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ايران| چهل س��ال از نامگ��ذاري آخرين جمعه ماه 
مبارك رمضان توس��ط ام��ام خمين��ي)ره( با عنوان 
روز جهاني قدس مي گذرد؛ 40س��الي كه باعث شد 
تا امت اسالمي با وجود تمام تفاوت ها و تضادها روي 
يك نقطه مشخص وحدت و انس��جام داشته باشند. 
وحدت و يكپارچگي كه نه تنه��ا مختص مردم ايران 
بلكه به نقطه واحد و مش��ترك امت اسالمي تبديل 
شده است. تاريخ پرماجرا پر از افتخار فلسطين كه با 
ياد و خاطره پيامبران الهي آغاز و با ظهور و بروز مردان 
خدا در گستره هستي امتداد مي يابد؛ روز گذشته نيز 
برگ افتخارآميز ديگري را به كتاب قطور خود اضافه 
كرد؛ روزي كه در آن همه آزادي خواهان جهان فارغ از 
رنگ، زبان، قوميت و مذهب در يك روز و با يك هدف 
به مناسبت روز قدس به خيابان ها آمدند و فرياد آزادي 
قدس را س��ر دادند. اهميت راهپيمايي امس��ال روز 
قدس، اما زماني افزون تر مي ش��ود كه بدانيم امريكا؛ 
صهيونيست ها و برخي حكام كشورهاي عربي براي 
جوش دادن معامله قرن به نفع صهيونيست ها تالش 
مي كنند تا چوب حراج به منافع ملتي بزنند كه بيش 
از 70س��ال براي بازگشت به س��رزمين آبا و اجدادي 
ش��ان خون دل خورده اند.  بر همين اس��اس مراسم 
روز قدس ديروز در ايران و س��اير كش��ورها برگزار و 
در نهايت قطعنامه پاياني آن قرائت ش��د. اين مراسم 
جداي از تهران در بيش از ۹۵0 شهر و در مسيرهاي 
منتهي به ميعادگاه ه��اي نماز جمعه برگزار ش��د و 
بيش از 4000 خبرنگار، عكاس و تصويربردار داخلي 
و خارج��ي كه ۲۵0 نف��ر آنها از رس��انه هاي خارجي 
هستند، اين مراسم را پوش��ش خبري دادند. حضور 
روساي قواي سه گانه، وزرا، نمايندگان مجلس و ساير 
مسووالن در كنار اقشار مختلف مردمي، راهپميايي 
روز قدس رمض��ان ۹8 را به ي��ك روز خاطره انگيز در 
خاطرات جمع��ي ايرانيان بدل كرد. هم��راه با مردم؛ 
مسووالن كشور نيز با حضور در راهپيمايي روز قدس 
حمايت ايران از ملت مظلوم فلسطين را اعالم كردند.  
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه توطئه هاي اس��تكبار 
و متجاوزين عليه قدس شريف و فلسطين به نتيجه 
نخواهد رسيد، اظهارداشت: ترديد نداريم كه پيروزي 
نهايي از آن حق و فلس��طين خواهد بود و س��رزمين 
فلسطين مامني براي مسلمانان، مسيحيان و يهوديان 
خواهد گردي��د. روحاني گفت: روز ق��دس روز تقابل 
همه مس��لمانان در برابر متجاوزين عالم است و پيام 
قدس اين است كه فلسطين براي هميشه زنده بوده 
و قدس از آن مسلمانان اس��ت.  رييس جمهور با بيان 
اينكه دشمنان اسالم در دو سال گذشته توطئه هاي 
جديدي عليه قدس طراح��ي كرده اند ك��ه البته به 
نتيجه نرسيده است، خاطرنشان كرد: دشمنان قدس 
را پايتخت رژيم صهيونيستي اعالم كردند كه جز يكي 
دو كشور كوچك هيچ كشوري در جهان از آن حمايت 

نكرد. آنان همچنين جوالن را از آن رژيم صهيونيستي 
معرفي كردند كه هيچ كشور و نهاد بين المللي از آن 
حمايت نكرد. روحاني تاكيد ك��رد: بي ترديد موضوع 
معامله قرن نيز به ورشكستگي قرن تبديل خواهد شد 

و قطعا به نتيجه نخواهد رسيد.

  حضور امريكايي ها در منطقه موجب شـد 
جريان مقاومت قوي تر شود

رييس مجلس ب��ا محكوم ك��ردن اقدامات خصمانه 
اسراييل، گفت: حضور امريكايي ها در منطقه موجب 
قوت جري��ان مقاومت مي ش��ود. عل��ي الريجاني در 
ميان خيل عظيم راهپيماي��ان روز قدس، با محكوم 
كردن اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي بار  ديگر 
مظلوميت مردم فلس��طين را يادآور ش��د و در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به حضور پرش��ور مردم در اين 
راهپيمايي، گفت: در اين س��ال هاي اخير هميش��ه 
حضور مردم ما در راهپيمايي روز قدس يك پشتيبان 
جدي براي مردم فلس��طين بوده است و از اين جهت 
امري اس��ت كه در ياد مردم فلس��طين خواهد ماند. 
رييس مجلس در پاسخ به اين س��وال كه چرا در اين 
سال ها اس��راييل ضعيف تر و جريان مقاومت قوي تر 
شده است؟ بيان كرد: جريان هايي كه طرح هاي صلح 
را دنبال مي كردند به نتيجه نرسيدند و هرچه آنها روي 
اين مسائل اصرار بيشتري مي كردند نتيجه كمتري 
مي گرفتند، حضور امريكايي ه��ا در منطقه كه براي 
سركوب مسلمانان طراحي شده موجب شد جريان 

مقاومت قوي تر شود.

  با حضور مـردم »معامله قرن« به شكسـت 
كشيده مي شود

مع��اون اول رييس جمهور گف��ت: با حض��ور مردم 
معامله قرن به شكست كشيده مي شود و براي سران 
عرب كه با رژيم صهيونيس��تي همراه��ي مي كنند، 
روس��ياهي تاريخي خواهد ماند. اسحاق جهانگيري 
در راهپيمايي حمايت از مردم فلس��طين و در جمع 
خبرنگاران گفت: امام بزرگوار ما راهبرد بسيار مهمي 
براي مردم فلسطين ترسيم كرد و آن راهبرد در واقع 
حضور مردم در صحنه براي حمايت از فلس��طينيان 
بود. وي اف��زود: مقطع تاريخي فعلي مقطعي اس��ت 
كه رييس جمهور امري��كا بر خالف هم��ه قراردادها 
و توافقات بين المللي معامله ق��رن را اعالم كرد؛ اين 
معامله با اي��ن انگيزه صورت گرفت ك��ه تمام حقوق 

فلسطينيان ناديده گرفته شود.
معاون اول رييس جمهور گفت: هيچ فلس��طيني در 
معامله قرن حضور نداشته و مي توان پيش بيني كرد 
كه با حضور مردم حتمًا اين معامله به شكست كشيده 
مي شود و براي س��ران عرب كه با رژيم صهيونيستي 

همراهي مي كنند، روسياهي تاريخي خواهد ماند. 
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بزرگ ترين عقب نشيني ماهانه  نفت خام قدس؛ آرمان جهاني مجيد اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
تازه ترين گزارش رس��مي از تحوالت بازار مس��كن 
حاك��ي از افزايش ش��تاب ت��ورم ماهان��ه ملك در 
ارديبهشت ماه س��ال جاري اس��ت به گونه اي كه 
ب��راي نخس��تين بار از آغاز جهش قيمت��ي در بهار 
س��ال ۹7، نرخ تورم مس��كن نه تنها از 10 درصد 
فراتر رفت��ه بلكه ب��ه ع��دد 1۲.۵ درصد رس��يده 
اس��ت. در عين حال، همانطور كه انتظار مي رفت، 
ب��ا افزاي��ش قيمت ها، حج��م معام��الت ملك در 
فروردين و ارديبهشت س��ال جاري نسبت به دوره 
مشابه س��ال قبل حدود 3۵ درصد رش��د منفي را 
تجربه كرده است. روند واگرايي قيمت ها و كاهش 
حجم معامالت ملك از تابس��تان سال گذشته رخ 
نمود و منجر به سقوط دوباره بازار مسكن به ورطه 
ركود تورمي شد. در همين حال، با توجه به عوامل 
اثرگ��ذار دروني و بيروني بر ب��ازار ملك پيش بيني 
مي شود كه شرايط ركود تورمي در اين بازار تعميق 
ش��ود و به مدت چند س��ال بر اين ب��ازار حاكميت 

داشته باشد. 
در آخرين دوره رونق ش��ديد بازار مسكن در سال 
13۹1، حج��م ماهان��ه معامالت ح��دود ۲۵ هزار 
فقره در م��اه بود، اما ط��ي اغلب ماه هاي گذش��ته 
همواره اين رقم زير 10 هزار فقره بوده اس��ت و در 
ارديبهش��ت ماه س��ال جاري نيز به باالي 1۲ هزار 
فقره رس��يده اس��ت. از اين رو، اگر چه مي توان از 
افزايش حج��م معامالت در ارديبهش��ت ماه كمي 
خرس��ند بود اما بي گمان، اين افزايش همچنان تا 
شرايط آرماني فاصله بس��يار دارد و از سوي ديگر، 
به احتمال زياد در ماه هاي پي��ش رو تكرار نخواهد 
ش��د، چه آنكه اين بازار كمتر از گذش��ته ش��اهد 
حض��ور و فعاليت متقاضيان مصرف��ي و متقاضيان 

سرمايه گذاري خواهد بود.
از س��ويي، توان مالي متقاضيان مصرفي مس��كن 

در پي جهش ه��اي مداوم قيمت ها ط��ي 16 ماهه 
گذش��ته، به ش��دت آس��يب ديده و قابليت ترميم 
آن ني��ز چندين س��ال ط��ول خواهد كش��يد. به 
عبارت ديگر، اگر ت��ا حدود 18 م��اه پيش، برخي 
از نتاي��ج پژوهش ها حاكي از اين ب��ود كه يك زوج 
جوان پس از يك دوره 1۲ س��اله به مس��كن دست 
مي يافتند، ام��ا در تازه ترين برآورده��ا، اين رقم به 
باالي 40 سال افزايش يافته است كه نشان دهنده 
افت ش��ديد قدرت خريد متقاضيان مصرفي است. 
از س��وي ديگر، در ش��رايط ركود تورمي، تقاضاي 
س��رمايه گذاري در مس��كن با هدف اجاره داري و 
بهره مندي از افزايش قيم��ت آن در طوالني مدت 
نيز كاه��ش يافته و خواه��د يافت. چ��را كه پيش 
از اي��ن خريد ملك با س��رمايه هاي ان��دك ممكن 
بود ام��ا در ش��رايط كنوني، خانوارهاي س��اكن در 
پايتخت بايد مبلغ قابل توجهي بيندوزند تا بتوانند 
آپارتمان هايي را خريداري ك��رده و اجاره دهند. از 
اين رو، مس��كن ديگر پناهگاه نقدينگي سرگردان 
نخواهد ب��ود و پي��ش بيني مي ش��ود، ب��ا تعميق 
ركود تورمي در ب��ازار ملك، بازار ارز و طال وس��اير 
كاالهايي ك��ه خريد آنه��ا مس��تلزم اندوخته هاي 
كالن و ب��زرگ نيس��ت، بي��ش از پي��ش ب��راي 

سرمايه گذاري جذاب شود.
در همين ح��ال، انتش��ار آمارهاي ت��ازه از جهش 
قيمتي ملك، ب��ه نگراني مس��تاجران دامن زده و 
مش��كالتي را براي آنها به وج��ود خواهد آورد، چه 
آنك��ه اجاره بها تابعي از قيمت مس��كن اس��ت. در 
اين ش��رايط، آنگونه ك��ه برخي كارشناس��ان بازار 
مس��كن اظهار كرده اند، انتظار م��ي رود،  دولت به 
جاي استفاده از ابزارهاي تعزيري و تحميل برخي 
محدوديت ها به مالكان، در كنار تالش براي كنترل 
تورم عمومي،  س��از و كارهايي را ب��راي حمايت از 
مستاجران از طريق تخصيص يارانه نقدي و جبران 

بخشي از اجاره بها تدارك ببيند.

معناي ركورد جديد تورم ملك
سرمقاله

گروه انرژي|
پ��س از آنكه چي��ن اقدام��ات امريكا را »تروريس��م 
اقتصادي« خواند، بازار نفت خ��ام وارد دور تازه اى از 
كاهش قيمت شد. به گزارش »تعادل« بلومبرگ در 
اين مورد نوشت كه به دنبال رشد نگراني ها از جنگ 
تجاري چين و امريكا، قيمت نفت ركورد بزرگ ترين 
كاهش ماهانه در سال جاري را شكست. جنگ تجاري 
چي��ن و امريكا به بخ��ش تقاضاي نفت آس��يب زد و 
نگراني ها در مورد افزايش تنش هاي سياسي در خليج 

فارس را تحت الشعاع قرار داد.
روز جمعه، معامالت آتي نف��ت در نيويورك و لندن 
به پايين ترين نرخ ها در بيش از دو ماه گذشته رسيد. 
اين هفته پكن تهديد كرد كه فروش مواد معدني نادر 
به امريكا را محدود مي كند و بدين ترتيب اصطكاك 
تجاري بين دو اقتصاد بزرگ جهان افزايش يافت و به 

نگراني ها درباره رشد اقتصاد جهاني دامن زد.
در همين حال، افزايش ناگهاني ذخاير بنزين اياالت 
متحده امريكا بر خالف گمانه زني هاي��ي بود كه بازار 

نفت را در حالت انقباضي مي ديدند.
عقب نش��يني قيمت نفت در اين ماه نش��ان مي دهد 
كه مس��ائل مربوط به عرضه  كه در بيشتر طول سال 
جاري بازارهاي نف��ت خام را به خود مش��غول كرده 
بودند، در حال ارايه راه هايي براي حل نگراني ها درباره 
تقاضاي نفت هس��تند. اگر چه س��ازمان كشورهاي 
توليدكننده نفت )اوپك( و متحدانش در حال كاهش 
توليد خود هستند، اياالت متحده امريكا تحريم هايي 
را عليه ص��ادرات نفت اي��ران و ونزوئ��ال اعمال كرده 
اس��ت و آتش تنش ها بين جمهوري اس��المي ايران 
و عربستان سعودي شعله ور شده اس��ت، اما ترس از 
س��المت اقتصاد جهاني قيمت هاي نف��ت را كاهش 
داد. هري چيلينگويرن، رييس بخش استراتژي بازار 
كاال در بي ان پي پريباس اس اي، بيان كرد: بازگش��ت 
تنش هاي تجاري روي قيمت ه��اي دارايي هاي بازار 

ريسك اثرگذار بوده است.
روز جمعه معامالت آتي ش��اخص نفت خام وس��ت 
تگزاس اينترمديت امريكا براي ماه جوالي، به اندازه 
يك دالر و 76 س��نت ي��ا 3.1 درص��د كاهش قيمت 
داش��ت و در بورس اوراق بهادار نيويورك با ۵4 درالر 

83 سنت در هر بش��كه معامله ش��د كه پايين ترين 
قيمت از 8 مارس سال جاري بوده است. اين شاخص 
كه صبح جمعه در لندن با ۵۵ دالر و 1۹ سنت معامله 
مي شد، براي هفته گذش��ته كاهش ۵.۹ درصدي و 
براي ماه مه كاهش 14 درصدي را ثبت كرد. شاخص 
جهاني نفت خ��ام، برنت نيز پس از يك س��قوط 3.7 
درصدي در دو هفته پيش، باز ه��م در معامالت آتي 
آي س��ي اي يوروپ بازار مبادالت لن��دن ۲ دالر و 17 
س��نت يا 3.3 درصد س��قوط كرد و به 64 دالر و 70 
سنت در هر بشكه رس��يد. برنت با حق بيمه ۹ دالر و 
۵8 سنت در هر بشكه اي به نسبت دبليوتي آي معامله 
شد. به گزارش بلومبرگ، البته قيمت ها در اواسط روز 
كمي رشد كردند. شاخص نفت خام برنت با 64 دالر 
و ۹۹ سنت در هر بشكه معامله شد كه بدين ترتيب، 
در مجموع يك دالر و 88 س��نت يا ۲.81 درصد افت 
قيمت را ثبت كرد و شاخص نفت خام وست تگزاس 
اينترمديت امريكا نيز با ۵۵ درالر و 41 س��نت در هر 
بشكه معامله شد و در مجموع يك دالر و 18 سنت يا 
0۹ ‚ ۲ درصد كاهش قيمت را براي روز جمعه به ثبت 
رساند. بر اساس شواهد تازه اي درباره ميزان اثرگذاري 
منازعه تجاري، يكي از معيار ه��اي توليد چين براي 
ماه مه بي��ش از پيش بيني ها كاهش يافته اس��ت. بر 
اساس ادعاي افراد آشنا با موضوع، اين كشور در حال 
بس��يج كردن صنعت انرژي دولتي خود براي مبارزه 
طوالني مدت با اياالت متحده امريكا است و همچنين 
برنامه اي تهيه كرده است تا صادرات مواد معدني نادر 

خود را محدود كند.
روز جمعه حراج نفت در حال��ي ادامه يافت كه دونالد 
ترام��پ، رييس جمهور امريكا وع��ده داد تا زماني كه 
كشور مكزيك جلوي مهاجرت غيرقانوني مهاجران 
به امريكا را نگيرد، تعرف��ه ۵ درصدي بر كاالهاي آنها 

اعمال مي كند.
اس��تيفن اين��ز، رييس بخ��ش تجارت در ش��ركت 
مديريت دارايي اس پ��ي آي بيان كرد: با توجه به آنكه 
در حال حاضر بازار نف��ت در زمره بازار ريس��ك قرار 
مي گيرد، باالگرفتن جنگ تعرف��ه اي خبر بدي براي 
پوزيشن گاوي )انتظار براي صعودي شدن قيمت ها( 

بازار نفت است.

انرژي گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

 معناي ركورد جديد 
تورم ملك

تازه ترين گزارش رسمي 
از تحوالت بازار مس��كن 
حاكي از افزايش ش��تاب 
ت��ورم ماهانه مل��ك در 
ارديبهش��ت ماه س��ال 
جاري اس��ت به گونه اي 
كه براي نخس��تين بار از 
آغاز جه��ش قيمتي در 
بهار س��ال ۹7، نرخ تورم مسكن نه تنها از 10 درصد 
فراتر رفته بلكه به عدد 1۲.۵ درصد رسيده است. در 
عين حال، همانطور كه انتظ��ار مي رفت، با افزايش 
قيمت ها، حج��م معام��الت مل��ك در فروردين و 
ارديبهشت سال جاري نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل حدود 3۵ درصد رشد منفي را تجربه كرده است. 
روند واگرايي قيمت ها و كاهش حجم معامالت ملك 
از تابستان سال گذش��ته رخ نمود و منجر به سقوط 

دوباره بازار مسكن به ورطه ركود تورمي  شد. 

مجيد  اعزازي

كالن

مبارزه با فساد اراده قوي 
سياسي مي خواهد 

صندوق بين المللي پول در گزارش��ي به موضوع 
فساد و ماليات و تاثير فساد بر درآمدهاي مالياتي 
پرداخته اس��ت. در اين گزارش عنوان شده گرچه 
هيچ  كشوري از فساد مصون نيست ولي كشورها به 
تناسب ميزاني كه با فساد مقابله مي كنند مي توانند 
از درآمدهاي مالياتي بهره مند شده و با فرار مالياتي 
هم مقابله كنند. همچنين مبارزه با فس��اد رابطه 
مستقيمي در افزايش رش��د اقتصادي دارد. رشد 
اقتصادي كه بتوان ثمرات آن را در ميان گروه هاي 

مختلف جامعه توزيع كرد. 

آخرين خبر

 تعويق تحريم پتروشيمي
 از سوي امريكا

تع�ادل| روزنامه وال اس��تريت ژورنال از به تعويق 
انداخت��ن تحريم هاي پتروش��يمي ايران توس��ط 
امريكا خبر داد. به گزارش اين روزنامه منابع مطلع 
به اين روزنامه گفته اند كه دولت ترامپ تحريم هاي 
س��ختگيرانه عليه پتروش��يمي ايران را به تعويق 
انداخته است. در همين حال اين روزنامه نوشته است 
كه دولت ترامپ به برخي از كشورها اجازه داده است 
كه نفت از ايران وارد كنند تا آنكه س��رانجام مذاكره 
معلوم شود. الزم به ياد آوري است كه امريكا از ماه مي  

معافيت هاي خريد نفت از ايران را برداشته بود.

مديركل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه گذاري وزارت ارتباطات از 
ضرورت ورود به توليد محصوالت »هاي -تك« سخن گفت

»تعادل« جزييات قاچاق ۲9 گروه كااليي طي سال هاي 96 و 97 را منتشر مي كند

»داده« براي اقتصاد ايران 
مهم تر از نفت است

آناليزآماري تجارت پنهان
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س��خنگوي دبيركل س��ازمان ملل اعالم كرد كه اين 
س��ازمان در كارگاه اقتصادي بحرين به عنوان اجراي 
بخش��ي از »معامله ق��رن«، مش��اركت نمي كند. به 
گزارش ايس��نا، به نقل از خبرگزاري فرانسه، فرحان 
حق، س��خنگوي دبيركل س��ازمان ملل در پاسخ به 
س��والي پيرامون مش��اركت اين س��ازمان در كارگاه 
اقتص��ادي بحرين گف��ت: تا بدين لحظه مش��اركت 
هيچ نماينده اي از س��ازمان ملل در اين نشس��ت به 
من ابالغ نش��ده اس��ت. وي تصريح كرد كه نيكوالي 
مالدين��وف، هماهنگ كننده صلح س��ازمان ملل در 
خاورميانه براي حضور در اين نشس��ت دعوت ش��ده 

است اما وي در نشس��ت منامه حضور نخواهد يافت. 
فرحان حق در ادامه با تصحيح اظهاراتش گفت كه در 
واقع مالدينوف براي حضور در نشست منامه دعوت 
نشده است. در تاريخ 1۹ مه بيانيه مشتركي از سوي 
بحرين و امريكا منتشر ش��د. در بيانيه ياد شده اعالم 
شد كه بحرين در روزهاي ۲۵ و ۲6 ژوئن با همكاري 
امريكا ميزبان كارگاه اقتص��ادي با عنوان »صلح براي 
ش��كوفايي« خواهد بود. هدف از اي��ن كارگاه اجراي 
طرح پيشنهادي امريكا براي صلح مشهور به معامله 
قرن است كه بر اساس آن فلسطيني ها مجبور هستند 

امتيازات ناعادالنه اي را به اسراييل بدهند. 

سازمان ملل در اجالس اقتصادي منامه شركت نمي كند

خبر

 آژانس بين المللي انرژي اتم��ي در گزارش فصلي خود 
كه به كشورهاي عضو ارسال ش��ده، تاييد كرد كه ايران 
از محدوديت هاي محوري توافق برجام فراتر نرفته است. 
به گزارش ايرنا، خبرگ��زاري رويترز عصر ديروز خبر داد 
براس��اس گزارش فصلي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
كه به رويت اين خبرگزاري رسيده، مديركل اين آژانس 

پايبندي ايران به برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( و 
محدوديت هاي محوري اين توافق را تاييد كرده اس��ت. 
براساس اين گزارش كه به كشورهاي عضو آژانس ارسال 
شده، ايران همچنان س��قف هاي تعيين شده در برجام 
از جمله س��طح غني س��ازي اورانيوم و ذخيره اورانيوم 

غني سازي شده را رعايت كرده است. 

گزارش فصلي آژانس همچنان پايبندي ايران به برجام را تاييد كرد

برجام

جهان

اعدام و  پاكسازي تيم 
مذاكره كننده در كره شمالي
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روي موج خبر

رئيس جمهور در پيامي به سران 
كشورهاي اسالمي در مكه

»معامله قرن« توطئه اي براي 
نابودي آرمان فلسطين است

رييس جمهوري در پيامي به س��ران كشورهاي 
اسالمي در مكه نوشت: »معامله قرن« توطئه اي 
براي نابودي آرمان فلسطين، توسعه اشغالگري 

و تجاوز به همه كشورهاي اسالمي است
روحاني ديروز در پيامي به س��ران كش��ورهاي 
اس��المي در اجالس مكه اظهار داشت: به عنوان 
رييس جمهوري اس��المي ايران، آمادگي كامل 
كش��ورم را براي همراهي و همكاري با مجموعه 
خانواده جهان اسالم در مسير اين هدف مقدس 

اعالم مي دارم.
رييس جمهوري اف��زود: در آخرين روزهاي ماه 
غف��ران و نزول رحمت اله��ي، بهترين خيرات و 
بركات را براي تمامي مس��لمانان و براي ش��ما 
سران محترم كشورهاي اسالمي از درگاه خداوند 

متعال مسالت مي نمايم.
وي همچنين نوشت: از اينكه به دليل عدم رعايت 
آداب معمول در دعوت از سران كشورها توفيق 
حضور در آن جمع ش��ريف را ندارم متاسفم، اما 
صميمانه براي ش��ما كه در شهر مكه مكرمه، در 
كنار قبله مسلمانان جهان، و در سرزمين وحي، 
گ��رد آمده ايد آرزوي موفقيت در رس��يدگي به 
مس��ائل جهان اسالم و به ويژه موضوع فلسطين 
و قدس ش��ريف، اين زخم ديري��ن در قلب همه 

مسلمانان را دارم.
رييس جمهوري خطاب به س��ران كش��ورهاي 
اس��المي در مكه افزود: در ش��رايطي كه جهان 
اس��الم، نيازمند حداكث��ر انس��جام، همگرايي 
و همكاري در برابر دش��من مش��ترك اس��ت، 
متاسفانه ش��اهد برخي اقدامات تفرقه افكن در 
جهت انحراف افكار عمومي جهان اسالم از قضيه 
فلس��طين به عنوان مس��اله اصلي جهان اسالم 
هس��تيم؛ موضوعي كه بيش از ه��ر زمان نياز به 
توجه و حمايت يكپارچه دنياي اسالم و رهبران 
آن دارد. در اين اجالس، و در تمامي نشس��ت ها 
و اجتماعات، رهبران جهان اس��الم بايد بر مدار 
وحدت اس��المي حركت كنند و اج��ازه ندهند 
برخي با طرح مس��ائل فرع��ي، اذهان دولت ها و 
ملت هاي مسلمان را از اهتمام به سرنوشت ملت 
مظلوم فلسطين و تهديدات رژيم صهيونيستي 

منحرف نمايند.
رييس جمهوري نوش��ت: اقدام دولت امريكا در 
اع��الم بيت المق��دس به عن��وان پايتخت رژيم 
صهيونيستي، انتقال سفارت امريكا به آن مكان، 
و به رسميت شناختن الحاق بلندي هاي جوالن 
سوريه به س��رزمين هاي اش��غالي توسط رژيم 
صهيونيستي، از جمله دشمني هاي آشكار عليه 
نه فقط فلس��طين بلكه مجموعه جهان اسالم به 
شمار مي رود كه در تضاد آشكار با مباني حقوق 
بين المل��ل، و تمامي قطعنامه ه��ا و تصميمات 
سازمان همكاري هاي اسالمي، قرار دارد و آغازگر 

يك روند خطرناك عليه امت اسالمي است.
روحاني با ابراز تاس��ف از بي تفاوتي كش��ورهاي 
اس��المي به معامله قرن ادامه داد: اين اقدامات 
با واكنش مناسب از س��وي دولت هاي اسالمي 
مواجه نشد كه اگر شده بود، امريكا نمي توانست 
ب��ه راحتي طرح ناب��ودي فلس��طين را با عنوان 
ظاهرفري��ب »معامله قرن« مطرح ك��رده يا به 

جريان اندازد.
وي نوش��ت: توطئه ش��وم معامله قرن، به دنبال 
نابودي آرمان فلس��طين، و توس��عه اشغالگري و 
تجاوز به همه كشورهاي اسالمي است. اين طرح 
داراي ابعاد خطرناك منطقه اي است و صاحبان 
آن ت��الش مي كنند ب��ا از بين بردن حق مس��لم 
مردم فلس��طين براي تعيين سرنوشت و تشكيل 
يك دولت مس��تقل پايدار در س��رزمين تاريخي 
خويش به پايتختي قدس شريف، آرمان فلسطين 
را براي هميش��ه نابود و زمينه را براي اس��تيالي 
صهيونيس��ت ها بر جهان اس��الم و ع��رب فراهم 
نمايند. عجيب آنكه طراح��ان اين توطئه، حتي 
هزينه اجراي آن را نيز قصد دارند از جيب جهان 

اسالم و كشورهاي منطقه تامين كنند.
رييس جمهوري با بيان اينكه معتقدم مسووليت 
اسالمي، اخالقي و حتي ملي كشورهاي اسالمي 
ايجاب مي نمايد كه درچنين شرايطي اختالفات 
درون خانواده جهان اس��الم را كنار گذاشته و در 
صفي متح��د و بنياني مرص��وص، در مقابل اين 
توطئه شوم عليه ملت و كشور فلسطين و دنياي 
اسالم بايستيم، افزود: هر صدا و حركتي كه جهان 
اس��الم را از اين اولويت اصلي و ف��وري منحرف 
نمايد در مس��ير خدمت به رژيم صهيونيستي و 
ديگر دشمنان جهان اسالم و فلسطين عزيز، قرار 

گرفته است.
رييس جمهوري نوش��ت: همزمان با روز قدس 
شريف، رهبران اسالمي را به چاره انديشي فوري 
در قبال اي��ن تهديد بزرگ براي جهان اس��الم 
دعوت مي كنم و از همه دولت هاي عضو سازمان 
همكاري هاي اس��المي كه دف��اع همه جانبه از 
مسجد االقصي و قدس ش��ريف فلسفه وجودي 
تاس��يس آن اس��ت، مي خواه��م از فرصت اين 
اجالس براي مقابله ب��ا توطئه خطرناك معامله 
قرن و دفاع از فلس��طين بهره ب��رداري نمايند؛ و 
در جوار مك��ه مكرمه و قبله مس��لمانان، اجازه 
ندهند اش��غال قبله اول مس��لمين توسط رژيم 
صهيونيس��تي به حاش��يه رود يا خ��داي نكرده 

حاكميت آنها بر قدس شريف تثبيت گردد.
روحاني در پايان خطاب به س��ران كش��ورهاي 
اس��المي در مكه افزود: تالش كنيم كه »القبله 
االولي هي االولويه االولي« باقي بماند. به عنوان 
رييس جمهوري اس��المي ايران، آمادگي كامل 
كش��ورم را براي همراهي و همكاري با مجموعه 
خانواده جهان اسالم در مسير اين هدف مقدس 

اعالم مي دارم.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار استادان و اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه ها: 

ازاهرمهايفشارخودبرايتوقفياكاهشفشارامريكااستفادهميكنيم
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
عصر روز )چهارشنبه( در ديداري ۳ ساعته با هزاران 
نفر از اس��تادان و اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه ها 
با تمجيد از پيشرفت هاي حقيقي دانشگاه ها و مراكز 
علمي، پيش��رفت پر ش��تاب و جهش علمي را براي 
رس��يدن ايران اس��المي به اوج، ضروري خواندند و با 
اشاره به هوشياري ايران در مقابل فريب امريكا براي 
پيشبرد »تاكتيك مذاكره در سايه راهبرد فشار« تأكيد 
كردند: روز قدس امسال از هر سال مهم تر است چرا كه 
امريكا و برخي دنباله هايش با »معامله قرن« به دنبال 
به فراموشي سپردن مساله فلسطين در جهان هستند 

كه البته ناكام خواهند ماند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
رهبر انقالب اس��المي، روز قدس امسال را از هر سال 
ديگر مهم تر دانس��تند و گفتند: دلي��ل اين اهميت 
مضاعف، اقدامات خيانت بار امريكا و دنباله هاي آن در 

منطقه، براي جا انداختن معامله قرن است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تفاوت شرايط كنوني قضيه 
فلسطين را با گذشته، در ادبيات و لحن صريح امريكا 
و دنباله هايش براي حذف موضوع فلسطين دانستند 
و افزودند: بنابراين راهپيماي��ي روز قدس كه دفاع از 
فلسطين به وسيله حضور مردمي است، امسال مهم تر 
است. ايشان تأكيد كردند: دفاع از فلسطين يك مساله 
صرفًا اسالمي نيست بلكه وجداني و انساني هم است 

و البته براي مسلمانان وجه شرعي و ديني هم دارد.
رهبر انقالب اس��المي در ابتداي سخنانشان با اشاره 
به جايگاه برجس��ته و ممتاز اس��اتيد، دانش��مندان، 
متخصصان و كارشناسان، سخنان شماري از اساتيد 
و محققان در اين ديدار را واقعًا قابل اس��تفاده و خوب 
خواندند و گفتند: حركت علمي و پيشرفت  دانشگاه ها 
در دهه هاي اخير به معني واقعي كلمه چش��مگير و 
برجسته است اما جرياني با سرمنشأ خارجي و با امتداد 
داخلي س��عي دارد با بي ارزش نشان دادن يا كوچك 
شمردن حركت علمي كشور و پيشرفت هاي به دست 

آمده، مردم و جوانان را نااميد كند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر س��ازمان يافته 
ب��ودن اين جريان افزودند: يك نمون��ه از اين جريان، 
»پروژه ۲۰۴۰ دانش��گاه استنفورد براي ايران« است 
كه هدف آن، زير س��وال بردن پيشرفت هاي علمي و 
دانشگاهي است و متأس��فانه عده اي هم در داخل در 
حركتي مرك��ب از خباثت و خيانت با آنها هم صدايي 

مي كنند.
رهبر انقالب اس��المي با استناد به گزارش هاي مراكز 
رتبه بن��دي بين المللي درخصوص ارتق��اي جايگاه 
دانشگاه هاي كشور خاطرنش��ان كردند: ايران اكنون 
۱۴ ميليون دانش آموخته دانشگاهي دارد و بيش از پنج 
درصد از جمعيت كشور دانشجو هستند كه اين آمارها 

نشان دهنده پيشرفت در دانشگاه ها است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به برخي اقدامات 
و تبليغ��اِت جريان��ي كه به دنبال كم س��واد نش��ان 
دادن نخب��گان و اس��اتيد ايراني اس��ت، گفتند: اگر 
دانشگاه ها و محققان و اس��اتيد ما كم عمق هستند، 
پس پيشرفت هاي خيره كننده در نانو، علوم هسته اي 
و غني سازي بيست درصد، و سلولهاي بنيادي را چه 
كساني انجام داده اند؟ ايشان افزودند: پيشرفت هاي 
علمي كش��ور ب��ه گونه اي اس��ت كه افراد ب��ه ظاهر 
غيرسياسي ولي با باطن سياسي نيز مجبور به اعتراف 
به اين پيش��رفت ها ش��ده اند. رهبر انقالب اسالمي، 
خاطرنشان كردند: اين پيشرفت ها در دانشگاه هايي 
به دست آمده اس��ت كه مبنا و اساس ايجاد آنها براي 
وابسته كردن كشور بود اما اكنون همين دانشگاه ها، 
با طي مسير ناهموار و عبور از مزاحمت هاي گوناگون 
در مسير خود، پرچم استقالل و پيشرفت علمي را به 
اهتزاز در آورده اند. ايش��ان با تأكيد بر اينكه ما به اين 
حد از پيشرفت علمي به هيچ وجه راضي نيستيم و تا 
رسيدن به نقطه مطلوب و شايسته فاصله زيادي داريم، 

گفتند: بايد در گام دوم به نقطه اوج برسيم.
رهبر انقالب اس��المي جبران عقب ماندگي تاريخي 
كشور از لحاظ علمي را نيازمند حركت جهشي دانستند 
و خاطرنشان كردند: البته اين حركت پررنج و پر زحمت 

است اما در نهايت شيرين است.
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي تمجيد از دانش��گاه ها و 
پيش��رفت هاي علمي را ب��ه معناي نادي��ده گرفتن 
مش��كالت، عيب ها و نقايص در دانشگاه ها ندانستند 
و افزودند: در محيط هاي دانش��گاهي در زمينه هاي 
علمي، فرهنگي، تربيتي و نحوه مديريت ها مشكالتي 
وجود دارد كه از جمله آنها »كيفيت تحصيل در برخي 
رشته ها« و »برخي مدارك تحصيلي« است كه عمق 

علمي در آنها لحاظ نشده است.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در ادامه ب��ه وظيفه مهم 
دانش��گاه ها در قبال جامعه يعني »مواجهه با مسائل 
اجتماعي و ت��الش ب��راي يافتن راه حل ه��اي آن« 
پرداختند و گفتند: دانش��گاه نبايد از مسائل مردم و 
جامعه منفك و منزوي باشد، بنابراين اساتيد و جامعه 
دانشگاهيان با ايجاد ساز و كار مناسب بكوشند دانشگاه 
را درگير مس��ائل اجتماعي كنند، البته دستگاه هاي 
مختلف نيز وظيفه دارند از دانشگاه ها كمك و راهنمايي 

بخواهند. مساله »آسيب هاي اجتماعي« نمونه اي بود 
كه رهبر انقالب اسالمي دانشگاهيان را به نقش آفريني 

براي يافتن راه حل آن دعوت كردند.
ايشان جدا شدن اساتيد از مس��ائل مردم و جامعه را 
موجب گرفتار شدن جامعه دانشگاهي به آسيب هاي 
مشابه محيط هاي روشنفكري دانس��تند و افزودند: 
جريان روش��نفكري نش��أت گرفته از غرب از ابتداي 
شكل گيري در كنار مردم نبود بلكه با نشستن در برج 
عاج از باال به مردم و مسائل آنان نگاه مي كرد و اهل خطر 
و اقدام نيز نب��ود، همچنانكه در جريان انقالب عظيم 
اسالمي، روشنفكران يا در صفوف آخر بودند يا تا آخر 

كار نيز به مردم ملحق نشدند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، شرط اساسي براي پيشرفت 
علمي كشور را وجود »اميد« برشمردند و با هشدار در 
خصوص وجود جريان��ي در داخل و خارج كه با اخبار 
دروغ و تحليل ه��اي مغرضانه به دنب��ال دميدن روح 
نااميدي و انكار دس��تاوردهاي پر افتخار علمي ايران 
است، افزودند: »جريان يأس آفرين« به دنبال آن است 
كه دانشجويان نخبه را بي انگيزه يا ترغيب به خروج از 
كشور كند و استادان را نيز كه ميانداران مسائل دانشگاه 

هستند، از پيشرفت علمي مأيوس كند.
ايش��ان پيش��رفت هاي علمي ايران را موجب نگراني 
قدرت هاي استعمارگر و سلطه گر دانستند و گفتند: 
شتاب پيشرفت علمي كش��ور، ادعاي ما نيست بلكه 
مراكز علم سنجي دنيا اعالم كردند كه شتاب پيشرفت 
علمي ايران ۱۳ برابر متوسط دنيا است و در برخي علوم، 

ايران در رتبه هاي برتر جهاني قرار دارد.
رهبر انقالب اس��المي، با تأكيد بر ض��رورت آگاهي 
دانش��گاهيان از موفقيت هاي عظيم علمي كش��ور 
افزودند: گش��ت وگذار علمي و ديدن پيش��رفت هاي 
علمي كش��ور بايد در برنامه اساتيد و دانشجويان قرار 
بگيرد تا با آگاهي از اين توانايي ها و چگونگي دستيابي 
به آنها، اميد ايجاد ش��ود. حض��رت آيت اهلل خامنه اي 
اساتيد دانشگاه ها را به دميدن روح اميد در دانشجويان 
توصيه موكد كردند و گفتند: دشمن و جرياني در داخل 
به دنبال ايجاد يأس است. در مقابل اين جريان خائن و 

خبيث بايستيد و اميد ايجاد كنيد.
رهبر انقالب »علم نافع« را ضرورتي جدي خواندند و 
تأكيد كردند: به علمي نياز داريم كه بتواند مشكالت 
كش��ور را حل كند و با شناسايي نقاط كور بخش هاي 

مختلف، براي مواجهه با آنها راه حل علمي ارايه كند.
ايشان با اشاره به بيماري هاي مزمن اقتصادي از جمله 
»بهره وري پايين«، »اس��راف بسيار خس��ارت بار در 
مصرف انرژي«، »نفتي بودن و دولتي بودن اقتصاد«، 
»مشكالت نظام مالياتي« و »ساختار بودجه« افزودند: 
دانشگاه ها در پرتو علم نافع و ايجاد ساز و كار مناسب 

به تأمل در راه حل هاي اينگونه مشكالت بپردازند.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي گفتند: »جس��ت وجوي 
راه هاي علمي براي شكستن تحريم ها« و »تحقق رونق 
توليد« از ديگر مسائلي است كه استادان دانشگاه ها بايد 
با اراده محكم به آنها ورود كنند. ايشان با ابراز خرسندي 
از اقدام وزارت صنعت در اعالم فهرس��ت مشكالت و 
نيازهاي اين بخش خاطرنش��ان كردند: اكنون نوبت 
وزارت علوم و دانشگاه هاست كه براي حل اين مسائل 

وارد ميدان شوند. 
رهبر انقالب اسالمي تحقيقات عميق و بلندمدت را 
ُبعد ديگري از علم نافع خواندند و افزودند: اس��تادان 
دانش��گاه ها و دانش��مندان در كنار يافتن راه حلهاي 
علمي مشكالت موجود، به تحقيقات عميق و بنياني نيز 
اقدام كنند چراكه اينگونه پژوهش ها، بستر پيشرفت 
درازمدت كشور را فراهم مي كند و بايد به دانشمندان 
اي��ن فرص��ت و اج��ازه را داد كه در كاره��اي علمي 
بلندپروازي كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در همين 
زمينه »پرداختن به علوم پايه« را بسيار مهم برشمردند 
و گفتند: اينگونه رشته ها چون دستاورد عيني و نقد 
ندارند، در ميان دانشجويان با استقبال مناسب روبرو 
نيستند كه وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش بايد 
به گونه اي برنامه ريزي و اقدام كنند كه گرايش به علوم 

پايه در ميان جوانان بهتر و گرمتر شود.
ايشان با انتقاد از »كاهش بودجه هاي علمي و فرهنگي« 
در هنگام مواجه شدن دولت ها با مشكالت مالي تأكيد 
كردند: الزم است در علوم بنيادي و پايه، سرمايه گذاري 
مس��تمر و حركت پيش دستانه داش��ته باشيم و راه 
دستيابي به حقايق كشف نشده در عالم را زمينه سازي 
و طي كنيم. رهبر انقالب اسالمي، »ارزيابي و رتبه بندي 
دانش��گاه ها« را ضروري خواندند و خطاب به »وزارت 
علوم، بهداش��ت، ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي و 
دستگاه هاي مديريتي مرتبط« تأكيد كردند: با تعيين 
معيارها و مزيت هاي الزم، دانش��گاه ها را رتبه بندي 
ارزيابي كنيد تا عالوه بر ارتقاي كيفي دانشگاه ها، رقابت 

مثبتي ميان آنها شكل بگيرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به شمار زياد اساتيد 
انقالبي و متدين در دانشگاه ها افزودند: اين اساتيد بايد 

در داخل دانشگاه ها جريان سازي كنند.
ايشان با انتقاد از فضاي فرهنگي شماري از دانشگاه ها 
كه موجب تغيير رفتار و فرهنگ دانشجويان مي شود، 
گفتند: استادان متدين و انقالبي كاري كنند كه جريان 

فكري و فرهنگي آنها به جريان رايج دانشگاه ها تبديل 
ش��ود. رهبر انقالب افزودند: البته اين جريان س��ازي 
ربطي به امكانات امنيتي و انتظامي و اينگونه مسائل 

ندارد، بلكه كاري فرهنگي، فكري و انساني است.
ايش��ان در همي��ن زمينه پاس��خگويي به س��واالت 
دانشجويان را قدمي موثر خواندند و افزودند: بهترين 
كس��اني كه مي توانند به س��واالت مط��رح در ذهن 
دانشجويان پاسخ هاي مستدل بدهند، اساتيد انقالبي 

و متدين هستند.
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي با تأكيد بر لزوم »مقابله با 
ارتجاع، التقاط و انحراف در دانشگاه ها« گفتند: امروز 
در برخي دانشگاه ها جريان چپ ماركسيستي هم ابراز 
وجود مي كند، آن ه��م در حالي كه مظاهر اصلي اين 
جريان يعني شوروي سابق »در زير بار و فشار حقايق 

عالم« فروريخته و از بين رفته است.
ايشان افزودند: البته اين جريان، زياد جدي نيست و از 
عمق حرف ها و مواضعش معلوم است كه همان چپ 
امريكايي است يعني ظاهري چپ دارد و باطني غربي 
و امريكايي. رهبر انقالب اسالمي با انتقاد از فعاليت هاي 
كم  فرهنگي در دانشگاه ها خاطرنشان كردند: هدف 
دانشگاه صرفًا علم آموزي نيست، بلكه ساختن انساني 
واال و مجهز به سالح علم است، بنابراين بايد همراه با 
علم، »اخالق و سبك زندگي« نيز به دانشجو ارايه شود 
و دانشگاه ها به محل تربيت جوانان »مومن، انقالبي، 
پاكدامن، دلبسته به كشور و مستعد خدمت به مردم« 
تبديل شوند. رهبر انقالب اسالمي در بخش ديگري 
از سخنانش��ان با اشاره به جنجال رسانه هاي خارجي 
درباره مذاكره گفتند: مقصود آنها از اينكه مي گويند 
ايران بايد به ميز مذاكره بازگردد، مذاكره با امريكا است 
زيرا ما با ديگر كشورها مشكلي نداريم و با اروپايي ها و 

ديگران مذاكره مي كنيم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه مساله اصلي 
در مذاكرات، تعيين موضوع مذاكره است، افزودند: ما 
در مورد هر موضوعي مذاكره نمي كنيم و »موضوعات 
ناموسي و اساسي انقالب« همچون توان دفاعي كشور 
نمي توانند موضوع مذاكره باش��ند. ايشان با اشاره به 
اينكه مذاكره به معناي معامله و كوتاه آمدن در برخي 
موارد است، خاطرنشان كردند: موضوعاتي همچون 
مس��ائل دفاعي، قابل مذاكره نيس��ت. مذاكره در اين 
مسائل دو كلمه خواهد بود، طرف مقابل مي گويد ما 
اين موارد را خواستاريم و ما هم مي گوييم »نه« و تمام 
مي شود. رهبر انقالب اسالمي با تأكيد مجدد بر اينكه 
جمهوري اسالمي ايران مطلقًا با امريكا مذاكره نخواهد 
كرد، گفتند: همانطور كه قباًل هم گفته شده، مذاكره 
نكردن با امريكا به اين علت است كه اواًل هيچ فايده اي 

ندارد و ثانيًا ضرر هم دارد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي به تبيين رفتار امريكايي ها 
براي رسيدن به مقاصد زورگويانه خود در قبال دولت ها 
و كشور پرداختند و افزودند: امريكايي ها معمواًل براي 
رسيدن به اهداف خود يك راهبرد دارند و يك تاكتيك. 
راهبرد آنها »فشار« با هدف خسته كردن طرف مقابل 
اس��ت و س��پس از »مذاكره« به عنوان مكمل فشار 

استفاده مي كنند تا به خواسته خود برسند.
ايشان تأكيد كردند: اين مذاكره در واقع مذاكره نيست 
بلكه وس��يله اي براي چيدن محصول فشارها است و 
نشستن پش��ت ميز مذاكره با امريكايي ها يعني نقد 
كردن همان مواردي كه با فش��ار زمينه تحقق آن را 

فراهم كرده اند.
رهبر انقالب اس��المي تنه��ا راه مقابله ب��ا اين ترفند 
را اس��تفاده از اهرم هاي فش��ار در مقابل امريكايي ها 
دانس��تند و افزودند: اگر از اهرم ها و ابزارهاي فش��ار 
به درستي استفاده شود، فش��ار امريكايي ها يا كم يا 

متوقف خواهد شد، اما اگر فريب »دعوت به مذاكره« 
امريكايي ها خورده ش��ود و از اهرم هاي فشار استفاده 

نشود، نتيجه، لغزيدن و باخت قطعي است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه جمهوري 
اسالمي ايران در مقابل فشارهاي امريكا، ابزارهاي فشار 
الزم را در اختيار دارد، گفتند: اين ابزارها برخالف آنچه 
كه آنها تبليغ مي كنند، نظامي نيست البته اگر زماني 

الزم باشد، آن ابزارها نيز وجود دارد.
ايشان يك نمونه از اهرم هاي فشار جمهوري اسالمي را 
بيانيه اخير شوراي عالي امنيت ملي كشور براي كاهش 
برخي تعهدات هسته اي ايران برشمردند و خاطرنشان 
كردند: تصميم اخير شوراي عالي امنيت ملي، تصميم 
درستي بود زيرا اگر از اهرم فشار به موقع استفاده نشود، 
طرف مقابل چون مي داند ب��ا هزينه و ضرري مواجه 
نمي شود، موضوع را بدون هيچ عجله اي ادامه خواهد 
داد اما اگر از ابزار فشار استفاده شود، به فكر خواهد افتاد 

تا كاري انجام دهد.
رهبر انقالب اس��المي توانايي ه��اي علمي و فناوري 
كشور در زمينه هسته اي را يكي از اهرم هاي موثر فشار 
دانس��تند و تأكيد كردند: با وجود توانايي هاي باالي 
علمي در زمينه هس��ته اي، ما مطلقًا به دنبال سالح 
هسته اي نيستم زيرا بر مبناي فقهي، ديني و شرعي، 
سالح هاي كشتار جمعي اعم از هسته اي و شيميايي 
را حرام مي دانيم. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: ما 
حتي توليد سالح كشتار جمعي را صرفًا با هدف انبار 
كردن نيز كاري غلط غيرمنطقي و غيرعقاليي مي دانيم 
زيرا خرج و هزينه فراواني به كشور تحميل مي شود اما 
استفاده اي هم نمي ش��ود. ايشان خاطرنشان كردند: 
بنابراين ما از لحاظ مبنايي با توليد سالح كشتار جمعي 
مخالفيم اما به غني سازي هسته اي نيازمنديم زيرا آن را 
نياز آينده كشور مي دانيم و اگر امروز توانايي هاي خود 
را در اين زمينه افزايش ندهيم، ۱۰ سال ديگر بايد از 

صفر شروع كنيم.
رهبر انقالب اسالمي اهرم هاي فشار جمهوري اسالمي 
را ابزارهايي براي متوقف كردن طرف مقابل دانستند و 
گفتند: خوشبختانه امروز همه مسووالن كشور اعم از 
مسووالن اجرايي و ديپلماسي و سياسي بر موضوع عدم 
مذاكره با امريكا متفق هستند و مذاكره با امريكايي ها 

مطلقًا توصيه نمي شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: دولت قبلي امريكا 
نيز رفتارش با دولت فعلي تفاوت جوهري نداشت، البته 

ظاهرش فرق مي كرد اما باطنشان يكي بود.
ايشان با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي قطعًا فريب 
ترفند امريكايي ها را در زمينه مذاكره، نخواهد خورد، 
افزودند: اهرم فش��اري كه فعاًل اس��تفاده شده است، 
مصوبه اخير شوراي عالي امنيت ملي است اما هميشه 
در اين حد متوقف نخواهيم ماند و در برهه بعدي، اگر 
الزم باشد، از اهرم هاي فشار ديگري استفاده خواهيم 
كرد. در ابتداي اين ديدار۱۰ نفر از اس��اتيد و اعضاي 
هيات هاي علمي حدود دو س��اعت به بيان مطالب و 

دغدغه هاي خود پرداختند. آقايان: 
- دكتر رسول جليلي، دانش��يار دانشكده مهندسي 

كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف
- دكتر محمدرضا حسني آهنگر، دكتراي مهندسي 

كامپيوتر و دانشيار دانشگاه امام حسين )ع( 
- دكتر سعيد مريد، دكتراي مديريت منابع آب و استاد 

تمام دانشگاه تربيت مدرس
- دكتر عل��ي عبدالعالي، دكتراي مهندس��ي برق و 

مخابرات ودانشيار دانشگاه علم و صنعت
- حجت االسالم والمسلمين دكتر ابراهيم كالنتري، 

دكتراي علوم و قرآن و دانشيار دانشگاه تهران
- دكتر نجفقلي حبيبي، دكتراي فلس��فه و حكمت 

اسالمي و دانشيار دانشگاه تهران
- دكتر محمدرضا مجيدي، دكتراي علوم سياسي و 

دانشيار دانشگاه تهران
- دكتر اميرعلي حميديه، فوق تخصص خون و سرطان 

و استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران
و خانم ها: 

- دكتر سهيال صادقي فسايي، دكتراي جامعه شناسي 
ودانشيار دانشگاه تهران

- دكتر مريم بختياري، دكتراي روان شناسي باليني 
ودانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
در سخنان خود بر اين محورها تأكيد كردند: 

- ضرورت توليد قدرت ملي و اتخاذ راهكارهاي عملياتي 
براي تامين استقالل كشور در اينترنت

- ل��زوم رص��د علم��ي و فناوران��ه فضاي مج��ازي و 
بومي سازي اين فناوري  در كشور

- انتقاد از بي مهري به ش��وراي عالي فضاي مجازي و 
ضرورت تشكيل جلسات اين شورا به صورت هفتگي

- اهميت دس��تيابي به الگوي انقالب��ي و بومي براي 
مديريت دانشگاه

- انتقاد از مقاله محوري بدون توجه به نيازهاي كشور 
در دانشگاه

- لزوم هدايت رساله ها و پايان نامه هاي دانشگاهي براي 
حل مشكالت كشور

- ضرورت توجه ب��ه اقدامات ن��رم و ملزومات فني و 
اجتماعي براي اصالح الگوي مصرف

- انتقاد از تبديل دانشگاه به جوالنگاه نزاع هاي سياسي 
و برخي بي توجهي ها به شايستگي هاي علمي و اخالقي 

مديران در انتصاب ها
- انتقاد از يكسان نبودن فرصت ها در جذب متقاضيان 

هيات علمي
- ضرورت نظارت بر طرح هاي پژوهش��ي و چگونگي 

هزينه بودجه آن
- انتقاد از عدم ارزيابي حرفه اي و دقيق از توانايي هاي 

اساتيد
- انتق��اد از س��وء مديريت فرهنگي در دانش��گاه ها و 

بي تفاوتي مسووالن نسبت به دغدغه هاي فرهنگي
- ضرورت توجه دانش��گاه به مس��ائل واقعي كشور و 

راه اندازي زيست بوم هاي خالق
- لزوم توجه به س��رمايه هاي عظي��م بالقوه و بالفعل 

فرهنگي كشور
- اهميت تامين رف��اه اجتماعي زنان به منظور حفظ 

شأن و ايفاي نقش مادري و همسري در خانواده
- تاكيد بر اينكه هدف برنامه ريزي هاي اقتصادي بايد 
كاهش فاصله طبقاتي باش��د و زندگي مسووالن بايد 

الگويي از ساده زيستي و پرهيز از تجمالت باشد
- لزوم افزايش بودجه پژوهشي به نسبت افزايش توليد 

ناخالص ملي
- اهميت آزادانديشي و انتقاد از برداشت سليقه اي از 

اسالمي شدن دانشگاه ها
- توجه به همه ظرفيت ها در جهت حفظ منافع ملي و 

اجماع ملي براي آينده ايران
- تاكيد بر بسيج همه اراده ها و توانايي هاي تخصصي 

ايرانيان براي تحقق گام دوم انقالب
- ض��رورت پرهيز از انفعال و خل��ق فرصت هاي نو در 
عرصه بين الملل و يارگيري مناس��ب ب��راي مقابله با 

نظام سلطه
- لزوم تعريف سياس��ت آس��يايي قوي ب��ا تاكيد بر 

همسايگان
- اهميت پرهيز از خام فروشي علم و لزوم تبديل آن به 

فناوري و محصول
- ل��زوم حاكميت مديريت جهادي در دانش��گاه ها و 

حمايت از نخبگان جوان
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رييس دستگاه قضا

دولت و مجلس، بسترهاي فسادزا را از بين ببرند 
ريي��س ق��وه قضاييه ب��ا بي��ان اينكه رژي��م غاصب 
صهيونيستي امروز بيش از هر زمان ديگري مستأصل 
اس��ت و ش��هروندان آن احس��اس ثب��ات و امنيت 
نمي كنند، گفت: سرنوش��ت فلسطين را ميز مذاكره 
تعيين نمي كند بلكه مجاهدان در ميدان اين سرنوشت 
را به س��ود ملت بزرگ فلس��طين رق��م خواهند زد. 

ب��ه گ��زارش اداره كل روابط عمومي ق��وه قضاييه، 
حجت االسالم رييسي در سخنان پيش از خطبه هاي 
نماز جمعه بيرجند، با بيان اينكه آينده از آن صالحان 
اس��ت، نه آنان كه به سالح و كالهك هسته اي مجهز 
هستند، اظهار كرد: امروز رژيم صهيونيستي بيش از 
هر زمان ديگري مستأصل است.  جريان مهاجرت از 

كشورهاي ديگر به آن، معكوس شده و شهروندانش 
نيز هيچگونه حس ثبات و امنيت ندارند.  رييس قوه 
قضاييه در ادامه با اش��اره به تالش امريكا براي به زانو 
درآوردن ملت ايران از طريق جنگ اقتصادي، سياسي 
و رواني، خاطرنشان كرد: آنچه امروز پيش روي ما به 
عنوان برنامه عمل قرار دارد، نه تسليم، عقبگرد و توقف 

كه پيشروي با شتاب هر چه بيشتر براي تحقق اهداف 
بزرگ انقالب اس��المي است.  آيت اهلل رييسي با بيان 
اينكه در اين مسير صرفا مي توان با مقاومت و انسجام 
به پيروزي دس��ت يافت، تصريح كرد: امروز صاحبان 
صنعت و س��رمايه، مجاهدان بزرگ جبهه اقتصادي 
هستند و رونق توليد و قطع وابستگي به دشمن، تنها 

راه پيروزي در اين نبرد نابرابر است.  آيت اهلل رييسي 
در پايان با تاكيد بر ش��عار »ما مي توانيم«، اعتماد به 
نفس و اتكال به خ��دا را دو مولفه مهم فائق آمدن بر 
مشكالت دانست و ابراز اميدواري كرد كه آحاد ملت 
بزرگ ايران از بركات و فيوضات ماه مبارك رمضان، در 
مسير خودسازي و ديگرخواهي بهره مند شده باشند.
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مبارزه با فساد اراده قوي سياسي مي خواهد 

مطالبه۱۸۰۰۰ميليارديبخشتعاونازواگذاريها

ايجاد گفت وگوي ملي با محور عدالت اجتماعي
فرشادمومنينسبتبهسلطهمناسباترانتيبراقتصادايرانهشدارداد

آغازپرداختخسارتبهكشاورزانخوزستاني

تعادل| گروه اقتصاد كالن|
صندوق بين المللي پول در گزارشي به موضوع فساد و 
ماليات و تاثير فساد بر درآمدهاي مالياتي پرداخته است. 
در اين گزارش عنوان شده گرچه هيچ  كشوري از فساد 
مصون نيست ولي كشورها به تناسب ميزاني كه با فساد 
مقابله مي كنند مي توانند از درآمدهاي مالياتي بهره مند 
شده و با فرار مالياتي هم مقابله كنند. همچنين مبارزه با 
فساد رابطه مستقيمي در افزايش رشد اقتصادي دارد. 
رشد اقتصادي كه بتوان ثمرات آن را در ميان گروه هاي 

مختلف جامعه توزيع كرد.
به گزارش »تعادل«، صن��دوق بين المللي پول اخيرا 
گزارشي با عنوان »رابطه ماليات و فساد«، منتشر كرده 
اس��ت. در متن اين گزارش آمده:  هزينه هاي فساد رو 
به عميق تر ش��دن مي رود. پول هاي ماليات دهندگان 
به انحاي مختلف از دست مي رود؛ به اين ترتيب كه به 
جاي خرج در مدارس، جاده ها و بيمارستان ها مستقيم 
به جيب افرادي مي رود كه فايده اي ندارند. آسيب اين 
روند اين اس��ت كه توانايي حكومت را براي كمك به 
افزايش رشد اقتصادي كه بتواند به تمامي شهروندان 

نفع برساند، هدر مي دهد .
در اين گزارش  آمده است كه البته هيچ كشوري مصون 
از فس��اد نيس��ت. نموداري كه از »فيسكال مانيتور« 
برداش��ته ش��ده در بردارنده اطالعاتي از  بيش از 180 
كشور است. اين نمودار نشان مي دهد در كشورهايي كه 
فساد بيشتري رايج است، ماليات هاي كمتري برداشت 
مي شود چراكه مردم براي اجتناب از پرداخت ماليات 
رش��وه مي دهند. همچنين در اين كشورها فرارهاي 
مالياتي هم بيشتر است چون زماني كه ماليات دهندگان 
بر اين باورند كه حكومت آنها فاس��د اس��ت بيشتر از 
پرداخت مالي��ات فرار مي كنند. بررس��ي اين نمودار 
همچنين نشان مي دهد حكومت هايي كه فساد كمتري 
دارند ميزان درآمدهاي مالياتي آنها نس��بت به توليد 
ناخالص داخليش��ان 4 درصد بيشتر از كشورهايي در 
همان سطح توسعه اقتصادي با باالترين سطوح فساد 
است . همچنين تعداد كمي از كشورهايي كه در زمينه 
مقابله با فساد اقتصادي اصالحاتي را به عمل آورده اند 
توانس��ته اند درآمدهاي باالتري را به دس��ت بياورند. 

براي مثال گرجستان، زماني كه فسادش را كمتر كرد، 
درآمدهاي مالياتي آن دو برابر ش��د و بين س��ال هاي 
2003 و 2008، نسبت درآمدهاي مالياتي اين كشور 
به  توليد ناخالص داخلي آن حدود 13 درصد بيش��تر 
شد. همچنين اصالحات جمهوري رواندا براي مبارزه با 
فساد كه از نيمه دهه 1990 شروع شد ثمره هاي زيادي 
داش��ت از جمله آنكه نسبت درآمدهاي مالياتي آن به 
توليد ناخالص داخليش 6 درصد بيشتر شد. اينها فقط 
دو نمونه از كشورهايي هستند كه نشان مي دهند اراده 
سياسي براي ساختن نهادهاي قوي و شفاف مي تواند 

موجي را عليه فساد ايجاد كنند. 
»فيسكال مانيتور« بر نهادهاي مالي مانند اداره هاي 
مالياتي يا ادارات خريد و سياست هاي آنها چراغ گرفته 
و نشان داده اس��ت كه اين نهادها چگونه مي توانند با 
فساد مبارزه كنند. مبارزه با فساد نيازمند اراده سياسي 
براي ايجاد نهادهاي مالي قوي است. نهادهايي كه در 
سراسر بخش هاي عمومي يكپارچگي و حسابرسي را 
ارتقا دهند. بر مبناي تحقيقاتي كه صورت گرفته چند 
درس در اينجا آورده مي شود تا به كشورها براي ساختن 
نهاده��اي موثر كمك كرده و بتوانند آس��يب پذيري 
در برابر فس��اد را كم كنند: ابتدا اينك��ه دولت ها بايد 
س��رمايه گذاري باال براي ايجاد شفافيت و همچنين 
نهادهاي بازرس��ي مستقل را جدي بگيرند. اين امر به 
س��ازمان هاي مالياتي و بخش عمومي كمك مي كند 
تا نظارت موثرتري داشته باشند. براي مثال،  كلمبيا، 
 كاستاريكا و پاراگوئه از پلتفرمي آنالين استفاده مي كنند 
كه به شهروندان اين امكان را مي دهد تا پيشرفت هاي 
مالي و فيزيكي پروژه هاي سرمايه گذاري را رصد كنند. 
همچنين نروژ هم استاندارد بااليي از شفافيت را توسعه 
داده تا منابع طبيعي اش را مديريت كند. تحليل هاي ما 
همچنين نشان مي دهد،  مطبوعات آزاد منافع شفافيت 
مالي را تقويت مي كنند. در برزيل، نتايج حسابرس��ي 
و مميزي ماليات��ي بر انتخاب مج��دد مقاماتي كه به 
سوء استفاده از پول هاي مردم مظنون بودند اثر گذاشت 
اما اين تاثير در نواحي كه به ايستگاه هاي راديوي محلي 

دسترسي داشتند بيشتر بود. 
درس ديگر هم اصالح نهادهاست. زماني كه كشورها 

اصالح��ات را از تمامي جنبه ها براي مقابله با فس��اد 
طراحي مي كنند، شانس موفقيت بسيار باالتر مي رود. 
براي مثال، اگر قوانين مالياتي ساده باشد و اين قوانين 
نظارت مقام��ات را كاه��ش دهد، اص��الح اداره هاي 
مالياتي، مي تواند بازپرداخت هاي بيشتري را به همراه 

داشته باشد. 
درس مه��م ديگ��ر اس��تخدام يك س��رويس مدني 
حرفه اي است. شفافيت،  استخدام و پرداخت بر مبناي 
شايس��تگي،  فرصت براي فس��اد را كاهش مي دهد. 
روس��اي آ ژانس ها،  وزارتخانه ها و بنگاه هاي عمومي 
باي��د رفتارهاي اخالقي را با لحني ش��فاف در تمامي 
رئوس ارتقا دهند. درس ديگر ضرورت توانمندي براي 

مقابله گام به گام با چالش هاي تازه است. از آنجايي كه 
فناوري و فرصت ها براي امور غلط هم به كار مي افتد، 
راه حل اين است كه روي نواحي كه ريسك هاي باالتر 
دارند – مثل تداركات، اداره هاي درآمد و مديريت منابع 
طبيعي،  متمركز ش��ده و كنترل هاي دروني را بيشتر 
كنيم. در شيلي و كره،  سيستم تداركات الكترونيك،  از 
طريق باالبردن شفافيت و بهبود رقابت ابزارهاي بسيار 

پرقدرتي براي مهار فساد به كار بسته شده است.
درس بعدي هم گس��ترش همكاري هاي بيشتر براي 
مبارزه با فساد است. كش��ورها مي توانند با همكاري 
يكديگر تالش  كنند تا فساد به سختي بتواند از مرزها 
بگذرد. براي مثال،  بيش از 40 كشور تحت قوانين ضد 

فساد او اي س��ي دي، پرداخت رشوه توسط بنگاه هاي 
خود را براي آنكه بتوانند كس��ب و كاري را در خارج به 
دست بياورند،  جرم تلقي كرده اند. همچنين كشورها 
مي توانند فعاليت هاي ضد پولشويي را سخت تر كرده 
و فرصت هاي فرامليتي را براي پنهان كردن پول هاي 

فاسد در مراكز خاكستري مالي كاهش دهند.
مهاركردن فساد چالشي است كه براي نيل به آن بايد 
در بسياري از جبهه ها تالش كرد اما يك جبهه وجود 
دارد كه س��هم بسيار زيادي دراين موضوع دارد كه آن 
هم اراده سياسي است. بايد اراده سياسي به كار افتد تا 
به طور مداوم نهادها براي ارتقا، يكپارچگي، همكاري 

جهاني و حساب دهي تقويت شوند.

در حالي كه طبق قانون اجراي سياس��ت هاي اصل 44 
قانون اساسي بايد 30 درصد از درآمدهاي واگذاري ها، به 
توسعه بخش تعاون اختصاص مي يافت، امروز اين حجم 

از مطالبه به 18 هزارو200ميليارد تومان رسيده است.
هر چند در ادبيات مس��ووالن زماني ك��ه از نحوه اداره 
حكومت سخن گفته مي شود صرفًا سخنان متمركز بر 
دو بخش »اقتصاد دولتي و خصوصي« اس��ت اما قانون 
اساسي اقتصاد كشور را در قالب سه ركن دولتي، تعاوني 
و خصوصي تعريف كرده است؛ حتي بخش تعاون، بعد 
از بخش دولتي دومين ركن اقتصادي كش��ور اس��ت. 
بنابراين قانون اساس��ي كش��ور، اولويت بخش اقتصاد 
تعاوني را پيش از اقتصاد بخش خصوصي قرار داده است. 
يكي از مهم ترين موضوعات مغفول مانده توسعه بخش 
تعاون، عدم تحقق س��هم 30 درصدي بخش تعاون، از 
درآمدهاي حاصل از واگذاري ها است. بر اساس ماده 29 
قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، 
به دولت تكليف شده بود تا وجوه حاصل از واگذاري هاي 
ش��ركت هاي مادر تخصصي و عملياتي را به حس��اب 
خاصي نزد خزانه داري كل كش��ور واريز و 30 درصد از 
درآمدهاي حاصل از واگذاري را به تعاوني هاي فراگير 
ملي به منظ��ور فقرزدايي اختصاص دهد اما طي بيش 

از يك دهه گذشته از اجراي سياست هاي كلي اصل 44 
ظاهراً هيچ پولي ناش��ي از واگذاري ها در اختيار بخش 
تعاون قرار نگرفته است. در همين زمينه محمدجعفر 
كبيري، معاون امور تعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در گفت وگو ب��ا مهر، درباره عدم تخصيص س��هم 30 
درصدي بخش تعاون از درآمدهاي ناشي از واگذاري ها 
گفت: بايد ابعاد مختلف ضرورت ها و نيازمندهاي بخش 
تعاون براي تحقق سهم تعاون از اقتصاد ملي مورد بررسي 
قرار گيرد كه در گام اول به دنبال اين هستيم كه با يك 
سرعت معقولي به سمت هدف تحقق سهم 2۵ درصدي 
بخش تع��اون از كل اقتصاد ملي حرك��ت كنيم. وي با 
تاكيد بر اينكه در قانون و به ويژه اصل 44 قانون اساسي 
ظرفيت ه��اي خوبي براي بخش تعاون ديده ش��ده اما 
متأسفانه عملياتي نشده است، يادآور شد: بند 29 قانون 
اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اشاره دارد 
به اينكه 30 درصد درآمدهاي حاصل از واگذاري هاي 
دولتي به بخش خصوصي بايد به توس��عه بخش تعاون 
اختصاص يابد كه از س��ال 1388 تاكن��ون جمع اين 
عدد ب��ه حدود 18 هزار و 200 ميليارد تومان رس��يده 
كه پرداخت نشده است. معاون وزير تعاون گفت: البته 
عدم تخصيص سهم 30 درصدي بخش تعاون از درآمد 

واگذاري ها ارتباطي به دولت خاصي ندارد بلكه به دليل 
اولويت هاي فوريت دار دولت ها اين موضوع مغفول مانده 
است. كبيري درباره نحوه وصول اين مطالبات انباشت 
بخش تعاون نيز افزود: ط��ي مذاكرات صورت گرفته با 
نمايندگان مجلس در قالب قانون بودجه 98 كل كشور 
مصوب شد 1,000 ميليارد تومان از محل بدهي ناشي از 
عدم اجراي بند 29 اصل 44 قانون اساسي براي افزايش 
سرمايه بانك توسعه تعاون اختصاص يابد كه يك گام 
مقدماتي در راستاي تعهدات دولت به بخش تعاون بود.

وي با بيان اينكه به دليل محدوديت هاي بودجه اي دولت 
امكان تخصيص و وصول كل اين مطالبات وجود ندارد 
گفت: بنابراين ما به دنبال تهاتر اين تعهد دولت به بخش 
تعاون هستيم كه مذاكرات مفصلي داشتيم. در همين 
راس��تا با نامه آقاي نوبخت به خزانه داري قرار شد اين 
1,000 ميليارد تومان در حساب جداگانه اي نزد وزارت 

تعاون احصاء شود و در اختيار وزارت تعاون قرار گيرد.
معاون وزير تعاون تاكيد كرد: بنابراين توس��عه بخش 
تعاون، نخس��ت نيازمند اصالح قانون و در گام دوم نيز 
نيازمند تقويت نهادهاي مالي و بودجه اي است تا سهم 
ناچيز بخش تعاون از اقتصاد ملي به سهم 2۵ درصدي 

هدف گذاري شده در اسناد باالدستي افزايش يابد.

فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد 
با اشاره به رابطه عدالت اجتماعي و توسعه گفت: امروزه 
ميان متفكران توس��عه، نوعي تواف��ق عمومي وجود 
دارد كه مساله عدالت اجتماعي و توسعه يك پيوند و 
درهم تنيدگي تمام عيار دارند و هرگونه سهل انگاري 
در زمينه توس��عه ناعادالنه در كنار همه عوارضي كه 
دارد، نيروي محركه تش��ديد توس��عه نيافتگي است. 
پرسش مهم و حياتي كه مي توان از نهاد هاي پژوهشي 
و موسسات انديشه اي راهبردي داشت، اين است كه 
چرا بحث عدالت اجتماع��ي و تقاضاي آن در مقياس 
رس��انه اي و قاعده گذاري تا اين درجه نازل است؟ اين 
درحالي است كه براس��اس مطالعات ارزشمند دكتر 
پناهي بيش از 90 درصد شعارهاي اعتراضات انقالب 

اسالمي با محور عدالت اجتماعي بوده اند.
 متاسفانه هم در برنامه هاي توسعه و هم در بودجه ساالنه 
ش��اهد كمترين اعتنا به نقش نابرابري هاي فزآينده 
ناموجه در گسترش و تعميق بحران هاي اجتماعي و 

اقتصادي ايران هستيم.
اين استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي اضافه كرد: 
از منظر اقتصادسياس��ي اين اتفاق نظر وجود دارد كه 
مناسبات رانتي بر اقتصاد ايران سلطه دارد و مهم ترين 
مش��خصه مناس��بات رانتي نيز تعميق و گس��ترش 

نابرابري هاي ناموجه است.
 با واكاوي اين موضوع از هر زاويه اي، متوجه مي شويم 
كه موثرترين راه نجاتي كه ما مي توانيم به مس��ووالن 
كشور هديه دهيم اين اس��ت كه به آنها توصيه كنيم 
كه بياين��د و ارزيابي آسيب ش��ناختي از جهت گيري 
سياستي بر محور نس��بت آن جهت گيري با موضوع 
عدالت اجتماعي و نابرابري هاي ناموجه داشته باشند و 
يك گفت وگوي ملي تشكيل شود تا همه به سهم خود 
تالش كنند موض��وع عدالت اجتماعي به صورت يك 

مطالبه توسعه گرا و ديني در صدر مطالبات قرار بگيرد.  
وي افزود: اما در اين زمينه موانع��ي وجود دارد كه در 
درجه نخس��ت، مقاومت كساني است كه از مناسبات 
رانتي و معطوف به توزيع ناعادالنه بهره مند مي شوند و 
به يقين آنها در برابر گرايش عدالت طلبانه ايستادگي 
خواهند كرد. صاحبان قدرت و ثروت در دو دهه گذشته 
اين امكان را پيدا كرده ان��د از توانايي منحصر به فرد و 
بي سابقه  رس��انه اي برخوردار باش��ند و از اين مافياي 
رس��انه اي در راستاي به حاشيه راندن مباحث عدالت 
اجتماعي، دستكاري واقعيت و آدرس اشتباه دادن به 
نظام تصميم گيري كشور بهره ببرند. اين اقتصاددان با 
اشاره به موضوع افزايش قيمت حامل هاي انرژي گفت: 
اگر دقت كرده باشيم با توجه به ابعاد فاجعه ساز جهش 
نرخ ارز در سال 97، حاال بيشتر تمركز و معطوف آنها در 
مورد دستكاري مجدد قيمت حامل هاي انرژي با تمركز 

روي بنزين است. 
آنها به گونه اي هياهو مي كنند كه گويا فراموش كرده اند 
كه اين توصيه ها در زمستان سال 89 تجربه شد و افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي در باالترين سطح تجربه شده در 
تاريخ معاصر ايران انجام و نتايج آن در قالب فاجعه هاي 
انساني، اجتماعي و محيط زيستي به جامعه تحميل شد. 
اما به نظر مي رسد نظام تصميم گيري ما دوباره تحت تاثير 
اين القائات مافياي قدرت و ثروت و مافياي رسانه اي آنها، 
دچار فراموشي  شده و دوباره دستكاري قيمت حامل هاي 

انرژي را دستور كار قرار داده است. 
وي ي��ادآور ش��د: ما باره��ا در زم��ان دول��ت مرحوم 
هاشمي رفس��نجاني، آقاي خاتمي و به وي��ژه در زمان 
دولت آقاي احمدي نژاد و روحاني در اين مورد صحبت 
كرده ايم اما آنچه غم انگيز است اينكه صداي علم در درون 
دولت ها شنيده نمي ش��ود و اين مافياي قدرت و ثروت 
همه عرصه هاي عمومي را به تسخير خود در آورده است.

رييس موسسه دين و اقتصاد با اشاره به ترازنامه انرژي 
كه از سوي وزارت نيرو منتشر مي شود، گفت: براساس 
گزارش س��ال 1393 ميزان اتالف انرژي اين س��ال در 
پااليشگاه ها، نيروگاه ها و بخش انتقال و توزيع حامل هاي 
انرژي در حدود 478 ميليون بشكه معادل نفت خام بوده 
است يعني در اين فرايند مذكور حدود 3۵ درصد از كل 
نفت خام توليد روزانه كه معادل 1,3 ميليون بشكه روزانه 

كشور است، هدر مي رود.
وي ادامه داد: به عبارت ديگر كانون اصلي بحران شدت 
انرژي باال در ايران سمت عرضه حامل هاي انرژي است 
در حالي كه بيشتر تمركز سمت تقاضا و قيمت صورت 
مي گيرد و اين اقدامي در مقابل توسعه گرايي و عدالت 
است. زماني كه توليدكنندگان عمدتا انحصارگر به غايت 
ناكارآمد حامل هاي انرژي در آن انرژي اتالف مي كنند، 

چوب آن را بر سر مردم و توليدكنندگان مي كوبند.
اين اقتصاددان با انتقاد از س��ود غيرمتعارف واردات در 
كش��ور گفت: نتيجه عملي افزايش نرخ ارز در اين سي 
سال اخير افزايش نگران كننده هزينه هاي توليد بوده 
است، چون تقريبا 60 درصد از هزينه هاي توليد شامل 
هزينه هاي تامين مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي است. 
حلقه تكميلي اين موضوع نيز افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي است كه اين به نوبه خود نيروي محركه جديدي 
براي افزايش هزينه هاي توليد است كه نتيجه وحشتناك 
اين فرايند به صرفه ش��دن غيرمتعارف واردات است و 
ما عمال ش��اهد حكمراني تاجرباشي ها هستيم. يعني 
كساني كه از واردات نفع هاي غيرعادي كسب مي كنند 
و دايما از طريق مافياي رسانه اي نظام تصميم گيري و 
تخصيص منابع را تحت فشار قرار مي دهند تا با دستكاري 
قيمت هاي كليدي، توليد را از صرفه خارج كنند تا واردات 

توجيه شود. 
وي ادامه داد: مافياي رسانه اي هم اين گونه موضوعات را 

180 درجه وارونه نشان مي دهد و ادعا مي كند اگر نرخ 
ارز افزايش يابد انگيزه واردات كاهش مي يابد در حالي كه 
آنها اين تحليل اشتباه را به واسطه ناديده گرفتن عنصر 
نابرابري هاي ناموجه ترويج مي كنند. بايد توجه داشت 
زماني كه جامعه از نظر توزيع ثروت و قدرت نابرابر باشد 
مصرف كاالهاي خارجي نيز ارزش في نفسه پيدا مي كند 
و از همين روي در اين سي سال اخير بيشترين جهش در 
واردات زماني بوده كه بزرگ ترين جهش ها در نرخ ارز و 

قيمت حامل هاي انرژي روي داده است. 
مومني متذكر شد: بر اثر اين توصيه هاي بي ثبات كننده 
فضاي اقتصاد كالن و از بين بردن امنيت حقوق مالكيت، 
شاهد هس��تيم كه در هر موجي از اين شوك ها، بخش 
بزرگي از فقرا احس��اس مي كنند جيب شان زده شده 
اس��ت چون پول آنها ديگر قدرت خريد سابق را ندارد و 
اين باعث شده تا اقتصاد ما تبديل به اقتصادي شود كه در 
آن افراد فقير و پاكدامن تر بيشترين لطمه را خواهند ديد.

مشاور اقتصادي دولت دوران دفاع مقدس با بيان اينكه 
منابع رانتي در مركز توجه قرار گرفته اند، گفت: چرا در 
ايران در حالي كه رشته فعاليت هاي توسعه گراي صنعتي 
وضعيت بسيار فاجعه آميزي دارند كه اين روند مشكوك 
و شكنندگي آور را صنعت زدايي از اقتصادسياسي ايران 
مي ناميم، تا اين اندازه گرايش به احداث واحد هاي جديد 

پتروشيمي، فوالد و سيمان وجود دارد؟ 
باي��د توج��ه داش��ت كه اي��ن صناي��ع رانت��ي جزو 
آلوده كننده ترين رشته فعاليت هاي شناخته شده در 
دنيا هستند كه عمده منابع گازهاي گلخانه اي را منتشر 
مي كنند، همچنين انرژي بري باال و استفاده از فناوري 
سطح پايين از ويژگي هاي اين صنايع است. وي اضافه 
كرد: در پشت تالش  زياد براي راه اندازي صنايع فلزات 
اساسي، صنايع توليد كاني هاي غيرفلزي، صنايع توليد 
محصوالت مواد ش��يميايي و پتروشيميايي و صنايع 

پااليشي، رانت هاي نهفته در آن است كه در واقع دغدغه 
اصلي نيز همين موضوع است.

 اين صنايع از نظر اشتغال زايي پايين ترين و از نظر آب بري 
و آلودگي بيش��ترين ظرفيت را دارند. براساس گزارش 
مركز آمار س��هم ارزش افزوده آنها از كل بخش صنعت 
از 40 درصد اوايل دهه 70 به 70درصد كنوني رسيده 
است كه اين افزايش به قيمت تعطيلي رشته فعاليت هاي 
اش��تغالزا و تضمين كننده استقالل اقتصادي و عدالت 
اجتماعي بوده  است. وي با اش��اره به مصرف انرژي در 
اين چهار رشته فعاليت گفت: سهم آنها از كل سوخت 
مصرفي كل صنعت اي��ران تقريبًا 90 درصد، از مصرف 
برق كل صنعت ايران 7۵درصد و از كل آب مصرفي 91 

درصد را شامل مي شود. 
همچني��ن براس��اس گ��زارش ش��بكه مطالع��ات 
سياست گذاري عمومي كشور در سال 9۵، گاز طبيعي 
صادراتي ايران به عراق در اين س��ال 2۵ س��نت براي 
هر متر مكعب بوده اس��ت در حالي كه براي اين رشته 
فعاليت ها 3,8 سنت هزينه داشته است و اين باعث شده 
كارخانجات توليد س��يمان براي توليد هر تن سيمان 
فله اي به ج��اي 28,9 دالر تقريب��ا 4,38 دالر را صرف 
هزينه انرژي گاز كنند، اين موضوع براي فوالدي ها رانت 

118دالري به ازاي توليد هر تن فوالد است. 
مومني اضافه كرد: مافياي رس��انه اي در برابر اين گونه 
موضوعات سكوت كامل را در دستور كار قرار مي دهد اما 
راجع به اينكه بايد استاندارد هزينه هاي مردم براساس 
قيمت فوب خليج فارس باش��د نوحه سرايي مي كند. 
در واقع اگر اين رانت زدايي وحشتناك از صنايع فوالد، 
پتروشيمي و س��يمان صورت بگيرد صنايع ديگر نيز 
فرصت ش��كوفايي پيدا مي كنند و وابستگي ذلت بار به 
خارج كاهش و اش��تغالزايي افزاي��ش مي يابد تا مردم 

بتوانند به راحتي نفسي بكشند. 

در شرايطي كه بيش از 2ماه از آغاز بحران برآمده از 
سيل در استان هاي مختلف كشورمان مي گذرد، ،بر 
اساس اخبار اعالم شده از روز شنبه فرآيند پرداخت 
خسارات برآمده از سيل اخير در استان خوزستان 
آغاز خواهد ش��د. و طيف هاي مختلف آسيب ديده 
در سيل مي توانند بخشي از خسارات خود را براي 
بازس��ازي و احياي كسب و كالر و يا واحد مسكوني 
خود را آغاز كنن��د.  در همين خص��وص مديركل 
مديريت بحران استانداري خوزستان گفت: از روز  
يازدهم خرداد جهادكشاورزي خسارت كشاورزان 

را پرداخت مي كند.
كيام��رث حاج��ي زاده مديركل مديري��ت بحران 
استانداري خوزستان درباره وام كشاورزي خسارت 
ديدگان از سيل  و زماني كه قرار است اين خسارت ها 
در اختيار طيف هاي مختل��ف مردمي قرار بگيرد،  
گفت: »سازمان جهادكش��اورزي براي كشاورزاني 
كه خس��ارت ديدند تش��كيل پرونده داده و اعتبار 
مورد نياز ب��راي پرداخت خس��ارت فراهم ش��ده 
اس��ت.«اظهارات حاج��ي زاده متوجه آندس��ته از 
كشاورزاني اس��ت كه محصوالت آنها به دليل سيل 

اخير دچار آسيب و خسارت شده است. 

   واريز خسارت به حساب كشاورزان
وي تاكيد كرد: اعتبار مورد نياز كشاورزان به حساب 
جهاد كشاورزي واريز شده و از شنبه يازدهم خرداد 
ماه پرداخت خسارت در خوزس��تان به كشاورزان 

شروع مي شود.
حاجي زاده اضافه كرد: كمپ هاي رسمي سيل زدگان 
به طور قطعي جمع شدند و مردم به سكونت گاه هاي 

اصلي خود برگشتند.
وي افزود: تنها در 3 روس��تاي مگران 3 ش��وش و 
روستاي خس��رج حميديه و يك روستا در منطقه 
خس��رج شوش مش��كل داريم. در اين روستا ها نيز 
مساله جابه جايي و ايمن سازي روستا مطرح است 
كه به زودي اميدواريم مش��كل اين روس��تا ها نيز 

برطرف شود.
مديركل مديريت بحران اس��تانداري خوزس��تان 
درباره اقدامات انجام شده اظهار داشت: بنياد مسكن 
فرآيند پرداخت وام هاي بالعوض معيشتي و احداث 

مسكن را شروع كرده است.
وي ادامه داد: با تاكيد اس��تانداري خوزس��تان اين 
فرآيند سرعت بيشتري گرفته و اميدواريم سريع تر 

به اتمام برسد.
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تامين منابع مالي جذب 
پذيرفته شدگان آزمون استخدامي

مهر|رييس سازمان اداري و استخدامي كشور 
گفت: تامين منابع جهت جذب پذيرفته شدگان 
آزمون اس��تخدامي انجام شده اس��ت اما درباره 
زمان بندي جذب اين نيروها، خود دستگاه ها بايد 

تصميم گيري كنند.
جمشيد انصاري درباره آزمون هاي استخدامي 
دستگاه هاي دولتي اظهار داشت: كارهاي مربوط 
به نتايج آزمون اس��تخدامي انجام شده و مابقي 
مس��ائل همچون جذب نيرو بس��تگي به خود 

دستگاه دارد.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: 
براي همه دس��تگاه هايي كه آزمون استخدامي 
داش��ته اند تأمين منابع جهت جذب انجام شده 

است.
وي ادامه داد: مراحلي همچون مصاحبه و گزينش 
و انجام ساير مراحل كار بايد توسط خود دستگاه ها 

انجام شود.
انصاري در پاسخ به اين سوال كه آيا تا پايان سال 
جذب نيرو انجام مي ش��ود، گفت: دستگاه هاي 
مربوطه كه آزمون براي آنها برگزار شد خودشان 

بايد در اين رابطه تصميم بگيرند.

 عوارض سنگين 
براي صادرات خرما

صادرات خرماهاي مضافتي با عوارضي سنگين 
معادل 8000 تومان براي هر كيلوگرم خرماي 
مضافت��ي و ۵000 توم��ان براي ه��ر كيلوگرم 

خرماي كبكاب مواجه شد.
بر اس��اس اعالم گمرك از عوارض جديد براي 
صادرات خرما، ه��ر كيلوگرم خرماي مضافتي 
مش��مول 8000 تومان و هر كيلوگرم خرماي 
كبكاب مش��مول ۵000 تومان عوارض خواهد 

شد.
همچنين س��اير خرماها نيز مشمول عوارضي 
معادل 30 درصد ارزش ريالي صادرات بر مبناي 

نرخ دالر در سامانه سنا خواهند شد.

 ۱۸ هزار مقرري بگير 
دوباره سركار رفتند

ايس�نا|مديركل حمايت از مش��اغل و بيمه 
بيكاري وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي از 
اش��تغال مجدد 18 هزار نفر از مقرري بگيران 
بيمه بيكاري خبر داد و گفت: حمايت موثر از 
1840 بنگاه اقتصادي موجب حفظ و تثبيت 

3۵0 هزار شغل در سال گذشته شد.
كريم ياوري، با اش��اره به حفظ و تثبيت 3۵0 
هزار شغل در سال گذشته، گفت: حمايت موثر 
از 1840 بنگاه در راستاي صيانت از نيروي كار 
و پاي��داري توليد، موجب تثبي��ت اين ميزان 

شغل در كشور شده است.
وي اف��زود: امس��ال ه��م سياس��ت تمركز بر 
بنگاه ه��اي اقتص��ادي كوچك و متوس��ط را 
دنبال خواهي��م كرد و بنگاه هاي��ي كه نياز به 
بازس��ازي و نوس��ازي دارند و طرح هاي نيمه 
تمام با پيش��رفت فيزيكي 60 درص��دي را با 
 پرداخت تسهيالت مورد حمايت قرار خواهيم

داد.
مدي��ركل حمايت از مش��اغل و بيمه بيكاري 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در عين حال 
از اشتغال مجدد 18 هزار نفر از مقرري بگيران 
بيمه بيكاري خبر داد و گفت: پيگيري اشتغال 
مجدد مقرري بگيران بيمه بيكاري در اولويت 
وظايف قانون��ي متوليان اج��راي قانون بيمه 
بيكاري است و سازمان آموزش فني و حرفه اي 
مكلف ش��ده زمينه آموزش مهارت هاي مورد 
نياز بازار كار و بازآموزي مهارت كارگران تحت 
پوش��ش بيمه بي��كاري را از طريق آموزش در 

كارخانه ها يا مراكز اين سازمان فراهم كند.
به گفته ي��اوري، كارفرمايان براي بهره مندي 
كارگران از مزاياي قانون��ي بيمه بيكاري بايد 
در تمام واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي 

نسبت به بيمه نيروهاي خود اقدام كنند.
وي اضافه ك��رد: در صورت هرگون��ه تغيير يا 
بازس��ازي خط توليد براي بهينه كردن توليد 
و جابه جايي كارگاه و ماش��ين آالت از س��وي 
كارفرماي��ان و س��رمايه گذاران، كارگران در 
طول زمان اصالح و بازسازي با مصوبه شوراي 
 عال��ي كار تحت پوش��ش بيمه بي��كاري قرار 

مي گيرند.

سهم ۵۴درصدي واردات 
كاالهاي واسطه اي در سال ۹۷

بررس��ي گ��زارش وزارت اقتص��اد در خصوص 
آمارهاي تجارت خارجي طي دو س��ال گذشته 
نش��ان مي دهد، حدود ۵4 درصد واردات كشور 
كاالي واس��طه اي و 17 درصد كاالي سرمايه اي 

بوده است. 
وزارت اقتص��اد اخي��را گزارش��ي در خص��وص 
آماره��اي تج��ارت خارج��ي ب��ر اس��اس 
 طبقه بن��دي BECمنتش��ر ك��رده اس��ت. 
»Broad Economic Categories «  يكي 
از معيارهاي طبقه بندي كاالست كه از سوي دفتر 

آمار سازمان ملل مورد تاييد قرار گرفته است.
بر اين اس��اس در س��ال 97، ۵4 درصد واردات 
كاالي واس��طه اي، 18 كااله��اي س��رمايه اي و 
16 درص��د ب��ه كاالهاي مصرفي تعلق داش��ته 
اس��ت. همچنين 12 درصد نيز در رده ساير قرار 

گرفته اند.
سهم واردات در سال 96 نيز تقريبا به همين شكل 
بوده و ۵4 درصد كاالي واس��طه اي، 17 درصد 
كاالي سرمايه اي و 17 درصد كاالي مصرفي وارد 

كشور شده است.



يادداشت

خبر

بانك و بيمه4

رييس كل بانك مركزي با اشاره به برقرار شدن ثبات اقتصادي و اثر بازگشت ارز صادراتي در بازار ارز اعالم كرد

افزايش ارز برگشتي صادركنندگان به دليل نرخ منطقي نيما

تامين 36 درصد ارز وارداتي توسط صادركنندگان 

كاهش هزينه رسيد پيامكي با هماهنگي بانك مركزي 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
دكتر همتي ريي��س كل بانك مرك��زي، دليل كاهش 
نرخ ارز و افزايش ارز برگش��تي صادركنندگان را نتيجه 
سياست هاي ارزي جديد بانك مركزي و منطقي قلمداد 
شدن نرخ ارز سامانه نيما از نظر صادركنندگان ارزيابي 

كرد. 
به گزارش »تعادل«، دكتر عبدالناصر همتي در جريان 
راهپيمايي روز قدس با اش��اره به تأمين ارز 8.3 ميليارد 
دالري براي واردات در ۷۰روز اول سال تاكيد كرد: از 8.3 
ميليارد دالر ارز تأمين ش��ده در حدود دوماه اول س��ال، 
بيش از 3 ميليارد دالر آن يعني بيش از 36 درصد، توسط 
صادركنندگان تأمين شده است و از اين مبلغ 8۰۰ ميليون 
دالر آن واردات در مقابل صادرات بوده است كه در سياست 

ارزي جديد بانك مركزي مورد توجه قرارگرفته است.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه اين مبلغ تأمين 
ارز در اوج فش��ارهاي تحريم��ي امريكا و تعطيلي عمده 
روزهاي فروردين ماه، بس��يار معنادار است تأكيد كرد: 
ارزهاي تخصيصي براي واردات كاالهاي اساس��ي، دارو 
و تجهيزات پزش��كي، مواد اوليه كارخانجات و كاالهاي 
ضروري ديگر بوده است. همتي با بيان اينكه تالش هاي 
امريكا و متحدانش براي به زانو درآوردن ايران بي نتيجه 
بوده است، گفت: امريكا و متحدانش قرار بود سال گذشته 
اي��ران را به زان��و درآورند كه البته تمام تالش هايش��ان 
بي نتيجه بود و امس��ال شرايط بهتري داريم و محكم در 
اين مسير ايستاده ايم و خوشبختانه در شرايط فعلي ثبات 
اقتصادي نيز برقرار شده است. رييس كل بانك مركزي با 
بيان اينكه رفتار فعلي امريكا، نشانه شكست تالش هاي 
اين كشور براي افزايش فشار بر ايران است، تصريح كرد: 
در حال حاضر امريكا اعالم كرده است كه حداكثر فشار 
را بر ايران وارد كرده و تالش كرده كه فروش نفت ايران را 
كاهش دهد، ولي ما مسيرها و روندهايي را براي دريافت 
درآمدهايم��ان پي��دا كرديم كه هيچ ي��ك از اين كارها 
نمي تواند بر آن اثرگذار باشد. پيغام ها و رفتار فعلي امريكا 
نشان از شكس��ت تالش هايش دارد و به اميد خداوند به 

زودي شاهد پيروزي مردم ايران خواهيم بود.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، دكتر عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه تالش هاي 
امريكا و متحدانش براي به زانو درآوردن ايران بي نتيجه 
بوده است، گفت: امريكا و متحدانش قرار بود سال گذشته 
اي��ران را به زان��و درآورند كه البته تمام تالش هايش��ان 
بي نتيجه بود و امس��ال شرايط بهتري داريم و محكم در 
اين مسير ايستاده ايم و خوشبختانه در شرايط فعلي ثبات 
اقتصادي نيز برقرار شده است.  وي افزود: مهم ترين نشانه 
بي اثر بودن تالش هاي امريكا و متحدانش نيز اين است كه 
در روزي كه به نام روز فلسطين و قدس نام گذاري شده و 
همگان بر عليه اسراييل شعار مي دهند، متحدين امريكا 
واسراييل همه را در مكه مكرمه به دور هم جمع كرده اند 
و عليه ايران ش��عار مي دهند كه همه اين موارد نشان از 
قدرت و استحكام ايران دارد و به ياري خدا آزادي قدس 

نيز محقق خواهد شد.

    نرخ هاي در بازار 
سخنان رييس كل بانك مركزي در حالي است كه نرخ ارز 
در روز پنجشنبه 9 خرداد 98 همچنان روند نزولي خود را 
ادامه داده است . بنابراين گزارش نرخ دالر در صرافي ملي 
و صرافي هاي مج��از بانكي براي خريد 1345۰ و فروش 
1355۰ اعالم ش��د. همچنين قيمت ي��ورو براي خريد 
1535۰ و فروش به 1545۰ تومان رسيد. در سامانه سنا 
نيز ميانگين قيمت ارزهاي معامله شده در روز پنج شنبه 
9 خرداد 98 به ترتيب براي دالر 13612، يورو 156۰5، 
دره��م 3۷1۰، يوآن 2۰38، پون��د 1۷۰83، لير تركيه 

23۷۰ تومان اعالم شد. 
در ب��ازار ازاد و معامالت نقدي نيز قيمت ارز كاهش قابل 
توجهي داش��ت و حداقل قيمت در روز پنجشنبه براي 
دالر 1354۰، ي��ورو 15445، پون��د انگليس 1۷286، 
درهم امارات 3۷29، لير تركيه 2294، يوآن چين 1983 
تومان اعالم ش��د.  در بازار طال نيز، به دنبال كاهش نرخ 
ارز در طول هفته گذش��ته و اعالم نرخ دالر به 13۷2۰ و 
درهم به 3۷8۰ تومان در روز پنجشنبه و همچنين با اعالم 
نرخ اونس جهاني به نرخ 1288 دالر، نرخ طال و سكه نيز 
كاهشي بوده و مظنه مثقال 1۷ عيار يا طالي آب شده به 
1 ميليون و 83۰ ه��زار تومان و هر گرم 18 عيار به 422 
هزار تومان رسيد. همچنين قيمت سكه طرح جديد 4 
ميليون و 653 هزار تومان، سكه طرح قديم يا بهار آزادي 
4 ميليون و 5۰۰ هزار، نيم س��كه 2 ميليون و 63۰ هزار، 
ربع س��كه 1 ميليون و ۷6۰ هزار تومان، داد و ستد شد.  
ابراهيم محمدولي، رييس اتحاديه فربوش��ندگان طال و 
جواهر تهران بزرگ، علت كاهش قيمت طال در روزهاي 
گذش��ته را به كاهش قيمت طالي جهاني و همچنين 

كاهش قيمت دالر مرتبط دانست. هفته گذشته تنها بازار 
سهام و بورس با رشد مثبت شاخص ها مواجه شد و طال 
و ارز هر دو سير نزولي داشتند بطوري كه بازدهي طالي 
١٨ عيار منفي ٢.٩٣ درصد، سكه امامي منفي ١.٠٦ بود. 
همچنين دالر نيز با رشد منفي ٩.٩٦ و يورو نيز با منفي 

٣.١٣ درصدي رو به رو شد.

    نحوه بازگش�ت ارز صادراتي و بازار متشكل 
دليل افت قيمت ارز 

در همين حال، پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس، داليل كاهش قيمت دالر را مرتبط با شكل گيري 
بازار متشكل ارزي تا پايان خرداد ارزيابي كرد كه ميزان 
تقاض��ا را كاهش و حجم عرض��ه ارز را افزايش مي دهد. 
همچنين ص��دور بخش��نامه جديد بان��ك مركزي در 
خصوص نحوه بازگشت ارز صادركنندگان به كشور دليل 
ديگري اس��ت كه اين بخش��نامه مقدمات ورود به بازار 
متشكل ارزي را فراهم كرده و اين امر سبب شد نرخ ارز در 

بازار غيررسمي نيز تعديل شود

    داليل ريزش نرخ ارز و بازگشت ارز صادراتي
همچنين س��يد ناصر موسوي الرگاني عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس سه دليل عمده ريزش نرخ ارز در بازار را 
در روزهاي اخير را اعالم كرد و با اشاره به كاهش نرخ ارز 
در روزهاي اخير، گفت: اگر تنها يك دليل براي كاهش نرخ 
ارز در بازار در نظر گرفته شود همانند ايجاد بازار متشكل 
ارزي تحليل درستي نيست و اگر گفته شود كه تشكيل 
بازار متشكل نيز در اين روند كاهشي تاثيرگذار نبوده باز 

هم استدالل صحيحي نيست. 
نماينده فالورجان، با بيان اينكه بخشي از كاهش قيمت 
ارز در بازار به بخشنامه جديد بانك مركزي درباره بازگشت 
ارز ناشي از صادرات باز مي گردد، افزود: در اين بخشنامه 
صادركنندگان را مل��زم كرده اند تا ارز حاصل از صادرات 
خود را به سامانه نيما ارايه يا به قيمت اين سامانه به بانك 
مركزي بازگردانند كه تعداد قابل توجهي ارز را به كشور و 

چرخه اقتصادي بازگرداندند.
وي ادام��ه داد: بانك مركزي همچنين اعالم كرد كه اگر 
صادركننده اي ارز را به سامانه نيما و چرخه اقتصادي كشور 
بازنگرداند حساب هاي بانكي اين فرد مسدود مي شود و در 
اين راستا مجازات هايي براي متخلفان در نظر گرفته شد 
كه اين امر در كاهش و تثبيت قيمت ارز در بازار تاثير داشت 
و از سوي ديگر تشكيل بازار متشكل ارزي كه از چند ماه 
قبل بحث ايجاد آن توسط بانك مركزي مطرح و اكنون 
در مراحل نهايي است در كاهش نرخ ارز تاثير داشته و با 
تشكيل آن دوباره شاهد كاهش قيمت ارز در بازار خواهيم 
بود. همان گونه كه رييس جمهور در يكي از نشست هاي 
خود با فع��االن اقتصادي مطرح كرد 14 ه��زار تومان و 
حتي 1۰ يا 8 هزار تومان نيست. موسوي الرگاني با بيان 
اينكه قيمت ارز همان گونه كه رييس جمهور در يكي از 
نشست هاي خود با فعاالن اقتصادي مطرح كرد 14 هزار 
تومان و حتي 1۰ يا 8 هزار تومان نيست، تاكيد كرد: نرخ 
دالر بايد كاهش چشمگيرتر و بيشتري حتي تا زير 8 هزار 
تومان داشته باشد تا بتوان گفت قيمت آن به نرخ واقعي 
نزديك شده اس��ت كه اين مهم با ادامه روند فعلي اتفاق 
مي افتد. وي با اشاره به اينكه حباب ها و نابسامان هايي در 
مقاطع مختلف سبب افزايش قيمت ارز در بازار شد، افزود: 
در اين شرايط دالالن نبض بازار را در اختيار گرفتند و بر 

اين نابساماني ها و افزايش قيمت ها دامن زدند.
اين روزها ترامپ از گفته هاي خود درباره ايران عقب نشيني 
كرده و عنوان كرده كه هدف من براندازي نظام ايران نبوده 
و جنگي در كار نيس��ت، بنابراي��ن صحبت هاي جديد 
رييس جمهور امريكا نيز سبب كاهش قيمت ارز و شكست 
دالالن شد عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينكه عوامل 
خارجي در نوسانات نرخ ارز بي تاثير نبوده است، گفت: اين 
روزها ترامپ از گفته هاي خود درباره ايران عقب نشيني 
ك��رده و عنوان كرده كه هدف من بران��دازي نظام ايران 
نب��وده و جنگ��ي در كار نيس��ت، بنابراين صحبت هاي 
جديد رييس جمهور امريكا نيز سبب كاهش قيمت ارز 
و شكست دالالن شد، چراكه عده اي از كاسبان از كلمه 
جنگ استفاده كرده و به دنبال نابساماني در بازار ارز بودند.

    توصيه به خريداران براي فرار از ارزهاي تقلبي
 از س��وي ديگر، رييس هيات موس��س كانون صرافان با 
توصيه به خريداران ارز، گفت: متقاضيان بايد ارز مورد نياز 
را از صرافي هاي داراي مجوز خريداري كنند تا مشكلي رخ 
ندهد. اصغر سميعي افزود: اگرچه دالرهاي تقلبي كه در 
بازار مورد معامله قرار مي گيرد بسيار اندك است اما بايد 
خريداران ارز به آن توجه كنند. وي افزود: فروش ارزهاي 
تقلبي، كف روي و س��رقت پول مردم از جمله خطرات 

موجود در اين بازار است. سميعي خاطرنشان كرد: اگرچه 
تشخيص دالر واقعي از تقلبي كار خيلي سختي نيست اما 
به هر حال يك كار تخصصي به شمار مي رود كه بهتر است 
توسط اهل خبره انجام ش��ود. وي با اشاره به محدوديت 
قانوني خري��د ارز و وجود دالرهاي تقلبي در بازار، گفت: 
متقاضي��ان بايد ارز م��ورد نياز را از صرافي ه��اي داراي 
مجوز خريداري كنند تا مشكلي رخ ندهد. رييس سابق 
كانون صرافان افزود: اما مشكلي كه وجود دارد مربوط به 
محدوديت در ميزان فروش و تعيين سقف ساالنه فروش 

ارز به مشتريان حقيقي است.
وي اظهار داش��ت: در شرايطي كه هر شخصي مي تواند 
فقط يك بار در س��ال و حداكث��ر 22۰۰ دالر ارز از منبع 
رس��مي و قانوني تهيه كند، وقتي به هر دليلي نياز به ارز 
اضافه تر داشته باشد، بايد به بازار غير رسمي مراجعه كند 
كه در آن بازار نيز انواع خطرات از جمله دالرهاي تقلبي 

وجود دارد.
سميعي با بيان اينكه مقررات مربوط به خريد ارز شفاف 
نيست، گفت: محدوديت هاي وضع شده براي خريد ارز 
باعث شده است كه خريداران ارز به سوي بازار سياه كه در 
آن احتمال فروش دالر و ساير ارزهاي تقلبي وجود دارد 
سوق پيدا كنند. رييس هيات موس��س كانون صرافان 
اظهار داش��ت: بر اساس مقررات، ميزان خريد ارز توسط 
متقاضيان به ميزان 22۰۰ دالر براي يك بار در سال است، 

كه اين موضوع مشكالت زيادي را ايجاد مي كند.
سميعي اضافه كرد: مثاًل اگر فردي يك بار حدود 3۰۰ دالر 
از يك صرافي مجاز، ارز خريداري كند براي بار دوم قادر 
به خريد نيست، زيرا وي يك بار )هر چند كمتر از سقف 
تعيين شده( اقدام به خريد كرده است. وي در گفت وگو 
با ايرنا، ادامه داد: همچنين اگر فردي به خارج سفر كرد 
و سقف 22۰۰ دالر تعيين ش��ده را از صرافي هاي مجاز 
خريداري كند، در صورت نياز به س��فر دوباره به خارج از 
كشور، ديگر امكان خريد از صرافي هاي مجاز را نخواهد 
داشت، بنابراين ناخودآگاه به سوي بازار سياه براي خريد 
ارز خواه��د رفت. رييس هيات موس��س كانون صرافان 
تصريح كرد: سخت گيري ها و ايجاد محدوديت ها به جز 
اينكه فضا را امنيتي كرده و رانت و رشوه را بيشتر مي كند، 
نتيجه جدي نخواهد داشت. وي گفت: بهترين راهكار در 
زمان بحران هاي اقتصادي، ايجاد شفافيت و همراه كردن 
مردم است، بايد قيمت ها واقعي و واحد باشد و دولت نيز 

وظيفه نظارتي خود را انجام دهد.

    عمده فروشي در بازار متشكل ارزي
به دنبال ساماندهي خريد و فروش نقدي ارز به تصميم 
ش��وراي پول و اعتبار بازار متش��كل ارزي تشكيل شد و 
حدود 5 ماهي اس��ت كه مس��ووالن و فعاالن اين حوزه 
هريك با اعالم خبر يا نظري از فرآيند تش��كيل اين بازار 
مي گويند كارشناس��ان و فعاالن بازار ارز با اشاره به اين 
نكته كه بازار متش��كل ارزي محلي امن براي معامالت 
عمده فروشي اس��ت معتقدند كه اين بازار محلي براي 

خرده فروشي ارز نيست.
بازار متشكل ارزي كه رييس كل بانك مركزي تشكيل آن 
را يكي از اولويت هاي مهم اين بانك در سال 98 عنوان كرد 
و آغاز به كار اين بازار را يكي از 6 برنامه  بانك مركزي براي 
مقابله و خنثي كردن فشارهاي امريكا و تالشي در جهت 

حفظ و تقويت ثبات نس��بي بازار ارز، از طريق عملياتي 
كردن اين بازار دانست.

مس��ووالن و تصميم گيران اين ح��وزه براي جمع آوري 
بازار ارز از خيابان و كوچ��ه و پس كوچه ها و جمع آوري 
بازار غير متش��كل تمام تالش خود را ب��ه كار گرفتند تا 
معامالت نقدي ارز را به صورتي متشكل و يكپارچه به بازار 
متشكل ارزي منتقل كنند. به گفته رييس كانون بانك ها 
و موسسات اعتباري، تاسيس بازار متشكل ارزي گامي رو 
به جلو در جهت شفافيت است كه امكان بيشتري براي 
خريد و فروش ارز توسط صرافي ها و عوامل موثر در بازار 
ايجاد خواهد كرد و خوشبختانه اين شركت مصوبه مجامع 

نظارتي عالي كشور و شوراي پول و اعتبار را دارد.
وي همچنين آغاز به كار اين بازار را عاملي براي شفافيت و 
افزايش دقت در خريد و فروش نقدي ارز نسبت به گذشته 
مي داند و در اين باره گفت: در اين بازار افرادي كه نياز به 
اسكناس ارز دارند راحت تر مي توانند به بازار ورود كنند و 

با كارمزد پاييني براي رفع نياز خود اقدام كنند.
همچنين رضا تركاشوند، رييس س��ابق كانون صرافان 
ايرانيان نيز درباره تشكيل اين بازار، اظهار داشت: براي از 
بين بردن مشكالت ارزي بايد چنين بازار شفافي كه در 
آن عرضه و تقاضا، خريدار و مشتري و محل تامين پول 
و محل انتقال آن مشخص باشد تشكيل شود، اين اقدام 

آرزوي ٧٠ ساله سيستم ارزي كشور است.

    ساز و كار معامالت در بازار متشكل ارزي
اين بازار يك شركت خصوصي و متشكل از كانون صرافان، 
كانون بانك هاي دولتي، كان��ون بانك هاي خصوصي و 
فراب��ورس و با نظارت بانك مركزي اس��ت كه اين بانك 
با رصد فعاليت ها در صورت لزوم ب��راي ايجاد تعادل در 
بازار دخالت مي كند و نظارت بانك مركزي بر اين بازار به 

صورت سيستماتيك و غير مستقيم خواهد بود.
مدل كلي بازار به نحوي طراحي شده است كه در فاز اول، 
معامالت نقدي ارز )اسكناس( راه اندازي و ساير روش هاي 
معام��الت ارزي در مراحل بعد گس��ترش مي يابد. بازار 
كارگزار محور بوده و عمليات مديريت بازار توسط تشكيل 
خود انتظام انجام ش��ده و بر اس��اس دستور العمل هاي 
مصوب بانك مركزي فعاليت خواهد كرد. ضمنًا سيستم 
سفارشات و معامالت مبتني بر سفارش خواهد بود و يكي 
از پيش نيازه��اي حضور در اين بازار ارايه يك حس��اب 
ارزي و حساب ريالي به بانك مركزي و اعطاي مجوز براي 
برداشت از اين حساب ها به منظور انجام معامالت ارزي 
است. اين بازار يك بازيگر بزرگ يعني بانك مركزي دارد 
كه بر حسب وظايف سياستگذاري خود مي تواند موقعيت 
خري��د و فروش بگي��رد. نرخ گذاري در اين ب��ازار به اين 
صورت انجام مي شود كه سيستم، پيشنهادهاي عرضه 
از س��وي فروشندگان را از پايين ترين قيمت به باالترين 
و پيشنهادهاي خريد را از باالترين قيمت به پايين ترين 
مي چيند سپس مظنه ها توسط سيستم به يكديگر مرتبط 
و با اولين معامله، قيمت ابتداي روز كش��ف خواهد شد. 
اين روند معامالتي دقيقا مش��ابه ساير معامالت بورسي 

انجام خواهد شد.
نحوه فعاليت اين بازار به گونه اي اس��ت كه افراد حقيقي 
نمي توانند در بازار متش��كل ارزي خريد و فروش كنند، 
اين افراد براي تامين نياز ارزي خود بايد مانند گذشته به 

صرافي ها مراجعه كنند. تنها بانك ها و صرافي هاي مجاز 
قادر به اخذ كد و خريد و فروش در اين بازار هستند و قرار 
است در بازار متشكل ارزي براي معامالت اسكناس و نقد 
انجام شود بر اين اس��اس صادركنندگان و دارندگان ارز 
مي توانند از طريق صرافي ها براي فروش، نرخ مورد نظر 

خود را در سامانه بازار متشكل به ثبت برسانند.
نرخ ها در بازار متش��كل ارزي بر اس��اس عرضه و تقاضا 
تعيين خواهند شد و دس��توري نخواهد بود. خريداران 
و فروشندگان با س��ازوكاري مانند بورس، پيش از آغاز 
معامالت، تقاضاهاي خود را ثبت كرده و در نهايت بر اساس 

نزديك ترين قيمت، معامالت انجام خواهد شد.

    از بازار نقدي تا بازار آتي ارز
اخيرا نيز رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار درباره 
تش��كيل اين بازار و توافق با بانك مركزي، گفت: با بانك 
مركزي توافق داريم كه بازار نقد كه همان بازار متشكل 
ارزي اس��ت در ب��ازار پول باش��د و بازار آت��ي ارز در بازار 

سرمايه باشد.
شاپور محمدي با بيان اينكه بازار متشكل ارزي با همت 
بانك مركزي و كمك بورس و فرابورس راه اندازي ش��د، 
افزود: بورس نرم افزار و دستورالعمل معامالت را در اختيار 
بانك مركزي قرار داد و اين بازار درحال جان گرفتن است و 
اين بازار، بازار نقد خواهد بود. بازار متشكل ارزي بازار نقد 
است و بازاري كه در بازار سرمايه راه اندازي مي شود بازار 

آتي ارز خواهد بود.

    نقش بازارگرداني 
همچني��ن علي صالح آبادي كارش��ناس بانكي با تاكيد 
بر اينكه متاس��فانه در حال حاضر در بازار ارزي س��امانه 
منسجمي براي كشف قيمت نداريم، توضيح داد: مردم 
عادي براي تامين ارز مورد نياز خود به صرافي ها مراجعه 
مي كنن��د و ارز را )تا س��قف 2۰۰۰ دالر( با نرخي كه در 
سامانه سنا هست تهيه مي كنند؛ حتي با راه اندازي بازار 
متشكل، مردم در همان چارچوب كار خواهند كرد؛ در 
واقع بازار متش��كل براي معامالت صرافي ها با يكديگر، 
بانك ه��ا با ه��م يا صرافي ها ب��ا بانك ها و ش��ركت هاي 
عرضه كننده عمده ارز راه اندازي شده است. وي افزود: در 
واقع اين بازار يك بازار عمده فروشي ارز است و نه ُخرده 
فروشي. در اين ميان بانك مركزي به عنوان بازار گردان 
در اين بازار حضور دارد. مهم ترين دس��تاورد راه اندازي 
بازار متشكل، تعريف نقش بازارگرداني براي بانك مركزي 
اس��ت. بازارگرداني بانك مركزي مهم ترين نقشي است 
كه بازار متش��كل ارزي دارد و اين ويژگي مي تواند تاثير 
مهمي در بازار ارز داشته باشد. در هفته گذشته نيز كانون 
صرافان ايرانيان طي نامه اي ليست مدارك درخواستي از 
صرافي هاي عضو براي پيش ثبت نام بازار متشكل ارزي را 
ارسال كرد كه براين اساس مهلت دارند تا 11 خرداد براي 

پيش ثبت نام و ارايه مدارك اقدام كنند.

    پايان خرداد، آغاز فعاليت بازار متشكل ارزي
به گفته دست اندركاران اين بازار متشكل ارزي در حال 
حاضر فعاليت هاي اين بازار در مرحله پايلوت قرار دارد كه 
پس از اتمام اين مرحله و تا پايان خردادماه فعاليت رسمي 

اين بازار آغاز خواهد شد.

پيمان طبري كارشناس صنعت پرداخت گفت: قيمت 
تمام شده رسيد پيامكي از رسيد كاغذي بيشتر است و 
بانك مركزي و وزارت ارتباطات بايد اين مشكل را رفع 
كنند تا به دليل بحران كاغذ، رس��يد تراكنش پيامك 
شود. طبري در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به بحران كاغذ 
در شركت هاي پرداخت الكترونيك، گفت: رسيد كاغذي 
براي خدم��ات پرداخت همچنان م��ورد تاكيد بانك 
مركزي و شركت ش��اپرك است كه با توجه به افزايش 
قيمت بسيار زياد كاغذ و روند بسيار سخت تامين كاغذ 
براي دس��تگاه هاي كارتخوان از س��وي شركت هاي 
پرداخت الكترونيك، انتظ��ار مي رود كه بانك مركزي 
به عنوان رگوالتور در اين زمينه تصميمات الزم را اتخاذ 
كند و به موضوع رسيد پيامكي با همكاري اپراتورهاي 

تلفن همراه و قيمت پايين رسيدگي كند تا حجم باالي 
كاغذي كه در ش��بكه پرداخت مصرف مي شود براي 
كاهش يافتن مصرف منابع و عدم ايجاد مشكالت محيط 

زيستي كاهش پيدا كند.
رس��يد پيامكي راهكاري مناس��ب براي جايگزيني با 
رسيد كاغذي در شبكه پرداخت است اما مشكلي كه 
وجود دارد هزينه باالتر تمام شده رسيد پيامكي توسط 
اپراتورهاي تلفن همراه نس��بت به كاغذ مورد استفاده 
در شبكه پرداخت دارد كه در همين راستا بايد وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات و بانك مركزي تعامالتي 
داشته باشند و بتوانند پيامك را با قيمت مناسب براي 
ارايه رس��يد تراكنش در اختيار شركت هاي پرداخت 
الكترونيك قرار دهند. وي با بيان اينكه با بررسي هاي 

انجام شده ميزان مصرف كاغذ براي رسيد در سال 98 
افزايش خواهد يافت، اظهار داشت: شركت هاي پرداخت 
الكترونيك با كسب اجازه از بانك مركزي و شاپرك رسيد 
پذيرنده را اختياري كردند و اندازه رس��يد كاغذي نيز 
در ايران كيش از 9 س��انتي متر با رعايت موارد اعالمي 
و استاندارد ش��اپرك به 5 سانتي متر رسيد كه مصرف 
كاغذ را در تعداد باال كاهش مي دهد اما موضوع مهمي 
كه وجود دارد در سال جاري حجم تراكنش ها افزايش 
خواهد يافت و بر همين اساس نيز انتظار داريم كه 2۰ 
ميليون رول كاغذ مصرفي ا در سال گذشته به 3۰ تا 4۰ 

ميليون رول كاغذ در سال جاري افزايش داشته باشد.
طبري درباره اختياري شدن رسيد كاغذي اول تراكنش 
دستگاه هاي كارتخوان كه هم اكنون به صورت اجباري 

چاپ و ارايه مي شود، گفت: هزينه كاغذ باال است و بايد 
صرفه جويي كرد؛ اختياري ش��دن رسيد كاغذي اول 
تراكنش راهكار خوبي است اما به صورت موقت مي تواند 
در شبكه پرداخت بالغ بر 3۰ درصد ميزان مصرف فعلي 

كاغذ را كاهش دهد.
وي در خصوص دستگاه هاي كارتخوان، گفت: افزايش 
قيمت ارز روند تامين و واردات دستگاه هاي كارتخوان 
را با مشكل مواجه كرده اما در سال گذشته منابعي براي 
خريد دستگاه ها صرف شد و امسال از اين تجهيزات براي 
نوسازي ناوگان پرداخت عالوه بر تعمير دستگاه هاي 
فرس��وده قابل تعمير اس��تفاده خواهيم كرد؛ موضوع 
بازرسي دستگاه ها نيز همواره در شركت وجود داشته و 
دستگاه هاي كم كاركرد در اولويت افراد با تراكنش باال 

خواهد بود و دستگاه هاي فرسوده و با طول عمر باال براي 
تعداد تراكنش هاي پايين تر استفاده مي شود تا از منابع 

شبكه به درستي استفاده شود.
وي تاكيد كرد: تامين دستگاه هاي كارتخوان به صورت 
خريد از ش��ركت هاي فعال در داخل صرفه اقتصادي 
خاصي نسبت به واردات دستگاه هاي با كيفيت و داراي 
استانداردهاي مورد نياز اعالمي توسط رگوالتور را ندارد؛ 
در واقع آنچه در ايران به صورت مونتاژ انجام مي شود، 
1۰ تا 15 دالر ارزان تر از قيمت تمام شده يك كارتخوان 
تمام وارداتي اس��ت از سويي ديگر ش��ركت ها برخي 
مدل هايي از دستگاه كارتخوان با برندهايي را نياز دارند 
كه در داخل مونتاژ نمي شود و بايد از طريق واردات وارد 
كشور شود تا در شبكه پرداخت مورد استفاده قرار گيرد.
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 توجه به شاخص هاي پولي
و بانكي در كنار تورم دو رقمي

سعيد  مسگري|كارشناس اقتصادي|
نرخ تورم ساالنه به دليل روش محاسبه و ماهيت آن، 
بيشتر براي كشورهايي با تورم پايين مناسب است و 
استفاده از آن در تورم هاي دورقمي و باال نه تنها مفيد 
نيست بلكه مي تواند مضر نيز باشد. اواخر دهه چهل 
شمسي بود كه تورم باال در اقتصاد ايران ظهور كرد و 
اكنون پنجاه سال است كه اين بيماري در اقتصاد ايران 
وجود دارد. با وجود نوس��انات تورم و افت و خيزهاي 
آن، به جز س��ال هاي انگشت ش��ماري تورم همواره 
دورقمي بوده است. با توجه به اهميت تورم و نقش آن 
در زندگي مردم و فعاليت هاي اقتصادي، اين شاخص 
همواره مورد توجه مردم، سياستگذاران و كارشناسان 
بوده است. بدين ترتيب سال هاست كه شاخص تورم 
مصرف كننده به عنوان يكي از مهم ترين شاخص هاي 
اقتصادي اعالم و مورد استفاده قرار مي گيرد.  شاخصي 
كه ميزان رشد ميانگين دوازده ماهه شاخص قيمت 
مصرف كننده را نش��ان مي دهد. اما به نظر مي رسد 
به دليل روش محاس��به و ماهيت شاخص، نقدهاي 
جدي به آن وجود دارد. در ادامه برخي از آنها به اختصار 
بيان مي شود:  شاخص قيمت مصرف كننده كه براي 
محاسبه تورم از آن استفاد مي شود از بررسي قيمت 
بيش از 3۰۰ كاال و خدمت به دست مي آيد. در شرايطي 
كه تورم پايين اس��ت رشد قيمت كاالهاي مختلف 
تفاوت زيادي با هم ندارد اما در تورم هاي باال با توجه به 
يكنواخت نبودن تورم، كاالهاي مختلف افزايش قيمت 
بسيار متفاوتي را تجربه مي كنند. به  عنوان مثال در ماه  
ارديبهشت، بر اساس آمارهاي رسمي، تورم كاالهاي 
خوراكي ح��دود 43 درصد بيش از ت��ورم كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات بوده اس��ت. اين فاصله بسيار 
زياد سبب مي شود هر كس با توجه به سبد مصرفي 
خود تورم را به اندازه خاصي احس��اس كند. از سوي 
ديگر وقتي تورم اوج مي گيرد افزايش قيمت ها در همه 
شهرها و استان ها به يك ميزان رخ نمي دهد. قيمت يك 
كاال ممكن است در هر شهري متفاوت با ديگر شهرها 
باشد. اين اتفاق سبب شده است در ماه هاي اخير، تورم 
استان هاي صدرنشين تورم حدود 1۰ درصد بيش از 
استان هاي با كمترين تورم باشد. در درون هر استان 
نيز تورم مناطق شهري و روستايي با يكديگر متفاوت 
 است و در تمام استان به يك اندازه قيمت ها افزايش

نمي يابد. بنابراين طبيعي اس��ت ك��ه در تورم هاي 
باال، ش��اخص تورم س��االنه مصرف كنن��ده نتواند 
ميانگين خوب��ي از افزايش قيمت ها را نش��ان دهد 
و هر ش��خصي يا توليدكننده اي ت��ورم متفاوتي را 
تجربه كند. اما اين تمام ماجرا نيس��ت. نقد ديگر به 
اين شاخص اين اس��ت كه بر اساس ميانگين دوازده 
ماهه شاخص قيمت مصرف كننده محاسبه مي شود. 
بدين ترتيب وقتي ش��وك قيمتي در يك ماه يا يك 
فص��ل رخ مي دهد تورم به اندازه آن ش��وك قيمتي 
افزايش نمي يابد. بلكه يك سال بايد بگذرد تا اثر اين 
 افزايش قيمت ها به طور كامل در تورم انعكاس پيدا 
كند. فرض كنيد در يك ماه قيمت سبد كاالها دو برابر 
شود با توجه به آنكه در يازده ماه قبلي افزايش قيمت ها 
شديد نبوده اس��ت، ميانگين دوازده ماهه شاخص 
مصرف كننده تنها به اندازه يك دوازدهم ش��اخص 
مصرف كننده در ماه پاياني افزايش مي يابد. اين اتفاق 
سبب مي شود در ماه هاي ابتدايي افزايش قيمت ها، 
شاخص تورم با تورم احساس��ي مردم فاصله بسيار 
زيادي داشته باش��د و مردم آمار اعالمي را نادرست و 
فريبنده قلمداد كنند. با توجه به نكات فوق و برخي 
نقدهاي ديگر به نظر مي رس��د اساسا شاخص تورم 
ساالنه براي تورم هاي پايين و تك رقمي مفيد است و 
وقتي تورم دورقمي داريم اين شاخص چندان كارايي 
ندارد. در چنين شرايطي تاكيد زياد بر اين شاخص نه 
تنها كمكي نمي كند بلكه اعتماد مردم به آمارهاي 
اقتصادي را نيز از بين خواهد ب��رد. در تورم هاي باال، 
ش��اخص تورم نقطه به نقطه تغييرات قيمت كاالها 
را بهتر و دقيق تر نش��ان مي دهد و افزايش هاي اخير 
قيمت ها را به خوبي منعكس مي كند. تورم ماهانه نيز 
در شرايط اوج گيري تورم كه تغييرات قيمتي مستمر 
و زياد شده اس��ت مي تواند مفيد باشد. اين شاخص 
تغييرات قيمتي را در دو ماه متوالي نشان مي دهد و با 
استفاده از آن مي توان تغييرات كوتاه مدت قيمت ها را 

با دقت خوبي رصد كرد.

تعامالت مالي با برنامه موبايلي 
بانكداري اجتماعي  پاسارگاد 

بانك پاسارگاد جهت تسهيل تعامالت مالي ميان افراد 
از طريق شماره تلفن همراه و با توجه به ضرورت حركت 
در حوزه بانكداري اجتماعي )Social Banking( به 
منظور افزايش رضايتمندي مشتريان، اقدام به طراحي 
و توسعه محصولي جديد در حوزه بانكداري ديجيتالي 
با عنوان »ويپاد« كرده  است. به گزارش روابط عمومي 
بانك پاسارگاد، در اين برنامه كه در واقع نوعي شبكه 
اجتماعي محسوب مي شود، انتقال و درخواست وجه به 
تمام مخاطبين تلفن همراه فرد كه عضو شبكه اجتماعي 
مال��ي ويپاد هس��تند امكان پذير اس��ت.  در نرم افزار 
بانكداري اجتماعي ويپ��اد امكاناتي از قبيل پرداخت 
وجه بدون نياز به مشخصات بانكي، امكان تقسيم دنگ 
بين دوستان، سرمايه گذاري جمعي، ايجاد گروه هاي 
خيريه، ارسال درخواست وجه گروهي فراهم شده است. 
همچنين انتقال وجه بين كارت هاي خود، ثبت نام كاربر 
و ساخت پروفايل شخصي )به همراه تصوير(، امكان 
خريد ش��ارژ و پرداخت قبض و گزارش گيري از كليه 
درخواست ها و واريزهاي انجام شده شخصي يا گروهي 
از ديگر ويژگي هاي ويپاد است. گفتني است هم ميهنان 
مي توانند جه��ت دريافت برنام��ه موبايلي بانكداري 
اجتماعي بانك پاس��ارگاد )ويپاد( و كسب اطالعات 
بيش��تر در خصوص اين برنامه، به وب سايت ويپاد به 
نشاني  www.wepod.ir يا سايت بانك پاسارگاد 

به نشاني www.bpi.ir مراجعه كنند.



اخبار 5 بازار سرمايه

سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارشي به بررسي چارچوب حاكم بر معامالت دارندگان اطالعات نهاني پرداخت

رويه عمومي سازي اطالعات
گروه بورس|

يكي از اصلي ترين عناصر الزم براي تحقق رقابت در 
اقتصادهاي امروزي بازارمحور مفهوم »دسترسي به 
اطالعات« است. اين اطالعات به عنوان بهترين برگ 
برنده در معام��الت اقتصادي و انتخ��اب متقاضيان 
ب��ازار نقش ايفا مي كند. برهمين اس��اس اس��ت كه 
سياست گذاران اقتصادي به منظور ايجاد بسترهاي 
عادالنه براي فعاالن اقتصادي چارچوب هاي مقرراتي 
محكم��ي براي حف��ظ اصل دسترس��ي همگاني به 
اطالعات ايجاد مي كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران در همين زمينه گزارش��ي منتشر كرده است 
كه در آن چارچوب هاي حاكم بر معامالت دارندگان 
اطالع��ات نهاني در بورس را مورد بررس��ي قرار داده 
است. اين گزارش رويه هاي معمولي در عمومي سازي 

اطالعات را بطور دقيق شرح داده است.
به گ��زارش »تع��ادل« مديريت تحقيق و توس��عه 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در گزارشي به بررسي 
چارچ��وب حاكم ب��ر معامالت دارن��دگان اطالعات 
نهاني در بورس هاي اوراق بهادار پرداخته است. اين 
گزارش برگرفته از گزارشي با عنوان »معامالت نهاني؛ 
چگونگي قانون گذاري آن توسط حوزه هاي قضايي« 
است كه توسط كميته كشورهاي نوظهور در سازمان 
بين المللي كميس��يون هاي اوراق بهادار تهيه شده 
است. در اين گزارش آميخته اي از مقررات معامالت 
نهاني ارايه ش��ده اس��ت. به عبارت ديگ��ر رايج ترين 
ويژگي هاي معامالت نهاني و مقررات طراحي ش��ده 

براي جلوگيري از آن شرح داده مي شود. 
بطورمعمول، اطالعات نهاني به اطالعات ارزش��مند 
و غيرعموم��ي )اعالم نش��ده به عموم م��ردم( گفته 
مي شود. بنابراين براي تعريف اطالعات نهاني، دو مورد 
محرمانگي و ارزشمندي دو عنصر اصلي اين مفهوم 
است. معامالت نهاني، اعتماد سرمايه گذاران به وجود 
عدالت و يكپارچگي در ب��ازار اوراق بهادار را تضعيف 
مي كند. به همين دليل تقريبا همه حوزه هاي قضايي، 

قوانيني را براي جلوگيري از آن تصويب كرده اند.
در اين گزارش براي شفاف كردن مساله محرمانگي، 
الزامات زير را مدنظر قرار داده است: الزامات محكم 
براي افشا، رويه عمومي س��ازي اطالعات )در برخي 
از حوزه هاي قضايي، مقام ناظ��ر يك آژانس خبري 
خاص را براي انتش��ار گزارش هاي ناش��ران تعيين 
مي كند(، تحميل مجازات تعليق يا الزاماتي براي عدم 
معامله تا زماني كه سرمايه گذاران فرصت دسترسي 
و اقدام بر اساس اطالعات منتشرشده داشته باشند، 
گزارش ده��ي معام��الت افراد داخل��ي محدوديت 
معام��الت افراد داخل��ي در دوره نزديك به انتش��ار 
اطالعات نهاني، قوانيني براي پرهيز دادن واسطه ها 
از پذيرش س��فارش هايي كه امكان مبتني بودن بر 
اطالعات نهان��ي دارند، قوانيني ب��راي ملزم كردن 
ناشران به تصويب رويه هايي براي مديريت اطالعات 
نهاني ك��ه امكان شناس��ايي هويت اش��خاصي كه 
اطالعات نهاني را به دست آورده اند و زمان كسب اين 

اطالعات را فراهم كند.گفته شده براي شفاف كردن 
معيار ارزش��مندي نيز، مفاهيم زير بايد موردتوجه 
قرار گيرد: تصويب فهرس��تي از رويدادهاي مربوط 
به ش��ركت ها كه بااهميت تلقي مي شوند، تصويب 
مقرراتي مبني بر اينك��ه حركت قيمت اوراق بهادار 
در پي انتش��ار اطالعات نهاني، يك ش��اخص عيني 
و مناسب براي ارزشمندي اطالعات است، تصويب 
مقرراتي مبني بر اينكه رفتار يك شخص در معامله 
مبتني بر اطالعات خاص )مثاًل اينكه س��رمايه گذار 
يك معامله بزرگ غيرمعمول را انجام دهد(، شاهدي 
بر اين اس��ت كه او مي دانسته كه اطالعات ارزشمند 
بوده اس��ت، تصويب مقرراتي در اين زمينه كه براي 
ارزشمند تلقي شدن، اطالعات بايد مرتبط با ناشر يا 
با اوراق بهادار پذيرفته شده در يك بازار تحت نظارت 
باش��د، تصويب مقررات��ي مبني بر اينك��ه در مورد 
بازارهاي كاال، اطالعات در صورتي ارزش��مند تلقي 

مي شود كه بر قيمت دارايي پايه قرارداد اثر بگذارد.

  نقش موسسات نظارتي
بر اس��اس اين گزارش قانونگذاران اوراق بهادار بايد 
مقررات مناس��بي را تدوين كنند ي��ا حداكثر تالش 
خود را به كار ببندند كه س��اير سازمان هاي مسوول، 
قواني��ن و مقررات الزم ب��راي جلوگيري از معامالت 
نهاني را تصويب كنند. با اين حال، سازمان هاي خود 
انتظام نيز مي توانند از طريق تدوين مقررات بازدارنده 
براي اعض��اي خود و ايجاد نظام مج��ازات اثربخش، 
در ايجاد يك نظ��ام موثر براي جلوگيري از معامالت 
نهاني مش��اركت كنن��د. در بس��ياري از حوزه هاي 
قضايي، س��ازمان هاي خود انتظام قوانين ممنوعيت 
معامله مبتني بر اطالعات نهاني توسط اعضاي خود 
را تصويب كرده اند. مثال هايي ازاين دست عبارت اند 
از سازمان هاي خودانتظاِم معامله گران اوراق بهادار، 
مشاوران س��رمايه گذاري، تحليلگران مالي، وكال يا 
حس��ابداراني كه به موجب انجام وظايف حرفه اي يا 
تجاري خود ممكن اس��ت بطور پي درپي اطالعات 
نهاني را در اختي��ار بگيرند. اين قواني��ن معمواًل در 
اساسنامه سازماني يا منشور حرفه اي اين سازمان ها 
گنجانده ش��ده اس��ت. مثال هاي ديگر عبارت اند از 
سازمان هاي خودانتظام ناشران اوراق بهادار، بانك ها، 
اعضاي بورس ه��اي اوراق بهادار و س��رمايه گذاران 
حرفه اي ازجمله ش��ركت هاي بيمه يا صندوق هاي 
بازنشستگي. ارايه دهندگان خدمات سرمايه گذاري 
داراي يك وظيفه ويژه هس��تند كه رويه هاي كنترل 
داخلي مناس��ب را براي جلوگيري از معامالت نهاني 
ايجاد كنند. بطور خاص در برخي از حوزه هاي قضايي، 
درصورتي كه كارگزار بداند يا احتمال بدهد كه يك 
سرمايه گذار سفارشي را براي انجام معامله مبتني بر 
معامالت نهاني وارد كرده اس��ت، نبايد سفارش او را 

بپذيرد.
نهادهاي ناظر معمواًل زيرمجموعه دستگاه هاي دولتي 
يا مديريتي هس��تند. فعاليتهاي معم��ول نهادهاي 

ناظ��ر در نظارت بر ب��ازار در زمين��ه معامالت نهاني 
بالقوه عبارتان��د از: جمع آوري اطالع��ات در زمينه 

تراكنش هاي مشكوك
شناسايي طرفين معامالت مشكوك، تجزيه وتحليل 
فعاليتهاي قبلي س��رمايه گذاران شناسايي ش��ده، 
شناس��ايي اش��خاصي ك��ه ب��ه اطالع��ات نهان��ي 
دسترسي داش��ته اند يا مي توانسته اند داشته باشند، 
تجزيه وتحليل رابطه بين اش��خاصي كه به اطالعات 
نهاني يا به طرفين معامالت مش��كوك دسترس��ي 
داشته اند يا مي توانسته اند داش��ته باشند، نظارت و 
وارس��ي از طريق ردگيري جري��ان اطالعات در بازار 
)در رسانه هاي جمعي( و تراكنش هاي انجام شده در 
بورس )حجم معامله، روند ب��ازار و معامالت بلوكي( 
انجام مي شود. برخي از كشورها سيستم هاي نظارت 
بر بازار كامپيوتري و الكترونيكي را به كار مي گيرند كه 
با استفاده از نرم افزار، فعاليت هاي معامالتي مشكوك 

را شناسايي مي كنند.
اگر يك تراكنش مش��كوك از طريق نظارت بر بازار 
شناسايي شود، نهاد ناظر بررسي و تحقيق در زمينه 
تراكنش مشكوك را بر عهده مي گيرد و درصورتيكه 
نهاد ناظر نتيجه بگيرد كه معامله نهاني صورت گرفته 
اس��ت، پيگيري الزم براي مجازات طرف هاي درگير 
را انجام خواهد داد. اگر نهاد ناظر بر اساس تحقيقات 
اداري يا دادرس��ي مدني خود به اين نتيجه برسد كه 
معامله نهاني انجام شده اس��ت و بر اساس يك نظام 
قابل اجرا، ش��خصي كه مرتكب انج��ام معامله نهاني 

ش��ده است، مش��مول اعمال مجازات كيفري باشد، 
بطورمعم��ول دادس��تان عموم��ي را در جريان قرار 
مي دهد. سپس دادستان عمومي، جريان كيفري الزم 

عليه مجرم را آغاز مي كند.

  سه دسته مجازات
مطابق اين گزارش مجازاتي ك��ه بر معامالت نهاني 
تحميل مي شود مي تواند در سه دسته حقوقي، كيفري 
و اداري ي��ا انضباطي طبقه بندي ش��ود. در برخي از 
حوزه هاي قضايي، نهاد ناظر در انتخاب نوع مجازات 
آزاد اس��ت درحالي كه در ديگر حوزه ها، معيارهايي 
براي اين انتخاب وجود دارد )براي مثال در اس��پانيا 
بر اس��اس ميزان س��ود اين انتخاب انجام مي شود( . 
در بس��ياري از حوزه هاي قضايي، از نظر قانوني اين 
امكان وجود دارد كه بيش از يك نوع مجازات بر مجرم 
تحميل ش��ود اما معمواًل ب��راي پرهيز از چالش هاي 
حكم )مثل دادخواست دادرسي مجدد يعني محاكمه 
مجدد پ��س از صدور حكم(، تنها ي��ك نوع مجازات 

تحميل مي شود. 
بطوركلي يك روند بين المللي ميان حوزه هاي قضايي 
در اس��تفاده از مجازات هاي انضباطي ديده مي شود 
چراكه اين دسته از مجازات ها مي توانند به سرعت اجرا 
شده و منجر به تحميل به موقع مجازات شوند. بسياري 
از حوزه هاي قضايي به اين نتيجه رسيده اند كه كارايي 
رويه هاي انضباط��ي منجر به كاراي��ي جلوگيري از 

معامالت نهاني شده است.

   الزامات افشاي ناشران
مقررات پايه اي در هر حوزه قضايي، تعهدي را بر ناشران 
اوراق بهادار پذيرفته شده در بازارهاي تحت نظارت قرار 
داده است كه حقايق و رويدادهايي كه انتظار ميرود تأثير 
قابل توجهي بر قيمت اوراق بهادارشان داشته باشد را به 
عموم اطالع رس��اني كنند. چنين حقايق و رويدادهايي 
معمواًل در زمينه فعاليت شركت است كه امكان دارد بر 
كس��ب وكار آن، داراييها يا درآمدهايش تأثير بگذارد. در 
مورد ناشران اوراق قرضه، حقايق و رويدادهايي كه ممكن 
است به ظرفيت ناشر براي عمل به تعهداتش ارتباط داشته 
باشد نيز بااهميت هستند. ناشراني كه اوراق بهادار آنها براي 
معامله در يك بازار عمومي پذيرفته شده است معموالً ملزم 
هستند كه اين حقايق يا رويدادها را به سازمان ناظر بر آن 
بازار و به شركت مديريت كننده بورس )يا هر بازار ديگري 
كه اوراق بهادار در آن معامله مي شود( منتقل كند. مقامات 
ناظر داراي اين توانايي هستند كه، با پيشنهاد ناشر، ناشر 
را از الزام به افش��اي اطالعات بااهميت معاف كند با اين 
هدف كه از آسيب به منافع قانوني ناشر جلوگيري شود. در 
هنگام ارايهي اين معافيت، مقامات ناظر معموالً تأثيري كه 
اين اطالعات مي تواند بر قيمت اوراق بهادار ناشر بگذارد، 
اهميت محرمانه نگهداشتن اطالعات براي كسب وكار ناشر 
و رويه هاي داخلي ناشر براي مديريت اطالعات نهاني را در 
نظر مي گيرند. الزامات افشاي محكم، محدوده اطالعات 
نهاني و مدت زماني كه طي آن اطالعات مي تواند به صورت 
منتشر نشده و غيرعمومي نگهداري شود )يعني امكان 

بالقوه انجام معامله نهاني( را محدود مي كند.
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جزييات عرضه سهام دولت 
در ۳ بانك و ۲ بيمه

مزاياي معامالت حق امتياز 
براي اقتصاد

سازمان خصوصي سازي جزييات عرضه سهام متعلق 
به دولت در ۱۸ شركت حاضر در بازار سهام كه شامل 

۳ بانك و ۲ بيمه هم مي شود را اعالم كرد.
به گزارش ايِبنا، در نامه سازمان خصوصي سازي خطاب 
به علي صحرايي مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران و 
امير هاموني مديرعامل فرابورس آمده است: در جلسه 
۴ خرداد ماه ۹۸ هيات واگذاري، عرضه سهام متعلق به 
دولت در ۱۸ شركت بورسي و فرابورسي به شرح جدول 

ذيل اين متن به تصويب رسيده است.
در ادامه اين نامه آمده است بر اين اساس و با توجه به 
تكليف سازمان خصوصي سازي مبني بر واگذاري باقي 
مانده سهام دولت در اين شركت ها مقتضي است ضمن 
تمهيدات الزم براي فراهم كردن مقدمات عرضه سهام، 
در صورت وجود هر گونه مشكل يا مالحظه خاص، به 
قيد فوريت به اطالع سازمان خصوصي سازي برسد.

بر همين اس��اس ۱۸.۲۲ درصد سهام بانك صادرات 
ايران، ۱۷ درصد سهام بانك ملت و ۱۷ درصد سهام 
بانك تجارت قابل واگذاري است. همچنين ۱۱.۴۴ 
درصد سهام بيمه اتكايي امين و ۱۷.۲۴ درصد سهام 

بيمه البرز نيز در ليست واگذاري ها قرار دارد.

يك كارشناس ارشد اقتصادي گفت: كشور در شرايط 
اقتصادي خاصي قرار دارد و بطورمعمول در دوران 
س��خت اقتصادي، گروه هايي تالش مي كنند تا به 
تعبيري از آب گل آلود ماهي بگيرند، اين گروه ها با 
ايجاد بازارهاي سياه كااليي، باعث اخالل در سيستم 
اقتصادي مي شوند كه مسووالن براي جلوگيري از 
اين رويداد، بايد يك اق��دام را در اولويت قرار دهند. 
به گزارش ميزان محمدرضا شهيدي تبار اظهار كرد: 
درحال حاضر همه مسووالن نيز اذعان دارند كه نبود 
شفافيت از معضالت اساسي كشور است بطوريكه 
عدم شفافيت مشكالتي را از نظر گردش هاي مالي 
و عدم پرداخت ماليات ايجاد مي كند كه همين امر، 
منش��أ سوءاستفاده اس��ت. وي با بيان نقش مهم و 
كليدي بورس كاال در ايجاد شفافيت اقتصادي گفت: 
بورس كاال، بازاري كاماًل شفاف و با سازوكار قانوني 
است و ظرفيت توسعه بيش از اين را در اقتصاد كشور 
دارد.شهيدي تبار مزاياي اين بازار را برشمرد و گفت: 
با توجه به ش��فافيت آماري ب��ورس كاال، نهادهاي 
نظارتي بطور ش��فاف مي توانن��د فعاليت خريدار و 
فروشنده كاالهاي مهم را مشاهده كنند و همچنين 
فعاالن بازارها نيز به شكل لحظه اي مي توانند از روند 
قيمت ها مطلع شوند.اين كارشناس ارشد اقتصادي 
افزود: بورس كاال ظرفيت  بااليي براي توسعه دارد و 
كاالهاي بسياري نيز قابليت حضور در اين بازار را دارد. 
در همين زمينه ورود انواع محصوالت كشاورزي به 
اين بازار در جهت حفظ منافع كشاورزان اقدام بسيار 
مفيدي اس��ت.به گفته وي، عرض��ه كاال در بورس 
موجب كشف واقعي قيمت مي ش��ود و همين امر 
عاملي مهم در جلوگيري از ايجاد رانت در اقتصادمان 
است؛ البته ش��رط مهم تحقق اين امر، قرار گرفتن 
حجم كل عرضه كاالها در برابر تقاضاست تا بهترين 

قيمت در تاالر بورس كشف شود.

روند حركتي بازارسهام صعودي است

در پايان معامالت هفته منتهي به ۸ خرداد ماه، شاخص 
كل با۴.۳ درصد افزايش نس��بت ب��ه هفته قبل، به رقم 

۲۲۴۴۷۷ واحد رسيد.
 به گزارش »تعادل« در پايان معامالت هفته منتهي به
۸ خرداد ماه ۹۸، ش��اخص كل ب��ا ۹۳0۸ واحد افزايش 

نسبت به هفته قبل، به رقم ۲۲۴۴۷۷ واحد رسيد.
شاخص بازار اول با 65۴۳ واحد افزايش به رقم ۱6۷6۸6 
واحد بالغ گرديد و ش��اخص بازار دوم با ۲0000 واحد 
افزايش عدد ۴۳606۴ واحد را تجربه كرد و به اين ترتيب 
شاخص بازار اول ۴.06 و شاخص بازار دوم با ۴.۸۱ درصد 
افزايش نسبت به هفته قبل همراه شدند.در 5 روز كاري 
اين هفته، ارزش كل معام��الت اوراق بهادار به ۴۹۸06 
ميليارد ريال بالغ ش��د كه نسبت به هفته قبل 6 درصد 

كاهش يافته است.
در ضمن تعداد ۱5۷۱۸ ميليون انواع اوراق بهادار در بيش 
از ۱ ميليون و ۱۷۷ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و 
به ترتيب ۹ درصد و ۱۴ درصد كاهش را نسبت به هفته 

گذشته تجربه كردند.
اين درحالي اس��ت كه تعداد ۲0۴ ميلي��ون واحد از 
صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس 
ته��ران ب��ه ارزش كل بيش از ۲۳۲0 ميلي��ارد ريال 

مورد معامله ق��رار گرفت و به ترتيب حجم معامالت 
 صندوق ه��ا ثابت مان��د ام��ا ارزش كل معامالت آن 

با ۳ درصد كاهش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

   رشد امسال بورس
به بيش از ۴۵ هزار واحد رسيد

 ش��اخص كل بورس از ابتداي امسال تاكنون با ۴5هزار 
و ۸۱۸واح��د افزايش مع��ادل ۲5.6 درصد رش��د را به 
ثبت رسانده است. از ابتداي امسال تاكنون تعداد ۱۹۳ 
ميليارد و 55۲ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 5۱۴ 
هزار و ۲56 ميليارد ري��ال در ۱۲ ميليون و ۹05 هزار و 
۴0۱دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته 
است.همچنين بررسي معامالت بازار سهام به تفكيك 
بازار نش��ان مي دهد در اين م��دت ۱۳6 ميليارد و ۹۸۹ 
ميليون سهم به ارزش ۳0۲هزار و ۸۴5 ميليارد ريال در 
6 ميليون و ۹05هزار و ۲۴ نوبت در بازار اول؛ 5۴ ميليارد 
و ۲0۴ميليون سهم به ارزش ۱۸۱ هزار و ۳۸۴ميليارد 
ريال در 5 ميليون و ۸۹5هزار و ۹۱۲ نوبت در بازار دوم؛ 
۴ ميليارد و يك ميليون برگه به ارزش ۴هزار و ۹ ميليارد 
ري��ال در ۴۱۴۴نوبت در بازار بده��ي، ۱۸ ميليون و ۸۷ 
هزار قرارداد به ارزش ۲۴6 ميلي��ارد ريال در ۱۲هزار و 

6۳۸ نوبت در بازار مش��تقه و ۲ميلي��ارد و ۳۳6ميليون 
واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش ۲5هزار و ۷۷۲ميليارد ريال در ۸۷هزار و 
6۸۳نوبت مورد معامله قرار گرفته است.شاخص كل نيز 
كه معامالت امس��ال بورس را از ارتفاع ۱۷۸هزار و 65۹ 
واحد آغاز كرده اس��ت تاكنون با ۴5ه��زار و ۸۱۸ واحد 
افزايش معادل ۲5.6 درصد رش��د را به ثبت رسانده و به 
ارتفاع ۲۲۴هزار و ۴۷۷واحد رسيده است.شاخص بازار 
اول نيز در اين مدت با ۳۳هزار و ۸۱۹ واحد رشد و شاخص 

بازار دوم با ۹0 هزار و ۹0۲واحد افزايش مواجه شده اند.

  بازدهي ۲۴ درصدي 
شاخص كل فرابورس از آغاز سال

فرابورس ايران نيز ضمن ميزباني از دادوستد ۸ ميليارد و 
۱۴۲ ميليون ورقه بهادار به ارزش ۲6 هزار و ۸۱6 ميليارد 
ريال طي چهار روز كاري هفته منتهي به دهم خردادماه، 
رخدادهاي متنوعي را نيز همچون عرضه اوليه سهام ۲0 
درصد از سهام شركت »توليد ژالتين كپسول ايران« در 
بازار دوم، ادامه پذيره نويسي سهام در دست انتشار بيمه 
زندگي باران در بازار سوم و قطعيت عرضه عمده ۳.۴۹ 
درصد از س��هام غيرمديريتي شركت س��رمايه گذاري 

مس سرچشمه به ارزش ۸۳۱ ميليارد ريال در بازار دوم 
تجربه كرد.به گزارش مديريت ارتباطات فرابورس ايران، 
شاخص كل فرابورس كه در روز انتهايي هفته گذشته در 
ارتفاع ۲6۷۱ واحدي ايستاده بود، توانست در هفته جاري 
با ثبت بازدهي هفتگي 5 درصدي سقف شكني كند و با 
صعود ۱۲۹ واحدي از ارتفاع تاريخي ۲۸00 واحدي عبور 
كند. بدين ترتيب بازدهي اين نماگر از آغاز سال ۹۸ به 
۲۴ درصد رسيد.بازارهاي اول و دوم فرابورس در هفته اي 
كه پشت سر گذاشتيم به ترتيب ميزبان دادوستد ۴5۷ 
و 5۲6۳ ميليون سهم به ارزش ۱۷۷۳ و ۱۱ هزار و ۱۴5 
ميليارد ريال بودند كه با وجود كم شدن تعداد يك روز 
معامالتي در مقايس��ه با هفته گذشته، بازار اول كاهش 
كمتر از ۱0 واحدي را در حجم و ارزش مبادالتي تجربه 
كرد. بازار دوم نيز افزايش ۱00 و 5 درصدي اين متغيرها 
را شاهد بود. در همين حال بازار پايه جابه جايي ۲۲۸0 
ميليون س��هم به ارزش بيش از ۷ هزار ميليارد ريال را 
تجربه كرد. از س��وي ديگر در بازار شركت هاي كوچك 
و متوسط ش��اهد جابه جايي ۲/. ميليون سهم به ارزش 
يك ميليارد و ۴۱0 ميليون ريال بوديم.در بازار ابزارهاي 
نوين مالي فرابورس نيز اوراق بدهي با بيشترين استقبال 
از سوي معامله گران روبرو شد به گونه اي كه نقل وانتقال 
اين اوراق ميان معامله گران به دادوستد 5 ميليون و ۳۱0 

هزار ورقه به ارزش ۴ هزار و ۴۷۳ ميليارد ريال انجاميد.
در اين ميان، صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
و اوراق تس��هيالت مسكن، جايگاه هاي دوم و سوم را به 
لحاظ حجم و ارزش مبادالتي در ب��ازار ابزارهاي نوين 

مالي به دس��ت آوردند. بدين ترتيب ۱۱۸ ميليون ورقه 
ETF به ارزش ۲۱5۷ ميليارد ريال و ۳6/. ميليون ورقه 
تس��ه به ارزش ۱۷6 ميليارد ريال در طول هفته جاري 
خريدوفروش شد.از سوي ديگر ارزش معامالت خرد بازار 
سهام شامل معامالت در بازارهاي اول، دوم، پايه، مشتقه 
و SME به ۱6 هزار و ۳56 ميليارد ريال رسيد كه از اين 
ميزان گروه »محصوالت شيميايي« با ارزش معامالتي 
به ميزان ۲05۸ ميليارد ريال بيشترين سهم از ارزش كل 
معامالت را در ميان صنايع فرابورسي به خود اختصاص 
داد. معامالت اين گروه ۱۳ درصد از ارزش كل مبادالت 

را در اختيار گرفت.

  پذيرش اسناد خزانه اسالمي در 7 نماد
بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران ميزبان ۷ سري 
از اسناد خزانه اس��المي در نمادهاي»اخزا ۷۱۹ تا اخزا 
۷۲۳« به ارزش جمعا بيش از ۱۲۱ هزار و ۸۹۱ ميليارد 
ريال بود.ناشر اين اوراق وزارت امور اقتصادي و دارايي به 
نمايندگي از دولت است كه موضوع انتشار آنها تسويه 
بدهي هاي بنده��اي »ب«، »ه« و »م« تبصره 5 قانون 

بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور است.
ش��ايان ذكر اس��ت كه در ميان اخزاهاي پذيرش شده 
»اخزا۷۱۹« داراي كمترين زمان باقي مانده تا سررسيد 
اين اوراق است و در آبان ماه سال جاري سررسيد مي شود. 
به جز اين نماد معامالتي، مابق��ي اين اوراق در ماه هاي 
خرداد، تير، مرداد، مهر و آبان س��ال ۱۴00 سررس��يد 

خواهند شد. 

خريد بيش از 4900 ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس تهران
مروري بر آمار معامالت در هفته منتهي به 8 خرداد

يك كارشناس بازار سرمايه: 

در حال��ي ك��ه دو ماه از ابتداي س��ال را پش��ت س��ر 
گذاش��ته ايم، عملكرد واقعي بازار س��رمايه نسبت به 
پيش بيني هاي انجام شده در پايان سال ۹۷ حدود ۲0 

تا ۲5 درصد بهبود پيدا كرده است.
حميدرضا مهرآور، كارش��ناس بازار س��رمايه ضمن 
بي��ان مطلب فوق در خصوص روند يك ماه گذش��ته 
بورس و حركت شاخص در روزهاي آتي به سنا، گفت: 
عملكرد شاخص بورس در دو ماه ابتدايي سال نسبت 
به رقم هايي كه پيش بيني مي شد بيش از ۲0 درصد 

بهبود داشت.
وي با بيان اينكه به نظر مي رسد بازار سرمايه همچنان 
فراتر از پيش بيني ها حركت كند، گفت: بهبود عملكرد 
بازار سرمايه به چند دليل محقق شد. اول آنكه بر اساس 
 گزارش هاي مالي، درآمد فروش ش��ركت ها بيش از 

پيش بيني هاي انجام ش��ده افزايش داشت. موضوع 
ديگر كه طي چند روز گذش��ته بازار سرمايه را تحت 
تاثير قرار داد بحث ارز نيمايي اس��ت، اين ش��رايط به 
افزايش صادرات و سودآوري شركت ها كمك مي كند. 
همچنين بورس كش��ور از ريسك هاي سياسي عبور 

كرده و اثر اخبار و شايعات كمرنگ شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه كمرنگ 
شدن ريسك هاي سياسي، نرخ ارز نيمايي و اطالعات 
منتشر شده مثبت شركت ها باعث شد تحليلگران به 
اين نتيجه برسند كه قيمت هاي فعلي سهام مناسب 
اس��ت افزود: اكنون بازار سرمايه كشور به روند مثبت 
بازگش��ته و در مدار صعود ق��رار دارد. هرچند طي دو 
هفته گذشته بازار با نوس��ان روبرو بود اما بسياري از 
كارشناس��ان در همان مقطع نيز بارها به سهامداران 

توصيه كردن��د از رفتارهاي هيجان��ي دوري كنند و 
در فروش عجله نكنند. در حال حاضر نيز ش��اهديم 
س��هامداراني كه در هفته گذشته تصميم گرفتند به 
هر دليلي از بازار خارج شوند دوباره برگشته اند و خريد 
مي كنند. وي با تاكيد بر اينكه مهم ترين ريسك پيش 
روي بازار سرمايه تحريم ها و تنش هاي بين المللي بود، 
گفت: وضعيت شركت ها نسبت به گذشته بهبود پيدا 
كرده به نحوي كه سودآوري آنها نسبت به دو سال قبل 

تقريبًا سه برابر شده است.
وي ادامه داد: اين نشان مي دهد اقتصاد و شركت هاي 
م��ا آن ميزان اثر منفي كه تصور مي ش��د از تحريم ها 
نپذيرفته اند و هر كدام روش��ي براي عبور از ش��رايط 
تحريمي دارن��د. برخي از ش��ركت ها مصرف كننده 
داخلي دارن��د و اتفاقا با حذف رقباي خارجي رش��د 

 بااليي از فروش را تجربه مي كنند. خوشبختانه صنايع 
صادرات محور نيز توانسته اند روش هايي را براي ادامه 

فروش پيدا كنند.
مهرآور افزود: م��ا نگراني خاصي در رابطه با تحريم ها 
نداريم و در سال هاي گذشته هم توانسته ايم به خوبي 
از اين شرايط عبور كنيم و اتفاقا از آنجا كه تجربه گذشته 
را داريم عبور ما از تحريم نسبت به سال هاي گذشته 

سريع تر است.
حميدرضا مه��رآور در ادامه به عملك��رد آتي صنايع 
حاضر در بازار س��رمايه اش��اره كرد و گف��ت: به نظر 
مي رس��د صنايع صادرات محور به وي��ژه فوالدي ها 
و پااليش��ي ها همچنان مورد اقبال س��رمايه گذاران 
باش��ند. بانك ه��ا ني��ز از ظرفيت خوبي براي رش��د 
برخوردار هستند. همچنين چشم انداز عملكرد برخي 

شركت هاي كوچك بورس��ي نيز بسيار روشن است. 
وي با تاكيد بر اينكه نوسان بازار طي دو هفته گذشته 
صرفا به دليل رفتارهاي هيجان��ي رقم خورد و دليل 
بنيادي نداشت عنوان كرد: سياست مداران امريكايي 
 صحبت هايي مي كنند كه سياس��ي است و مختص 
جهت دهي افكار عمومي و جنبه عملي ندارد. توصيه ما 
به سرمايه گذارانمان اين است كه بر اساس اين اظهارات 

تصميم نگيرند.
اين كارشناس ادامه داد: بايد به سهامداران توصيه كرد 
بر اساس تحليل سهام بخرند. برخي از سرمايه گذاران 
نيز ك��ه از اطالعات الزم برخوردار نيس��تند از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري به بازار سرمايه وارد شوند. 
مديران صندوق ها ثاب��ت كرده اند كه افراد توانمندي 

هستند و بطور كلي در ماه بازدهي قابل قبولي دارند.

بينالملل

 آشفتگي بازارهاي جهاني
با تصميمات ترامپ

شاخص هاي آتي امريكا در پي تصميمات شگفتي آور 
رييس دولت اين كش��ور با افت شديدي همراه شد و 
قيمت اوراق قرضه دولتي اين كشور نيز كاهش يافت.

به گزارش س��نا، تصمي��م ترامپ مبني ب��ر اعمال 
تعرفه هاي وارداتي بر محصوالت مكزيك بازارهاي 
جهاني را به هم ريخت.انتظار وارد آمدن ضربه تعرفه اي 
ديگر بر بدنه اقتصاد جهاني، موجب افت شاخص ها 
در آخرين روز معامالتي هفته ش��د.ترامپ به بهانه 
مهاجرين غيرقانوني، تصمي��م دارد از ۱0 روز ديگر 
تعرفه 5 درصدي بر روي كليه كاالهاي وارداتي مكزيك 
به امريكا اعمال كند كه در صورت عدم توافق به ۲5 
درصد نيز افزايش خواهد يافت.اين در حالي است كه، 
ارزش واردات كاالهاي مكزي��ك به امريكا در حدود 
5۷5 ميليارد دالر است و در واقع اين كشور، دومين 
شريك تجاري امريكا بعد از چين است. واردات امريكا از 
مكزيك در سال گذشته در حدود ۳۴6.5 ميليارد دالر 
بوده است در حالي كه با اين تعرفه ها، اوضاع اقتصادي 
هر دو كشور آشفته خواهد شد.النور كرگ، تحليلگر 
ارشد موسسه سرمايه گذاري ساكزو كپيتال استراليا 
در اين خصوص بيان داش��ت: اي��ن حركت ترامپ و 
تصميمات كامال كاسب كارانه وي، نشان از اين دارد كه 
تنها هدف رييس كاخ سفيد، امتيازگيري است. به نظر 
مي رسد اين تصميم رييس جمهور امريكا نشان از عدم 
توافق تجاري با مكزيك است.اما حركت شاخص ها در 
بازارهاي آسيايي كامال نشان دهنده ترس از سرايت 
يك بحران تجاري ديگر است. در اين بازارها، شاخص 
آسيا پاسفيك به غير از ژاپن با افت 0.۳ درصدي رو به 
رو شد و افت ماهانه خود را به ۷.۳ درصد رساند.شاخص 
بلوچيپ در چين با ادامه روند نزولي خود، افت ماهانه 

خود را به 6.۸ درصد رساند.
 ش��اخص نيكي ژاپن با كاهش ۱.۳ درصدي رو به رو 
شد و شركت هاي خودروسازي بيشترين ميزان افت 
را در اين متغير به ثبت رساندند. به اين ترتيب، افت 
ماهانه شاخص نيكي به ۷.۱ درصد رسيد.شركت هاي 
خودروسازي ژاپن كه مسووليت حمل و نقل كاال از 
مكزيك به امريكا را بر عهده دارند بيش��ترين ميزان 
كاهش قيمت را در بازارهاي ژاپن داشتند. در اين بازار، 
قيمت سهام شركت تويوتاموتور، نيسان و هوندا موتور 
با افت ميانگين ۳ درصدي همراه شدند.  اما در بازار آتي 
امريكا، شاخص داوجونز با كاهش 0.۷ درصدي همراه 
شد و قيمت اوراق قرضه دولتي ۱0 سال هاين كشور 

نيز با افت ۲.۱ درصدي رو به رو شد.
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مصايب نگاه دستوري به اقتصاد

آيابازارجديدمتشكلارزيدچارمشكالتنيماميشود؟
اخت��اف نظر صادركنندگان و بان��ك مركزي از يك 
دي��دگاه كلي آغاز مي ش��د. دولت قيم��ت ارز را يك 
مساله ثابت مي ديد و صادركنندگان بنا به ماهيت كار 
خود قيمت ارز را پارامتري پويا مي ديدند. در حقيقت 
دولتمردان هنوز هم معتقد هستند كه قيمت ارز قابل 
محاسبه است در حالي كه فعاالن اقتصادي مي گويند 
قيمت ارز عددي اس��ت كه هر روز در بازار به دس��ت 
مي آيد. همين مساله موجب مشكات زيادي در مرحله 
بعد شد. دولت با فرمول هاي اقتصادي سعي كرد قيمت 
ثابتي براي ارز تعيين كند و زماني كه در مدت كوتاهي 
متوجه ش��د اين قيمت ثابت جوابگو نيست بازاري به 
نام نيما براي مبادله ارزي ايج��اد كرد. اما در اين بازار 
هم قيمت دستوري تعيين مي شد و با كمك ارزهاي 
دولتي و كنترل واردات عما قيمت ثابت نگه داشته 
شد. با گذشت يك سال دولت متوجه شد ارز نيمايي 
پاسخگو نيست و بحث بازار متشكل ارزي مطرح شد و 
قرار شد در قيمت گذاري اين بازار دولت دخالتي نكند 
هرچند بحث انتقال ارز به نيما هنوز در دستورالعمل 

وجود دارد. 

  داستان ايجاد بازار ارزي
مدت هاست كه براي تشكيل يك بازار ارزي منسجم 
و ب��دون دخال��ت دالالن، برنامه ريزي ه��اي جدي و 
مستمري از سوي بانك مركزي، صرافي ها و بانك هاي 
عامل انجام مي شود تا هر چه سريع تر اولين معامات 

اين نهاد تازه تاسيس انجام شود.
نهادي كه در ابتداي س��ال با انتخ��اب هيات مديره و 
مديرعامل بطور رسمي اعام موجوديت كرده تا بتواند 
به مانند ساير كشورها نرخ آزاد ارز را در تابلو شيشه اي 

سازمان بورس و اوراق بهادار كشف كند. 
به گفته شكس��ته بند، مديرعامل بازار متشكل ارزي 
تمام كاره��اي كارشناس��ي اين نهاد انج��ام و حتي 
ساختمان آن نيز در حال تجهيز شدن است و اگر اين 
روند همين ط��ور ادامه پيدا كند؛ در هفته هاي آينده 
اولين معامات ارزي در تاالر بورس را بطور آزمايشي 

انجام خواهند داد.
اما موضوع مهمي كه كمتر به آن پرداخته شده نقش و 
جايگاه سامانه نيما يا بازار ثانويه ارزها است كه پس از 
تشكيل بازار متشكل ارزي چه نقشي را ايفا خواهد كرد، 
آيا با ورود بازار متش��كل ارزي، سامانه نيما از گردونه 

معاماتي حذف مي شود؟
جواب اين پرسش را عبدالناصر همتي، رييس كل بانك 
مركزي اينگونه مي دهد: »حذف سامانه نيما از مبادالت 
ارزي به هيچ وجه صحت ندارد و حتي تاكيد شده كه 
صادركنندگان ۵۰ تا ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات 

خود را در سامانه نيما عرضه كنند.«
كامران سلطاني نژاد، دبير شوراي عالي كانون صرافان 
با تاكيد بر تداوم فعاليت س��امانه نيم��ا و نقش آن در 
مبادالت ارزي اظهار كرد: بازار متش��كل ارزي بطور 
تخصصي روي مبادله اسكناس ارز فعاليت مي كند ولي 
سامانه نيما روي خريد و فروش ارز به صورت حواله اي 

هم كار مي كند.
وي افزود: يعني قرار نيست با ورود بازار متشكل ارزي 
سامانه نيما از كار بيفتد زيرا فعاليت و كار هردوي اين 

نهاد كاما مجزا و مشخص تعريف شده است.
دبير شوراي عالي كانون صرافان تاكيد كرد: ثبت نام 
صرافي ها براي ورود به بازار متشكل ارزي آغاز شده و 
تعدادي از صرافان هم پس از تكميل مدارك خود موفق 

به ثبت نام شده اند كه تعداد آنها را در آينده اي نزديك به 
اطاع عموم خواهيم رساند. شايد كمي روند كند باشد، 
زيرا فرم ها و مدارك مورد نياز تا حدودي سنگين است.

وي افزود: نرخ رسمي ارز از طريق بازار متشكل ارزي 
تعيين مي شود و قرار است فاز اول براي خريد و فروش 
دالر و يورو بازگش��ايي ش��ود. ابتدا چند بانك عامل 
هستند كه آمادگي خود را براي ورود به اين بازار اعام 
كرده اند و قرار است هر 2۰ روز يك بار، بانك هاي ديگر 

هم براي ورود به اين صرافي ها اقدام كنند.
سلطاني زاده بيان كرد: با گذشت زمان و اتصال تعداد 
بيشتري از بانك هاي عامل به سامانه بازار متشكل ارزي 
امكان خريد و فروش ساير ارزها از قبيل دينار، درهم و 

لير تركيه هم فراهم خواهد شد. 
وي در پاسخ به اين سوال كه انتظار مي رود اولين معامله 
بازار متشكل ارزي چه زماني صورت بگيرد، گفت: بايد 
تصميمات تمام مس��ووالن اين امر بطور هماهنگ و 
منجسم تاييد شود اما آن طور كه آقاي پور ابراهيمي، 
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس گفته اس��ت، 
احتمال دارد اولين معامله در اواخر خرداد انجام شود.

  بازار متشكل ارزي جذابيت بازگشت ارز
 به كشور را بيشتر مي كند

محمدرضا پور ابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسامي گفت: بازار متشكل ارزي چند 
اثر مهم در حوزه اقتصادي خواهد داش��ت، اولين اثر 
آن اين اس��ت كه دغدغه ناشي از عدم بازگشت منابع 
ارزي از صادرات غيرنفتي تا حد زيادي برطرف خواهد 
ش��د. موضوع مربوط به بازگشت منابع ارزي به دليل 
عدم تعيين نرخ مش��خص براي تسويه، مزيتي براي 
صادركنندگان ايج��اد نمي كند و به دليل تفاوت نرخ 
سامانه نيما و نرخ بازار سنا صادر كنندگان عاقه اي به 

بازگشت ارز حاصل از صادرات ندارند. 
وي اضافه كرد: بنابراين نكته اول اين است كه راه اندازي 
بازارمتشكل ارزي كمك مي كند كه جذابيت بازار براي 

بازگشت منابع ارزي اتفاق بيفتد. 
نماينده مردم كرمان در مجلس گفت: از طرف ديگر 
بازار متش��كل ارزي موجب مي ش��ود ك��ه نرخ هايي 
همانند بازار سنا و مثل آن به تدريج كنار گذاشته شود 
و عما ما با يك نرخ مشخص در اقتصاد كشور براساس 
سازوكار عرضه و تقاضا كار كنيم.پورابراهيمي افزود: 
كاهش تفاوت بين نرخ ها و رسيدن به يك نرخ تعادلي 
موجب مي شود تقاضا براي ارز به منظور واردات كاال 

كاهش پيدا كند. 
بنابراين كاهش تقاضاي ارز از يك سو و افزايش عرضه 
موجب كاهش نرخ ارز مي شود. همانطور كه در يكي 
دو روز اخير هم در بازار غيررس��مي شاهد آن بوديم. 
باب رانت و ما به التفاوت قيمت��ي كه به صورت رانت 
در اقتصاد كشور توزيع مي ش��ود، بسته خواهد شد.  
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسامي اضافه 
كرد: عاوه بر اين، با راه اندازي بازار متشكل ارزي، منافذ 
فساد در تخصيص ارز و ثبت سفارش ها بسته خواهد 
شد و اين كمك مي كند كه شفافيت در اقتصاد كشور 

ايجاد، و نرخ ارز متعادل شود. 

  نگاه منفي بخش خصوصي
با وجود ن��گاه مثبت دولتي ه��ا به بازار جدي��د ارز و 
بخشنامه جديد بانك مركزي، فعاالن بخش خصوصي 
چندان به اي��ن موضوع خوش بين نيس��تند. رييس 

كميس��يون صنعت اتاق بازرگاني ايران معتقد است 
كه مش��كل بازار ارز با دستورالعمل جديد ارزي بانك 
مركزي نيز حل نمي ش��ود. به گفته وي باز گذاشتن 
دس��ت صادركنندگان بهترين گزينه است.  مهدي 
پورقاضي اظهار كرد: به نظر مي رس��د دستورالعمل 
جديد ارزي بانك مركزي چندان قابل اجرا نيست زيرا 
با توجه به دش��واري هايي كه در مسير بازگشت ارز به 
كش��ور وجود دارد، نمي توان انتظار داشت ۵۰ درصد 
ارز در يك مدت كوتاه وارد س��امانه نيما ش��ود و تمام 

بخش هاي دستورالعمل اجرايي شود.
به گفت��ه وي، وقتي بانك ها در فضاي بين المللي با ما 
همكاري نمي كنند و سدهاي فراواني در مسير بازگشت 
ارز به كش��ور وجود دارد، بهترين گزينه باز گذاشتن 
دست صادركنندگان در بازگشت ارز و تأمين نيازهاي 

كشور است.
رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران با بيان 
اينكه دولت اگر اصرار به بازگشت نقدي ارز دارد بايد 
مقدمات الزم براي آن را فراه��م كند، توضيح داد: بر 
اس��اس تمامي آمارها عراق و افغانس��تان اصلي ترين 
مقاصد صادراتي ما هستند و با وجود درخواست هايي 
كه وجود داش��ت، بانك مركزي صرافي يا مركزي كه 
بتواند مقدمات بازگشت ارز را فراهم كند، فعال نكرد و 

مشكات در اين حوزه ادامه دارد.

  نرخ ارز را نمي توان با زور 
و اجبار پايين نگه داشت

پورقاضي ادامه داد: در كنار آن نرخ هايي كه در سامانه 

نيما وجود دارد نيز معمواًل واقعي نيس��ت و نسبت به 
بازار پايين تر اس��ت، بنابراين نمي توان انتظار داشت 
صادركننده مواد اوليه خود را با ارز آزاد بخرد و ارز خود را 
با نرخي پايين تر در نيما عرضه كند. نرخ ارز را نمي توان 

با زور و اجبار پايين نگه داشت.
وي درباره امكان اس��تفاده از ۳۰ درصد ارز حاصل از 
صادرات براي واردات نيز گفت: اين مساله نيز نمي تواند 
گره گشا باشد زيرا صادركنندگان كاالهاي صادراتي 
صنعتي مبلغي بيشتر از اين ۳۰ درصد را براي واردات 

مواد اوليه خود نياز دارند.
اين عضو اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: در شرايط 
فعلي باز گذاشتن دست صادركنندگان بهترين گزينه 
خواهد بود زي��را آنها هم با واقعيت ه��اي اقتصادي و 
دشواري هايي بازگشت ارز آشنا هستند و هم مي توانند 
در صورت نياز واردات انجام دهند ولي با درصدبندي 

نمي توان مشكات اين بازار را حل كرد.

  بازار متشكل ارزي دست نرخ سازان را
 از كشور هاي ديگر قطع مي كند

در مقابل بهزاد خسروي، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
با اش��اره به نقش مهم بازار متشكل ارزي در كوتاهي 
دست دالالن ارزي براي تعيين نرخ ارز در ايران اظهار 
كرد: بازار متشكل ارزي مي تواند روش مناسبي براي 
بومي س��ازي نحوه تعيين قيمت ارز در بازار  ارز باشد، 
اما باي��د روش و جزييات اين بازار براي كارشناس��ان 
اقتص��ادي ش��رح داده ش��ود. وي اف��زود: زماني كه 
كارشناس��ان بازار بتوانند خاء ه��اي موجود در اين 

بازار را به مس��ووالن متذكر ش��وند، درصد موفقيت 
اين بازار هم به مانند س��اير بازارهاي بورس��ي بيشتر 
خواهد بود. اين بازار دست بازارسازان و دالالن ارزي را 
كوتاه خواهد كرد و نرخ ارز در ايران توسط خريداران 
ايراني تعيين تكليف مي شود. در نهايت به زباني ساده 
مشخص مي شود كه سامانه نيما تنها در حوزه حواله 
ارزي فعاليت مي كند. حواله ارزي عبارت است از نوعي 
دستور پرداخت كه به موجب آن، يك بانك يا موسسه 
مالي به تقاضاي مشتري يا دارنده يك حساب بانكي، 
به يكي از بانك هاي كارگزار خود در خارج از كش��ور، 
حواله اي را صادر مي كند و از آن موسس��ه مي خواهد 
مبلغ حواله را به ذي نفع آن، پرداخت كند. حواله هاي 
ارزي به دو گروه حواله هاي صادره و وارده تقس��يم 
مي شوند. امروزه حواله هاي ارزي از طريق شبكه جهاني 
سوييفت انجام مي شود. جهت ارسال ارز از طريق يك 
بانك به حساب فرد يا شركت در بانك مقصد از حواله 
ارزي استفاده مي شود. و بازار متشكل ارزي نرخ رسمي 
ارز در بازاره��ا را تعيين مي كند، عده از كارشناس��ان 
اقتصادي معتقدند كه قطعا تعيين نرخ در بازار متشكل 
ارزي بسيار در نرخ حواله جات ارزي موثر خواهد بود اما 
اينكه تا چه حد مشخص نيست، زيرا كاهش يا افزايش 
اس��كناس ارزي راهي را براي نوس��ان در حواله جات 
نيز باز مي كند بنابر اين انتظار مي رود بانك مركزي با 
چينش صحيح و به موقع در بازار متش��كل ارزي نرخ 
سامانه نيما و نرخ بازار متشكل ارزي به نحوي مديريت 
كند كه صادركنندگان به فكر سود بيشتر در بازارهاي 
آزاد نباشند و ارز مورد نياز را به سامانه نيما تقديم كنند.

رييس انجمن خرما: 

ممنوعيت صادرات راهكار تنظيم بازار خرما نيست
محسن رشيد فرخي، رييس انجمن ملي خرما با اشاره 
به اينكه ممنوعيت صادرات راهكار تنظيم بازار خرما 
نيس��ت، اظهار كرد: با وجود آنكه ممنوعيت صادرات 
خرما بطور رسمي اجرا نشده است، اما بيان تصميمات 
خلق الساعه مسووالن دولتي از لحاظ رواني بر كارنامه 
صادراتي تاثير مي گذارد و ضرر هاي جبران ناپذيري به 

بخش وارد مي كند.
وي با اش��اره به اينكه 2۵ درصد خرم��اي توليدي به 

بازار هاي هدف صادر مي ش��ود، افزود: با توجه به آنكه 
در 2 ماه آينده برداشت خرما در سال زراعي جديد آغاز 
مي شود، ممنوعيت صادرات در چنين شرايطي عاوه 
بر خراب كردن كارنامه صادراتي ما در بازار هاي هدف 
موجب ش��ده تا رقباي جديد مثل عربستان صعودي 
جايگزين ما شوند كه اين امر به زيان توليد تمام مي شود.

رش��يد فرخي ادامه داد: طبق روال همه ساله، قيمت 
خرما از نيمه دوم ماه رمضان به سبب كاهش تقاضا با 

روند نزولي در بازار روبرو مي شود.  اين مقام مسوول از 
افزايش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدي توليد خرما در سال 
زراعي جديد خبر داد و گفت: با توجه به شرايط مساعد 
اقليمي و برآورد نخلستان ها پيش بيني مي شود توليد 
خرما به يك ميليون و 2۰۰ هزار تن برسد كه با وجود 

اين صادرات خرما امري ضروري است.
وي با بيان اينكه قيمت خرما در مغازه ها سنخيتي با نرخ 
محصول در مبدا ن��دارد، افزود: با وجود كاهش قيمت 

خرما در مبدا، اما قيمت خرما در فروشگاه ها به سبب 
خريد قبلي تغييري نداشته است. از اين رو دستگاه هاي 
نظارتي بايد با اعمال نظارت هاي بيشتر قيمت ها را در 
سطح بازار كنترل كنند تا خرما با نرخ هاي غير واقعي به 

مصرف كنندگان عرضه نشود.
وي با اشاره به اينكه افزايش ۳ برابري قيمت سم، كود 
شيميايي و ساير عوامل توليد بر قيمت نهايي محصول 
تاثيرگذار اس��ت، بيان كرد: با توجه به رشد چشمگير 

قيمت كاغذ نگران جم��ع آوري خرما در ماه هاي آتي 
هس��تيم چرا كه قيمت كنوني كاغذ چند برابر قيمت 

خرما تمام مي شود.
رييس انجمن خرما در پايان موجودي فعلي خرما در 
انبار ها را بيش از ۱۵۰ هزار تن اعام كرد و گفت: با توجه 
به كاهش تقاضا براي خريد خرما پس از ماه رمضان و 
نزديك شدن به فصل برداشت پيش بيني مي شود كه 

قيمت خرما به نرخ واقعي خود در بازار برسد.

رئيس اتحاديه صادرکنندگان سرب و روی اعالم کرد

صنايع معدنی راه نجات کشور از ديوار تحريم
رئيس اتحادي��ه صادرکنندگان فرآورده های صنايع 
و معادن س��رب و روی ايران گفت: راه نجات کش��ور 
برای گ��ذر از ديوار تحريم و تنگناهايی که دش��من 
ايجاد می کند، بخش معدن و صنايع معدنی است، اما 
امروز هريک از مجموعه های مسئول آگاهانه يا بدون 
اطاع بر گلوگاه معادن فش��ار وارد م��ی کنند تا اين 
بخش از فعاليت و بازدهی بازماند. حسن حسينقلی 
در گفت و گو با ايرنا توضيح داد: سياس��ت های کان 
اقتصادی کشور با شيوه اجرا همخوانی ندارد و همواره 
دستگاه ها در قالب مشی درون سازمانی عمل می کنند 
و هريک براساس منافع تشکيات خود فعاليت دارند. 
او يادآور شد: آمارهای صادرات بخش معدن و صنايع 
معدنی در سال گذشته بيش از ۹ ميليارد دالر اعام 
ش��د، اما توانمندی و قابليت اين بخش بسيار بيشتر 
از اين رقم اس��ت، به شرط آنکه در چارچوب قانون از 
بخش معدن و صنايع معدنی مطالبات وصول شود و 
هريک از دستگاه ها مانند سازمان امور مالياتی، ماليات 
بر ارزش افزوده، بيمه، تأمين اجتماعی فراتر از قانون 

از بهره برداران مطالبه نداشته باشند.
حس��ينقلی تصريح ک��رد: امروز مع��ادن در چنبره 
معضات و مشکات عديده با دس��تگاه هايی مانند 

محيط زيست و منابع طبيعی اس��ت، بر اساس آمار 
وزارت صنع��ت، ۶ هزار معدن فع��ال و نيمه فعال در 
کش��ور وجود دارد، س��ازمان ه��ای حفاظت محيط 
زيست و منابع طبيعی هر روز يک مشکل و يک مانع 
پيش روی معادن قرار می دهند و با تعطيلی معادن، 

مشکات برطرف می ش��ود. به گفته او، انتظار بخش 
معدن و صنايع معدنی اين اس��ت که دولت با دخالت 
مستقيم يکبار برای هميش��ه مشکل بهره برداری از 
معادن را حل کند، ام��روز بزرگ ترين ذخاير معدنی 
کشور در مناطق حفاظت ش��ده طبيعی قرار دارند، 

بنابراين الزم اس��ت گونه های جانوری مورد ارزيابی 
قرار گيرند و تکليف روش��ن ش��ود.  رئيس اتحاديه 
صادرکنندگان فرآورده های صنايع و معادن س��رب 
و روی ايران اضافه کرد: دولت بايد ارزشيابی کند که 
با تعطيل واحدهای معدنی چه سرنوشتی در انتظار 
اقتصاد و اش��تغال کشور است و آيا معادن در مناطق 
دوردس��ت و محروم با ارائه خدمات خود، مهاجرت 

معکوس را با آبادانی و اشتغال فراهم نساخته اند.
حس��ينقلی گفت: درخواست تش��کل های معدنی 
از دول��ت ح��رف ش��نوی و تعامل اس��ت و چنانچه 
قانون يا دس��تورالعملی قرار اس��ت اجرايی شود، با 
اه��ل حرفه رايزن��ی و مذاکره انجام ش��ود، تا بازتاب 
مخربی برای بخش بدنبال نداش��ته باش��د.  او افزود: 
امروز سيس��تم بانکی برای توليد به سودهای کان 
می انديشد، تخصيص وام با بهره ۱۸ درصد، در حالی 
که طرف های خارجی با نرخ س��ود چهار تا ۶ درصد 
در بازارهای بين المللی حضور دارند و با طرف ايرانی 
رقابت می کنند به نقع کشور نيست. رئيس اتحاديه 
صادرکنندگان فرآورده های صنايع و معادن س��رب 
و روی اي��ران توضيح داد: تس��هيات اعطايی بانکی 
تحت عنوان س��رمايه در گردش بع��د از چهار تا پنج 

ماه که برای تخصيص زمان می برد، با بهره 2۵ تا ۳۰ 
درصد مطالبه می شود، آيا اين مفهوم حمايت از توليد 
است. حسينقلی گفت: امروز موضوع ارز نيمايی هم 
به معضل و آفتی ديگری برای اقتصاد تبديل ش��ده، 
چنانچ��ه دولت خود را کنار بکش��د، واردکنندگان و 
صادرکنندگان می توانند با يکديگر هماهنگ شوند، 
دخالت دولت در بازار ارز، پيامد آن را به دنبال دارد که 

قيمت تمام شده، گران شود.
ب��ه گفته او، واقعيت فعلی گويای اين اس��ت که دالر 
۴2۰۰ تومان��ی نداريم. اين را باي��د بپذيريم که دالر 
آزاد اس��ت، امروز صادر کنن��ده ارز ۱۵ هزار تومانی 
را به س��امانه نيما به نرخ ۹ ه��زار تومانی بايد بدهد، 
س��پس مواد اوليه مورد نياز خود را در بازار به قيمت 
آزاد با دالر ۱۵ هزار تومانی خريداری کند. اين فعال 
بخش معدن و صنايع معدنی يادآور شد: پيش از اين 
واردات ب��دون انتقال ارز يکی از رويه های مورد عمل 
برای توليدکنندگان بود که هم اكنون ممنوع است. 
حسينقلی افزود: دولت به جای بسترسازی برای رشد 
توليد، با اقدام های غير کارشناسی زمينه رشد بخش 
واسطه ای و داللی را فراهم کرده که اين معضلی برای 

اقتصاد کشور است.
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رييس انجمن قطعه سازان مطرح كرد
۱۰هزارميليارد تومان   زمين گير 

انحصار يك شركت قطعه ساز
يكي از قطعه سازان بزرگ با ايجاد انحصار در تامين 
قطعات ايران خودرو توانسته است با اقدام به توقف 
تامين قطعه براي خطوط توليد از اين شركت باج 
خواهي كند. اين در حالي اس��ت كه اين شركت 
قطعه ساز حدود ۹۵ ميليون دالر ارز دولتي گرفته 
اما با تحميل شرايط خود مسير خط توليد را ناقص 

كرده است.
در سال هاي گذشته با وجود هشدار كارشناسان 
اين صنعت، چند ش��ركت بزرگ قطعه س��ازي 
با تبديل شدن به ابر ش��ركت هاي تامين كننده 
قطعات خاص و هاي تك دو خودروس��از بزرگ 
داخلي انحصاري را ايجاد كرده اند كه به واسطه آن 

اهرم فشار را براي خودروسازان در دست دارند.
به باور كارشناسان ايجاد اين انحصار و فساد ناشي 
از آن، هزينه هاي تمام ش��ده تولي��د خودرو در 
كشور را افزايش داده و به بيكاري و زيان سرمايه 
شركت هاي خودروساز منتهي مي شود. براساس 
محاس��بات صورت گرفته، توقف هر خط توليد 
خودرو به مدت يك دقيقه در حدود ٢٢٠ ميليون 
توم��ان زيان به همراه دارد ك��ه اين ميزان ظرف 
مدت يك س��اعت به ١٣ ميليارد و ٢٠٠ ميليون 

تومان مي رسد.
براس��اس آنچه پي��ش از اين اعام ش��ده بود در 
روزهاي اخير كه بايد ۱۰۰۰ دس��تگاه خودروي 
توليد شده در ايران خودرو به بازار تزريق مي شد به 
دليل عدم تامين قطعه از سوي همين قطعه ساز، 
اين خودروها ناقص مانده و با تاخير ورود به بازار، در 

ايجاد نوسان قيمت ها تاثيرگذار است.
براساس اطاعات منتشرشده توسط ايسنا، اين 
قطعه ساز از سال ۹۵ با يكي ديگر از شركت هاي 
قطعه س��ازي انحصارگر، براي تشديد انحصار در 
صنعت قطعه سازي، كنسرسيوم تشكيل داده و در 
حال حاضر با همراهي فرزند و برادرزاده خود يكي 
از اصلي ترين سهامداران ايران خودرو است. وي 
همچنان به دنبال به دست آوردن درصد بيشتري 
از س��هام ايران خودرو براي استيا بر بزرگ ترين 

شركت خودروسازي ايران است.
اين گزارش در ادامه آورده است كه اين شركت كه 
از سال ۱۳۶۱ تاكنون توليدكننده قطعات خودرو 
اس��ت، موفق شده اس��ت كه ارز هاي دولتي را به 
صورت روپيه هن��د، لير تركيه، وون كره جنوبي، 
ين ژاپن، يوان چين و يورو دريافت كند. دولت به 
شركت صنايع توليدي كروز حدود 2۹.۹ ميليون 
روپيه، ۹۹.۳ هزار لير تركيه، ۱۱۳.۶ ميليون ين، 
۵۴.۳ ميليارد وون، ۱۴2.۵ ي��وان و 2۴ ميليون 
يورو ارز دولتي پرداخت كرده است. حاال اگر اين 
مبالغ را با نرخ بانك مركزي، به دالر تبديل كنيم 
بايد بگوييم كه شركت صنايع توليدي كروز ۹۴.۹ 

ميليون دالر ارز دولتي دريافت كرده است.
عباس تابش بيگديلو معاون وزيرصنعت و رييس 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
طي روزهاي گذشته از بزرگ ترين شركت تامين 
قطعات ايران خودرو نام برد و يادآورشد »ما تمام 
اهتمام خود را گذاشته ايم براي اينكه بتوانيم اين 
خودرو هاي ناقص را كامل كني��م و در بازديدي 
كه در روز پنج ش��نبه از ش��ركت كروز به عنوان 
بزرگ ترين تامين كننده قطعات خودرو داشتيم 
يكي از بحث ها همين بود كه بتوانيم اين قطعات را 

سريع تحويل خودروسازان بدهيم«.
محمدرضا نجفي منش رييس انجمن قطعه سازان 
و انجمن صنايع همگن نيرو محركه با بيان اينكه 
شركتي كه موجب رسوب ۸۰ درصد خودروهاي 
ايران خودرو و سايپا در انبارها شده است تاكنون 
بيشترين ارز ۴2۰۰ توماني را تا مرز ۹۴.۹ ميليون 
دالر دريافت كرده، اظهار داش��ت: اين شركت از 
س��وي ديگر باالترين مطالبات نق��دي را نيز در 
ميان شركت هاي قطعه س��از به خود اختصاص 

داده است.
وي ب��ا تاكيد براينكه ۹۵ درصد از قطعه س��ازان 
رسالت خود در تامين قطعات را با باالترين ظرفيت 
توليد عملياتي مي كنند؛ گفت: عملكرد انحصاري 
اين چند ش��ركت محدود موجب شده است كه 
عاوه بر راكد شدن خطوط توليد در كارخانه هاي 
خودروسازي، ساير شركت هاي قطعه ساز نيز در 

معرض شرايط نيمه تعطيلي قرار گيرند.
نجفي منش در پاسخ به اين سوال كه چه تمهيدي 
ب��راي ۱۰هزارميلي��ارد تومان س��رمايه ملي در 
انبارهاي خودروس��ازان كه به انحصار اين چند 
ش��ركت قطعه س��از درآمده، انديش��يده شده؟ 
يادآورشد: نبود نقدينگي يكي از داليلي است كه 
اين قطعه سازان نتوانسته اند به موقع به تعهدات 
خود نسبت به شركت هاي خودرويي عمل كنند. 
شركت هاي قطعه ساز 2۰ هزار ميلياردتومان از 
دو خودروساز طلب دارند كه تنها ۴ هزار ميليارد 
آن در روزهاي پاياني سال گذشته پرداخت شد. 
اما بايد اين نكته را نيز در نظر بگيريد كه براساس 
آمارگمرك مي��زان واردات قطع��ات خودرو در 
فروردين ماه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذش��ته كاهش ۵۹ درصدي داشته است 

كه اين موضوع نيز در جاي خود تاثيرگذار است.
رييس انجمن قطعه سازان و انجمن صنايع همگن 
نيرو محركه تصريح داش��ت: اين كاهش واردات 
قطعه در حالي است كه بانك مركزي از فروردين 
۱۳۹۷ تا ۱۱ ارديبهش��ت م��اه ۱۳۹۸ تنها به دو 
خودروس��از بزرگ، بيش از ۴.۷ ميليارد دالر ارز 
۴2۰۰ توماني پرداخت ك��رده كه اين ميزان ارز 
براي تأمين قطعات به اين دو خودروساز پرداخت 
شده اس��ت. اين در حالي است كه در مورد ۸۴۴ 
ميليون يورو )معادل هفت هزار ميليارد تومان( 
تسهيات ارزي كه قرار بود در اختيار قطعه سازان 
قرار بگيرد، هنوز هيچ اقدامي از سوي بانك مركزي 
صورت نگرفته و بس��ياري از قطعه سازان حتي 

نصف طلب ۱2۰ روزه خود را دريافت نكرده اند.

    رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه دولت اگر اصرار به بازگشت نقدي ارز دارد بايد مقدمات الزم براي آن را فراهم كند، توضيح 
داد: بر اساس تمامي آمارها عراق و افغانستان اصلي ترين مقاصد صادراتي ما هستند و با وجود درخواست هايي كه وجود داشت، بانك مركزي صرافي 

يا مركزي كه بتواند مقدمات بازگشت ارز را فراهم كند، فعال نكرد و مشكالت در اين حوزه ادامه دارد.

برش
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تعادل|
حميدرضا احمدي�ان مديركل دفتر نوآوري و 
حمايت از س�رمايه گذاري وزارت ارتباطات، 
مي گويد بايد براي توليد محصوالت هوشمند 
و مبتني بر تكنول�وژي برنامه هاي راهبردي و 
اجرايي تدوين كني�م و اين برنامه بايد مبتني 
بر يك اولويت بندي منطبق بر نيازها و س�طح 

آمادگي باشد. 
احمدي�ان در خص�وص واردات تكنولوژي و 
محصوالت هوش�مند عنوان داشت: در مقوله 
واردات محصوالت هوشمند اگر نگاه به توسعه 
تكنولوژي و استفاده از زيرساخت و محصوالت 
هاي-تك براي ايجاد محصوالت هاي-تك تر 
باشد، موثر و مفيد اس�ت زيرا مي تواند زمينه 
حض�ور محص�والت و دان�ش تولي�دي ما در 
بازارهاي ديگر باش�د و اين موضوع پارامتري 
مهم براي توسعه صادرات و به تبع آن توسعه 
اقتص�اد نوي�ن اس�ت. ام�ا نكته بس�يار مهم 
در اين مس�اله اين اس�ت كه نباي�د انتظار از 
واردات، به كارگيري ابزار فني نظير استفاده از 
پلتفرم هاي خارجي باشد. زيرا در اين صورت 
نه تنها كمكي به توس�عه فضاي كسب و كار و 
بهبود اقتصادي نمي شود بلكه در فضاي رقابت 
همچنين باعث عدم پيش�رفت خواهد ش�د. 
در فضاي رقابتي امروز، نزاع بر س�ر تصاحب 
حجم بيشتري از داده ها اس�ت و نبايدداده و 
اطالعات از اختيار ما خارج شود. جنگ امروز، 
جنگ بر سر تصاحب داده و منطبق بر آن است 
و داده ب�راي اقتصاد ما از نفت مهم تر اس�ت. 
كسب و كارها به ش�دت داده محور شده اند و 
توس�عه اقتصادي اتفاق نمي افت�د مگر موارد 
مرتبط با داده ها از منظرهاي مختلف اجرايي 
و حاكميتي مش�خص ش�ده و گردش صحيح 

اطالعات رخ دهد. 
در ادام�ه مش�روح گفت وگ�وي » تع�ادل« با 

حميدرضا احمديان را مطالعه مي كنيد: 

    اگ�ر ب�ه نح�وه ورود بخ�ش خصوص�ي به 
محص�والت هوش�مند ن�گاه كني�م، متوجه 
مي شويم كه بيشتر در قالب واردات تجهيزات 
صورت گرفته اس�ت. عرصه اي ك�ه در آن نه 
نوآوري وج�ود دارد و نه توليد مي تواند مانند 
ساير بخش خاص اقتصاد كشور كه واردكننده 
بوده ايم ما را در همين سطح نگه دارد. شما چه 

تحليلي داريد؟
نگاه به واردات از زواياي مختلف وجود دارد. واردات 
مواد اوليه، واردات تكنولوژي، واردات ماشين آالت 
و ... اولي��ن موضوع اين اس��ت كه ه��دف از واردات 
چيس��ت؟ به هر ح��ال در بخش ه��اي مختلف و بر 
اس��اس نياز، به واردات نيازمنديم. ام��ا اگر برنامه و 
آينده نگري درستي نباشد، واردات مي تواند منجر 
به نابودي صنع��ت گردد و قطعًا تبع��ات اقتصادي 
بعدي دارد. در حوزه تكنولوژي هم گروهي از واردات 
براي م��ا اهميت دارد و آن ه��م واردات هدفمندي 
كه نتيجه آن توس��عه اقتصادي اس��ت كه منجر به 

خودكفايي يا توس��عه ص��ادرات مي ش��ود. بايد در 
راهبردهاي اقتصادي كاري كنيم كه از »هاي تك« 
به »ها ي تك تر« برسيم. يعني اگر كاال و تكنولوژي 
را كه وارد كرده ايم، بتوانيم دانش آن را هم به دست 
بياوريم. مي توانيم با يك مسير و همت درست، يك 
كاالي »هاي -تك تر« بس��ازيم و ب��ا همين كاالي 
جديدمي توانيم به بازار ديگر وصل شويم. البته اين 
مسير نياز به برنامه ريزي، تحقيق، مدل هاي تعاملي 
و فرآيندي بين بخشي دارد و قطعًا مدل هاي حمايتي 

خود را مي طلبد. 
خيلي از كش��ورها چنين رفتارهايي را براي توسعه 
بازار و اقتص��اد اجرا كرده اند و قطعًا ما هم مي توانيم 
در اين مس��ير گام برداريم. مثال ساده كشور چين 
كه در بس��ياري موارد در ابتدا يك وارد كننده است. 
مثال تكنولوژي را وارد و بعد آن محصول مش��ابه يا 
تكنولوژي پيشرفته تر را صادر مي كند. ما براي تحول 
اقتصادي بايد به بازاره��اي منطقه اي و بين المللي 
توجه كنيم و از س��وي ديگر توسعه فضاي كسب و 
كار مبتني بر دانش و داده از پويايي و مرزهاي بزرگي 

برخوردار است.

اگر به بخش خصوصي براي تحقيق و توسعه، توليد 
مجدد، پايداري در بازار و نظاير آن كمك كنيم قطعًا 
راغب به توليد مي ش��ود. البته نبايد فراموش كنيم 
كه از مرحله ايده تا بازار ما با يك اكوسيس��تم كامل 
مواجه هس��تيم كه بازيگران و كنش��گران مختلفي 
دارد. موضوع مهم در وهل��ه اول تعامل و اعتماد در 
ترس��يم اين اكوسيس��تم و نقش پذيري مبتني بر 

برنامه و زمان است.
    اين روزها بس�ياري از شركت هاي وارداتي 
از جمله س�اختماني، براي اراي�ه محصوالت 
هوشمند ساختماني در بازار جوالن مي دهند. 
برخي نگراني هاي امنيتي را در اين باره مطرح 
كرده اند. چه برنامه اي براي مديريت مي توان 

داشت؟
البته در بخش هاي مختلف اين تجهيزات وارد كشور 
مي ش��وند. بايد عرض كنم كه نيازمند قانونگذاري، 
تعيي��ن ضوابط فن��ي، تدوين فرآينده��اي مرتبط 
با استاندارد س��ازي ملي و كنت��رل كيفيت داخلي 
هس��تيم. دنيا به س��رعت به س��مت اينترنت اشيا 
حركت مي كند و اين پارادايم جديد، تاثير مستقيم 
در بخش هاي مختلف و از جمله اقتصاد دارد. قطعًا 

جامع��ه انتظار دارد كه »حاكميت اينترنت اش��يا« 
معين باش��د. اين حاكميت با هدف كنترل توسعه 
و به كارگيري هدفمند تكنولوژي اس��ت و از س��وي 
ديگر همه تكنولوژي هاي جدي��د مبتني بر داده ها 
توس��عه مي يابند. پس »حاكمي��ت داده« موضوع 
بسيار مهم و ملي اس��ت كه بايد تبيين شود. روشن 
ش��دن اين موضوعات به نفع كس��ب و كارها است. 
زيرا مبتني بر ش��رايط و ضوابط مي توانند به توسعه 
خدمات و س��رويس هاي خود فكر كنن��د و نگراني 
بابت موضوعات دولتي و سياس��ت گذاري ندارند و 
بايد اضافه كنم كه اين مس��ير در تمامي كشورهاي 
داراي تكنولوژي در حال رعايت و پياده سازي است. 
در خصوص شركت هايي كه در حوزه هوشمند سازي 
از جمله ساختمان فعاليت مي كنند، بايد عنوان كنم 
كه متاسفانه مش��كالتي وجود دارد و اين مشكالت 
حداقل ناشي از عدم آگاهي، آش��نايي، عدم وجود 
ضوابط مديريت فضاي كسب و كار و نظاير آن است. 
در نظر بگيريد كه در همين ساختمان هوشمند، ما 
چه چيزهايي داريم: اطالعات يعني رفتار خانواده؛ 
پلتفرمي كه اطالع��ات روي آن حرك��ت مي كند؛ 

سنسورها و دستگاه هاي هوشمند.
مهم ترين موضوع در همه اين ابعاد، »داده« و سپس 
پلتفرم اس��ت. داده ها چگونه جمع آوري مي شوند؟ 
دسترس��ي به آن چگونه اس��ت؟ امني��ت پلتفرم ها 
چگونه تضمين شده است؟  توصيه جدي داريم كه 
داده ه��ا در مراكز داده اي خارج از كش��ور نگهداري 
نش��ود و حتما از پلتفرم هاي ايراني اس��تفاده شود. 
داده ها مهم ترين سرمايه هر بخش در نظام اقتصادي 
و اجتماعي ما است و اگر از آن غافل شويم حتما در 
فضاي رقابتي بين المللي دچار مش��كالت جدي در 
توسعه اقتصاد و كس��ب و كار خواهيم شد. معتقدم 
در دنياي جديد »داده« از نفت براي ما مهم تر است. 
وقتي من »داده هاي« ش��ما را داشته باشم و بتوانم 
رفتارهاي شما را پيش بيني كنم هميشه يك گام از 
شما جلوترم. متاسفانه برخي سازمان ها و همچنين 
ش��ركت هاي ما از روي عدم آگاهي و هيجان فضاي 

داده و پلتفرم را جدي نمي گيرند.
   سود ش�خصي هم در ميان است. به هر حال 
واردات اين محصوالت و فروش شان برايشان 
سود دارد. اينجا حاكميت چطور مي تواند مانع 
از تصميم عده اي در جهت سود شخصي ولي 

زيان كشور شود؟
به اين مس��اله از چند منظر بايد توجه كرد. مس��اله 
آموزش و فرهنگ س��ازي و نش��ر واقعي��ت با هدف 

افزايش 
   برخورده�اي س�لبي و بازدارنده حاكميتي 
هميش�ه در هم�ه ج�ا هس�ت. ش�ما اكنون 
مي خواهيد به بخش خصوصي بگوييد اين كار 

را نكن ولي آيا راه حل هم برايش داريد؟
ن��گاه حاكميت صرفًا، نگاهي بازدارنده نيس��ت، در 
تمام كش��ورها ش��ما قوانين و سياست گذاري هاي 
حاكميتي را مي بينيد. اگر ميزان شفافيت را ارتقاء 
دهيم و متناس��ب با آن قوانين و س��ازوكار اجرايي 
را داشته باش��يم حتما كس��ب و كار واقعي خود را 
با ش��رايط تطبي��ق مي دهد. منتها باي��د در تدوين 

راهبرده��ا و سياس��ت ها كس��ب و كار واقعي ديده 
شود. نبايد قوانين دس��ت و پا گير و بازدارنده باشد. 
يكي از انتظارات ما در مس��ير اقتصاد ديجيتال و در 
ادامه اقتصاد هوش��مند، همين افزايش ش��فافيت 
اس��ت. فضاي اقتصاد نوين، يك فضاي شيش��ه اي 
اس��ت و اقتصاد شيش��ه اي بايد چابك��ي الزم را در 
فرآيندها، رويه ها، قوانين و س��اير پارامترها داشته 
باش��د. نكته بعدي در قابليت پويايي و رقابت بخش 
خصوصي قراردارد. روند استفاده از تكنولوژي هاي 
روز در بخش ه��اي خصوصي دانش بنيان مرتب در 
حال ارتقا و بهبود اس��ت و خيلي س��اده مي توان در 
توسعه سرويس ها، خدمات و حتي توسعه سكوهاي 
نرم افزاري مش��اهده كرد. اساس��ًا تفك��ر در فضاي 
اقتصادي م��درن همراهي دولت و بخش خصوصي 
اس��ت و وقتي صحبت از اقتصاد هوشمند مي كنيم 
يعني ب��ه دنبال الگوهاي جدي��د در اين همراهي با 

توجه به سطح تكنولوژي جديد هستيم.
   در بحث توس�عه تكنول�وژي چه افقي براي 

بخش خصوصي ترسيم شده؟
قرار نيست دولت افق بخش خصوصي را ايجاد كند. 
بخش خصوصي در تعامل با جامعه، بازارهاي هدف 
و مخاطبين خود، همواره به س��راغ تكنولوژي هاي 
جديد م��ي رود و نقش دولت هم راس��تايي و ايجاد 
س��ازوكارهاي الزم براي تحقق ابع��اد مورد نياز در 
حاكميت است. تاكيد مي كنم كلمه حاكميت، ايجاد 
سازوكارهاي الزم براي سياست گذاري و حفظ توازن 
و افزايش رقابت پذيري و اعتماد در فضاي كسب و كار 
است. برنامه اي داريم كه اميدواريم تكميل شده تا در 
چند ماه آينده اعالم شود و آن افق توسعه تكنولوژي 
2025 است. البته بايد براي فرهنگ سازي و كمك 
به ايجاد ترندهاي الزم دولت در بخش هاي تحقيق و 
توسعه، آموزش، تسهيلگري كسب و كار برنامه هايي 

را تدوين كند. 
    دولت براي خود چه افقي ترسيم كرده؟

نكته اول، توجه به اين موضوع است كه وقتي دولت 
بتوان��د در خصوص تكنولوژي هاي روز به درس��تي 
صحبت كند، آنگاه ش��اهد ايجاد كسب و كار در آن 
حوزه خواهيم بود. اگر مي خواهيم در مسيرهاي تازه 
مانند اقتصاد هوشمند ورود پيدا كنيم حتما بايد نگاه 
درس��تي از فضاي تكنولوژي در دنيا داشته باشيم. 
نمي توان به انتظار بازار نشس��ت زيرا در اين صورت 
ممكن است تصميمات بازدارنده باشد. بنابراين در 
گام نخست بايد يك آينده نگري نزديك وجود داشته 
باش��د به عنوان مثال سياست هاي »كالن داده« در 
كشور مشخص باشد و متناسب با آن با عدم رعايت 
آن در بخش هاي دولتي و خصوصي برخورد ش��ود. 
البته تاكيد مي كنم كه سياس��ت ها بايد با مشاركت 
هم��ه ذي نفعان تهيه ش��ود. موضوع بع��دي ايجاد 
اهداف راهبردي معين و دس��ت يافتني اس��ت. به 
عنوان مثال مي خواهيم تا 2025 بازار IoT منطقه اي 
را داشته باشيم. قطعًا اين هدف نيازمند برنامه هاي 
راهبردي، اجرايي و حمايتي الزم است. براي اينكه 
كار بخش خصوصي در آينده به دس��ت انداز نيفتد 
بايد تكليف وظايفي كه حاكميت در اين حوزه دارد 

مشخص شود.

    ش�كافي بي�ن برخ�ي م�ردم و حاكمي�ت 
وج�ود دارد. همان ط�ور كه درباره اس�تقبال 
از ش�بكه هاي مجازي اجتماعي توليد داخل 
ديديم كه موفق نبود و در عوض سيل مخاطبان 
ش�بكه هاي اجتماعي توليد خ�ارج در ايران 
ش�كل گرف�ت. فك�ر نمي كني�د كه وس�ايل 
هوش�مند توليدداخ�ل نيز با اي�ن توجيه كه 
نخواهند كنترل ش�وند با وضعيت مش�ابهي 

روبه رو شوند؟ 
استدعا و تقاضاي ما كمك به توسعه فضاي اعتماد 
اس��ت. قطعًا اعتماد يك دفعه ب��ه وجود نمي آيد. ما 
نمي تواني��م بگوييم امروز ش��روع مي كنيم و مردم 
هفته بعد اعتم��اد مي كنند. در حوزه فضاي مرتبط 
با تكنولوژي نيز اتفاقاتي پيش آمده كه برخي مردم 
بي اعتماد ش��ده اند. اما واقعيت اين اس��ت كه همه 
مس��ائل مطرح ش��ده به خصوص در فضاي مجازي 
درست نيست. دليل عمده اين اتفاق احساس عدم 
شفافيت در اقدامات و عملكرد بوده است. نتوانستيم 
تعام��ل خوبي با مخاطبين داش��ته باش��يم و البته 
سوءاستفاده گران هم نابخردانه فضاي بي اعتمادي 

را تشديد و با اس��تفاده از فضاي مجازي و با توسعه 
اخبار غلط به بيشتر شدن بي اعتمادي كمك كردند.

اعتقاد دارم بايد خيلي شفاف در هر حوزه اي ليست 
مش��كالت را احصا كنيم و به جامعه هم بگوييم اين 
ليست مشكالت اس��ت اگر چيزي بيشتر تشخيص 
مي دهيد بگوييد. شفاف هم بگوييم كه چه تعدادي 
را مي تواني��د حل كني��د؟ موضوع بع��دي تدوين 
راهكارهاي حمايتي الزم است. در حوزه تكنولوژي 
ما سند »پيوس��ت فناوري« را داريم كه اين سند با 
رويكرد حمايت از توليد داخل است. اتفاقا معتقدم 
مفهوم حمايت از اس��تفاده از تجهي��زات داخل در 
ادارات مي تواند ش��تاب بهتري بگي��رد. بايد كمك 
كنيم امكانات ارزيابي و تست بيشتري به وجود آيد.

يك��ي از آغازين كارها، ش��ناخت درس��ت وضعيت 
كسب و كارها در جامعه است. وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و وزارت اقتصاد با همكاري ساير بخش هاي 
خصوصي و دولتي بايد مكانيس��م معين و حمايتي 
دقيق را براي ثبت توانمندي هاي كسب و كار ايجاد 
كنند. وقتي ما صحبت از اقتصاد هوشمند مي كنيم 
قطعًا يكي از مولفه هاي جدي ما اين است كه فضاي 
اقتصادي جديد به توسعه بازار و محصول كمك كند.

   برگردي�م به بحث توان تولي�د داخلي. جدا 
از بح�ث واردات كاالي هاي- ت�ك و تولي�د 
كاالي هاي- تك تر، بس�ياري معتقدند توليد 
محصوالت هوشمند اساسا براي ما امكان پذير 
نيس�ت چون دانش آن را نداريم. تحليل شما 

چيست؟
اين نگاه يأس به توان توليد داخل اساسًا اشتباه است. 
ما در بس��ياري از زمينه هاي دان��ش بنيان حتي در 
س��طح بين المللي در ش��رايط خوبي هس��تيم. در 
حوزه تكنولوژي و فن��اوري اطالعات و ارتباطات ما 
با س��ه سطح تكنولوژي مواجه هس��تيم. دسته اول 
تكنولوژي هايي اس��ت كه توان توليد آن را داريم و 
مي توانيم در كشور به صورت بومي توليد كنيم. گروه 
دوم آن دسته از محصوالتي هستند كه با اندك زمان 
و هزينه مي توانيم به آن  برسيم و گروه سوم آن دسته 
از تكنولوژي هايي هس��تند كه صاحبان تكنولوژي 
محدودن��د و نياز به صرف زمان و تحقيق و توس��عه 
اس��ت. ما به عنوان يك تصميم گير بايد اولويت را بر 

دسته اول و بعد دسته دوم بگذاريم. 
نظر من اين است كه بخش خصوصي اگر مسير كالن 
تكنولو ژي كش��ور را بدان��د و “داده “ در اختيارش 
باش��د خودش را با آن تطبيق مي دهد و مطابق آن 
برنامه ريزي مي كند ولي اگر اين دو را نداشته باشد 
مجبور مي ش��ود خود را با ش��رايط جامعه و خارج 
از كش��ور وفق بدهد. بنابراين ما ب��راي اينكه دچار 
چالش نش��ويم ابتدا بايد مسير تكنولوژي به كسب 
و كار بدهيم و بعد هم داده در اختيارش قرار دهيم.

   بخ�ش خصوصي ما بس�يار س�نتي به نظر 
مي رس�د. آن طور ك�ه از فعاليت ه�اي بخش 
خصوص�ي فعال نظير آنچه در ات�اق بازرگاني 
مي بينيم بر مي آيد، كمتر مي توان اميد داشت 
كه در افق حتي ميان مدت خود را با شرايط نو 
تطبيق دهد شما چه افقي را متصور هستيد؟

فضاي كسب و كارهاي نوپا، نه تنها تحول گرا بلكه به 
نوعي برانداز تفكرهاي سنتي است. پارادايم شيفت 
الزم در اكثر كس��ب و كارهاي س��نتي ايجاد ش��ده 
اس��ت. حداقل استفاده اين كس��ب و كار را مي توان 
در فضاي ديجيتال ماركتينگ ديد. ش��اهدفعاليت 
جواناني هس��تيم كه از مسيرهاي »هاي-تك« وارد 
عرصه مي شوند اينها اساسا چابك هستند و اتفاقا افق 
كار براي اينها بسيار روشن است در خصوص كسب 
و كارهاي س��نتي نيازمند اطالع رس��اني و آموزش 
هستيم. كسب و كارهاي مكمل به صورت فعاليت هاي 
استارت آپي موتور محرك كس��ب و كارهاي سنتي 
هستند. بايد روي تعامل و آگاهي بخشي بيشتر تمركز 
داشت. از س��وي ديگر بسياري از كس��ب و كارهاي 
س��نتي ما از لحاظ تكنولوژي و بازار داراي مشكالت 
جدي هس��تند كه همين فض��اي نوآورانه مي تواند 
تحول اساس��ي را در بخش هاي مختل��ف براي آنها 
ايجاد كند. در بخشي از برنامه هاي اقتصاد هوشمند 
بايد محرك هاي الزم را براي اين گونه كسب و كارها 
پيش بين��ي كنيم. در مقوله ايجاد كس��ب و كارهاي 
پايدار، ايجاد مدل هاي بهينه بر اساس كسب و كارهاي 

سنتي از اهميت بااليي برخوردار است.
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مديركل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه گذاري وزارت ارتباطات از 
ضرورت ورود به توليد محصوالت »هاي -تك« سخن گفت

»داده« براي اقتصاد ايران 
مهم تر از نفت است

  در خصوص ش�ركت هايي ك�ه در حوزه 
هوشمند سازي از جمله ساختمان فعاليت 
مي كنند، باي�د عنوان كنم كه متاس�فانه 
مش�كالتي وج�ود دارد و اين مش�كالت 
حداقل ناشي از عدم آگاهي، آشنايي، عدم 
وجود ضوابط مديريت فضاي كسب و كار و 
نظاير آن است. در نظر بگيريد كه در همين 
ساختمان هوشمند، ما چه چيزهايي داريم: 
اطالعات يعني رفتار خانواده؛ پلتفرمي كه 
اطالعات روي آن حركت مي كند؛ سنسورها 

و دستگاه هاي هوشمند.

برش
  يكي از آغازين كارها، شناخت درست 
وضعيت كس�ب و كارها در جامعه است. 
وزارت صنعت، مع�دن و تجارت و وزارت 
اقتص�اد ب�ا هم�كاري س�اير بخش هاي 
خصوصي و دولتي بايد مكانيسم معين و 
حمايتي دقيق را براي ثبت توانمندي هاي 
كسب و كار ايجاد كنند. وقتي ما صحبت 
از اقتصاد هوشمند مي كنيم قطعًا يكي از 
مولفه ه�اي جدي ما اين اس�ت كه فضاي 
اقتصادي جديد به توسعه بازار و محصول 

كمك كند.
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»داده« براي اقتصاد ايران مهم تر از نفت است
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   يكي از موضوعاتي كه كمك مي كند اقتصاد 
ما در اين راستاي هوشمند ش�دن گام بردارد، 
س�رمايه گذاري اس�ت. در زمان برج�ام اميد 
ب�ه س�رمايه گذاري خارجي به وي�ژه در همين 
بخش هاي نو وجود داش�ت ول�ي حاال وضعيت 
فرق كرده اس�ت. از س�وي ديگ�ر در ايران نيز 
به گفته بس�ياري از كارشناسان ظرفيت ورود 
س�رمايه گذار داخلي به بحث اقتصاد هوشمند 

وجود ندارد. چه نظري داريد؟
در زم��ان برج��ام ورودي خوبي در بخ��ش آي تي در 
حال ش��كل گرفتن بود و امروزه وضعيت فرق كرده و 
مشكالتي به وجود آمده است. همچنان كه مي دانيد 
در فضاي جديد بين المللي ورود سرمايه گذار سخت 
و چالشي ش��ده اس��ت ولي اين به معناي رهاكردن 

موضوع نيست.
بايد در دو بعد به موضوع سرمايه گذار توجه كنيم. يك 
بعد آن اين اس��ت كه ما فرصت هاي س��رمايه گذاري 
داخلي را احصاء كنيم و به درستي به سرمايه گذاران 
داخلي معرفي كنيم. ما س��رمايه هاي بالاستفاده در 
كشور زياد داريم كه مي تواند در اين حوزه وارد شود. 
براي مديريت سرمايه گذاري داخلي كار جدي انجام 
نداديم و الزم اس��ت يك اتحاد درس��ت در اين حوزه 

شكل بگيرد.
موضوع راهبري س��رمايه گذاري يك موضوع دولتي 
نيست و نبايستي انتظارات به سمت دولت باشد. دولت 
وظيفه حمايتي و تسهيلگري دارد. بايد كمك كنيم 
تا بخش خصوصي توان مذاكره و جذب سرمايه گذار 

را پيدا كند. 
    در بح�ث ج�ذب س�رمايه از طري�ق دولت 

در عرصه بين الملل چه بايد كرد؟
دولت مسوول آماده سازي بستر سرمايه گذاري مطمئن 
و تضمين اصل سرمايه است. يكي از مهم ترين اقدامات 
شناس��ايي و معرفي فرصت هاي س��رمايه گذاري از 
طريق سفارتخانه ها و رايزنان بازرگاني است. بايستي 
ظرفيت ها به درس��تي معرفي شود. البته نكته بعدي 
آموزش ه��اي الزم ب��ا ه��دف تدوي��ن فرصت ه��اي 
س��رمايه گذاري براي صاحبان كسب و كار است كه با 
تقويت نهادهاي تسهيلگري ممكن خواهد بود. دقت 
داشته باش��يم كه قرار نيس��ت دولت عامل يا مجري 
پروسه س��رمايه گذاري باش��د. برگزاري همايش ها و 
نشست هاي فرصت هاي سرمايه گذاري، ارايه تسهيالت 
و خدمات مطمئن و كاهش بروكراسي اداري مي تواند از 
حداقل اقدامات نهادهاي دولتي باشد. فراموش نكنيم 
كه توسعه اقتصادي در تعامل با پارامترهايي همچون 
سرمايه گذاري قرار دارد و زماني كه به اقتصاد هوشمند 
مي انديشيم، بايستي به هوشمندي ساير پارامترها نيز 

انديشيده و برنامه داشته باشيم.
    ظرفي�ت علمي ورود دانش�گاه ها به موضوع 
اقتصاد هوشمند را چطور ارزيابي مي كنيد؟ در 
حوزه اقتصادي تا جايي كه مي دانيم بس�ياري 
از آنه�ا چندان به اين مباح�ث ورود نكرده اند. 
آيا دانش�گاه مي تواند زمين�ه ورود به اقتصاد 

هوشمند را فراهم كند؟
در نسل دوم نظام آموزشي، تفكر بر دانشگاه آموزش 
محور ب��وده و براي بس��ياري از اس��اتيد، صرفا واحد 
درسي كه در طول يك ترم ارايه مي شود اهميت دارد. 
اما در دانشگاه نسل س��وم و چهارم، موضوع دانشگاه 
كارآفرين مطرح مي شود و تمركز دانشگاه به سمت و 
سوي كسب و كار است. امروز شما مشاهده مي كنيد 
كه برخي از دانش��گاه هاي م��ا داراي مراكز نوآوري، 
شتاب دهنده و امكانات توسعه فضاي كسب و كاري 

هستند. فضاي كسب و كار دانشگاه ها مدرن و مبتني 
بر دانش است و قطعا نتيجه آن مي تواند تاثير مستقيم 
بر پارامترهاي تحقق اقتصاد هوشمند باشد. موضوع 
بعدي مفهوم سازي و توسعه ادبيات اقتصاد نوين است 
كه دانش��گاه هاي فعال در حوزه اقتصادي و كسب و 
كار مي توانند در نشر و اطالع رساني آن كمك شاياني 

داشته باشند. 

موض��وع بعدي، تدوي��ن نظامهاي بهين��ه در برخي 
زيرساخت هاي دانشگاه اس��ت. به عنوان مثال در هر 
دانشگاه دفتر ارتباط با صنعت وجود داردكه مي توان 
از اين ظرفيت در بخش هاي مرتبط با اقتصاد هوشمند 
بهره گرفت. اساس��ًا انتظ��ار ما از دانش��گاه كمك به 
مدل سازي اقتصاد هوشمند، تسري علمي و آگاه سازي 
آن در دانش��گاه و حتي نظارت در اجراي برنامه هاي 

مدنظر است.
    ف�ارغ از پروژه دول�ت الكترونيك كه وزارت 
اقتصاد در پيش گرفته، چرا الكترونيك كردن 
پروس�ه ها در دولت به كندي صورت مي گيرد؟ 

اكنون برخي دس�تگاه ها در دولت هس�تندكه 
هنوز فرآيند آنها با كاغذ است. چه ارگاني متولي 
تغيير آن اس�ت و ش�ما چه افقي داريد؟ انتظار 
مي رود حكمران اين پروژه را با جديت بيشتري 

پيگيري كند.
موضوع تحقق و تكمي��ل دولت الكترونيكي چندين 
سال اولويت اول بخش اجرايي در دولت بوده است كه 
متاسفانه به دليل برخي مشكالت با كندي همراه بوده 
است. مهم ترين مش��كالت عدم آمادگي زيرساختي 
و محتوايي دس��تگاه ها، عدم وجود بلوغ الزم، تصور 
تملك بي��ش از حد به سيس��تم ها و داده ها مي توان 
نام برد. تكميل اين پ��روژه مي تواند نقش موثري در 
موفقيت س��اير پروژه ها از جمله تحق��ق برنامه هاي 
ديجيتال س��ازي باش��د. متولي الكترونيكي كردن 
پروسه ها در دولت، سازمان امور اداري و استخدامي 
اس��ت. اين سازمان وظيفه دارد با تعامل و پيگيري از 
ساير سازمان هاي دولتي، الكترونيكي شدن را بخواهد 
و برخورد كند تا فرآيندها به درستي الكترونيكي شود. 
وزارت ارتباطات صرفا مسوول است كه زير ساخت ها 
و ابزارهاي الزم را در اختيار دستگاه ها بگذارد و در اين 
مس��ير تالش هم مي كند. به هر حال انتظار جامعه، 
الكترونيكي شدن فرآيند با هدف دسترسي آسان و 

ارتقاي پاسخگويي است
   به نظر مي رسد همه دس�تگاه هاي دولتي به 
صورت يكس�ان خود را ملزم به شفاف س�ازي 
نمي دانند. عملكرد دس�تگاه ها متفاوت است. 

چرا؟
مقوله عدم الزام به الكترونيكي شدن نيست. مشكالت 
در برداشت اشتباه در ابعاد دولت الكترونيكي، بهينه 
نبودن فرآيندها، عدم باور به پاسخگويي و نگراني بابت 
ساختار داده و اطالعات است. توسعه دولت الكترونيكي 

زماني مطلوبيت دارد كه با توس��عه ش��فافيت و ارايه 
خدمت راحت تر به جامعه باشد. موضوع مهم توجه به 
ارتقاء بلوغ و چابكي در سازمان ها است.دستگاه هاي 
متولي مانند، س��ازمان امور اداري و استخدامي بايد 
براي ارتقاي سطح بلوغ و دانش در ادارات دولتي كمك 
كنند. توجه به احصا و اصالح فرآيندها موضوع روزانه 

و مستمر در سازمان ها است. 

    دستگاهي كه متولي اقتصاد هوشمند شده 
بايد چه الزاماتي را در اولويت قرار دهد؟

فضاي كسب و كار امروز فضاي داده محور شده است 
و اگر مي خواهيم در مسير اقتصادهوشمند و كسب 
و كارهاي جديد حركت كنيم مساله اول ما »داده« 
است. داده بايد در فضاي كسب و كار گردش داشته 
باشد. دستگاه هاي دولتي بايد در فضاي داده هاي باز 
فعاليت كنند. بايد س��اختار و داده هايي كه مي تواند 
در اختيار بخش خصوصي قرار بدهد را مش��خص و 
به طرق مختلف داده ها را به كس��ب و كار برساند. از 
طرفي ديگر فراموش نكنيم گرچه داده خيلي مهم و 

حياتي است ولي آن را لزوما به عنوان ابزار محرمانه 
نبينيم كه منجر ش��ود داده به كس��ب و كار نرسد. 
داده بايد به كسب و كار برسد. من معتقدم در مسير 
اقتصاد هوشمند، دستگاه هايي كه متولي اين حوزه 
مي شوند براي اينكه به جامعه اين اعتماد را بدهند كه 
واقعا دنبال هوشمندسازي هستند بايد بگويند چه 
داده هايي دارند كه مي توان آنها را در اختيار كسب و 
كارها گذاشت و كسب و كارها هم چگونه مي توانند 
از آن استفاده كنند؟ در گام دوم هم بايد بهبود فضاي 
كسب و كار با جديت و فراتر از مساله حذف مجوز هاي 

زايد و... در دستور كار قرار گيرد.
اقتصاد هوشمند نياز به تدوين يك زيست بوم كامل 
دارد. در گام اول باي��د فرهنگس��ازي اتف��اق بيفتد، 
بايد برنامه داش��ته باشيم و بدانيم كه در چند سطح 
مي خواهيم به هوشمندي برسيم و حتما يك تعريف 
و هدف گذاري معين داش��ته باش��يم. منظورمان از 
هوشمندي مثل يك گوشي هوشمند است؟ يا نظام 
فرآيندي هوش��مندي؟ نظام فرآيندي هوش��مند 
وابس��ته به داده اس��ت. داده اگر در مسير اقتصادي 
بگردد شما مي توانيد هوشمندي را به آن اضافه كنيد. 
دس��تگاه هاي متولي بايد در نظر داش��ته باشند كه 
اقتصاد هوشمند حتما بايد در يك اكوسيستم ايجاد 
ش��ود و براي آن هم بايد فرآيند و بازيگر مش��خص 
كرد. بايد ورودي و خروجي مش��خص شود. بايد به 
جامعه بگوييم اگر به سمت اقتصاد هوشمند مي رويم 
خروجي ما چيست؟ و به تحقق خروجي پيش بيني 
شده تعهد داشته باش��يم. اگر خروجي اين است كه 
سامانه هوش��مند داشته باش��يم كي، كجا و به چه 
صورت انجام خواهد ش��د؟ اينها مس��ائلي است كه 
بايد دستگاه متولي با جزييات درباره آن بحث كند و 

ان شاء اهلل اين اتفاق مي افتد.
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 رعايت سليقه جامعه هدف
 شرط اول موفقيت استارت آپ ها

شهاب جوانمردي |
 عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران| 
ورود اس��تارت آپ ها ب��ه عرصه فعالي��ت در فضاي 
اقتصادي كش��ورها، به معني اين اس��ت كه رفتار 
اقتصادي از صدر تا ذيل جامعه قرار است تغيير كند و 
اين تغييرات به نوآوري در زمينه هاي كسب و كار نياز 
دارد. بنابراين استارت آپ هايي مي توانند در اين زمينه 
موفقيت آميز عمل كنند كه به فراخور نياز جامعه، به 
ارايه محصوالت و خدم��ات نوآورانه بپردازند. حال 
اگر نگاه جزئي تر به اس��تارت آپ ها داشته باشيم و 
فين تك ها را زير ذره بين قرار دهيم، مي بينيم كه علت 
جدي شكست يا بهتر است بگوييم تقابل پيشرفت با 
فين تك ها در بازار مالي ايران در نگاه اول اين است كه 
بازار ها، آمادگي اين حجم تغيير را نداشته و شايد در 
برخي از موارد هنوز هم نداشته باشند. بنابراين بهتر 
است كه فين تك ها، موازي با تغييرات سليقه اي و نياز 
بازار هدف به فعاليت بپردازند. اگر يك اس��تارت آپ 
يا يك اي��ده، در يك مختص��ات جغرافيايي خاص 
بتواند موفق عمل كند، دليل بر اين نيس��ت كه در 
س��اير نقاط دنيا نيز موفقيت آمي��ز عمل مي كند. 
بنابراين پس از شناخت نياز و سليقه بازار هدف، بايد 
فرهنگ سازي و آموزش براي شناخت محصوالت 
جدي��د صورت بگيرد كه جامع��ه در مواجهه با آن، 
دچار سردرگمي نشود.  نگاه موردي به اين موضوع، 
موفقيت نسبي اس��تارت آپ هاي حوزه پرداخت را 
نشان مي دهد. هنگامي كه نياز به پرداخت آنالين 
در جامعه به وجود آمد تا زماني كه اين نياز تبديل به 
تقاضا شد، زماني بود كه فرهنگ سازي در اين بخش 
صورت گرفت. بنابراي��ن فين تك هاي فعال در اين 
حوزه توانستند با پاسخ دهي مناسب به اين تقاضا، 
آينده فعاليت خود را بيمه كنند.اما نقطه مقابل آن، 
عدم توفيق استارت آپ هاي حوز ه تامين مالي جمعي 
است. صرف اينكه در دنيا استارت آپ هاي اين حوزه 
موفقيت آميز عمل كردند، دليل بر اين نيست كه در 
ايران هم اقبال عمومي از اين استارت آپ ها صورت 
بگيرد، در حالي كه فرهنگ سازي درستي انجام نشده 
و در بخش قوانين و مقررات هم بازار سرمايه و بانك 
مركزي، هنور نتوانستند قوانين اين حوزه تامين مالي 
را به درستي تدوين كنند.  استارت آپ هاي بيمه اي 
اكنون عم��ده فعاليت خود را به ص��ورت ارايه يك 
مجموعه خدمات بيمه اي ارايه مي كنند. حال اگر 
مبنا را بر اين موضوع قرار دهيم كه استارت آپ ها بايد 
به نوسازي و دگرگوني يك صنعت مبادرت كنند، 
مشاهده خواهيم كرد كه در بخش بيمه، هنوز اين 
دگرگوني ايجاد نشده است. در واقع اين بخش از بازار 
مالي كشور از منظر استارت آپي تنها دسترسي هاي 
متفاوت را ارايه داده اما تحول صنعتي را در پي نداشته 
است. در حوزه استارت آپ هاي مربوط به بازار سرمايه 
نيز شاهد دگرديسي نبوديم زيرا در اين حوزه، بسياري 
از روند هاي نوآورانه با قوانين بازار سرمايه ناهمخواني 
شديدي دارد. به طور مثال همين االن كه معامالت 
الگوريتمي در حال پيش��رفت در اين بازار هستند 
و سرويس هاي مش��ترك بانك - بازار سرمايه ارايه 
مي شود، قوانين دست و پاگير از سرعت حركت آنها 
مي كاهد. با اين حال بايد اميد داشت كه در اين حوزه 
هم سرويس هاي جديدي ارايه شود.  موضوع ديگري 
كه بايد به آن توجه كافي مبذول شود، مربوط به منطق 
كسب و كاري شركت ها و فين تك هاست كه در برخي 
از موارد كشش بيشتري دارند. مثال در كشور ما، نظام 
كارمزدي چندان جا افتاده نيست و ارايه خدمات در 
بسياري از حوزه هاي فين تكي رايگان است. بنابراين 
فين تك ها نمي توانند كس��ب و كار خود را ش��كل 
بدهند. بنابراين در وهله اول استارت آپ هاي حوزه 
فناوري هاي مالي ابتدا بايد نياز بازار هدف را بشناسند، 
مطابق با سليقه و عادات مش��تري به ارايه خدمات 
بپردازند، خود را با اشكال جديد و به روز شده قوانين 
و مقررات به روز كنند  سپس تمركز خود را براي بقا 
مبني بر كسب سرمايه جديد يا ادغام و جوينت شدن 

با شركت هاي بزرگ تر بگذارند. 
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استراليايي ها به كانال بانكداري ديجيتال متصل هستند

 بانكداري
 ديجيتال

 كانال
omni 

 فين
 تك

استراليايي ها از 
اپليكيشن هاي روي گوشي 
همراه خود استفاده مي كنند

استراليايي ها 
از وب سايت 

بانكي استفاده 
مي كنند

بانكداري ديجيتال استراليا

%84
حرفه اي هاي نسل هزاره 
خواهان كار بانكي با يك 

غول فناوري هستند

%50
به طور متوسط نيمي از 

مصرف كننندگان امروزي 
از خدمات انتقال و پرداخت 
فين تك استفاده مي كنند

%41
مصرف كنندگان نسبت به ظهور 

برخط هاي تازه كه با بانكداري سنتي 
رقابت مي كنند هيجان زده هستند بازيگران فين تك آماده هستند

چشم انداز بانكداري ديجيتال
ظهور فين تك

استراليايي ها خواهان 
دريافت اطالعات 

يكپارچه با يك تماس 
حسگر هستند

 بايد در دو بعد به موضوع سرمايه گذار 
توج�ه كني�م. ي�ك بع�د آن اين اس�ت 
ك�ه م�ا فرصت ه�اي س�رمايه گذاري 
داخل�ي را احص�اء كنيم و به درس�تي به 
س�رمايه گذاران داخلي معرفي كنيم. ما 
س�رمايه هاي بالاس�تفاده در كشور زياد 
داريم كه مي تواند در اين حوزه وارد شود. 
براي مديريت سرمايه گذاري داخلي كار 
جدي انجام نداديم و الزم است يك اتحاد 

درست در اين حوزه شكل بگيرد.

برش
  فضاي كس�ب و كار امروز فض�اي داده 
محور شده است و اگر مي خواهيم در مسير 
اقتصادهوش�مند و كسب و كارهاي جديد 
حركت كنيم مس�اله اول ما »داده« است. 
داده بايد در فضاي كسب و كار گردش داشته 
باشد. دس�تگاه هاي دولتي بايد در فضاي 
داده هاي ب�از فعاليت كنند. بايد س�اختار 
و داده هايي كه مي توان�د در اختيار بخش 
خصوصي قرار بدهد را مش�خص و به طرق 

مختلف داده ها را به كسب و كار برساند.

برش
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شروط پذيرش انقالب صنعتي چهارم

چگونه جامعه مدني پذيراي چهارمين انقالب صنعتي خواهد بود

چگونه  فين تك ها فرستادن پول به خانه را براي التيني ها ساده مي كند؟ 

مترجم:  نادي صبوري |
زم��ان دگرگوني جامعه مدني فرا رس��يده اس��ت 
و اين دگرگوني بايد همانطور كه هس��ت توس��ط 
سازمان هاي فعال در اين زمينه كه در حال مواجهه 
و تجرب��ه تاثير جري��ان يافتن چهارمي��ن انقالب 
صنعتي هستند، درك شود. تكنولوژي هاي دنياي 
پساديجيتال كه مستقيما بر انقالب سوم ديجيتال 
كه ميلياردها نفر را از طريق دستگاه هاي موبايل به 
يكديگر و اينترنت به يكديگر متصل كرده است، پايه 
دارد، جنبه هاي بيشتري از زندگي ما را تحت تاثير 
قرار خواهند داد و به سمت خود موازنه خواهند كرد.  
اين تكنولوژي ها توانايي ما براي خلق، دسترسي و 
اس��تفاده از اطالعات، براي مرتبط شدن با يكديگر 
و براي گس��تراندن اين مس��ائل به خودمان و براي 
خلق منابع ارزش را دستخوش تغيير قرار مي دهند.

اين تغييرات مولد نيازها و مسائل جديد اجتماعي 
است كه بايد توسط جوامع مدني كه با افراد و گروه ها 
كار مي كنند به رسميت شناخته شده و مورد بررسي 

قرار گيرند. 
بعض��ي از اي��ن چالش ها به طور همزم��ان جديد و 
پيچيده هس��تند ب��ه نحوي كه فع��االن اجتماعي 
براي حتي تسكين آنها فاقد تجربه و مكانيسم هاي 

استفاده شده در گذشته هستند. 
»خروجي ه��اي تبعيض آمي��ز در الگوريتم ه��اي 
تصميم سازي«، »خشونت به حريم خصوصي افراد 
و گروه ها در نتيجه پروژه ها و نقش��ه هاي اشتراك 
داده«، »كمبود آژانس ها در بخش واداشتن كاركنان 
براي دادن امضا در زمينه استفاده از اطالعات شان« 
و »ش��يوه يك طرفه و مروج اش��تباه قصه گويي در 
واقعيت مجازي« بخشي از اين چالش ها را تشكيل 

مي دهند. 
اين كانتكس جديد مي طلبد كه جوامع مدني بيش 
از هر زمان ديگري چشم و گوش شان را باز كنند تا 
بتوانند به موقع براي چالش هاي ايجاد شده پاسخ 

فراهم كنند. 
و وراي اين، نرخ تغيير و سرعت امروزه پيشروي هاي 
تكنولوژي مي طلبد كه اين سازمان ها بتوانند نگاه 
كلي خود را به تصوير امروز تقويت كرده و در نتيجه 
آن يك بار ديگر نقش و ماموريت خودشان را مورد 
تفكر قرار دهن��د، مهارت ها و توانايي هاي جديد به 
دس��ت بياورند و به مدلي از س��ازمان تغيير شكل 

دهند كه به آنها اجازه بدهد مامورهاي قدرتمندتر، 
چابك تر و مطلع تري براي نفع اجتماعي باشند. 

  جامعه مدني چيست؟
تا همين جا هم نمونه هاي خوبي در اين زمينه وجود 
دارد كه چطور جامعه مدني تاكنون توانسته است 
تكنولوژي هاي نوظهور را در جهت پيش��گام بودن 
براي راه ه��اي جديد انجام ماموريت هاي ش��ان به 
كار گيرند. الگوريتم ها در مورد چگونگي گسترش 
آتش س��وزي جنگل ها و چگونگ��ي متوقف كردن 
آن مورد اس��تفاده قرار گرفته ان��د، از فناوري دفتر 
كل توزيع ش��ده براي تخصيص كم��ك و منابع به 
پناهندگان بهره گرفته ش��ده اس��ت، از تكنولوژي 
UAV )ماش��ين هاي هوايي بدون سرنشين( براي 
كمك رس��اني به مناطق صعب العبور استفاده شده 
اس��ت و همچنين فناوري واقعيت مجازي VR اين 
امكان را ايجاد كرد كه بتوان از تجربيات سه بعدي 
فراگيري كه مسائل حفاظت از محيط زيست را به 
نحوي كه قب��ال امكان آن نبود برجس��ته مي كند، 

استفاده كرد. 
در عين حال تكنولوژي در حال پيش��روي، اكنون 
فراتر از پذيرش محض تحوالت جديد رفته اس��ت. 
اين ي��ك دگرگون��ي عميق تر به س��مت نقش ها، 
ساختارها و سيستم هاي جديد براي نائل شدن به 
نفع عمومي است. 3 مورد از مالحظاتي كه جوامع 
مدني بايد در اين مسير پرماجرا در نظر داشته باشند 

در ادامه بررسي شده است: 
1- آماده بازي كردن نقش هاي جديد 

و متفاوت باشيد 
يك��ي از عملكرده��اي بنيادي��ن جوام��ع مدن��ي 
كامياب درون دموكراسي ها، توانايي آنها در ترويج 
مس��ووليت پذيري، عدالت، اعتماد و ش��فافيت در 
جامعه اس��ت. در موقعيت فعلي اين نقش بيش از 
پيش اهميت مي يابد چرا كه تغييرات تكنولوژيك 
اگر ب��ا حكمراني درخ��ور توجهي همراه نش��وند، 
مخاط��رات ايج��اد نابرابري هاي جدي��د و تقويت 
نمونه ه��اي قبلي را در خود دارن��د. نياز عظيمي به 
نقش پذيري جوامع مدني در اين زمينه وجود دارد 
كه چگونه انقالب صنعتي چهارم آش��كار ش��ود و 
چطور از يك سو نكات مثبت آن به سمت گروه هايي 
كه بيش از همه به كمك احتياج دارند هدايت شود 

و از س��وي ديگر در وهله نخست از اثرات منفي آن 
جلوگيري ش��ود. انتظار مي رود كه س��ازمان هاي 
جوامع مدني به طرز شديدي به فضاهاي جديد براي 
اثبات ارزش هاي شان از جمله دسترسي رايگان به 
اينترنت و جلوگيري از س��وء استفاده كمپاني ها از 
ناآگاهي مردم، درون زمينه پيچيده و دايم المتغير 

انقالب چهارم صنعتي ورود كنند. 
2- آماده دادن راه حل و پاس�خ به تنش ها به 
نحوي باش�يد كه نقش ها را مس�ووالنه اجرا 

كنيد 
مجموعه اي از پرس��ش هاي سخت هسته در مسير 
س��ازمان هاي جامع��ه مدني در مس��ير تكنولوژي 
جدي��د وجود دارد ك��ه جوامع بايد با آن دس��ت و 
پنج��ه نرم كنن��د. انگيزه هاي پيش برن��ده جوامع 
مدني در استفاده از تكنولوژي هاي جديد چيست؟ 
ما در حال حل كردن كدام مش��كالت هستيم؟ ما 

چطور سيستم ها، س��ازمان ها و فرهنگ ها را براي 
ابداع طراح��ي مي كنيم؟ چه ط��ور همزمان كه به 
ابزاره��اي الگوريتم و پلتفرم ه��اي ديجيتال براي 
انج��ام كارهاي مان تكيه مي كنيم، مس��تقل باقي 
مي مانيم؟ چطور مناب��ع محدود را در كوتاه مدت و 
بلندمدت به تكنولوژي تخصيص مي دهيم؟ توانايي 
يك جامعه مدني براي هدايت مس��ووالنه تغييرات 
تكنولوژيك، به اين وابس��ته است كه جوامع چطور 
از پس تنش ه��ا برمي آيند و حول مح��ور آنها چه 

تصميماتي مي گيرند. 
3- آم�اده كار كردن با ديگ�ر ذي نفعان براي 

شكل دادن به آينده جوامع باشيد 
طبيع��ت تغيي��رات تكنولوژيك درآميخته ش��ده 
ب��ا ديگر وس��ايل به معناي اين اس��ت ك��ه جوامع 
مدني نمي توانند به وس��يله خودشان يا در خلوت 
تغيير كنند. تا ميزان مش��خصي، مش��اركت آنها با 

ديگر بخش ها براي هم��كاري، مدل هاي عملياتي 
و بنيادي��ن نيازمند حمايت و منافعي اس��ت كه از 
حركات چندبخشي كه بتواند تغييرات شديد ايجاد 

كند، تغذيه شود. 
انسان دوستي، حكمراني، صنعت؛ اين سه بخش همه 
در خلق ساختارهاي حمايتگر و پلتفرم هاي مبتني بر 
همكاري چند بخش و فراهم آوردن شرايط به نحوي 
كه آمادگي جوامع مدني براي انقالب صنعتي چهارم 

شتاب گيرد، مسووليت دارند. 
زمان آن فرا رس��يده كه جامعه مدني در خط مقدم 
نوآوري مسووالنه بايس��تاد. چالش هاي پيشرو هم 
پرش��مار و هم گسترده هس��تند و هم بدون شك 
مخاطراتي را به همراه مي آورند؛ اما فرصت ها و نياز 
به قرار دادن مردم در هسته انقالب چهارم صنعتي 
آن قدر براي بخش جوامع مدني كليدي اس��ت كه 

نتواند از انجامش چشم پوشي كند. 

فرس��تادن پول به خانه با اعمال شاقه، اين فرآيندي 
اس��ت كه اهال��ي امريكاي التين كه در كش��ورهاي 
ديگر زندگي مي كنند، اگ��ر بخواهند براي خانواده و 
دوستان شان پولي بفرستند با آن روبه رو مي شودند. 
اغلب مردم وجوه ارسالي ش��ان را با روش هاي سنتي 
بانكي و اپراتورها مي فرستند. اما استفاده از اين خدمات 
مالي براي پرداخت هاي برون مرزي هزينه بر است و 
حدود 6 درصد از رقم ارسالي را كسر مي كند. عموما 
اين هزينه توسط فرستنده تقبل مي شود كه به اين 
معناس��ت پولي كه در نهايت خانواده ها و دوس��تان 
دريافت مي كنند كمتر مي شود. روشي بسيار مقرون 
به صرفه تر براي انتقال پول در امريكاي التين، طبق 
تازه ترين مقاله صندوق بين المللي پول، اس��تفاده از 
فين تك مانند خدمات همراه بانك ها است. آمارها  سهم 
امريكاي التين از كل وجوه ارس��الي در دنيا و همين 
سهم از وجوه ارسالي از طريق خدمات موبايل را نشان 

مي دهد. طبق اين داده ها در حالي كه امريكاي التين 
سهمي قابل توجه در تبادالت و ارسال وجوه مالي در 
دنيا دارد كه در سال 2017 معادل 80.5 ميليارد دالر 
بوده است، سهم اين وجوهات از تبادالت موبايل بانكي 
بس��يار اندك است. اين آمار درس��ت مقابل ارقام در 
آفريقاي سياه قرار مي گيرد؛ جايي كه مقدار كل وجوه 
تبادلي آن در قياس با امريكاي التين كمتر است اما 
وقتي پاي ارسال وجوه از طريق موبايل بانك ها به ميان 
مي آيد، پيش��رفته تر عمل كرده است. همان طور كه 
نمودار نشان مي دهد آفريقاي سياه بيشترين سهم را در 
وجوه ارسالي از طريق همراه بانك ها به خود اختصاص 
داده و پس از آن نيز آسياي شرقي و آسياي پاسيفيك 

قرار گرفته اند.
  تلفن خانه

با توجه به جمعيت عظيم امريكاي التين كه بيرون 
از كشورهاي ش��ان زندگي مي كنن��د و وجوه قابل 

توجهي را ك��ه معادل 1.5 درص��د خروجي منطقه 
در س��ال 2017 بوده به خانه مي فرستند، استفاده 
از فين تك ها امكان كاهش هزينه جابه جايي پول را 
ايجاد مي كنند. بر اساس اين مقاله، اپراتورهاي همراه 
و همراه پول ه��ا مي توانند وجوه را با هزينه نس��بتا 
 كمتري كه كارم��زد را از 6 درصد حالت س��نتي به

3 درصد مي كاهد، جابه جا كنند. اين رقم به ويژه براي 
كشورهايي كه وجوه ارس��الي منبعي از درآمدشان 
محسوب مي شود كليدي به حساب مي آيد. براي مثال 
در السالوادور، هاييتي، هندوراس و جاماييكا ارزش 
وجوه ارسالي معادل 15 درصد از كل GDP هر كدام 

از اين كشورها است.
  دسترسي فين تك هاي بهتر

خبر خوب ب��راي فرس��تندگان و دريافت كنندگان 
وج��وه در امريكاي التين اين اس��ت كه فين تك ها 
دارند در اين منطقه سريعا تكامل پيدا مي كنند. در 

همين زمينه گزارشي از سوي IDB بزرگ ترين بانك 
توس��عه اي امريكاي التين نشان مي دهد كه تمركز 
استارت آپ هاي فين تكي منطقه بر خدمات مبتني بر 
پرداخت، با رشد همراه شده و در سال 2018 نسبت 
به سال قبل 61 درصد رشد كرده است. عالوه  بر اين 
كمپاني هاي جهاني فين تك شراكت با اپراتورهاي 
داخلي تلفن همراه، اپراتورهاي انتقال پول و بانك ها 
را آغاز كرده اند تا به اين ترتيب خدمات مالي فراهم 
بياورند.  سياستگذاري نيز در اين مسير نقش پذيري 
قابل توجهي دارد. در سراسر منطقه، سياستگذاران 
در حال در نظر گرفتن معيارهايي براي بهبود كارايي 
سيستم هاي پرداخت هستند. به عالوه محيط نظارتي 
حمايتگر در تش��ويق و پيشراني توسعه راه حل هاي 
فين تك براي انتقال وجوه در امريكاي التين، ضروري 
اس��ت.  براي مثال قوانيني كه صدور اليسنس براي 
همراه بانك ها و رميتنس هاي بين المللي را ساده تر 

كند همين طور براي خدمات دهندگان رميتنس به 
فرس��تندگان و دريافت كنندگان پرداخت هاي بين 
مرزي مي تواند به توس��عه فين تك ها و افزوده شدن 
بر استارت آپ هاي تكنولوژيك كمك كند. كشورها 
همچنين مي توانند شراكت ميان اپراتورهاي سنتي 
تبادل پول )مانن��د بانك هاي داخل��ي( با صاحبان 
همراه بانك ها و شبكه هاي ايجاد شده را حمايت كنند.

اقدام ديگري كه كشورهاي امريكاي التين مي توانند 
انجام بدهند اين است كه از هاب هاي جهاني رميتنس 
حمايت كنند ت��ا بتوانند با ديگ��ر فراهم آورندگان 
خدمات مربوط به رميتنس و انتقال وجه بين المللي 
همكاري داشته باش��ند تا باعث كاهش هزينه هاي 

اين انتقال شوند.
در عين حال سياست ها بايد به نحوي تعيين شوند كه 
سپر دفاعي مقابل امنيت سايبر، پولشويي و حمايت 

مالي از تروريسم باشند. 
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سرانجام جنگ قدرت 
غول هاي تكنولوژي

در حالي ك��ه تحريم هاي امريكا عليه اي��ران همواره 
مشكالتي براي كسب وكارها به همراه داشته و بخشي 
از توان شركت هاي ايراني صرف مقابله با اين تحريم ها 
شده است، به نظر مي رسد تنها خاورميانه نيست كه 
شاهد قدرت نمايي امريكاس��ت و اخيراً شركت هاي 
چيني نيز با اين مشكل روبرو شدند. به گزارش ايسنا، 
اگر چه در ابتدا به نظر مي رسيد سياست هاي امريكا 
شايد فقط گريبان گير ايران شود، همانطور كه با آغاز 
دور جديدي از تحريم ها، ارتباط شركت هاي امريكايي 
كه در صدر آنها اپل قرار داشت، با بسياري از كسب وكارها 
مخدوش ش��د و حاال هم گويا نوبت به شركت گوگل 
رسيده كه با بهانه هاي مختلف براي كسب وكارهاي 
ايراني سنگ اندازي كند. با وجود اين تصميماتي كه 
از طرف دول��ت امريكا گرفته مي ش��ود، محدوده اي 
وس��يع تر دارد و اكنون از ايران فراتر رفته و چين را هم 
درگير كرده است. البته شركت اپل هم در اين سال ها 
هيچگاه رابطه خوبي با ايران نداشته است، در حالي كه 
در ايران صدها برنامه نويس مستعد iOS وجود دارد 
و كسب وكارهاي بسياري، اپليكيشن هاي خود را در 
ماركت آنالين اپل قرار مي دهند، متأس��فانه كاربران 
هميشه با مشكالتي در اس��تفاده از اپليكيشن هاي 
بين الملل��ي و حتي داخلي از طريق اپ اس��تور روبرو 
بودند. خطاي 100۹ نيز يكي از شناخته شده ترين اين 
مشكالت است كه مدت ها باعث آزار كاربران ايراني بود. 
از طرفي در دو سال گذشته و با اعمال تحريم هاي جديد 
امريكا، اپل هم با افزايش سخت گيري ها، نظارت خود به 
ماركت آنالين خود را بيشتر كرد و در حالي كه با ايجاد 
محدوديت و تحريم هاي امريكا، بسياري از شركت ها 
 )Enterprise( سراغ استفاده از اكانت هاي اينترپرايز
رفتند، در نهايت با مسدود كردن همين اكانت ها هم 
تير آخر را به كس��ب وكارهاي ايراني زده و آنها را ناچار 
به استفاده از نس��خه وب يا جايگزيني هراز چند گاه 
اپليكيشن هايشان كرده است. از طرف ديگر، گوگل 
به عنوان يكي از قدرتمندترين شركت هاي تكنولوژي 
جهان و از قطب هاي قدرتمند امريكايي در اين حوزه، 
اخيراً برخي از اپليكيشن هاي ايراني را از فروشگاه آنالين 
خود حذف كرد و با وارد ش��دن به اين بازي نشان داد 
فعاليت شركت هاي فناوري ايران در جهان نتوانسته 
مانع از اعمال ساليق و تحريم ها در بازار فناوري شود. 
تنش امريكا با كس��ب وكارهاي فناوري به همين جا 
محدود نش��ده اس��ت. دونالد ترامپ، رييس جمهور 
اياالت متحده امريكا اوايل سال جاري ميالدي اعالم 
كرد كه گوشي هاي هوشمند س��اخت شركت هاي 
چيني نظير هواوي و زدتي اي از شهروندان و مقامات 
امريكايي جاسوس��ي مي كنند و اطالعات شخصي و 
محرمانه بسياري را تحويل دولت چين مي دهد تا عليه 
اياالت متحده از آنها اس��تفاده كند. البته دولت چين 
و ش��ركت هاي هواوي و زدتي اي همگي اين اتهامات 
را باره��ا رد و تكذيب كرده اند، اما به نظر مي رس��د كه 
امريكايي ها با اين توجيه، به جلوگيري از فعاليت با آنها 
و قطع همكاري ساير كشورها ادامه مي دهند. پس از 
اعالم هوآوي به عنوان يكي از ش��ركت هاي ممنوعه 
براي هم��كاري با امريكا، ش��ركت امريكايي آلفابت، 
ش��ركت مادر گوگل و توس��عه دهنده سيستم عامل 
اندرويد نيز با انتشار بيانيه اي اعالم كرد مجبور است 
مطابق قوانين و محدوديت هاي جديد اياالت متحده 
عمل كرده و اليسنس سيستم عامل اندرويد را براي 
هواوي لغو كند. به همين دليل ظاهراً هواوي به منظور 
رهايي از وابستگي به سيس��تم عامل هاي ارايه شده 
توسط شركت هاي امريكايي نظير اندرويد گوگل، قصد 
دارد يك سيستم عامل اختصاصي براي محصوالت و 
گوشي هاي هوشمند خود طراحي و توسعه دهد. البته 
بسياري از كارشناس��ان و تحليلگران فعال در حوزه 
فناوري بر اين باورند كه اين كار به هيچ عنوان عاقالنه و 
موفقيت آميز به شمار نخواهد آمد، چراكه شركت هاي 
بسيار قدرتمندتري نظير مايكروسافت نيز به منظور 
رقابت با سيس��تم عامل هاي اندرويد و ios اپل تالش 
كردند تا با ارايه سيس��تم عامل موبايلي ويندوز فون 
توجه و رضايت كاربران را به سمت و سوي خود جلب 

كند اما ناموفق بودند.

%43
مشتريان خواهان تراكنش هاي 
ديجيتالي هستند. اين نسبت در 

سال 2015، 28 درصد بود

%43
مشتريان خواهان تجربه تركيبي 

هستند كه اين نسبت در سال 
2015، 37 درصد بود

به طور متوسط »يك سوم« فروش ها 
در خارج از شعبه صورت مي گيرد

هزينه بانك ها 

10% تا %25

رضايت مشتري
%20

باالتر رفته است

به درآمد بانك هاي كوچك 

5% تا %20
اضافه شده و خدمات آنها هم بهبود يافته است

كاهش يافته است

تجربه
مشتري

منافع فين تك؟چرا فين تك
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گزارش »تعادل« از داليل شكست استارتاپ ها در فضاي اقتصادي ايران

پيشرفت عاريه اي زير پوست كاخ سفيد كهير مي زند

شناگر اقيانوس هاي قرمز غرق مي شود 

اسب ترواي چين و روسيه براي رسوخ به قلعه اقتصاد امريكا

سميرا   ابراهيمي| 
هر كسب و كاري كه شكست مي خورد، احتماال 
هزار دليل خاص خودش را دارد، اما بيراه نيست اگر 
بگوييم كه شاه بيت شكست تمام كسب و كارها، 
عدم اقبال تقاضا به كاال به خدمتي است كه عرضه 
مي ش�ود. حال اينكه چرا توجه ط�رف تقاضا به 
درستي جذب نمي شود، چرا برخي از استارتاپ ها 
كه البته تعداد آنها زياد اس�ت، نمي توانند سهم 
بازار مناسب كسب كنند و چرا به سرمايه گذاري 
در حوزه اس�تارتاپي، سرمايه گذاري جسورانه و 
پرريسك مي گويند، سواال تي است كه هر براي 
هر فعال اس�تارتاپي در ابتداي كار پيش مي آيد 
و پاس�خ به آنها، عموما به وضعي�ت اجتماعي و 
اقتصادي كشورها مرتبط است. آمارهاي جهاني 
حاكي از آن است كه ۷0 درصد از استارتاپ هاي 
ح�وزه فناوري شكس�ت مي خورن�د. نگاهي به 
وضعيت عملكردي و شكست استارتاپ هايي كه 
اخيرا با افول در بازار ايران مواجه شدند، حاكي از 
آن اس�ت كه عالوه بر عدم نياز مخاطب، قوانين 
و مق�ررات و تغيي�ر آنها هم به افول و شكس�ت 
آنها منجر شده است. به عنوان مثال مي توان به 
شكست» اي بي ش�اپ« اش�اره كرد. اي بي شاپ 
پلتفرم مقايس�ه صندوق هاي س�رمايه گذاري 
فعال در بازار س�رمايه بود كه به موازات س�ايت 
»فيپيران«، به پااليش اطالعات همه صندوق هاي 
فعال در بازار سرمايه مي پرداخت. سرمايه گذار 
اصلي اي�ن پلتفرم، يكي از تامين س�رمايه هاي 
بزرگ بازار سرمايه بود و با تبليغات تلويزيوني و 
محيطي فراوان، به اشاعه اين پلتفرم مي پرداخت. 
اما سازمان بورس در يك تصميم آني، فعاليت اين 
پلتفرم را محدود به ارايه اطالعات صندوق هاي 

سرمايه گذاري تامين سرمايه مذكور كرد. 
در مقابل،  شكست استارتاپي به نام »دونيت« را 
شاهد بوديم كه پس از 5 سال ارايه خدمات تامين 
مالي جمعي ب�ه ارزش 2.5 ميليارد تومان، توقف 
فعاليت خود را اعالم كرد. شنيده مي شود كه دليل 
اين موضوع، نداشتن توجيه اقتصادي اين پلتفرم 
بود و تيم مركزي ارايه كننده اين اس�تارتاپ، در 
حال بررسي و تحقيق براي ارايه محصولي هستند 
كه بتواند توجيه س�ودآوري داشته باشد. محرز 
است كه دليل عمده شكست اين استارتاپ، عدم 
اقبال تقاضاي عمومي به تامين مالي جمعي است.

   چرا استارتاپ ها شكست مي خورد؟ 
پويا كندري، مديرعامل ش��ركت شتاب دهنده فارابي 
در گفت وگ��و با »تعادل« در خصوص داليل شكس��ت 
استارتاپ ها در فضاي اقتصادي ايران گفت: طبيعي است 
كه نگاهي بر ماحصل فعاليت استارتاپ ها، مبني بر اين 
است كه تعداد شكست استارتاپ ها از تعداد موفقيت آنها 
بيشتر است. در بررسي داليل شكست استارتاپ ها،  در 
وهله اول كه مهم ترين دليل در اقتصاد كشور ما عنوان 
مي شود، اين است كه استارتاپ هايي شكست مي خورند 
كه بدون توجه به نياز ب��ازار، محصول نوآورانه وارد بازار 
مي كنند. در واقع اگر مردم حاضر باشند بهايي را براي 

اس��تفاده از محصوالت و خدمات اس��تارتاپ ها داشته 
باش��ند، به اين معني است كه اس��تارتاپ راه را درست 

رفته است. 
وي در ادام��ه افزود: دليل دومي كه در بيان شكس��ت 
استارتاپ ها مطرح مي شود،  اين است كه پول آنها زود 
پاي��ان مي يابد. در واقع تعداد زيادي از اس��تارتاپ هاي 
شكس��ت خورده، در ابتداي كار خود خرج هاي اضافه 
دارند. مثال در ج��ردن، دفتر كار خود را راه مي اندازند يا 
حقوق هاي 10 تا 12 ميليوني مي پردازند. اين موضوعات 
باعث مي شود كه پول آنها سريعا تمام شود، سرمايه گذار 
هم ديگر حاضر نيست پول بدهد. در نتيجه استارتاپ 

شكست مي خورد.
به بي��ان كندري، موضوع ديگري كه به شكس��ت يك 
اس��تارتاپ منجر مي ش��ود، اين اس��ت كه تيم ها،  بايد 
تكميل كننده يكديگر باش��ند، در عين حال هماهنگ 
هم باشند. بررسي بس��ياري از استارتاپ هاي شكست 
خورده، گوياي آن است كه اعضاي تيم ها زود با هم آشنا 
مي شوند، اما مهارت هاي الزم را ندارند. بطور مثال همه 
تيم يا نيروي فني هستند يا متخصصان متمركز در يك 
حوزه.  وي همچنين به اشكاالتي كه در متون طرح كسب 
و كارها وجود دارد، اشاره كرد و گفت: موضوع ديگر اين 
اس��ت كه بيزنس مدل ها شفاف نيست و خودشان هم 
بطور دقيق نمي دانند كه چه ارزش افزوده اي قرار است 

به مخاطب فروخته شود. 

   مسير پايش استارتاپ ها 
مديرعامل شتاب دهنده فارابي در ادامه به بيان تجاربي 
كه در مواجهه با استارتاپ هاي شكست خورده داشت، 
پرداخته و گفت: در زمان فعاليت شتاب دهنده فارابي، 
برخي از اس��تارتاپ ها به ما مراجعه كردند كه ايده هاي 
جديد، مفيد و نوآورانه اي داش��تند. اين موضوع باعث 
مي ش��د كه ما در پايش و پذيرش آن، مطمئن باش��يم 
كه قرار اس��ت به نتيجه برسد. اما تيم ناكارآمد كه خود 
را در روز اول نش��ان نداده بود، باعث شكست استارتاپ 
شدند. در حالي كه يك تيم خوب، مي تواند يك محصول 

معمولي را به خوبي توليد كند و بفروشد. 
وي افزود: بنابراين به اين نتيجه رسيديم كه در پذيرش 
استارتاپ ها، در ابتداي امر تيم اهميت دارد. سپس در 
ادامه مس��ير بررس��ي به اندازه بازار پيش روي كسب و 
كار روبروي خود مي پردازيم. درمرحله سوم نيز ميزان 

پيشرفت محصول را مورد بررسي قرار مي دهيم. 

   آينده كدام فين تك ها روشن است؟ 
كندري در ادامه به تش��ريح فعاليت اس��تارتاپ هايي 
پرداخت كه آينده روش��ن و رو به رشدي دارند و گفت: 
اكنون در بازار فين تك ها، استارتاپ هاي بيمه اي، بازار 
بكري دارند كه مي تواند با حضور عوامل اس��تارتاپي در 
اين حوزه كشف شود و احتمال موفقيت آنها نيز باالست. 
در واقع بهتر است بگوييم كه پتانسيل بااليي در اين بازار 
براي ورود افراد وجود دارد، در حالي كه بازار هاي ديگر، 

اقيانوس هاي قرمز هستند. 
اين فعال حوزه اس��تارتاپي خاطرنش��ان ك��رد: البته 
استارتاپ هاي بيمه اي، با س��وپرماركت هاي بيمه اي 
متفاوت است. در اين نوع از استارتاپ ها، بايد تكنولوژي 

مطرح باش��د و در واقع ح��رف اول را بزند، در حالي كه 
در س��وپرماركت هاي فروش آنالين بيمه اي كه اكنون 
فعاليت دارند، تنها به بخش بيمه توجه شده است. بطور 
مثال در حوزه اينترنت اش��يا، بازار س��رمايه و امثالهم ، 
تكنولو ژي بيمه اي مي تواند وارد شود و سهم بازار بزرگي 

هم كسب كند. 

   رنج استارتاپ هاي بورسي از عمق كم بازار 
به گفته كندري، در حوزه بازار س��رمايه دو ترند جدي 
جهاني وجود دارد. يك��ي از آن ها معامالت الگوريتمي 
و ديگري روبوادوايزري اس��ت. با شكست اي بي شاپ، 
سازمان بورس آب پاكي را روي دست همه فعاالن اين 
حوزه ريخت و باعث ش��د كه فعاالن اس��تارتاپي فعال 
در بازار س��رمايه، از اين حوزه فاصله بگيرند. در بخش 
معامالت الگوريتمي نيز چندين استارتاپ دانش بنيان 

فعاليت مس��تمري در اين حوزه دارن��د اما توفيق اين 
معامالت به اين موضوع نياز دارد كه عمق بازار زياد شود 

و براي هر معامله اي صف تشكيل نشود. 

   غروب يك شتاب دهنده به دليل نوسان دالر
در ادامه سهيل عباسي، مديرعامل شتاب دهنده تك، 
شتاب دهنده اي كه در سال جاري به كار خود پايان داد، 
در گفت وگو با »تعادل« گفت: ش��تاب دهنده به عنوان 
مركز و ماواي كسب و كارهاي نوپا شناخته مي شود. در 
اين مراكز به دليل اينكه زمان بازدهي سرمايه گذاري ها 
طوالني مدت است، اگر تامين سرمايه درستي روي آنها 
انجام نش��ود، ممكن است بازدهي نداشته باشند. براي 
درك بهتر اين موضوع، توجه به اين نكته ضروري است 
كه يك شتاب دهنده، جريان درآمدي به صورت مستقل 

ندارد و تنها صرف هزينه است.
وي در ادامه افزود: بنابراين كسي كه شتاب دهنده دارد 
يا مي خواهد داش��ته باش��د، بايد مدلي را پيدا كند كه 
بتواند درآمدزايي زودهنگام هم براي شتاب دهنده خود 
فراهم كند. در سرمايه گذاري اوليه، كسي شتاب دهنده 
راه اندازي مي كند، مي داند كه بازگش��ت س��رمايه آن 
حدود 7 سال زمان مي برد. بنابراين كسي كه نمي تواند 
7 سال منتظر بماند ، نبايد شتاب دهنده راه اندازي كند 

زيرا موفق نخواهد بود. 
عباس��ي در ادامه به وضعيت شتاب دهنده تك و داليل 
توقف فعاليت اين شركت اش��اره كرد و گفت: شركت 
شتاب دهنده تك 4 سال فعاليت كرده است. اين شركت 
از سال 94 راه اندازي ش��د اما در سال 98 كار را متوقف 
كرديم. زيرا به دليل شرايط ارزي و مشكالت اقتصادي 
كه پيش آمد، امكان ادامه فعاليت را نداش��تيم. در واقع 

ديگر نمي توانس��تيم از استارتاپ ها حمايت كنيم. اين 
موضوع به منزله پذيرش نكردن استارتاپ جديد است 
و در يك شتاب دهنده، پذيرش نكردن استارتاپ جديد 
به معني تعطيل شدن است. ما نيز با شركا به اين نتيجه 
رس��يديم كه فعال به فعاليت خود ادامه ندهيم، ش��ايد 
روش ديگري پيدا كنيم كه بتواند كمكي به استارتاپ ها 

داشته باشد. 
وي افزود: البته هنوز به نتيجه متقني براي ادامه كار نرسيديم. 
شركاي استارتاپ تك، همگي از بخش خصوصي بودند. به 
دليل اينكه اين افراد كس��ب و كاره��اي مربوط به فناوري 
اطالعات و تكنولوژيك داش��تند، در بحث دالر و قيمت ها 
نتوانستند بر اين كار تمركز كنند و تمركز شركا به سمت 
كسب و كار هاي خودش��ان رفت. به همين دليل به جاي 
حمايت از كسب و كارهاي نوپا، تصميم گرفتند كه از كسب 
وكارهاي خود حمايت كنند و از اين وضعيت اقتصادي جان 

سالم به در ببرند و سپس به ديگران كمك كنند. 
اين فعال حوزه ش��تاب دهنده هاي استارتاپي در ادامه 
به نوع عملكرد اين ش��تاب دهنده پرداخت و گفت: در 
مدتي كه فعاليت داش��تيم، عمدتا از اس��تارتاپ هايي 
حمايت مي كرديم كه مبتني بر نوآوري در حوزه فناوري 
اطالعات و ارتباطات باش��د. بعد از آن، حوزه هاي ديگر 
مانند حمل و نقل و سبك زندگي و گردشگري را هم وارد 
دستور كار خود كرديم. از تعداد استارتاپ هايي كه قبول 
كرديم كه از آنها حمايت كنيم، اكنون تعدادي توانستند 
سرمايه جذب كنند، عده اي نيز روي پاي خود مانده اند 
و در حال فعاليت هس��تند. حال پس از انحالل شركت 
شتابدهي تك، تيم تش��كيل دهنده هر يك در شركت 
س��رمايه گذاري جذب ش��دند و در كاري كه تخصص 

داشتند، در حال فعاليت هستند. 

تعادل|
 بيراه نيس��ت اگر بگويي��م كه هر آنچه از پيش��رفت و 
تكنولوژي در دو دهه اخير، سطح جهان را تحت تاثير 
قرار داده، ريش��ه اي در دره سيليكوني اياالت متحده 
دارد. حتي مي توان گفت كه هر ايده استارتاپي كه در 
نقاط ديگر جهان اجرا مي شود، كپي كامل يا اقتباسي از 

شركت در اين محدوده جغرافيايي است.
حال آنكه مطالعه مقايس��ه س��اختار ش��بكه سرمايه 
سرمايه گذاري هاي جسورانه در دره سيليكوني كه در 
دانشگاه استنفورد انجام شده است، هرگونه نظريه بازار 
محور در منطقه را به چالش مي كشد. در واقع پژوهش ها 
نشان مي دهد كه در بررسي ساختار مزاياي استفاده از 
منابع صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه، شبكه هاي 
اجتماعي همكاري وجود دارند كه در ابتدايي ترين سطح 
توسعه، پشتيباني از استارتاپ هاي اين منطقه را انجام 
مي دهد. سپس تمركز سرمايه گذاري آنها، به كسب و 
كارهاي محلي مي پردازند و همچنين ساختار خاص 
شبكه هاي اجتماعي در دره سيليكوني مطرح مي شود 
كه باعث رشد و توسعه نسبتا باالتر اين منطقه در مقايسه 

با بسياري از مناطق ديگر جهان شده است.

   جاسوسي نوين از طريق
صندوق هاي سرمايه گذاري

با ات��كا به مقدمه باال و ش��ناخت نس��بي در خصوص 
شبكه هاي س��رمايه گذاري در دره س��يليكوني، بايد 
به اي��ن مطلب بپردازي��م كه مطرح مي ش��ود چين و 
روسيه با استفاده از شركت هاي بانكداري اختصاصي 
)تامين سرمايه(، صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه 
و صندوق ه��اي پوش��ش دهنده ريس��ك، اطالعات 

شركت هاي امريكايي را به دست مي آورند. 
طي س��ال هاي اخير، امريكايي ها از ورود سرمايه هاي 
خارجي به كشور، به شدت استقبال كردند. اين استقبال 
آنها، باعث شد كه بازيگران خارجي در قالب صندوق هاي 
سرمايه گذاري، تامين سرمايه ها، صندوق هاي متعهد 
براي پذيره نويسي و حمايت از سرمايه گذاري و انتشار 
اوراق در حجم وسيعي به اين كشور وارد شوند و در نهايت 
اكنون مشاهده مي شود كه در تريليون ها دالر سهام و 
اوراق قرضه اي كه در امريكا وجود دارد، نمي توان سره را 

از ناسره جدا كرد، زيرا اياالت متحده امريكا، جريان هاي 
سرمايه گذاري را بطور موثر پيگيري نمي كند. 

به گزارش بلومبرگ، در سال 2016، در حالي كه توجه 
همه به هك سيستم هاي سياسيون امريكايي در جريان 
انتخابات توسط روس��يه، جلب شده بود، فعاليت هاي 
مالي همچن��ان بخش جدايي ناپذير اس��تراتژي نفوذ 
مخفي مسكو در امريكا به شمار مي رفت. حال آنكه به 
نظر مي رسد امريكايي ها بايد حفاظت از امنيت ملي خود 
را با پايان دادن به شركت هاي ناشناس سرمايه گذاري و 

جريان سازي هاي اقتصادي، ادامه دهند. 
براي مثال مي توانيم به جريان انتخابات مريلند اشاره 
كنيم. سيس��تم رجيس��تري راي گيري دولتي ايالت 
مريلند توسط شركت واسطي انجام شد كه مالك آن، 
يك ميلياردر روسي به نام والديمير پاتانين بود و پول 
خود را از طريق يك شركت سرمايه گذاري در نيويورك، 
به امريكا آورده بود. اين انتخابات تنها يكي از خطر هاي 
اقتصادي بود كه از رقباي سياسي و تجاري امريكا، به 
قلب امنيت ملي امريكا وارد ش��ده بود. در اين پرونده، 
پاي FBI هم باز شد اما واقعيت اين است كه شركت هاي 
س��رمايه گذاري خارجي و چندمليت��ي، قراردادهاي 
غيرقابل شمارشي در حوزه تكنولوژي، دفاعي و انرژي 

امريكا به دست آورده اند. 

اين چالش با نام روسيه به پايان نمي رسد. جريان شناسي 
س��رمايه گذاري خارجي ه��ا در دره س��يليكوني، نام 
اعراب و چيني ها را نيز نش��ان مي دهد. واضح است كه 
سرمايه گذاري هاي خطرپذير خارجي ها در اين منطقه، 
نفوذ سياس��ي براي آنها ايجاد مي كند و ممكن است 
دسترسي به اطالعات شخصي امريكايي ها را نيز فراهم 
 DANHUA و ORIZA كند. اخيرا نام دو صن��دوق
CAPITAL به عنوان نمونه هايي از تالش دولت چين 
به منظور توسعه سياست از طريق صنعت استارتاپي، 

آشكار شده است. 
با اين حال اياالت متحده، بر خالف اروپا، مترصد مديريت 
منابع مالي خصوصي براي برنامه هاي پيش��گيري از 
پول شويي نيست. اين صندوق هاي خصوصي اياالت 
متحده بيش از 13 تريليون دالر، دارايي دارند و نيازي 
نيس��ت كه مديران صندوق، منابع منبع مش��تري را 
بررسي كنند، فعاليت مشكوك را گزارش كنند يا هويت 

واقعي سرمايه گذاران خود را تعيين كنند.
در كنار اين خأل قانوني، موضوع ديگري وجود دارد و آن، 
به وجود هزاران شركت با موسسين ناشناس در اياالت 
متحده است كه منعي براي راه اندازي آنها وجود ندارد. 
در واقع افراد حتي اگر شهروند امريكا هم نباشند، بطور 
ناشناس مي توانند شركت تاسيس كنند و درگيري هاي 

سرمايه اي و تكنولوژيك با اقتصاد امريكا پيدا مي كنند. 
در اين شرايط وقتي كه سازمان هاي اجراي قانون با آنها 
درگير مي شوند، بايد وقت و انرژي بسيار زيادي را براي 
به دس��ت آوردن منش��أ مالكيت اين نوع از شركت ها، 
صرف كنند.  با اين حال، ب��ا وجود خطرات فراواني كه 
فعاليت اين شركت هاي ناشناس در امريكا به دنبال دارد 
و استفاده هاي غيرقانوني از پيشرفت هاي تكنولوژيكي 
انجام مي دهند تا انتقال پول بين المللي با سهولت صورت 
بگيرد، خزانه داري امريكا موافق است كه كنگره براي 
بررسي قانون محدوديت حضور شركت هاي ناشناس 

وارد عمل شود. 
بررسي گسترده در اين باره، نشان مي دهد كه مقامات 
امنيت ملي در مورد دولت هاي اقتدارگرا، براي استفاده 
از اي��ن تاكتيك هاي غير متعارف ب��راي چندين دهه 
هشدار داده اند كه كمپين نفود روسيه در اقتصاد اياالت 
متحده به صورت چندجانبه طراحي شده و تركيبي از 
عامالن نفوذ و برش هاي س��رمايه گذاري است. برخي 
روايت ها، حاكي از آن است كه FBI 30 سال پيش نيز 
اين هشدارها را در خصوص نفوذ اتحاد جماهير شوروي 
سابق داده بود و اكنون تاريخ در حال تكرار شدن است. 
FBI با ارايه گزارشي به كنگره امريكا، اظهار كرده است 
كه اطالعات حاصل از تحقيقات در زمينه شركت هاي 
ناشناسي كه عموما در زمينه تكنولوژي هاي نوين در 
امريكا فعال هستند، جرايم س��ازمان يافته فراملي در 

زمينه پولشويي دارند. 

   اختاپوس هاي روسي در قلب
تكنولوژي امريكايي

ب��ر اس��اس داده ه��اي Crunchbase، طي هفت 
سال گذشته، س��رمايه گذاران استراتژيكي كه در دره 
سيليكوني وارد شدند، عمدتا از روسيه بودند. بررسي ها 
نشان مي دهد كه روسيه در بيش از 300 دوره مالي براي 
سرمايه گذاري هاي اياالت متحده شركت كرده است. 
سرمايه گذاري ها شامل تمام مراحل از جمله راه اندازي، 
توليد محصول و حمايت از كسب و كار با سهم خواهي يا 

ايجاد بدهي در شركت هاي امريكايي مي شود.
در سال 2017، يك سند جديد از اسناد نابود شده اي 
كه به مقاالت بهشت معروف بود، نشان مي داد كه يوري 

ميلنر، يك تاجر روسي با سرمايه گذاري هاي گسترده 
در دره س��يليكون، از صندوق ه��اي دو بان��ك تحت 
كنترل كرملين و در حال حاض��ر اياالت متحده براي 
سرمايه گذاري هاي بزرگ استفاده مي كرد. طبق اين 
سند مشخص شد كه سهام فيس بوك و توييتر هم به 
اين سرمايه گذار فروخته شده و وي مانند يك بازيكن 
قدرتمند در تركيب 100 ميليون دالري با پول كرملين 

و يك رابطه متقابل سودمند زندگي مي كند.

   دامنه جنگ تجاري چين و امريكا
در دره سيليكوني

در س��ال 2016، ش��ركت علي بابا اعالم كرد كه با يك 
سرمايه گذار چندميليون دالري چيني، مشترك شده 
و اين اقدام به افزايش قيمت سهام اين شركت در چند 

روز كاري منجر شد. 
معام��الت 110 ميلي��ون دالري ك��ه چيني ه��ا ب��ا 
س��رمايه گذاري بر اس��تارتاپ هاي دره سيليكوني در 
سال هاي 2013 تا 2015 انجام داده، آخرين شواهدي 
بود كه چيني ها از حضور خود در دره سيليكوني به جا 
گذاشتند. آخر و عاقبت ورود آنها به علي بابا نيز، عاقبت 
چندان نتيجه بخشي نبود، زيرا عده اي مي گفتند كه 
وجوه چشم بادامي ها به صورت وام به اين شركت آمده و 

عده اي نيز از سهيم شدن آنها صحبت مي كردند. 
بر اس��اس تحقيقات يك ش��ركت تحقيقاتي نيويورك، 
مشاهده مي ش��ود كه اكنون سرمايه گذاري هاي چيني 
در سرمايه گذاري هاي اياالت متحده در سال گذشته به 
3 ميليارد دالر رسيده است. اين رقم ناشي از سر و صداي 
سرمايه گذاران و شركت هاي تكنولوژيك است كه پيش 
از آنكه رژيم نظارتي جديد در ماه اوت تصويب شود، عمال 
به انجام معامالت آنها پايان دهد. به نظر مي رسد كه اين 
قانون، قرار است ضميمه اي در پس صحبت هاي ترامپ در 
خصوص خروج چيني ها از بخش فناوري هاي نوين امريكا 
باشد. اما احتمال اينكه سيل ويرانگري در رونق اقتصادي 
فعلي امريكا رخ دهد نيز وجود دارد، زيرا در 2 سال گذشته، 
غول هاي اينترنتي همچون علي بابا، منابع چيني را براي 
پيشبرد اهداف توسعه اي خود مد نظر قرار دادند و خروج 
يك باره چيني ها، مي تواند به خيل عظيمي از اين دسته از 

شركت ها، آسيب زننده باشد. 
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چرا استارتاپ ها شكست 
مي خورند؟ 

ايده هاي جديد در همه 
ج��اي دني��ا به نس��بت 
بس��يار زيادي شكست 
مي خورن��د. در واقع اگر 
خطر زياد شكست وجود 
نداش��ت، افراد ديگري 
هم��ان اي��ده را اجرايي 
مفه��وم  مي كردن��د. 
بنياديني كه استارتاپ 
)بنگاه ن��وآوري محور( را مي س��ازد همين موفق 
كردن ايده هايي اس��ت كه احتمال شكست آنها 
بسيار باالست. عوامل متعددي مثل سرمايه ناكافي، 
هم تيمي هاي ضعيف يا تيمي كه به خوبي شكل 
نگرفته اس��ت، مدل كسب و كار اشتباه، اطالعات 
ناكافي از بازار، محصول بي كيفيت و رقابت شديد 

مي توانند منجر به شكست استارتاپ ها شوند.
اما در ايران چه عواملي غير از عوامل گفته ش��ده 
مي تواند خطر شكست استارتاپ ها را افزايش دهد؟

    منطبق نبودن مسير سرمايه گذاري
با اهداف واقعي سرمايه گذاري

اس��تارتاپ ها در مرحله اي براي رشد بيشتر نياز 
به جذب س��رمايه پيدا مي كنن��د. صندوق هاي 
س��رمايه گذاري يكي از منابع تامين سرمايه براي 
استارتاپ ها هستند. اين صندوق ها در ازاي دريافت 
سهام استارتاپ منابع مالي و گاهي منابع ديگري 
مثل روابط يا مش��اوره هاي تخصصي را در اختيار 
اس��تارتاپ مي گذارند. تخصيص سرمايه عموما 
دراقس��اط و فواصل زماني مش��خص و با رسيدن 
اس��تارتاپ به شاخص هاي كليدي عملكرد انجام 
مي شود. بعد از مرحله سرمايه گذاري، سرمايه گذار 
و اس��تارتاپ هر دو با هدف افزايش سرمايه و سود 
بيش��تر تالش مي كنند. گاه��ي مديريت منابع 
صندوق هاي سرمايه گذاري توسط افرادي كه در 
سود و افزايش سرمايه س��همي ندارند باعث دور 
شدن مجموعه سرمايه گذار و استارتاپ از اين هدف 

اصلي و به حاشيه رفتن مي شود. 
صندوق هاي سرمايه گذاري و سرمايه گذاراني كه 
شاخص موفقيتشان تعداد موارد سرمايه گذاري و 
نه تمركز بر موفقيت استارتاپ هايشان بوده است 
موارد بيشتري از شكس��ت را تجربه مي كنند. در 
شش ماه گذشته شاهد شكس��ت استارتاپ ها و 
تيم هاي اميد بخشي در اين دسته بندي بوديم كه 

توقف فعاليتشان را اعالم كردند.

    قوانين مختص كسب و كارهاي سنتي
و مشكالت مالياتي

استارتاپ ها با كس��ب و كارهاي س��نتي تفاوت 
عمده  اي دارند. اين كس��ب و كارها رش��د بسيار 
سريعي دارند. مي توانند رشد فزاينده اي در ايجاد 
شغل و درآمدزايي خوبي داشته باشند اما در عين 
حال ضررده باشند. در چنين شرايطي وضع ماليات 
سنگين براي اس��تارتاپ مي تواند به معناي اتمام 
كار آن و شكس��ت باشد. اين تفاوت نيازمند وضع 
قوانين متفاوت مالياتي و بيمه اي اس��ت. »طرح 
نوآفرين« كه به تازگي توسط دولت تصويب شده 
است شامل جزيياتي است كه اميد مي رود بتواند 
مش��كالت مالياتي و همچنين مشكالت ديگري 
كه اس��تارتاپ ها با آن دس��ت ب��ه گريبانند مثل 
بيمه را رفع كند يا كاهش دهد. البته در اين طرح 
محدوديت هايي وجود دارد و اس��تارتاپ هايي با 
درآمد بيش از 500 ميليون تومان در سال مشمول 
اين طرح نمي شوند. همچنين از تاريخ شروع به كار 

استارتاپ نبايد بيشتر از سه سال گذشته باشد. 

    تيم و بنيان گذاران
يكي از مهم ترين داليل شكست استارتاپ ها كه 
كمتر به آن توجه مي شود، افراد تيم و مدل ذهني 
تيم بنيان گذار است. استارتاپ هايي قبل از اينكه 
حتا اسامي آنها را بشنويم شكست خورده اند و به 
مرحله ارايه محصول يا خدمت به بازار نرسيده اند، 
يا اس��تارتاپ هايي كه در مراحل رش��د شكست 
خورده اند و افراد تيم با هم دچار اختالف ش��ده  و 

انگيزه خود را براي همكاري ازدست داده اند.
يك بنگاه نوآوري محور )استارتاپ( براي رشد به 
تيمي متشكل از افراد متخصص و مكمل يكديگر، 
با انگيزه، فروتن، ولع كاري باال و مهارت ارتباط موثر 
نياز دارد، تيمي كه در آن تفكر غالب افراد توسعه 
منافع باشد و نه تقسيم منافع. مجادله هاي درون 
تيمي براي افزايش سهم به جاي تمركز و تخصيص 
زمان بر بزرگ تر شدن كسب و كار از عوامل عمده 
شكست استارتاپ هاست. بسياري از استارتاپ هاي 
ايران��ي در حال تجربه و يادگي��ري »فرهنگ كار 

تيمي« هستند.
يكي ديگ��ر از مدل هاي تيم بنيان گ��ذاران كه 
در بسياري از اس��تارتاپ ها ديده مي شود طرح 
ايده ه��اي تحول آفرين توس��ط افراد با س��ابقه 
در بخش هاي دولتي ي��ا خصوصي و تصميم بر 
راه اندازي استارتاپ است، بدون اينكه اين افراد 
تفاوت مدل راهبري و مديريت يك بنگاه نوآوري 
محور )استارتاپ( را با يك بنگاه كوچك و متوسط 
بدانند. اس��تارتاپ موفق به تيمي ني��از دارد كه 
متشكل از افراد با انگيزه اي باشد كه حاضر باشند 
زمان زيادي را صرف تحقق چشم انداز مشتركي 
كه دارند كنند. تيمي كه از افرادي تشكيل شده 
باشد كه اعضاي صرفا سهامدار باشند و چندين 
مش��غله خصوصي و دولتي ديگر داشته باشند و 
فعاليتشان محدود به شركت در جلسات هفتگي 
و طرح ايده ها و نظرات باشد بدون اينكه در اجرا 
درگير ش��ده باش��ند در معرض خطر شكست 
است. حتي اگر چنين كسب و كارهايي افرادي را 
استخدام كرده و مديريت اجرايي اين بنگاه هاي 
نوآوري محور را بدون اينكه هيچ س��همي در آن 

داشته باشند، به آنها بسپارند.

گلرخ داوران
فعال حوزه استارتاپي

بينالملل

  دلي�ل دوم�ي ك�ه در بي�ان شكس�ت 
اس�تارتاپ ها مطرح مي ش�ود،  اين اس�ت 
پول آنها زود پاي�ان مي يابد. در واقع تعداد 
زيادي از استارتاپ هاي شكست خورده، در 
ابتداي كار خود خرج هاي اضافه دارند. مثال 
در جردن، دفتر كار خ�ود را راه مي اندازند 
يا حقوق هاي 10 تا 12 ميليوني مي پردازند. 
اين موضوعات باعث مي شود كه پول آنها  
سريعا تمام شود، س�رمايه گذار هم ديگر 
حاضر نيست پول بدهد. در نتيجه استارتاپ 

شكست مي خورد.

برش
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براساس اعالم سامانه جامع آمارهاي ثبتي وزارت تعاون

تعاون بيش از ۴۰۰۰ نفر را شاغل كرد
گروهبنگاهها|

برابر آماره��اي به دس��ت آمده از س��امانه جامع 
آمارهاي ثبتي وزارت تعاون طي ارديبهش��ت ماه 
امسال، ۲۳۳ شركت تعاوني و يك اتحاديه تشكيل 
و ثبت شده است. تعداد اعضاي كل اين تعاوني ها 
۵۸۷۰ نف��ر بوده و ب��راي ۴۶۶۶ نفر اش��تغالزايي 

شده است.
در اين گ��زارش، بخش هاي صنعت و كش��اورزي 
بيش��ترين تع��داد تعاون��ي ثبت ش��ده را به خود 

اختصاص داده اند. 
بيش��ترين تعداد عضو هم متعلق ب��ه تعاوني هاي 
داراي فعالي��ت خدم��ات عموم��ي و اجتماعي و 
بهداش��ت و مددكاري اجتماعي و بيشترين تعداد 
شاغالن در بخش هاي صنعت و خدمات عمومي و 

اجتماعي بوده است.
مقايسه گزارش سامانه جامع آمارهاي ثبتي وزارت 
تعاون در فروردين ماه امسال نشان مي دهد كه طي 
اين ماه ۱۱۳ شركت تعاوني با عضويت ۱۶۰۶ نفر 
تشكيل ش��ده و براي ۱۳۹۶ نفر اشتغالزايي كرده 
اس��ت؛ در واقع آمار تش��كيل و ثبت تعاوني ها در 
ارديبهش��ت ماه افزايش داشته و تعداد اعضا چهار 
برابر ش��ده اس��ت؛ همچنين تعداد اشتغال ايجاد 
شده ۳۲۷۰ نفر بيشتر ش��ده كه نشان از اقبال به 

بخش تعاون دارد.

اما مقايس��ه عملكرد فروردين ماه ۱۳۹۸ نس��بت 
به اس��فند م��اه ۱۳۹۷ بيانگر آن اس��ت كه تعداد 
تعاوني هاي ثبت شده در فروردين ماه سال جاري 
۱۱۳ واحد بوده كه در مقايسه با ماه گذشته )۳۸۱ 
واحد( كاهشي معادل ۷۰ درصد را نشان مي دهد.

تعداد اعضا نيز كاهشي ۷۱ درصدي و تعداد فرصت 
 ش��غلي كاهش��ي ۷۶ درصدي را به دنبال داشته

است.

معضلبنگاهداريدولتيها
باوج��ود پايين بودن س��هم بنگاه ه��اي كوچك و 
متوس��ط در تولي��د ناخالص داخلي كه ناش��ي از 
بنگاه داري بخش دولتي و ش��به دولتي در كشور 
اس��ت، تعاوني ها مي توانند با تكيه ب��ر اصول كار 
مالك��ي نق��ش مهمي در فرايند رش��د و توس��عه 
اقتص��ادي و ايجاد اش��تغال ارزان قيمت در قالب 

بنگاه هاي كوچك وSME ها ايفا كنند.
در حال حاض��ر بيش از ۹۸ هزار ش��ركت تعاوني 
با وجود ۱.۷ ميليون نفر فرصت ش��غلي در كشور 
فعالي��ت مي كنند. در بن��د دوم اص��ل ۴۳ قانون 
اساس��ي و قانون تعاون مصوب سال ۱۳۷۰ ايران، 
ماموريت بخش تعاون، ايجاد اشتغال براي كساني 
است كه قادر به كار هس��تند اما سرمايه كافي در 

اختيار ندارند.

 امسال ۷۰۰ پروژه ورزشي
به بهره برداري مي رسد

قم| س��لطاني فر گفت: 
امسال ۷۰۰ پروژه ورزشي 
در بخ��ش ورزش و هم در 
بخش جوانان در سراس��ر 
كش��ور به بهره ب��رداري 

مي رسد.
ب��ه گ��زارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان؛ مسعود س��لطاني فر، در حاشيه 
مراسم افتتاح مجموعه ورزشي پيامبراعظم)ص( در 
جمع خبرنگاران گفت: با استفاده از ساز و كار قانوني كه 
در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده اين ظرفيت را 
داريم كه پروژه هاي نيمه كاره را با استفاده از ظرفيت 

بخش خصوصي به اتمام برسانيم.
وي با تاكيد براينكه يكي از سياست هاي مهم دولت 
نه تنها در بخش ورزش و جوانان بلكه در همه حوزه ها 
خصوصي سازي است، افزود: خوشبختانه در بخش 
ورزش ما شاهد رغبت بسيار خوبي از بخش خصوصي 
براي سرمايه گذاري هستيم كه بايد از اين ظرفيت 
درست استفاده كنيم. وزير ورزش و جوانان تصريح 
كرد: پيش بيني ما اين بود كه تا پايان سال ۹۷ حدود 
۵۰۰ پروژه ورزشي را در سطح كشور به بهره برداري 
برسانيم، اما به ياري خدا و تالش همكارانم بيش از ۷۰۰ 
پروژه در سال گذشته به بهره برداري رسيد. سلطاني فر 
عنوان كرد: امسال قرار است ۷۰۰ پروژه ورزشي ديگر 
را افتتاح كنيم كه اميدواريم با تخصيص هاي مختلفي 
كه از رديف هاي ملي و استاني در اختيار وزارت ورزش 
و حوانان قرار مي گيرد بتوانيم هم در بخش ورزش و هم 
در بخش جوانان اين پروژه ها را به بهره برداري برسانيم .

ممنوعيت استفاده از اموال دولتي 
براي نامزد هاي انتخاباتي

چهارمحالوبختياري| 
اس��تاندار چهارمح��ال و 
بختي��اري مي گويد: هر 
گون��ه اس��تفاده از اموال 
دولت��ي در انتخابات له يا 
عليه نامزد هاي انتخاباتي 
ممنوع است و با خاطيان 
برخورد قانوني خواهد شد. اقبال عباسي در نشست 
س��تاد انتخابات تأكيد كرد: هيچكس حق ندارد از 
اموال، امكانات و اختيارات دولتي در انتخابات له يا 
عليه نامزد ها استفاده كند و هر گونه استفاده از اموال 
دولت��ي در انتخابات له يا عليه نامزد هاي انتخاباتي 

برخورد قانوني دارد.
وي افزود: تعامل و هم افزايي فرمانداران چهارمحال 
و بختياري با اعضاي شوراي تأمين، هيات نظارت و 
هيات اجرايي ضروري اس��ت. عباسي تصريح كرد: 
براي تس��هيل و ارتقاي كيفي��ت در روند برگزاري 
انتخابات، فرمانداران حق و اختيار دارند از امكانات، 
تجهيزات، اموال، نيروي انساني، ساختمان، ابزار و 
وسايل ساير دس��تگاه هاي اجرايي استفاده كنند و 
در اين راستا تمامي مسووالن دستگاه هاي اجرايي 
استاني و شهرستاني موظفند همكاري و تعامل الزم 
با فرمانداران را داشته باشند كه در صورت كوتاهي در 
اين زمينه از سوي مديران دستگاه هاي اجرايي، با فرد 
سهل انگار برخورد قانوني مي شود. وي گفت: تمامي 
اعضاي ستاد انتخابات در چهارمحال و بختياري و 
شهرستان هاي تابعه پيش بيني هاي امنيتي را در 

دستور كار خود قرار دهند.

جابه جايي كاال در بندر  رجايي 
به مرز ۱۲ميليون تن رسيد

هرمزگان|مديركل بنادر و 
دريانوردي هرمزگان و مدير 
منطقه ويژه اقتصادي بندر 
ش��هيد رجايي از تخليه و 
بارگي��ري حجمي نزديك 
به ۱۲ ميليون تن انواع كاال 
و صع��ودي ش��دن حجم 
صادرات غيرنفتي در بزرگ ترين بندر تجاري كشور طي 
دو ماه نخست سال جاري خبر داد. به گزارش ايسنا، اهلل 
مراد عفيفي پور با اعالم خبر تخليه و بارگيري ۱۱ ميليون 
و ۷۰۶ ه��زار و ۱۹۵ تن كاالي نفتي و غيرنفتي در بندر 
شهيد رجايي طي فروردين و ارديبهشت ماه سال ۹۸، 
اظهار كرد: از اين رقم، هفت ميليون و ۷۱۵ هزار و ۵۸۴ 
تن مربوط به كاالهاي غيرنفتي و س��ه ميليون و ۹۹۰ 
هزار و ۶۱۱ تن فرآورده هاي نفتي تخليه و بارگيري شد.

وي حجم صادرات كاالهاي غيرنفتي در بندر ش��هيد 
رجايي را شش ميليون و ۱۷۵ هزار و ۴۱۶ تن با افزايش 
۱,۲ درصدي اع��الم كرد و گفت: همچنين طي دو ماه 
نخس��ت امس��ال، ۷۸۴ هزار و ۵۵۱ تن محموله هاي 
وارداتي، در اين بندر تخليه ش��د. مدي��ر منطقه ويژه 
اقتصادي بندر ش��هيد رجايي از ترانزي��ت ۳۲۳ هزار 
و۴۸۹ هزار تن كاالي غيرنفتي و ترانش��يپ ۳۱۷ هزار 
و ۶۲۹ تن كاالي غيرنفتي از طريق خطوط كشتيراني 
في��دري به بنادر ديگر خبر داد. عفيفي پور با اش��اره به 
عملكرد بزرگ ترين بندر تجاري كشور در زمينه تخليه 
و بارگيري فرآورده هاي نفتي گفت: از آغاز س��ال ۹۸ تا 
ابتداي خردادماه جاري، يك ميليون و ۳۵۱ هزار و ۷۷۷ 
تن فرآورده هاي نفتي به خارج از كشور صادر شده است.

برنامه ريزي تروريستي عليه 
راهپيمايي روز قدس   خنثي شد
كردس�تان| فرمان��ده 
كردس��تان  انتظام��ي 
گفت: اعض��اي گروهك 
تروريس��تي ك��ه قص��د 
داش��تند در راهپيمايي 
روز جهاني قدس در شهر 
سنندج عمليات كور انجام 
دهند با اش��راف اطالعاتي و هوش��ياري نيروهاي 
انتظامي در اقدام ضربت��ي نيروهاي پليس امنيت 

شناسايي و دستگير شدند.
س��ردار علي آزادي ديروز در گفت وگو با ايرنا اظهار 
ك��رد: به دنبال دريافت گزارش��ي مبن��ي بر اينكه 
گروه��ك معان��د، ضد انقالب و ش��رور ك��ه جيره 
خوار اس��تكبار جهاني و رژيم صهيونيستي است 
قصد داش��تند اقدامات خرابكارانه و تروريستي در 
راهپيمايي روز قدس ش��هر س��نندج انجام دهند 

موضوع در دستور پليس قرار گرفت.
وي با بيان اينكه عمليات اين گروهك تروريستي 
پيش از هر گونه اقدامي عليه راهپيمايي روز قدس 
سنندج خنثي شد، اضافه كرد: اقدامات اطالعاتي و 
پليسي در خصوص شناسايي اعضاي اين گروهك 
انجام شد و با اش��راف الزم در اقدامي غافلگيرانه و 
برق آس��ا، پيش از عملي كردن قصد خ��ود به دام 

پليس افتادند.
س��ردار آزادي افزود: در اين راستا، سه عضو اصلي 
اين گروهك دستگير شده و از آنها سه قبضه سالح 
جنگي كالشينكف و ۱۳ تيغه خشاب به همراه ۳۹۰ 

فشنگ جنگي كشف و ضبط شد.

 سمنان از  گران ترين
بازار هاي ميوه در كشور

ن  و مع��ا س�منان| 
هماهنگي امور اقتصادي 
و توس��عه منابع استاندار 
سمنان از استان سمنان 
به عنوان يكي از گران ترين 
بازار هاي ميوه در كشور نام 
برد و بر مديريت بازار ميوه 

و عرضه مستقيم آن تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا حشمت اهلل عسگري در جلسه ستاد 
تنظيم بازار استان اظهار كرد: در همين راستا قرار 
است شهرداري مراكزي براي عرضه  مستقيم ميوه 

در سمنان ايجاد كند.
وي با بيان اينكه ش��هرداري اي��ن غرفه ها را بدون 
واگ��ذاري مالكيت آنه��ا و با تامين مي��وه از عمده 
فروش��ان، در مركز اس��تان ايجاد مي كن��د افزود: 
پيش بيني و برنامه ريزي ب��راي پيش خريد ميوه، 
يك��ي از ويژگي ها و ماموريت هاي اين  مراكز عرضه 

خواهد بود.
مع��اون هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع 
استاندار س��منان با بيان اينكه در زمان هدفمندي 
يارانه ها، غرفه هايي براي افزايش عرضه ميوه توسط 
شهرداري ها در شهرهاي مختلف راه اندازي شد به 
انتقاد از شهرداري ها پرداخت و ادامه داد: آن دسته 
از غرفه هايي كه با مصوبه ستاد تنظيم  بازار و با هدف 
تنظيم بازار ميوه و تنها براي افزايش عرضه ميوه ايجاد 
شده و در حال حاضر با كاركرد اوليه خود همخواني  
ندارد يا توسط ش��هرداري ها واگذار شدند، بايد در 

اسرع وقت جمع آوري شوند .
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جوانترينفرمانداركشور
معرفيشد

بندرعباس| با حكم رحماني فضلي، وزير كشور، 
جوان ترين فرماندار كش��ور س��كان فرمانداري 
پارسيان را به دست گرفت. معاون امور اقتصادي 
اس��تانداري هرمزگان در مراسم توديع و معارفه 
فرمان��داران جديد و قديم پارس��يان با اش��اره به 
فرارسيدن روز قدس، اظهار كرد: روز قدس روزي 
است كه امام راحل امروز را ديدند و براي همبستگي 
اسالم در سراسر جهان، آن را بنا نهادند. حيدري 
ضمن تبريك به فرماندار جوان پارسيان، تصريح 
كرد: فرماندار پارسيان يكي از جوان ترين فرمانداران 
كشور است كه با توجه به فرمايشات مقام معظم 
رهب��ري در جوان گرايي مدي��ران اين امر تحقق 
پذيرفت. در پايان با حكم وزير كش��ور از زحمات 
عباس مي��رزاد قدرداني ش��د و مجتبي رضاپور 
۲۹ س��اله نيز به عنوان فرماندار جديد پارسيان و 

جوان ترين فرماندار كشور منصوب شد.

آتشسوزيگستردهدرسينما
بهمنشيراز

شيراز|مديرعامل س��ازمان آتش نشاني شيراز 
از آتش س��وزي سنگين در س��ينما بهمن شيراز 
خبر داد. محمد هادي، قانع مديرعامل س��ازمان 
آتش نشاني در اين باره اظهار كرد: با اعالم اين خبر 
بالفاصله نيروهاي امدادي از ۱۰ ايستگاه به همراه 
خودروهاي اطفايي، تانكر آب رسان، خودروهاي 
حامل دستگاه تنفسي و نوررسان به محل حادثه 
اعزام شد كه متأسفانه هجوم شهروندان به محل 
حادثه جهت تماشاي صحنه حادثه كار نيروهاي 
امدادي را س��خت تر مي كرد. وي ب��ا بيان اينكه 
نيروهاي آتش نشان موفق شدند يك نفر را از ميان 
آتش به صورت معجزه آسايي نجات دهند، افزود: 
در اين عمليات بيش از ۱۲ خودروي اطفايي حضور 
داشتند و آتش نشانان داوطلب دوشادوش نيروهاي 
آتش نش��ان در اين عمليات حضور موثر و مفيد 
داشتند. قانع در پايان افزود: هم اكنون همكاران 
ما در حال اطفاي حريق هستند و عمليات در حال 
انجام است. نيروهاي امدادي در حال جلوگيري 
از سرايت آتش به منازل همجوار سينما هستند. 
خوشبختانه در اين حادثه به هيچكدام از شهروندان 

آسيبي وارد نشد.

مراحلنهاييفرآينداحراز
صالحيتشهرداررشت

رشت|سخنگوي ش��وراي اسالمي شهر رشت 
گفت: فرآيند احراز صالحيت ناصر حاج محمدي 
به عنوان چهارمين شهردار منتخب رشت در وزارت 
كشور در مراحل نهايي قرار دارد. فاطمه شيرزاد در 
اين باره با اشاره به گاليه شهروندان پيرامون طوالني 
شدن فرآيند انتخاب ش��هردار رشت در يكسال 
اخير اظهار كرد: شوراي پنجم رشت پيش از اين 
چندين مرحله بر اساس تكليف قانوني خود نسبت 
به انتخاب شهردار اقدام كرد اما بنا به داليلي سه 
منتخب شورا از سوي وزارت كشور احراز صالحيت 
نشدند. او با بيان اينكه فقدان شهردار يقينا مشكالت 
و آسيب هايي براي شهر به همراه دارد، افزود: اعضاي 
شورا در تالشند تا موضوع احراز صالحيت شهردار 
رشت تسريع شود و نگراني هاي شهروندان پيرامون 

اين مبحث خاتمه پيدا كند. 

اجرايآسفالتحفاظتي
درآزادراهقزوين-كرج

كرج|مع��اون اداره كل راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي قزوين گفت: عمليات اجراي آس��فالت 
حفاظتي )ميكروسرفيسينگ( در الين شمالي 
آزادراه قزوين-كرج آغاز شد.  جواد حق لطفي افزود: 
با توجه به اهميت اين آزادراه و اينكه آزادراه قزوين-
كرج جزو سه جاده پرترافيك كشور نيز محسوب 
مي شود لذا انجام عمليات ياد شده در جهت ارتقاي 
سطح ايمني جاده صورت گرفته است. وي ادامه 
داد: انجام عمليات روكش آس��فالت حفاظتي با 
هدف افزايش تاب لغزشي به طول ۱۰ كيلومتر، 
حد فاصل آبيك تا تقاطع زياران و با تخصيص ۳۰ 
ميليارد ريال اعتبار از مح��ل بودجه اين اداره كل 

صورت مي پذيرد. 

صدوركيفرخواستقاتل
امامجمعهكازرون

ش�يراز| رييس كل دادگستري استان فارس 
گفت: تالش مي كنيم پس از تكميل تحقيقات 
و طي ش��دن مراحل قانون��ي در هفته پيش رو 
كيفرخواس��ت پرونده قاتل امام جمعه كازرون 
صادر شود. به گزارش روابط عمومي دادگستري 
استان فارس حجت االسالم سيد كاظم موسوي به 
نمايندگي از رياست معظم قوه قضاييه با حضور در 
منزل شهيد حجت االسالم شيخ محمد خرسند 
امام جمعه فقيد شهرس��تان كازرون ضمن ابراز 
همدردي با خانواده و منس��وبين ايشان، فقدان 
اين عالم وارسته را تس��ليت گفت.  در اين ديدار 
كه دادس��تان عمومي و انقالب شيراز و جمعي 
از معاونين دادگستري فارس نيز حضور داشتند 
حجت االسالم والمسلمين سيدكاظم موسوي با 
بيان اينكه مكارم اخالقي ايشان بر همگان آشكار 
بود اظهار داشت: نائل آمدن ايشان به درجه رفيع 
شهادت در شب پر فيض قدر، گوياي رستگاري و 
جايگاه ويژه ايشان نزد پروردگار متعال است. وي 
درباره رس��يدگي به پرونده تشكيل شده در اين 
زمينه گف��ت: همان گونه كه قاتل در كوتاه ترين 
زمان پس از ارتكاب جنايت دستگير شد، دستگاه 
قضايي استان نيز رسيدگي به پرونده مذكور را در 
دادسراي شهرستان كازرون با سرعت پيگيري 

مي كند.  

چهرههاياستاني

مديرعامل شركت آب منطقه اي لرستان اعالم كرد:نماينده فائو اعالم كرد

نبودبانكاطالعاتيازخساراتسيالبهاوروددستهجاتجديدملخصحراييبهكشور
گروهبنگاهها|

در شرايطي كه اين روزها اخبار ضد و نقيضي درباره ورود آفت ملخ صحرايي 
به استان هاي مختلف كشورمان شنيده مي شود؛ نماينده سازمان بين المللي 
فائو در كش��ورمان از ورود دست جات جديد ملخ صحرايي به كشور خبر 
مي دهد اما در عين حال يادآور مي شود كه اين موضوع آسيب جدي را متوجه 
ايران نمي كند و در اين خصوص جاي نگراني وجود ندارد.  نماينده فائو با بيان 
اينكه در يكي، دو ماه آينده شاهد ورود و عبور دسته جات جديد ملخ به ايران 

خواهيم بود گفت: در اين زمينه براي ايران جاي هيچ گونه نگراني نيست.
به گزارش سازمان حفظ نباتات كش��ور، نشست بررسي وضعيت ورود و 
مبارزه با آفت ملخ صحرايي با حضور »كيث كرسمن« نماينده فائو )سازمان 
خواربار و كشاورزي ملل متحد( و دبير كميسيون مبارزه با ملخ صحرايي در 
جنوب غرب آسيا، دكتر گرولد بودكر نماينده سازمان خواربار جهاني فائو 
در ايران، محمدرضا درگاهي رييس سازمان حفظ نباتات و هومن فتحي 
مديركل دفتر امور بين الملل وزارت جهاد كش��اورزي در محل س��ازمان 
حفظ نباتات برگزار ش��د. در اين جلس��ه كيث كرسمن كه به همراه تني 
چند از مديران و كارشناسان سازمان حفظ نباتات از مناطق آلوده به ملخ 
صحرايي در نوار جنوبي كشور بازديد كرده است، گزارشي از روند ايجاد و 
ورود اين آفت خطرناك به ايران ارايه كرد. وي گفت: با توجه به اينكه ورود 
اين حجم از آفت ملخ به كشور ايران طي پنجاه سال گذشته بي سابقه بوده 
اما عمليات مبارزه با اين آفت تاكنون در استان هاي درگير بسيار مناسب و 
مطلوب ارزيابي مي شود. درگاهي در جمع بندي و نتيجه گيري مطالب ارايه 
شده توسط كرسمن، عامل اصلي ظهور اين حجم گسترده از آفت ملخ را 
در درجه اول تغييرات اقليمي و در وهله دوم عدم كنترل و مبارزه صحيح و 
به موقع كشورهاي منطقه نظير يمن، امارات، عربستان و قطر ارزيابي كرد و 
از كرسمن خواست سازمان فائو اين موضوع را با حساسيت و دقت بيشتري 
مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد. درگاهي در ادامه گزارشي از برنامه ريزي ها 
و اقدامات انجام شده توسط وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفظ نباتات 
در جهت شكل دهي ستاد مديريت بحران در استان هاي درگير و برگزاري 
جلسات توجيهي و هماهنگي با استانداري ها و ستاد مديريت بحران كشور 
و سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها و نيز انتخاب تيم رسانه اي و سخنگو 
براي سازمان در جهت اطالع رساني دقيق و مناسب در بحث مبارزه و مهار 
آفت ملخ صحرايي ارايه ك��رد. درگاهي افزود: از آنجا كه بخش عمده اي از 
توليدات كشاورزي ايران در مناطق جنوبي كشور متمركز است با تمام قوا 
و امكانات موجود و روحيه بسيجي در جهت مبارزه با اين آفت اقدام شد و 

خوشبختانه با توجه به ارزيابي هاي صورت گرفته توسط سازمان فائو تا اين 
لحظه موفق بوده ايم. وي ادامه داد: چنانچه كشورهاي ديگر نيز مثل ايران 
دغدغه مبارزه صحيح و گسترده را با اين آفت داشتند شايد هم اكنون ايران 

با حجم كمتري از ورود ملخ به كشور مواجه بود.

كنترلآفتملخصحرايي
در اين نشست همچنين كيث كرسمن در تأييد گفته هاي درگاهي 
افزود: از آنجا كه كنترل آفت ملخ صحرايي بسيار دشوار و هزينه بر 
است چنانچه همه كشورهاي درگير با همكاري يكديگر و به صورت 
مشترك عمل كنند بسيار بهتر مي توان موضوع را مديريت و كنترل 
كرد ولي اقدامات كنترلي ايران و عملكرد سازمان حفظ نباتات در 

اين زمينه بسيار مناسب بوده كه جاي تقدير و تشكر دارد.
كرسمن در بخش ديگري از سخنان خود افزود: در يكي، دو ماه آينده 
شاهد ورود و عبور دس��ته جات جديد ملخ به ايران خواهيم بود كه 
اين دست جات پس از عبور از ايران وارد كشورهاي پاكستان و هند 
خواهند شد كه البته اين موضوع دليل بر عدم توانايي سازمان حفظ 
نباتات ايران در مبارزه با اين آفت نيس��ت. در اين زمينه براي ايران 
جاي هيچ گونه نگراني نيست ليكن آمادگي الزم بايد براي مديريت 

و كنترل اين آفت همچنان وجود داشته باشد.
وي در خصوص اينكه آيا در س��ال آينده نيز با اين حجم از آفت در 
كشور ايران مواجه خواهيم بود يا خير عنوان كرد: پيش بيني چنين 
موضوعي به صورت دقيق امكان پذير نبوده و به عوامل مختلفي از 
جمله وضعيت آب و هوايي و نحوه مبارزه كش��ورهاي پاكس��تان و 

هندوستان در آينده مرتبط خواهد بود.

گروهبنگاهها|
باگذش�تبيشاز2ماهازوقوهسيلدربرخياستانها؛
فرآينداحياوبازس�ازيدراستانهايمختلفبراساس
دس�توركاردرنظرگرفتهش�دهپيگيريميشود.امادر
اينميانبرخيكاس�تيهاوكمبودهاباعثشدهتاروند
بازس�ازيهاباكنديصورتبگيرد.نبودبانكاطالعاتي
برايبرآوردخساراتسيالبها؛يكيازمشكالتياست
كهمديراناجراييدراستانهايمختلفآسيبديدهاز
س�يلمعتقدندبهدليلفقدانآنفرآينداحيايمناطق

آسيبديدهباكنديصورتميگيرد.
مش�كليكههرچندبرخيازمس�ووالندرزمانحادثه
ازتهيهوتداركيكس�ايتاطالعاتيازمناطقآسيب
دي�دهخبردادهبودنداماهنگاماجرايپروژهبازس�ازي
مشخصشدهكهبرايبازس�ازيمناطقمختلفسامانه
جامعاطالعاتيدردستنيست.مديرعاملشركتآب
منطقهايلرس�تانبااشارهبهنبودس�امانهاطالعاتيدر
خصوصسيالبگفت:بانكاطالعاتيازتعدادخسارات

سيالبهايگذشتهدراستانموجودنيست.

رضا ميرزايي اظهار كرد: سيالب يكي از شايع ترين، مرگ بارترين 
و مخرب ترين وقايع طبيعي ناش��ي از پديده هاي اقليمي است، 
اما اگر زيرساخت هاي س��ازگاري با اين پديده فراهم شود، قابل 

مديريت است. 
اگرچه بطور كلي كشور ايران از نظر تعداد وقايع سيالب در بين 
مناطق متوس��ط جهان قرار دارد ولي برخي اس��تان ها از جمله 
لرستان در ريسك باالي سيالب قرار دارند. ميرزايي خاطرنشان 
كرد: لرستان داراي ۱۳۰ رودخانه دايمي و فصلي به طول حدود 
۹ هزار كيلومتر اس��ت كه به لحاظ قرارگيري در زاگرس مياني، 
ش��رايط اقليمي و ميانگين باالي بارش هاي ساالنه، توپوگرافي 
كوهس��تاني و ش��يب تند، گسترش س��ازندهاي زمين شناسي 
ريزدانه و مولد رواناب، مصادف شدن بارش هاي ممتد در فصول 
بارندگي با فصل پرآبي رودخانه ها، يكي از استان هاي سيل خيز 

با ريسك باالست.
مديرعامل شركت آب منطقه اي استان با بيان اينكه در سال هاي 

گذشته در خصوص وضعيت سيل خيزي، تعداد و خسارات وقايع 
سيالب لرستان به خوبي اطالع رساني نشده، اضافه كرد: متاسفانه 
بانك اطالعاتي از تعداد خسارات سيالب هاي گذشته در استان 

موجود نيست.

ممانعتازساختوسازدرحاشيهرودها
وي يادآور شد: پلدختر به لحاظ قرارگيري در خروجي لرستان، 
سيل خيزترين شهرستان اس��تان و خرم آباد در مرحله دوم قرار 
دارد. ميرزايي خاطرنشان كرد: در لرس��تان اكثر رودخانه هاي 
دايم��ي و پرآب و آس��يب پذير از مراكز ش��هري و روس��تاهاي 
پرجمعيت عبور مي كنند و نياز به ساماندهي دارند كه اين وظيفه 

شهرداري ها و بنياد مسكن انقالب اسالمي است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي لرس��تان گفت: در بسياري از 
موارد ساخت و سازها در حريم و بستر سيالبي رودخانه و بدون 
اخذ استعالم از شركت آب منطقه اي در داخل شهرها و روستاها 
صورت گرفته و براي آنها س��ند نيز صادر شده كه در سيل اخير 

به شدت دچار آبگرفتگي و تخريب شدند.
وي بيان كرد: حد بستر و حريم رودخانه كشكان و سرشاخه هاي 
آن توسط ش��ركت آب منطقه اي لرستان تعيين شده و نقشه ها 
براي بازسازي مناطق سيل زده در اختيار مديريت بحران، مسكن 
و شهرس��ازي و بنياد مس��كن قرار گرفته اند، لذا شهروندان در 
بازسازي يا جابه جايي منازل در مناطق سيل زده با دستگاه هاي 
اجرايي ذيربط همكاري كنند تا در صورت وقوع سيالب در آينده، 

دچار خسارت مالي و جاني نشوند.



اقتصاد اجتماعي12خبر

روزانه 12 نفر در ايران بر اثر نرسيدن عضو پيوندي مي ميرند 

چالش هاي   پيوند 
30 هزار نفر در ليست انتنظار پيوند عضو در بيمارستان هاي 
كشور هستند و هر روز 12 نفر از آنها به دليل نرسيدن عضو 
پيوندي جان خود را از دست مي دهند. اين در حالي است 
كه روزانه 1۴ نفر ديگر به ليست متقاضيان پيوند  عضو  اضافه 
مي شوند. در حال حاضر ۶0 درصد عمل هاي پيوند عضو از 
بيماران مرگ مغزي انجام مي شود، ۴0 درصد پيوند نيز از 
اهداكنندگان زنده و ۵ درصد هم از اقوام و وابستگان درجه 
يك افراد صورت مي گيرد كه مقايسه اين آمار با تعداد افرادي 
كه در انتظار پيوند عضو هستند، حكايت از آن دارد كه ميزان 
اعضاي پيوندي، جوابگوي افراد در ليست انتظار نيست تا 
جايي كه هر سه ساعت،  يك نفر به دليل نبود عضو پيوندي 
جان خود را از دس��ت مي دهد. اين وضعيت در حالي است 
كه بيمه ها از پوشش هزينه پيوند عضو خودداري كرده و نبود 
حمايت مالي از مراكز پيوند به يك مانع بر سر راه پيوند عضو 
تبديل شده است اما اين موضوع تنها مانع براي گسترش 
اهداي عضو نيست بلكه تبليغات خريد و فروش اعضاي بدن 
كه سال هاست در سطح شهر به چشم مي خورد و آگهي هاي 
چاپي و دست نويس فروش كليه و قرنيه و كبد به خصوص 
بر ديوار ساختمان هاي نزديك به بيمارستان ها جا خوش 
كرده هم به عاملي تبديل ش��ده كه به گواه كارشناس��ان، 
اعتماد عمومي در فرهنگ اهداي عضو را خدشه دار مي كند 
و برخي نمايندگان مجلس معتقدند، دولت بايد براي پايان 
دادن به اين وضعيت، ساز و كارهاي حمايتي اتخاذ كند تا 

دست واسطه ها كوتاه شود. 

  از بدقولي بيمه ها تا كاهش آمار اهدا
س��ال 139۵، هيات دولت بيمه فراهم آوري و پيوند اعضا 
را تصوي��ب كرد و ق��رار بود پس از اب��اغ آن تامين هزينه 
بيمارس��تان مربوط به فرآهم آوري و پيوند اعضا بر عهده 
بيمه قرار گي��رد با اين وجود اگرچه جراحي پيوند عضو به 
صورت رايگان انجام مي ش��ود ام��ا هزينه هاي جانبي آن 
آنطور كه مس��ووالن وزارت بهداشت، مي گويند هنوز به 
تعهدات سازمان هاي بيمه گر اضافه نشده است، اين موضوع 
سبب ش��ده تا هزينه هاي باالي عمل هاي پيوند به مانعي 
براي اهداي عضو تبديل ش��ود. مهدي شادنوش، رييس 
مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت 
درباره اين موضوع بيان كرد: يكي از موانع موجود بر سر راه 
پيوند عدم حمايت مالي كافي بيمه ها از مراكز پيوند است. 
دستورالعمل پوشش هزينه هاي پيوند و جز فني بيمار كه 
شامل هتلينگ، پاراكلينيك، دارو و لوازم مصرفي بخش 
مي ش��ود، مرداد 9۵ جهت اجرا به بيمه ها اباغ ش��ده كه 

تاكنون عملياتي نشده است.
او اف��زود: هزينه هاي جز فني اعمال پيون��د اعضا با هدف 

جلوگي��ري از ضرر و زيان مراكز درمان��ي و تا زمان اجراي 
دستورالعمل هاي ارسالي به بيمه ها به صورت علي الحساب 
توسط معاونت درمان وزارت بهداشت به اين مراكز پرداخت 
مي شود. اين پرداخت ها از ابتداي سال 9۸ از محل بسته يارانه 
طرح تحول سامت براي تكميل هزينه هاي پيوند و كمك به 
بيماران به صورت ويژه استفاده مي شود و پرداخت هاي جز 
حرفه اي نيز همانند گذشته و به موقع توسط وزارت بهداشت 

در حال انجام است.
با وج��ود اين اگرچ��ه تاكنون تاش هاي بس��ياري براي 
فرهنگ س��ازي در راس��تاي اهداي عضو انجام ش��ده اما 
برخي نمايندگان مجلس شوراي اسامي معتقدند، آمار 
اهداكنندگان در س��ال هاي اخير كاهش داش��ته است. 
محمدحسين قرباني، عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس شوراي اسامي درباره اين موضوع بيان كرد: اينكه 
در شرايط كنوني آمار اهداكنندگان عضو كاهش يافته است 
با عملكرد مسووالن ارتباط دارد، چرا كه اين اقدام جديدي 
است كه در كشور صورت مي گيرد، و اين در حالي است كه 
در گذشته زير س��اخت الزم در حوزه پزشكي نيز براي آن 
وجود نداشت كه با پيشرفت فضاي علمي كشور بستر الزم 

براي رفع موانعي كه وجود داشت، فراهم شد.
او درباره اظهارنظر برخي مبني بر اينكه برخورد با خريد و 
فروش كليه باعث كاهش آمار اهداي اين عضو به بيماران 
شده است، افزود: اين اقدام خوبي نيست كه فردي به دليل 
مشكات اقتصادي عضوي از بدن خود را در ازاي دريافت 
مبلغي معامله كند، چرا كه اين اقدام هم از نظر قانوني و هم 
شرعي داراي اشكال است، بنابراين بايد در ابتدا حاكميت 
عدالت اقتصادي را در جامعه حاكم كند تا هيچ فردي به دليل 
تامين معيشت خانواده اش ناچار به فروش كليه خود نشود. 
هم اكنون بايد با فرهنگسازي سعي شود كه نياز اين بخش از 
طريق اهداي عضو بيماران مرگ مغزي برطرف شود، ضمن 
اينكه اين امري بامانع اس��ت كه نزديكان بيمار نيز براي 
اهداي كليه خود به بيمار اقدام كنند.مسووالن بايد تاش 
كنند تا از ايجاد فضاهاي زيرزميني بدون رعايت ملزومات 
پزشكي براي فروش كليه كه در گذشته گزارش هايي از اين 
نوع تخلفات به ما رسيده بود و خريد و فروش كليه از طريق 

فضاي مجازي ممانعت به عمل آيد
از طرف ديگر بشير خالقي، عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس شوراي اسامي معتقد است تعداد بيماران كليوي 
نيازمند عضو، بيشتر از اهداكنندگان است بنابراين مسووالن 
براي كوتاه كردن دست واسطه ها بايد مبلغي را براي پرداخت 

به اهداكنندگان تعيين كنند.
او درباره اين موضوع بيان كرد: بيشتر اهداكنندگان كنوني 
عضو، يا از اقوام نزديك بيماران بوده يا افرادي هستند كه براي 

دريافت مبالغي به منظور رفع مشكات مالي كه دارند به اين 
امر مبادرت مي ورزند. كاهش آمار اهداكنندگان عضو در 
مقابل افزايش تعداد متقاضيان انجام عمل پيوند نگران كننده 
است و مي طلبد كه مسووالن با پرداخت بخشي از هزينه ها 
از اهداكنندگان حمايت كنند تا افراد براي مشاركت در اين 

اقدام حيات بخش پيشگام شوند.
او افزود: مشاركت افراد زنده در اهداي كليه از اهميت بسزايي 
برخوردار است، چرا كه اين عضو نمي تواند جايگزين ديگري 
داشته باشد يا دارو نيست كه بتوانيم آن را از كشور ديگري 
وارد كنيم و بايد نياز اين بخ��ش از طريق اقدام داوطلبانه 
افراد تامين شود. تامين كليه مورد نياز بيماران تنها از طريق 
بيماران مرگ مغزي هم امكانپذير نيست، چرا كه مگر چه 
تعداد دچار مرگ مغزي مي شوند كه خانواده آنها هم مجوز 
اهداي عضو آنها را بدهند، بنابراين كليه اهدا شده به اين روش 
پاسخگوي نياز بيماران نيست. البته مسووالن بايد با در نظر 
گرفتن مبالغي براي افرادي كه اقدام به اهداي عضو مي كنند، 
دست واسطه ها را قطع كنند، چرا كه پيوسته افرادي روي 
ديوار انجمن حمايت از بيماران كليوي و بيمارستان هايي كه 

داراي بخش دياليز هستند، شماره تماس خود را مي نويسند 
تا در ازاي دريافت پول، كليه خود را بفروشند.

  براي رفع موانع اهداي عضو چه بايد كرد؟
در حال حاضر ايران رتبه 2۶ اهداي عضو از بيماران مرگ 
مغزي )اهداي عضو به ازاي هر يك ميليون نفر( و رتبه 13 
اهداي عض��و از اهدا كنندگان زنده را در بين كش��ورهاي 
دنيا دارد اما با وجود پيش��رفت هاي اين عمل پزشكي در 
ايران، هنوز هم آمار اهدا به اندازه مطلوب نرس��يده است. 
رضا ملك زاده، رييس پژوهشكده گوارش و كبد دانشگاه 
علوم پزش��كي تهران، درب��اره راهكارهايي ك��ه مي تواند 
فرهنگ اه��داي عضو را در ايران گس��ترش داد، گفت: در 
گام نخست بايد برنامه ريزي و ايجاد زمينه هاي الزم براي 
تربيت متخصصان پيوند اعضا در تمام اس��تان هاي ايران 
به تعداد مورد نياز در دس��تور كار قرار گيرد. براي اين كار 
بايد انگيزه هاي كس��ب تخصص پيوند عضو در جراحان 
را با فراهم س��ازي بس��ترهاي الزم و اج��راي راهكارهاي 
حمايت كننده، افزايش داد. مرحله بعد برنامه ريزي جدي و 

موثر براي توسعه مراكز پيوند در كشور به ويژه در استان هاي 
فاقد مراكز پيوند است. در اين موضوع، عاوه بر اقدامات و 
حمايت هاي وزارت بهداشت، بايد بطور ويژه اي از ظرفيت 

عظيم خيرين بهره گرفت. 
او افزود: طبق تحقيقات، با وج��ود افزايش 200 درصدي 
نياز به اهداي عضو در جهان طي دو دهه گذش��ته، ميزان 
رضايت خانواده هاي بيماران مرگ مغزي، تحت تاثير عامل 
ناشناخته ماندن پديده »مرگ مغزي« همچنان ناكافي 
است و اين مشكل مختص ايران نيست. براي آنكه بتوانيم 
مسير ترويج اهداي عضو را در ايران هموارتر كنيم و سطح 
متوسط رضايت گيري از خانواده هاي بيماران مرگ مغزي 
كه هم اكنون 70 درصد اس��ت و نيز ش��اخص پي . ام. پي 
)اهداي عضو( را به حد قابل قبول برسانيم، بايد بر مهم ترين 
نكته اين موضوع يعني افزايش س��طح اطاعات مردم در 
زمينه شناخت »پديده مرگ مغزي« تاكيد كنيم كه اين 
امر، آمادگي هاي ذهني، باقي نماندن خانواده ها در شوك 
طوالني پس از وقوع مرگ مغزي بيمار و در نهايت پذيرش 

مرگ مغزي را به دنبال خواهد داشت. 
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بهزيستي به شوش و هرندي 
رسيدگي مي كند 

معاون توس��عه پيش��گيري و درم��ان اعتياد 
سازمان بهزيستي كشور از تدوين برنامه هاي 
جديد براي رس��يدگي به وضعيت آسيب هاي 
اجتماعي و بهبود احس��اس امنيت شهروندان 

در مناطق شوش، هرندي و مولوي خبر داد.
فرزانه جوادي درباره آخرين اقدامات سازمان 
بهزيستي كشور براي بهبود وضعيت سامت 
اجتماعي در مناطق پرآس��يب تهران از جمله 
شوش، هرندي و مولوي افزود: در كميته هاي 
فرهنگي و پيش��گيري كه يكي از كميته هاي 
س��تاد مبارزه با م��واد مخدر اس��ت، در مورد 
وضعي��ت بهبود زندگ��ي ش��هري در مناطق 
هرندي و شوش و مولوي برنامه هايي را شروع 
كرده ايم و از س��ازمان هايي ك��ه مي توانند در 
اين مناط��ق اقدامات فرهنگ��ي انجام دهند، 
خواسته ايم تا اقدامات الزم را از سطح كودكان 
 و زن��ان خان��ه دار گرفته تا اقش��ار ديگر انجام 

دهند.
او ب��ا بي��ان اينك��ه س��ازمان بهزيس��تي از 
س��ازمان هاي م��ردم نه��اد فع��ال در ح��وزه 
آس��يب هاي اجتماعي دعوت كرده است تا با 
كمك اين سازمان فعاليت هايي را انجام دهند 
تا در نهايت اهالي منطقه احس��اس آرامش و 
امنيت اجتماعي داش��ته باش��ند، اظهار كرد: 
يكي از دستور كارهاي اولين كميته فرهنگي 
كه امس��ال برگزار شد، رس��يدگي به وضعيت 
فرهنگ��ي مناطق ش��وش، هرن��دي و مولوي 

بوده است. 
معاون توس��عه پيش��گيري و درم��ان اعتياد 
سازمان بهزيستي كشور از برگزاري يك جلسه 
اضطراري ديگر در اين كميته براي جمع آوري 
برنامه هاي دس��تگاه هاي مختلف در خصوص 
اي��ن مناط��ق خب��ر داد و گف��ت: برنامه هاي 
دس��تگاه ها بعد از جم��ع آوري در اين كميته 
بررسي و سپس اجرا خواهد شد. طي يك جلسه 
ديگر نيز قرار شده است با سازمان هاي مردمي 
نهادي كه تحت نظارت س��ازمان بهزيس��تي 
هس��تند، هماهنگ��ي انج��ام داده و به بحث 

فرهنگي اين مناطق بطور جدي وارد شويم.
جوادي با بي��ان اينكه واحدهاي مس��كوني و 
غير مسكوني آس��يب خيز اين مناطق موسوم 
به »پ��اك قرمزها« نيز ب��راي تخريب، تغيير 
كاربري و… نيازمند همكاري ش��هرداري در 
اين خصوص هستند، تصريح كرد: اين موضوع 
در حال حاضر در شوراي هماهنگي استانداري 
مطرح شده است، اما در خصوص بحث فرهنگي 
و پيشگيري با اس��تفاده از كميته مذكور وارد 

خواهيم شد.

 Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their "intention To Participate" letter via fax to
the following number along with their resume according to Qualitative Assessment Form no. 1, available at: 

  WWW.nisoc.ir , not later than 14 days after the second announcement, otherwise, their requests for participation in the
tender will be disregarded.
 The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid
bond of 3,459 EURO or 165,265,163 RIAL, in favor of  NISOC.
 Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be
 accessed via:
  WWW.nisoc.ir-material procurement management tab
NO  ADVANCE  PAYMENT  WILL  BE  PAID

 Public  Relations
WWW.shana.ir
www.nisoc.ir

http://iets.mporg.ir

FOREIGN  PURCHASING  DEPT
Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran

Bldg. No. 104
   Tel. No.: 061 3445 7437

National  Iranian  South Oilfields Company intends to purchase the following  goods

TENDER NO. : 01-31-9480010

QuantityMaterial  Description
25 items
including
288 NO

 PARTS FOR “ THOMASSON" RECIPROCATING COMPRESSOR TYPE C45-2 (750)
SERIAL  NOS. 1398.1399 &1400  FRAME  ASSY

تعادل : نوبت اول 98/3/11 نوبت دوم 98/3/13

N.I.S.O.C

نوبت اول
1398.1308 شركت ملي نفت ايران

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

سالي ۶۰   هزار ايراني به دليل »سيگار« مي ميرند
دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران در آستانه 
هفته ملي بدون دخانيات گفت: ب��ا برآورد ۶0 ميليارد نخ 
مصرف ساالنه سيگار در كشور، ۶0 هزار مورد مرگ ناشي از 

استعمال سيگار را داريم.
محمدرضا مس��جدي با اشاره به ش��عار روز جهاني بدون 
دخانيات مبني بر »اجازه نده دخانيات نفس��ت را بگيرد« 
تاكيد كرد: اگر مردم حداقل روزي 20 ميليارد تومان صرف 
خريد سيگار كنند كه البته اين رقم در رابطه با قليان بيشتر 
است، بايد توجه داشت كه حداقل ۶0 هزار ميليارد تومان 
هزينه درمان بيماري هاي ناشي از استعمال آنها مي شود 
كه با احتساب هزينه هاي جاري، اين هزينه ها به 100 هزار 
ميليارد در سال نيز مي رسد. او هشدار داد: با توجه به ميزان 
استعمال دخانيات به ويژه قليان در جوانان و به خصوص 
زنان، خطر افزايش سرطان ريه در سال هاي آينده در كشور 
بسيار جدي است. ضمن توجه به برنامه هاي پيشگيري به 
ويژه كنترل استعمال دخانيات در كشور، آگاهي بخشي 
عموم مردم و توجه جدي جامعه پزشكي به تشخيص به 
موقع اين بيماري بسيار حائز اهميت است. وي ادامه داد: بر 
اساس اعام سازمان بهداشت جهاني، سرطان ريه از مجموع 
سرطان هاي سينه، دهانه رحم، دستگاه گوارش و مجاري 
ادراري بيشتر قرباني مي گيرد. در سال 2012، يك ميليون 
و ۸00 هزار نفر به اين نوع سرطان مبتا شدند. همچنين 
سرطان ريه در مردان شايع تر است و در زنان در دومين يا 

سومين رتبه قرار مي گيرد. مسجدي با تاكيد بر اين مساله 
كه استعمال سيگار و به خصوص قليان يكي از فاكتورهاي 
اصلي ابتا به بيماري هاي غيرواگير است، افزود: وقتي فردي 
در سن ۴0 سالگي به دليل مصرف دخانيات فوت كرده يا 
به انواع بيماري هاي پرهزينه مرتبط مبتا مي شود، عاوه 
بر صرف هزينه درمان و ناراحتي براي خانواده، كش��ور نيز 
يك سرمايه انساني را از دس��ت مي دهد. او با اشاره به عدم 
تصويب افزايش 100 توماني قيمت هر پاكت س��يگار بر 
اساس اليحه بودجه 9۸ ادامه داد: اين افزايش مي توانست 

300 ميليارد تومان درآمد براي كشور به ارمغان آورده و از 
اعتياد، افزايش بار بيماري و مرگ ناشي از مصرف دخانيات 
جلوگيري كند. وي در ادامه با اشاره به فعاليت هاي بيش از 
سه دهه جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران در بخش 
مبارزه و كنترل استعمال انواع مواد دخاني در بخش هاي 
مختلف آموزشي، آگاهي، اطاع رساني و غيره گفت: اين 
سازمان مردم نهاد بيش از سه دهه است كه در زمينه مبارزه 
با استعمال دخانيات هميشه پيشگام بوده و جزو تشكل 
جهاني انجمن هاي بين المللي مبارزه با دخانيات نيز است. 
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متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني در شهر تهران به 12 ميليون و 670 هزار تومان رسيد 

تورم ماهانه مسكن 2 رقمي شد
گروه راه و شهرسازي|

براساس تازه ترين گزارش بانك مركزي از تحوالت 
بازار مسكن در ارديبهشت سال 98، متوسط قيمت 
خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني 
در ش��هر تهران ب��ه 12 ميليون و 670 ه��زار تومان 
رسيد که نس��بت به ماه گذش��ته و ماه مشابه سال 
قبل ب��ه ترتيب 12.5 درص��د و 112درصد افزايش 

داشته است. 
رشد 12.5 درصدي قيمت مس��كن در ارديبهشت 
سالجاري نس��بت به فروردين ماه در شرايطي است 
كه طي يكسال گذشته كه شاهد جهش قيمت ها در 
بازار ملك بوديم، هيچگاه رشد ماهانه قيمت مسكن 
به 10 درصد هم نرس��يده بود و اين براي نخستين 
بار است كه شاهد تورم بيش از 10 درصدي در بازار 

مسكن هستيم.
 درحالي كه قيمت مس��كن رش��د قاب��ل توجهي را 
نس��بت به فروردين س��الجاري و ارديبهشت سال 
 گذشته داشته است، اما تعداد معامالت آپارتمان هاي

مس��کوني پايتخت ب��ه 12.1 هزار واحد مس��کوني 
رسيده است كه نسبت به ماه هاي پيش از خود رشد 
بيشتري داشته است. در عين حال، حجم معامالت 
ملك در ارديبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 

كاهش 36.5 درصدي را تجربه كرده است.
از مهرماه س��ال گذشته تا ارديبهشت ماه سالجاري، 
حجم ماهانه معامالت مسكن به باالي 10 هزار واحد 
مسكوني نرسيده بود، از اين رو، بازار مسكن همچنان 
در ركود تورمي به س��ر مي برد و ثبت 12 هزار فقره 
معامله )هرچند نس��بت به ماه هاي قبل رشد داشته 

باشد( نشان از كسادي در بازار مسكن دارد.
دراي��ن ميان و ب��راي شفاف س��ازي وضعيت بخش 
مس��كن نگاهي به تح��والت اين بازار طي يكس��ال 
گذش��ته راهگشا است. ارديبهش��ت سال گذشته و 
همگام با جهش نرخ ارز، قيمت مس��كن هم رش��د 
چشمگيري را تجربه كرد. اين افزايش در ماه هاي بعد 
هم ادامه يافت، اما با افزايش قيمت ها، حجم معامالت 
روندي نزولي پيدا كرد و به اين ترتيب دور جديدي از 

ركود تورمي بر بازار مسكن مستولي شد.
افزايش قيمت ها تقريبا تا ش��هريور س��ال گذشته 
ادامه يافت اما از مهر ماه شتاب رشد قيمت ها سيري 
كاهش��ي را در پيش گرفت و اين شرايط تا فروردين 
سال جاري تداوم داشت. اما در ارديبهشت ماه دوباره 
شاهد شوك قيمتي در بازار مس��كن بوديم، در اين 
 ماه هم تورم ماهانه و هم تورم س��االنه بازار مس��كن 
ركورد شكست و  ما شاهد ثبت رشد 12.5 درصدي 

ماهانه و 112 درصدي ساالنه بوديم.
 كارشناس��ان معتقدن��د، افزاي��ش قاب��ل مالحظه 
قيمت ها در ارديبهش��ت ماه س��ال جاري ناش��ي از 
 هيجانات سياسي ناشي از كشمكش هاي منطقه اي

 و تهديدات جديد آمريكا عليه ايران است.
از اين رو،  پيش بيني مي ش��ود با كاهش تنش ها در 
عرصه منطقه اي، شرايط بازار در ماه هاي آتي تغيير 
كند و نمودار رش��د قيمت ها در ماه هاي آتي روندي 

نزولي را در پيش بگيرد. 

 واحدهاي نوساز همچنان پرطرفدار
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده 
در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در ارديبهشت ماه 
س��ال  1398 حاکي از آن اس��ت که از مجموع 12 
هزار و 128 واحد مسکوني معامله شده ، واحدهاي 
تا 5س��ال س��اخت با س��هم 41 درصد بيش��ترين 
س��هم را به خود اختص��اص داده اند. س��هم مذکور 
در مقايس��ه با ارديبهشت ماه س��ال قبل 2.9 واحد 
درصد کاهش يافته و در مقابل به س��هم  واحدهاي 
با قدمت 6 تا 10سال و بيش از 15سال افزوده شده 

اس��ت.توزيع تعداد معامالت انجام ش��ده بر حسب 
مناطق مختلف ش��هر تهران در ارديبهشت ماه سال  
1398حاکي از آن  است که از ميان مناطق 22گانه 
شهر تهران،منطقه 5 با س��هم 16.6 درصدي از کل 
معامالت، بيش��ترين تعداد قراردادهاي  مبايعه نامه 
را به خود اختصاص داده است؛ همچنين مناطق 2و 
4به ترتيب با سهم هاي 9.6 و 9.2 درصد دررتبه هاي 

بعدي قرار گرفته اند.
در مجموع 72.8 درصد از کل تعداد معامالت انجام 
شده در ش��هر تهران در ارديبهشت ماه سال جاری 
مربوط به 10منطقه شهر )به ترتيب بيشترين فراواني 
شامل مناطق5 ،2،4 ،10 ،14 ،8،7 ،1 ،15و 3( بوده 
و 12 منطق��ه باقيمانده 27.2 درص��د ازکل تعداد 

معامالت را به خود اختصاص داده اند.

 منطقه 9 داراي بيشترين رشد قيمت 
در ارديبهش��ت ماه سال 1398، متوسط قيمت يک 
متر مربع زيربناي واحد مس��کوني معامله ش��ده از 
طريق بنگاه ه��اي معامالت ملکي ش��هر تهران 12 
ميليون و 670 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل 
و ماه مش��ابه سال قبل به ترتيب 12.5 و 112درصد 
افزايش نشان مي دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت 
در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 
)معادل134درصد (و کمترين ميزان رشد به منطقه 

19 )معادل 84.5 درصد( تعلق دارد.
در ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بيشترين 
متوس��ط قيمت يک متر مربع زيربناي مس��کوني 
معامله  شده معادل 26ميليون تومان به منطقه يك و 
کمترين آن با 5 ميليون و 910 هزار تومان به منطقه 
18تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه 
سال قبل به ترتيب 107.4 و 117.9درصد افزايش 

نشان مي دهند.

 كاهش 35.6 درصدي معامالت 
تعداد معامالت آپارتمان هاي مس��کوني شهر تهران 
در 2 ماهه نخست س��ال1398به حدود15.6 هزار 
واحد مسکوني رس��يد که در مقايسه با مدت مشابه 
سال پيش از آن،35.6 درصد کاهش نشان مي دهد.

در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد 
مسکوني معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملکي در شهر تهران 11 ميليون و 970 هزار تومان  
بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 108.1 

درصد افزايش نشان مي دهد.

نيمي از معامالت ارزانتر از متوسط قيمت 
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده 
بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در   ارديبهشت ماه 
سال 1398حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني 
دردامنه قيمتي7.5تا 9 ميليون تومان به ازاي هر متر 
مربع بنا با سهم 10.6 درصد، بيشترين سهم  از تعداد 
معامالت ش��هر تهران را به خود اختصاص داده اند و 
دامنه های قيمتي  6 تا 7.5 و 9 تا 10.5 ميليون تومان 
هم به ترتيب با اختصاص سهم های10.1 و 9.7درصد 
در رتبه هاي  بعدي قرار گرفته اند . در اين ماه، توزيع 
حجم معامالت به گونه اي بوده است که54.1 درصد 
واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت 
هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران ) 12ميليون 

و 670 هزار تومان( معامله شده اند.

 واحدهاي كوچك، همچنان پرتقاضا
براساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، در 
ارديبهشت ماه سال 1398بيشترين سهم از معامالت 
انجام ش��ده به واحدهاي مس��کوني با زيربناي60تا 
70 مترمربع با س��هم  14.7 درصد اختصاص داشته 

است. واحدهاي داراي زيربناي50 تا 60 و 70 تا 80 
مترمربع به ترتيب با سهم هاي 14.1 و  11.9درصدي 
در رتبه هاي بعدي قرار دارند.  در مجموع در اين ماه، 
واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80متر 
مربع، 53.3 درصد  از معامالت انجام شده را به خود 

اختصاص دادند.

 سهم باالي ارزان قيمت ها در معامالت
درارديبهشت ماه سال 1398 ،توزيع فراواني تعداد 
واحدهاي مس��کوني معامله ش��ده بر حسب ارزش 
هر واحد حاکي از آن اس��ت ک��ه در ميان دامنه هاي 
قيمتي مورد بررس��ي، واحدهاي مسکوني با ارزش 
300ت��ا 450 ميلي��ون توم��ان با اختصاص س��هم  
12.4درصد، بيش��ترين س��هم از معام��الت انجام 

ش��ده را به خوداختصاص داده اند . واحدهاي داراي 
ارزش450 تا 600 و 600تا 750 ميليون تومان هم 
به ترتيب با اختصاص سهم های11.1و 9.7 درصدی 
در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند .در مجموع در اين 
م��اه، حدود50.4درصد از معامالت ب��ه واحدهاي 
مس��کوني با ارزش کمت��ر از 900 ميلي��ون تومان 

اختصاص داشته است.

 رشد 22.6 درصدي اجاره بها 
تحوالت اجاره بهاي مس��کن بررسي شاخص کرايه 
مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري 
در ارديبهشت ماه س��ال جاري مويد رشد به ترتيب 
معادل 22.6و19.7درصدی نسبت به ماه قبل و ماه 

مشابه سال قبل است.

درحالي كه براساس آمار منتشر شده از سوي بانك 
مرك��زي، اجاره بها تنها 19.7 درصد نس��بت به ماه 
مشابه س��ال قبل رشد داشته اس��ت اما مشاهدات 
ميداني تعادل در ارديبهشت ماه خالف اين موضوع 
را نشان مي دهد. به گفته اغلب مشاوران امالك فعال 
در شهرتهران، اجاره بها نسبت به مشابه سال گذشته 
بيش از 35 تا 40 درصد افزايش داشته است و همين 
موضوع موجب ش��ده كه بس��ياري از مستأجران به 
دليل رشد افسار گسيخته اجاره بها، از مناطق شمالي 
پايتخت ب��ه مناطق مركزي، از مناط��ق مركزي به 
جنوبي و از جنوب تهران به ش��هرهاي جديد اطراف 
پايتخت نقل مكان كنند اگرچه در سال گذشته هم 
ش��اهد اين مهاجرت معكوس بوديم اما روند آن در 

سال جاري سريع تر بوده است.  

خطر در كمين پر ريسك ترين بزرگراه هاي پايتخت

مسيل هاي زير اتوبان هاي تهران بايد خالي شوند
ظاه��را بي توجهي ب��ه اس��تانداردها و حفظ حريم 
رودخانه ها و روددره ها در ساخت وسازهاي عمراني 
تهران همچنان ادامه دارد، بطوري كه اتوبان شهيد 
بروجردي نيز در مسيل رودخانه كن قرار گرفته است 
و مديران شهري فقط اميدوارند، قبل از بهره برداري، 

اصالحات الزم انجام شود.
به گ��زارش ايلنا، اتوبان هاي غيراس��تاندارد تهران و 
احداث آنها در مس��يل رودخانه هاي اين شهر، پس 
از سيالب هاي اخير كشور بار ديگر نقل زبان ها شد. 
توسعه اتوبان هاي تهران از جمله اتوبان امام علي )ع(، 
نيايش، همت، صيادش��يرازي، مدرس و بخش هاي 
مهمي از بزرگراه آزادگان كه روي چند مسيل طبيعي 
قرار گرفته اند، پس از س��يل اخير در كشور، نگاه ها 
را مجددا به س��مت سياس��ت هاي عمراني مديران 
ش��هري تهران در لحاظ كردن ويژگي هاي محيطي 
و رعايت اس��تانداردهاي ساخت و س��ازهاي درون 
شهري معطوف كرد. مس��اله اي كه پس از فروكش 
كردن س��يالب و بازگشت ش��رايط به حالت عادي، 

كمرنگ تر شده است.
پس از سيالب هاي اخير صحبت هاي بسياري درباره 
قرارگيري اتوبان ها و جاده هاي ش��هر تهران بر روي 
مسيل رودخانه ها به زبان آورده شد، همه از بي دفاع 
بودن ش��هر و لزوم دقت در زمينه توسعه و ساخت و 

سازها گفتند.
اتوبان امام علي )ع(، اتوبان نيايش و همچنين همت 
از جمله پروژه هاي عمراني هس��تند كه در مس��يل 
 رودخانه هاي تهران ساخته شدند، اتوبان امام علي )ع(

عالوه ب��ر قرار گرفت��ن بر روي مس��يل رودخانه ها، 
همواره يكي از نقاط بحث برانگيز بوده و در ليس��ت 

پرخطرتري��ن اتوبان ه��اي تهران قرار دارد.س��ردار 
مهماندار در گفت وگو با ايلنا با اشاره به اينكه بزرگراه 
امام علي )ع( يكي از نق��اط پرتصادف و پر حادثه ما 
است، گفته بود: در اين مسير شيب طولي وجود دارد 
و همچنين ع��دم وجود پهلوگاه ه��ا در اين بزرگراه 
باعث ب��روز تصادفات در اين محور مي ش��ود ، اما در 
پي بارش هاي فروردين ماه تهران، مساله قرار گيري 
اين اتوبان بر روي مس��يل و بروز حادثه سيل دروازه 
قرآن شيراز، خطرآفريني آن را دوچندان كرد كه در 
نهايت به مسدود شدن اين اتوبان در روزهاي باراني 

تهران ختم شد.
علي اعطا،  س��خنگوي شوراي ش��هر تهران، درباره 
غيراس��تاندارد بودن برخ��ي اتوبان ه��اي تهران و 

همچني��ن سياس��ت هاي ش��هرداري در مديريت 
پروژه هاي عمراني شهري به خبرنگار ايلنا مي  گويد: 
در آيين نامه هاي عمراني چگونگي عرض و ش��عاع 
اتوبان و محل چرخش و تقاطع ها مشخص مي باشد 
و ش��هرداري رعايت آن را خيلي ج��دي مي گيرد، 
در نتيجه كمتر با اتوبان هاي غيراس��تاندارد مواجه 
مي شويم.علي اعطا درباره شيب غيراستاندارد اتوبان 
امام علي )ع( كه آن را همچنان در ليست پرخطرترين 
اتوبان هاي تهران قرار داده است، مي گويد: شايد در 
نقطه خاصي ش��يب اتوبان  غيراس��تاندارد باشد، اما 

گزارشي در اين باره نديده ام.
محمدعلي كروني، دبير كميسيون عمران شورا نظر 
ديگري دارد و درباره اين اتوبان به ايلنا مي گويد: در 

سطح اين اتوبان شبكه جمع آوري آب هاي سطحي 
كامل نش��ده است و بحث مس��يلي كه از وسط اين 
اتوبان عبور مي كند، در بعضي نقاط قطع شده است، 
در نتيجه اگر آبي از باال جاري ش��ود در سطح اتوبان 
پس زده مي شود و ممكن اس��ت آبها را با خود ببرد. 
شبكه جمع آوري آبهاي سطحي در اتوبان امام علي 
بايد تكميل شود، از طرفي شبكه جمع آوري آب هاي 
ش��هري تهران نيز بايد كامل ش��ود و به صورت يك 
شبكه درآورده شود كه متاسفانه اين مساله كمتر از 

50 درصد تحقق پيدا كرده است.
وي درباره ش��يب اتوبان امام علي )ع( نيز مي گويد: 
شايد از لحاظ جاري شدن سيل شيب آن تند باشد ، 
اما به لحاظ ترافيكي ش��يب غيراستانداردي نيست 
و اگر اين طور بود، پليس اج��ازه تردد در اين اتوبان 

را نمي داد.
كروني مي گويد: اگر شيب غيراستانداردي هم وجود 
داشته باش��د، به لحاظ فني نمي توان كاري براي آن 
انجام داد، زيرا بحث انس��داد هم ب��ا توجه به حجم 
ترافيك��ي آن امكان پذير نيس��ت، در نتيجه در اين 
اتوبان جمع آوري آبهاي سطحي شبكه در درجه اول 
اولويت قرار دارد و بايد كامل شود،  در برخي از نقاط 
اتوبان اصال منافذي براي خروج آب وجود ندارد و اگر 
آب جاري شود يا در سطح اتوبان مي ماند يا با شدت 

هرچه تمام تر خودروها را با خود مي برد.
مس��اله قرارگيري اتوبان هاي قديمي تهران بر روي 
مس��يل رودخانه ه��ا را كه كنار بگذاري��م، ظاهرا در 
احداث اتوبان هاي جديد نيز بي توجهي به مسيل ها 
در حال رخ دادن است و اتوبان در حال ساخت شهيد 
بروج��ردي نيز به همان مس��اله اتوب��ان امام علي و 

همت و نيايش گرفتار است.محمدعلي كروني، دبير 
كميس��يون عمران و حمل نقل شوراي شهر تهران 
با اش��اره به موظف بودن ش��هرداري در ايمن سازي 
اتوبان ها مي گويد: بحث ايمن س��ازي جزو بديهيات 
است و ش��هرداري براساس برنامه س��وم موظف به 
انجام اين كار اس��ت.وي با اش��اره به تكرار مس��اله 
قرارگيري اتوبان ها در مس��يل رودخانه ها در اتوبان 
در حال س��اخت ش��هيد بروجردي مي گويد: همان 
مس��اله اي كه درباره اتوبان امام عل��ي)ع( و عبور از 
مسيل رودخانه مطرح است،  اكنون براي اتوبان  ناتمام 
شهيد بروجردي نيز در حال وقوع است، اين اتوبان در 
مج��اورت رودخانه كن در منطقه 18 تهران در كنار 
ش��ن چاله ها قرار دارد.وي در ادامه با اشاره به اينكه 
اصلي ترين دغدغه كميس��يون عمران اكنون اتوبان 
ناتمام شهيد بروجردي اس��ت، مي گويد: اميدواريم 
قب��ل از بهره برداري بتوان اصالح��ات اين اتوبان در 

حال ساخت را انجام داد.
علي اعطا، س��خنگوي شوراي شهر تهران نيز درباره 
برنامه مديريت شهري براي آسيب شناسي پروژه هاي 
در حال بهره برداري اتوبان هايي كه بر روي مسيل ها 
قرار دارند، مي گويد: بايد مس��يل ها را خالي كنيم، و 
اين در دستور كار شهرداري قرا گرفته است. تهران 
7 روددره دارد و مسير همه آنها از باالدست به سمت 
پايين دس��ت در حال كشف و بررس��ي است. نكته 
اينجاست، كه مسير برخي از اين روددره ها در جريان 
ساخت و ساز در ش��هر گم شده اند، اما اين مسيل ها 
براي حركت بايد آزاد باش��ند و شهردار يك مشاور 
ويژه در امر روددره ها گرفته است كه مكان يابي اين 

مسيل ها را انجام دهد.
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 جزيياتي تازه
 از فعاليت تاكسي هاي هوايي

پس از اعالم خبر آغاز به كار تاكسي هاي هوايي در 
دو مسير تا پايان سال جاري، جزيياتي از فعاليت اين 

تاكسي ها تشريح شد.
رضا جعفرزاده، س��خنگوي س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري در گفت وگو با ايسنا و در ارتباط با آغاز به 
كار تاكس��ي هاي هوايي در دو مسير تا پايان سال 
جاري، اظهار ك��رد: در اين خصوص تفاهم نامه اي 
در حوزه هوانوردي عمومي به امضا رس��يده است 
كه مقوله تاكس��ي هوايي جزئي از آن اس��ت و قرار 
بر اين اس��ت تا با ايجاد زيرساخت ها و زمينه ها در 
حوزه هواپيماهاي عمومي، ش��اهد خدمت رساني 
هواپيماهاي با ظرفيت پايين باشيم آن هم به گونه اي 
كه مش��كالت هواپيماهاي تجاري و سختي هاي 

مرتبط با فعاليت آنها را نداشته باشند.
وي ادام��ه داد: س��ازمان هواپيماي��ي كش��وري 
زمينه هاي فعاليت بخش خصوصي را در اين حوزه 
فراهم مي كند و تصميم بر اين اس��ت كه در حوزه 
تاكسي هاي هوايي پروازهايي انجام شود كه جهت 
انجام خدمت رساني نيازمند مقدمات و مشكالت 
مربوط به هواپيماهاي تجاري وجود نداشته باشد 
و امكاني براي افرادي فراهم ش��ود كه مي توانند از 

تاكسي هوايي استفاده كنند.
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه 
هوانوردي عمومي مش��مول هواپيماهايي كه وزن 
آنها كمتر از 570 كيلوگرم است، گفت: قرار نيست 
تاكسي هاي هوايي سفري به خارج از كشور داشته 
باشند بلكه در محدوده استان هاي كشور كه امكان 
و شرايط پرواز هواپيماهاي با ظرفيت پايين و سبك 

وجود دارد فعاليت خواهند كرد.
وي ادام��ه داد: در اين حوزه مي توان با اس��تفاده از 
ظرفيت هاي بخش خصوصي و تس��هيل مقررات 
شرايط را از جمله تدوين مقررات و آيين نامه هاي 
ويژه هوانوردي عمومي، طراحي روند ارتقاي كليه 
مجوزه��ا و گواهينامه با لحاظ الزام��ات مربوطه و 
واگذاري گام به گام فعاليت هاي اجرايي به بخش غير 
دولتي و كاهش هزينه ها از جمله عوارض فرودگاهي 
و ناوبري به گونه اي كه از فرودگاه هاي بي يا كم پرواز 
اس��تفاده ش��ود كه اين خود در فرايند اشتغالزايي 

تأثيرات بسزايي دارد.
بنا بر اين گزارش، به تازگي تفاهم نامه اي در حوزه 
هوانوردي با حض��ور رييس س��ازمان هواپيمايي 
كشوري، معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي و 
نيز دبير ستاد توسعه فناوري هاي فضايي و حمل و 
نقل پيشرفته به امضا رسيد و قرار بر اين شد تا پايان 
سال جاري ش��اهد راه اندازي تاكسي هوايي در دو 
مسير باشيم. هواپيمايي هايي كه سبك و فوق سبك 
هستند و به گفته مسووالن در حال حاضر مي توان از 

ظرفيت 100 مورد از آنها استفاده كرد.

صندوق توسعه فرصتي براي 
نوسازي حمل ونقل عمومي 

محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي در نشستي 
با روسا و نمايندگان تشكل هاي صنفي حمل ونقل 
مسافر برون ش��هري بر پرهيز از روش هاي سنتي 
و اهتمام به رويك��رد نوآورانه تاكي��د كرد و گفت: 
 تش��كل هاي صنفي حمل ونقل عمومي مس��افر 
برون شهري براي تامين نيازها و قطعات وسايل نقليه 

خود به حوزه لجستيك ورود كنند.
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
اسالمي در نشست صميمانه با روسا و نمايندگان 
شركت ها و تش��كل هاي صنفي حمل ونقل مسافر 
برون ش��هري، برگزاري چنين نشستي را فرصتي 
مغتنم براي استفاده حداكثري از ظرفيت همفكري 

و تعامل در راستاي ايجاد تحول عنوان كرد.
او پس از ش��نيدن صحبت هاي روسا و نمايندگان 
تشكل هاي صنفي حمل ونقل مسافر برون شهري 
كش��ور، حمل ونقل را نيروي كشنده در شكوفايي 
اقتصادي كشور توصيف كرد و گفت: به جاي سعي 
و تالش ب��راي قرار گرفت��ن در چارچوب ها، بايد با 
خالقيت از فرصت هاي موجود براي توسعه اقتصادي 

و تعامل با كشورهاي همسايه استفاده كرد.
وزير راه و شهرسازي گفت: با توجه به اينكه شركت ها 
و انجمن هاي حمل ونقل��ي يكي از ثروت هاي مهم 
كشور محسوب مي شوند، از اين رو، مطلوب است 
تا جايي كه قانون اجازه مي دهد امور مربوطه توسط 

اصناف انجام شود. 
اين عض��و كابين��ه دول��ت دوازدهم، اس��تفاده از 
ظرفيت هاي قانوني موجود در صندوق توسعه ملي 
را فرصتي مغتنم براي امر نوسازي ناوگان حمل ونقل 

عمومي مسافر برون شهري عنوان كرد. 
اس��المي خواس��تار ارتقاي س��طح پاس��خگويي 
شركت هاي حمل ونقل عمومي مسافر برون شهري 
و همچنين ساماندهي وضعيت ثبت شركت  هاي 

جديد و نمايندگي  هاي آنها شد.
وي با بيان اينكه »تش��كل هاي صنفي حمل ونقل 
عمومي مسافر برون ش��هري براي تامين نيازها و 
قطعات وسايل نقليه خود به حوزه لجستيك ورود 
كنند«، گفت: سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 
ني��ز با حمايت هاي وي��ژه و مذاك��ره با بخش هاي 
مربوطه، مراتب تهيه و توزيع ملزومات از جمله روغن 
موتور اتوبوس از سوي انجمن ها بين مالكان اتوبوس 
را فراهم كند.وزير راه و شهرس��ازي يكي از وظايف 
س��ازمان راهداري و حمل ونقل ج��اده اي را ايجاد 
تقاضاي س��فر و رونق بخشي به فضاي كسب و كار 
شركت هاي مسافربري برون  شهري خواند و اظهار 
كرد: با توجه به اينكه طبق تفاهم صورت گرفته بين 
ايران و عراق ديگر نيازي به اخذ رواديد نيست، انتظار 
مي رود شرايط حمل ونقل در به در براي زوار ايراني 
به مقاصد زيارتي عراق هنگام اربعين امسال فراهم 
شود. اسالمي اظهار كرد: پرهيز از روش هاي سنتي، 
اهتمام به رويكرد هاي نوين و ورود به زنجيره سفر، 
راهكار دستيابي شركت هاي حمل ونقل مسافر برون 

شهري به رونق اقتصادي است. 

تحوالت بازار مسكن تهران طي 13 ماه گذشته
درصد تغيير نسبت به ماه قبلتعداد معامالتدرصد تغيير نسبت به ماه قبلمتوسط قيمت هر متر مربع 

59- 25046-5,5فروردين
5,98,219107278,7ارديبهشت

22,1-6,58,914886خرداد
9,2-6,97,113514تير

11,2-7,36,112006مرداد
13,9-8,09,410335شهريور

9,5-8,66,49357مهر
26,7 -6855 9,16,6آبان
0,6-9,54,16814آذر 
1,4-9,82,56721دي 
9,971,7930039بهمن
---11اسفند

73,3-11,262,13423فروردين98
12,6712,512100ارديبهشت98

آمار ذكر شده براي اسفند سال 97،  برگرفته از گزارش دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي است اما ارقام ساير ماه ها از گزارش بانك مركزي استخراج شده است.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

»تعادل«جزيياتقاچاق۲9گروهكاالييطيسالهاي96و97رامنتشرميكند

آناليز آماري تجارت پنهان
تعادل| فرشته فريادرس|

آمار تجارت پنهان در ۲9 گروه كااليي طي سال هاي 96 
و 97 در اختيار »تعادل« قرار گرفت. براساس جديدترين 
داده هاي مقدماتي به دست آمده، ارزش كشفيات قاچاق 
براي ۲9 گروه كااليي منتخب با رشد 73 درصدي از 4 هزار 
و 316 ميليارد تومان س��ال 96 به 7 هزار و 47۲ ميليارد 
تومان در سال 97 افزايش يافته است. اين در حالي است 
كه دستگاه هاي كاش��ف در سال هاي 93 و 94 به ترتيب 
1.8هزارميليارد تومان و ۵ هزار ميليارد تومان كاالي قاچاق 
كشف كردند كه اين رقم با افزايش باالي 100 درصد در 
سال 9۵ به 1۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. تصوير 
آماري كشفيات قاچاق كاال حكايت از اين دارد، كاالهايي 
چون »كود شيميايي«، »فرآورده هاي نفتي«، »پارچه« و 
»خودرو«، »لوازم آرايشي وبهداشتي« و »طال وجواهرات«، 
به ترتيب بيش��ترين رشد را در ليست كشفيات سال 97 

نسبت به سال 96 از آن خود كرده اند. 

 تحليل آماري 29 كاالي منتخب قاچاق
 متوليان مبارزه با تجارت پنهان و زيرزميني، حجم قاچاق 
كاال در س��ال هاي 139۲ و 1393 را ب��ه ترتيب ۲۵ و 19 
ميليارد دالر عنوان كرده بودند كه اين رقم در س��ال 94 
به 1۵.۵ ميليارد دالر كاهش پيدا كرده بود. به طوري كه 
دستگاه هاي كاش��ف در س��ال هاي 93 و 94 به ترتيب 
1.8هزارميليارد تومان و ۵ هزار ميليارد تومان كاالي قاچاق 
كشف كردند كه اين رقم با افزايش باالي 100 درصد در 
سال 9۵ به 1۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. البته اين 
رقم نسبت به سال 94 افت 16.4 درصدي را تجربه كرده 
بود. اگرچه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز طي سال هاي 
96 و 97 هيچ گونه آمار رسمي در مورد كشفيات قاچاق 
منتشر نكرد، اما »تعادل« به ليست آمار مقدماتي حجم 
كش��فيات قاچاق ۲9 گروه كااليي منتخب در سال هاي 
1396 و 1397 دس��ت يافته كه نش��ان مي دهد، ارزش 
 كش��فيات قاچاق ب��راي كاالهاي منتخب در س��ال 97 
به 7 هزار و 47۲ ميليارد تومان رسيده، كه نسبت به سال 
96 كه ارزش كشفيات اين نوع كاالهاي منتخب، 4 هزار و 
316 ميليارد تومان بوده، رشد 73 درصدي داشته است. 
»تعادل« در ادامه و براساس آمارهاي دريافتي به بررسي 
جزييات آم��اري ارزش كااله��اي قاچ��اق در ۲9 گروه 
كااليي پرداخته است. اين ۲9 گروه كاالهايي چون »لوازم 
خانگي، خودرو، مواد خوراكي، لوازم آرايشي و بهداشتي، 
فرآورده هاي نفتي، دام و طيور، لوازم يدكي )خودرويي(، 
گوشي تلفن همراه، مسكرات، تجهيزات ماهواره، البسه، 
تجهيزات رايانه اي، برنج، پارچه، سالح و مهمات، سيگار، 
دارو، ميراث فرهنگي، اسباب بازي، كود شيميايي، لوازم 

صوتي و تصويري، طال و جواهرآالت، تجهيزات پزشكي، 
كفش، فرآورده هاي ش��يالتي، اقالم ضدفرهنگي، مواد 
محترقه، كيف، ساير كاالها« را در بر مي گيرد. آمار مقدماتي 
مقدار كشفيات كاالهاي منتخب قاچاق نشان مي دهد، 
كاالهايي چون »كود شيميايي«، »فرآورده هاي نفتي«، 
»پارچه« و »خودرو«، »لوازم آرايشي وبهداشتي« و »طال 
وجواهرات«، به ترتيب بيشترين رشد را در ليست كشفيات 
س��ال 97 نس��بت به س��ال 96 ثبت كرده اند. همچنين 
جزييات آمار مقدماتي مقدار كشفيات كاالهاي منتخب 
تا پايان س��ال 97 حاكي از اين است كه كشفيات »لوازم 
خانگي« در اين بازه زماني، به 9۵۵ ميليارد تومان رسيده، 
كه نسبت به سال 96 كه 4۲0 ميليارد تومان بوده، رشد 

1۲7 درصدي را تجربه كرده است.
مطابق آمارها، اما كشفيات »خودرو« در سال 97 نسبت 
به سال قبل آن بيشترين رشد را داشته است؛ به طوريكه 
 تا پايان س��ال گذش��ته ارزش كش��فيات اين محصول

743 ميليارد تومان ثبت شده، كه نسبت به سال 96 كه 
ارزش كش��فيات آن 17۵ ميليارد تومان گزارش ش��ده، 
رشد 3۲3 درصدي را تجربه كرده است. اين درحالي است 
كه كش��فيات » لوازم يدكي« )خودرو( قاچاق در همين 
مدت با افت بيش از 4۵ درصدي روبرو بوده است. تحليل 
آمارها نشان از اين دارد كه حجم كشفيات» لوازم يدكي« 
)خودرو( از 4۲7 ميليارد تومان سال 96 به ۲33 ميليارد 
تومان در س��ال 97 كاهش يافته است. »مواد خوراكي« 
ا ز ديگر كاالهاي منتخبي اس��ت كه در ليست كاالهاي 
مكشوفه قاچاق قرار دارد. دستگاه هاي كاشف، تا پايان سال 
97 توانسته اند، 383 ميليارد تومان موارد خوراكي قاچاق 
كش��ف كنند، كه البته نسبت به سال 9 كه 4۲9 ميليارد 
تومان بوده، افت باالي 10 درصدي را تجربه كرده است. 
اما رشد حدود ۲11 درصدي كشفيات »لوازم آرايشي و 
بهداشتي« نيز در حالي است كه در  آمار جديد آمده تا پايان 
سال 96 كشفيات نهادهاي ذي ربط در مورد اين كاال 11۲ 
ميليارد تومان بوده، كه در سال 97 به 3۵0 ميليارد تومان 
افزايش يافته اس��ت. از ديگر كاالهاي منتخب در ليست 
مكش��وفات كاالهاي قاچاق، »فرآورده هاي نفتي« جاي 
دارد كه آمارها نشان از اين دارد ارزش قاچاق اين محصول 
تا پايان سال گذشته به ۲9۵ ميليارد تومان رسيده، كه در 
مقايسه با سال 96 كه اين رقم ۵4 ميليارد تومان گزارش 

شده، رشد 377 درصدي را تجربه كرده است. 
از س��وي ديگر، بنابر آمارها، »گوش��ي تلفن همراه« نيز 
از ديگر كاالهاي منتخب قاچاق كش��ف ش��ده، به شمار 
مي رود، كه ارزش كش��فيات آن تا پايان دوازدهمين ماه 
از س��ال 97 به ۲۲۲ ميليارد تومان مي رسد كه نسبت به 
سال 96 كه 107 ميليارد تومان بوده، رشد 107 درصدي 

را به نام خود ثبت كرده است. اما افت بيش از ۵ درصدي 
كشفيات »مس��كرات« از ديگر آمارهاي به دست آمده از 
كشفيات قاچاق است، كه آمار كشفيات نهادهاي ذي ربط 
در اين كاال طي س��ال 97 برابر 193 ميليارد تومان اعالم 
شده، كه در مقايسه سال 96 كه ۲04 ميليارد تومان بوده، 

افت داشته است. 
همچنين مطابق آمار مقدماتي، ارزش كشفيات قاچاق 
»تجهيزات ماهواره اي« در سال گذشته به 18۵.4ميليارد 
تومان رسيده كه در مقايسه با سال 96 كه ارزش كشفيات 
قاچاق اين محصول 18۵.6ميليارد تومان بوده، افت كمتر 

از يك درصدي را شاهد بوده است. 
اما آمار به دست آمده از قاچاق »البسه« در سال هاي 96 
و 97 نيز قابل توجه اس��ت؛ به طوريكه ارزيابي ها نشان از 
اين دارد كه دستگاه هاي كشف قاچاق )از جمله سازمان 
حمايت، گمرك وناجا( در س��ال 97 كش��فيات قاچاق 
»البسه« را 18۵ ميليارد تومان اعالم كرده اند، كه اين رقم 
در مقايسه با سال 96 برابر با ۲0۲ ميليارد تومان بوده است، 

كه افت 8درصدي را تجربه كرده است. 
»برنج« از ديگر كاالهاي مكشوفه قاچاق است كه ارزش 

كش��فيات آن تا پايان ماه دوازدهم از سال گذشته برابر با 
176 ميليارد تومان گزارش شده كه نسبت به سال ماقبل 
خود يعني س��ال 96 كه 90 ميليارد تومان بوده، رش��د 
94 درصدي را تجربه كرده است. اما رشد 374 درصدي 
كش��فيات قاچاق »پارچه« نيز در ليست آمار مقدماتي 
كشفيات قاچاق س��ال 97 قابل تامل است. ارزيابي هاي 
 آماري حكاي��ت از اين دارد ك��ه تا پايان س��ال 97 برابر 
با 173 ميليارد تومان قاچاق »پارچه« صورت گرفته كه 
نسبت به سال 96 كه 149 ميليارد تومان بوده، رشد بااليي 

را تجربه كرده است. 
»سالح و مهمات« از ديگر كاالهاي مكشوفه قاچاق سال 
گذش��ته به ش��مار مي رود، كه بنابر آمار به دست آمده، 
 ارزش كش��فيات قاچاق اين محصول تا پايان سال 97 به 
1۵8 ميليارد تومان افرايش يافته، كه نسبت به سال 96 كه 
107 ميليارد تومان بوده، رشد 47 درصدي را تجربه كرده 
است. همچنين مطابق آمار مقدماتي كه در اختيار روزنامه 
»تعادل« قرار گرفته، كشفيات قاچاق »سيگار« تا پايان 
سال گذشته با افت ۲1 درصدي از 190 ميليارد تومان در 
سال 96 به 149 ميليارد تومان در سال 97 رسيده است. 

ارزش كش��فيات قاچاق »دارو« نيز در 1۲ ماه منتهي به 
اسفند سال 97 به 136 ميليارد تومان رسيده، كه نبست 
به سال 96 كه ۲08 ميليارد تومان بوده، افت 34 درصدي 

را تجربه كرده است. 
آمار مربوط به كشفيات قاچاق »طال وجواهر« نيز نشان 
از رشد 177 درصدي كشفيات اين محصول در سال 97 
دارد. آمار دستگاه هاي ذي ربط كشف كننده قاچاق، ارزش 
 كش��فيات قاچاق اين محصول تا پايان سال 97 را برابر با 
۵4 ميليارد تومان گزارش كرده اند كه در مقايسه با سال 96 
كه ارزش كشفيات قاچاق اين محصول 19 ميليارد تومان 

بوده، رشد 177 درصدي را تجربه كرده است. 
در نهايت آمار مربوط به ساير كاالهاي مكشوفه قاچاق نيز 
حكايت از اين دارد، كه ارزش آنها از س��وي دستگاه هاي 
كاشف، تا پايان سال 97 برابر ۲ هزار و 130 ميليارد تومان 
بوده كه در مقايسه با سال 96 كه ارزش كشفيات قاچاق 
آنها 619 ميليارد تومان ثبت شده، رشد ۲44 درصدي را 
تجربه كرده است. البته جزييات آماري مربوط به ارزش 
كشفيات قاچاق ديگر كاالهاي منتخب در سال هاي 96 و 

97 را مي توانيد در جدول زير دنبال كنيد.
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 اعمال عوارض جديد
براي صادرات خرما

ايرن�ا|وزارت صنعت با ارس��ال بخش��نامه اي به 
گمرك، ميزان عوارض صادرات انواع خرما را ابالغ 
كرد. مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت با صدور بخش��نامه اي خط��اب به گمرك، 
ميزان دريافت عوارض صادرات انواع خرما را ابالغ 
كرد. بر اس��اس اي��ن ابالغيه، ب��ه ازاي صادرات هر 
كيلوگرم خرماي مضافتي 8 هزار تومان و به ازاي هر 
كيلوگرم خرماي كبكاب نيز ۵ هزار تومان عوارض 
دريافت مي شود. همچين ميزان عوارض صادراتي 
دريافتي از ساير خرماها، به ميزان 30 درصد ارزش 
ريالي صادرات بر مبناي نرخ دالر در سامانه سنا در 

روز اظهار تعيين شده است.

صادرات مرغ آزاد شد
ش�اتا|ممنوعيت صادرات 4 قل��م كاال مرتبط با 
صنعت طي��ور از جمله مرغ با ه��دف جلوگيري از 
زيان توليد كنندگان رفع شد. وزير صنعت، معدن و 
تجارت در مكاتبه اي با رييس كل گمرك ايران رفع 
ممنوعيت صادرات برخي اقالم طيور از جمله مرغ 
را ابالغ كرد. رضا رحماني در اين مكاتبه با اشاره به 
پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي مبني بر درخواست 
رفع ممنوعيت ص��ادرات برخي محصوالت طيور 
جه��ت جلوگيري از زيان توليدكنن��دگان، تاكيد 
كرده صادرات 4 قلم كاال ش��امل جوجه يك روزه 
گوشتي، جوجه يك روزه تخم گذار، گوشت مرغ و 
تخم مرغ نطفه دار گوشتي پس از تأييد وزارت جهاد 
كشاورزي بالمانع است. اين در حالي است كه پيش 
از اين، صادرات اين اقالم با هدف تنظيم قيمت ها در 

بازار و تأمين نياز داخلي ممنوع شده بود.

مشكالت ادامه دار كاغذ
ايسنا|رييس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و 
مقواي ايران با اشاره به لزوم حمايت از توليد داخلي 
اظهار كرد تا زماني كه ارز 4۲00 توماني به واردات 
كاغذ تخصيص داده ش��ود، مشكالت اين بازار حل 
نخواهد شد. ابوالفضل روغني گلپايگاني اظهار كرد: 
مش��كالت بازار كاغذ با توجه ب��ه توليد داخل حل 
خواهد ش��د؛ در غير اين صورت منابع ارزي كشور 
به ايجاد ش��غل در كش��ورهاي خارجي و واردات 
كاغذ بي كيفيت، تخصيص داده مي شود و راه براي 
افرادي كه از ارز 4۲00 توماني سوءاستفاده مي كنند 
باز مي ماند. او ادامه داد: مابه التفاوتي كه در نتيجه 
تخصيص ارز 4۲00 توماني به واردات كاغذ ايجاد 
شده باعث مي شود افرادي به راه هاي فرعي رجوع 
كنند و اي��ن منابع مالي را در راه هاي ديگري به جز 

واردات كاغذ صرف كنند.
رييس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقواي ايران 
توجه به توليد داخل را يكي از راهكارهاي برطرف 
شدن مشكالت بازار كاغذ عنوان كرد و گفت: تا زماني 
كه ارز 4۲00 توماني به واردات كاغذ تخصيص داده 

شود مشكالت اين بازار حل نخواهد شد.

تغيير در بدنه وزارت صنعت
وزير صنعت، معدن و تج��ارت با صدور حكمي 
»س��يدرضا مفيدي« را به عنوان مديركل دفتر 
صناي��ع خودرو و ني��رو محركه اي��ن وزارتخانه 
منصوب كرد. رضا رحماني در متن حكم سيدرضا 
مفيدي آورده اس��ت: »مقتضي اس��ت براساس 
وظايف و تكاليف ابالغي، نسبت به برنامه ريزي 
و طراحي شيوه هاي روزآمد، بهره گيري از توان 
علمي و تخصصي نيروي انس��اني و سازماندهي 
امكانات و ظرفيت هاي موجود، در راستاي تحقق 

اهداف سازماني اقدام كنيد.«

كاهش ۱۰ ميليارد دالري 
واردات در سال 97

وزير صنعت، معدن و تج��ارت از تدوين 7 محور و 
۲6 برنامه براي رونق توليد در سال جاري خبر داد 
و گفت: توس��عه و تعميق ساخت داخل، طراحي و 
س��اخت قطعات واردات��ي از مهم ترين برنامه هاي 
وزارت صمت در س��ال 98 است كه براي تحقق آن 
نقش بخ��ش خصوصي پررنگ اس��ت.  به گزارش 
شاتا، رضا رحماني در حاشيه بازديد از كارخانجات 
ش��هرك هاي صنعتي، طي نشست هم انديشي با 
صنعتگران و سرمايه گذاران گفت: برپايي نمايشگاه 
قطعات خودرو كه در آينده برگزار خواهد ش��د، از 
جمله مهم ترين اقدام��ات براي رونق توليد داخلي 
خواهد بود. رحماني »تعطيل نشدن توليد«، »حفظ 
اشتغال و توليد موجود« و »ميدان داري انجمن ها 

و تشكل هاي بخش خصوصي« را مهم برشمرد.
وزير صنع��ت، معدن و تجارت در بخش��ي ديگر از 
سخنان خود گفت: واردات مواد مصرفي 3۲ درصد 
كاهش پيدا كرده اس��ت. رحماني در ادامه افزود: با 
اعمال محدوديت در ورود برخي كاال ها به كش��ور، 
س��ال 97 واردات 10 ميلي��ارد دالر كاهش يافت. 
بنابراين بطور ميانگين در سال گذشته ۲۲ درصد 
 از واردات به كشور كم ش��ده و در مواد مصرفي نيز
3۲ درص��د واردات كاهش پيدا كرده كه ناش��ي از 
برخي ممنوعيت ها و تغييراتي كه روي تعرفه ها انجام 
شده بوده است. به گفته او، سياست دولت اين است 
كه هر كجا واردات بي رويه وجود داشته، جلوگيري 
شده و اگر هنوز موردي وجود دارد، مسووالن مربوطه 

از آن بي اطالع هستند.
او با بي��ان اينكه وزارت صنعت مع��دن و تجارت با 
واردات بي روي��ه و غير لزوم برخ��ورد خواهد كرد، 
بيان كرد: از ابتداي سال98 تعداد 14۲ قلم كاال را 
به ممنوعيت  هاي سال قبل اضافه كرديم و هركجا 
اطالعاتي برسد به سرعت عمل مي كنيم.  همچنين 
بيش از ۵00 تعرفه اصالح شده  تا از سوءاستفاده ها 
جلوگيري ش��ود. همچنين در حاش��يه بازديد از 
كارخانه هاي صنعتي، دو واحد صنعتي توسط وزير 

صنعت و معدن و تجارت، افتتاح شد.

برآورد مشخصات كاال رديف
قیمت)ريال(

مبلغ تضمین شرکت در 
محل اعتبارنوع مناقصهفرآيند ارجاع کار)ريال(
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از محل درآمد يک مرحله ای 2506.000.000.000300.000.000میکرون وبیرون قیر اندود

داخلی )جاری (

آگهی مناقصه عمومی شماره 98-8
مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
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جدول 1 – آمار مقدماتي ارزش كشفیات قاچاق كاالهاي منتخب در سال هاي 1396-1397

نام كاال
سال 97سال 96

نام كاالدرصد تغییرات
سال 97سال 96

درصد تغییرات  جمع ارزش 
)میلیارد ريال(

 سهم از كل 
)درصد(

 جمع ارزش 
)میلیارد ريال(

 سهم از كل
 )درصد(

 جمع ارزش 
)میلیارد ريال(

 سهم از كل 
)درصد(

 جمع ارزش 
)میلیارد ريال(

 سهم از كل 
)درصد(

21.6-1.9054.41.4932.0سیگار4.2039.79.55512.8127.4لوازم خانگي

34.3-2.0834.81.3691.8دارو1.7584.17.4359.9323.0خودرو

3680.97921.1115.4میراث فرهنگي10.7-4.2959.93.8345.1مواد خوراكي
لوازم آرايشي و 

2780.66110.8119.9اسباب بازي1.1242.63.5054.7211.7بهداشتي

1000.25790.8481.6كود شیمیايي5441.32.5953.5377.1فرآورده هاي نفتي

73.5-2.0814.85510.7لوازم صوتي و تصويري1.1592.72.4173.2108.5دام و طیور

1950.55420.7177.7طال و جواهرآالت45.3-4.2719.92.3363.1لوازم يدكي )خودرويي(

2240.53710.565.8تجهیزات پزشكي1.0732.52.2273.0107.4گوشي تلفن همراه

60.1-5341.22130.3كفش5.4-2.0484.71.9372.6مسكرات

5.6-1730.41630.2فرآورده هاي شیالتي0.1-1.8564.31.8542.5تجهیزات ماهواره

1290.31440.212.1اقالم ضدفرهنگي8.3-2.0204.71.8532.5البسه

78.5-3720.9800.1مواد محترقه6611.51.8332.5177.3تجهیزات رايانه اي

490.1560.116.3كیف9052.11.7612.494.5برنج

6.19014.321.30828.5244.2ساير كاالها1.4961.51.7304.0374.5پارچه

43.169100.074.729100.073.1جمع كل1.0772.51.5842.147.1سالح و مهمات
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار

»تعادل«جزيياتقاچاق۲9گروهكاالييطيسالهاي96و97رامنتشرميكند

آناليز آماري تجارت پنهان
تعادل| فرشته فريادرس|

آمار تجارت پنهان در ۲9 گروه كااليي طي سال هاي 96 
و 97 در اختيار »تعادل« قرار گرفت. براساس جديدترين 
داده هاي مقدماتي به دست آمده، ارزش كشفيات قاچاق 
براي ۲9 گروه كااليي منتخب با رشد 73 درصدي از 4 هزار 
و 316 ميليارد تومان س��ال 96 به 7 هزار و 47۲ ميليارد 
تومان در سال 97 افزايش يافته است. اين در حالي است 
كه دستگاه هاي كاش��ف در سال هاي 93 و 94 به ترتيب 
1.8هزارميليارد تومان و ۵ هزار ميليارد تومان كاالي قاچاق 
كشف كردند كه اين رقم با افزايش باالي 100 درصد در 
سال 9۵ به 1۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. تصوير 
آماري كشفيات قاچاق كاال حكايت از اين دارد، كاالهايي 
چون »كود شيميايي«، »فرآورده هاي نفتي«، »پارچه« و 
»خودرو«، »لوازم آرايشي وبهداشتي« و »طال وجواهرات«، 
به ترتيب بيش��ترين رشد را در ليست كشفيات سال 97 

نسبت به سال 96 از آن خود كرده اند. 

 تحليل آماري 29 كاالي منتخب قاچاق
 متوليان مبارزه با تجارت پنهان و زيرزميني، حجم قاچاق 
كاال در س��ال هاي 139۲ و 1393 را ب��ه ترتيب ۲۵ و 19 
ميليارد دالر عنوان كرده بودند كه اين رقم در س��ال 94 
به 1۵.۵ ميليارد دالر كاهش پيدا كرده بود. به طوري كه 
دستگاه هاي كاش��ف در س��ال هاي 93 و 94 به ترتيب 
1.8هزارميليارد تومان و ۵ هزار ميليارد تومان كاالي قاچاق 
كشف كردند كه اين رقم با افزايش باالي 100 درصد در 
سال 9۵ به 1۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. البته اين 
رقم نسبت به سال 94 افت 16.4 درصدي را تجربه كرده 
بود. اگرچه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز طي سال هاي 
96 و 97 هيچ گونه آمار رسمي در مورد كشفيات قاچاق 
منتشر نكرد، اما »تعادل« به ليست آمار مقدماتي حجم 
كش��فيات قاچاق ۲9 گروه كااليي منتخب در سال هاي 
1396 و 1397 دس��ت يافته كه نش��ان مي دهد، ارزش 
 كش��فيات قاچاق ب��راي كاالهاي منتخب در س��ال 97 
به 7 هزار و 47۲ ميليارد تومان رسيده، كه نسبت به سال 
96 كه ارزش كشفيات اين نوع كاالهاي منتخب، 4 هزار و 
316 ميليارد تومان بوده، رشد 73 درصدي داشته است. 
»تعادل« در ادامه و براساس آمارهاي دريافتي به بررسي 
جزييات آم��اري ارزش كااله��اي قاچ��اق در ۲9 گروه 
كااليي پرداخته است. اين ۲9 گروه كاالهايي چون »لوازم 
خانگي، خودرو، مواد خوراكي، لوازم آرايشي و بهداشتي، 
فرآورده هاي نفتي، دام و طيور، لوازم يدكي )خودرويي(، 
گوشي تلفن همراه، مسكرات، تجهيزات ماهواره، البسه، 
تجهيزات رايانه اي، برنج، پارچه، سالح و مهمات، سيگار، 
دارو، ميراث فرهنگي، اسباب بازي، كود شيميايي، لوازم 

صوتي و تصويري، طال و جواهرآالت، تجهيزات پزشكي، 
كفش، فرآورده هاي ش��يالتي، اقالم ضدفرهنگي، مواد 
محترقه، كيف، ساير كاالها« را در بر مي گيرد. آمار مقدماتي 
مقدار كشفيات كاالهاي منتخب قاچاق نشان مي دهد، 
كاالهايي چون »كود شيميايي«، »فرآورده هاي نفتي«، 
»پارچه« و »خودرو«، »لوازم آرايشي وبهداشتي« و »طال 
وجواهرات«، به ترتيب بيشترين رشد را در ليست كشفيات 
س��ال 97 نس��بت به س��ال 96 ثبت كرده اند. همچنين 
جزييات آمار مقدماتي مقدار كشفيات كاالهاي منتخب 
تا پايان س��ال 97 حاكي از اين است كه كشفيات »لوازم 
خانگي« در اين بازه زماني، به 9۵۵ ميليارد تومان رسيده، 
كه نسبت به سال 96 كه 4۲0 ميليارد تومان بوده، رشد 

1۲7 درصدي را تجربه كرده است.
مطابق آمارها، اما كشفيات »خودرو« در سال 97 نسبت 
به سال قبل آن بيشترين رشد را داشته است؛ به طوريكه 
 تا پايان س��ال گذش��ته ارزش كش��فيات اين محصول

743 ميليارد تومان ثبت شده، كه نسبت به سال 96 كه 
ارزش كش��فيات آن 17۵ ميليارد تومان گزارش ش��ده، 
رشد 3۲3 درصدي را تجربه كرده است. اين درحالي است 
كه كش��فيات » لوازم يدكي« )خودرو( قاچاق در همين 
مدت با افت بيش از 4۵ درصدي روبرو بوده است. تحليل 
آمارها نشان از اين دارد كه حجم كشفيات» لوازم يدكي« 
)خودرو( از 4۲7 ميليارد تومان سال 96 به ۲33 ميليارد 
تومان در س��ال 97 كاهش يافته است. »مواد خوراكي« 
ا ز ديگر كاالهاي منتخبي اس��ت كه در ليست كاالهاي 
مكشوفه قاچاق قرار دارد. دستگاه هاي كاشف، تا پايان سال 
97 توانسته اند، 383 ميليارد تومان موارد خوراكي قاچاق 
كش��ف كنند، كه البته نسبت به سال 9 كه 4۲9 ميليارد 
تومان بوده، افت باالي 10 درصدي را تجربه كرده است. 
اما رشد حدود ۲11 درصدي كشفيات »لوازم آرايشي و 
بهداشتي« نيز در حالي است كه در  آمار جديد آمده تا پايان 
سال 96 كشفيات نهادهاي ذي ربط در مورد اين كاال 11۲ 
ميليارد تومان بوده، كه در سال 97 به 3۵0 ميليارد تومان 
افزايش يافته اس��ت. از ديگر كاالهاي منتخب در ليست 
مكش��وفات كاالهاي قاچاق، »فرآورده هاي نفتي« جاي 
دارد كه آمارها نشان از اين دارد ارزش قاچاق اين محصول 
تا پايان سال گذشته به ۲9۵ ميليارد تومان رسيده، كه در 
مقايسه با سال 96 كه اين رقم ۵4 ميليارد تومان گزارش 

شده، رشد 377 درصدي را تجربه كرده است. 
از س��وي ديگر، بنابر آمارها، »گوش��ي تلفن همراه« نيز 
از ديگر كاالهاي منتخب قاچاق كش��ف ش��ده، به شمار 
مي رود، كه ارزش كش��فيات آن تا پايان دوازدهمين ماه 
از س��ال 97 به ۲۲۲ ميليارد تومان مي رسد كه نسبت به 
سال 96 كه 107 ميليارد تومان بوده، رشد 107 درصدي 

را به نام خود ثبت كرده است. اما افت بيش از ۵ درصدي 
كشفيات »مس��كرات« از ديگر آمارهاي به دست آمده از 
كشفيات قاچاق است، كه آمار كشفيات نهادهاي ذي ربط 
در اين كاال طي س��ال 97 برابر 193 ميليارد تومان اعالم 
شده، كه در مقايسه سال 96 كه ۲04 ميليارد تومان بوده، 

افت داشته است. 
همچنين مطابق آمار مقدماتي، ارزش كشفيات قاچاق 
»تجهيزات ماهواره اي« در سال گذشته به 18۵.4ميليارد 
تومان رسيده كه در مقايسه با سال 96 كه ارزش كشفيات 
قاچاق اين محصول 18۵.6ميليارد تومان بوده، افت كمتر 

از يك درصدي را شاهد بوده است. 
اما آمار به دست آمده از قاچاق »البسه« در سال هاي 96 
و 97 نيز قابل توجه اس��ت؛ به طوريكه ارزيابي ها نشان از 
اين دارد كه دستگاه هاي كشف قاچاق )از جمله سازمان 
حمايت، گمرك وناجا( در س��ال 97 كش��فيات قاچاق 
»البسه« را 18۵ ميليارد تومان اعالم كرده اند، كه اين رقم 
در مقايسه با سال 96 برابر با ۲0۲ ميليارد تومان بوده است، 

كه افت 8درصدي را تجربه كرده است. 
»برنج« از ديگر كاالهاي مكشوفه قاچاق است كه ارزش 

كش��فيات آن تا پايان ماه دوازدهم از سال گذشته برابر با 
176 ميليارد تومان گزارش شده كه نسبت به سال ماقبل 
خود يعني س��ال 96 كه 90 ميليارد تومان بوده، رش��د 
94 درصدي را تجربه كرده است. اما رشد 374 درصدي 
كش��فيات قاچاق »پارچه« نيز در ليست آمار مقدماتي 
كشفيات قاچاق س��ال 97 قابل تامل است. ارزيابي هاي 
 آماري حكاي��ت از اين دارد ك��ه تا پايان س��ال 97 برابر 
با 173 ميليارد تومان قاچاق »پارچه« صورت گرفته كه 
نسبت به سال 96 كه 149 ميليارد تومان بوده، رشد بااليي 

را تجربه كرده است. 
»سالح و مهمات« از ديگر كاالهاي مكشوفه قاچاق سال 
گذش��ته به ش��مار مي رود، كه بنابر آمار به دست آمده، 
 ارزش كش��فيات قاچاق اين محصول تا پايان سال 97 به 
1۵8 ميليارد تومان افرايش يافته، كه نسبت به سال 96 كه 
107 ميليارد تومان بوده، رشد 47 درصدي را تجربه كرده 
است. همچنين مطابق آمار مقدماتي كه در اختيار روزنامه 
»تعادل« قرار گرفته، كشفيات قاچاق »سيگار« تا پايان 
سال گذشته با افت ۲1 درصدي از 190 ميليارد تومان در 
سال 96 به 149 ميليارد تومان در سال 97 رسيده است. 

ارزش كش��فيات قاچاق »دارو« نيز در 1۲ ماه منتهي به 
اسفند سال 97 به 136 ميليارد تومان رسيده، كه نبست 
به سال 96 كه ۲08 ميليارد تومان بوده، افت 34 درصدي 

را تجربه كرده است. 
آمار مربوط به كشفيات قاچاق »طال وجواهر« نيز نشان 
از رشد 177 درصدي كشفيات اين محصول در سال 97 
دارد. آمار دستگاه هاي ذي ربط كشف كننده قاچاق، ارزش 
 كش��فيات قاچاق اين محصول تا پايان سال 97 را برابر با 
۵4 ميليارد تومان گزارش كرده اند كه در مقايسه با سال 96 
كه ارزش كشفيات قاچاق اين محصول 19 ميليارد تومان 

بوده، رشد 177 درصدي را تجربه كرده است. 
در نهايت آمار مربوط به ساير كاالهاي مكشوفه قاچاق نيز 
حكايت از اين دارد، كه ارزش آنها از س��وي دستگاه هاي 
كاشف، تا پايان سال 97 برابر ۲ هزار و 130 ميليارد تومان 
بوده كه در مقايسه با سال 96 كه ارزش كشفيات قاچاق 
آنها 619 ميليارد تومان ثبت شده، رشد ۲44 درصدي را 
تجربه كرده است. البته جزييات آماري مربوط به ارزش 
كشفيات قاچاق ديگر كاالهاي منتخب در سال هاي 96 و 

97 را مي توانيد در جدول زير دنبال كنيد.
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 اعمال عوارض جديد
براي صادرات خرما

ايرن�ا|وزارت صنعت با ارس��ال بخش��نامه اي به 
گمرك، ميزان عوارض صادرات انواع خرما را ابالغ 
كرد. مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت با صدور بخش��نامه اي خط��اب به گمرك، 
ميزان دريافت عوارض صادرات انواع خرما را ابالغ 
كرد. بر اس��اس اي��ن ابالغيه، ب��ه ازاي صادرات هر 
كيلوگرم خرماي مضافتي 8 هزار تومان و به ازاي هر 
كيلوگرم خرماي كبكاب نيز ۵ هزار تومان عوارض 
دريافت مي شود. همچين ميزان عوارض صادراتي 
دريافتي از ساير خرماها، به ميزان 30 درصد ارزش 
ريالي صادرات بر مبناي نرخ دالر در سامانه سنا در 

روز اظهار تعيين شده است.

صادرات مرغ آزاد شد
ش�اتا|ممنوعيت صادرات 4 قل��م كاال مرتبط با 
صنعت طي��ور از جمله مرغ با ه��دف جلوگيري از 
زيان توليد كنندگان رفع شد. وزير صنعت، معدن و 
تجارت در مكاتبه اي با رييس كل گمرك ايران رفع 
ممنوعيت صادرات برخي اقالم طيور از جمله مرغ 
را ابالغ كرد. رضا رحماني در اين مكاتبه با اشاره به 
پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي مبني بر درخواست 
رفع ممنوعيت ص��ادرات برخي محصوالت طيور 
جه��ت جلوگيري از زيان توليدكنن��دگان، تاكيد 
كرده صادرات 4 قلم كاال ش��امل جوجه يك روزه 
گوشتي، جوجه يك روزه تخم گذار، گوشت مرغ و 
تخم مرغ نطفه دار گوشتي پس از تأييد وزارت جهاد 
كشاورزي بالمانع است. اين در حالي است كه پيش 
از اين، صادرات اين اقالم با هدف تنظيم قيمت ها در 

بازار و تأمين نياز داخلي ممنوع شده بود.

مشكالت ادامه دار كاغذ
ايسنا|رييس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و 
مقواي ايران با اشاره به لزوم حمايت از توليد داخلي 
اظهار كرد تا زماني كه ارز 4۲00 توماني به واردات 
كاغذ تخصيص داده ش��ود، مشكالت اين بازار حل 
نخواهد شد. ابوالفضل روغني گلپايگاني اظهار كرد: 
مش��كالت بازار كاغذ با توجه ب��ه توليد داخل حل 
خواهد ش��د؛ در غير اين صورت منابع ارزي كشور 
به ايجاد ش��غل در كش��ورهاي خارجي و واردات 
كاغذ بي كيفيت، تخصيص داده مي شود و راه براي 
افرادي كه از ارز 4۲00 توماني سوءاستفاده مي كنند 
باز مي ماند. او ادامه داد: مابه التفاوتي كه در نتيجه 
تخصيص ارز 4۲00 توماني به واردات كاغذ ايجاد 
شده باعث مي شود افرادي به راه هاي فرعي رجوع 
كنند و اي��ن منابع مالي را در راه هاي ديگري به جز 

واردات كاغذ صرف كنند.
رييس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقواي ايران 
توجه به توليد داخل را يكي از راهكارهاي برطرف 
شدن مشكالت بازار كاغذ عنوان كرد و گفت: تا زماني 
كه ارز 4۲00 توماني به واردات كاغذ تخصيص داده 

شود مشكالت اين بازار حل نخواهد شد.

تغيير در بدنه وزارت صنعت
وزير صنعت، معدن و تج��ارت با صدور حكمي 
»س��يدرضا مفيدي« را به عنوان مديركل دفتر 
صناي��ع خودرو و ني��رو محركه اي��ن وزارتخانه 
منصوب كرد. رضا رحماني در متن حكم سيدرضا 
مفيدي آورده اس��ت: »مقتضي اس��ت براساس 
وظايف و تكاليف ابالغي، نسبت به برنامه ريزي 
و طراحي شيوه هاي روزآمد، بهره گيري از توان 
علمي و تخصصي نيروي انس��اني و سازماندهي 
امكانات و ظرفيت هاي موجود، در راستاي تحقق 

اهداف سازماني اقدام كنيد.«

كاهش ۱۰ ميليارد دالري 
واردات در سال 97

وزير صنعت، معدن و تج��ارت از تدوين 7 محور و 
۲6 برنامه براي رونق توليد در سال جاري خبر داد 
و گفت: توس��عه و تعميق ساخت داخل، طراحي و 
س��اخت قطعات واردات��ي از مهم ترين برنامه هاي 
وزارت صمت در س��ال 98 است كه براي تحقق آن 
نقش بخ��ش خصوصي پررنگ اس��ت.  به گزارش 
شاتا، رضا رحماني در حاشيه بازديد از كارخانجات 
ش��هرك هاي صنعتي، طي نشست هم انديشي با 
صنعتگران و سرمايه گذاران گفت: برپايي نمايشگاه 
قطعات خودرو كه در آينده برگزار خواهد ش��د، از 
جمله مهم ترين اقدام��ات براي رونق توليد داخلي 
خواهد بود. رحماني »تعطيل نشدن توليد«، »حفظ 
اشتغال و توليد موجود« و »ميدان داري انجمن ها 

و تشكل هاي بخش خصوصي« را مهم برشمرد.
وزير صنع��ت، معدن و تجارت در بخش��ي ديگر از 
سخنان خود گفت: واردات مواد مصرفي 3۲ درصد 
كاهش پيدا كرده اس��ت. رحماني در ادامه افزود: با 
اعمال محدوديت در ورود برخي كاال ها به كش��ور، 
س��ال 97 واردات 10 ميلي��ارد دالر كاهش يافت. 
بنابراين بطور ميانگين در سال گذشته ۲۲ درصد 
 از واردات به كشور كم ش��ده و در مواد مصرفي نيز
3۲ درص��د واردات كاهش پيدا كرده كه ناش��ي از 
برخي ممنوعيت ها و تغييراتي كه روي تعرفه ها انجام 
شده بوده است. به گفته او، سياست دولت اين است 
كه هر كجا واردات بي رويه وجود داشته، جلوگيري 
شده و اگر هنوز موردي وجود دارد، مسووالن مربوطه 

از آن بي اطالع هستند.
او با بي��ان اينكه وزارت صنعت مع��دن و تجارت با 
واردات بي روي��ه و غير لزوم برخ��ورد خواهد كرد، 
بيان كرد: از ابتداي سال98 تعداد 14۲ قلم كاال را 
به ممنوعيت  هاي سال قبل اضافه كرديم و هركجا 
اطالعاتي برسد به سرعت عمل مي كنيم.  همچنين 
بيش از ۵00 تعرفه اصالح شده  تا از سوءاستفاده ها 
جلوگيري ش��ود. همچنين در حاش��يه بازديد از 
كارخانه هاي صنعتي، دو واحد صنعتي توسط وزير 

صنعت و معدن و تجارت، افتتاح شد.

برآورد مشخصات كاال رديف
قیمت)ريال(

مبلغ تضمین شرکت در 
محل اعتبارنوع مناقصهفرآيند ارجاع کار)ريال(

خريد لوله فوالدی به قطر 450میلیمتر با ضخامت 6میلیمتر داخل اپوکسی 2
از محل درآمد يک مرحله ای 2506.000.000.000300.000.000میکرون وبیرون قیر اندود

داخلی )جاری (

آگهی مناقصه عمومی شماره 98-8
مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

 - ضمانت نامه ها بايد طبق آيین نامه تضمین مصوب هیات وزيران به  شماره123402 تاريخ 94/09/22  باشد
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جدول 1 – آمار مقدماتي ارزش كشفیات قاچاق كاالهاي منتخب در سال هاي 1396-1397

نام كاال
سال 97سال 96

نام كاالدرصد تغییرات
سال 97سال 96

درصد تغییرات  جمع ارزش 
)میلیارد ريال(

 سهم از كل 
)درصد(

 جمع ارزش 
)میلیارد ريال(

 سهم از كل
 )درصد(

 جمع ارزش 
)میلیارد ريال(

 سهم از كل 
)درصد(

 جمع ارزش 
)میلیارد ريال(

 سهم از كل 
)درصد(

21.6-1.9054.41.4932.0سیگار4.2039.79.55512.8127.4لوازم خانگي

34.3-2.0834.81.3691.8دارو1.7584.17.4359.9323.0خودرو

3680.97921.1115.4میراث فرهنگي10.7-4.2959.93.8345.1مواد خوراكي
لوازم آرايشي و 

2780.66110.8119.9اسباب بازي1.1242.63.5054.7211.7بهداشتي

1000.25790.8481.6كود شیمیايي5441.32.5953.5377.1فرآورده هاي نفتي

73.5-2.0814.85510.7لوازم صوتي و تصويري1.1592.72.4173.2108.5دام و طیور

1950.55420.7177.7طال و جواهرآالت45.3-4.2719.92.3363.1لوازم يدكي )خودرويي(

2240.53710.565.8تجهیزات پزشكي1.0732.52.2273.0107.4گوشي تلفن همراه

60.1-5341.22130.3كفش5.4-2.0484.71.9372.6مسكرات

5.6-1730.41630.2فرآورده هاي شیالتي0.1-1.8564.31.8542.5تجهیزات ماهواره

1290.31440.212.1اقالم ضدفرهنگي8.3-2.0204.71.8532.5البسه

78.5-3720.9800.1مواد محترقه6611.51.8332.5177.3تجهیزات رايانه اي

490.1560.116.3كیف9052.11.7612.494.5برنج

6.19014.321.30828.5244.2ساير كاالها1.4961.51.7304.0374.5پارچه

43.169100.074.729100.073.1جمع كل1.0772.51.5842.147.1سالح و مهمات



15 جهان

به اتهام جاسوسي براي اياالت متحده امريكا صورت گرفت 

فراخوان بروكسل براي آغاز مذاكرات پيوستن به اتحاديه 

اعدام و  پاكسازي تيم مذاكره كننده در كره شمالي

غرب بالكان؛ آزموني براي گسترش مرزهاي اتحاديه اروپا

گروه جهان|
چن��د عضو رده ب��االي كره ش��مالي اعدام ش��ده اند. 
پيونگ يانگ چند مقام دولتي از جمله فرستاده ويژه 
اتمي خود ب��ه امريكا براي هدايت نشس��ت نافرجام 
كيم جون��گ اون رهب��ر كره ش��مالي و دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، در ويتنام را پاكس��ازي كرده 
است. روزنامه »چوسون ايلبو« كره  جنوبي جمعه بدون 
ذكر نام و به نقل از يك منبع آگاه در كره شمالي نوشته: 
»كيم هيوك چول به همراه چهار مدير وزارت خارجه 
كره شمالي در فرودگاه ميريم پيونگ يانگ اعدام شده اند. 
اين افراد متهم به جاسوسي براي اياالت متحده امريكا 

شده بودند.«
دونالد ترام��پ بعد از آنكه دومين نشس��تش با رهبر 
كره شمالي در هانوي به بن بست خورد، در كنفرانس 
خبري با كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، در خصوص 
 داليل عدم دس��تيابي تواف��ق گفت: »آنه��ا در ازاي

 از بين بردن تاسيسات مورد نظر ما، خواستار لغو همه 
تحريم ها بودند.«

رويترز به نقل از روزنامه چوسون ايلبو نوشته، يار دست 
راست رهبر كره شمالي نيز در جريان اين پاكسازي به 
اردوگاه كار اجباري فرستاده شده و مترجم مذاكرات 
نيز مجازات شده است. در اين گزارش آمده: »مسوول 
بخش وحدت كره در حزب حاكم از سمت خود بركنار 
و براي تجديد تربيت به اس��تان چاگاندو كره شمالي 

فرستاده شده است.«
كيم يونگ چول كه از او به عنوان دس��ت راست رهبر 
كره شمالي ياد مي شود سال گذشته براي برنامه ريزي 
مقدمات مذاكرات به واش��نگتن سفر كرد و با مقامات 
امريكاي��ي از جمله ترام��پ ديدار كرد. گفته ش��ده، 
مقام هاي كليدي ديگر كه با كيم يونگ چول همكاري 
مي كردند پس از اين نشس��ت، در انظار عمومي ديده 

نشده اند.
وزارت خارجه كره ش��مالي اعالم ك��رد امريكا با طرح 
موضوعي كامال نامربوط باعث به بن بس��ت رس��يدن 
ديدار رهبران دو كشور شده است. گزارش اين نشريه 
كره اي در حالي است كه سخنگوي وزارتخانه وحدت در 
سئول حاضر نشده تا در اين باره اظهارنظر كند. يك مقام 
كره جنوبي هم در كاخ رياست جمهوري در سئول گفته 

اين موضوعي است كه ابتدا بايد صحت آن بررسي شود 
و اظهارنظر كردن درباره آن درست نيست.

  امريكا اميالي شيطاني دارد
كره شمالي در جديدترين بيانيه تند خود عليه امريكا 
اعالم كرده، واشنگتن در مذاكرات سوءنيت نشان داده 
و اميالي شيطاني عليه پيونگ يانگ دارد. بر اساس بيانيه 
منتشر شده توسط وزارت خارجه كره شمالي، »امريكا با 
استفاده از زور تالش مي كند كره شمالي را تسخير كند، 

حتي زماني كه از مذاكرات حمايت مي كند.« 
در اين بيانيه بار ديگر ب��ه تحريم هاي امريكا از جمله 
توقيف يكي از بزرگ ترين كشتي هاي باري اين كشور 
اعتراض شده و به امريكا هشدار داده كه استفاده از قدرت 

تنها در انحصار امريكا نيست. طبق اين بيانيه، امريكا تنها 
به دنبال حل مس��ائل از طريق زور و قدرت است حتي 

زماني كه از مذاكرات دفاع مي كند.
در ادامه اين بيانيه جان بولتون، مشاور امنيت ملي امريكا 
و مايك پمپئو وزير خارجه اين كشور، مورد حمله قرار 
گرفته و آمده است، آنها به كرامت رهبر بزرگ كره شمالي 
توهين كرده اند. اين بيانيه در ادامه  مقامات امريكايي را به 
داشتن رويكرد خصمانه عليه كره شمالي متهم كرد. به 
نوشته اين بيانيه، مقامات امريكايي طرح خصومت آميزي 

براي خفه كردن كره شمالي با زور و قدرت دارند.
در اين بيانيه به واش��نگتن هش��دار داده شده مسير 
خود را تغيير دهد. همچنين اين بيانيه رزمايش اخير 
كره جنوبي و امريكا و آزمايش هاي اخير موشك هاي 

بالس��تيك پرتاب ش��ده از زير دريايي و بين قاره اي را 
محكوم كرد. در ادامه اين بيانيه آمده: »هيچ تغييري در 
اميال شيطاني امريكا در تسخير كره شمالي توسط زور 
و قدرت ايجاد نشده است. امريكا بايد به ياد داشته باشد 
كه اقدامات خصمانه اين كشور تنها به افزايش تنش ها 

و بي ثباتي شبه جزيره كره منجر مي شود.«
در پي نخس��تين ديدار رهبران امريكا و كره شمالي، 
ترام��پ وع��ده داد در صورتي كه كره ش��مالي برنامه 
هس��ته اي خود را كنار بگذارد، اياالت متحده نه تنها 
تحريم هاي وضع ش��ده را لغو خواهد كرد بلكه فعاالنه 
در رشد و توسعه اقتصادي كره شمالي مشاركت خواهد 
كرد. دور دوم مذاك��رات اما بدون نتيجه پايان يافت و 
تحريم كره شمالي همچنان برجاي ماند، تحريم هايي 

كه مردم كره شمالي را در شرايط سختي قرار داده است. 
سازمان ملل متحد به تازگي با هشدار نسبت به شرايط 
سخت زندگي مردم اين كشور از پيونگ يانگ خواسته 
به منظور ادامه حيات اكثر مردم اين كشور در قوانين 
اقتصادي خود تجديدنظر كند. به گزارش بي بي سي، در 
گزارش شوراي حقوق بشر سازمان ملل آمده كه نظام 
دولتي توزيع در كره شمالي كه مبتني بر جيره بندي 
اقالم ضروري اس��ت عمال از اواس��ط دهه ۱۹۹۰ قادر 
به تامين حداقل نياز معيش��تي م��ردم نبوده و بيش 
از س��ه چهارم جمعيت اين كشور براي ادامه حيات به 
فعاليت بخش غيررسمي يا زيرزميني متكي هستند. 

در حالي كه قوانين كره شمالي فعاليت بخش خصوصي 
را منع كرده و اقدامات بخش زيرزميني و بازار س��ياه 
مش��مول مجازات هاي سنگين است، سال هاست كه 
اين بخش فعال بوده و بسياري از مردم اين كشور براي 
ادامه حيات ناچار به قانون ش��كني هستند كه آنان را 
در معرض بازداشت و همچنين سوءاستفاده ماموران 

دولتي قرار مي دهد.
شوراي حقوق بشر س��ازمان ملل اعالم كرده ناكارايي 
نظام دولتي توزيع و ناامني بخش غيررسمي كه افراد 
مرتبط با آن همواره در معرض پيگرد قانوني هستند، 
مانع از دسترسي آزادانه مردم به اقالم حياتي شده و در 
نتيجه، منش��أ ديگري براي تشديد نقض حقوق بشر 

مردم كره شمالي محسوب مي شود.
گزارش ش��وراي حقوق بشر س��ازمان ملل براساس 
مصاحبه مخفيان��ه با بيش از 2۰۰ تن از ش��هروندان 
كره شمالي و همچنين پناهجويان اين كشور در خارج 
تهيه ش��ده و حاكي از آن اس��ت كه دولت آن كشور از 
قانوني كردن تالش مردم براي يافتن غذا و پوشاك در 
خارج از ش��بكه توزيع دولتي خودداري مي كند حال 
آنكه براي بسياري از مردم عدم استفاده از بازار سياه به 

معني محروميت از ابتدايي ترين اقالم مورد نياز است.
اين گزارش مي افزايد ماموران دولتي از حق بازداشت 
افراد مرتبط با ش��بكه توزيع غير دولتي برخوردارند و 
بازداشت ش��دگان معموال بدون محاكمه و در شرايط 
تحقيرآميز و غيرانساني مدت ها در زندان مي مانند. حق 
بازداشت فعاالن بازار سياه به ماموران و مقامات محلي 

امكان رشوه خواري و اخاذي را هم مي دهد.

 گروه جهان|
 برخي كش��ورهاي غ��رب منطقه بال��كان در ميانه 
كش��ورهاي عضو اتحادي��ه اروپا ق��رار گرفته اند و 
مقام هاي بروكس��ل تماي��ل دارند تا آنه��ا را نيز به 
عضويت اين اتحاديه درآورند. كميسون اروپا براي 
دومين بار به آلباني و مقدونيه شمالي توصيه كرده 
اس��ت كه مذاكرات براي پيوستن به اتحاديه را آغاز 

كنند. 
به گزارش يورونيوز، جمهوري مقدونيه شمالي براي 
پيوستن به اتحاديه اروپا حتي نام رسمي خود را نيز 
تغيي��ر داده اما آلباني در دوره پرتنش��ي به اين كار 
دعوت شده است. در اين كشور اعتراض ها به فساد 
دولتي در حال گس��ترش است. با وجود تنش اخير 
ميان كوزوو و صربستان، اتحاديه اروپا خواستار آن 
شده است كه با درايت و هوشمندي از فرصت كنوني 
براي پيوستن اين كش��ورها به اين بلوك سياسي و 

اقتصادي حمايت كند.
فدريكا موگريني كميسر روابط خارجي اروپا، در اين 
باره گفته: »اگر ما امروز درايت و هوشمندي به خرج 
دهيم، مي توانيم مش��وق عضويت بي بازگشت آنها 
بشويم. اگر امروز اين فرصت را از دست بدهيم، خطر 

آن هست كه قدرت هاي تاريك پيشين بازگردند و 
ما را به س��وي رويارويي و حتي درگيري با يكديگر 

سوق بدهند. « 
اين در حالي است كه تمام كشورهاي عضو اتحاديه 
بر اين نظر نيس��تند كه در ش��رايط كنوني پذيراي 
اعضاي جديد باشند. همچنين با وجود فراخوان اخير 
بروكسل براي آغاز مذاكرات، ژان كلود يونكر رييس 
كميسيون اتحاديه اروپا، پيش تر در ارتباط با عضويت 
اين كش��ورها گفته بود كه آنها هنوز فاصله زيادي با 
عضويت در اتحاديه اروپا دارند و بايد پيش شرط هاي 

بسياري را براي چنين عضويتي تامين كنند. 
رييس كميس��يون اتحادي��ه اروپا ب��ه چندنمونه، 
همچون وجود تخلفات سازماندهي شده، فساد مالي 
و ناكارايي در رفع اختالفات ميان كشورها در غرب 
بالكان اش��اره كرده و گفته تعيين تاريخ 2۰2۵ بايد 
اين كش��ورها را ترغيب كند تا با اصالحات مناسب 
و ضروري به اهداف مورد نظر اتحاديه اروپا برسند. 
مقام هاي فرانسه هم معتقدند كه اتحاديه اروپا اول 
بايد خ��ودش را اصالح كند و هلند نيز همين نظر را 
مطرح كرده است. اما برخي ديپلمات هاي اروپايي بر 
اين باورند كه مقام هاي فرانسوي با توجه به پيشروي 

احزاب دست راس��تي ضدمهاجرتي، در حال حاضر 
نگران تشديد احساسات ضد مهاجر در درون كشور 
خود هس��تند كه مي تواند موقعي��ت آنان را بيش از 
پيش متزلزل كند.  ادوارد ژوزف كارش��ناس روابط 
خارجي، در اين باره مي گويد: »بزرگ ش��دن اندازه 
جمعيت مساله اي نيست كه خطري براي اقتصاد يا 
امنيت اتحاديه اروپا به وجود آورد. برعكس، تهديد 
واقعي براي امنيت اروپا آن اس��ت كه آينده باثباتي 
براي آن انديشيده نشود. مساله فرانسه و هلند كامال 

در پيوند با مسائل داخلي اين دو كشور است.« 
اين استاد دانشگاه كه س��ال ها در كشورهاي حوزه 
بالكان زندگ��ي كرده درباره خطر مداخله روس��يه 
در منطق��ه مي گوي��د: »مي داني��م كه روس��يه در 
جمهوري بوس��ني و نيز در صربس��تان بسيار فعال 
است. اين كش��ور تالش مي كند تا در برابر سياست 
ادغام اروپايي-غربي كش��ورهاي بالكان، خود را به 
عنوان يك گزينه اصلي مطرح كند. بنابراين مبارزه 
با سياست روس��يه در بالكان ضرورت دارد. بايد به 
كشورهاي اين حوزه جغرافيايي اطمينان داد كه اگر 
اصالحات مورد نظر اروپا را اعمال كنند، در مس��ير 

آينده اي اروپايي قرار مي گيرند.« 

كميسيون اتحاديه اروپا پيش تر پيش شرط هايي را 
براي عضويت سريع كشورهاي غرب بالكان نام برده 
است، از جمله اين پيش ش��رط ها تحكيم سياست 
امنيتي و اقتصادي كشورها است. فدريكا موگريني 
سال گذشته گفته بود: »اگر در يكي ازاين كشورها 
مشكلي امنيتي رخ دهد، بطور خودكار كل اتحاديه 
اروپا با اين مش��كل روبرو خواهد ش��د.« موگريني 
همزمان به بازار كشورهاي غرب بالكان اشاره كرده 
و آن را با ۱۸ ميليون جمعيت فرصت مناسبي براي 

اتحاديه اروپا خوانده بود. 
گفته ش��ده، اتحادي��ه اروپ��ا اكنون در نظ��ر دارد 

براي آماده س��ازي كش��ورهاي غرب بالكان با آنها 
در زمينه هاي��ي چون حكومت قان��ون، حمل و نقل، 
آموزش و بهداش��ت همكاري هاي ويژه اي را سامان 
دهد. اتحاديه همچنين در نظر دارد كمك هاي مالي 

بيشتري به اين كشورها اختصاص دهد.
اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه آيا كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا در نشس��ت ماه ژوئن خود به عضويت 
كش��ورهاي حوزه بالكان چراغ سبز نشان مي دهند 
يا خير. كش��ورهاي مونته نگرو، صربستان، آلباني، 
بوسني وهرزگوين، مقدونيه و كوزوو در منطقه غرب 

بالكان واقع شده اند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

پوتين اليحه تعليق پيمان موشكي 
با امريكا را به دوما فرستاد 

گروه جهان| والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه، 
اليحه تعليق تعهد اين كشور به پيمان منع موشك هاي 
هسته اي ميان برد با امريكا را به دوماي روسيه ارسال كرده 
است. به گزارش اسپوتنيك، وياچسالو وولودين رييس 
مجلس دوما، گفته: »شوراي دولتي دوما در خصوص 
اين اليحه تصميم گيري خواهد كرد.« بر اس��اس اين 
اليحه، والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه، اين 
اختيار را دارد كه درباره فعال س��ازي دوباره اين پيمان 
تصميم گيري كند.  در همين حال سخنگوي كرملين 
با بيان اينكه پيمان استارت جديد قلب امنيت جهاني و 
كنترل تسليحات است، تاكيد كرده اين مساله بايد در 
دستور كار قرار گرفته و درباره آن مذاكره شود. پيمان 
اس��تارت جديد به )New START( پيمان كاهش 
تسليحات هسته اي دوجانبه ميان امريكا و روسيه است. 
ديمتري پسكوف سخنگوي كرملين، همچنين گفته: 
»مسكو هنوز پيش��نهادي از سوي امريكا درباره ديدار 
پوتين - ترامپ در حاش��يه اجالس گروه2۰ دريافت 
نكرده اس��ت. « ديمتري پس��كوف اعالم كرد: »البته 
هنوز تا زمان برگزاري اين اجالس زمان باقي اس��ت.« 
ما در حال آمادگي براي سفر رسمي شي جين پينگ 
رييس جمهوري چين، به روسيه هستيم كه اين سفر 
براي شركت در نشست اقتصادي سن پترزبورگ انجام 
مي گيرد. او در ادامه اظهارات��ش درباره احتمال ديدار 
مشاور امنيت ملي روسيه با همتايان اسراييلي و امريكايي 
خود در ماه ژوئن اظهار بي اطالعي كرد. اين در حالي است 
كه كاخ سفيد اين مساله را تاييد و اعالم كرده است كه 
اين نشست سه جانبه قرار است در ماه آينده ميالدي در 

بيت المقدس برگزار شود.

»بريجيت بيرلين« اولين 
صدراعظم زن اتريش شد

گروه جهان| بريجيت بيرلين حقوقدان سرشناس 
اتريش، ب��ه عنوان اولين صدراعظم زن اين كش��ور 
انتخاب ش��ده اس��ت. او تا زمان برگزاري انتخابات 
پيش از موعد، هدايت دولت اين كش��ور را به عهده 
خواهد داشت. به گزارش بي بي سي، بيرلين جانشين 
سباستين كورتس مي شود كه پارلمان اتريش به او 
و كابينه اش بر سر رس��وايي يك فيلم ويديويي راي 
عدم اطمينان داد. اين ويديو توسط نشريه اشپيگل و 
روزنامه زوددويچه تسايتونگ منتشر شد. اين ويديو، 
هاينتس كريستيان اشتراخه، معاون سابق صدراعظم 
و رهبر حزب راست افراطي آزادي را با يوهان گودنوس 
يك نماينده ديگر حزب راست افراطي آزادي نشان 
مي داد كه با زني در حال صحبت بودند كه ادعا مي كرد 
سرمايه گذار روسي است. اشتراخه پيشنهاد اعطاي 
قراردادهاي دولتي به اين زن را مي داد. او بر س��ر اين 
رسوايي از مقامش كناره گيري كرد و  مدت كوتاهي 
بعد دولت اتريش س��قوط كرد. قرار است انتخابات 
پيش از موعد سپتامبر امس��ال برگزار شود. بيرلين 
۶۹ساله از سال 2۰۰۳ معاون و رييس دادگاه قانون 
اساس��ي اتريش بوده است. تا زمان انتخابات جديد، 
دولت اتري��ش مركب از تكنوكرات ه��ا خواهد بود. 
بيرلين در سال ۱۹۴۹ در وين متولد شد و در ابتدا قصد 
داشت هنرمند شود اما در نهايت حقوق خواند. او در 
2۷سالگي دادستان شد و ۱۹۹۰ به عنوان دادستان 
كل اتريش منصوب شد. او اولين زني بوده كه عهده دار 
چنين سمتي شده است. از سال 2۰۰۳ بيرلين معاون 
دادگاه قانون اساس��ي اتريش بوده و رياست آن را از 

سال 2۰۱۸ به عهده داشته است. 

دونالد ترامپ به جنگ تجاري 
با مكزيك مي رود

گروه جه�ان| رييس جمهوري امريكا فش��ار بر 
مكزيك را افزايش داده و از امكان افزايش تعرفه هاي 
گمركي بر تمامي كاالهاي وارداتي از مكزيك خبر 
داده است. به گفته او، اين تعرفه ها به تدريج افزايش 
مي يابند اگ��ر مهاجرت غيرقانوني متوقف نش��ود. 
به گزارش خبرگزاري آلمان، دونالد ترامپ قصد دارد 
با تعرفه هاي گمركي به جنگ مهاجرت غيرقانوني از 
مكزيك به امريكا برود. رييس جمهور امريكا گفته از 
دهم ژوئن، امريكا ۵درصد تعرفه بر تمامي كاالهاي 
وارداتي از مكزيك اعمال خواهد كرد. به گفته ترامپ، 
تا زمان��ي كه مهاجرت غيرقانوني به امريكا از طريق 
مكزيك متوقف نشود و مكزيك تدابير موثري براي 
متوقف كردن اين جريان نينديش��د، اين تعرفه ها 
تا يكم اكتب��ر به تدريج افزايش مي يابن��د و ۵ برابر 
مي ش��وند. ترامپ معتقد اس��ت كه رفتار منفعالنه 
مكزيك، مهاجرت غيرقانوني از اين كشور به امريكا را 
امكان  پذير كرده است. او مي گويد، اين رفتار وضعيت 
اضطراري و تهديدي فوق العاده براي امنيت ملي و 
اقتصادي اياالت متحده امريكا ايجاد مي كند. وزارت 
خارجه مكزيك در نخستين واكنش به اين خبر، اقدام 
امريكا را فاجعه آميز خوانده است. يكي از مقامات اين 
وزارتخانه مي گويد: »اگر امريكا واقعا دس��ت به اين 
اقدام بزند، به نظر من ما هم بايد به شدت به آن واكنش 
نشان دهيم.«  اداره گمرك و حفاظت مرزي امريكا، از 
بيش از ۵۳۰ هزار تن مهاجر غيرقانوني در مدت ۷ ماه 
خبر مي دهد؛ تقريبا ۱۰ هزار نفر بيشتر از مدت زمان 
مشابه در سال گذشته. ترامپ تاكنون بارها تهديد به 

بستن كامل مرز امريكا و مكزيك كرده است.

هزاران اروپايي مي خواهند پس 
از برگزيت در بريتانيا بمانند 

گروه جه�ان| بيش از ۷۵۰ ه��زار تبعه اروپايي 
س��اكن بريتانيا براي ماندن در اين كش��ور پس از 
برگزيت درخواس��ت داده اند. به گزارش يورونيوز، 
ساجد جاويد وزير كشور بريتانيا، گفته: »شهروندان 
اروپايي دوست، همسايه و همكار ما هستند و براي 
كشور ما كارهاي زيادي كرده اند. نتيجه برگزيت هر 
چه باشد، ما مي خواهيم كه آنها پيش مان بمانند.« 
هم اكنون بيش از ۳ ميليون تن از اتباع كشورهاي 
مختلف عضو اتحادي��ه اروپ��ا در بريتانيا زندگي 
مي كنند. بر اساس تصميم دولت بريتانيا، اين افراد 
اگر مي خواهند همچنان در اين كشور بمانند، چه 
برگزيت با توافق اروپا انجام شود چه بدون آن، بايد 
درخواس��ت اقامت خود را تا پيش از ۳۱دس��امبر 
2۰2۰ ارايه كنند.  خروج رسمي و قطعي بريتانيا 
از اتحاديه اروپا قاعدتا براي تاريخ ۳۱ اكتبر آينده 
پيش بيني ش��ده اس��ت. اما ترزا مي نخست وزير 
اين كش��ور، به دليل چند بار ناكامي در به تصويب 
رس��اندن توافق برگزيت در مجلس عوام، تصميم 
به اس��تعفا گرفته و بنابراين سرنوش��ت برگزيت 
همچنان نامشخص است. زيرا جانشينان احتمالي 
ترزا مي در مورد تغيي��رات الزم در توافق برگزيت 
نظرهاي متفاوتي دارند. بر پايه طرحي كه اتحاديه 
اروپا پيش��نهاد داده، آن دسته از اتباع اروپايي كه 
بيش از ۵ سال مداوم در بريتانيا سكونت داشته اند، 
مي توانند درخواس��ت اقامت دهن��د. اين افراد در 
صورت پذيرفته شدن درخواست شان مانند اجازه 
كار و تحصيل و نيز دسترسي به حقوق كنوني خود 

در بريتانيا را نيز خواهند داشت.

انتصاب جنجالي رييس محافظان 
رياست جمهوري در اوكراين 

گروه جهان| ولوديمير زلنسكي رييس جمهوري 
اوكراين، ماكس��يم دانتز را به رياست تيم محافظان 
ش��خصي رييس جمه��ور منصوب كرده اس��ت كه 
طبق گ��زارش رويترز، با ايگور كولومويس��كي تاجر 
اوكرايني در ارتباط اس��ت.  اين خبر پنج شنبه روي 
وب سايت رياس��ت جمهوري اوكراين منتشر شد اما 
نهاد رياست جمهوري، درباره اين انتصاب و اينكه چرا 
اين فرد براي اين سمت انتخاب شده است، جزييات 
بيشتري ارايه نكرده است. خبرگزاري رويترز در اين 
موضوع، خواستار گفت وگو با سخنگوي زلنسكي بود 
اما او در دسترس نبوده است.  هفته گذشته هم آندري 
بوگدان وكيلي كه پيوندهاي نزديكي با كولومويسكي 
دارد به سمت رياست دفتر رياست جمهوري اوكراين 
انتخاب شد. ولوديمير زلنسكي كه به تازگي به سمت 
رياس��ت جمهوري اوكراين انتخاب شده است، يك 
كمدين ۴۱ ساله است كه پيش از اين در برنامه هاي 
تلويزيوني اوكراين برنامه اجرا مي كرد. او سابقه فعاليت 
سياسي نداشت. زلنسكي كارزار انتخاباتي اش را با وعده 
مبارزه با فساد دولتي آغاز كرده بود. اما روابط تجاري او با 
كولومويسكي كه يكي از ثروتمندترين افراد در اوكراين 
است مورد س��وال و زير ذره بين است. كولومويسكي 
كه تاجري با مليت هاي اوكرايني، قبرسي و اسراييلي 
است، در موضوع مالكيت »پرايوت بانك« اوكراين كه 
بزرگ ترين وام دهنده كش��ور است دعواي حقوقي با 
مقام هاي دولتي داشته اس��ت. او بنيانگذار اين بانك 
محس��وب مي ش��ود. رويترز پيش تر از روابط دانتز و 
كولومويسكي پرده برداشته بود و عكس هايي را از اين 

دو در شش موقعيت مختلف با هم منتشر كرده بود.
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برگزاري نشست بحرين با وجود 
بحران سياسي در اسراييل

گ�روه جهان|س��خنگوي وزارت خارجه امريكا 
اعالم ك��رده با وجود تجديد انتخاب��ات پارلماني در 
سرزمين هاي اشغالي، نشست خاورميانه در بحرين 
براساس برنامه قبلي و در موعد مقرر برگزار خواهد شد. 
مورگن اورتگاس تصريح كرده: »تغييري را پيش بيني 
نمي كنيم. زمان برگزاري براي روزهاي2۵ و 2۶ ژوئن 
تعيين شده است.« يك مقام امريكايي هم به رويترز 
گفته، برخي از عناصر سياسي طرح موسوم به »معامله 
قرن« بعدا در زمان مناس��ب اعالم خواهد ش��د. در 
همين روز جرد كوشنر مشاور ارشد رييس جمهوري 
امري��كا، در ديدار با بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير 
رژيم صهيونيس��تي، گفت امنيت اي��ن ژريم نقطه 
حياتي در مناسبات واشنگتن و تل آويو است و براي 
ترامپ نيز اهميت بسياري دارد.  كوشنر كه در صدر 
يك هيات سياسي امريكايي در سفر به بيت المقدس 
با نتانياهو ديدار مي كرد، گفته اين نخس��تين ديدار 
او از س��رزمين هاي اشغالي از زماني است كه ترامپ 
حاكميت رژيم اس��راييل بر بلندي هاي جوالن را به 
رسميت شناخته است. رييس جمهوري امريكا اواسط 
فروردين امسال حاكميت رژيم صهيونيستي بر بخشي 
از ارتفاعات جوالن را كه اين كشور در جنگ ۵۱ سال 
پيش منطقه از سوريه گرفته بود، به رسميت شناخت.

سفر از پيش تعيين ش��ده كوشنر به سرزمين هاي 
اشغالي با رخدادهاي غيرمترقبه در صحنه سياست 
اسراييل كه مانع از تشكيل دولت جديد شد، هم زمان 
 ش��د. نتانياهو رهبر حزب ليكود كه در پي انتخابات

 از س��وي رييس رژيم اسراييل مامور تشكيل دولت 
تازه شده بود، در پايان ۴2 روز مهلت قانوني، در تحقق 
اين هدف ن��اكام ماند. اكثريت اعض��اي پارلمان در 
آخرين ساعت چهارشنبه در حالي كه تنها دقايقي 
به پايان مهلت ش��ش هفته اي نتانياهو باقي بود، با 
انحالل اين دوره مجلس موافقت كردند. نتانياهو در 
ديدار پنج شنبه با جرد كوشنر در اشاره غيرمستقيم 
به رخدادهاي سياسي اخير، اين تحوالت را اتفاقاتي 
كوچك خوانده كه نمي تواند او را متوقف كند.  دونالد 
ترامپ گفته آن چه در اسراييل رخ داده »خيلي حيف« 
بود و بنيامين نتانياهو يك »پسر عالي« است و به نظر 
مي رس��يد كه پيروزي او حتمي است. نظر به اينكه 
تاريخ اواخر ش��هريور براي برگزاري انتخابات دوباره 
در اس��راييل تعيين ش��ده و تا چند ماه بعد از آن نيز 
هنوز دولت جديدي در اسراييل مستقر نخواهد شد، 
رونمايي از طرح »معامله قرن« به تعويق خواهد افتاد. 

تركيه بايد از حمالت شورشيان 
سوري جلوگيري كند

روس��يه خطاب به تركيه گفته جلوگيري از حمله 
شورشيان به غيرنظاميان و اهداف روسيه در استان 
ادلب سوريه برعهده آنكارا است. به گزارش يورونيوز، 
سخنگوي كاخ كرملين در واكنش به پيشنهاد رجب 
طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، مبني بر اجراي 
آتش بس در ادلب اين موضوع را مطرح كرد. اردوغان 
پيش تر در تماس تلفني با همتاي روسي خود خواستار 
آتش بس در ادلب سوريه شده بود تا از كشته شدن 
بيشتر غيرنظاميان جلوگيري شود. اردوغان نگراني 
خود را نسبت به هجوم موج جديد آوارگان به تركيه 
بيان كرده اس��ت. حمالت دولت سوريه به ادلب كه 
در كنترل ش��به نظاميان است، با پشتيباني روسيه 

صورت مي گيرد. 

طالبان مسووليت انفجار كابل 
را برعهده گرفت

انفجار يك خودروي بمب گذاري ش��ده در پايتخت 
افغانستان دس��ت كم چهار س��رباز ارتش امريكا را 
مجروح و زخمي كرد. طالبان مسووليت آن را بر عهده 
گرفته است. رويترز به نقل از مقامات افغان هدف از 
اين انفجار را كارواني از نيروهاي امريكايي عنوان كرده 
اس��ت. در حمله داعش نيز در نزديكي يك مدرسه 
نظامي دست كم شش تن كشته شدند. در حالي كه 
سخنگوي ارتش امريكا جراحات سربازان امريكايي را 
خفيف توصيف كرده، طالبان ادعا كرده انفجار جمعه 

دست كم ۱۰ نفر كشته برجاي گذاشته است. 

ابراز نگراني آنكارا 
از تنش هاي هند و پاكستان 

وزير خارجه تركيه گفته كش��ورش از دستيابي به 
راه حل مس��المت آميز ميان هند و پاكستان بر سر 
كش��مير حمايت مي كند. به گزارش ايسنا، مولود 
چاووش اوغل��و گفته: »راه حل مس��المت آميز بين 
هند و پاكستان درباره پرونده كشمير بايد براساس 
قطعنامه هاي س��ازمان ملل و حق ملت كشمير در 
تعيين سرنوشت شان باشد.« گفته شده، چاووش اوغلو 
كه براي تحويل رياس��ت نشس��ت س��ران سازمان 
همكاري اسالمي به عربستان رفته در نشست  گروه 
تماس وابسته به سازمان همكاري اسالمي ويژه مشكل 

جامو و كشمير شركت كرده است. 

داالي الما: امريكا نبايد
 به عربستان سالح بفروشد

رهبر معنوي بودايي هاي تبت گفته دونالد ترامپ 
نبايد به عربستان سعودي سالح بفروشد. به  گزارش 
اس��پوتنيك، داالي الما گفته : »ترامپ مسووليت 
بزرگ��ي برعهده دارد. او بايد ب��ه منافع بلندمدت و 
چشم اندازهاي دور فكر كند. اين مساله مهم است. 
او نبايد تنها بر منافع زودگذر و كوتاه مدت متمركز 
شود. واشنگتن به نزديك ترين متحد خاورميانه اش 
يعني عربستان سعودي سالح مي فروشد كه فكر 
مي كنم اشتباه است. همچنين او از توافق اقليمي 

پاريس خارج شد كه تاسف برانگيز است.«
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عكسروز

بازارهنر

عجايب المخلوقات به نگارستان رسيد

اعالم جزئيات تازه ترين كنسرت احسان خواجه اميري 

جايزه بهترين مستند فونيكس به »اسرار درياچه« رسيد

سينما »بهمن« شيراز در آتش سوخت 

»عجايب المخلوقات« و »كرسي خط« 
نمايش دهنده آثار حجمي ناهيد آرين و 
علي خطايي دو هنرمند مجسمه ساز در 
گالري هاي اعتماد نگارستان و زيرزمين 
دس��تان اس��ت كه جمعه ۱۰ خردادماه 
افتتاح مي ش��وند. تعداد نمايشگاه هاي 
هنري كه در آخرين روزهاي ماه مبارك 
رمضان و روز جمعه ۱۰ خردادماه افتتاح 

مي شوند به نسبت هفته هاي قبل كاهش پيدا كرده 
است. البته بس��ياري از نمايشگاه هايي كه هفته هاي 
گذشته افتتاح شده بودند، هنوز ادامه دارند كه با تعدادي 
از آنها آشنا مي شويم.  نمايشگاه انفرادي نقاشي ايوب 
امداديان با عنوان »نقاشي هاي ديده نشده دهه ۵۰« 
روز جمعه ۱۰ خردادماه در گالري هور افتتاح مي شود. 
ايوب امداديان پيش از اين نيز، نقاشي هايش را در دي 
ماه ۹۴ در گالري هور به نمايش گذاشته بود و آخرين 

نمايشگاه وي پيش از اين نمايشگاه جديد، 
مردادماه س��ال ۹۷ در گال��ري طراحان 
آزاد بود. نمايش��گاه انفرادي ناهيد آرين 
با عنوان »عجاي��ب المخلوقات« از ۱۰ تا 
۲۸ خردادماه در گالري اعتماد نگارستان 
واقع در ميدان بهارستان برگزار مي شود. 
ناهيد آرين با آثار حجمي خود سعي در به 
نمايش گذاشتن عجايب مخلوقاتي دارد 
كه خود آنها را خلق كرده است. گالري زيرزمين دستان، 
جمعه ۱۰ خردادماه ميزبان آثار علي خطايي هنرمند 
مجسمه ساز با عنوان »كرسي خط« خواهد بود. اين 
نمايش��گاه تا ۲۴ خرداد ادام��ه دارد. گالري زيرزمين 
دستان در خيابان فرشته قرار دارد. نمايشگاه انفرادي 
نقاش��ي هاي س��مانه طالچيان با عنوان »سايه هاي 
روشن« از جمعه ۱۰ خرداد در گالري انتظامي گشايش 

مي يابد و تا ۱۳ خرداد ادامه خواهد داشت. 

احسان خواجه اميري خواننده شناخته 
شده موسيقي كش��ورمان روز ۲۱ خرداد 
ماه تازه ترين كنس��رت خود را در س��الن 
مي��الد نمايش��گاه بين الملل��ي تهران 
برگزار مي كند. احسان خواجه اميري از 
خوانندگان مطرح و با س��ابقه موسيقي 
پاپ كش��ورمان پس از مدت ها دوري از 
اجراهاي زنده تازه ترين كنسرت خود را 

به رهبري بهرنگ بهادرزاده در س��ئانس هاي ۱۹: ۱۵ 
و ۲۲: ۱۵ روز ۲۱ خرداد ماه در سالن ميالد نمايشگاه 
بين المللي تهران برگزار خواهد كرد. اين خواننده در 
اولين واكنش درب��اره برگزاري دور تازه اجراهاي زنده 
خود توضيح داده است: »اين كنسرت اولين همكاري ما 
با كمپاني ققنوس به مديريت هنرمند خوب جناب آقاي 
حسين توتونچيان است. خيلي خوشحالم و اميدوارم 
اتفاق هاي تازه و خوبي بيفت��ه. داريم تالش مي كنيم 

عالوه بر اجراي قطعه هاي جديد كه اجرا 
نكرده بوديم تا امروز، يه قطعه جديد هم 
به كنسرت برسونيم و قبل از انتشار براي 
اولين بار تو كنسرت با شما بخونيمش....« 
احس��ان خواجه اميري كه چندي پيش 
آلبوم »شهر ديوونه« را منتشر كرده بود، 
از فروردين ماه س��ال جاري در شهرهاي 
بابلسر، نوش��هر، چالوس، قزوين، رشت، 
اصفهان و تعدادي ديگر از شهرهاي كشور نيز به اجراي 
برنامه پرداخت. »من و بابا – ۱۳۸۰«، »براي اولين بار- 
۱۳۸۴«، »سالم آخر- ۱۳۸۶«، »فصل تازه- ۱۳۸۷«، 
»يه خاطره از فردا- ۱۳۸۹«، »عاشقانه ها – ۱۳۹۱«، 
»پاييز، تنهايي – ۱۳۹۱«، »۳۰ س��الگي – ۱۳۹۵«و 
»ش��هرديوونه – ۱۳۹۷« آلبوم هايي هستند كه طي 
سال هاي گذشته از سوي احس��ان خواجه اميري در 

دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

»اس��رار درياچه« جايزه بهترين مستند 
جشنواره فونيكس ملبورن استراليا را از آن 
خود كرد.جش��نواره فونيكس ملبورن كه 
در ايران با عن��وان »ققنوس ملبورن« هم 
شناخته مي ش��ود، در پنجمين دوره خود 
برندگان بخش ه��اي مختلف را اعالم كرد 
كه »اس��رار درياچه« به كارگرداني آرمين 
ايثاريان توانست جايزه بهترين مستند را 

دريافت كند. به گفته آنچه در سايت اين جشنواره آمده 
اس��ت، فيلم هايي از بيش از ۱۰۰ كش��ور جهان در اين 
رويداد ش��ركت كرده بودند كه به غير از مستند »اسرار 

درياچه« در بخش هاي ديگر نيز فيلم هايي 
از ايران شركت كرده بودند. »اسرار درياچه« 
آخرين ساخته بلند آرمين ايثاريان به معرفي 
منطقه باستاني تخت سليمان مي پردازد: 
»در منطقه باستاني تخت سليمان با بيش 
از ۳۰۰۰ سال قدمت كه در استان آذربايجان 
غربي قرار دارد، درياچه اي عميق با داستان ها 
و افس��انه هاي بس��ياري درباره گنج هاي 
سلسله هاي مختلف تاريخي هست كه به خاطر سمي 
بودن آب ِآن و قرارگيري در ارتفاع، تاكنون دست نيافتني 

بوده و هيچ كس به اعماق آن نرسيده بود.«

ش��امگاه جمعه، نهم خردادماه، سينما 
بهم��ن ش��يراز، يك��ي از س��ينماهاي 
نوستالژيك اين شهر كه از حدود دو دهه 
قبل تعطيل شده بود، در آتش سوخت. 
حوالي نيمه شب نهم خردادماه، سينما 
بهمن شيراز، كه زماني يكي از سينماهاي 
پر مخاطب اين شهر محسوب مي شد و 
س��ال ها تعطيل بود و اخيراً متوليان آن 

در حال بازسازي و نوس��ازي آن بودند، آتش گرفت. 
سينما بهمن شيراز كه در سال ۱۳۳۶ با ظرفيت ۷۰۳ 
صندلي افتتاح شد، آن زمان به نام سينما »مترو« به 
همت اسماعيل گلستان در خيابان زند با فيلم »پرنس 
دانشجو« افتتاح شد و تا سال هاي قبل از انقالب يكسره 
داير بود. اين س��ينما پس از انق��الب در اختيار بنياد 
مستضعفان قرار گرفت. بنياد اين سينما را به بهمن 
تغيير نام داد و مدتي پس از بازگشايي به حوزه هنري 
واگذار كرد و طي دو سال گذشته حوزه هنري هم به 
بخش خصوصي اين سالن را واگذار كرده بود. حريق 
سينما بهمن كه تا حوالي ساعت ۴ بامداد جمعه دهم 

خرداد ادامه داش��ت، آتش نش��انان ۱۰ 
ايستگاه آتش نشاني شيراز را به چهارراه 
زند، كش��اند تا براي اطفاي حريق يكي 
از نوس��تالژيك ترين سينماهاي شيراز، 
بس��يج ش��وند. مديرعامل آتش نشاني 
شيراز اين آتش سوزي را بسيار سنگين 
توصيف كرد. محمده��ادي قانع با بيان 
اينكه نيروهاي آتش نشان موفق شدند 
يك نفر را از ميان آتش به صورت معجزه آسايي نجات 
دهند افزود: در اين عمليات بيش از ۱۲ خودرو اطفايي 
حضور داشتند و آتش نش��انان داوطلب دوشادوش 
نيروهاي آتش نشان در اين عمليات حضور موثر و مفيد 
داشتند. قانع افزود: آتش نشان ها با تالشي بي وقفه مانع 
از سرايت حريق به اماكن همجوار شده و پس از چند 
س��اعت، آن را اطفا كردند و به هيچ يك از شهروندان 
آسيب نرسيد. سينما بهمن كه از اواسط دهه هفتاد 
كارش به تعطيلي كشيد، سال ها متروكه بود و اخيراً 
صندلي هاي آن را خارج كرده و در حال تعمير پشت 

بام و بخش هايي از ساختمان آن بودند.

تاريخنگاري

توقيف »عصر انقالب« و »كنكاش« 
يازدهم خرداد ۱۲۹۴، هيات وزيران دس��تور توقيف روزنامه هاي عصر انقالب و 
كنكاش را براي مدت ۶ ماه صادر كرد.  ميرزا آقا خان فريار همداني در ۱۴ ربيع االول 
۱۳۳۳ قمري اولين شماره نشريه اي هفتگي با نام »عصر انقالب« را در ۲ صفحه 
چاپ و منتشر كرد. اين روزنامه در تهران به سردبيري دبير خلوت در قطع بزرگ 
با چاپ سربي منتشر مي شد. اشتراك ساالنه آن در تهران ۴۰ قران و ساير واليات 
۴۵ قران و در خارج كش��ور ۶۰ قران بوده، قيمت تكشماره در تهران ۵ شاهي و در 
ساير واليات ۶ شاهي تعيين شده بود. در سرلوحه هدف و راه روزنامه چنين نقل 
شده است: »اين جريده ملي، آزاد و مستقل االفكار در حفظ منافع وطن و اساس 
حكومت ملي سخنراني مي كند.« مندرجات آن شامل سرمقاله اي سياسي و اخبار 
داخلي است. چون در زمان جنگ جهاني اول چاپ مي شد، اخبار مرتبط با جنگ را 
پيگيري و در روزنامه چاپ مي نمود. مردم را عليه حكومت و دولت تحريك مي نمود 
و اوضاع نابسامان داخلي و فقر و مشكالت اجتماعي جامعه را به هيات دولت ربط 
مي داد. در جنگ از آلمان ها طرفداري كرده و مقاله هايي عليه متفقين چاپ كرده 
است. تبليغات بس��يار به نفع آلمان ها دارد. عصر انقالب ابتدا به صورت هفتگي و 
از شماره ششم دوشماره در هفته منتشر شده، محل چاپ روزنامه چاپخانه هاي 
باقرزاده و مطبعه ايران بوده است. با انتشار شماره ۲۹ روزنامه عصر انقالب در ۱۸ 
رجب ۱۳۳۳ چاپ آن متوقف و توقيف مي گردد. دليل اين توقيف حمالت روزنامه 
به كابينه عين الدوله و مخالفت هاي ميرزا آقاخان با شخص اوست. عين الدوله كه 
معتقد بود روزنامه ها حق دخالت در امور سياسي را ندارند دستور توقيف اين روزنامه 
را صادر كرد. انتش��ار مجدد روزنامه از ۱۰ ذيقعده همين سال تحت عنوان »عهد 
انقالب« توسط ميرزا آقاخان فريار از سرگرفته شد و همان راه و روش »عصر انقالب« 
را دنبال كرد. روزنامه عصر انقالب پس از سي وسه سال خاموشي توسط فرزندان 
فريار و تحت نظر هيات تحريريه در تير ۱۳۲۵ شمسي منتشر شد. صدرهاشمي 
روزنامه عصر انقالب را اينگونه معرفي مي كند: »روزنامه اي آزاديخواه و انقالبي كه 

هدفي جز رهبري ديرين ايران و عالم بشريت نداشته و از اين حيث آيينه تمام نمايي 
از ايده آل آزاديخواهان و روشنفكران پرشور عصر سراسر انقالب صدر مشروطيت 
و در عين حال شاهد صادقي از طرز فكر و درجه بصيرت و نازك بيني صاحب آن 
در مسائل سياسي و اجتماعي بوده است.« ميرزا آقا خان فريار در عمر خود هرگز 
ماسكي به صورت نگذاشت. او جواني خود را در اين راه با حبس و شكنجه و نفي بلد 
گذرانيد. صدرهاشمي مي نويسد: با آنكه توقيف هاي پي در پي مانع از انتشار نامه 
مزبور گرديد چهل و يك شماره آن )۲۹ شماره عصر انقالب و ۱۲ شماره عهد انقالب( 
براي نشان دادن آمال و افكار وي شاهدي صادق است. ميرزا آقاخان در دوره ۵ و ۶ 
مجلس شوراي ملي از اردبيل و خلخال به نمايندگي مجلس رسيد. وي در سن ۶۴ 

سالگي در سال ۱۳۲۴ شمسي درگذشت. 

میراثنامه

نخستين كشفيات از سومين شهر زيرزميني همدان
»در نخس��تين فصل كاوش هاي سومين ش��هر زيرزميني همدان، تاكنون 
۶ اتاق اين ش��هر زيرزميني كشف ش��ده اند، اما آب، ديگر فضاهاي اين شهر 
تاريخي را گرفته و نخس��ت بايد آن را از شهر تخليه كرد.« مجموعه دستكند 
صالح آباد در بخش صالح آباد شهرس��تان بهار در اس��تان همدان، در فاصله 
تقريبي ۲۵ كيلومتري غرب همدان و ابتداي مسير جاده كرمانشاه و در بين 
اراضي روستاي آبرومند و شهر صالح آباد، با رو كردن تكه سفال هاي مربوط به 
دوره اسالمي و تاريخي، حدود پنج سال قبل خود را نشان داد. هر چند هنوز 
اطالعات تاريخي دقيقي از كاركردهاي سومين شهر زيرزميني به دست آمده 
در همدان با قدمت حدود ۸۰۰ سال به دست نيامده، اما دست كم مردم محلي 
از جنگ جهاني اول و در برخي دوره هاي تاريخي معاصر از اين مكان تاريخي 
اس��تفاده كرده اند، اما با توجه به گذشت حدود ۸۰۰ س��ال از عمر اين شهر 
زير زميني، بارندگي هاي زيادي باعث تجميع اين آبرفت ها شده كه به گفته 
مسووالن ميراث فرهنگي بايد نخست تماِم آنها خارج شوند تا بتوان كارهاي 
مطالعاتي را بطور كامل روي اين محوطه تاريخي انجام داد. حس��ين زندي 
فعال ميراث فرهنگي همدان به ايس��نا مي گويد: اين مجموعه س��ال ۱۳۹۳ 
كشف ش��د اما به دليل كمبود اعتبار تا بهار ۹۸ كار كاوش آن مسكوت ماند 
و سر انجام درسال جاري براساس تفاهم نامه اي كه بين شهرداري صالح آباد و 
اداره ميراث فرهنگي همدان بسته شد كار كاوش آغاز شد و اكنون نيز با اعتبار 
۳۰ ميليون تومان كه شهرداري صالح آباد اختصاص داده فصل اول كاوش آن 
در حال انجام اس��ت. او با بيان اينكه در فصل اول كاوش ها شش اتاق در زير 
زمين كشف شده، ادامه مي دهد: به علت وجود آب در بخش هاي ديگر عمليات 
كاوش با مشكل روبرو شده است. به گفته او، پيش بيني مي شود مبلغي حدود 
۱۰۰ ميلي��ون تومان اعتبار براي دومين فصل كاوش در اين ش��هر تاريخي، 
مورد نياز باشد. زندي با اشاره به اينكه شهر زير زميني در محدوده شهرهاي 

»صالح آباد« و »بهار« همدان، سومين شهر زيرزميني اين استان است و پيش 
از اين مجموعه هاي »ارزانفود« و »سامن« كشف شده بودند، تاكيد مي كند: 
استان همدان چند غار دستكند مانند غارهاي دستكند »خورزنه« و غار »قلعه 
جوق« نيز دارد، دس��تكندهاي صالح آباد، س��ومين مجموعه تاريخي بزرگ 
به دست آمده در استان اس��ت. او همچنين با بيان اينكه براساس يافته هاي 
سفالين از دس��تكندهاي صالح آباد گفته مي شود قدمت آن به دوره ايلخاني 
برمي گردد، ادامه مي دهد: اين مجموعه از نظرساختار شباهت هايي به شهر 
زير زميني ارزانفود دارد اما به نظر مي رسد قدمت دستكندهاي صالح آباد كمتر 
باش��د. به اعتقاد اين فعال ميراث فرهنگي همدان، شهر زير زميني صالح آباد 
به علت نزديكي به جاده و اينكه در مس��ير اس��تان هاي كرمانشاه - همدان و 
سنندج - قرار دارد، ظرفيت مهمي براي گردشگري استان محسوب مي شود.

ايستگاه

جوايز اصلي تريلر طاليي 
به »جان ويك ۳« رسيد

فروش ميليوني برنده نخل 
طال در كره

در مراس��م اهداي جوايز 
تريل��ر طالي��ي ك��ه در 
لس آنجلس برگزار شد، 
»ج��ان وي��ك ۳« موفق 
به كس��ب جاي��زه اصلي 
ش��د. به گزارش ورايتي، 
اي وي  ش��ركت هاي 
اس��كواد و الينزگي��ت 

توانستند به خاطر تريلر فيلم »جان ويك: قسمت 
سوم« در بيس��تمين جوايز س��االنه تريلر طاليي 
جايزه بهترين تريل��ر را از آن خود كنند. اين جوايز 
ديروز در اِيس هتل لس آنجلس در مراس��مي اهدا 
ش��دند كه بيش از هزار شركت كننده داشت. روي 
هم رفته ۱۷ جايزه به صورت زنده اهدا ش��د و ۹۰ 
جايزه ديگر هم اعالم ش��د. قسمت سوم مجموعه 
»جان ويك« با نقش آفريني كيانو ريوز توانس��ت 
عالوه ب��ر جايزه بهترين تريلر، جايزه بهترين تريلر 
اكشن و بهترين تريلر بالك باستر تابستان ۲۰۱۹ را 
نيز از آن خود كند. فيلم »ستاره اي متولد مي شود« 
جايزه بهترين تريلر درام، بهترين رومنس و بهترين 
موس��يقي تلويزيوني را از آن خود كرد. فيلم »ُرما« 
هم چهار جايزه از جمله جايزه اوريجينال ترين تريلر 
را از آن خود كرد. در بخش بهترين تريلر انيميشن 
و خانوادگي، فيلم »داس��تان اس��باب بازي ها ۴« 
موفق به كس��ب جايزه اصلي ش��د. جايزه بهترين 
تريلر كمدي به »النگ شات« رسيد و بهترين تريلر 
مستند متعلق به فيلم »فري سولو« بود. نت فليكس 
با ۱۶ جايزه بيشترين تعداد جوايز را از آن خود كرد 
و بع��د از آن برادران وارنر با ۱۴ جايزه و ديزني با ۱۱ 
جايزه قرار گرفتن��د. مارلون وايانز بازيگر، كمدين، 
فيلمنامه نويس و تهيه كننده ۴۶ س��اله امريكايي 
مسووليت اجراي مراس��م را بر عهده داشت. فيلم 
»پلنگ سياه« كه در باكس آفيس بسيار موفق ظاهر 
شده بود در نوزدهمين جوايز ساالنه »تريلر طاليي« 
كه سال پيش برگزار شد جايزه اصلي را از آن خود 
كرد. جوايز تريلر طاليي هر سال در ۱۰۸ دسته بندي 

مختلف اهدا مي شوند.

فيلم برنده نخل طالي كن 
امس��ال در روز افتتاحيه 
خود در ك��ره جنوبي ۳.۹ 
ميليون دالر فروخت. به 
گزارش ورايتي، »پارازيت« 
ي��ا »ان��گل« كه ش��نبه 
گذشته برنده نخل طال از 
جشنواره كن امسال شد، 

شروعي خيره كننده را در كشورش تجربه كرد و در 
عين حال تاريخ اكران آن در امريكا هم تعيين ش��د. 
اين فيلم پنج شنبه در روز افتتاحيه اش در كره جنوبي 
۳ ميلي��ون و ۹۳۰ هزار دالر بلي��ت فروخت. اين در 
حالي اس��ت كه فيلم دوم باكس آفيس كره جنوبي 
»عالءالدين« ۵۲۷ ه��زار دالر فروخت و »گودزيال 
پادش��اه هيوالها« نيز كه ي��ك روز جلوتر يعني از 
چهارشنبه اكرانش را شروع كرده بود تنها ۲۱۲ هزار 
دالر بليت فروخت. اخبار مربوط به كارگردان برنده 
اين فيلم از وقتي وي دوشنبه به كشورش بازگشت 
بي وقفه در رس��انه هاي اين كشور پوشش داده شده 
اس��ت. بونگ جون-هو با درياف��ت نخل طالي كن 
براي فيلم »پارازيت« براي نخستين بار نخل طال را 
نصيب كشورش كرد. اين فيلم اكنون در ۱۷۸۳ سالن 
سينما از ۲۶۰۰ سالن سينماي كره جنوبي روي پرده 
است. در امريكا نيز نئون توزيع كننده فيلم اعالم كرد 
»پارازيت« را در فصل جوايز سينمايي اكران مي كند. 
گفته ش��ده اين فيلم از ۱۱ اكتب��ر در لس آنجلس و 

نيويورك اكران مي شود.

شروع قدرتمندانه واليبال ايران در ليگ ملت ها با شكست ايتاليا

داماش در فينال جام حذفي شركت نمي كند!

تيم مل��ي واليبال ايران در نخس��تين 
بازي خود در هفته اول ليگ  ملت هاي 
واليبال ۲۰۱۹ توانس��ت با پيروزي ۳ 
بر يك مقابل ايتاليا، ش��روع قدرتمندانه اي در اين 
مسابقات داش��ته باش��د. ظهر ديروز، جمعه دهم 
خرداد تيم ملي واليبال ايران در نخستين ديدار خود 
از ليگ ملت هاي ۲۰۱۹ واليبال برابر ايتاليا يكي از 
ريشه دارترين تيم هاي واليبال جهان به ميدان رفت 
كه توانست با برتري سه بر يك مقابل اين تيم شروع 
قدرتمندانه اي را نسبت به س��ال هاي گذشته، در 
ليگ ملت ها داشته باش��د. تركيب تيم ايران را در 
شروع اين ديدار س��عيد معروف، محمد موسوي، 
امير غفور، جواد معنوي نژاد و علي شفيعي به همراه 
حضرت پور )ليبرو( تشكيل مي دادند. ايتاليا نيز با 
لباس سورمه اي و تركيب جيانلي، باالسو، آنتونوف، 

آنزاني، الويا و گابريل نلي بازي را شروع كرد.

داماش گيالن طي روزهاي اخي��ر در انتظار عملي 
شدن وعده اي بود كه هنوز به سرانجام نرسيده است. 
داماش گيالن همانند خونه به خونه در فصل گذشته، 
فيناليس��ت غافلگير كنن��ده اين فصل محس��وب 
مي شود؛ آنها با عبور از مدعيان و از پيش رو برداشتن 
تيم هاي ليگ برتري اكنون در فاصله كوتاهي با يك 
افتخارآفريني تاريخي قرار دارند. تيمي كه پيش از 
اين نيز طعم حضور در فينال جام حذفي را چشيده 
بود اما برابر اس��تقالل در دو بازي رفت و برگش��ت 
نتيجه را واگذار كرد. از آن تيم پر ستاره و مدعي اما 
اكنون تنها نامي باقي مانده و هواداراني كه وفاداري 
را به اوج خود رس��انده اند. داماش گيالن اما در اين 
فصل درگير مسائلي ش��ده كه احتمال حضورشان 
در فينال ج��ام حذفي را رفته رفته كاهش مي دهد. 
منابع نزديك به اين باشگاه خبر مي دهند در صورتي 
كه وعده هاي فدراسيون در خصوص احقاق حق آنها 
عملي نش��ود، اين تيم در فينال جام حذفي شركت 
نخواهد كرد ت��ا يك فاجعه بزرگ در پيش باش��د. 
داماش در اين فصل توانست با دستيابي به امتيازات 
الزم به مرحله پلي آف ليگ دس��ته دوم دست يابد. 
آنها در اين مرحله بعد از تساوي بدون گل در تهران 
برابر نيروي زميني در بازي برگش��ت و در س��ردار 
جنگل رشت برابر شاگردان اميد روانخواه با شكست 
به كار خود پايان دادند تا جواز حضور در ليگ دسته 
اول را از دست رفته ببينند. در اين ديدار اما اتفاقات 

داوري كامال عليه داماشي ها بود و وحيد كاظمي و 
تيم داوري اش روز فاجعه باري را پشت سر گذاشتند 
تا روياي رش��تي ها ناكام بماند. روز بعد از اين ديدار 
پر حادثه و عجيب اما باش��گاه داماش خبر از تعليق 
تيمش داد و اعالم ك��رد در اعتراض به اين ناداوري 
در فينال جام حذفي نيز حض��ور نخواهد يافت. به 
گزارش ايلنا، آنها ضمن ارس��ال صحنه هاي عجيب 
و مشكوك ديدار خود با نيروي زميني كه داوري را 
در نتيجه پاياني مقص��ر قلمداد مي كردند، خواهان 
بررس��ي پرونده اثبات شده تباني توسط يكي ديگر 
از تيم ها نيز شدند تا پرونده صعود به ليگ آزادگان 
با ابهام بزرگ تري همراه شود.  اعضاي شوراي شهر، 
استانداري، نمايندگان مجلس و ... نيز حامي اين تيم 
شدند و خواهان بررسي پرونده احقاق حق داماش 
بودند. گفته مي شود طي جلسه اي با حضور مهدي 
تاج، فتاح��ي، محمودزاده، باب��ك رفعتي، نماينده 

حراست وزارت ورزش، نماينده داماش و چند عضو 
ديگ��ر، موضوع مربوط به حق كش��ي داماش مورد 
بررسي قرار گرفته و در نهايت تاييد شده است. در اين 
زمينه پيرو اينكه داماش مدعي ش��ده بود در فينال 
جام حذفي شركت نخواهد كرد، به اين باشگاه وعده 
داده شد شرايط حضورشان در ليگ دسته اول طي 
شرايطي فراهم شود )افزايش تعداد تيم ها -بررسي 
موضوع تباني- اهداي امتياز يكي از تيم هاي خواهان 
كناره گيري( . موضوعي كه البته هنوز مسكوت باقي 
مانده و پاس��خي به آن داده نشده است. فدراسيون 
فوتبال بحث مذاكره با م��ارك ويلموتس و انتخاب 
س��رمربي تيم ملي را دليل اين تاخير در راي نهايي 
خود اعالم كرده و اين در حالي اس��ت كه مسووالن 
دام��اش نيز تهديد خ��ود مبني بر ع��دم حضور در 
مسابقه فينال را همچنان دنبال مي كنند. در صورتي 
كه داماش در فينال جام حذفي ش��ركت نكند يكي 
از عجيب ترين اتفاق��ات در تاريخ رقم خواهد خورد 
و مسلمًا تبعات بزرگي براي فوتبال ايران كه مدعي 
فدراسيون پنج ستاره است خواهد داشت. داماش با 
س��ه بازيكن محروم در فينال بايد حضور يابد و اين 
در حالي است كه با توجه به پايان مسابقات آنها طي 
روزه��اي اخير تنها با ۱۴ بازيك��ن تمرينات خود را 
زيرنظر س��يامك فراهاني دنبال كرده اند و بايد ديد 
در نهايت روي تصميم خود مبني بر عدم حضور در 

مسابقه فينال خواهند ماند يا خير.

ورزشي

دعايروزبیستوششمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّماْجعلسْعیيفیِهمْش�كوراًوذْنبيفیِهمْغفوراًوعمليفیِهمْقبواًل
وعیبيفیِهمْستوراًياأْسمِعالّسامعین.

خداياقراربدهكوششمرادراينماهقدردان�يشدهوگناهمرادراين
ماهآمرزي�دهوكردارمرادرآنموردقبولوعیبمرادرآنپوش�یده

ايشنواترينشنوايان.
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