
اظهارنظر وزير ارتباطات و فناوري اطالعات مبني بر اينكه 
»قرار اســت يكي از بانك هاي داخلي اقدامــات الزم براي 
پياده سازي نخستين ارز ديجيتال كشور را با اســتفاده از ظرفيت نخبگان به عمل آورد 
تا اين مدل آزمايشــي براي تأييد به نظام بانكي كشور ارائه شود«، نشان از شجاعت يك 
وزير در برخورد با فناوري هاي نوين در عرصه بانكي و مالي دارد و بايد از اين نظر دفاع و 

حمايت كرد. چرا؟
واقعيت اين اســت كه فناوري ها روزبه روز در حال رشد و به روز شدن هستند و يك 
مدير توانمند و آينده نگر نبايد از فناوري بترســد و بهتر اين اســت كه از مزاياي هر 
فناوري در زمان مؤثر استفاده كند. امروز اقتصاد جهان به سمت اقتصاد ديجيتال در 
حال حركت است و انقالب چهارم از جنس انقالب در اقتصاد ديجيتال است و ستون 
اصلي اين انقالب بر فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي قرار دارد. امروز در اقتصاد جهان 
همه دارايي ها به صورت ديجيتال يا رقومي ســازي تبديل مي شود و مبناي كسب و 
كار و تجارت دارايي ها هم در همين مســير به پيش مي رود و مصداق بارز اين تغيير 
بنيادين را مي توان الكترونيكي شدن فعاليت اصناف، امتيازها و مجوزهاي كسب و كار 
دانست و حتي با ديجيتال شدن اوراق   مالي، سهام و دارايي ها شاهد معامالت آنالين 
در شبكه هاي جهاني هستيم. محور اصلي اين تغيير در چهره و رويكرد اقتصاد جهاني 
هم اين اســت كه در اقتصاد ديجيتال با اســتفاده از هوش مصنوعي و فناوري هاي 
نوين كه از سطح هوشمندي باالتري نسبت به انسان برخوردار است، سرعت گردش 
معامالت افزايش مي يابد؛ به همين دليل اگر قرار باشــد، مديران و تصميم سازان به 
هر دليل ازجمله سن و سال باال در مقابل اين فناوري هاي نوين ترس داشته باشند 
يا به دليل نداشتن تخصص هاي الزم در برابر اين تحوالت پيچيده اما قشنگ اقتصاد 

ديجيتال، فقط ايستادگي كنند، صددرصد ضربه خواهيم خورد.
در ارتباط با فراگير شــدن ارزهاي ديجيتال يا رمزينه هم همين مسئله مصداق دارد و با 
رايج شدن اين ارزها شاهد رشد اقتصاد ديجيتال هستيم و شركت هاي دانش بنيان نسبت 
به شركت هاي سنتي رشد زيادي را تجربه كرده اند و حتي ارزش دارايي هاي آنها از هزار 
ميليارد تومان هم فراتر رفته است؛ درحالي كه كســب و كارهاي سنتي چنين رشدي را 

تجربه نكرده اند.
به نظرم اظهارنظر وزير ارتباطات و فناوري اطالعات جاي خوشحالي دارد كه بدون ترس از 
فناوري هاي آينده، رويكرد سنتي در برخورد با اقتصاد ديجيتال را كنار گذاشته و از دريچه 
جديدي به موضوع نگاه مي كند و قطعا اين رويكردها مي تواند فضا را در اختيار شركت هاي 
فين تك و جامعه جوان و نخبه ايران قرار دهد تا دست كم با آزمون و خطا ريسك كنند و 
وارد اين عرصه ها شوند كه به نظر مي توانند فناوري هاي آينده را به دست بگيرند و در سطح 
جهاني حرفي برخي گفتن داشته باشند. چنين نگاهي نزد سياستگذاران و تصميم سازان 
قطعا منجر به ايجاد فرصت هاي جديد شــغلي مبني بر اقتصاد ديجيتال خواهد شد و به 
جاي ابراز نگراني و مقاومت در برابر فناوري هاي نوين، مي توان در زمان مؤثر براي مواجهه 
با اين فناوري ها راه حل داشته باشــيم. تجربه گذشته ما مواجهه با شبكه هاي اجتماعي، 
ماهواره ها و رويكرد سلبي و حذفي با تحوالت مبني بر داده ها عمدتا نشأت گرفته از ترس 
در برخورد با تحوالت فناوري بوده و نتيجه اينكه نتوانسته ايم پاسخگوي نياز مردم باشيم 
و همين مسئله باعث شده تا شبكه هاي اجتماعي خارجي به راحتي عرصه را از دست ما 
خارج كنند حاال ديگر فرصت را بايد غنيمت شــمرد و نبايد ترسيد بلكه بايد از تهديدها 

فرصت ساخت.
رويكرد حاكميتي در ارتباط با ارزهاي ديجيتال هم بايد مبتني بر اين باشد كه اجازه ايجاد 

فضاي آزمايش و اثبات ادعا به جامعه نخبگان كشور و شركت هاي 
فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال داده شود تا با شناسايي مخاطرات و 

تهديدهاي احتمالي، راه حل هاي بومي را طراحي كنند و متناسب با نياز و فرهنگ كشور 
اين مدل ها و راه حل ها اجرايي شود. 

رئيسجمهور:
اهانتبهپليس
تحملنمیشود

حســن روحاني گفت: برخوردهاي 
خشــونت آميز و اهانت به پليس كه 
حافظ نظم و امنيت جامعه اســت را 

به هيچ وجه تحمل نمي كنيم.
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تهرانرويريلديپلماسي
 ديروز وزيران خارجه هلند و اسپانيا در تهران با رئيس جمهور و ديگر مقامات ديدار و قراردادهايي  در حوزه اقتصادي  

و حمل و نقل امضا كردند. همزمان در  لهستان  شهردارتهران مذاكراتي درحوزه همكاري هاي شهري با مقامات ورشو انجام داد

دوچرخهسواريدرشهر
رونقميگيرد

تهران در حال گذار از خودرومحوري به انسان محوري است 
و در اين طرح چهره هاي شناخته شده پيشقدم شده اند.

گسترش خودرو و تأثيرات منفي كه اين اتفاق در زندگي شهري ايجاد كرد  بعضي 
كشورها را به سمت فاصله گرفتن از خودرو و توجه بيشتر به انسان و فراهم كردن 
محيط مناسب در شهر براي شهروندان سوق داد. خودرومحور بودن و توسعه شهر 
با محوريت خودرو، در برخي شهرهاي دنيا به سمت انسان محوري تغيير زاويه داد و 

زيرساخت هاي الزم شهري براي اين اتفاق نيز مهيا شد.

»كشف و انتقال اجساد قربانيان هواپيما«؛ اين مهم ترين هدف 
تيم هاي جست و جو گر در 4روز گذشــته بود. صدها امدادگر 

هالل احمر و كاله سبزهاي ارتش در شرايطي سخت به دنبال كشف اجساد قربانيان 
هستند. آنها اما سه شنبه شب به ماموريتي غيرممكن رفتند؛ ماموريتي كه در دماي 
منفي30درجه انجام شد و 24امدادگر كه شــب را در محل سقوط هواپيما مانده 
بودند، تالش شان را تا پاي جان ادامه دادند و موفق شدند بقاياي تعدادي از اجساد 
را به پايين منتقل كنند. اما سه شنبه شب در دماي منفي 30درجه دنا چه گذشت 

و چه زماني اجساد به پايين منتقل خواهند شد؟ 

مأموريتسختدرمنفي30درجه
 24 امدادگر كه سه شنبه شب در محل سقوط 

هواپيماي ياسوج مستقر بودند تا يك قدمي مرگ رفتند
صفحه13
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نگاه اقتصادي
سيدولياهللفاطمياردكاني،عضو سابق هيأت مديره بانك ملي ايران

نگاه فرهنگي
ميرجاللالدينكزازي، استاد زبان و ادبيات فارسي

زبان هاي بومي و زبان هايي كه مردمان از ســاليان 
كودكي آنها را بي هيچ آموزِش سامان داده مي آموزند 
بي گمان پايه هاي استوار هر زباني است. اگر كسي از اين آموزش در آغاز بهره مند 
نباشــد هرگز نمي تواند زبان را در روزگار بزرگســالي بدان گونه كه مي سزد و 
مي برازد بياموزد، زيرا كه پايه هاي آموزش زبان در ساليان كودكي نهاده نشده 
است. از ســوي ديگر زبان سرشتين و بنيادين زباني اســت كه بستر فرهنگ، 
انديشه و منش هر كس را مي سازد. در اين پايه، ارزش آموختن زبان مادري تا 
بدان جاست كه هرگز نمي توان آن را ناديده گرفت يا هيچ زبان ديگر را به جاي 
آن نشاند. روزگار ما روزگار گسترش فناوري رســانه اي است. اين رخداد مايه 
گزند، آسيب و زيان در زبان مادري است. در رسانه ها زباني فراگير آموزش داده 
مي شود و همواره اين بيم مي رود كه آن زبان فراگير، زبان ها و گويش هاي بومي 
و مادري را آنچنان آســيب برساند كه يا به سستي و كاســتي دچار شوند و يا 

اندك اندك از ميان بروند.
چاره كار اين اســت كه همه ما ايرانيان به هر زبان و هر گويشــي كه ســخن 
مي گوييم درهمان هنگامي كه زبان پارسي دري كه زبان فراگير ايراني را گرامي 
و ارج مي داريم به زبان و گويش مادري هم بينديشــيم و همواره بكوشيم اين 
زبان ها و گويش ها هم از گزند و آسيب به دور بمانند. مادران كه اين ارزش بزرگ 
را يافته اند كه اين زبان به نام آنها خوانده بشوند بيشــترين بهره و كاركرد در 
پاسداشــت زبان مادري را دارند. اگر مادري بنگرد كه فرزند او روا نيست اين 
زبان را بياموزد و دراين انديشه خام بيفتد كه اگر كودك او به زبان مادري سخن 
بگويد مايه خواري اســت، گزندي گران، زياني سترگ و آسيبي چاره ناپذير به 
فرهنگ ايراني خواهد رسيد، زيرا زبان هاي مادري اندك اندك از ميان خواهند 
رفت. اين زبان ها گذشته از آنچه گفته شد گنجينه هاي بسيار پربهايي هستند، 
گنجينه هايي بي جانشــين كه اگر از ميــان بروند هيــچ جايگزيني نخواهند 
داشت. اگر واژه اي از زبان ايراني بميرد هر ايراني خودآگاه، خويشتن شناس و 
ايران دوست، اندوه زده خواهد شد و به سوگ خواهد نشست، زيرا هر واژه اي با 
مرگ خود بخشي از فرهنگ ايراني پيشينه نياكاني را خواهد ميراند و از ميان 
خواهد برد.هر واژه رشته پيوندي اســت كه ما را به ژرفاي تاريخ و فرهنگ مان 
مي پيوندد. رواست كه واژه ها را ارج بنهيم و بكوشيم تا هيچ واژه اي از ميان نرود 

زيراكه مرگ واژه ها مرگي است اندوه زاي، جان گزاي و دريغ افزا.

زبانمادريرا
هرگزنميتوانناديدهگرفت

شجاعتدربرخوردبااقتصاد
ديجيتال

تهران)با76صفحهراهنما(والبرز:500تومان استانها:300تومان)8صفحهراهنمايكشوري( 40صفحه شماره7328 سالبيستوششم 5جماديالثاني1439 پنجشنبه3اسفند1396 4صفحههمشهريورزشي

جانوتنمفدايوطنم
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گفت و گو با ساالر عقيلي

هرپنجشنبه
باصفحهباشگاه
كميلبخندبزنيد
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سفيرسحرخيزرا
چهكسينجاتداد
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يك شهروند تهراني سفير هند را 
 كه در برف دچار شكستگي پا 

شده بود نجات داد

بيكاريزناندرپاييز
به19/1درصدرسيد

ايجاد 970هزار شغل در سال 96، كالن ترين برنامه دولت تدبير و 
اميد در حوزه بازار كار محسوب مي شود. مقرر بود براي دستيابي 

به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه، نرخ بيكاري كشور در سال جاري را 0.8درصد 
كاهش يابد. براي تحقق هدف گذاري هاي تعيين شــده در برنامه ششم توسعه، نرخ 
بيكاري كشور در سال 96بايد از 12.4درصد در سال 95به حوالي 11.6درصد برسد.

تازه ترين آمار از تحوالت بازار كار نشان مي دهد در پاييز سال جاري، 
حدود 26ميليون و 473هزار نفر در جرگه جمعيت فعال قرار گرفته اند

صفحه5را
بخوانيد

يادداشت
دكترحسينسالحورزي، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران

ايران در شــرايط ويژه اي اســت كه نيازمند 
پيداكردن و نگهداري متحداني از درون اردوگاه 
غرب اســت تا بتواند در برابر تحريم هاي احتمالي آمريكايي ها ايستادگي 
كند. اعضاي مهم اتحاديه اروپا به ويژه آلمان و فرانسه تا امروز در برابر فشار 
ترامپ براي ناديده گرفتن برجام مقاومت كرده اند اما اين دو كشور به داليل 
گوناگون مي خواهند عالوه بر اين، به نگهداشت مناسبات خود با آمريكا نيز 
ادامه دهند. اين شرايط سخت براي غول هاي اروپايي موجب شده است كه 
چشم ياري از ديگر اعضاي اتحاديه اروپا داشته باشند. درصورتي كه برخي 
از كشورهاي اتحاديه اروپا با ايران وارد دوران تازه اي از روابط شوند از يك 
طرف به تقويت مناسبات ايران و اتحاديه اروپا كمك خواهد كرد و از ديگر 
سو كشــورهاي بزرگ اين اتحاديه را در موقعيت برتر قرار مي دهند. ورود 
مقام هاي عالي رتبه ديپلماسي هلند و اسپانيا را بايد در وضعيت موجود به 
فال نيك گرفت و از ظرفيت ها و توانايي هاي اين دو كشور اروپايي براي عبور 
از روزهاي سخت آتي استفاده كرد. اين اتفاق نمي افتد جز اينكه ديپلمات ها 
و دستگاه ديپلماسي ايران در كليت خود با اروپايي ها تعامل مفيدي داشته 
باشند. مهم ترين مسئله اين اســت كه اروپايي ها احساس كنند در ايران 
انسجام كافي و الزم براي تعامل با اروپا وجود دارد و اينگونه نيست كه هر 
نهاد، گروه يا جرياني حرف خود را مي زند و شرايط نبايد طوري باشد كه 
ترسيم يك چشم انداز يكپارچه از ايران را براي آنها غيرممكن كند. وجود 
چندپارگي در مواضع و ديدگاه ها مانع از توســعه روابط اقتصادي و سلب 
اعتماد از طرفين خواهد شد. بايد تأكيد كرد كه مقام هاي عالي رتبه اروپايي 
براي تفريح به ايران نمي آيند و بايد براي گفت وگو با آنها، قواعد دادوستد 
واقعي و قاعده برد-برد را لحاظ كرد. اگر اين دو كشــور احساس كنند كه 
ايرانيان و ديپلماســي آنها به دنبال رســيدن به توافقي واقعي و مشخص 
هستند، همتاهاي خود را براي انجام سفرهاي مشــابه به ايران و توسعه 
روابط با اين كشــور ترغيب و تشــويق خواهند كرد، در غيراين صورت به 

همتايان خود پيام منفي خواهند داد.
اما سؤال اين اســت كه ايران از اروپا چه مي خواهد و هدفش از برقراري و 
توسعه روابط با اين كشورها چيست؟ به نظر مي رسد مهم ترين گرفتاري 
ايران هم اكنون، عدم گشايش روابط بانكي و وجود موانع در ارتباط با نظام 
بانكداري جهاني است. ايران بايد از اروپا بخواهد كه اين مسئله را برطرف 
كند تا بتواند درآمدهاي حاصل از صادرات نفت را با هزينه اي كمتر دريافت 
كند. عالوه بر اين بايد از مقامات اروپايي و مقامات هلند و اسپانيا بخواهيم 

كه راه ورود ايران به شبكه جهاني بانكداري را هموار كنند.
سؤال ديگر اين است كه خواســته اروپا از ايران چيست؟ هدف آنها براي 
گسترش تعامل با ايران چيست؟ اين سؤالي است كه اطالعات كافي براي 
پاســخ دهي به آن وجود ندارد اما مي توان دربــاره آن گمانه زني كرد. آيا 
دستگاه ديپلماســي ايران در كليت خود حاضر است برخي خواسته هاي 
اروپايي ها را برآورده كند؟ واقعيت اين اســت كه اقتصاد ايران در يكي از 
بدترين دوران خود به سر مي برد و توانايي و تاب آوري اوايل دهه 1390را 
در برابر تحريم هاي احتمالي ندارد. بر اين اساس، براي ما نبايد زيان غرق 
شدن اقتصاد كشور بر دادن برخي امتيازهاي نه چندان بزرگ به اروپا ترجيح 
داشته باشد. يادمان باشد كه روســيه و چين و برخي از كشورهاي شرقي 
ضمن عالقه اي كه براي دادوستد با ايران دارند اما حاضر به فداكاري نيستند 
و توانايي هاي اقتصادي و سياسي آنها نيز در جهان پر از تحوالت ناشناس 

به اندازه اروپا نيست.

اتحاديهاروپاچهكمكي
بهاقتصادايرانميكند؟

رفعاختاللسامانه
ثبتنامكارتهوشمندمليازشنبه

سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور از رفع اختالل سامانه ثبت نام 
كارت ملي هوشــمند خبر داد و گفت: ظرفيت سامانه ثبت نام را جامعه

افزايش خواهيم داد.
سيف اهلل ابوترابي در گفت وگو با فارس، گفت: به دليل حجم باالي مراجعه براي 
ثبت نام كارت ملي هوشمند ملي در ماه پاياني باقيمانده از سال، سيستم ثبت 
نام مختل شده است.  وي ادامه داد: با كمك وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
ظرفيت ثبت نام كارت ملي هوشمند بيشتر شده و از شنبه هفته آينده مشكل 
ثبت نام ها حل خواهد شد و متقاضيان مي توانند پيش ثبت نام را انجام دهند. وي 
تأكيد كرد: هيچ نگراني اي براي متقاضيان وجود ندارد و آنها مي توانند تا آخرين 

روز اسفند ماه پيش ثبت نام خود را انجام دهند.

   دبير شورای عالی امنيت ملی در ديدار با هيات هلندی در تهران  شهردار تهران درورشو پس از ديدار با همتاي لهستاني خود  با نايب رئيس سنای اين كشور گفت وگو كرد.

  وزير خارجه هلند و هيات همراه ديروز در تهران با مقامات كشورمان ديدار كردند.  وزيرخارجه اسپانيا تفاهم نامه همكاری های سياسی و حمل و نقل ريلی امضا كرد.


