي كه
اگرچه موجب رش��د تقاضا در نيمه اول سال  98ميشود اما به
معناي تحرك بازار مسكن نيست .اما در اين ميان ناگفته نماند
كه از ابتداي س��ال جاري جز فروردين ماه شاهد افزايش قيمت
مس��كن و رشد نسبي حجم معامالت نس��بت به ماههاي مشابه
س��ال قبل از آن بودي��م كه اين عوامل تاحدودي نش��انگر آغاز
ارسال سيگنالهاي خروج مسكن از ركود است.

فيلترهاي الزم گذاشته شود .قطعا اگر اين برنامهها
عملي شود ،تهران به مرز تعطيلي و بحران نخواهد
رس��يد و به اي��ن ترتيب س��طح آاليندگيها خيلي
كاهش خواهد داش��ت و به ش��رايط ش��اخصهاي
190و  200نخواهيم رسيد.
پورس��يدآقايي اضافه كرد :اگر ما بتوانيم س��ال
آينده هزار و  500ميليارد تومان در كاهش آلودگي
هوا هزينه كنيم 10درص��د در كاهش آلودگي هوا
س��هيم خواهيم بود و 9درصد گازهاي س��مي كم

رشد  7.5درصدي مساحت زيربنا
براس��اس گ��زارش مركز آم��ار اي��ران ،بررس��ي نتايج طرح
«گردآوري اطالعات پروانههاي س��اختماني صادر ش��ده توسط
ش��هرداريهاي كش��ور» در فصل تابستان س��ال  ١٣٩٦نشان
ميدهد كه در فصل تابس��تان سال جاري تعداد 18.867واحد
مس��كوني در پروانههاي صادر ش��ده براي احداث ساختمان از
س��وي ش��هرداري تهران پيشبيني ش��ده كه نس��بت به فصل
گذشته حدود 6.25درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته
حدود 9.9درصد افزايش داشته و همچنين متوسط تعداد واحد
مس��كوني براي هر يك از اين پروانههاي احداث ساختمان 1.7
واحد بوده است.
همچنين متوس��ط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين
پروانهه��اي احداث س��اختمان  1.7واحد ب��وده و تعداد ٢٦٣١
پروانه احداث س��اختمان توس��ط ش��هرداري ته��ران در فصل
تابس��تان  ١٣٩٦صادر ش��ده است كه نس��بت به فصل گذشته
حدود 8.15درصد و نس��بت به فصل مشابه سال گذشته حدود
7.10درصد افزايش داشته است.
اي��ن گ��زارش ميافزاي��د :در مجم��وع مس��احت زيربنا در
پروانههاي احداث س��اختمان صادر ش��ده از س��وي شهرداري

ميش��ود .مع��اون حملونقل و ترافيك ش��هرداري
ته��ران در پاس��خ به پرسش��ي مبني ب��ر اينكه آيا
ش��هرداري براي كاه��ش آلودگي ه��وا هزينههاي
مش��خصي را تخصيص داده اس��ت ،گفت :با توجه
به كمبوده��اي موجود 4هزارميلي��ارد تومان براي
حملونق��ل عموم��ي اختص��اص خواه��د يافت تا
اتوبوس و مترو خريداري ش��ود و براي برقي كردن
موتورس��يكلتها ني��ز نياز ب��ه 2هزارميليارد تومان
بودجه است.

ته��ران در فصل تابس��تان  ١٣٩٦بالغب��ر 1.354هزار مترمربع
بوده كه نس��بت به فصل گذشته حدود 5.32درصد و نسبت به
فصل مشابه سال گذشته حدود 7.5درصد افزايش داشته است.
متوس��ط مساحت زيربناي اين دس��ته از پروانهها در دوره مورد
بررسي حدود 1.346مترمربع بوده است.
افزايش  6.3درصدي در كل كشور
بر اساس گزارش منتشر شده از سوي مركز آمار درباره حجم
پروانههاي ساختماني صادرشده ،در فصل تابستان سال ،١٣٩٦
تعداد ۸۲هزار و  520پروانه صادر ش��ده براي احداث ساختمان
از سوي شهرداريهاي كشور پيشبيني شده كه نسبت به فصل
گذش��ته حدود 6.3درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته
حدود 6.4درصد افزايش داش��ته اس��ت و در اين ميان متوسط
تعداد واحد مس��كوني در هر پروانه احداث ساختمان  8.2واحد
بوده است.
در مقابل تعداد  29.538پروانه احداث س��اختمان توس��ط
ش��هرداريهاي كشور در فصل تابس��تان  ١٣٩٦صادر شده كه
نس��بت به فصل گذش��ته حدود  2.1درصد كاهش و نسبت به
فصل مشابه سال گذشته 9.4درصد افزايش داشته است.

ايرانشهر
 انبوهسازان خواهان
كاهش نرخ سود اوراق مسكن

دبير كانون سراس��ري انبوهس��ازان با تاكيد بر اينكه
معاون مس��كن وزارت راه و شهرسازي بخشي از گزارش
انبوهس��ازان مبني بر باال بودن نرخ س��ود اوراق مسكن
را پذيرفته اس��ت ،گفت :در عين حال هن��وز وزير راه و
شهرس��ازي به اين گزارش جوابي نداده اس��ت .فرشيد
پورحاج��ت در گفتوگو با فارس با اش��اره به اينكه نرخ
س��ود اوراق مسكن به صورت اسمي  17.5درصد اما در
عمل نرخ س��ود آن  ۲۴تا ۲۵درصد اس��ت ،اظهار كرد:
دريافت تس��هيالت گرانقيمت موجب ش��ده تا بخش
خصوصي رغبتي براي ورود به س��اخت و س��از از خود
نش��ان ندهد .دبير كانون سراسري انبوهسازان ادامه داد:
در گزارشي كه انبوهسازان به درخواست شخص آخوندي
آن را تهيه كردند بهطور مشخص اعالم شده است ،نرخ
سود تسهيالت حوزه مسكن بسيار سنگين است و بايد
نرخ سود متناسب با نرخ تورم كاهش يابد .او اظهار كرد:
در ۲۰سال گذشته حتي در دورهيي كه بازار مسكن رونق
داشته اس��ت ،اين همه تفاوت بين نرخ سود تسهيالت
از محل صندوق پسانداز با س��اير وامهاي غيرصندوقي
وجود نداش��ت .به گفته پورحاجت ،س��ود صندوقهاي
پسانداز مسكن در حال حاضر 9.5درصد است ،در حالي
كه نرخ سود اوراق مسكن به صورت اسمي 17.5درصد
و به صورت واقعي ۲۴درصد اس��ت .اين كارشناس حوزه
مسكن تصريح كرد :كانال تامين منابع مالي براي توليد
مسكن از محل اوراق شرايط بسيار سختي دارد ،بنابراين
يكي از عوامل اصلي كاهش صدور پروانه س��اختماني و
عدم رغبت بخش خصوصي براي ورود به بازار مس��كن
همين موضوع ميتواند باشد.

حقالزحمه مشاوران امالك
نيمدرصد از هزينه معامله

ريي��س كميس��يون تخصص��ي مش��اوران امالك
گفت :حقالزحمه مش��اوران امالك در معامالت خريد
و ف��روش بر اس��اس مصوبه كميس��يون نظارت ش��هر
ته��ران براي معامالت تا س��قف  500ميليون تومان از
هر يك از طرفين نيمدرصد اس��ت .حس��ام عقبايي در
گفتوگو با تس��نيم درباره مبلغ كميس��يون مشاوران
امالك در معامالت اجاره مس��كن اف��زود :در معامالت
اجارهبه��ا دوطرف بايد يكچهارم اجاره ماهانه به عالوه
9درص��د ارزش افزوده را پرداخت كنند .او تصريح كرد:
م��ازاد 500ميليون تومان هم از ه��ر طرف معامله 25
صدم درصد دريافت ميش��ود .عقبايي افزود :به عنوان
مث��ال ارزش يك معامل��ه  600ميليون تومان اس��ت؛
براي  500ميلي��ون تومان اول هر ط��رف معامله بايد
2.5ميلي��ون تومان به مش��اور ام�لاك پرداخت كنند،
كميس��يون 100ميلي��ون تومان بعدي ه��م 25صدم
درصد ميشود .رييس س��ابق اتحاديه مشاوران امالك
ادام��ه داد :اين 25ص��دم درصد هم 250ه��زار تومان
ميش��ود كه در مجموع هر يك از طرفين معامله بايد
2ميليون و 750هزار تومان بابت حقالزحمه به مشاور
امالك پرداخت كنند .او با اش��اره به اينكه حدود 240
تا 250هزار توم��ان هم بابت ماليات بر ارزش افزوده از
دو طرف معامله دريافت ميش��ود ،گفت :بنابراين براي
يك معامله  600ميليون توماني ،دوطرف معامله حدود
6ميليون تومان به مشاور امالك پرداخت ميكنند.

كارنامه تاخيرهاي پروازي
ايرالينها در آذرماه

هواپيماي��ي آتا با انجام ۷۲درص��د پروازهاي خود در
آذرماه به صورت تاخيردار رتبه نخست تاخيرهاي پروازي
آذرماه را به خود اختصاص داد .به گزارش مهر ،پيش از اين
در ارديبهشت ماه امسال شركت هواپيمايي ايران ايرتور با
انجام ۷۴درصد پروازهاي خود به صورت تاخيردار ،ركورد
تاخيرهاي پروازي در سال جاري را به نام خود ثبت كرده
بود .در گزارش سازمان هواپيمايي كشوري كه عملكرد
خطوط هوايي كشور در پروازهاي داخلي فرودگاه مهرآباد
در آذرماه منتشر شده ،آمده است :پس از آتا اير ،ايراناير
(هما) كه ۶۵درصد پروازهايش با تاخير انجام ش��د ،در
رتب��ه دوم ايرالينه��اي با باالترين تاخيره��اي پروازي
ايس��تاد .سومين ايرالين كش��ور در آذرماه از نظر تعداد
تاخي��رات پروازي ،نفت اير (كارون) اس��ت كه ۶۴درصد
پروازهاي خود را به صورت تاخيردار به س��رانجام رساند.
همچنين در ماه گذش��ته  ۳ايرالين قشم اير ،كيش اير
و آس��مان با داش��تن ۵۹درصد تاخير در پروازهاي خود
به صورت مش��ترك رتبه چهارم تاخيرهاي پروازي را به
دست آوردند .دراين ميان ،آسمان با انجام يك هزار و ۲۸
پرواز در ماه گذشته توانست ركورد بيشترين تعداد پرواز
را به دس��ت بياورد و قش��م اير و كيشاير هم به ترتيب
 ۴۲۰و ۴۲۳پ��رواز را در مجم��وع در فرودگاه مهرآباد به
انجام رس��اندند كه هر دوي اين ايرالينها  ۲۴۸سورتي
پرواز تاخيردار داشتند .هواپيمايي معراج كه در چند ماه
گذش��ته همواره ركورددار انجام پروازهاي به موقع بود،
در ماه گذش��ته با داش��تن ۵۱درصد تاخيرهاي پروازي
جزو ايرالينهاي «داراي بي��ش از ۵۰درصد تاخيرهاي
پروازي» محسوب ميشود .هواپيمايي پويا اير هم در اين
ماه تنها  ۷پرواز داش��ته كه  ۶س��ورتي پرواز آن به موقع
و ي��ك پرواز نيز با تاخير بوده اس��ت كه به همين دليل
بهترين عملكرد را ميان ايرالينهاي كش��ور با ۱۴درصد
تاخير پروازي داشته است.

تفاهمنامه خريد لكوموتيو
بهزودي اجرايي ميشود

مديرعامل شركت دولتي توليد لكوموتيو هند (رايتس
بهاوانا) اعالم كرد كه جزئيات يادداش��ت تفاهمي كه در
زمينه خريد ۲۰۰دس��تگاه لكوموتيو و واگن باري امضا
ش��د ب��ه زودي اجرايي خواهد ش��د .به گ��زارش پايگاه
خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي ،راجي��و ماهرورتا بيان
كرد :اي��ن تفاهمنامه همكاريهاي آين��ده هند و ايران
در بخ��ش ريلي و راهآهن را تس��هيل خواه��د كرد .اين
مقام هندي پيشبيني كرد ك��ه جزئيات اين توافقنامه
تا دو هفته آينده اجرايي ش��ود .او تصريح كرد :ش��ركت
رايتس پي��ش از اين هم با راهآهن اي��ران در پروژههاي
ديگر همكاري داش��ته است ،اما امضاي يادداشت تفاهم
در حال حاضر يك توافق بسيار مهم براي هند محسوب
ميشود .ماهرورتا درباره اهميت چابهار براي هند گفت:
اين لكوموتيوها به جابهجايي بار و همچنين مسافران در
ايران كمك خواهند كرد .آنها همچنين در راهآهن چابهار
به زاهدان مورد اس��تفاده قرار خواهند گرفت كه اين امر
ميتواند به رشد سريعتر اين بندر كمك كند.

اخبار
خط و نشان استاندارد اجباري
براي خودروها

ايسنا معاون كيفيت ارزيابي سازمان ملي استاندارد
در ارتباط با توقف خط توليد خودروهايي كه تا ابتداي
تيرماه سال آينده نتوانند ۶۳مورد استاندارد اجباري را
رعايت كنند ،گفت :در مرحله اول اجراي مصوبه افزايش
تعداد استانداردهاي خودرويي از  ۵۵به  ۸۵مورد ،توليد
۲۵خودرو س��واري و سنگين جادهيي متوقف شد و به
احتمال بس��يار زياد محصوالت هشت گروه خودرويي
ديگر ب��ه دليل عدم رعايت اس��تانداردها با توقف خط
توليد مواجه خواهند شد .جهانبخش سنجابيشيرازي
ادامه داد :در مرحل��ه دوم اجراي مصوبه افزايش تعداد
اس��تانداردهاي خودرويي از  ۵۵به  ۸۵مورد بايد تعداد
اس��تانداردهاي مورد نظر تا ابتداي تيرماه سال آينده از
 ۶۱به  ۶۳مورد افزايش يابد و خودروسازاني كه نتوانند
الزامات اين مصوبه را براي ارتقاي استانداردهاي اجباري
لحاظ كنند با توقف خط توليد مواجه خواهند شد.

ارز مبادلهاي قطعهسازان خودرو
حذف شد

فارس عضو هياتمديره انجمن قطعهسازان از حذف
ارز مبادلهي��ي بخش اعظمي از صنعت قطعهس��ازي طي
روزهاي اخير خبر داد و گفت :طبق اطالعات كسب شده
از بانك مركزي ،ارز مبادلهيي كل صنعت قطعهسازي طي
 10تا  15روز آينده قطع خواهد شد.
محمد شهپري با بيان اينكه طي روزهاي اخير بخش
عمدهيي از ارز مبادلهيي صنعت قطعهس��ازي حذف شده
اس��ت ،اظهار كرد :طبق اطالعات به دس��ت آمده از بانك
مرك��زي ،ارز مبادلهيي كل صنعت قطعهس��ازي طي 10
تا 15روز آينده حذف خواهد ش��د و همه توليدكنندگان
موظف به اس��تفاده از ارز آزاد خواهند بود كه اين مس��اله
قيمت تمامشده توليد قطعات را افزايش ميدهد.
وي تصريح كرد :به اين ترتيب در راس��تاي تكنرخي
ش��دن ارز ،تعرفههايي كه مش��مول دريافت ارز مبادلهيي
ميشدند به ارز آزاد تبديل شدهاند و توليدكنندگان براي
تامين مواد اوليه مورد نياز خود بايد از ارز آزاد  4400تومان
استفاده كنند .به گفته وي ،برخي توليدكنندگان قطعات
حدود  80درصد ارز مورد نياز خود را براي خريد مواد اوليه
از طريق ارز مبادلهيي تامين ميكردند كه حاال بايد ارز آزاد
را جايگزين آن كنند .شهپري در ادامه با اشاره به افزايش
قيمت مواد اوليه داخلي مورد نياز صنعت قطعهسازي طي
ماههاي اخير گفت :توليد اين مواد عمدتا توسط واحدهاي
دولتي صورت ميگيرد كه در اين مورد ميتوان به افزايش
 50ت��ا 60درص��دي قيم��ت محصوالت ف��والد مباركه و
همچنين محاسبه قيمت مس و آلومينيوم بر اساس قيمت
جهاني و محاسبه با نرخ ارز آزاد اشاره كرد .در عين حال،
قيمت مواد پتروش��يمي نيز افزايش قابل توجهي داش��ته
است .وي با بيان اينكه در حال تهيه گزارشي درباره قيمت
تمامشده مواد اوليه صنعت قطعهسازي و تاثيرگذاري نرخ
ارز و افزاي��ش قيم��ت مواد اوليه داخلي ب��ر توليدات اين
صنعت هس��تيم ،گفت :اين گزارش را به ش��وراي رقابت
ارائه خواهيم كرد .وي تاكيد كرد :اگر شوراي رقابت مانع
از افزايش خودرو ش��ود ،وضعيت صنعت خودروس��ازي و
قطعهسازي بدتر از شرايط فعلي خواهد شد.

بازار اندونزي در انتظار ايران

پايگاه خبري س�ازمان توس�عه تجارت ايران رايزن
بازرگاني ايران در اندونزي با معاون اداره آسيا ،اقيانوسيه،
آفريق��ا و رييس بخش آس��يا و خاورميانه وزارت تجارت
اندونزي در خصوص برگزاري برنامههاي مشترك تجاري
ديدار كرد .انور كم��ري رايزن بازرگاني ايران در اندونزي
اي��ن مالق��ات را در چارچوب تفاهمنام��ه همكاريهاي
بين اداره كل توس��عه صادرات وزارت تجارت اندونزي با
سازمان توس��عه تجارت ايران عنوان كرد و گفت :محور
گفتوگوها در اين نشست ،برگزاري سمينارهاي مشترك
براي شناخت فرصتهاي تجاري دو كشور در سال جديد
ميالدي و حضور هيات تجاري ايران در اينگونه رويدادها
براي درك بهتر ظرفيتهاي طرفين بود .در اين جلسه،
اليزه معاون اداره آسيا ،اقيانوسيه و آفريقا و اداره كل توسعه
تجارت اندونزي ،با ابراز خرسندي از همكاري همهجانبه
و فعاالنه دفتر رايزني بازرگاني ايران در برگزاري سمينار
«شناخت بازار ايران» كه سال گذشته در تنگرنگ برگزار
شد ،از برپايي س��مينارهاي مشترك دو كشور در آينده
استقبال كرد .گفتني است ،رقم صادرات ايران به اندونزي
طي هشت ماهه نخست سال جاري با رشد 184درصدي
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 360ميليون دالر
رسيده و همچنين واردات ايران از اندونزي نيز با كاهش
18درصدي مواجه شده است.

ش دستدوز
ميزان قاچاق كف 

فارس رييس اتحاديه كفاش��ان دس��تدوز تهران با
اش��اره به عوامل مقابل توليد گفت :نرخ باالي تسهيالت
بانكي ،ماليات ،بيمه ،سياس��تهاي گمرك در واردات و
قاچاق ۵ ،عامل مقابل توليد است .رسول شجري رييس
اتحاديه كفاشان دستدوز تهران با بيان اينكه ركود بازار
مشكل صنف كفاشان دس��تدوز است ،گفت :متاسفانه
عوامل��ي كه باي��د در اختيار توليد باش��ند ،مقابل توليد
قرار دارند .رييس اتحاديه كفاش��ان با اشاره به نرخ باالي
22درصد تس��هيالت بانكي افزود :البته تسهيالت بانكي
معموال به توليدكنندگان پرداخت نميشود ،اما اگر كسي
بخواهد تسهيالت بانكي دريافت كند ،بايد كفش آهني در
پا داشته باشد و تسهيالت با چنين سودهايي ،توليدكننده
را به ورطه ورشكس��تگي ميكش��اند .وي با بيان اينكه
ماليات بر ارزش افزوده معضل بزرگ توليدكنندگان است،
بيان كرد :در اخ��ذ ماليات به هيچوجه به وضعيت ركود
بازار توجه نميشود و هر سال نسبت به ماليات سال قبل
درصدي اضافه و از مودي مالياتي اخذ ميش��ود .شجري
با بيان اينكه سازمان بيمه هيچ حمايتي از كارفرما ندارد،
افزود :بيمه باي��د از كارگر و كارفرما در كنار هم حمايت
كند ،زيرا اگر كارفرما نباشد ،كاري وجود نخواهد داشت
تا كارگر مشغول به فعاليت شود .وي با انتقاد از گمرك
جمهوري اسالمي ايران گفت :گمرك در جايي كه نبايد
اجازه واردات دهد ،اين اجازه را ميدهد و در جاهايي كه
بايد اجازه واردات دهد ،آنقدر س��نگاندازي ميكند كه
هزينه واردات را براي توليدكننده افزايش ميدهد.
رييس اتحاديه كفاش��ان دس��تدوز تهران بيان كرد:
بخش��ي از مواد اوليه توليد كفش باي��د از طريق واردات
تامين شود كه گمرك كشور با مانعتراشيها و تاخير در
اج��ازه واردات ميليونها تومان هزينه آن واردات را براي
توليدكننده افزايش ميدهد كه اين افزايش هزينه منجر
به افزايش هزينه توليد و در نتيجه افزايش ركود ميشود.
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صنعت ،معدن و جتارت

رييس سازمان توسعه تجارت از احتمال ارائه اوراق اسناد خزانه به صادركنندگان خبر داد

مكانيسم جديد پرداخت مطالبات تجار

تعادل
متولي دس��تگاه ديپلماس��ي تجاري كش��ور از
مكانيس��م جديد پرداخت مطالبات صادركنندگان
رونماي��ي كرد .براس��اس اي��ن روش پيش��نهادي،
دولتم��ردان قصد دارند با ارائه اوراق اس��ناد خزانه
ب��ه صادركنندگان ،اين اطمين��ان را به آنها بدهند
كه دولت نس��بت به پرداخت مطالب��ات و معوقات
جواي��ز صادرات��ي خ��ود متعهد اس��ت .اگرچه اين
نس��خه جدي��د حمايتي ب��راي پرداخ��ت مطالبات
صادركنندگان از س��وي نمايندگان مجلس شوراي
اس�لامي پيشنهاد ش��ده اما بنا به اظهارات مجتبي
خسروتاج بايد ديد كه آيا اين روش در بودجه سال
 96قاب��ل پذي��رش خواهد بود يا خي��ر .البته از آن
س��و ،اينكه دولت چه ميزان اوراق خزانه اس�لامي
با هدف تس��ويه مطالبات صادركنندگان در زمينه
جوايز و مش��وقهاي صادراتي منتش��ر خواهد كرد،
موضوعي است كه هماكنون در هالهاي از ابهام قرار
دارد .در عي��ن حال برخي از فع��االن اقتصادي در
گفتوگ��و با «تعادل» مكانيس��م جديد دولت براي
پرداخت مطالبات صادركنندگان را روش مناس��بي
ارزيابي نكردند چراكه به گفته آنها اينگونه روشها
در بلندمدت جنبه عملياتي پيدا نخواهند كرد.
چالش مطالبات
پرداخت مطالبات صادركنندگان كه گويا در اين
سالها به يك چالش جدي تبديل شده ،دولتمردان
را بر آن داش��ته تا به كارگيري مكانيسمهاي جديد
به تعهدات خود در اين زمينه جامه عمل بپوشانند.
در س��ال  1395و به دنبال ابالغ بس��ته حمايت از
توس��عه صادرات غيرنفتي ،سازمان برنامه و بودجه
نس��بت به اب�لاغ مبلغ 2ه��زار و 700ميليارد ريال
ب��راي پرداخ��ت جواي��ز و مش��وقهاي صادراتي و
900ميلي��ارد ري��ال براي كمك س��ود تس��هيالت
صادرات��ي ب��ه بنگاهه��اي تولي��دي صادرات��ي(در
مجم��وع 3ه��زار و  600ميليارد ري��ال) اقدام كرد.
اما در نهايت اس��فند ماه س��ال گذشته مبلغ 500
ميلي��ارد ريال(100ميليارد ريال براي كمك س��ود
تسهيالت صادراتي به بنگاههاي توليدي صادراتي و
400ميليارد ريال براي پرداخت جوايز و مشوقهاي
صادراتي) از سوي سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد.
اين درحالي است كه مجتبي خسروتاج در آن زمان
گفته بود ،درخواس��ت سازمان توسعه تجارت ايران
ب��راي پرداخت جوايز و مش��وقهاي صادراتي مبلغ
10هزارميلي��ارد ريال بوده كه از اي��ن مبلغ 3هزار
و  600ميلي��ارد ري��ال ابالغ ش��د و در نهايت 500
ميليارد ري��ال تخصيص يافت .به عبارت ديگر فقط
 5درصد از مبلغ درخواس��تي و نزديك به 14درصد
از مبلغ ابالغي به سازمان توسعه تجارت در روزهاي
پاياني سال  95تخصيص يافت.

ح��ال براس��اس جديدتري��ن اظه��ارات متولي
تجاري كش��ور اگر بههر دليلي ام��روز منابع دولت
محدودي��ت داش��ته و ق��ادر ب��ه پرداخ��ت طل��ب
صادركنندگان نيس��ت اما با صدور ارائه اوراق اسناد
خزان��ه به صادركنندگان باب��ت مطالبات و معوقات
جوايز صادراتي ميتوان��د حمايتي كه ميخواهد را
از صادركنن��دگان انج��ام دهد .مجتبي خس��روتاج
با اش��اره به اينك��ه دولت ب��ه پرداخ��ت مطالبات
صادركنندگان متعهد اس��ت ،گفت :بر اين اس��اس
احتم��اال باب��ت معوقات جواي��ز صادراتي ب��ه آنها
اوراق اس��ناد خزانه تخصيص ميده��د .به گفته او
صادركنندگان ميتوانند مطمئن باش��ند كه دولت
به پرداخت طلبشان متعهد است.
خس��روتاج همچنين با بيان اينكه ارائه اس��ناد
خزانه به صادركنندگان جزو بخشي از پيشنهادهايي
اس��ت كه نمايندگان مجلس اعالم كردهاند به اين
نكته نيز اش��اره كرد كه باي��د ديد كه آيا در بودجه
سال  1397اين موضوع جايگاه پذيرش دارد يا نه.
خس��روتاج ادام��ه داد :با درياف��ت اوراق خزانه،
صادركنن��دگان ميتوانن��د آن را در بازار س��رمايه
معامله نمايند يا صبر كنند تا در موعد سررسيد آن
را وصول كنند .بنابراين ،اين يك نوع تعهد از سوي

دولت به صادركنندگان است كه آنها مطمئن باشند
باالخ��ره دولت متعهد به پرداخت طلب آنها خواهد
بود .طلب صادركنندگان متعلق به دوره س��الهاي
ده��ه 1380و  1390اس��ت كه در آن اي��ام اعالم
ش��ده كه جوايزي بابت ص��ادرات به صادركنندگان
پرداخت ميش��ود و دولت ه��م متعهد بوده كه اين
مبالغ را بپردازد؛ اما اين وعده محقق نش��ده است.
براساس اظهارات رييسكل سازمان توسعه تجارت
در س��الهاي بعد از آن در مصوبات ذكر شد كه به
ش��رط تحقق درآمد ،اين معوقات پرداخت شود اما
اگر درآمدي نباشد ،دولت قادر به پرداخت نخواهد
ب��ود .اين نكته هم ب��ه صادركنندگان اعالم ش��ده
بنابراين آنچه عمدتا مطالبات قانوني صادركنندگان
است به دوره س��الهاي 1389و  1390برميگردد
كه حتي اس��ناد تعدادي از آنها بررسي و تاييد شده
اس��ت .خس��روتاج افزود :از س��ال  1391به بعد به
دليل اينكه شرط تحقق درآمد براي پرداخت جوايز
صادراتي در نظر گرفته ش��ده اس��ت ،تعهد قانوني
براي دولت درباره پرداخت جوايز به صادركنندگان
وجود ندارد.
از س��وي ديگ��ر ،ريي��س جوايز و مش��وقهاي
صادرات��ي س��ازمان توس��عه تج��ارت درب��اره ارائه

اوراق اس��ناد خزانه به صادركنن��دگان به «تعادل»
ميگويد :سازمان توس��عه تجارت بسته پيشنهادي
را براي س��ازمان برنامه و بودجه تهيه كرد كه يكي
از بنده��اي م��ورد توافق ب��ه موضوع اوراق اس��ناد
خزانه بازميگ��ردد .به گفته او اين مكانيس��م تنها
براي پرداخ��ت طلب صادركنندگان در س��الهاي
1395و  1396خواهد بود .غالمرضا وحدتمنش با
اش��اره به پيگيريهاي سازمان توسعه تجارت براي
اعط��اي جوايز صادراتي س��ال  96گفت :اگرچه به
نظر ميرسد ،سازمان برنامه و بودجه براي پرداخت
مطالب��ات صادركنندگان از اين روش پيش��نهادي
چراغ س��بز نشان داده اس��ت اما هنوز چند و چون
اين موضوع در هالهيي از ابهام قرار دارد.
مخالفان طرح پيشنهادي چه گفتند؟
ح��ال با توجه ب��ه اينكه دولت ت��وان پرداخت
بده��ي خود به تج��ار را ن��دارد ،بهترين روش در
اين زمينه را ارائه اس��ناد خزانه اسالمي ميداند تا
از اي��ن طري��ق بتواند به نوعي هم خي��ال تجار را
راح��ت كند و هم اينك��ه پرداخت بدهيهاي خود
به صادركنندگان را تا حدي تعويق بيندازد .اسناد
خزانه اس�لامي نوعي اوراق بدهي است كه دولت

منتش��ر ميكند و اصليترين ابزار بازار پول جهت
اعمال سياستهاي پولي به شمار ميرود .در واقع
مدتهاست كه دولت به دليل كسري بودجه قادر
به پرداخت بدهي خود به پيمانكارانش نيس��ت؛ به
همين جهت براساس رديف بودجهيي اجازه يافت
تا از طريق اوراق خزانه اس�لامي اقدام به تس��ويه
بدهي خ��ود با پيمانكاران بخش خصوصي ش��ود.
اوراق خزانه در تمام دنيا معموال از باالترين درجه
اعتباري برخوردار هس��تند چراكه دولت پرداخت
آنه��ا را ضمان��ت كرده اس��ت .تس��ويه بدهيهاي
دولت با اس��تفاده از اوراق خزانه ،روش��ي است كه
به شكل گس��ترده در بسياري از بخشهاي اليحه
بودجه سال  1397بر آن تاكيد شده است .چنانكه
اشاره شد ،استفاده از اوراق خزانه(اوراق بدهي) در
كشوري مانند ايران كه نسبت بدهيهاي دولتي به
توليد ناخالص داخلي در مقايس��ه با كشورها ديگر
بس��يار پايين اس��ت ،دير يا زود بايد اجرا ميشد.
ب��ا اين همه بهنظر ميرس��د ،اين موضوع در ميان
صادركنندگان هم مخالفاني داشته باشد.
ب��ه ط��وري كه دبي��ر و ناي��ب ريي��س اتحاديه
صادركنن��دگان تجهي��زات پزش��كي اي��ران در
گفتوگو با «تعادل» ميگويد :مكانيس��م جديدي
كه دولت قرار اس��ت از طريق آن مطالبات خود به
صادركنن��دگان را پرداخ��ت كند خيل��ي نميتواند
كارگش��ا باش��د و نگرانكنن��ده اس��ت .محمدرضا
كمپاني ادامه ميدهد :ما نميتوانيم به كارگرهايمان
اوراق خزان��ه بدهيم و از آنها بخواهيم چند ماه بعد
آن را در بانك مركزي نقد كنند .در واقع زماني كه
بخشي از بدهيهاي كارفرما به كارگران قرار است با
اوراق قرضهيي پرداخت شود كه دولت منتشر كرده
بايد نقدشوندگي بااليي را انتظار داشت.
اين درحالي است كه نقدشوندگي اوراق قرضه
معموال پايين اس��ت .دبير اتحاديه صادركنندگان
تجهيزات پزشكي ادامه ميدهد :از طرفي رقم اين
قبي��ل مطالبات در صنف ما ب��ه 2تا 3هزارميليارد
توم��ان ميرس��د و انتش��ار ان��دك اوراق خزان��ه
نميتوان��د كاري از پي��ش بب��رد .از س��وي ديگر
رييس كميس��يون توس��عه صادرات اتاق بازرگاني
ايران معتقد اس��ت كه در دول��ت دهم نيز چنين
شيوههايي از س��وي دولتمردان مطرح شد كه در
نهايت س��هام منتشر ش��ده هيچگاه از سوي تجار
قابل داد و ستد نبود.
س��يدرضي حاجيآقامي��ري ب��ه «تع��ادل»
ميگويد :به نظر نميرسد كه اين نوع پيشنهادها
جنبه عمليات��ي به خود بگي��رد؛ چراكه دولتها
تاكن��ون اقدام��ي در راس��تاي تزري��ق منابع به
صادركنندگان به شكل صحيح آن انجام ندادهاند.
از اي��نرو به نظر ميرس��د اينگون��ه روشها نيز
نتواند راه به جايي ببرد.

وزير صنعت ،معدن و تجارت پيشنهاد داد

ضرورت شكلگيري ستاد «سرمايهگذاري»

تعادل
«جذب س��رمايه» يكي از س��رفصلهاي كاري
دولتمردان در س��الهاي اخير به ش��مار ميرود .به
طوريك��ه مطابق برنامهريزيه��اي صورت گرفته
چنانچ��ه بخواهي��م ب��ه رش��د  8درص��دي اقتصاد
و 9درص��دي صنعت دس��ت پي��دا كني��م ،يكي از
پيشش��رطهاي آن جذب 770هزارميليارد تومان
س��رمايه داخلي و خارجي در كش��ور است .اگرچه
دولتم��ردان و حت��ي فع��االن بخ��ش خصوصي به
روشهاي گوناگ��ون تالش كردند تا س��رمايههاي
خارجي را به س��مت داخل س��وق دهند اما خيلي
مطابق انتظارات و اهداف پيشبيني شده در زمينه
ج��ذب پولهاي خارج��ي پيش نرفتي��م .از اين رو
متول��ي صنعت ،معدن و تجارت ب��ا تاكيد بر اينكه
اقتص��اد كش��ور نيازمن��د س��رمايهگذاري داخلي و
خارجي اس��ت ،پيش��نهاد كرد تا س��تادي با عنوان
«جذب و س��اماندهي س��رمايهگذاري» در كش��ور
تشكيل و فعال شود.
معضالت صنعت از زبان شريعتمداري
وزير صنعت ،معدن و تجارت در جلس��ه س��تاد
فرمانده��ي اقتصاد مقاومتي اس��تان ته��ران گفت:
بررس��يهاي انجام شده ،نش��ان ميدهد كه مشكل
75درص��د واحده��اي صنعت��ي كش��ور «كمب��ود
نقدينگ��ي و س��رمايه در گ��ردش» اس��ت .محمد
ش��ريعتمداري اظهار كرد :در همين ارتباط س��ال
ج��اري بي��ش از 2ميلي��ارد دالر س��رمايه خارجي
جذب ش��ده كه قدمي بزرگ و البته ناكافي اس��ت.

وزير صنعت ،معدن و تجارت تصريح كرد :همچنين
قرارداد جذب 40ميلي��ارد دالر از طريق فاينانس و
روشهاي ديگ��ر با بانكهاي مختل��ف دنيا تنظيم
ش��ده كه اي��ن منابع به زودي ب��ه چرخه اقتصادي
كشور تزريق ميشود .ش��ريعتمداري گفت :قرارداد
 5ميليارد دالري ش��ركت سرمايهگذاري خارجي با
طرف ايتاليايي ازجمله اين قراردادها با هدف جذب
منابع مالي و سرمايهگذاري خارجي در كشور است.
وزي��ر صنع��ت ،معدن و تج��ارت با بي��ان اينكه
تالش دش��من براي من��زوي كردن اقتص��اد ايران
شكس��ت خ��ورده ،افزود :رش��د صنعتي كش��ور از
منفي 10.8درصد به مثبت 4.4درصد رس��يده كه
نشاندهنده موفقيت اقدامات انجام شده براي رشد
و توسعه اقتصادي كشور است.
بن��ا ب��ه اظه��ارات او؛ از مجموع 85ه��زار واحد
توليدي كش��ور حدود يك هزار و 200واحد داراي
مش��كل هس��تند ك��ه  500واحد از اي��ن تعداد در
ركود به س��ر ميبرند .وزير صنعت ،معدن و تجارت
همچني��ن با بيان اينكه س��ال  97س��ال خوبي از
نظر اقتصادي براي كش��ور خواهد بود ،افزود :رشد
17درص��دي مجوزهاي ص��ادره نش��انه اميد براي
گسترش و جذب سرمايهگذاري در كشور است .وي
تاكي��د كرد :ريزش و روي��ش در واحدهاي صنعتي
امري طبيعي اس��ت كه اگر به اصالح ساختار مالي،
انساني و زيرساختها منجر شود به طور قطع مفيد
خواه��د بود .وزير صنعت ،معدن و تجارت همچنين
به كارهاي بيس��ابقه انجام ش��ده در بخش معدن
كشور اشاره و اظهار كرد :براي نمونه توليد كنسانتره

از 28ميليون تن در ابتداي فعاليت دولت يازدهم به
 56ميلي��ون تن و توليد ف��والد از 22ميليون تن به
48ميليون تن با  6.5ميليارد دالر صادرات افزايش
يافته اس��ت .به گفته ش��ريعتمداري 17هزار واحد
صنعت��ي در كش��ور و  5هزار واح��د صنعتي نيز در
ش��هركهاي صنعتي مش��غول فعاليت هستند كه
از اين تعداد  892واحد به دليل ش��رايط ناپايدار با
ظرفيت محدود كار ميكنند و حدود 200واحد آن
نيز تعطيل شده است.
او ادامه داد«:براي تامين نقدينگي اين واحدهاي
صنعت��ي ،هماهنگي نظام بانكي اهميت زيادي دارد
و به دنبال آن هستيم تا دستورات ستاد فرماندهي
اقتص��اد مقاومتي توس��ط بانكها ب��ه خصوص در
اس��تان تهران كه فاقد اين هماهنگي است ،اجرايي
ش��ود .شريعتمداري اظهار كرد :در همين ارتباط 8
ه��زار و 930ميليون ريال اعتبار از طريق سيس��تم
بانكي براي حل مش��كل واحدهاي صنعتي اس��تان
تهران پرداخت شده است.
او با بيان اينكه اس��تان تهران ميتواند در جذب
سرمايهگذاري پيش��تاز و نمونه كشور باشد ،افزود:
ميت��وان س��رمايهها را در تهران جذب و به س��اير
اس��تانها هدايت كرد ضمن اينكه صنايع در استان
تهران بايد به سمت بهرهوري بيشتر حركت كرده و
از وضعيت فعلي خارج شوند.
به گفته ش��ريعتمداري در همين ارتباط بايد با
تش��كيل كارگروهي ضمن بررس��ي نيروي انساني،
مناب��ع و مواد اوليه مورد نياز صنايع ،بهرهوري را در
سطح استان تهران افزايش داد .او در بخش ديگري

رشد صادرات فرش دستباف
نخستين جلسه ميز فرش دستباف با حضور معاون سازمان
صنع��ت ،معدن و تجارت اس��تان قم ،نماين��دگان اتحاديههاي
تولي��دي و صادراتي فرش دس��تباف و مديركل دفتر توس��عه
صادرات محصوالت صنعتي و معدني بهعنوان نماينده س��ازمان
توسعه تجارت ايران در شهر قم برگزار شد.
ب��ه گزارش پايگاه خبري س��ازمان توس��عه تج��ارت ايران،
مس��عود كمالياردكان��ي ضم��ن ارائ��ه تصوي��ري از وضعي��ت
كالن تج��ارت ف��رش دس��تباف اي��ران و جه��ان گف��ت :بازار
ف��رش دس��تباف در دني��ا طي  ٥س��ال گذش��ته دس��تخوش
كاه��ش رش��د در تجارت اين محصول ش��ده اس��ت بهگونهيي
ك��ه از رق��م  1600ميلي��ون دالر در س��ال  ٢٠١٢ب��ه رق��م
 1300ميلي��ون دالر در س��ال  ٢٠١٦ميالدي رس��يده اس��ت.
او اف��زود :با وجود كاه��ش 20درصدي ص��ادرات جهاني ،آمار
ص��ادرات فرش دس��تباف ايران طي اين م��دت از حدود 318
ميليون دالر در س��ال  ٩٢به حدود  345ميليون دالر در س��ال
 95رس��يده اس��ت .مديركل دفتر توس��عه صادرات محصوالت
صنعت��ي و معدني در ادامه اظهار داش��ت :يكي از داليل رش��د

ص��ادرات فرش دس��تباف رفع ممنوعيت ص��ادرات به امريكا و
صادرات  ٩٠ميليون دالري فرش دس��تباف در س��ال گذش��ته
به اين كش��ور اس��ت .كمالياردكاني درخص��وص آخرين آمار
صادرات فرش دس��تباف ايران گفت :در  8ماهه نخس��ت سال
جاري با رشد ٢٨درصدي به لحاظ ارزش صادرات اين محصول
به رقم  270ميليون دالر رسيد .در ادامه اين نشست ،مشكالتي
چون نب��ود معافيتهاي مالياتي و اختص��اص وامهاي كمبهره
به توليدكنندگان فرش دس��تباف ،افزايش قيمت مواد اوليه كه
منجر به افزايش قيمت تمام ش��ده محصول خواهد شد و عدم
ارائه مشوقهاي صادراتي مطرح و بررسي شد.
همچني��ن نماين��دگان اتحاديهها و تش��كلها با اش��اره به
بازاريابي بهعنوان عمدهترين مشكل صادرات فرش دستباف بر
نقش سازمان توسعه تجارت ايران و رايزنان بازرگاني براي ورود
به بازارهاي جديد تاكيد كردند .گفتني است مهمترين بازارهاي
هدف صادراتي فرش دس��تباف ايران كشورهاي ژاپن ،آلمان و
امريكا هس��تند كه س��هم ايران در بازار اين كش��ورها بهترتيب
70درصد30 ،درصد و 10درصد است.

از صحبته��اي خود با بيان اينكه كس��ب وكار در
اس��تان تهران و اتخاذ يك تصميم در اين مقوله بر
كل كش��ور تاثيرگذار اس��ت ،افزود :منشور اقتصاد
مقاومتي در اس��تان ته��ران ك��ه داراي ظرفيتها
و محدوديته��اي خاص��ي اس��ت بايد ب��ا توجه به
ويژگيهاي آن تهيه و تدوين شود.
ش��ريعتمداري با اش��اره به اينكه آلودگي هوا و
مس��ائل زيس��ت محيطي ازجمل��ه محدوديتهاي
تهران بزرگ اس��ت ،گفت :از اي��ن موضوع به دليل
درگي��ر ب��ودن جمع زي��ادي از م��ردم نميتوان به
س��ادگي عبور كرد و سياس��ت اصلي وزارت صنعت
ني��ز برخورد قاط��ع و قانوني با صناي��ع آالينده در
تهران است .وزير صنعت ،معدن و تجارت همچنين

تاكيد ك��رد كه مديران بايد با پرهيز از پش��ت ميز
نش��يني ،حضور ميدان��ي در طرحه��اي صنعتي و
توليدي داش��ته باش��ند .به گزارش ايرنا ،اس��تاندار
ته��ران نيز در اين جلس��ه با بيان اينك��ه برخي از
شهرستانهاي استان ازجمله پرديس و بهارستان با
400تا 900هزار نفر جمعيت فاقد ش��هرك صنعتي
هستند ،گفت :ايجاد اين شهركها منجر به افزايش
اش��تغال و رون��ق تولي��د در اين مناطق ميش��ود.
محمدحس��ين مقيمي اف��زود 52 :پرونده مرتبط با
صنايع در س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان
تهران مطرح است كه 22پرونده از اين تعداد داراي
معوق��ات بانكي و 7واحد نيز در ش��رايط بحراني به
سر ميبرد.

صدور ضمانتنامه سرمايهگذاري براي صنايع كوچك
صن��دوق ضمان��ت س��رمايهگذاري صناي��ع كوچ��ك
اع�لام ك��رد :يكه��زار و  880ميلي��ارد ري��ال ضمانتنامه در
 9ماهه امس��ال براي صنايع كوچك صادر و تمديد شد كه در
همسنجي با پارسال رشد 82درصدي را نشان ميدهد.
همچني��ن در م��دت اي��ن گ��زارش ،بي��ش از 43درص��د
ضمانتنامهه��اي صادر ش��ده ب��راي طرحهاي ايج��ادي صنايع
كوچ��ك به مبلغ  530ميليارد ريال و 38درصد ضمانتنامههاي
صادره براي س��رمايه در گردش واحده��اي توليدي كوچك به
ارزش  470ميليارد ريال بود.
بر پاي��ه اين گزارش ،اس��تانهاي خراس��انرضوي ،گيالن،
خوزس��تان ،ايالم و كرمانشاه در  9ماهه امسال پيشتاز دريافت
ضمانتنامه براي صنايع كوچك بودهاند.
عالوه بر اين اس��تانهاي زنجان ،چهارمحالوبختياري و يزد
كمترين ضمانتنامه را در اين مدت دريافت كردهاند.
بانك س��ينا بيش��ترين ضمانتنامه را ب��راي صنايع كوچك
درياف��ت كرده و پس از آن بانكهاي ملي ،كش��اورزي ،صنعت
و مع��دن و انصار رتبههاي بع��دي را در دريافت ضمانتنامه دارا

هس��تند .بنا بر اين گ��زارش ،صندوق ضمانت س��رمايهگذاري
صناي��ع كوچك تا مبل��غ  30ميليارد ريال ك��ه 70درصد اصل
و س��ود تس��هيالت (مناطق محروم تا 85درص��د) براي صنايع
كوچ��ك اس��ت و نزد نظام بانكي ،موسس��ههاي مال��ي و ديگر
ذينفعان ضمانت ميكند.
همچني��ن اي��ن صن��دوق ب��راي فع��االن صناي��ع كوچك،
ضمانتنامههاي حسن انجام تعهدات ،ضمانتنامه اعتبار خريدار،
ضمانتنامه شركت در مناقصه و ضمانتنامه پيشپرداخت صادر
ميكند .به گزارش ايرنا ،محمدحسن مقيسه مديرعامل صندوق
ضمانت س��رمايهگذاري صنايع كوچك ،ب��ا بيان اينكه صندوق
ضمانت س��رمايهگذاري صنايع كوچ��ك قدمت طوالني ندارد و
نزديك به  10س��ال از فعاليت آن ميگ��ذرد ،افزود :مهمترين
هدف اين صندوق ،توسعه س��رمايهگذاري بخش غيردولتي در
صنايع كوچك ،كوتاه كردن زمان اجراي طرحهاي اش��تغالزا و
داراي توجي��ه اقتصادي ،با اولويت مناطق كمتر توس��عه يافته
و تضمي��ن و تس��هيل در توثيق تس��هيالت اعطاي��ي بانكها و
موسسههاي مالي و اعتباري به صنايع كوچك است.

نفت و انرژي
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روي خط نيرو
كاهش مصرف گازوييل
نيروگاهها

تماس وزير امور خارجه ايران با همتاي چيني و حضور وزير كار در چين براي بررسي آخرين وضعيت نفتكش سانچي

پاون| براس��اس گ��زارش ش��ركت مادرتخصصي
نيروگاههاي كشور در  9ماهه سال جاري سهم مصرف
سوخت گازوييل و مازوت در نيروگاههاي كشور نسبت
به سال گذش��ته به ترتيب  5و 2.6درصد كاهش پيدا
كرده كه اي��ن امر ميتواند به معن��ي كاهش آلودگي
هوا ناش��ي از مصرف سوخت در نيروگاههاي كشور نيز
باشد .براس��اس آخرين گزارشهاي موجود از شركت
مادرتخصص��ي نيروگاههاي حرارتي كش��ور در 9ماهه
س��ال جاري در مجموع بيش از  60ميليارد مترمكعب
س��وخت در نيروگاهه��اي حرارتي كل كش��ور مصرف
شده كه از اين ميزان ،سهم مصرف گاز طبيعي حدود
93.22درصد بوده است .گزارشها حاكي از اين است
كه مصرف گاز طبيعي در نيروگاههاي حرارتي كش��ور
نسبت به سال گذش��ته حدود 7.5درصد رشد داشته
اس��ت .همچنين براساس اين گزارش سهم گازوييل از
كل س��وخت مصرفي نيروگاههاي حرارتي 3.22درصد
بوده كه در مقايس��ه با س��ال گذش��ته حدود 5درصد
كاهش داش��ته اس��ت .اين گ��زارش ميافزايد :س��هم
س��وخت مازوت در 9ماهه امس��ال برابر با 3.56درصد
از كل مصرف س��وخت نيروگاهه��اي حرارتي بوده كه
اين ميزان نيز نسبت به سال گذشته حدود 2.6درصد
كاهش پيدا كرده اس��ت .گفتني اس��ت كاهش س��هم
مصرف سوخت مازوت و گازوييل در سوخت نيروگاهي
كشور به معناي كاهش انتشار آاليندههاست.

نوشدارو بعد از مرگ سهرابها

با گذشت يك هفته از آغاز سانحه تنها پيكر 3ملوان پيدا شده است
گروه انرژي|
براي ما يك هفته گذش��ت اما ب��راي خانوادههاي
دريانوردان گمش��ده به اندازه ي��ك عمر .خانوادههايي
ك��ه از يك س��و در آتش انتظار براي ش��نيدن خبري
اميدواركننده ميس��وزند و از يك سو شكوه دارند كه
اميدهايش��ان براي ديدار مجدد با عزيزانشان در ميان
انفعال مسووالن كمرنگ و كمرنگتر ميشود.
ديروز خبري منتش��ر شد كه محمدجواد ظريف با
همت��اي چيني خود به ص��ورت تلفني گفتوگو كرده
اس��ت .علي ربيع��ي نيز كه از س��وي رييسجمهور به
عنوان مسوول پيگيري اين حادثه منصوب شده است
از دو روز پي��ش در چين به س��ر ميبرد .اقداماتي كه
بايد از همان روز نخست به وقوع ميپيوست و مقامات
ايراني در باالترين سطح ديپلماتيك به چينيها فشار
وارد ميكردند .پرس��ش اين است كه چرا اين حجم از
تاخير و حركت دس��ت به عصا از سوي مقامات دولت
ايران ديده شد؟ چرا فش��ار ديپلماتيكي الزم از طرف
اي��ران وارد نش��د؟ چرا تماسها در نخس��تين دقايق
حادثه نه تنها از س��وي وزير امور خارجه بلكه از سوي
رييسجمهور با مقامات چيني برقرار نشد؟
ب��راي اينكه مش��خص ش��ود چني��ن اقداماتي تا
چ��ه ميزان ميتوانس��ت ،سرنوش��ت بهت��ري را براي
دريان��وردان ايراني رقم بزند به اظهارنظر روز گذش��ته
محس��ن بهرامي س��خنگوي ش��ركت ملي نفتكش در
گفتوگ��و با ايلنا توجه كنيد« :م��ا از ابتدا با چينيها
اختالف اولويت داش��تيم ،آنها مسائل فني و تكنيكي
خ��ود را مط��رح ميكردند ،اما اكنون ب��ا حضور آقاي
ربيعي س��رعت كار از قبل بيشتر ش��ده است ».هفت
روز اس��ت كه رس��انههاي داخل��ي و خارجي گزارش
ميدهند كه چينيها حاضر به پذيرش ريسك نيستند
و با كوچكترين بهانهيي عقبنشيني ميكنند و اجازه
كنت��رل عمليات را ب��ه غيرخودي ني��ز نميدهند .در
نشست خبري روز دوشنبه محسن بهرامي سخنگوي
شركت ملي نفتكش عنوان شد كه چينيها هيچ وقعي
ب��ه اصرارهاي طرف ايراني نمينهند .بدون ش��ك اين
مس��اله به مقامه��اي وزارت امور خارج��ه و مجموعه
دولت منتقل ش��ده اس��ت .تصور كنيد كه اگر از روز
نخس��ت تماسها در باالترين سطح ديپلماتيك انجام
ميش��د و ش��خصي مانند علي ربيعي به نمايندگي از
رييسجمهور ايران به چين س��فر ميكرد شايد امروز
ب��ه جاي ن��گارش چندين س��طر گاليه ،خب��ر نجات
دريانوردان ايراني و بنگالدش��ي منتشر ميشد .اما اين
اتفاق��ات بس��يار دير افتاد و اكن��ون اميدها براي زنده
يافتن دريانوردان كش��تي س��انچي كمتر از هميش��ه
شده است.

كريستال كه با پرچم هنگكنگ تردد ميكرده است
روز سهشنبه به سواحل چين رسيده باشد اما تاكنون
هيچ اطالعاتي از آن منتشر نشده است.

آخرين فعل و انفعاالت ميداني
صبح روز گذشته و با حضور 30دقيقهيي تيم تجسس
چيني روي عرش��ه خبر پيدا ش��دن پيك��ر بيجان دو
نفر از مس��افران سانچي منتش��ر شد .بدينترتيب شمار
كشتهشدگان اين سانحه تاكنون به عدد  3رسيده است.
هرچند هويت هيچيك از اين س��ه نفر مش��خص نشده
اس��ت .پيكر نخستين كش��ته روز يكشنبه پيدا شد اما
عنوان ش��د كه به علت س��وختگي كامل صورت امكان
شناس��ايي او وجود ندارد و دو نفري كه روز گذش��ته در
عرشه كشتي پيدا ش��دهاند نيز در حال انتقال به سمت
خشكي هس��تند تا مراحل شناسايي آنها نيز طي شود.
چينيها حتي در رابطه با هويت دو پيكر پيدا ش��ده نيز
محافظهكاري دارند و ايرانيها حتي از برخورد چينيها
در اين زمينه نيز گاليه دارند .س��خنگوي ش��ركت ملي
نفتك��ش در گفتوگو با ايس��نا در اين رابطه اظهار كرد:
ت پيكرهاي پيدا ش��ده همچنان مجهول اس��ت.
«هوي�� 
متاسفانه روند بروكراسي در چين براي تشخيص هويت
بس��يار طوالني اس��ت اما اين موضوع با جديت پيگيري
ميشود».
به نظر ميرسد ،راهحل شناسايي كشته شدهها تنها
در آزمايش دياناي باش��د و از همين رو از خانوادههاي

مفقودان خواس��ته شده اس��ت تا از آنها نمونه دياناي
گرفته ش��ود تا با دياناي پيكرهاي يافت شده مطابقت
داده شده و هويت آنها مشخص شود.
عالوه بر پيدا ش��دن پيكر دو نفر ،جعبه سياه كشتي
سانچي نيز پيدا شده است كه ميتواند حداقل در بخش
جس��توجو براي يافتن علت حادثه ش��تاب بيشتري را
ايجاد كند .در نشست خبري روز دوشنبه هفته گذشته
سخنگوي شركت ملي نفتكش عنوان شد كه دو مجراي
اصل��ي براي يافتن حقيقت ش��روع حادثه وج��ود دارد.
مجراي نخس��ت يافتن جعبه س��ياه ( )VDRكشتي و
مجراي دوم رسيدن خدمه كشتي هنگكنگي به ساحل
چين و مصاحبه با آنهاس��ت .جعبه سياه سانچي اكنون
پيدا شده است اما پرسش اين است كه آيا بررسي آن به
دست ايرانيها خواهد بود؟
آنطور كه هادي حقش��ناس معاون س��ازمان بنادر
و دريانوردي گفته اس��ت ،جعبه س��ياه كشتي سانچي
در اختيار دو كش��ور اي��ران و پاناما قرار خواهد گرفت .او
در گفتوگو با ايلنا اظهار كرد« :طبق كنوانس��يونهاي
بينالمللي جعبه سياه متعلق به مالك كشتي و شركتي
است كه كشتي تحت عنوان آن ثبت شده است .بنابراين
جعبه سياه در اختيار دو كشور ايران و پاناما قرار دارد».

ورود پاناما به بررس��ي جعبه س��ياه به آن علت است
كه كشتي سانچي با پرچم اين كشور در حال تردد بوده
است و اگر روي اين نفتكش پرچم ايران نصب بود نياز به
دخالت كشور ديگري در بررسي جعبه سياه نبود .پيشتر
سخنگوي شركت ملي نفتكش در رابطه با علت حركت
تانكر س��انچي با پرچم پاناما به «تع��ادل» گفت كه اين
مساله ارتباطي به تحريمهاي بينالمللي ندارد و تنها به
دليل سياستهاي بازاريابي اين شركت است .هرچند وي
توضيح بيشتري در اين زمينه ارائه نكرد.
اما دومين روزنه براي يافتن علت حادثه اطالعاتي
است كه قرار بود از كشتي سياف كريستال و مسافران
آن دريافت ش��ود .چينيها تاكن��ون به مقامات ايراني
اجازه ندادهاند تا از اين كش��تي بازرسي و تحقيقات به
عمل آورند و خود نيز اطالعاتي از آن منتشر نكردهاند.
به گزارش ايرنا ،روز گذش��ته علي ربيعي با شيه كوان
وي فرمان��ده چيني تيم اطفاي حريق كش��تي ديدار
ك��رد .در اين ديدار به ربيعي گفته ش��د كه بازديد از
كشتي سياف كريستال منوط به موافقت دولت چين
است .فرمانده چيني تيم اطفاي حريق وعده داده است
كه براي بازديد از كش��تي مدنظر از پكن درخواس��ت
مجوز خواهد كرد .به نظر ميرس��د كه كشتي سياف

انتظار فرج از عمليات كالهسبزهاي ايراني
نااميدي از تيم عمليات چيني س��بب شد تا تيمي از
ژاپن نيز به عمليات اطفاي حريق و تجسس براي نجات
مفقودان اضافه ش��ود .عالوه بر اين نيروي دريايي ارتش
جمهوري اس�لامي ايران نيز تعدادي از تكاوران خود را
براي ورود به عرش��ه كشتي پس از خاموش شدن آتش
به چين ارسال كرد .روز چهارشنبه هفته گذشته بود كه
براي نخس��تينبار اظهارنظرهايي در اين رابطه از سوي
اس��داهلل قرهخاني نماين��ده مجلس و محس��ن بهرامي
سخنگوي ش��ركت ملي نفتكش منتشر ش��د .نماينده
عليآبادكتول از دس��تور مستقيم امير خانزادي فرمانده
نيروي دريايي ارتش و امير سياري معاون هماهنگكننده
ارتش براي ورود به موضوع نفتكش خبر داد.
قرار اس��ت ،تيم تجسس ايراني امروز صبح به محل
كشتي برسد .به گزارش ايرنا در آيين بدرقه تيم امداد
و نجات ايراني اعزامي به درياي چين ،علي ربيعي وزير
كار ،رفاه و ام��ور اجتماعي و رييس فعلي كميته ويژه
رسيدگي به وضعيت نفتكش حادثه ديده ايراني سانچي
اظهار كرد« :چشم اميد و انتظار مردم ايران به تكاوران
و تيم امداد ايراني اس��ت» .ربيعي نيز نتوانس��ت انتقاد
خود از چينيها را پنهان كند و اظهار داش��ت« :انتظار
داريم طرف چيني نيز تالش بيش��تري براي عمليات
امداد و نجات به خرج بدهد ».ربيعي با بيان اينكه امواج
وضعيت جوي ثابتي داشته و زمينه ادامه فعاليت اطفاي
حريق و امدادرس��اني فراهم است ،افزود« :تمام تالش
نيروه��اي ايراني و چيني براي اتم��ام عمليات امداد و
نجات به كار گرفته ميش��ود تا نيروها و تيمهاي آنان
مجددا ،وارد كشتي نفتكش بشوند».
وزي��ر كار با تاكيد بر اينكه در هر صورت تيم امداد و
نجات ايراني روز يكشنبه بايد روي كشتي بروند ،افزود:
«ژاپنيه��ا نيز آماده همكاري و كمك هس��تند و از روز
ش��نبه ني��ز از كرهييها هم درخواس��ت كمك كرديم و
ميخواهيم هماهنگي به نحوي انجام شود كه بيشترين
اثربخشي را داشته باشد.
ربيعي با بيان اينكه نياز به پنج هزار تن فوم داريم كه
بايد به هر طريق ممكن تهيه شود ،گفت« :از شنبه شب
نياز به دو كشتي براي كولينگ (خنك كردن) داشتيم كه
تا روز يكشنبه بايد فراهم شود .اميدواريم اين وضعيت
ادامه پيدا كند .نيروهاي ايراني و چيني با قدرت و انگيزه
باال آمادهان��د كه عمليات امداد و نجات را نهايي كنند و
خانوادههاي ملوانان را از نگراني در آورند».

اجباري شدن برچسب
مصرف آب لوازم خانگي

پاون| مديركل دفتر استانداردها و طرحهاي آب و
آبفا وزارت نيرو گفت :نصب برچسب استاندارد مصرف
آب در آين��ده نزدي��ك در محص��والت خانگ��ي آببر
اجباري ميشود.
تقي عبادي مديركل دفتر استانداردها و طرحهاي
آب و آبف��اي وزارت نيرو وزارت نيرو با اش��اره به اينكه
اجباري ش��دن اين طرح از اهميت زي��ادي برخوردار
اس��ت ،افزود :اين ط��رح هماكنون اجرايي ش��ده ولي
اجباري نش��ده و هماينك در ح��ال پيگيري اجباري
شدن اين طرح هستيم كه اين كار مستلزم زمان است
تا ه��م براي توليدكنندگان و هم ب��راي واردكنندگان
قطعي ش��ود .وي ادامه داد :پس از اجباري ش��دن اين
طرح ،از ورود كاالهاي داخلي و خارجي فاقد برچسب
اس��تاندارد مصرف آب به بازار ممانعت به عمل آمده و
بايد هم��ه تجهيزات داخلي و خارج��ي ملزم به نصب
اين برچس��ب باشند .عبادي با اش��اره به اينكه وزارت
نيرو برچس��بي را بهعنوان برچس��ب مصرف آب براي
تجهيزات آببر تعريف كرده كه اين برچسب در زمان
حاضر اجرايي ش��ده و در حال توسعه است ،افزود :در
نخس��تين گام برچس��ب مصرف آب براي ماشينهاي
لباسشويي درنظر گرفته شده كه براساس آن ،مشخص
شده براي چركزدايي اس��تاندارد از البسه چه ميزان
آب موردنياز اس��ت كه بهص��ورت گروهبندي  Aتا D
دستهبندي شده است.

انتصاب

خطر بحران انرژي در پي رواج بيتكوين

گروه انرژي|
بيتكوي��ن ارز ديجيتالي اس��ت ك��ه در ماههاي
گذش��ته بحثهاي زي��ادي به خ��ود اختصاص داده
و اظهارنظرهاي بس��ياري پيرامون آن ش��كل گرفته
اس��ت .گاهي خبر از مخالفت برخي سران كشورهاي
مختلف با آن ش��نيده ميش��ود و گاهي نيز از وراي
ت كش��ورهاي
مرزه��ا ،صحبتهايي در مورد سياس�� 
خارجي براي محدودس��ازي آن به گوش ميرسد .با
اين حال ،اين ارز ديجيتال و س��اير ارزهاي مشابه به
روند صعودي خود ادامه داده و رواج بسياري در بين
توليدكنندگان و مصرفكنندگان خود پيدا كردهاند.
در اين مي��ان ميزان باالي مصرف ب��رق براي توليد
بيتكوين يكي از مس��ائلي اس��ت كه در حال تبديل
شدن به دغدغهيي بينالمللي است.
بر اس��اس ارزياب��ي تحليلگران موسس��ه مورگان
استنلي ،فعاليتهاي رايانهيي براي توليد بيتكوين و
ساير ارزهاي ديجيتالي كه اصطالحا ماينينگ خوانده
ميش��ود ،در سال  2018مستلزم صرف 125ميليارد
كيلووات س��اعت برق بيشتر اس��ت كه معادل حدود
 0.6درصد از كل مصرف جهاني برق به شمار مىرود.
اي��ن رقم به معناي آن اس��ت كه مص��رف برق براي
ماينينگ در عرض يكسال س��هبرابر خواهد شد .بر
اين اساس ،احتماال در سال  2018به اندازه كل برق
مصرفي كشور آرژانتين به مصرف برق توليدكنندگان
بيتكوين و س��اير ارزهاي ديجيتال افزوده ميشود.
در س��ال  2017مص��رف ب��رق بيتكوي��ن براب��ر با
 36ميليارد كيلووات س��اعت ب��ود كه معادل مصرف
برق يكسال قطر است.
با افزايش فعاليتهاي ماينينگ ،مصرف برق مورد
نياز براي توليد بيتكوين و س��اير ارزهاي ديجيتال
در س��ال  2018به رقمي خواهد رس��يد كه بيش از
ميزان مصرف برق پيشبيني ش��ده براي خودروهاي
الكتريكي در س��ال  2025اس��ت .براس��اس يكي از
برآورده��اي مجله فورچون ني��ز مصرف برق مجموع

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان خراسان رضوی
(سهاميخاص)

خودروه��اي تس�لاي جهان در س��ال ( 2017كه به
 280هزار دس��تگاه ميرس��يدند) ،احتم��اال كمتر از
 1.3ميلي��ارد كيلووات س��اعت برق ب��ود (در مقابل
 36ميليارد كيلووات مصرفي در س��اخت بيتكوين).
در اين ب��رآورد از دادههاي آژانس حفاظت از محيط
زيس��ت اياالت متحده اس��تفاده شده اس��ت .براين
اس��اس ،فرض ش��ده كه ه��ر خودرو برق��ي 15هزار
ماي��ل مس��افت طي ك��رده و در ه��ر  100مايل نيز
 30كيلووات برق مص��رف ميكند (ميانگين مصرف
برق مدل  3و مدل اس تس�لا)  .اين بدان معناس��ت
كه در سال گذشته ،توليد بيتكوين29 ،برابر بيش از
مصرف برق تمام خودروهاي تس�لا در سراسر جهان
هزينه انرژي داشته است.
مصرف بيش از حد ب��رق در ارزهاي ديجيتال به
دليل آن اس��ت كه براي توليد ه��ر واحد آنها نياز به
حل مس��ائل پيچيده رياضي اس��ت؛ مسائل و تجزيه
و تحليلهاي��ي كه تنها با اس��تفاده از چند كامپيوتر
همزم��ان يا ي��ك ابركامپيوت��ر انجام ميش��ود .اين
كامپيوتره��ا معموال به صورت ش��بانهروزي روش��ن
ب��وده و با تم��ام توان كار ميكنند .ب��ا توجه به آنكه
در معامالت با بيتكوين ،گزينههاي واسطهيي مانند
بانك حذف ميشوند ،نياز است كه همواره معامالت
بسياري در شبكه حل شوند و به اين صورت ،امنيت
مالي از طريق بالكچينها تامين ميشود .اما مصرف
باالي برق اين ارز ،موضوع مهمي اس��ت كه نميتوان
از آن غافل ش��د( .اي��ن اعتقاد وجود دارد كه س��اير
ارزهاي ديجيتال ،مصرف برق بسيار كمتري دارند).
مورگان استنلي برآورد ميكند كه براي توليد هر
بيتكوي��ن ،بين  3ه��زار تا  7ه��زار دالر هزينه نياز
اس��ت؛ اين هزينه هم ش��امل قيمت انرژي مصرفي
ميشود و هم شامل سختافزارهاي مورد نياز.
تحليلگران مورگان استنلي در گزارشي كه درباره
مصرف برق بيتكوين منتش��ر كردند ،بيان داشتند:
«ب��ا توجه به قيمتهاي كنوني بيتكوين كه اكنون

آگهی عمومی

بين 10هزار دالر تا 20هزار دالر در نوس��ان اس��ت،
ماينينگ ،فعاليتي بس��يار س��ودآور اس��ت و انتظار
ميرود كه با رش��د اين فعاليته��ا ،مصرف برق هم
روندي صعودي داشته باشد ».با اين حال تحليلگران
هيچ ارتباطي بين قيمت بيتكوين و هزينههاي برق
مش��اهده نميكنند .آنها اعتقاد دارند خريداران اين
نوع از ارزها متوجه نيستند كه چه ميزان انرژي براي
توليد هر بيتكوين صرف ش��ده اس��ت .اين موضوع
همچنين به معناي آن اس��ت كه با وجود نوس��انات
زي��اد قيمت ارزهاي ديجيتال (و حساس��يت آنها در
مقابل كوچكترين خبره��ا) ،قيمت آنها احتماال در
مقابل تغيير قيمت انرژي شكننده نباشد.
تحليلگران مورگان اس��تنلي در گزارش خود بيان
كردن��د« :هزينههاي ب��رق در كوتاهم��دت ،اثري بر
وضعي��ت فعاليتهاي ماينين��گ و قيمت بيتكوين
ندارد .س��ال  2017اين موضوع اثبات شد كه قيمت
اين ارزها به شكل اصولي تعيين نميشود».
در اين ارزيابي آمده است« :اگر روند رشد ارزهاي
ديجيت��ال ادام��ه يابد ،ما انتظ��ار داريم ك��ه ميزان
مصرف ب��رق ب��راي فعاليتهاي ماينين��گ افزايش
يابد ».اين عامل ميتواند ،انگيزهيي براي شركتهاي
س��رمايهگذار در زمينه انرژيهاي بادي و خورشيدي
شود تا هزينههاي كمتري در توليد برق خود متحمل
ش��وند .از س��وي ديگر ممكن اس��ت به زودي راهي
يافت شود كه ميزان مصرف برق بيتكوين و ارزهاي
ديجيتال مورد توجه بيشتري قرار بگيرد .با اين حال
ت��ا آن زمان كش��ورهاي مختلفي در م��ورد مصرف
بيرويه اين ارزها جهتگيري كردهاند؛ حتي كشوري
مانند چين كه ظرفيته��اي نيروگاهي مازادي دارد
و قيمت برق توليد آن بس��يار پايين است .بر اساس
گزارش مورگان اس��تنلي ،فعاالن در زمينه ماينينگ،
احتم��اال تمركز خود را معطوف مناطقي نظير چين،
غرب ميانه امريكا و ش��مال غرب منطقه پاس��يفيك
خواهند كرد ك��ه هزينه مصرف ب��رق در آنها پايين

انتصاب بساقزاده بهعنوان
مدير طرحهاي پتروشيمي

اس��ت .با اين حال اخبار جديد س��يانان حكايت از
آن دارند كه مس��ووالن چين ني��ز به دنبال راهكاري
براي اين وضعيت هستند .برخي مقامهاي آگاه عنوان
كردن��د كه چهارش��نبه گذش��ته در «بان��ك مردم»
چين ،جلس��ه محرمانهيي در رابطه با ميزان مصرف
باالي توليدكنن��دگان بيتكوين برگزار ش��ده تا در
مورد شرايط تصميمگيري ش��ود .اين مقامهاي آگاه
عنوان نكردند كه مسووالن چيني به چه شكلي قصد
دارند تا ميزان مصرف برق توليدكنندگان بيتكوين
را محدود كنند .با اين حال مس��ووالن چيني نگران

 -1مناقصه گزار :شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد _ بلوار خیام ،تقاطع ارشاد
 -2موضوع مناقصه :اصالح شبکه و انشعابات گاز ،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه  7گازرسانی مشهد
 -3مدت پیمان :یک سال تقویمی
 -4مدت اعتبار پیشنهادها :از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت  3ماه می بایست معتبر باشد.
-5مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار  464,050,000 / -ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت  50659هـ مورخ
 94/09/22تهیه گردد.
 -6متقاضیان می توانند از تاریخ  96/10/23الی  96/10/27ضمن واریز مبلغ  650,000/-ریال به حساب شماره  IR 020170000002174531601004نزد بانک ملی شعبه سجاد مشهد به نام
شرکتگاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد  -بلوار خیام  -نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی  -طبقه دوم  -اتاق 212مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 -7آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه:ساعت  9صبح مورخ 96/11/08
 -8از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمل می آید به منظور اعالم آمادگی کتبی و دریافت اسناد مناقصه به نشانی فوق مراجعه نمایند ،ضمنا داشتن و ارائه گواهینامه
تایید صالحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی الزامی می باشد.
 -9پیش��نهادهای واصله در ساعت  10/-مورخ  96/11/08در کمیسیون مربوطه باز و خوانده می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در
جلسه افتتاح پاکات آزاد است.
شایان ذکر است :دسترسی به متن این آگهی در سایت  WWW.nigc_khrz.irامکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن  37072213تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

سوءاس��تفاده توليدكنندگان بيتكوين از قيمتهاي
پايين برق كش��ور خود هس��تند .اين موضوع به ويژه
در مناطق محروم بيشتر مشاهده ميشود و ميتواند
تامين برق محلي را به خطر بيندازد .گفته ميش��ود
كه برخي توليدكنندگان ارزهاي ديجيتال ،تاسيسات
ماينين��گ خود را در كن��ار نيروگاهه��اي برقابي در
استانهاي سيچوان و يونان مستقر كردهاند تا از نظر
تامين برق ارزانقيمت نگراني نداش��ته باشند .با اين
حال گسترش فعاليتهاي آنها مسووالن چيني را به
فكر راه چاره انداخته است.
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شناسه آگهي130385 :

شركت آب و فاضالب استان آذربايجانشرقي در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذيل:

شماره فراخوان

نوبت دوم

شماره مجوز1396.4725 :

فارس| س��يدرضا ن��وروززاده مديرعامل ش��ركت
ملي صنايع پتروش��يمي با صدور حكمي ،علي محمد
بس��اقزاده را بهعن��وان مدي��ر طرحهاي اين ش��ركت
منصوب كرد.
در حكم سيدرضا نوروززاده مديرعامل شركت ملي
صنايع پتروش��يمي خطاب به علي محمد بس��اقزاده
آم��ده اس��ت« :نظر ب��ه س��وابق و تجربي��ات مفيد و
طوالني در امر نظارت بر اجراي طرحهاي پتروش��يمي
بدينوسيله از تاريخ اين حكم به سمت مدير طرحهاي
شركت ملي صنايع پتروشيمي منصوب ميشويد.
با عناي��ت به ماموريت جديد ش��ركت ملي صنايع
پتروش��يمي بهعنوان سازمان توس��عهيي اميد است با
اس��تعانت از خداوند يكتا در راستاي اقتصاد مقاومتي
و اس��تفاده حداكثري از توان تخصص��ي همكاران در
تعامل موثر با مديران عامل شركتهاي مجري طرحها
و مرتفع كردن موانع پيش روي طرحها ،شاهد افزايش
سرعت اجراي پروژههاي توسعهيي صنعت پتروشيمي
در كشور باش��يم ».علي محمد بساقزاده پيش از اين
مدير كنترل توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي بود.
مرضيه شاهدايي قائممقام فعلي بيژن زنگنه وزير نفت
پي��ش از انتصاب به س��مت مديرعاملي ش��ركت ملي
صنايع پتروشيمي ،مدير طرحهاي اين شركت بود.
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رديف

نام و مشخصات كاال

تعداد يا مقدار

واحد

1

لوله پلياتيلن PN=10 , PE=80 400

200

متر

2

لوله پلياتيلن PN=10 , PE=80 315

400

متر

3

لوله پلياتيلن PN=10 , PE=80 250

2000

متر

4

لوله پلياتيلن PN=10 , PE=80 200

2200

متر

5

لوله پلياتيلن PN=10 , PE=80 160

5650

متر

6

لوله پلياتيلن PN=10 , PE=80 110

21100

متر

7

لوله پلياتيلن PN=10 , PE=80 90

16000

متر

8

لوله پلياتيلن PN=10 , PE=80 75

2000

متر

9

لوله پلياتيلن PN=10 , PE=80 63

11700

متر

تضمين شركت در
فرآيند ارجاع كار

694000000

محل اعتبار

عمراني

را از طري��ق مناقص��ه عموم��ي خريداري نمايد ،لذا از تامينكنن��دگان و توليدكنندگان واجد صالحيت دعوت ميگردد ظ��رف مدت  10روز از تاريخ درج آگهي به آدرس تبريز -بلوار  29بهمن -جنب دانش��گاه
تبريز -امور قراردادها -تلفن 041-33304091 :فاكس 041-33309992 :مراجعه و ضمن واريز مبلغ  300000ريال براي هر مناقصه به حساب جام شماره  7221124733بانك ملت باجه آب و فاضالب تبريز
(كد شعبه  )1342/5و ارائه فيش آن به امور قراردادها ،اسناد مربوطه را متعاقبا و پس از پايان مهلت فراخوان نوبت دوم دريافت و در تاريخ قيد شده در دعوتنامه مناقصه پاكت خود را تحويل دبيرخانه شركت
نمايند .بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود .هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
سايت www.abfa-azarbaijan.ir
باتوجه به اينكه اين ش��ركت در نظر دارد كه فرآيند كليه مناقصات آتي خود را از طريق س��امانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس  www.setadiran.irبرگزار نمايد لذا از كليه مناقصهگران اعم از اش��خاص
حقيقي و حقوقي درخواس��ت ميش��ود كه نس��بت به ثبتنام و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي بسته به ماهيت خود (حقيقي  /حقوقي) به آدرس الكترونيكي فوقالذكر مراجعه و جهت كسب اطالعات بيشتر با
شماره  021-85193736و يا مركز تماس با شماره  021-27313131تماس بگيرند.

شركت آب و فاضالب استان آذربايجانشرقي
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عكس روز

چهره روز

نيما و خانهاش بر سر زبانها

اين روزها با مطرح شدن خروج خانه نيما يوشيج از ثبت ملي و احتمال تخريب آن ،نام نيما ،شاعر پرآوازه معاصر بيشتر بر
سر زبانها افتاده است .نيما يوشيج كه در سال ( ۱۲۷۶به روايت فرزندش )۱۲۷۴ :در يوش نور مازندران چشم به جهان گشود
و در سال  ۱۳۳۸در تهران درگذشت ،جريانسازترين شاعر ايران در عصر تجدد است .او از دوره نوجواني در تهران زيست .البته
در س��الهايي از دو دهه  ۱۳۰۰-۱۳۱۰همراه همس��رش عاليه جهانگير در چند ش��هر شمال ايران از آستارا تا بابل به معلمي
مشغول بود .اما گزاف نيست اگر گفته شود كه بخش اعظم عمر اين شاعر انديشمند در خانهاش در دزاشيب تهران گذشت.
در اين خانه بود كه جريان اصلي و اساس��ي ش��عر نو در ايران در دو دهه  ۱۳2۰-۱۳3۰نضج و هويت يافت .در همين خانه
بس��ياري از شاعران جوان مكتب نيمايي (مانند منوچهر شيباني ،احمد شاملو ،مهدي اخوانثالث ،اسماعيل شاهرودي ،نصرت
رحماني ،س��هراب سپهري ،اميرهوشنگ ابتهاج ،سياوش كسرايي ،محمد زهري ،حسن هنرمندي ،مفتون اميني و ديگران) به
ديدار نيما ميشتافتند و از همانديشي با او بهره برميگرفتند.

پيشبيني وضعيت فروش جهاني خودرو در ميان  3رقيب بزرگ اين بازار

تختهگاز چين در بازار جهاني فروش خودرو

هشتمين حراج بزرگ تهران
كيوسك

خروج آلمان
از بنبست ائتالف
فايننشال تايمز:

در صفح��ه اول اي��ن
نش��ريه ،اع�لام ش��د كه
بانك��داران بريتانياي��ي،
درخواس��ت حماي��ت
نخس��توزير اين كش��ور
از موسس��ه كاريلي��ون را
داش��تند .اين بانكداران در
تالش هس��تند تا با كمك
دولت ،از ورشكستگي اين
موسسه مالي چندمليتي در بريتانيا جلوگيري كنند.
همچنين در صفحه اول فايننشال تايمز ،گزارشي از
توافق مركل با سوس��يال دموكراتها براي تش��كيل
دولت ائتالفي منتش��ر ش��د .به گزارش اين روزنامه،
توافق صبح جمعه آنگال مركل صدراعظم محافظهكار
آلمان با سوسيال دموكراتها به رهبري مارتين شولتز
براي تش��كيل دولت كه پس از  24ساعت مذاكره و
چانهزني س��خت و فش��رده صورت گرف��ت ،زمينه
برونرفت اين كش��ور از بنبس��ت چند ماه گذش��ته
را فراهم كرده اس��ت .اختصاص يك ميليارد يورو به
مس��اله كاهش بيكاري ،افزايش بودجه درنظر گرفته
ش��ده براي بهبود ش��رايط آموزش��ي و ايفاي نقشي
موثرتر توسط اين كشور براي تامين نيازهاي اتحاديه
اروپا ازجمله محورهاي اساس��ي در اين توافق اصولي
گزارش ش��ده است .گفته شده كه اين توافق اصولي
ك��ه برخي منابع نزديك به طرفه��اي مذاكره آن را
«مصالحه» بر سر برخي اختالفهاي اساسي ناميدهاند
س��ندي  28صفحهيي است كه پس از گفتوگوهاي
فشرده ميان سه حزب دموكرات مسيحي ،سوسيال
مس��يحي (متحد س��نتي حزب مركل) و سوس��يال
دموكرات به امضا رس��يده است .به موجب اين توافق
و برخالف تمايل سوس��يال دموكراته��ا ،ماليات بر
درآمدهاي كالن ثابت خواهد ماند .از سوي ديگر قرار
اس��ت بهتدريج از ميزان عوارض مربوط به بازسازي و
نوسازي زيرساختهاي بخش شرقي آلمان كه پس از
اتحاد دو كشور وضع شده بود ،كاسته شود.

گاردين:

سخنراني اخير دونالد
ترام��پ ،واكنشه��اي
بس��ياري بهدنبال داش��ته
و اي��ن موض��وع ،دي��روز
ب��ه اخب��ار اول بس��ياري
از رس��انهها تبديل ش��د.
دفتر حقوق بش��ر سازمان
ملل ني��ز اعالم ك��رد كه
س��خنان ترامپ شرمآور و
نژادپرستانه اس��ت .به گزارش گاردين ،دفتر حقوق
بشر س��ازمان ملل جمعه اظهارات رييسجمهوري
امريكا درخصوص مهاجران از كش��ورهاي آفريقايي
و هاييت��ي را «نژادپرس��تانه» خوان��د .دونالد ترامپ
رييسجمه��ور امريكا اخيرا گفته اس��ت ،چرا امريكا
باي��د بخواهد كه مهاجراني از هاييتي و كش��ورهاي
آفريق��ا را بپذيرد .وي همچنين برخي كش��ورهاي
مهاجرفرس��ت را «چ��اه مس��تراح» خوانده اس��ت.
روپرت كلويل سخنگوي حقوق بشر سازمان ملل در
نشستي خبري در ژنو ،در پاسخ به سوالي درخصوص
اظهارات ترامپ گفت :در اين رابطه نميتوان از هيچ
واژهيي جز نژادپرستانه استفاده كرد .نميتوانيد همه
كش��ورها و قارهها را «چاه مس��تراح» خوانده و آنان
را ناديده بگيريد؛ كش��ورهايي كه همه جمعيتشان
را سفيدپوس��تان تشكيل نميدهند و بنابراين مورد
اس��تقبال قرار نخواهند گرفت .همچنين گفته شده
كه رييسجمهوري امريكا در روز جمعه در آس��تانه
سالروز تولد مارتين لوتر كينگ رهبر جنبش مدني
امريكاييهاي آفريقاييتبار درباره حقوق سياهپوستان
در كش��ورش س��خن ميگف��ت ،از پاس��خ دادن به
پرسشهاي خش��مگينانه خبرنگاران درباره سخنان
توهينآميزش عليه مهاجران آفريقايي خودداري كرد.
ترامپ در مراس��م يادبود مارتين لوتر كينگ كه در
كاخ س��فيد برگزار شد ،با س��تايش از مبارزات وي
گفت :نه رنگ پوستو نه محل تولد ما اهميتي دارد
و ما همه از سوي خداوند برابر آفريده شدهايم.

عكس :ايلنا

بازار هنر

بزرگداشت عباس كيارستمي در بلژيك
بزرگداش��ت عباس كيارس��تمي در
مركز هنرهاي زيباي بروكسل در كشور
بلژيك برگزار خواهد شد.
برنامه بزرگداشت عباس كيارستمي
با فيلمهاي « ٢٤فري��م» و «منو خونه
ببر» از ساختههاي اين كارگردان فقيد
سينما و نيز فيلم «٧٦دقيقه و ١٥ثانيه
با عباس كيارس��تمي» ساخته سيفاهلل
صمدي��ان در روزهاي ٢٦دي و  ٥بهمن
براب��ر ب��ا ١٦و ٢٥ژانوي��ه در مركز هنره��اي زيباي
بروكس��ل در كشور بلژيك برگزار خواهد شد .انيس
دو ويكتور ،كارشناس سينماي ايران و همسرش ژان
ميشل فرودون طبق اعالم سينه ايران در اين رويداد
ب��ه معرفي اين فيلمه��ا خواهند پرداخ��ت .عباس
كيارستمي ،كارگردان «خانه دوست كجاست؟» كه
براي ادامه درمان بيماري خود به فرانسه سفر كرده
بود در س��ن  ۷۶س��الگي و در ماه تول��دش تير ماه
درگذشت.

اين كارگردان سرش��ناس سينماي
اي��ران و هنرمند عكاس كه از اس��فند
س��ال  ۹۴ت��ا اوايل ارديبهش��ت  ۹۵به
دليل انجام چند عمل جراحي در ناحيه
روده در بيمارس��تان بستري شده بود و
پ��س از آن چندين بار به بيمارس��تان
مراجع��ه كرده بود ،س��رانجام  ۸تير ماه
سال  ۹۵براي تكميل مراحل درمان به
پاريس رفت.
كيارس��تمي در كارنامه فيلمس��ازياش ساخت
فيلمه��اي كوتاه «ن��ان و كوچه»« ،زن��گ تفريح»،
«تجرب��ه»« ،دو راهح��ل ب��راي يك مس��اله» و ...و
فيلمه��اي بلند «گزارش» « ،۱۳۵۶اوليها» ،۱۳۶۲
«خانه دوس��ت كجاس��ت؟» « ،۱۳۶۵مش��ق شب»
« ،۱۳۶۶كلوزآپ ،نم��اي نزديك» « ،۱۳۶۸زندگي
و ديگر هيچ» « ،۱۳۷۰زير درختان زيتون» ،۱۳۷۳
«طع��م گي�لاس» « ،۱۳۷۶باد م��ا را خواهد برد»
 ABC« ،۱۳۷۷آفريقا»  ۱۳۷۹را دارد.

جشنواره موسيقي فجر به خانه مردم نيامد
س��ومين روز از جش��نواره موسيقي
فجر درحالي به اتمام رس��يد كه حضور
كمرنگ بزرگان در اجراهاي جش��نواره،
فقدان تبليغات اجراهاي موسيقي نواحي
و اس��تقبال كم مخاطب��ان از مهمترين
حواشي آن بود .يكي از نكات قابل توجه
سي و سومين جش��نواره موسيقي فجر
حضور كمرنگ هنرمن��دان و چهرههاي
ش��اخص ح��وزه موس��يقي در جري��ان
اجراهاس��ت كه طي روزهاي گذشته تاثير منفي نيز
در روند برگزاري جشنواره داشته است.
حض��ور هنرمن��دان و چهرهه��اي صاح��ب نام
موسيقي در جريان برگزاري جشنواره موسيقي فجر
ميتواند عالوه بر افزايش وجاهت كيفي و محتوايي
آث��ار به صحنه رفت��ه در حوزه ج��ذب مخاطب نيز
تاثيرات خود را داش��ته باش��د؛ موضوع��ي كه الزم
اس��ت ،مس��ووالن جش��نواره براي بهبود آن به فكر
تمهيداتي باش��ند .كما اينكه حميدرضا نوربخش در
جريان برگزاري س��ي و يكمي��ن دوره برگزاري اين
رويداد از تالش جش��نواره براي بازگرداندن بزرگان
موسيقي به جشنواره سخن گفته بود.
بخش موسيقي نواحي يكي از مهمتريم بخشهاي

جشنواره موسيقي فجر است كه بسياري
از منتقدان و مديران دولتي در طول سال
پيرام��ون اهميت اين گونه موس��يقايي
تاكيد زيادي دارند اما آنچه شرايط فعلي
اين گونه موسيقايي به ويژه در جشنواره
را دچار نوس��ان و بحران كرده ،ماجراي
تبليغات و نحوه اطالعرس��اني اس��ت كه
به دليل ش��رايط فيزيكي ت��االر اجراي
گروهه��اي اين بخش و فق��دان تبليغات
محيطي فعال در حاش��يه جشنواره قرار گرفته است.
درس��ت يك روز به آغاز جشنواره مانده بود كه چند
موسس��ه فعال برنامهه��اي زنده اينترنتي با ارس��ال
يك دعوتنامه رس��مي به رس��انهها از پوشش آنالين
برنامههاي به صحنه رفته در جشنواره موسيقي فجر
با عنوان «جش��نواره موسيقي فجر براي نخستين بار
به خانههاي مردم ميآيد» خبر دادند و اهالي رس��انه
را دعوت كردند تا روز سهشنبه ۱۹دي ماه براي اعالم
جزئيات اين طرح در يك نشست خبري حضور پيدا
كنند .ساعتي از ارسال اين دعوتنامه نگذشته بود كه
مسووالن برگزاري نشس��ت از لغو برنامه خبر داده و
ب��دون توضيح ديگري عنوان كردند كه اين پروژه بنا
به داليلي لغو و فعال از اجراي آن خبري نيست.

سقوط در سرازيري فرهنگي
حميد متبسم ميگويد :در چند سال
اخير چيزي در روند سياس��تگذاريها
نديدهام كه به نفع هنر موس��يقي باشد.
در واق��ع همان موس��يقي كه اس��اس
فرهنگ و موس��يقي اي��ران را به قهقرا
ب��رده و مفاخر ما را از بين ميبرد ،دارد
مورد حمايت قرار ميگيرد.
حميد متبسم ازجمله موزيسينهاي
شناخته شده ايراني است كه سالهاي
زي��ادي را صرف احياي فرهنگ ب��ه اصطالح اصيل
و فاخر موس��يقي ايران در داخل و خارج از كش��ور
كرده است.
او كه از اعضاي اصلي گروه با س��ابقه «دستان»
اس��ت؛ در مسير حركتي خود همكاريهاي بسياري
را با هنرمندان مختلفي چون ش��جريان پدر و پسر
داشته و س��عي در بازخواني متون داستاني شعراي
كالسيك ايران داشته است.
اين موسيقيدان معتقد است :ما نبايد جمعيتگرا
باشيم و نگاه كنيم ،ببينيم امروز مردم چه نوع موسيقي
را ميپس��ندند تا همان را توليد كنيم .اين سادهترين
راهي اس��ت كه امروز يك هنرمند ميتواند طي كند
تا هم كارش شنيده ش��ود و هم اموراتش بگذرد .من
معتقدمبايد با حمايتهاي دولتي و موسسات فرهنگي،
موسيقيهاي جديتر را ترويج داد تا مردم با آنها آشنا
شوند .اگر اصال چنين موسيقيهايي وجود نداشته باشد

ما در اين سرازيري فرهنگي كه افتادهايم
با سرعت بيشتري سقوط خواهيم كرد و
پاياني هم براي اين سرازيري نخواهد بود
و هر قدر هم كه برويم باز جا براي سقوط
بيشتر وجود دارد.
متبس��م درب��اره اينكه «چ��را هنوز
در موس��يقي ايراني وقتي آهنگس��ازان
به سراغ اشعار داس��تان محور ميروند
معموال فاصله آش��كاري ميان ش��عر و
موسيقيش��ان ديده ميش��ود؛ اما در زمينه تئاتر و
سينما همين موسيقي از پس كار برميآيد» به ايلنا
گف��ت :در تئاتر و س��ينما از آنجا ك��ه تصوير وجود
دارد ،كار بسيار راحتتر از موسيقي است .در زمينه
موسيقي ش��ما با ابزاري طرف هس��تيد كه انتزاعي
است .موسيقي نميتواند تصويري را نشان بدهد كه
در طبيعت وجود دارد به همين دليل در موس��يقي
فض��اي انتزاعي وجود دارد .اما مثال در نقاش��ي اگر
اثري خيلي مدرن هم باش��د ،تصوي��ر يك مربع به
هر حال ميتواند با چيزي در طبيعت مقايس��ه شود
كه ش��ما ذهنتان به دنبال آن برود اما در موسيقي
اصوات��ي ك��ه بهوج��ود ميآين��د ،طبيعي ش��نيده
نميش��وند و در واقع اصواتي جري��ان پيدا ميكند
كه انس��ان آنه��ا را به وجود آورده اس��ت .به همين
دليل در كار موسيقي ،روايي و داستانپردازانه بسيار
سختتر است.

گ�روه گوناگ�ون در نيمه اول س��ال
آمارنامه  2016ف��روش خ��ودرو در بازاره��اي
جهان��ي رك��ورد شكس��ت و بال��غ ب��ر
45ميليون فروش خودرو به ثبت رس��يد .اين ميزان
فروش ،افزايشي حدود 4درصد نسبت به سال 2015
را نش��ان ميداد .براس��اس آمار منتشر شده تا پايان
سال  2016خودروهاي فروشرفته در جهان بالغ بر
93ميليون دستگاه رسيد.
طبق گزارشهاي منتشر شده ،در سالهاي اخير
چين بيش��ترين ميزان فروش خودرو در جهان را به
خود اختصاص داده است .بازار خودرو اين كشور در
س��ال  2016با توجه به كاهش ماليات خريد وسايل
نقليه از 10درصد به  5درصد بيش از مقدار پيشبيني
شده فروش به ثبت رساند؛ در همين سال پيشبيني
ش��د اين فروش كه به دليل ارائه مشوقهاي مالياتي
رش��د كرد در س��ال  2017با رش��دي 7.5درصدي
روبهرو باش��د .با وجود اين پيشبينيه��ا با توجه با
رونق گرفتن بازار خودروهاي هيبريدي و الكتريكي و
به دنبال شوكهاي اقتصادي در سال  2016فروش
جهاني خودرو با اندكي كاهش روبهرو ش��ده و سال
 2017رقم فروش��ي كمتر از ميزان پيشبيني شده
به ثبت رساند.
براساس گزارشهاي منتش��ر شده در سالهاي اخير
بزرگترين بازار فروش خودرو در جهان در اختيار چين،
امريكا و اتحاديه اروپا قرار دارد .طبق آمار در سال 2017
مجموع فروش خودرو در اين بازارها بيش از  51ميليون
دستگاه اعالم شد .همانطور كه گفته شد در سال 2016
پيشبيني ش��ده بود كه در س��ال  2017فروش خودرو
چين رش��د قابل توجهي داش��ته باش��د .هر چند كه اين
فروش در س��ال  2017كمتر از ميزان پيشبيني ش��ده
بود اما ارقام رس��مي نش��ان ميدهد ،فروش خودروهاي
س��واري در بازار چين در س��ال 2017ميالدي همچون
س��الهاي گذش��ته افزايش داش��ته و چين همچنان در
ميان س��اير قدرتهاي بزرگ بازار خودرو پيشتاز بود .در
اين س��ال مجموع فروش خودروه��ا در بازار چين حدود
22.1ميليون دس��تگاه اعالم شد .اين آمار درحالي اعالم
ش��د كه چين به عنوان بزرگترين بازار خودرو در جهان
به س��مت فروش خودروهاي برقي پيش ميرود و دولت
چين در تالش است تا با اعطاي امتيازات بيشتر مردم را
به خريد اين خودروها تشويق كند.
در س��الهاي گذش��ته پس از مدتها گمانهزني

مبني بر اينكه خودروس��ازان چيني ت��وان رقابت و
ورود به بازارهاي امريكا را ندارند اما چين به راحتي
توانسته در چند سال بازار را از امريكا گرفته و رقيب
پرقدرتي براي اين كشور شناخته شود.
طب��ق آمار منتش��ر ش��ده در س��ال  2017بازار
خودرو امريكا فروش 14.2ميليون دس��تگاه به ثبت
رساند .اين درحالي است كه طبق ساير گزارشهاي
ب��ه دس��ت آمده س��ال  ۲۰۱۶افزايش ف��روش كلي
خودروه��ا در امري��كا را نش��ان ميداد ام��ا چندين
شركت در فروش كلي محصوالت خود كاهش نسبي
داش��تند .گفته ميشود كه در س��ال  ۲۰۱۷شرايط
كامال فرق كرد؛ فروش كل��ي در بازار امريكا كاهش
داشت.
براس��اس اين گزارش نيز گفته شده كه تا پايان
س��ال جاري ميالدي ،فروش خ��ودرو در بازارهاي
چين حدود 23.3ميليون دس��تگاه باشد .اين رقم
درحالي اعالم ش��ده كه پيشبيني ميشود ،فروش
خودرو در بازارهاي امريكا افزايش اندكي داش��ته
و به 14.3ميليون دس��تگاه برس��د .در اين صورت
با توجه به پيشبيني فروش 15.3ميليون دستگاه
خ��ودرو در بازارهاي اتحاديه اروپ��ا چين همچنان
ميتواند در س��ال  2018نيز پيشتاز فروش خودرو
در جهان بهش��مارآي��د .آن طور كه در گزارشها
گفت��ه ش��ده ،وضعيت مبه��م مذاك��رات برگزيت،
تصميمه��اي غيرقابل پيشبين��ي دونالد ترامپ و

ايستگاه

حمايت  259فرد مشهور روس از نامزدي پوتين

كميسيون مركزي انتخابات روسيه فهرست
 259نفري از افرادي را كه از نامزدي والديمير
پوتين در انتخابات رياس��تجمهوري حمايت
ميكنن��د و مورد اعتماد اي��ن نامزد انتخاباتي
هستند ،منتشر كرد .روزنامه ايزوستيا نوشت:
در مي��ان حاميان پوتين اس��امي كارن ش��اه
نظروف كارگردان فيلم «ش��هر صفر» ،ايگور كروتوي آهنگس��از و تهيهكننده تلويزيون
و برنده جايزه هنرمند مردمي روس��يه (باالترين نشان هنري روسيه) ،فضانورد سرگئي
كليكاروف،يوريپولياكوفنويس��ندهمعروفومجريبرنامههاي فرهنگي تلويزيون و
چند نفر ديگر از پزشكان ،شاعران و هنرمندان سرشناس روس ديده ميشود .براساس
قوانين انتخابات روسيه ،حداكثر  600نفر ميتوانند به عنوان حاميان مورد اعتماد يك
نامزد ،ثبتنام شوند و به مبارزه انتخاباتي براي موفقيت نامزد مورد عالقه خود بپردازند.
پوتين كه به عنوان نامزد مس��تقل در انتخابات رياس��تجمهوري روسيه شركت كرده
است ،طبق قوانين انتخاباتي روس��يه بايد 300هزار امضاي شهروندان روسيه را جذب
كند كه س��تاد انتخاباتي او تنها در چند روز اول كار خود بيش از 400هزار امضا جمع
كرده است .جمعآوري امضا براي پوتين در مناطق مختلف روسيه از  15دي ماه جاري
آغاز ش��د .س��تاد انتخاباتي پوتين در چند روز نخست كاري ،حدود 400ميليون روبل
كمك حزبي يا مردمي دريافت كرد400 .ميليون روبل حداكثر مبلغي است كه ميتواند
به عنوان كمك مالي به حساب نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري واريز شود .تبليغات
انتخابات رياستجمهوري روسيه دوشنبه پنجم ديماه امسال با انتشار مصوبه شوراي
فدراس��يون (مجلس سناي روس��يه) در روزنامه راسيس��كايا گازتا ،ارگان دولت روسيه
بهطور رسمي آغاز شد .براساس قانون اساسي روسيه ،يك فرد ميتواند دو دوره پياپي
رييسجمهور باش��د .پوتين از  31دس��امبر  1999دو دوره چهارساله رييسجمهوري
روس��يه بود و پس از آن به مدت چهار س��ال تا سال  2012و در دوره رياستجمهوري
مدوديف ،نخس��توزير اين كشور ش��د .پوتين از آغاز دوره سوم رياستجمهوري خود
(مارس  ،)2012مدوديف را به عنوان نخستوزير روسيه منصوب كرد و توانست براساس
اصالحات انجام ش��ده ،مطابق قانون اساس��ي براي يك دوره 6ساله ديگر رييسجمهور
روسيه باشد .انتخابات رياستجمهوري روسيه  27اسفندماه امسال برگزار ميشود.

تاثيرگ��ذاري آنها ب��ر اقتصاد جهان��ي از مهمترين
گزينههايي اس��ت كه بازار خودرو را در كشورهاي
اروپايي و امريكايي راكد نگه داش��ته اس��ت.
براس��اس بس��ياري از گزارشهاي منتش��ر شده،
تحليلگ��ران در بدترين وضعيت اقتصادي پيشبيني
كردهاند كه فروش خودرو در چين در سال  2019به
25ميليون خودرو برس��د .اين درحالي است كه رشد
قابل توجهي براي امريكا در بازار خودرو ثبت نش��ده
اس��ت .طبق آمار ،پيشبيني ميشود كه در امريكا در
س��ال  2019حدود 14.5ميليون خ��ودرو به فروش
ميرسد كه اين سهم در اتحاديه اروپا به 15.7دستگاه
خودرو افزايش خواهد داشت.
پيش از اين گفته ش��ده بود كه در سالهاي اخير
افزايش فروش خودروهاي هيبريدي و الكتريكي در
جه��ان موجب كاهش فروش خود خواهد بود؛ با اين
حال براس��اس نتايج پيشبينيه��اي صورت گرفته،
چين با س��رعت قابل توجه��ي روندي صعودي را در
فروش خودرو در پيش گرفته اس��ت .طبق اين آمار
در س��ال  2020فروش خ��ودرو در بازار چين تا مرز
26.9ميليون دس��تگاه ميرسد كه اين رقم در سال
 2021تا حدود 28.7ميليون دستگاه افزايش خواهد
داشت.
اين درحالي است كه فروش خودرو در سالهاي
پي��شرو در بازارهاي امريكا و اتحاديه اروپا نوس��ان
قابل توجهي را مشاهده نخواهد كرد.

ميراثنامه

سومين قطار گردشگري در مسير «زواره»
«در صورت استقبال از قطارهاي گردشگري
داخلي در كش��ور ،سومين قطار گردشگري با
برنامهريزي و نظارت ش��ركت راهآهن ايران به
سمت شهر تاريخي «زواره» حركت ميكند».
علي كاظميمن��ش مديركل برنامهريزي و
نظارت بر خدمات شركت راهآهن ايران ،با بيان
اينكه نخستين خط ثابت گردشگري ريلي از مدتي قبل در مسير تهران-سوادكوه حركت
خود را آغاز كرده است ،گفت :پايان هر هفته هر روز صبح اين قطار در حوزه گردشگري
مسير تهران تا سوادكوه رفتوآمد ميكند و جز توقف در چند ايستگاه به دلخواه مسافر
نيز هر جا كه تمايل داشته باشد ،توقف دارد تا گردشگران از مسير و فضاهاي تاريخي و
طبيعي در مسير استفاده كنند .او كه در همايش «جايگاه زواره در توسعه پايدار با تكيه بر
مزيتهاي فرهنگي ،تاريخي و طبيعي» در پژوهشگاه ميراث فرهنگي سخن ميگفت ،با
اشاره به تعريف  ۱۳نقطه گردشگري شناسايي شده در اين خط ريلي گردشگري و حضور
ليدرهايي براي راهنمايي گردشگران ،بيان كرد :در برخي نقاط نيز كه ايستگاهي براي
توقف وجود ندارد و جاذبههاي طبيعي و تاريخي هستند قطار براي استفاده گردشگران
وجود دارند نيز گردشگران در اين مسير رفتوآمد ميكنند ،حتي برخي جاذبهها در اين
منطقه وجود دارد كه فقط از طريق قطار مانند «آبشار بيشه» ميتوان آنها را ديد .او با
بيان اينكه بعد از راهاندازي خط ثابت گردشگري در مسير تهران-سوادكوه مسيرهايي نيز
ب ه مناس��بتهاي خاص براي مكانهاي خاص مانند «انديمشك» ويژه نوروز طراحي و
اجرا شده است ،ادامه داد :آخرين توري كه با هدف گردشگري در يك مسير راهاندازي
كردهايم تور «تهران-بادرود» اس��ت كه گردشگران س��اعت  4:30صبح از تهران سوار
قطار ميش��وند و در مس��ير بادرود ب��ه ابيانه و كوير و درنهايت ب��ادرود ميروند و آخر
شب نيز به تهران بازميگردند ،بنابراين براي نخستينبار تور كويرگردي از طريق ريل
برگزار ميش��ود .او با بيان اينكه متاسفانه استقبال از دومين قطار گردشگري داخلي،
موردانتظار نبوده است ،گفت :اين اقدام براي ادامهدار بودن ،نياز به بازاريابي مناسب دارد.
كاظميمنش كاربرد سوم ريل در ايران را «جابهجايي گردشگران» دانست و ادامه داد:
عالوه بر وظايف ذاتي ش��ركت راهآهن ايران ،يعني جابهجايي بار و مسافر ،كاربرد سوم
ريل راهآهن را در حوزه گردشگري تعريف كردهايم و نسبت به آن حساس شدهايم.

تاريخ نگاري

دستور بيفايده انحالل ساواك
ش��اپور بختيار آخرين نخس��توزير حكومت پهلوي دستور انحالل سازمان
اطالع��ات و امنيت كش��ور (س��اواك) را صادر ك��رد .او ب��ا اوج گرفتن نهضت
انقالب اس�لامي اين كار را با هدف فرونش��اندن خش��م مردم انجام داد.
در همين روز امامخميني (ره) طرح رژيم براي دس��تگيري و محاكمه نصيري
رييس سابق ساواك را عوامفريبانه خواندند.
پس از كودتاي  28مرداد  ،32محمدرضا شاه درصدد تثبيت پايههاي حكومت
خ��ود برآمد .از طرف ديگر انگليس و اياالت متحده امريكا كه منافع عمدهيي در
ايران و منطقه داش��تند ،حفظ امنيت و تثبيت حكومت ديكتاتوري و استبدادي
محمدرضا ش��اه را ضروري ميدانس��تند .لذا با همكاري رژيم به تشكيل و تقويت
نيروهاي پليس و امنيتي آن همت گماش��تند ،س��اواك مهمترين نهاد امنيتي و
اطالعاتي بود كه بيست و سوم اسفند  1335با كمك امريكا تاسيس شد و پس از
تصويب قانون آن در مجلس سنا و مجلس شوراي ملي ،كار خود را رسما از سال
 1336آغاز كرد .از ميان  ۱۱اداره ساواك بهطور مشخص اداره كل سوم ساواك،
قدرت و اختيارات بسياري در توقيف و بازجويي افراد داشت.
اين سازمان به ويژه در سالهاي دهه  ۱۳۵۰و قبل از پيروزي انقالب ،۱۳۵۷
نفرتانگيزترين و مخوفترين نهاد حكومتي در بين مردم بهشمار ميآمد .زندانيان
س��اواك و سازمانهاي مدافع حقوق بشر ،بارها بازجويان ساواك را به استفاده از
فش��ار و خشونت با استفاده از تكنيكهاي شكنجه كردن متهم ميكردند .برخي

ش��كنجههايي كه ساواك به اعمال آن متهم است ،شامل شالقزدن و كتك زدن
شديد ،آويزان كردن از سقف و در موارد مرتبط با چريكهاي مسلح ،وارد آوردن
شوك الكتريكي ،كشيدن دندان و ناخن براي اعتراف و ...بود.
با اوجگيري حركت مردم براي انقالب ،بختيار كه تازه نخس��توزير شده بوده
در يكي از نخس��تين اقدامات ،دس��تور انحالل س��اواك را داد و تيمسار نصيري
رييس پيش��ين س��اواك كه در آن زمان س��فير ايران در پاكس��تان بود به ايران
فراخوانده شد و به زندان افتاد كه اين اقدامات نتيجهيي در برنداشت .با پيروزي
انق�لاب نصي��ري كه در زندان بود ،دادگاهي ش��د و در نهايت دادگاه انقالب راي
به اعدام او داد.

